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Sausio 7–30 dienomis Vilniaus dailės akademijos 
parodų salėse „Titanikas“ buvo eksponuojama „Jau-
na Kauno tapyba 2016“. Parodoje galėjome išvysti 
paveikslus, sukurtus VDA Kauno fakulteto studijas 
baigusių ir tebestudijuojančiųjų.

Nesinorėtų pradėti nuo kritikos, tačiau teks. 
Paroda pasirodė skurdoka, silpnoka. Tiesa, pavie-
niai kūriniai privertė stabtelėti, įsižiūrėti, aiktelėti 
ir „užpavydėti“ talento bei meistrystės. Tačiau net 
ir šie išskirtiniai paveikslai sužavėjo būtent amato 
įvaldymu, o ne minties ar formos originalumu. 

Galbūt Aistė Kisarauskaitė yra teisi, saky-
dama, jog tapybai, kaip senoviškai technikai, 
šiuolaikiniame medijų pasaulyje labai sudėtinga 
rasti vietą. Tačiau ar tikrai tapybos technika auto-
matiškai suponuoja nuobodų rezultatą? Lyg ir ne. 
Štai Nacionalinėje dailės galerijoje vyksta pa roda 

Austėja Mikuckytė

Tapyba  – mirštančios gulbės giesmė?

Žmogus su Saukos veidu. Tapytojui Šarūnui Saukai 
kažkodėl pakanka aliejinių dažų ir drobės, kad iš-
liktų aktualus šiandieniniame dailės kontekste. Ir 
jis – tik vienas iš daugelio pavyzdžių. 

Prisimenu 2012 metais vykusią Ray Bartkaus 
parodą Tapybos pabaiga ir krūpteliu. O gal jis ir kiti 
pesimistiškai nusiteikę menininkai buvo teisūs? 
Gal tikrai tapybai į nugarą jau šnopuoja giltinė? 
Bet ne. Per drąsu ir neadekvatu daryti tokias globa-
lias išvadas iš vienos parodos. Pagaliau galbūt šios 
parodos dalyviai dar atsiskleis, subrandins dėmesio 
vertus kūrinius ir švystelės tapybai gelbėjimosi ratą. 

Beje, Kristupas Sabolius tvirtino, jog prie pa-
veikslo reikia praleisti keturias valandas tam, kad 
kiekybė konvertuotųsi į kokybę. Tiesa, šį patarimą 
išsakė aptardamas Velázquezo Meninas – į dailės 
istoriją patekusį šedevrą, tad galbūt jo teorija galio-
ja tik jau klasika tapusiems kūriniams?.. Vis dėlto 

Ainė Jacytė. Sukonstruoti 
pojūčiai (2011–2013; 
vad. lekt. J. Jarulytė)
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prisipažinsiu, kad tikrai neskyriau tiek laiko šios 
parodos darbams. Galbūt esu paveikta skubraus 
postpost(gal jau ir dar kartą post?)modernios eros 
tempo ir todėl nesugebėjau užmegzti su ekspona-
tais ryšio bei jų prakalbinti.

Pirmo parodų salių aukšto eksponatai siejasi 
su žodžiais bandymai, ieškojimai, pastangos. Ainė 
Jacytė nutapė Sukonstruotus pojūčius. Pavadini-
mas atveria filosofinį kontekstą, nurodo į Kanto 
vaizduotės sampratą. Paveiksle regime abstrakčias 
formas, architektūrinius griaučius. Parodos pra-
džia teikia vilčių. Pradžia. Taip pavadintas Julijos 
Jakilaitytės kūrinių ciklas. Prie sienos pritvirtintos 
laiptuotos kartotinės figūros, vienoje jų įkurdinta 
lempa. Formos apibintuotos plonu popieriumi ir 
negrabiai sutvirtintos lipnia juostele. Tas atmesti-
numas gali būti tyčinis, bet ką tai mums byloja?.. 
Nuoširdžiai nežinau. 

Kitas Julijos Jakilaitytės kūrinys – ant chamele-
oniškai į foną įsiliejusio perpjauto kiaušinio rodo-
mas vaizdo įrašas. Siužetas – merginos (tikriausiai 
pačios autorės) pasivaikščiojimas, pasislėpus po ra-

guota kauke. Šiokios tokios nuorodos į šiuolaikinę 
kultūrą – fisheye objektyvo efektas, socialinės kau-
kės. Šios merginos darbai iškelia vieną, tikriausiai 
retorinį klausimą: jei instaliacijos ir videomenas 
priskiriami tapybai, tada kurios dailės šakos nebė-
ra tapyba? Jokiu būdu nemanau, kad priemonės, 
medžiaga svarbiau nei koncepcija. Žinoma, 
nėra būtina kiekvieną meno kūrinį įsprausti į 
kategoriškus raiškos rėmus. Tačiau jau parodos pa-
vadinimas suponuoja, jog susidursime su tapybos 
sfera. Nebūtina apsiriboti primityviai traktuoja-
mais dažu ir drobe, bet, manau, normalu tikėtis iš 
tapytojų bent jau apmąstymų, susijusių su potėpiu, 
spalva, kompozicija ar perspektyva, šių pamatinių 
tapybos sąvokų interpretacijų ar stilizacijų.

Tapybos kaip medijos tyrinėjimo užuomazgų 
aptikau visuose likusiuose pirmo aukšto ekspona-
tuose. Igno Gleixnerio kūrinių serija Virpesiai – 
vangogiškos postimpresionistiškos technikos pa-
rafrazė. Tiesa, iš brūkšnelių nesusidaro konkretus 
vaizdinys. Vertikalūs brūkšniai primena lietaus la-
šus, skaičiavimą pagaliukais. Drobes papildo vaiz-
do įrašas, kuriame ant įrėminto vandens paviršiaus 
ploto prilyja augalinių brūkšniukų. Jie sūkuriuoja, 
spiečiasi ir vėl išsiskirsto, dinamika užkrėsdami ir 
statiškus tapybos darbus. Juk Van Goghas peiza-
žuose taip pat visų pirma regėjo ne architektūrinį 
stabilumą, o judėjimą.

Julija Jakilaitytė. Pradžia (2012–2014; vad. lekt. J. Aukštikalnytė)

Julija Klevinskaitė-Gleixner. Tapybos žemė (2009–2011;  
vad. doc. A. Vaitkūnienė)



Dailė

3

Ignas Gleixner. Virpesiai (2009–2010; vad. prof. P. Griušys)

Julijos Klevinskaitės-Gleixner Tapybos žemė 
tarsi pratęsia Igno potėpio apmąstymus, kuria 
dialogą su juo. Pasitelkus montavimo putas ant 
skardos lakštų sukuriamos potėpių kopos. Susting-
dytos smiltys – potėpio stop kadras, prasišviečian-
tis pagrindas, dažų rievės ir kerpės – visi motyvai 
imituoja ir tapymo procesą, ir rezultatą. Rosanda 
Sorokaitė savo triptike Vakarinis jautriai pagavo ir 
perteikė prieblandos įspūdį. Nuo paprastų objek-
tų – kėdės, durų, šviesos šaltinių žiūrovą skiria dvi-
gubas oro sluoksnis – tikrasis ir virtualusis. 

Povilas Ramanauskas savo instaliacijoje In-
trospekcija aptaria du tapybos aspektus – dažą ir 
perspektyvą. Paguldyta ir prie sienos pritvirtinta 
karstą primenanti forma leidžia mėgautis tolstan-
čio objekto linijų žaismu, iškraipo akademinių tai-
syklių reikalavimus. Baltas dažas skilinėja, trupa ir 
užčiuopia laiko tėkmės, nyksmo temą.

Kylame į antrą aukštą. Simona Lukoševičiūtė 
bendru savo kūrinių pavadinimu Laiko fragmen-
tai tvirtina taip pat užgriebianti trukmės temą. 
Jos darbai – pastelinių tonų portretai, plytelių 
mozaika, vaizduojanti kadrą iš kelionės viešuoju 
transportu. Šiose drobėse matome kasdienybės 
akimirkas, kurios primena iš dienoraščio lapo iš-
plėštas ir vizualizuotas ištraukas. Ne itin šviežios 
idėjos – apima déjà vu pojūtis. Apskritai šioje salėje 

eksponuojamų autorių darbai tapybą prezentuoja 
tradiciškesne prasme. Su tam tikromis išimtimis, 
ne tik formos, bet ir turinio prasme. 

Derėtų išskirti tris autorius, tapančius realistine 
maniera ir tai darančius kone virtuoziškai. Donatą 
Vasiliauską sudomino istorinė-patriotinė tematika. 
Jo kūrinyje Pokario rezistencijos ženklai tapyboje – 
preciziškai nutapyta partizanų slėptuvė. Čia derėtų 
kalbėti ne meniškumo, inovatyvumo kategorijo-
mis, bet remtis dokumentinės vertės ir tikrovišku-
mo kriterijais. Tas pat pasakytina ir apie Leonido 
Alekseiko paveikslą Formuojanti aplinka. Žvelgia-
me į kompoziciją, perteikiančią parodinę erdvę ir 
jos lankytojus. Tenka kelis kartus pasitikslinti, ar 
tai tikrai ne fotografija. 

Šiek tiek kitokiu stiliumi tapo Rasa Vilčins-
kaitė. Jos Laiko ratu sukasi įvairūs rakandai, suve-
nyrai, baldai. Ši mergina, rodos, gali be didesnių 
pastangų perteikti bet kokį medžiagiškumą. Kuo 
ji skiriasi nuo jos kolegų realistų? Tam tikru saldu-
mu, plakatiškumu. Jos drobėse daiktiškasis pasau-
lis padailintas, papudruotas lyg Photoshopo progra-

Povilas Ramanauskas. Introspekcija (2010–2012;  
vad. doc. E. Markūnas)
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ma pakoreguota nuotrauka. Šios tapytojos drobės 
nestokoja grožio, bet, kaip žinome, grožis ir menas 
turi nemažai sąlyčio taškų, tačiau nėra vienas kito 
sinonimai. 

Gintarę Marčiulynaitę sąlygiškai taip pat ga-
lėtume priskirti prie realizmo atstovų, tačiau šios 
tapytojos darbai nepretenduoja į mimetinio meno 
pavyzdžius. Jos paveikslai nesukuria fotografinės 
iliuzijos, bet žaidžia su rakursais ir kuria šešėlių 
teatrą. Keturi darbai vaizduoja tą patį paprastutį 
siužetą – sniegas, pavadėlis ir šuniukas. Šiuo atve-
ju siužetas tampa tik forma – vietoj minėtų galėtų 
atsirasti bet kokie kiti objektai ir kūrinių esmė ne-
pakistų. Vizijos branduolys – šešėlių tąsos ir lanks-
tumo, toli gražu niekada nebūnančio steriliai balto 
sniego spalvos variacijos kintant reljefui ir apšvie-
timui.

Sigutė Dabulskytė taip pat pasinaudoja netikė-
to rakurso teikiama pridėtine verte. Į šamaniškai 
veidą išsipaišiusią merginą žvelgiame iš apačios. Pa-
sijuntame maži ir silpni prieš neįvardytas metafizi-
nes jėgas ir net prieš anapusinio ir juslinio pasaulio 

tarpininkę. Kitoje drobėje – anonimo ranka lai-
mina vaiką ir tarp pirštų sukioja teptuką. Manau, 
vyksta tų pačių neapibrėžtų galių aktas. Simbolinė 
ranka įdiegia mažyliui dailininko pašaukimą, do-
vaną ir prakeiksmą, vidinį gyvybinį poreikį kurti. 
S. Dabulskytės paveikslai iliustratyvūs, ir, kaip pa-
sakytų Umberto Eco, atviri kūriniai – atveriantys 
interpretacijų lauką.

Literatūriškumas būdingas ir Donaros Manuk 
Kodams. Čia susiduriame su masinės kultūros įta-
komis, poparto atgarsiais, baugumo ar bjaurumo 
estetika. Iš persikreipusio portreto akių obuolių 
baltymais į žiūrovą žvelgia tamsiosioms galioms 
atstovaujanti būtybė. Pasirinktas toks pat, kaip 
ir S. Dabulskytės paveiksle, rakursas šį kartą dar 
radikaliau įžiebia bejėgiškumo pojūtį, pagardintą 
nejaukumo ir savisaugos instinkto prieskoniais. 
Kitame darbe matome rubensiškas moters kūno 
formas. Tik, priešingai nei baroko genijus, D. Ma-
nuk anaiptol nesižavi apvalainomis linijomis. Vie-
toj galvos – karūnuotos kiaulės snukis. Paveikslo 
žinutė gana akivaizdi: kiaulė – vartotojiškos visuo-
menės alter ego. 

Trečiasis darbas – internete sklandančių pa-
veikslėlių stiliaus parodija. Fonas – tarsi batikos 
technika atlikta hipiškų spalvų vaivorykštė, kurią 
vainikuoja rėkiantis katinas. Šalia sėdi mergina ap-
spangusiu veidu – lyg ką tik atitraukta nuo inter-
netinio hipnotizuojančio vaizdų srauto. Paveikslas 

Leonidas Alekseiko. Formuojanti aplinka (2013–2015;  
vad. prof. P. Griušys)

Sigutė Dabulskytė. Transformacijos (2012–2014;  
vad. doc. A. Vaitkūnienė)
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Simona Lukoševičiūtė. Laiko fragmentai (2013–2015;  
vad. prof. L. Drazdauskaitė)

gana taikliai perteikia psichodelinę skaitmeninio 
pasaulio atmosferą. Deja, beskonybę ir beprotybę 
pašiepiantys paveikslai yra linkę šiek tiek apsikrėsti 
savo taikinių savybėmis. Ironija – galingas ir pavo-
jingas ginklas. Jei tik padauginame šio sprogstamo-
jo užtaiso, sunaikiname ir savo kūrinį, jei panaudo-
jame jo per mažai, prasmė subliūkšta kaip balionas, 
išskysta kaip D. Manuk gausiai atskiesti dažai. 

Kristinos Jatautaitės Palėpės istorijos iš pirmo 
žvilgsnio pasirodo šiurkštaus potėpio ir purvino 
kolorito, atsiprašau, bet teplionės. Vis dėlto šių 

Rasa Vilčinskaitė. Laiko ratu (2013; vad. lekt. J. Jarulytė)

darbų serija puikiai atlieka vieną, ne tokį jau ir 
paprastą uždavinį – vos keliais potėpiais tipizuo-
ja palėpių aurą. Dulkių sluoksnis, neartikuliuotų 

Linas Jurčiukonis. 
SSG-2 (2015; vad. doc. 
A. Vaitkūnienė)
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formų ir paskirčių rakandai, netvarka, nuzirzė-
ję dažai ir tamsa, vėl atgyjantys vaikystės baubai. 
Perteikti jausmą, atmosferą – reprezentuoti tai, kas 
reprezentuojama, mėgina ir Daiva Jasukaitytė. Jos 
diptikas Tirpstantys gamtoje susišaukia ir su Rosan-
dos Sorokaitės triptiku Vakarinis. R. Sorokaitės 
paveikslų atveju atsitrenkėme į dvigubą oro sieną, 
o D. Jasukaitytė mus paskandina migloje, rūke, 
orientyru palikdama tik blankų, vos įžiūrimą me-
džio kamieno siluetą. 

Linas Jurčiukonis savo paveikslus pavadino 
SSG-2. Tai reiškia „strategijos pasirinkimo gairės“. 
Šis trumpinys dažnai vartojamas kompiuteriniuose 
militaristiniuose žaidimuose. Kad ir kaip masku-
liniškai skamba pavadinimas, esu linkusi daugiau 
dėmesio kreipti į patį kūrinį nei interpretuoti pa-
veikslą, vadovaudamasi jo įvardijimu. Kūrinio pa-
vadinimą galima traktuoti kaip raktą, kurį pakiša 
pats autorius savo darbo reikšmės spynai įveikti, 
kaip vektorių, nurodantį analizės kryptį. Tačiau tik 
konkrečiais atvejais. Pavyzdžiui, René Magritte’o 
paveikslas Tai – ne pypkė skelbė karą įpročiui su-
vokti kūrinį per jo pavadinimo prizmę. 

O hermetiškai žvelgiant į L. Jurčiukonio pa-
veikslus, juose atsiskleidžia tapybos ir tekstilės 
sampyna. Žaliojoje drobėje teptuku išaudžiami 

pagoniški rituališkai besisukantys ratilai. Rausvo-
joje – dar ryškesnė nuoroda į protėvius. Regime 
raštą, kurį sudaro atsikartojančių saulės ženklų 
seka (ne svastika, o daug sudėtingesnės konstruk-
cijos simbolis). Dar vienas šio paveikslo aspektas – 
optinio meno aidas. Postfolklorinė drobė ištapyta 
fluorescenciniais dažais ir sukuria švytėjimo įspūdį. 
Saulės ženklas kartu yra ir darnos simbolis. Būtent 
šiuolaikiškumui atstovaujančių cheminių spalvų ir 
mūsų pirmtakų kultūrą pristatančio nesibaigiančio 
gyvybės bei laiko rato darną ir skelbia L. Jurčiuko-
nio darbai. 

Rašydama šią recenziją, galima sakyti, dar kartą 
„apėjau“ parodą Jauna Kauno tapyba 2016. Visų 
autorių darbuose galima įžvelgti meistrystės. Po-
tencialo yra, o regėti kūriniai, kaip pasufleruoja ir 
parodos pavadinimas, dar labai jauni, tad viskas 
dar prieš akis. Linkiu jauniesiems kūrėjams drąsiai 
žengti pirmyn. O tapyba, atrodo, vis dėlto nepra-
rado balso stygų ir mes dar išgirsime jos giesmių. 

Rosanda Sorokaitė. Vakarinis (2013–2015;  
vad. prof. L. Drazdauskaitė)

Donatas Vasiliauskas. Pokario rezistencijos ženklai tapyboje 
(2014–2015; vad. prof. P. Griušys)
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Grigorijus Kanovičius – žydų gyveni-
mo Lietuvoje metraštininkas

Grigorijus Kanovičius (g.1929) – garsus žydų 
kilmės Lietuvos rašytojas, prozininkas, vertėjas, 
scenarijų autorius ir režisierius, dramaturgas, gimęs 
ir pirmuosius  gyvenimo metus praleidęs Jonavoje. 
1941 metais, prasidėjus Antrajam pasauliniam ka-
rui, G. Kanovičius pasitraukė į Rytus. Gyveno ir 
mokėsi Kazachstane, Urale, o 1945 metais sugrįžo 
į Lietuvą. Nuo 1993 m. gyvena Izraelyje. Mums,  
lietuviams, G. Kanovičius savitas tuo, jog savo vai-
kystę praleido Lietuvos miestelyje Jonavoje.

G. Kanovičiaus kūriniai, pasak lietuvių kalbos 
tyrinėtojos, humanitarinių mokslų daktarės Ele-
nos Bukelienės, yra savotiška žydų litvakų Biblija. 
Juose atsiskleidžia kelių kartų šios tautos žmonių 
istorinis, šiek tiek mitologizuotas likimas, rašytojo 
regimas iš dviejų šimtmečių – XIX ir XX – pers-
pektyvos. 1959 m. G. Kanovičius išleidžia pirmą 
apysaką TSRS apie žydų gyvenimą, ji inspiruoja  
tos pačios temos romanų ciklą: trilogiją Žvakės vė-
jyje, 1986; dilogiją Kvailių ašaros ir maldos, 1983; Ir 
nėra vergams rojaus, 1990; dilogiją Ožiukas už porą 
skatikų, 1996; Žydų parkas, 1998; Nukirstų medžių 
šlamėjimas, 2000; Miestelio romansas, 2013.

Už kūrybą Grigorijui Kanovičiui 1995 m. buvo 
įteiktas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
trečiojo laipsnio ordinas, o romanas Žydų parkas 
pripažintas geriausiu Izraelyje 1997 metų romanu 
rusų kalba. Už nuopelnus puoselėjant santarvę tarp 

Kazimieras Vanagas

Lyrizmo ir humoro dermė 
Grigorijaus Kanovičiaus 
Miestelio romanse

tautų ir ugdant humanistines vertybes G. Kanovi-
čius apdovanotas garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir 
tikėk“. 2014 metais G. Kanovičiui paskirta Liudo 
Dovydėno premija už geriausią naują lietuvišką ro-
maną Miestelio romansas. Taip pat Lietuvos Kara-
liaus Mindaugo karūnavimo dienos proga G. Ka-
novičiui įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Komandoro didysis kryžius. Rašytojas Grigorijus 
Kanovičius 2014 metais apdovanotas Nacionaline 
premija už humanistinių vertybių sklaidą literatū-
roje, už istorinės atminties jautrumą.

2013 metais Grigorijus Kanovičius išleidžia 
prisiminimų romaną Miestelio romansas. Romane 
įamžinami Jonavos žydų gyvenimo ypatumai ir tai, 
kaip istorinės aplinkybės keitė jų gyvenimą 1920–
1941 metais. Iš rusų kalbos romaną vertė lietuvių 
kalbininkė, prof., habil. dr. Aldona Palauskienė. 
Kūrinio vertimas atliktas labai kokybiškai – sunku 
patikėti, kad tai verstas tekstas. Svarbu paminėti, 
jog ypač prasmingi ir metaforiški, svarbių užuomi-
nų teikiantys yra Grigorijaus Kanovičiaus brolio 
Marko Kanovičiaus kiekvieno skyriaus pradžioje 
pateikiami grafikos darbai.

Kaip teigė autorius, šį romaną parašė vedamas 
noro aprašyti savo motiną ir taip atiduoti duoklę 
už jos gerumą, šilumą. Knygos epigrafas – žydų 
liaudies daina:

O, žydų motina! Tu iškentėjai tiek vargų!
Nėra geresnės pasauly – tiktai tu.1

1 Grigorijus Kanovičius. Miestelio romansas. – Tyto alba, Vilnius, 
2013, p. 5. Toliau bus cituojama iš to paties leidinio, prie cita-
tos skliaustuose nurodomas puslapis.

Jaunųjų filologų konkurso 2015 m. laureatas, Palangos senoji 
gimnazija, III E klasė, mokytoja – Jūratė Galinauskienė
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Motiną jis regi širdies ir atminties akimis, ji yra 
„daugeriopai atspindima vieno į kitą ir į patirian-
čią sąmonę atkreiptais veidrodžiais.“2 Jos paveikslas 
kuriamas iš atminties išsaugotų detalių, daugiausia 
per santykius su kitais žmonėmis. Atrodo, kad pa-
sakotojas sąmoningai vengia vaizduoti savo paties 
bendravimo su motina scenas, taip siekia išvengti 
sentimentalumo, o motiną piešia kaip stiprią, sa-
varankišką, kovojančią už savo laimę, novatorišką 
moterį.

Pasak recenzento Donato Puslio, G. Kanovi-
čiaus knyga yra tarsi paminklas ar giesmė, įamži-
nanti tarpukario Jonavos žydų gyvenimą (Bernar-
dinai, 2013-09-02). Miestelio romansas – klasikinis 
pasakojimas, nuspalvintas lyrizmo ir graudulio, 
kylančio iš atminties galios – panašiai kaip Mar-
celio Prousto romane Prarasto laiko beieškant. Pa-
sak profesorės V. Daujotytės, svarbu tekstą    „justi 
tarsi gyvybingą tūrį, susidarantį patirčių sankirto-
se. <...> Kai žvelgiame į tekstą, siekiame pamatyti, 
kas kuriančios sąmonės buvo įžvelgta, pamatyta, 
pamatyta – pasakyta kalba.“3 Skaitytojui pamatyti 
praeitį, išgyventi veiksmą, istorijos slinktį, pajusti 
vaizduojamų žmonių būsenas gali padėti tik kal-
ba, kuri sukoncentruoja, sufokusuoja žvilgsnį to, 
kuris mato kūrinio pasaulį. Kalba, pasak Viktori-
jos Daujotytės, yra tarsi sąmonės langas. Per kal-
bą skaitytojas patenka į personažų vidų, suvokia, 
kas jiems svarbu, kaip jie mato pasaulį. Svarbu 
tai, kad aptariamo G. Kanovičiaus romano žmo-
nės, nepaisant jų dramatiškos gyvenimo patirties, 
pasaulį mato šviesų ir gražų. Visus romano Mies-
telio romansas veikėjus sieja lyrizmas ir humoras. 
Lyrizmas išryškėja per subtilią žydišką išmintį bei 
nuoširdų jausmingumą, humoras plaukia iš kas-
dienybės prieštaringumo pojūčio, jis atsiskleidžia 
šmaikščiais palyginimais, netikėtomis įžvalgomis, 
gyvu žydišku žodžiu. G. Kanovičius siekia, kad 

2 Viktorija Daujotytė. Fenomenologinis žvilgsnis: Jono Biliūno 
„Kūdikystės sapnai“ // XX amžiaus literatūros teorijos: koncep-
tualioji kritika. – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
Vilnius, 2010, p. 21. 
3 Ten pat, p. 21.

„turtingas, įvairus, gražus ir tragiškas žmogaus 
gyvenamasis pasaulis būtų kiek įmanoma adekva-
čiau suvoktas ir reflektuotas, kad išliktų jutimai, 
kvapai, girdėjimas, matymas, kad suvokimas būtų 
užpildytas, neliktų vien abstrakcijos, rėmai. Kad 
neišnyktų daiktai. Kad visa, kas įmanoma, būtų 
paženklinta.“4 Pasakotojo sąmonėje tarsi ekrane 
atsispindi visa, kas, kada, kur, kaip vyko, iškyla 
žmonių susitikimai, jų patirtys, santykių visuma, 
skaitytojui atsiskleidžianti veikėjams bendraujant, 
kalbantis. 

Pasakotojas ir laikas

Miestelio romanso pasakotojas siekia susirasti, 
susigrąžinti praėjusį laiką, tarsi iš naujo jame įsi-
būti. Būtent ši intencija kuria ypatingą kūrinio 
dvasią, atsiskleidžiančią pasakotojo sąmonę užval-
dančia medžiaga – kalbiniais pavidalais, pasako-
mais ir nutylimais, tiesioginėmis ir perkeltinėmis 
reikšmėmis, net tam tikru sakinio ritmu. Pasa-
kotojo išgyvenimų intensyvumas lemia ypatingą 
viso kūrinio intonaciją, sąlygotą nuotolio ir nyki-
mo nuojautos. Iš pradžių pasakotojas pasirodo aš 
forma, atvirai išsako savo ketinimus parašyti apie 
mamą, apie tėvus, taigi atrodytų, kad pasakotojas 
ir autorius tapatinasi. Pradėjęs pasakoti šeimos is-
toriją, aš ištirpsta, tampa klasikinio tipo visažiniu 
pasakotoju, kuris kartais užbėga įvykiams už akių; 
pirmos dalies pabaigoje vėl išgirstame atvirą aš. Po-
etiška, apibendrinančia refleksija, pasitelkęs rylos 
įvaizdį, pasakotojas atvirai išsako liūdesį ir grau-
dulį, nulemtą tiesos žinojimo: „Amžiams išėjusių 
mano gentainių bekūniai balsai ligi šiol veržiasi iš 
po nebylios kapinių velėnos į apkurtusio Viešpaties 
Dievo ausis, kad jo padedami prisibelstų į sudir-
žusias gyvųjų širdis, šaukdamiesi bejėgio gėrio ir 
sulig kiekviena diena vis mažėjančio teisingumo.“ 
(p. 24) Poetiška pirmosios dalies  pabaiga primena 
skaitytojui, kas ištiko tuos smagiai ir gyvai piešia-

4 Ten pat, p. 24.
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mus žmones, o skaitytojas suvokia, kiek pastangų 
reikia pasakotojui, kad jis taip žaismingai galėtų 
dėstyti dramatišką savo tautos istoriją. Taigi pasa-
kotojas ne tik formaliai, bet ir pagal savo atsivėri-
mo ir dalyvavimo kūrinio sąmonėje formas roma-
ną struktūruoja į dvi dalis: pirmojoje fiksuojamas  
šeimos gyvenimas nuo pasakotojo tėvų susipažini-
mo, bendravimo pradžios iki Hiršelės gimimo (čia 
pasakotojas stengiasi išlikti objektyviu stebėtoju), 
antroje dalyje piešiami gyvenimo paveikslai nuo 
pasakotojo – Hiršelės gimimo iki 1945 metų (na-
tūraliai pereinama į pirmąjį asmenį, nors aiškiai 
jaučiamos pastangos ne dominuoti, o tarsi likti 
šešėlyje).

Svarbiausia pasakotojui yra atmintis: „Juk at-
mintis – tai mūsų bendras stogas, po kuriuo įsikū-
rę gyvieji ir mirusieji, teisuoliai ir nuodėmingieji, 
žudikai ir aukos, kad ir kaip norėtum, nieko iš ten 
neiškeldinsi, nes amžininkų neleista pasirinkti.“ 
(p. 429) Būtent ji ištraukia gyvenimą iš nebūties, 
„transformuoja pagal patirtį, išgyvenamą būseną 
ir perinterpretuoja.“5 Suvokdamas atminties fe-
nomeną, G. Kanovičius jai apibūdinti pasitelkia 
talpią metaforą: bendro žmonijos stogo metaforą 
išplėtojęs opozicijomis paremtu išvardijimu, pasa-
kotojas sugestyviai reflektuoja, kodėl  atmintis yra 
tokia svarbi, kodėl ji tokia skaudi ir negailestinga. 
Visame kūrinyje plėtojama idėja, jog atmintis mus 
suartina, atmintis nutrina socialinius, politinius, 
konfesinius nesutarimus. Atmintyje visi mes lygūs. 
„Žmogus gyvas tol, kol prisimena tai, ko niekada 
neturi pamiršti,“ – sakydavo Chenka, pasakotojo 
motina, artimiausias ir svarbiausias jam žmogus.

Laiko tėkmę metaforiškai perteikia nesibaigian-
tis Vilijos vandenų tekėjimas. Profesorė V. Dau-
jotytė yra pastebėjusi: „Žiūrėti į tekantį vandenį, 
kol jis pamatomas, vadinasi, justi laiką kaip juslinę 
akivaizdybę. Mūsų atsispindėjimas vandeny, tas 
pirminis veidrodis, tebesiunčia sąmonei signalus, 
kad esame laike, laikini, laikas ir laikinumas per-

5 Ten pat, p. 230.

smelkęs mus.“6 Per Vilijos tekėjimo intensyvumą 
skaitytojui yra perteikiama ir žmonių nuotaika: 
„Gyvenimas Jonavoje tekėjo įprasta vaga ir, kaip 
ir vandeningoji Vilija, pasak senelės Rochos, buvo 
mūsų maitintojas ir girdytojas.“ (p. 296) Iš to, jog 
Vilija teka įprasta vaga, upė yra vandeninga, gali-
me spręsti, jog nieko svarbaus nenutiko, gyvenama 
kaip įprastai, tačiau atsėlinančius  pokyčius  ji iš-
duoda: „1927-ųjų žiema Lietuvoje buvo kaip nie-
kada rūsti. Šėliojanti, žiburiuojanti saulės atšvaitais 
Vilija, kartu su savo intakais tarsi brangiu vėriniu 
juosianti Jonavą, buvo sukaustyta katorginėmis 
ledo grandinėmis...“ (p. 146) Ledo sukaustyta Vi-
lija perteikia laiko sulėtėjimą, ledo grandinės signa-
lizuoja apie artėjančią katastrofą.

Pasakotojo atmintyje driekiasi istorinio laiko 
juosta. Istorinių įvykių fiksavimas, subjektyvus jų 
analizavimas ir interpretavimas kūriniui suteikia 
autentiškumo įspūdį. Svarbu atkreipti dėmesį, kad 
į istorijos įvykius pasakotojas žvelgia su žydų tautai 
būdingu humoru, neretai peraugančiu į ironiją. Jo 
atmintyje įsirėžę nesutarimai su Lenkija, Antano 
Smetonos prezidentavimo laikotarpis (prezidento 
Antano Smetonos valdymas ironiškai pašiepiamas, 
mat jis, pasakotojo manymu, nieko svarbaus nevei-
kė, kartais užsukdavo į provinciją, ten paklausyda-
vo žydų mokyklos mišraus choro atliekamo valsty-
bės himno ir, iš to susidaręs įspūdį, jog kraštiečiai 
myli savo gimtinę, grįždavo patenkintas į sostinę), 
Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio jubiliejus, 
Antrojo pasaulinio karo pradžia Europoje, žydų ge-
nocido pradžia, sovietų okupacija, jos įsigalėjimas, 
žydų evakuacija į Rusiją. Taikliai ir sąmojingai pa-
sakotojas atskleidžia žydų tautos požiūrį į Antrojo 
pasaulinio karo grėsmes, rekonstruodamas sene-
lės Rochos pokalbio su Šleimele fragmentą: „Tu 
turbūt jau girdėjai apie vokiečių karą su lenkais. 
Žydai bėga iš Lenkijos, kur akys mato <...> Žinai, 
mano jaunystėje, kai dar per Viliją nebuvo tilto, į 
kitą krantą ir žmones, ir gyvulius keltu keldavo, o 
keltininkas buvo toks žvairas drimba ilgomis kaip 

6 Ten pat, p. 24.
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irklai rankomis – Chitleris. Meiškė Chitleris iš Kė-
dainių. O tas galvažudys iš Vokietijos kuo vardu?“ 
(p. 305) Akustinis pavardžių panašumas sukuria 
ironišką keltininko ir nacių vado paralelę. Beje, 
šią paralelę būtų galima interpretuoti kaip sąmo-
ningą pasakotojo užuominą apie graikų mitologinį 
keltininką Charoną, plukdžiusį mirusiųjų sielas į 
Hado karalystę. Tokiu „keltininku“ Antrojo pasau-
linio karo metais tapo Hitleris,vykdęs sąmoningą 
žydų tautos naikinimo politiką. Keltininkas Meiš-
kė Chitleris piešiamas išryškinant jo nesimpatišką 
išvaizdą – žvairas, rankos panašios į irklus. Taip 
tarsi atsisakoma įprastos neapykantos ir baisiau-
siems priešams, pabrėžiama, kad ir žydų tautoje 
būta visokių žmonių. Stebina pasakotojo laikysena 
kalbant apie tragiškus istorijos posūkius: baimę, 
nerimą, įtampą jis slepia po ironijos kauke, kartais 
tiesiog prisidengia šmaikščiomis įžvalgomis, tuo jis 
tam tikra prasme priartėja prie Balio Sruogos Die-
vų miško pasakotojo.

Pirmoje kūrinio dalyje pasakotojas kuria objek-
tyvaus stebėtojo įvaizdį, jis piešia žmones, atkuria jų 
pokalbius iš kitų pasakojimų, pasitelkia, be abejo, 
vaizduotę, bet pats bendruomenės gyvenime neda-
lyvauja, tik stebi, mat vaizduojamuoju laikotarpiu 
dar nebuvo gimęs. Šioje dalyje apžvelgiami įvairių 
žmonių gyvenimo ypatumai Jonavoje, bet daugiau-
sia dėmesio, be abejo, skiriama žydų gyvenimui. Su 
meile ir pagarba vaizduojama jų tikyba, sinagogos 
ir rabinai, mokyklos, amatai ir darbštūs amatinin-
kai. Taip pat svarbu, kaip užsimezga Šleimkės ir jo 
žmonos Chenkos santykiai, kaip klostosi Chenkos 
ir Rochos bendravimas. Taigi, akcentuojama tėvų 
jaunystė iki pasakotojo gimimo. Visažinis pasako-
tojas nurodo ir fiksuoja tam tikras detales, šeimai 
svarbius įvykius, tokius kaip vos gimusio brolio Ba-
rucho mirtis. Tik pačioje pirmosios dalies pabaigoje 
pasakotojas trumpai užsimena apie savo egzistenci-
ją, būsimą pasirodymą šiame pasaulyje: „Nepraėjo 
nė pusės metų, ir mano mama iš tiesų antrą kartą 
ėmė lauktis ir vėl taip pat su cezario pjūviu toje pa-
čioje Žydų ligoninėje šįkart, ačiū Dievui, visiškai 

sėkmingai pagimdė gyvą berniuką ir pati liko gyva. 
Tas berniukas buvau aš.“ (p. 191) Lakoniškas, bet 
tikslus laiko fiksavimas atveria ypatingą motinos 
dvasios stiprybę, pastangas išsaugoti šeimą: juk gy-
dytojai giežtai jai buvo uždraudę daugiau gimdyti. 
Motina suprato, kad gyvenimas be vaikų jai neturė-
tų jokios prasmės, todėl rizikuoja savo sveikata, net 
gyvybe ir išnešioja bei pagimdo sveiką vaiką.

Antroje dalyje pasakotojas tarsi išnyra iš nebū-
ties. Penkerių metų Hiršelė yra pažadinamas anksti 
rytą ir šis rytas, kai jis su mylima senele pirmą kar-
tą keliaus į Beit Knesset Hagadol sinagogą, tampa 
metaforišku pasakotojo gimimu – šviesiu ir paslap-
tingu. Tai – Velykų rytas, kai būtent išmintingoji 
senelė jį pažadina pirmam sąmonės susitikimui 
su tikrove. Ta tikrovė pirmiausia susijusi su žydų 
tautos istorija, nes senelė pažadina vaiką ne šiaip 
sau – jam atėjo laikas išgirsti didįjį savo tautos pa-
sakojimą apie tai, kaip užtarėjas ir geradaris „prieš 
tūkstančius metų išvedė mus iš Egipto ir išvadavo 
nuo faraono.“ (p. 198) Senelė tą pirmąjį sąmonės 
nubudimo rytą pasako, koks svarbus žmogui yra 
savo tautos istorijos skaitymas ir pažinimas: „Tu, 
Hiršele, dar mažutis ir, aišku, nežinai, kas toks fa-
raonas ir kas yra ta baisioji Egipto vergija. Bet kai 
paaugsi, perskaitysi Agadą – Velykų padavimą – ir 
viską pats sužinosi. Ir kaip Mozė vedžiojo mus po 
dykumą keturiasdešimt metų, ir kaip mūsų pro-
tėviai palapinėse gyveno, ir kaip ant laužų kepė 
macus.“ (p. 198) Taip penkerių metui vaikui jau 
yra diegiamas sąmoningo žinojimo poreikis, o 
simbolinė kelionė į sinagogą parodo, jog ir ateityje 
pasakotojui itin svarbus bus judaizmas, jog jis bus 
giliai tikintis. Pasakotojas tą nepaprastą rytą reflek-
tuoja iš laiko perspektyvos, tik po daugelio metų 
jis įvertino to įvykio reikšmę savo asmenybės for-
mavimuisi: „Tada, žinoma, nekvaršinau sau galvos 
tokiais dalykais kaip laisvė ir vergija, bet tas tolimas 
Velykų rytas niekada neišblėso iš mano atminties. 
Jis tai nusileisdavo gilyn, į patį atminties dugną, 
tai netikėtai išnirdavo į paviršių kaip plunksninė 
plūdė į upės paviršių.“ (p. 198) Reflektuodamas 
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esminius gyvenimo įvykius, laiką, pasakotojas pri-
stabdo sakinio tėkmę, supoetina kasdienybę pasi-
telkdamas tinkamas metaforas ir palyginimus (at-
minties dugnas, atmintis tarsi plunksninė plūdė upės 
paviršiuje), tačiau neįsileidžia sentimentalumo, 
išlieka vyriškai orus.

Šioje dalyje pasakotojas, nesureikšmindamas 
savo asmenybės, praskleidžia vaikystės laiko uždan-
gą, iš jo sužinome daug detalių ne tik apie aplinką, 
jį supančius žmones, bet ir apie jį patį. Pasakotoją 
matome labai jautrų ir išmintingą: kai berniukas iš 
senelės sužino dramatišką bendraklasės Lėjos Ber-
ger istoriją (mergaitės mama žydė išteka už gojaus, 
krikščionio lietuvio, už tai ji buvo prakeikta savo 
motinos ir išvaryta iš namų, jai neleista bendrau-
ti su savo dukra), jis elgiasi pagarbiai, visai nevai-
kiškai pasirinkdamas tinkamos laikysenos modelį: 
„Aš apie nieką jos neklausinėsiu ir garsiai neguo-
siu, o visą kelią seksiu kiekvieną Lėjos žingsnį ir 
galvosiu apie didelę nelaimę, kuri sėdi šalia manęs 
suole, liesdama mane savo nematomais čiuptuvais. 
Aš tylėsiu, nes tylėjimas geriau nei žodžiai. Kai tyli, 
nereikia meluoti ir reikalauti iš kitų tiesos, kuri 
juos žeidžia.“ (p. 228) Šioje situacijoje atsiskleidžia 
ne tik jo empatiškumas, tačiau ir tai, jog jis pasižy-
mi religine tolerancija, yra pakantus kitas konfesijas 

išpažįstantiems asmenims, jų nesmerkia, nelaiko 
prastesniais, nejaučia jiems neapykantos, tai galime 
įžvelgti ir senelės Rochos žodžiuose, kai ji šią mer-
gaitę vadina nelaimėle, liepia jos pasisaugoti, būti 
su ja mandagiam ir jos neskriausti. Savo vaikystės 
išgyvenimų pasakotojas nedramatizuoja, priešingai, 
juos pasakoja su švelnia ironija: „Virš mūsų ryškiai 
žibėjo žvaigždės, o dangaus pakraštyje kaip kampu-
tis balto kaimiško sūrio švietė mėnulis.“ (p.  261) 
Kosmoso kūnų lyginimas su kasdiene buitimi žais-
mingai „įžemina“ pasakojimą, pašalina įtampą, o 
skaitytojui leidžia pasigėrėti žodžių žaismu.

Humoras lydi pasakotoją kaip neatsiejama jo 
asmenybės, jo pasaulio matymo dalis. Jis regi ar-
timiausių žmonių ydas ir švelniai jas pašiepia. Štai 
senelė Rocha dievina savo sūnų ir mano, kad visos 
merginos jam yra per prastos: „Batsiuvio Šimono 
Dudako duktė Chenka! Štai į ką jos Šlomojos kara-
lius Saliamonas – nusitaikė!“ (p. 17) Švelnia ironija 
pasakotojas parodo savo poziciją, žinojimą, kad 
kiekvienas žmogus yra vertas savęs, jis nepritaria 
kitų ir kitokių niekinimui. Tačiau kartu suvokia, 
jog tos nedidelės ydos daro žmones tokius gyvus, 
žavius, patrauklius. Tokį santykį su veikėjais nulė-
mė pasakotojo buvimas dvilypio laiko situacijoje: 
jis yra ir dabartyje, ir praeityje. G. Kanovičiui, kaip 

Ričardo Šileikos 
nuotrauka, 2016
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ir M. Proustui, svarbu kūrybiniu rašymu, veikia-
mu prisiminimų galios, susigrąžinti praėjusį laiką, 
„Susigrąžinti, susirasti, vadinasi, ten ir tada dar sykį 
pabūti, iš naujo išgyventi tai, kas jau praėjo. Ir kas 
įsilieja į dabartį steigiančiu išsaugojimu.“7

Nepaisant laiko slinkties, pasakotojo atsivėri-
mo ir dalyvavimo kūrinio sąmonėje formų pasi-
keitimo, „šias abi dalis jungia buitiškosios prozos 
stiliaus vienovė, dėmesys detalėms, daiktiškumas 
ir gyvenimo filosofija, kuria palydimas kiekvienas 
likimo patyrimas – nuo paprasčiausių kasdienių 
darbų, šeimos narių santykių iki neišvengiamų 
pažįstamų ir artimųjų išlydėjimų į amžinąją kelio-
nę,“ – teigė recenzentas Vainius Bakas (Literatūra 
ir menas, 2013-05-17, nr. 3427)

Pasakotojas ir erdvės

Miestelio romansas yra retrospektyvinis pasa-
kojimas. Pasakotojas praeities įvykius atkelia į da-
bartį, tai iš tiesų jam padeda įvertinti ir pasverti, 
kas svarbu, kas yra esminiai dalykai, brandinę jo 
savimonę: „Matyt, taip jau man buvo lemta, kad su 
nelaimių abėcėle susipažinau anksčiau nei su tikrą-
ja.“ (p. 25) Su gyvenamojo laiko dimensijomis ne-
atsiejamai susijusios erdvių plotmės, kurias Jonava 
tarsi įrėmina. Taip sukuriamas žiedinės romano 
kompozijos įspūdis.Veiksmas prasideda Jonavoje, 
trumpai keliasi į Alytų, vėliau, Antrojo pasaulinio 
karo metais ir sovietinės okupacijos laikotarpiu, 
veiksmas vyksta Rusijoje, paskui keliamasi į Vilnių 
ir galiausiai vėl grįžtama į Jonavą. Taip sukuriamas 
gyvenimo – rato, gyvenimo – uždaros, individu-
alios, nepakartojamos asmeninės sistemos įspūdis.

Kūrinyje piešiamos kontrastingos erdvės, ku-
rios metaforiškai įprasminamos šilumos ir šalčio 
opozija, gyvenimo ir mirties priešprieša: Jonava 
vaizduojama labai lyriškai bei nostalgiškai, pasako-
tojui tai atrodo tarsi amžiams dingęs pasakų kraš-
tas, mitinis rojus, kurio realiai nebėra: „paklydusi 

7 Ten pat, p. 25.

kaip smeigtukas visatoje Jonava, ant krantų van-
deningos Vilijos, tyliu čiurlenimu palaiminusios 
ne vieną įsimylėjėlių porelę.“ (p. 12) Jonava – tai 
vieta, kur žydai jaučiasi saugiai, už jos ribų, atrodo, 
tarsi būtų kitas pasaulis – šaltas, atšiaurus, piktas, 
grasinantis mirtimi. Tai – Vilnius, Kazachija, Užu-
ralė: „Mama mikliai tarsi laikrodį nuolat atsukdavo 
laiką atgal, kad atsidurtų kuo toliau nuo įšalusių 
aūlų, išsibarsčiusių bekraštėje Kazachijos stepėje, 
kiaurai smelkiamoje alkanų šakalų staugimo, nuo 
apneštos nuodingos anglių dulkėmis Užuralės, nuo 
svetimo susigūžusio Vilniaus.“ (p. 15) Apie tas er-
dves kalbama kaip apie žeidžiančias dvasią, todėl 
jas atmintis natūraliai atstumia.

Pasakojimo herojams Jonava – visatos centras, 
senovės Roma, Viduramžių Konstantinopolis. Se-
nelei Rochai Samuraj Jonava yra miestas, kuriame 
ji užaugo, kur tekėjo ilgi jos gyvenimo metai. Čia 
Rocha jaučiasi saugi, Jonavoje ji pažįsta kiekvieną – 
ir lietuvį, ir lenką ir žydą. Jonavoje senelė žino, kas 
turi katę, kokiame kieme pririštas loja šuo, kas tuo-
kiasi ir kas skiriasi. Ypatingą prieraišumą šiai vietai 
iliustruoja scena, kai Chenka anytą vežasi į Alytų 
aplankyti savo būsimo vyro, kuris buvo paskirtas 
tarnauti lietuvių armijoje kavaleristu. Išvažiavusi 
svetiman kraštan moteris jaučiasi nesaugi, ji mar-
čios vis perklausia, ar jodvi nepasiklys, ar ji žino 
kelią, netgi pareiškė, jog niekada nenorėtų gyventi 
už Jonavos ribų: „Aš? – sutriko Rocha. – Aš per visą 
savo gyvenimą niekur nebuvau išvažiavusi. Niekur. 
Kaip gimiau Jonavoj, taip čia ir numirsiu.“ (p. 41) 
Meilę gimtajam miestui senelė įskiepijo ir savo vai-
kaičiui. Po daugelio metų sugrįžus į Jonavą ir nu-
sileidus prie Vilijos, pasakotojui atrodo, kad kartu 
nusileido ir nemirtingoji senelė Rocha – Samuraj. 
Tas buvimas su senele prie upės yra pakylėtas iki 
filosofinio lygmens: „Bet iki šiol, kai jau artėja man 
Viešpaties skirta amžiaus riba, už kurios – tik ana-
pilio tyla, mintyse vis dar leidžiuosi su senele stačia, 
dygiomis varnalėšomis apaugusia atkalne prie Vili-
jos, savo vaikystės upės, nenumaldomai tekančios į 
amžinybę.“ (p. 427) Iš šios refleksijos nesunku su-
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prasti ir epiteto nemirtingoji prasmę. Vanduo turi 
nuostabią galią nuolat gaivinti prisiminimus, nu-
skalauti užmarštį ir grąžinti prie ištakų. Grįžimas 
į Jonavą nuspalvintas sunkiai slepiamo graudulio: 
„Aš ilgai klaidžiojau po gimtąjį miestelį tarsi po 
kapines: nuo namų Žvejų gatvėje iki namų Kau-
no gatvėje; nuo medžio prie medžio; nuo Efraimo 
Kaplerio krautuvės iki brolių dvynių Pinchaso ir 
Peisacho arklidžių; nuo pradinės mokyklos, kurio-
je kažkada mokiausi, iki Didžiosios sinagogos. Ir 
neturėjau su kuo, išskyrus besipainiojantį po ko-
jomis benamį šunį, pasidalyti užplūdusiu sielvartu. 
Iš mano jaukios Jonavos, kuri kitados buvo žydų 
apgyvendinta sala, nieko neliko.“ (p. 425) Ilgas, iš-
plėtotas sakinys tariamas neskubant, įsižiūrint, pri-
simenant. Erdvių objektai atskirti ne kableliais, o 
kabliataškiais, taip sukuriamas ilgų pauzių įspūdis. 
Benamis šuo tampa užuomina į paties pasakotojo 
situaciją, į visos Jonavos žydų, kurie dar sugebėjo 
likti gyvi, situaciją. Ir begalinės vienatvės pojū-
tis. Pasakotojas vis dairosi į langus, laukia juose 
pasirodančio stebuklo – gyvybės apraiškos. Deja. 
Paskutinėje priebėgoje – geležinkelio stotyje, lau-
kiant traukinio Ryga–Vilnius – pasakotojas min-
timis persikelia į filosofinę erdvę: „Kelintą kartą 
aš stengiausi prislopinti savo liūdesį, įtikinėdamas 
save: jeigu mes abejingumo cementu neužmūrysi-
me savo persisotinusių nelaimių sielų ir iki amžiaus 
pabaigos ūkausimės su tais, kurių nespėjome nei 
apraudoti, nei palydėti į paskutinę kelionę, tarsi 
pratęsime savo kelionę atmintyje.“ (p. 429) Ta ke-
lionė ir yra romanas Miestelio romansas.

***

Stilistinis G. Kanovičiaus Miestelio romanso sa-
vitumas susijęs su romano pavadinimu. Romansas 
yra tas žanras, kuris jausmingumą sieja su humoru. 
Romansas yra poezijos sritis, šį žanrą ištobulinę 
lietuvių neoromantikai jį praturtino būtent ironi-
ja. Romanso stilisitikos perkėlimas į prozos kūrinį 
teikia jam ypatingos šilumos ir jaukumo. Stilistinį 
kūrinio savitumą nulėmė pasakotojo intencija pa-

pasakoti apie praėjusį laiką, atkurti brangių žmo-
nių paveikslus, jų kalbėjimo būdą, intonacijas, 
bendravimo ypatumus. Todėl pasakotojas neapsi-
riboja praeities įvykių fiksavimu – jis tampa ir an-
traeiliu veikėju, atidžiu stebėtoju, vertintoju, gyvu 
liudininku. Šio kūrinio pasakotojas „yra atsakingas 
už informacijos reguliavimą tekste, siūlo tam tikra 
požiūrį į pasakojamus įvykius.“8 Paskotojas yra 
ir personažų kūrėjas, būtent jis išryškina vieną ar 
kitą jų bruožą, nuspalvina kalbos intonacijas tam 
tikromis stilistinėmis figūromis. Veikėjų gyvenimo 
būdas, santykiai atskleidžia jų gyvenimo filosofiją, 
vertybes. Visus aptartus personažus sieja pagarba ir 
meilė žmogui, gimtajai žemei, žemiškumo ir sak-
ralumo dermės suvokimas, išsakomas lyrinėmis 
tonacijomis, nuspalvintomis žydiškos išminties ir 
gyvo humoro. Miestelio ramansą galima lyginti su 
Marcelio Prousto romanų ciklu Prarasto laiko beieš-
kant, su geriausiais pastarojo dešimtmečio autobio-
rafinio pobūdžio Romualdo Granausko kūriniais. 
Juos visus, pasak profesorės Viktorijos Daujotytės, 
sieja „heidegeriškas steigiantis išsaugojimas – to, kas 
patirta, saugojimas.“9 Ne veltui rašytojui Grigori-
jui Kanovičiui skirtas garbingiausias apdovanoji-
mas – Nacionalinė premija.
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8 Literatūros enciklopedija mokyklai,  p. 292.
9 Viktorija Daujotytė, ten pat, p. 25.
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Emilis Borovskij

Prieglobstis

Šalta vonia, vanduo lyg drėgnas ledas.
Guliu, bjauriuosi įvykių tėkme,
Mąstau, ar lubos šiltos, baltos
Taip pat atrodo danguje.
Ir spjaudos čiaupas, jam pabodo
Stebėti išsigimusias rankas,
Kaip jos jam pirštais nuolat rodo
Į tas akis, pavargusias, girtas.
Sena spyna – ji kuo jums nusikalto,
Kad sunkiais spyriais plėšote jūs ją?
Ar ji kalta, kad praeitį čia šaldo,
Kad apmaudo pilna šita vonia?
Bet gal dar teks panert, prigerti,
Paskęst šlykščiam būties inde.
Gal kam pavyks nurimt, ištverti,
Surast namus šios graužaties dugne.

Heroika

Apsauginis, girtas būdamas,
Sudaužė savo skaidrią stiklinę ranką,
Pradėjo kraujuoti.
Varvantis kraujas tepė liniją,
Kuria siūbavo Atėnė, kol
Jos tikrovė kasdien apleido Olimpą.
Žaizdos, kurios daugiau nei gyvenimo,
Paviršių užsiuvo, o dugną paliko.

Šulinys kreša po truputį.

Sumenkusi jausmų gama

Drėgna pagalvė, 
Kūkčiojantys dainos žodžiai,
Į kumštį sugniaužtas kvapas,
Lūžusios sapno kojos.
Užmigau ir apsiverkiau,
Nežadink manęs.

Raudonieji kraujo kūneliai

Jeigu būčiau dailininkas,
Taškyčiau savo galvos turiniu sienas.
Vėliau žiūrėčiau į raudonas
Sukrešusias, pageltusias dėmes,
Bijočiau drąsos.
Nepavyko išsivaduoti, pakilti
Ir palikti po savęs mažą, apgailėtiną
Dalelę sąmoningumo,
Kurio pavydės mano susidvejinusi būtis.

Morfėjus

Pasiklydęs tarp švaistomo laiko
Užsiklojau likimo šuke.
Pjausto protą vaizduotės skeveldra,
Aš tikiu, jog dar miegu rūke.

Rusvos dėmės ant tavo suknelės
Po pasąmonę naktį bėgios.
Per sapnus, kur pravirko mergelė,
Paikas žvilgsnis vėl graudžiai kvatos.

Šiurkščios formos pabrėš mano veidą,
Tartum išgama, miegu rūsiuos.
Tavo kvapas suvirpino erdvę,
Kur sukniubęs į žemę rausiuos.
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Akvilė Matulionytė

Kitos Lietuvos vietos šilelis
 Auštaras ėjo, milžiniškomis savo pėdomis mindydamas perdžiūvusius pušų šapus, akmenėlius, 
kankorėžius ir kitokius niekniekius, po nosimi nepailstamai niurnėdamas mantrą:
 – Sausos
           dausos
  dausos
            sausos
   sausos
             dausos
    sausos, sausos...

 Nepailstamai. O ėjo pailsėti.
 Baltos-žydros-juodos-raudonos Auštaro akys ieškojo kelionės tikslo. Numatęs jokio tikslo jis nebuvo. 
Auštaras neturėjo tikslo. Visa buvo tik eksperimentai. Vienintelis orientyras – už dešinės rankos vedusi Intuicija.

Kad eksperimentui nedarytų įtakos šalutinės sąlygos, vieta, kur jis vyksta, turi būti tobula.
(Auštaras vyksta į tobulą vietą.)

    Bet Intuicija nebuvo pasiruošusi tokiam atsakingam darbui. Ji išsigan-
do, kad tai, ką palaikys tobula, nebus tobula, o bus, geriausiu atveju, tik antras geriausias variantas. Įsitem-
pusi, skubėdama Intuicija visomis išgalėmis stengėsi patenkinti savo šeimininką, bet iš panikos tik dar labiau 
sutriko ir ėmė tampyti jį į visas puses, vis žvilgčiodama į jo Sielos Ramybę, kuri turėjo palinksėti: „Viskas 
gerai, radai, šaunuolė“, tačiau ši tylėjo. Nebent tai tas intrigantas Perfekcionizmas vėl per garsiai šūkavo ir 
taip silpnai Intuicijai į ausį, užgoždamas Sielos Ramybės balsą, juokdamasis iš taip puikiai slepiamos savo 
beprasmybės.
 – Stok, arba aš išeinu! – suriko Auštaro Kantrybė, supratusi, kad tik taip galinti nutraukti begalinį 
Intuicijos blaškymąsi. (Suveikė, nors niekas nebuvo pernelyg patenkintas.)

Auštaras sustojo.
Radęs sau pakankamai vietos, prisėdo.

 Vos vos viršum jo siūbavo vėjo žaidinamos pušų viršūnės (pušys buvo lietuvės). Atremtų į žemę 
pirštų panages vėsino smalsaujančios drėgnos samanos (žemė buvo lietuvė, samanos buvo lietuvės). Su pano-
se flirtavo tuo metu ir toje vietoje itin išsipuošęs, bet, deja, baisiai nenuspėjamo būdo, kvapas (kvapas buvo 
lietuvis). Palei kulkšnis droviai slankiojo geranoris, tačiau nepataisomai vienišas rūkas (rūkas buvo lietuvis). 
Jo plaukus – drėgnus šiaudus – palaikę kirmėlėmis taikėsi timptelėti įžūlesnieji paukščiai (paukščiai buvo 
lietuviai).

Viso to apsuptyje sėdėjo nerimstantis Auštaras.
(Auštaras buvo lietuvis.)
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 Sėdėjo jis vienas. Jau seniai niekas su Auštaru niekur neidavo, tad beveik taip pat seniai jis buvo 
atpratęs ką nors kur nors vestis, net kviestis. 
  Sėdėjo neramiai.
 Atėjo čia prisiklausęs/prisiskaitęs reklamų. Ne komercinių, žinoma, aukšto lygio. Visų agituotojų 
minėti net neverta, net jeigu jie ir tilptų į puslapį, – vis vien kiekvienam (lietuviui) bent keli jų buvo/bus 
mokyklos suole pristatyti.

 – Dausos
           sausos
  sausos
            dausos

dausos
    sausos, sausos, sausos... 

(Iš tikrųjų tai mantrai jis nebuvo suteikęs jokios gilesnės prasmės, bet jam labai patiko ta mechaniškumo 
banga, glosčiusi jo plaučius, gerklę, liežuvį, dantis ir lūpas ją kartojant. Auštaras negalvojo, jam tiesiog patiko 
kartojimas.)

 Tuometinis Auštaro eksperimentas, deja, netapo aiškus vos atsidūrus tinkamoje vietoje, kaip jis 
tikėjosi. Visur, kur tik galėjo įtraukti savo jusles, įtraukė, turbūt naiviai tikėdamasis, kad Būtent Tas Lapas ar 
Būtent Tas Šapas, o gal Būtent Tas Kvapas lems jo nušvitimą ir tolesnius gėrius, kad, pražiopsojęs Tą Detalę, 
jis negrįžtamai prasilenks su visos šitos ekskursijos prasme. Ieškojo Būtent To, vengdamas kaitinančio Kan-
trybės žvilgsnio, nenorėdamas jos išmušti iš pusiausvyros ir – tuo tarpu – iš šilelio. Žinoma, su juo kartu. Su 
juo, neradusiu To. Jis taip ir nesuprato, kiek laiko turįs praleisti ant tų žolės liekanų, kol galės be Savigarbos 
priekaištų daryti išvadas. Kaip Savigarba žiūrėjo į Auštarą, kaip į jį žiūrėjo ir Kantrybė, taip pat šios dvi 
susireikšminusios damos žiūrėjo ir viena į kitą – tuo žvilgsniu, kuris liudijo nenuginčijamą jį vykdančiojo 
svarbą, akivaizdų nepasitenkinimą ir begalinę nuostabą, spėtum, viso pasaulio įžūlumu. 

Oi, ta įtampa ir  – kvaila – iš savęs paties!

 – O ką dabar? – paklausė kažkas, bet Auštaras jau nebesuvokė, kas. Buvo pasidaręs toks silpnas 
nuo ūžesio galvoje ir už jos ribų, kad neprisivertė tuo net pasidomėti. Pačiam Auštarui tai pasirodė keista, 
tas rūpesčio ir apatijos kokteilis mintyse. (Gal dar pakartoti mantrą?)

 – Sausos
  dausos...

Įkvėpt – iškvėpt,    
įkvėpt – iškvėpt,    

kvėpt kvėpt – ir mes pagaliau kvėpuojam!
Ir vis tiek netolygiai!

Ir vis tiek neramu!
Vis tiek... nuobodu?
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 Iš tikrųjų tai net truputį juokinga, jei ne per daug graudu, – štai sėdi grynakraujis lietuvis grynao-
riame lietuviškame miške ir jam nuobodu!

Bet juk taip neturėtų būti.
Juk ne taip Baranauskas sakė.

 Ar Baranauskas melavo? O gal būtent Auštarui kažkas negerai? 
Gražūs Baranausko žodžiai, gražūs ir kitų panašių pranašų, ir liaudies pasakos, tautosaka graži. Tačiau kas 
jam, Auštarui, iš to visų jų grožio, jei tiek ir tegirdi, kaip rėkia rūpestingi šviesuoliai: „Turi matyt, turi matyt, 
tu juk turi tai matyti!“, o jis nemato nieko! Lyg tyčiotųsi bestijos iš jo, kad vienas toks netikėlis, nepajaučia 
stebuklo savoj gamtoj, savam miške!.. Iš tikrųjų, Auštaras jautėsi vienui vienutėliai vienas. Atstumtas savo 
paties kultūros, nors ir niekad jos nepaniekinęs. Panašiai kaip bailus vaikas, sapnuojantis košmarą, kad jo 
išsižada visa nusivylusi giminė, nors šis juk tikrai nieko nieko nesudaužė...
  O ką dabar? Verkt? Rėkt? Vaitot? O gal šauktis kažko?
 Auštaras jau pats nebesuprato, kas jis – žmogus ar dievas. Bet kokiu atveju jis buvo bejėgis, nors 
viskas aplink liudijo, kad galingas. Bet kokiu atveju čia nebuvo ar nebebuvo jo namai, nebuvo ar nebebuvo 
jo vieta, nors literatūra teigė ir kitaip. Gal vien iš to, kad Auštarui norėjosi susmegti į tą (lietuvišką) žemę, 
išryškėjo kažkoks artumas jai. Vis dėlto, atidžiau apžvelgus aplinkybes, taip veikiausiai buvo vien todėl, kad 
į miesto gatvių cementą sulįsti būtų buvę nepalyginti sunkiau!..
 Nebesusigaudydamas, lyg kažin nuo ko apsvaigęs ar kažin kieno Aukštesnio rankų pagautas, Auš-
taras ėmė kasti žemę. Jis tai darė lyg sapne, apdujęs, bet su nepaaiškinama, lyg nušvitimą žadančia aistra, visu 
kūnu, kaip pakliuvo, spausdamasis vis arčiau ir arčiau Žemės centro ar bet ko kito, ką jis ten tikėjosi surasti, 
kad ir kas jį ten taip tempė prie savęs, žadėdamas bent vieną – pagaliau – atsakymą be žodžio „bet“, bet – 
     – bet gana greitai susivokė gulįs vienos savo pėdos ilgio ne-
siekiančio gylio įdubime, kuriame pakasti tetilpo vos trys kairiosios jo rankos pirštai.

 – O ką dabar? – vėl prakalbino Auštarą rūpestingiausias jo globėjas – tylenis Protas.
 Tačiau Auštaras jam nieko neatsakė. Vis tikėjosi, kad šis pats jam tuoj padiktuos, kąčiažin, kur eiti, 
jeigu reikia kur nors eiti, atsistoti ar atsigulti tiesiau, labiau išsiplėsti, gal parėkauti, jeigu jis to dar nedarė, 
gal tylos įžadą priimti[?]. Tyla. Per tiek metų jiedu taip ir neišmoko vienas su kitu sklandžiai kalbėtis, tačiau 
nenutraukiamas Proto buvimas šalia Auštarą visada ramino. Dabar taip pat. Žinoma, tokia ir buvo Proto 
klausimo prasmė – pertraukti tylą, nuraminti savo globotinį, kol šis jo neišsižadėjo. (Pavyko.)
 Vis dėlto liūdesys nedingo, nesvarbu, kad jis vėl ėmė kvėpuoti tolygiai. Nutilo visi Auštaro draugai 
ir patarėjai, tie vieninteliai, kurie vis dar su juo vaikščiojo, kurių niekad nereikėdavo net kviestis. Būtų gražu 
pameluoti, kad tuomet jam atėjo nušvitimas, kad pagaliau pabučiavo Sielos Ramybė ar kad kaip nors kitaip 
apsivertė Auštaro gyvenimas. Tačiau taip nebuvo. Bet jis pagaliau [vėl] priprato prie šilelio kvapo. Kol kas 
tiek buvo gana.

Daugiau trijų pirštų tądien Auštaras į žemę nesulindo.

 – Dausos
  sausos

   sausos

    sausos

     dausos.
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Severija Vaičiulytė

***

Man patinka liest rankom
Per dieną įkaitusį asfaltą,
Patinka juodas panages
Paslėpti rožiniu laku.
Patinka su riedučiais
Iš pykčio
Užvažiuot į kalną,
Paskui leistis nuo jo,
Išskėtus rankas į šonus,
Tada drėksti
Per dieną įkaitusį asfaltą
Rožiniu laku...

Noulaiferio pažadai

Aš tave pasiimsiu
Leistis dviračiais nuo aukščiausio kaimo kalno,
Kai užlipsiu į jį...
Pasikviesiu gert kakavos,
Kai nusipirksiu, nes vakar baigės...
Pasiimsiu į parką šuns vedžiot,
Kai tik mama leis jį laikyt...
Ir net gėlių mano kieme laistyt eisim,
Aišku, kai į namą persikraustysiu...
Tikrai, mes viską kartu darysim...
Tik dabar turiu lėkt prie facebook’o...

***

Šiandien mokykloje girdėjau save tunkant.
Sustingus meldžiaus, kad kiti neišgirstų, 
bet kelnių saga neatlaikius nušovė mokytoją.

***

Kodėl sūreliai, kola, šokoladas brangsta,
O tėvynė – ne?

Paskutinė vasaros naktis

Kol rasa nenukrito,
Bėgam per pievas
Karvių pažiūrėti...
Kol rasa nenukrito,
Lekiam ant kalno
Tylos paklausyt.
Kol rasa nenukrito,
Suskaičiuokime žvaigždes.
Kol rasa nenukrito,
Lipam kitapus tvoros
Obuolių vogt.
Kol rasa nenukrito,
Šiaušiam ant Kavaliauskienės
Kiaulių pajodinėt..

A girdži, o gal pamiegam?

Nebemylimiausia

Kai mano mylimiausiam senamiesty
Mylimiausioj kavinukėj,
Kur visada skamba mano mylimiausios
Varlytės Edith balsas,
Puodelis, įsimylėjęs kavos tirščius,
Bus išplautas,
Skėtis, įsimylėjęs lietų terasėlėje,
Prakiurs,
Kai padavėjos batelis,
Taip mylėjęs tą prilipusią mėtinę gumą
Iš aukštos blondinės rūkalės burnos
Bus nuvalytas,
Ir lentą, kuri taip mylėjo
Užrašą „Makaronai su sūriu tik 5 lt“,
Paglostys šlapia kempinė,
Galėsim eit į tavo mylimiausią...
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Nejauku naktį eiti pro sostinės stoties 
rajoną, kaip nesmagu žingsniuoti ir palei 
kapinių tvorą brėkštant. Vienu metu bai-
miniesi, kad neprisistatytų narkomanai, 
atkišę adatas su tikslu paskiepyti, o kitu – 
kad numirėliai nepradėtų mėtyti žva-
kučių, užsilikusių po Vėlinių. Vis dėlto, 
mąstant racionaliai, sunku patikėti, kad 
narkomanas bus toks geradarys ir norės 
tave apsaugoti nuo bacilų tik filantropiš-
ko jausmo vedamas, o numirėlis toks ga-
jus, kad galėtų užsimoti žvakide. Nepai-
sant protingų argumentų, baimė išlieka. 
Pirmu atveju įtaką daro susiklosčiusios 
aplinkybės: tamsus paros metas prastos 
reputacijos rajone pranašauja pavojingą 
pasivaikščiojimą – tokia baimė logiška ir 
pagrįsta. Kitu atveju viskas yra šiek tiek 
sudėtingiau, nes vienintelės būtybės, ga-
linčios tuo metu sukelti pavojų, gyvastis 
jau seniausiai nustojusi rusenti – tad to-
kia baimė keista ir išgalvota.

Įdomu tai, kad abiem atvejais išgąs-
tis nublanksta prieš dienos šviesą. Nei 
prišnerkšti skersgatviai neatrodo tokie 
nykūs, nei antkapių eilės tokios baugi-
nančios. Užtenka trumpajai laikrodžio 
rodyklei pasisukti 360° kampu ir visos 
mintys apie grėsmę pranyksta. Akivaizdu, 
kad vidury dienos nėra ko bijoti narko-
mano, kuris mėgaujasi grobiu, išsikovo-
tu per naktį, bet kas tuo metu pasikei-
čia kapinių atmosferoje, sunku pasakyti. 
Jeigu nesugalvoja atvažiuoti koks anūkas 

Rokas Bilotas

Vaiduoklių beieškant

pakeisti nuvytusių gėlių plastikinėmis, tai čia ir dieną nėra nė 
gyvos dvasios. Kas gi verčia žmogų nerimauti naktį?

Turbūt vaizduotė. Iš po sąmonės pradeda lįsti pamėklės, 
nešančios siaubą savo plevėsuojančiais skarmalais, bei negy-
vėliai smirdančiais žabtais. Tada kojos pačios pradeda spar-
čiau judėti ir neša kuo toliau, neleisdamos net atsigręžti atgal. 
O dieną, nors ir jausdami slogumą širdyje, einame ramiai, 
spėdami apžiūrėti nelaimėlių gimtadienių datas. Keista, kad 

Aistė Dapkutė, 2016. Kauno A. Martinaičio dailės mokykla
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fantazijos gali taip lengvai paveikti sveiką žmogaus 
protą, priversdamos jį priimti neapgalvotus spren-
dimus. Juk kur kas lengviau būtų vieną kartą įeiti į 
kapines, apsižvalgyti ir įsitikinti, jog aplinkui nieko 
nėra, bei išsklaidyti iliuzijas visiems laikams. Deja, 
pirmiau suveikia žmogaus instinktai, ir jis pasiduo-
da panikai.

Kai, pamatęs narkomaną su švirkštu rankoje, 
pradedi bėgti – skuodi nuo grasinančios realybės, 
bet kai pradeda vaidentis šmėklos – tai jau bepro-
tystės užuomazgos. Su realybe reikia kovoti nepra-
dėjus temti, o dar auštant, kai tik spėjęs apsvaigti 
narkomanas nesaugo savo kailio. Tada palankiausia 
proga ligonį išgabenti į kliniką ar bent jau uždaryti 
į vienutę prasiblaivyti. Mažai šansų, kad jis visiš-
kai pasitaisys, bet negi leisime jam susinaikinti pa-
čiam. Juk fizinė pergalė nieko verta, jei pralaimima 
idėjinė.

O ką daryti su vaiduokliais? Kokį ginklą pasi-
rinkti norint perskrosti bekūnės būtybės širdį? Juk 
šioje dvikovoje pagrindinis priešas esame mes pa-
tys, todėl pirmiausia reiktų įsitikinti, ar virš mūsų 
kybantis aštrus Damoklo kardas nėra tik hiperbo-
lizuota atšipusio kišeninio peiliuko versija, kuri 
taip išsipučia nuo nereikalingo įsivaizdavimo. Negi 
nebūtų paprasčiau gyventi, jei mūsų kasdienybės 
nedrumstų vaiduokliai – išgalvoti padarai, truk-
dantys ramiai miegoti naktimis.

***

Aptarinėti Sirijos pabėgėlių krizę prieš teroro 
aktą Paryžiuje darėsi taip pat nuobodu, kaip ir 
ilgiau pamėčius kamuoliuką į sieną – iš pradžių 
smagu svaidyti argumentus už šių nelaimėlių in-
tegravimą į Europos visuomenę, tačiau ilgainiui 
supranti, kad toks žaidimas beprasmis, nes visada 
yra kita nuomonė, kuri nesunkiai atmuš visas ide-

alistines mintis apie žmonių bendrumą ir savitar-
pio pagalbą. O blogiausias dalykas, kad, svarstant 
šią opią problemą, remiamasi viduramžiškais aske-
tizmo principais, kai religiniai motyvai užkerta ke-
lią atsakyti į humanizmo klausimą: padėti žmogui 
ar ne? Dabar, po praėjusių metų lapkričio 13-osios 
įvykių, giliau kapstantis po galimų ir negalimų pa-
bėgėlių invazijos padarinių reikšmę Europos atei-
čiai, pradedi suprasti, kad didžiausia bėda slypi 
mūsų pačių mąstyme.

Pasikeitė pagrindiniai išsilavinusios asmeny-
bės tikslai: utopišką visos žmonijos suklestėjimo 
idėją išstūmė vieno žmogaus ambicija, tai puikiai 
iliustruoja ir atsakas į įvykusią nelaimę Prancūzi-
joje. Visas pasaulis reiškia užuojautą paryžiečiams, 
nekreipdamas dėmesio į antskrydžius Sirijoje, so-
cialiniuose tinkluose kalba apie solidarumą bei pa-
ramą, veidai dažomi Prancūzijos vėliavos spalvo-
mis, bet nesugebama suvokti, kodėl reikia padėti 
civiliams iš Artimųjų  Rytų, kurie bėga nuo mums 
nesuvokiamos realybės. Peikiamas liberalizmas – 
kertinis Europos Sąjungos akmuo – ir džiaugia-
masi valdžių nuosprendžiu nebeįleisti pabėgėlių, 
rėkiama apie Europos išsaugojimą bei susitelkimą, 
bet uždaromos sienos...

Moralinė savimonė tokia supuvusi, jog ir vie-
ni, siekdami taikos, ir kiti, norėdami pradėti karą, 
žengia tuos pačius žingsnius – ignoruoja seniau 
gyvavusias vertybes ir mėgina jas pakeisti nau-
jomis. Skiriasi tik motyvai: reagavimas į agresiją 
arba tiesiog kerštas ir religijos skleidimas, arba 
tiesiog pretekstas ekspansijai. Nors kovojančios 
pusės pažangumu skiriasi pora šimtmečių, labiau 
išsivystęs aljansas vis vien nesugeba pasipriešin-
ti barbarizmui, nes priemones įrodyti savai tiesai 
abi naudoja tas pačias. Kilusi isterija išstūmė šaltą 
protą dieną, o babajai – išgalvoti padarai – trukdo 
miegoti naktį.
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Lukas Arlauskas

Draugystė

Povilas ir Matas žvilgsniu palydėjo Beną ir, kai 
jis buvo pakankamai nutolęs, pradėjo kvatotis.

– O jau koks išsipustęs...  – neištvėręs tarė Po-
vilas.

– Marškinukai, kelnytės, kaklaraištis, baltos 
kojinaitės, išeiginiai batukai... – pradėjo vardinti 
Matas.

– O jau kvepalai.... – Povilas dūstelėjo.
Draugai juokdamiesi sekė Benui iš paskos, lai-

kydamiesi saugaus atstumo. 

Benas buvo pernelyg susijaudinęs, kad žvalgy-
tųsi atgal. Jis paskubomis įėjo į gėlių parduotuvę ir 
nupirko tris rožes.

– Ačiū, – tarė pardavėjai ir išlėkė iš parduotuvės.

Tuo metu Povilas ir Matas slėpėsi už kampo. 
Prie jų staiga kažkas priėjo.

– Sveiki, ką čia darot?
– A? Pfu, na ir išgąsdinai, Martynai.
– Kas jis? – paklausė Matas.
– Draugas, kurį sutikome žvejodami, – išpyš-

kino Povilas.
– Mačiau kažkur grupelę merginų. Gal truputį 

paišdykaujam? – Martyno akys žybtelėjo ir iš kup-
rinės išsitraukė mažų balionėlių, butelį vandens.

– Mes sekam Beną...
– VELNIOP TĄ BENĄ, – užbaubė Matas.
– Ai, tikrai, tegu eina ramiai.

Tuo metu Benas atėjo į susitikimo vietą.
– Turėtų jau pasirodyt, – tarė jis, pažvelgęs į 

laikrodį.
Benas labai nerimavo ir ėmė švilpauti.Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Šilutės Vydūno gimnazija, 

2g klasė

Pirmasis Beno ir Gabrielės 
pasimatymas

„Kad tik pavyktų“, – meldėsi Benas, sagstyda-
masis marškinius.

Benas ruošėsi į pasimatymą. Jį apėmė keistas ir 
nepažįstamas jausmas.

„Kaip aš pasirodysiu?..“ – nerimavo jis.
Tada užsidėjo akinius nuo saulės ir išėjo į kiemą.

Tuo metu Povilas susirado kieme Matą ir tarė:
– Einam pasekti Beną.
– O ko? – nustebo Matas.
– Jis eina į pasimatymą, – čirškėjo Povilas.
– Rimtai? – susijuokė ir pliaukštelėjo sau per 

kelį Matas.
– Tau nesakė?
– Neee.
– Einam... – paragino Povilas.
– Gerai jau, gerai... – sumurmėjo Matas.
Jiedu pasiruošė juoko bombai ir išėjo. Pakeliui 

sutiko Beną.
– Kur eini? – paklausė jie.
– Į Kęstučio gatvę, – sausai atsakė draugas.
– Mes irgi einam į tą pačią pusę, – kritiškai nu-

žvelgė Beną Povilas.
– Ko?
– Girdėjom, kad atidarė naują kavinę, – susuko 

melą Matas.
– Keista... Gerai, turiu skubėti, – įtariai pažvel-

gęs į draugus, Benas nuėjo į priekį.
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– Gal paskambinti... – abejojo jis.
Dar kelias akimirkas padvejojęs, nusprendė pa-

skambint Gabrielei, gal ji nepasiruošusi.
– Sveikas, – atsiliepė balsas.
– Sveika, aš jau prie tavo namų, – pranešė Benas.
– Ooo.... Nesitikėjau, kad taip greitai atlėksi. 

Tuoj pasiruošiu ir išeisiu.
– Gerai, – drebančiu balsu atsakė kavalierius.

Tuo metu Martynas, Povilas ir Matas prisipildė 
balionėlius vandens ir surado tą grupelę merginų.

– Norit pasilinksmint, mergytės? – pasivaipė 
Martynas.

– Na, ir kaip tu nori pasilinksmint? – erzinda-
ma paklausė viena.

– ŠITAIP! VYRAI, UŽ „GINKLŲ“! – riktelėjo 
Martynas, sukomandavo sąmokslininkams mesti 
balionėlius.

PŪKŠT! Merginos liko šlapios.
– Ak jūs! – riktelėjo jos.
– Tepam slides! – apsisuko Martynas ir pradėjo 

bėgt.
Matas ir Povilas pasekė jo pavyzdžiu.
– Palaukit, kur bėgat, atsilygint norim! – vijosi 

merginos.

Benas drebėjo iš jaudulio.
– Jei taip drebėsiu, tai geruoju nesibaigs, – gar-

siai galvojo berniukas.
Tada iš laiptinės išėjo nepažįstamas žmogus. Jis 

išsitraukė cigarečių pakelį, įžiebė žiebtuvėlį ir už-
sirūkė. 

– Echhh... koks geras gyvenimas, – niūniavo jis 
sau po nosim lėtą dainą.

– Po šimts pypkių... – tyliai nusikeikė Benas.
– Kažko lauki? – paklausė nepažįstamasis.
– A? Taip, taip... – sumišęs atsakė berniukas.
– Ar tik ne Gabrielės?... – prisimerkė vyriškis.
– Taip, – tvirčiau atsakė Benas.
– Aš jos tėvas, – vyras, išpūtęs didelį baltą 

dūmą, staiga atkišo dešinę ranką.

– Malonu susipažinti, aš Benas, – paspaudė 
ranką berniukas.

– Nagi, vaike, neslėpk gėlių, gi matau, kad 
turi, – nusikvatojo Gabrielės tėvas.

– Aš...
– Čia pirmas tavo pasimatymas? – šyptelėjo vy-

ras, pamatęs, kaip dreba Benas.
– T-t-taip, – atsakė jis.
– Nagi, atsipalaiduok, nė vienai merginai nepa-

tinka įsitempę vaikinai.
– Aš... – norėjo sakyt Benas.
Durys prasivėrė ir išėjo Gabrielė.
– O, sveikas, Benai. TĖTI! Ką čia veiki??? – pa-

žvelgusi į abu, nustebo ji.
– Ai, nieko, kalbėjomės. Geras vaikis jis, – tėtis 

mirktelėjo Benui.
– Tėėėti...
– Einu einu... – jis, iškėlęs rankas, pasitraukė 

į laiptinę.
Benas vargiai bandė slėpti gėles už nugaros.
– Na, čia, eee... tau, – padavė rožes Gabrielei.
– Ooo... kaip miela... ačiū! – cyptelėjo Gabrielė.
Benui lyg akmuo nuo širdies nusirito. „Pasise-

kė“, – pamanė jis.
– Einam kur nors pasivaikščiot, – rodė inicia-

tyvą Benas.
– Pavyzdžiui?
– Į parkelį.
– Man tinka!
Ir abu šnekučiuodamiesi nuėjo parkelio link.

Tuo metu Martyną pasivijo merginos ir sučiupo.
– Manai, kad tik tu gali siausti? – paklausė jos.
– Taip.
– Va ir ne. Mes irgi turime vandens bombų, – 

mergiotė pašoko ir metė vieną į veidą.
– EI, VYRUČIAI, BOMBŲ KARAS! – rikte-

lėjo Martynas.
Povilas ir Matas tuo tarpu prisipildė balionėlius 

ir, paėmę po du, puolė merginas.
– Še jums! – šūktelėjo Matas ir tėškė vieną tie-

siai į galvą.
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Benas ir Gabrielė prisėdo ant suolo parkelyje.
Vieta šįsyk buvo švari kaip niekad. „Neprašo-

viau“, – apsidžiaugė Benas.
– Gražu čia... – nutęsė Gabrielė.
– Taip.
– Į kokią mokyklą eini? – paklausė ji.
– Emm... Į kokią eisiu ar į kokią ėjau? – sutriko 

Benas.
– Abi!
– Na, mokiausi Trakų pagrindinėje mokyklo-

je, baigiau ten aštuonias klases ir perėjau į Vytauto 
Didžiojo gimnaziją. 

– Aš irgi eisiu ten... – nutęsė Gabrielė.
Merginos pirštai lėtai nuslydo Beno dilbiu ir jie 

susikabino rankomis. Benas išpūtė akis.
– Aš... – sumikčiojo.
– Eime, – sukikeno Gabrielė.
– Jei tik nori... – numykė Benas.
Gabrielė ir Benas pakilo ir nuėjo namų link.

Kompanija buvo pavargusi po vandens bombų 
karo. Susėdę nusprendė baigti žaidimą. Povilas pa-
siūlė susipažinti.

– Kuo jūs vardu? – paklausė Martynas.
– Austėja.
– Deimantė.
– Laura.
– Ineta.
– Mes – Martynas, Povilas, Matas, – prisistatė 

vyrukai.
– Kiek jums metų? – paklausė Laura.
– Mums penkiolika, Povilui šešiolika.
– Mums tik keturiolika... – nutęsė merginos.
– Argi tai svarbu? – atsakė Povilas.

Roberta sėdėjo prie laiptinės, kai sugrįžo Ga-
brielė su Benu.

– Pavojus, – sušnibždėjo Gabrielė.
– Nagi nagi, iš kur burkuojantys balandėliai 

parei na? – pašaipiai pasitiko grįžtančią porelę Ro-
berta.

– Mes tik draugai, – atsakė Benas.

– Tik pasivaikščiojom, – papildė Gabrielė.
Benas atsisveikino su Gabriele ir nuėjo namo.
– Tai sakai, kad tik pasivaikščiot buvot? – nu-

žvelgė Gabrielę Roberta.
– Taip! Ir ką? – atšovė Gabrielė.
– O kaip paaiškinsi tai? – parodė į gėles prisi-

merkusi Roberta. 
Ji juto, kad pykčio ilgai neišlaikys.
– Hm... Tai tiesiog paprasta dovana. Ne meilės. 

Gi matai, kad rožės baltos, – išstenėjo Gabrielė.
– Aišku... – įtariai pažvelgusi į Gabrielę, su-

niurzgė Roberta, jos viduje kirbėjo kirminas.
– Ko tu pyksti? Čia tik draugiškas susitikimas.
Gabrielė pastebėjo, kad Robertos akys patam-

sėjo. Kaip geriausia draugė, ji žinojo, kada Roberta 
supyksta.

– Ne, nieko, – Roberta atsakė ir akys pašviesėjo.

Benas grįžo namo, apmąstė įvykius ir nuspren-
dė rašyti dienoraštį.

Aplankymas

Šeštadienį Benas atsikėlė anksti. Saulė stipriai 
spigino pro langą. Jis apsirengė ir išėjo iš savo kam-
bario. Mama virtuvėje ruošė pusryčius.

– Mama, aš su draugais šiandien važiuoju į Vil-
nių! – garsiai ištarė jis.

– Kurgi? – nusistebėjo mama.
– Aplankyti draugę, ji susirgo leukemija.
– Ooo... – mama pažvelgė į jį.
Benas pavalgė ir nusprendė susiskambinti su 

draugais.
Sutarė važiuoti popiet. Povilas atsisakė, nes, pa-

sak jo, „jie neįeis“.

Tuo metu Gabrielė kalbėjosi su palatos drauge. 
Jai rūpėjo, ar ši liga pagydoma. Laura jau senokai 
guli ligoninėje ir visko yra mačiusi ir girdėjusi. 
Gab rielė nedrąsiai pradėjo jos klausinėti:

– O vėžys pagydomas? 
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– O kaipgi? – klausimu į klausimą atsakė Laura.
– Aš maniau, kad ne.
– Pagydomas, pagydomas, tu tik nesijaudink.
– O kaip pagydo?
– Pirmiausia taiko gydymą cheminiais vaistais. Kitiems 

užtenka ir tokio gydymo, o jeigu nepadeda, persodina kaulų 
čiulpus, tik reikia surasti tinkamą donorą...

– O anemija?
– Man reikia tik valgyti daug produktų, kurie skatintų 

eritrocitų gamybą.
– Kas jie, tie eritrocitai? – paklausė Gabrielė.
– Kaip tu mokeisi biologijos? Eritrocitai – raudonieji 

kraujo kūneliai, išnešioja deguonį po visą organizmą, – mo-
kytojos balsu prabilo Laura.

Gabrielė susimąstė: „O gal negerai 
elgiausi su Roberta? Nereikėjo pilti jai 
ant galvos vandens...“

– Hmm.... – suniurzgė ji.
– Kas?
– Kaip šlykštu...
Laura supratingai patylėjo.

Benas su draugais buvo nusprendę 
važiuoti autobusu, tačiau paprašė tėčio, 
kad visus nuvežtų į Vilnių.

– O kam jums į Vilnių? –  gerdamas 
kavą, paklausė tėtis.

– Draugė serga kraujo vėžiu.
Tėtis pažvelgė sūnui į akis tuo skvar-

biu įtartinu žvilgsniu, kai tikrindavo, ar 
jam nemeluojama. Neradęs melavimo 
požymių, sutiko nuvežti.

Po kelių valandų visi draugai susi-
rinko prie Beno durų.

–  Padarykim siurprizą, pakelkim 
jai nuotaiką. Reiktų nupirkti gėlių, – 
pasakė Roberta.

– O ką ji mėgsta? – paklausė Benas.
– Saldumynus, ypač šokoladą.
Beno tėtis sustojo prie prekybos 

centro, Roberta nuėjo ko nors nupirkti. 
Tėtis paklausė gale susigrūdusių drau-
gų:

– Kaip jūs ten?
– Manau, neišgyvensiu, – išstenėjo 

Benas, suspaustas Mato iš vienos pusės 
ir Martyno iš kitos.

– Nedejuok, čia tau ne koks platus 
limuzinas, kuriame galima patogiai iš-
sidrėbti, turėk kantrybės, – tarė tėtis.

– Gerai jau, gerai... – sumurmėjo 
Benas.

– O kas ji, ta Roberta? – pasmalsavo 
tėtis.

– Ji... – Benui pritrūko oro, bet 
Matas pabaigė už jį:

Patricija Vaskaitė, 2016. Kauno A. Martinaičio dailės mokykla
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– Ji – Beno panelė.
Tėtis net sušvilpė.
– Kad man taip būtų pasisekę tavo amžiuje... – 

nutęsė jis.
– Ką čia meluoji, Matai, – dėbtelėjo į jį Benas.
– Ji su juo neturi jokių romantiškų ryšių, – pri-

tarė Martynas.
– Psss... tylėkit, jinai ateina, – kumštelėjo Be-

nas draugus.
Visi nutilo ir nutaisė šypsenas.
– Ko išsišiepę sėdit? – pastebėjo Roberta.
– Ne, nieko, tik Benas papasakojo anekdotą, – 

ištarė Matas.
– Aaa... Nupirkau dvi plyteles šokolado ir žy-

dinčią vazoninę gėlę, – pasakė Roberta ir įsėdo į 
automobilį.

Berniukai lengviau atsiduso. Mergaitės vargina!

Palatoje gydytoja kalbėjosi su Gabrielės mama. 
Gabrielė sužinojo, kad žadama persodinti jai kaulų 
čiulpus, jei nepavyks gydymas chemoterapija.

– Eina sau, skaudi operacija, – nusipurtė Laura.
– Bet bus atliekama su narkoze, – nusišypsojo 

gydytoja.
– O kas donoras? – susidomėjo Gabrielė.
– Tavo brolis.
Gabrielės akys sublizgo.
– Brolis? – perklausė ji.

Benas ir draugai įėjo į ligoninę. Po kelių minu-
čių klaidžiojimo, jie tiesiogine prasme įgriuvo į pa-
latą. Gydytoja dar tebestovėjo prie Gabrielės lovos.

– Labas, Gabriele! – storžieviškai riktelėjo 
Matas.

Benas kumštelėjo jį ir atsiprašė gydytojos.
– Matau turi lankytojų, aš užeisiu vėliau, – pa-

sakė ji.
Gydytoja išėjo. Gabrielė, pamačiusi būrelį 

draugų, pravirko. Benui pasidarė labai skaudu, 
jaudinosi, bet tvardėsi. Roberta, nieko nelaukusi, 

puolė Gabrielei ant kaklo. Išbučiavo ir atsiprašė už 
ankstesnius įvykius. Jos tvirtai apkabino viena kitą 
ir abi pravirko. Draugės susitaikė.

– Kas jis? – paklausė Gabrielė, ištrūkusi iš Ro-
bertos glėbio.

– Aš Matas!
– Jis mūsų draugas, – pasakė Benas.
Draugai prisėdo ir ėmė šnekėtis.
– Užjaučiu. Kaip tau? – paklausė Benas, apka-

binęs Gabrielę.
Jeigu chemoterapija nepadės, persodins kaulų 

čiulpus.
– O, tai gal išgydys? – tarstelėjo Benas.
– Galbūt, chemoterapija jau paskirta.
Visi susižvalgė.
Paprastas žvilgsnis kartais pasako daugiau nei 

žodžiai. Beno žvilgsnyje galėjai pajusti nerimą, 
liūdesį, o Gabrielės – nusivylimą, mirties baimę. 
Visi buvo savotiškai nusiteikę. Pokalbis nebuvo 
linksmas. Tai buvo pokalbis, kuriame tvyrojo pas-
kutinio susitikimo baimė. Ne viena ašara buvo nu-
braukta. Netgi Matas, paprastai storžievis ir nejau-
trus, ir tas sėdėjo nukabinęs nosį ir mąstė apie šios 
ligoninės kasdienybę: „Kasdien kas nors miršta, 
nė vienas nežino, kada ateis jo diena.“ Benas netgi 
pritartų šioms mintims, tik galbūt pridurtų: „Šio-
je ligoninėje būti – kančia. Čia slogu, liūdna, tik 
depresija ir melancholija.“ Taip bemąstant, nepas-
tebimai atėjo ir susitikimo pabaiga. Nė vienas ne-
norėjo palikti Gabrielės, bet Beno tėtis nebegalėjo 
laukti ilgiau ir, nesupratęs susiklosčiusios padėties, 
išsivedė draugus į automobilį. Draugai pažadėjo 
lankyti Gabrielę pagal išgales. Visi liko nusiminę, 
nes jautė, kad Gabrielei yra sunku.

Blogai...
Gabrielė jaučiasi vieniša.
Gabrielė jaučiasi...
beveik...
negyva.
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Lapkričio vakaras  
Nuo smulkaus, bet įkyraus lietaus, tą vakarą 

žmonės gelbėjosi visaip, vieni lindo po stogais, kiti 
slėpėsi kavinėse, treti lindo į dar vieną jaukią vie-
tą – Vilniaus teatrą Lėlė. Atsikratę šlapio palto, žiū-
rovai pasklido po teatro erdvę. Ir nors prie laiptų 
stovinti moteris jau buvo pasiryžusi tikrinti bilietus 
į spektaklį Geležis ir Sidabras, žiūrovai į salę nesku-
bėjo – lėtai apžiūrinėjo paveikslus, ant palangės sė-
dinčias lėles. Visi iki vieno suprato, kad šis teatras 
visai kitoks, gal paslaptingas todėl, kad iš kampų 
skvarbiai ir šiek tiek gąsdinamai žiūri lėlės baltais 
veidais, gal dėl to, kad jis, iš dalies skirtas vaikų 
spektakliams, dar nepraradęs žaismingos, vaikiškos 
dvasios. Toks jausmas neapleido ir salėje, kur po 
dešimties minučių, jau savo vietose susėdę žmonės 
laukė prasiveriančių užuolaidų ir prasidedančio 
spektaklio. Tačiau, nors durys jau seniai buvo už-
vertos, margos užuolaidos nejudėjo. Galima sakyti, 
tada ir prasidėjo visas spektaklis: traška, girgžda se-
nos kėdės – žiūrovai nerimsta, prasiveria durys ir į 
salę įlekia dar vienas pavėlavęs žiūrovas, tik kažkoks 
kitoks: su skrybėle, lagaminu, ilgu paltu. „Na, vi-

Agnė Giedraitytė

saip pasitaiko su tais vėluojančiais, būna – nespėja 
pasikabinti palto“, – galvoja atsisukę žiūrovai, ta-
čiau vėluojančio žmogaus kito veiksmo pateisinti 
nesugeba, tikrai retas vėluojantis dar ir ant scenos 
ropščiasi... Taip, visai paprastai, šiek tiek droviai 
ant scenos vaikšto Rolandas Kazlas, pagrindinis ir 
vienintelis šio spektaklio kūrėjas ir atlikėjas. Ne-
drąsiai dairydamasis į žiūrovus, lyg ką tik iš to pa-
ties lietingo oro atbėgęs, jis kalba Vlado Šimkaus 
eilėmis. Iš pradžių priverčia suglumusius žiūrovus 
nusišypsoti, pamilti ir įsijausti į tokį pažįstamą per-
sonažą, kuris lyg įkūnija kiekvieno žmogaus mintis, 
aplankančias lapkričio mėnesį, kai žmogus jaučiasi 
vienišas, svetimas, sukaustytas slegiančių klausi-
mų. Spektakliui įpusėjus, kukliai, lyg niekieno ne-
laukiamas, aktorius įeina pro dar vis užsivėrusias 
užuolaidas ir čia atranda „tuojau prasidėsiančio 
spektaklio dekoracijas“, atsisėda prie stalo. Rolan-
das Kazlas dėmesingai varto surastą knygelę, tylu, 
ramu, girdėti, kaip už lango lyja, žiūrovai nejuda, 
prikaustyti jaukios pauzės, jie tarsi junta tos kū-
rybinės kančios, ilgesio ir vienatvės grožį. Matau, 
kaip priešais mane sėdinti moteris tyliai nuleidusi 
galvą šypsosi, matyt, kiek viena paprastumo akimir-



Teatras

27

ka pauzių stokojančiame gyvenime yra be galo išsi-
ilgta. O galbūt ji tiesiog pajuto tą brangų bendru-
mo jausmą, kai kažkas lyg pasako, nuramina: „Aš 
irgi liūdžiu, aš irgi vienišas, ant manęs irgi lyja.“ 
Vlado Šimkaus poezija ant scenos skamba be galo 
nuoširdžiai, vien dėl to, kad Rolandas Kazlas dekla-
muoja išgyvendamas, išjausdamas kiekvieną žodį. 
Artimą ryšį su poetu Vladu Šimkumi, aktorius 
atskleidžia spektaklio aprašyme: „Visada maniau, 
jog nemėgstu poezijos, nesuprantu jos, pirmeny-
bę teikdavau prozai, filosofams, dramaturgams, o 
į poetus ir eiles žvelgdavau nepatikliai. Tačiau iš 
tiesų laukiau ir ieškojau sau artimos poezijos. Jos 
turbūt reikia ieškoti kaip Meilės, kaip mylimosios, 
o poeto – kaip sielos brolio. Tokio pat ir sykiu ki-
tokio savęs: jautresnio, atviresnio, subtilesnio, my-
linčio ir keistai švytinčio. Atradęs Vlado Šimkaus 
poeziją, atradau tai, ko laukiau ir slapta ilgėjausi.“ 

Spektakliui taip pat netikėtai pasibaigus, kaip ir 
prasidėjus, nuo kėdžių pakilę žmonės plojo, visaip 
džiūgavo, o po to skubiu žingsniu ėjo į drabužinę 
pasiimti jau išdžiūvusių paltų. Čia išgirdau kaž-
ką žemu balsu sakant: „Na, nesitikėjau, tris labai 
įdomius žmones per vieną vakarą pažinau.“ Pirmas 
neabejotinai – aktorius Rolandas Kazlas, antras – 
poetas Vladas Šimkus, o kas tas trečiasis, dar ilgai 
galvojau. Matyt, pastatytas į akistatą su savimi, 
savo jausmais, mintimis, sėdėdamas penktoje eilė-
je, žmogus suprato, kad nuo savęs nepabėgsi. Prieš 
išeinant paskutinį kartą visus nužvelgė keistos lėlės, 
pro akvariumo stiklą nepatikliai pažvelgė į dugną 
atsirėmęs karpis ir visi su savo mintim pajudėjo 
skirtingais, bet vienodai šlapiais keliais. Mistiškas, 
paslaptingas tas Lėlės teatras, vertas aplankyti, o 
ypač rudenį arba žiemą, kai jautiesi šiek tiek vie-
nišas ir nesavas. 

Pabaiga kuria naują pradžią
Pabaigos ugnis – tai spektaklis, kurio premjeros 

buvo itin laukiama. Dar prieš sausio pradžioje star-
tuojantį Gintaro Varno režisuotą darbą Valstybinio 
jaunimo teatro puslapis dalijosi ir intrigavo būsi-
mus žiūrovus supažindindamas su spektaklio vei-
kėjais ir jų išgyventomis istorijomis. Sudėtingi, ta-
čiau skambūs ir prasmingi monologai nejučia vertė 
domėtis ir gilintis į vokiečių dramaturgės Dea’os 
Loher  kūrybinį kontekstą. Kaip ir kitose pjesėse, 
Pabaigos ugnyje išryškėja autorės noras atkreipti 
dėmesį į visuomenės atstumtuosius, kurie bando 
įveikti sudėtingus gyvenimo nutikimus ir virsmus. 
Istorijos atskaitos taškas – automobilio partrenk-
to berniuko žūtis. Aštuoni veikėjai, tiesiogiai su-
siję su šiuo kraupiu įvykiu, išgyvena slegiančią ir 
kartu juos tarpusavyje siejančią kančią. Akivaizdu, 
kad spektaklyje akcentuojamas esminis lūžis ir 
žmogaus būsena po to, kai jis patiria kažką sukre-
čiančio; dramos žodžiais – tai istorija apie pianiną, 
kuris apleistas stovi kampe ne todėl, kad nebesino-

ri groti, o todėl, kad jo viduje kažkas negrįžtamai 
išderinta. 

Dea’os Loher dramos kompozicija išskirtinė 
tuo, kad joje gausu stilistinių eksperimentų, kurie 
kuria savitą autorės braižą: aktoriai dažnai kalba 
lyg iš šono žvelgdami į savo personažą, palinkę 
žiūrovo pusėn jie perteikia savo vidinę būseną, 
nupasakoja situaciją, tada, vienu žingsniu grįžę į 
spektaklio realybę, vaidina toliau. Su netradiciniais 
dramaturgės tekstais dirbo, meistriškai vaidmenis 
kūrė aktoriai Ainis Storpirštis, Elzė Gudavičiūtė, 
Sergejus Ivanovas, Kristina Andrejauskaitė, Emilija 
Latėnaitė-Beliauskienė, Aldona Bendoriūtė, Do-
vydas Stončius bei Simonas Storpirštis. Pabaigos 
nusilenkimas, lydimas plojimų, patvirtino, kaip 
giliai ir jausmingai patys aktoriai išgyveno savo 
kuriamų veikėjų patirtus likimo smūgius, tolesnę 
veikėjų gyvenimo raidą po sunkios nelaimės, ne-
tekties ar ligos. Todėl ir spektaklis iš stebinčiojo 
reikalauja tam tikro susikaupimo, guvumo, gebė-
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jimo klausytis ir išgirsti sudėtingus dialogus ir mo-
nologus, kai tuo pat metu reginys, tariami žodžiai 
nesąmoningai budina savas nemalonias patirtis.  
Slegiančią nuotaiką stiprina ir vizualiniai spekta-
klio sprendimai, įtaigi Gintaro Makarevičiaus sce-
nografija atspindi kenčiančio, atstumto žmogaus 
būseną. Aukštas, blankiais dažais nuvarvėjusias sie-
nas su langais, galima lengvai rasti senamiestyje, ta-
čiau ne centre, o vadinamojoje miesto „nugaroje“, 
kur vyksta kiek mažiau matomas ir analizuojamas 
gyvenimas. Vertos dėmesio ir Rimo Sakalausko 
kurtos projekcijos, kurios ant niaurių kiemo sienų 
laipina žmones ir vabalus, namus versdamos gat-

vėmis, sukuria keista iliuziją, lyg viskas vyktų ne 
čia ir ne dabar, o kažkur prisiminimuose, kurie vis 
pasikartoja ir vis labiau gniuždo. 

Tačiau tarp visų analizuojamų skaudulių spek-
taklyje taip pat akcentuojamas prasmės ieškojimas, 
bandymas konstruoti naują, neišderintą pianiną. 
O įsiliepsnojusią skausmingą ugnį čia visada ge-
sina lengvai banguojantis vanduo, kuris neabejo-
tinai simbolizuoja naują pradžią. Galbūt šis, nors 
ir labai nelengvas, uždavinys aktoriams vaidinti, o 
žiūrovams stebėti kurs savotišką atsinaujinimo ri-
tualą, senesnio savęs, skausmingos praeities sudegi-
nimą, formuos naujai atgimstančią viltį.
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Apie Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį „Ledas“ 

Pamenate Hanso Christiano Anderseno Sniego 
karalienę? Pasaką, kurioje piktoji Sniego karalienė 
pagrobia Kajų ir drąsioji Gerda leidžiasi į kelionę 
gelbėti brolio, kurio širdis užšaldyta. Tąkart istorija 
išsisprendžia, kai Gerda įveikia visas kliūtis ir savo 
širdies karštumu ištirpdo Sniego karalienės pasaulį. 

Klaipėdos jaunimo teatro trupė siūlo alternaty-
vų scenarijų, kuriame Sniego karalienė jau spėjusi 
paliesti visos žmonijos širdis. Užšaldytieji pamirš-
ta širdžių kalbą, negirdi vienas kito, jiems be galo 
sunku ir vieniša. Jų gyvenimai scenografės Nelės 
Ivančik taikliai įrėminti ledo šalčiu alsuojančio 
plastiko rėmuose. Šiems herojams reikalingas švel-
numas. Deja, nejausdamas širdies, gali suvokti tik 
kūno švelnumą.  

Seksas yra mirtina liga, ir ja serga visa žmonija. 
Tirštas malonumo siekiančiųjų gyvenimas perpil-
dytas aistra, narkotikais, alkoholiu ir instinktyvu-
mu. Prostitutės, suteneriai ir kiti įvairaus plauko 
paklydėliai veikia scenoje, neturėdami ko prarasti, 
kur keliauti. Kakofonijos įspūdį papildo muzika, 
aktų garsai ir ryški vizualika. Tuomet aštriai vaiz-
duojamos klubinės kultūros(?) nenorinčios (pri)
pažinti teatro viešnios demonstratyviai palieka salę. 

Gelbėtojos Gerdos amplua spektaklyje ten-
ka „Ledui“, fanatiškai išrinktųjų rasei. Iš dangaus 
Deivės balsas, diktuojantis tyros meilės taisykles, 
ir švytintys bendruomenės narių veidai (bei apa-
tiniai) kuria teisingojo gyvenimo kelio viziją. Kie-
kvienam paklydėliui reikalingas skirtingas skaičius 
smūgių lediniu kūju į krūtinę, kad galėtų prisikelti, 
skaičiuoti savo dienas iš naujo. Atgimimas skaus-

Jurgita Rudėnaitė

Kaip Gerda Kajaus ieškojo

mingas, kam sulaužomi šonkauliai, kai kurie išvis 
nebepabunda. O kuris iš mūsų gimdamas neverkė?

Kraštutinumų sandūroje režisierius Paulius 
Ignatavičius nesukuria pasakiškos laimingos pa-
baigos ar bent užuominos jai. Jis kelia klausimus į 
juos neatsakinėdamas. Palieka žiūrovui spręsti, kas 
gali būti pasaulio gelbėtoju. Ar Gerda gali išgelbėti 
Kajų? Net tada, kai jis pats to nenori? Ir ar jam 
tikrai reikalingas išsigelbėjimas? O galbūt išsigelbė-
jimas reikalingas jai pačiai?    

Eglės Sabaliauskaitės nuotraukos
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„Fundamentalistai“ – tai Jono Vaitkaus Lietuvos 
nacionaliniame dramos teatre režisuotas spektaklis 
pagal suomių dramaturgo Juha Jokela pjesę. Pagrin-
dinė spektaklio tema – religija, žmogaus vertybės ir 
tikėjimo, kaip savo stuburo, paieška. Taip pat spek-
taklis gilinasi į fundamentalų mąstymą, kalba apie 
sutrikusį, ieškantį žmogų. Į Agnės Giedraitytės 
klausimus apie spektaklį atsako ir įspūdžiais dalijasi 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos reli-
gijotyros mokytojas Algirdas Vagrys.

Ar šis spektaklis reikalingas teatro repertuarui? Ar 
aktuali spektaklio tema šiuolaikinei visuomenei?

Manyčiau, kad spektaklis itin reikalingas. Dabar 
nemažai žmonių susiduria su religijos klausimais, 
įvairiais sektų reiškiniais. Spektaklyje dramaturgine 
prasme yra labai vykusiai išdėstytas sąžiningas, svei-
kas požiūris į religiją. Visada, kalbant apie religiją, 
yra rizikos nuslysti arba į vieną, arba į kitą pusę, 
paklaidinti ar visiškai atstumti žmogų nuo tikėji-
mo, ypač dabar, kai žmogaus santykis su religija yra 
labai trapus. Pati problematika pateikiama nepri-
mityviu požiūriu, nors mes ir pripratę, kad mums 
dažnai peršamos tam tikros klišės, kur viskas taip ir 
ne kitaip. Čia lengvo atsakymo nėra, tik ieškojimai. 
Spektaklis ir veda į tuos ieškojimus, kartu nurodo 
kryptį, pateikia mąstymo strategiją, kad galima eiti 
nei į kairę, nei į dešinę, o bandyti suvokti labai su-
dėtingo fenomeno – religijos – visumą. Spektaklis 
bando rasti pusiausvyrą ir kelti klausimą: kaip būti, 
kaip teisingai ieškoti gelmės. Tai yra labai aktualu 
šių dienų žmogui, kuris jaučiasi neramiai, gyvenda-
mas tik laikinoje šiapusybėje.

Bėgti reikia į save, 
o ne nuo savęs 

Vienoje recenzijoje buvo komentaras, kad spek-
taklio nesuprasi, jeigu neįsigilinsi į Suomijos religinį 
gyvenimą. Koks bendras religinis kontekstas yra šaly-
je, kur gimė dramaturgas Juha Jokela?

Suomija yra protestantiška šalis. Daugybė 
Šventojo Rašto tyrimų, aiškinimo grupių yra atsi-
radę skandinaviškoje erdvėje. Žinome, kad Marti-
nas Lutheris pasakė: sola scriptura (tik Šv. Raštas), 
vadinasi, susirinkę keli žmonės aiškinasi Šventojo 
Rašto reikšmę ir bando tai pritaikyti savo gyveni-
me. Katalikiškoje aplinkoje  yra ir Šventasis Raštas, 
ir Tradicija. Biblijos nagrinėjimas siejamas su pra-
eities požiūriais: kaip aiškintasi II–III amžiuje, kaip 
Biblija nagrinėta viduramžiais, ką mąstė Renesanso 
žmonės. Derinama su Dievo ir žmogaus santykio 
per religiją tradicija, su prigimtiniu įstatymu, sa-
vęs suradimu, pažinimu. Distancijos yra daugiau, 
didesnis atsitraukimas ir ramesnis apmąstymo 
laukas, žmogus yra tam tikroje rimtyje. Protestan-
tiškoje aplinkoje randasi intensyvaus religingumo 
grupės, kai žmonės intensyviai išgyvena Begalinį 
Dievą savo ribotame žmogiškume. Tas dirbtinis 
intensyvumas kartais primena tokią situaciją, lyg 
priėję prie vaiko sakytumėm – staigiai užauk. Toks 
intensyvumas neretai pažeidžia prigimtinius dės-
nius – laipsnišką augimą, vidinį susivokimą, savęs 
kaip dvasinio asmens atradimą.

Gal laikas toks, reikalaujantis susiorientuo-
ti, kas yra kas, bet kadangi susiorientuoti ne taip 
paprasta, dažnai pateikiamas supaprastintas vari-
antas. Žmogus jau „žino“, skiria, kur Dievo, kur 
velnio darbai, pradeda mąstyti klišėmis – supa-
prastintai. Ir kai žmogus priima tą primityvesnį 
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variantą, atsiduria fundamentalios tendencijos, ra-
dikalizmo lauke – yra taip, o ne kitaip, ir nebesivar-
gina abejoti, ieškoti. Jeigu yra paveldėtas psichikos 
stabilumas, gelmės suvokimas, tai gerai – jis gali 
išsigelbėti iš tokio supaprastinto pasaulio vaizdo, 
neprarasti savo laisvos valios, o jeigu ne, tai žmogų 
paprasčiausiai „išsprogdina.“ Katalikų ar stačiati-
kių vienuolynuose  vienuoliai ir vienuolės jau tūks-
tantį metų irgi intensyviai išgyvena religiją ir ieško 
ryšio su Dievu, bet čia nuo radikalizmo juos saugo 
visa kelių tūkstančių metų einančiųjų šiuo keliu 
Patirtis – Tradicija.

Ar kalbėdamas apie fundamentalistinį mąstymą, 
spektaklis neteigia fundamentalistinių tiesų, nemora-
lizuoja?

Tokiais sudėtingais klausimais nėra vieno polio, 
kaip ir gyvenime nėra gryno gėrio ar blogio. Yra tik 
tam tikra įtampa ir, atrodo, čia pavyko sukurti tą 
įtampos lauką tarp kraštutinumų, kuris juos ir apjun-
gė. Vėlgi yra labai didžiulė painiava tuose terminuose: 
fundamentalizmas mums iš karto asocijuojasi su kli-
še – gyvenimo susiaurinimas, kultūros, žmoniškumo 
atsisakymas. Bet kartu žodis „fundamentalistinis“ 
reiškia pamatinis. Spektaklis ir veda į gilesnį savęs 
pažinimą, prie pagrindo, fundamento. Spektaklis lyg 
pateikia kvietimą nesupaprastinti visko, nenuslysti 
paviršiumi, nenueiti vien į laikinumą, mirtingumą. 
Fundamentalizmą sukelia sekuliarizmas. Juo labiau 
iškeliamas šiuolaikinio pasaulio šiapusinis  karnavalas, 
tuo garsiau kas nors rėkia, kad reikia leistis į gelmę. Ir 
juo labiau mes eisim į laikinumą, tuo labiau religi-
niai judėjimai radikalės. Pernelyg didelis radikalumas 
rodo, kad yra per daug pakrypta į vieną pusę.

Ar pasiteisino režisieriaus sprendimas atsisakyti 
teatrinių elementų, scenografijos, kostiumų, apšvie-
timo?

Atrodo, kad spektaklis net nevyksta, tik girdi 
dialogą, aktoriai kalba garsiai, žiūrovai – tyliai, sa-

vyje. Jokių meninių elementų nebuvimas ant sce-
nos išryškina pačią temą, diskutuojamas objektas 
nėra mūsų išorėje, jis – viduje.

Kokiam būtent žmogui siūlytumėte pamatyti šį 
spektaklį?

Man atrodo, kad bet kokio amžiaus, patirties 
žmogų šis spektaklis gali nuvesti svarstymo keliu. 
Nors spektaklis ir reikalauja vidinės brandos, bet ir 
labai jaunas žmogus gali suprasti gvildenamą temą, 
atvertą problemą. Tai yra aktualija kiekvienam ne-
ramiam ar sutrikusiam žmogui, kuris, patyręs lai-
kinumo trapumą, ieško ko nors daugiau. Mes ne-
galime nuo to nerimo pabėgti – bėgti reikia į save, 
o ne nuo savęs.

Kamilės Žičkytės nuotraukos
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Menininkas, kaip žinome, kuria... Vertinant 
S. Freudo psichoanalizės principu, kūrėjas subli-
muoja libido energiją išreikšdamas ją įvairiais sim-
boliais. Sublimacija yra apskritai bet kokios kul-
tūros prielaida, apie tai skelbia ir religiniai gėdos 
pridengimo mitai. Atitinkamai ši teorija naudoja-
ma medicininėje praktikoje, kai per asmens pati-
riamus sapnus arba meniškai kuriamus įvaizdžius 
diagnozuojamas psichologinis sutrikimas, nustato-
mos negalią sukėlusios priežastys. Tačiau kuria bei 
sapnuoja ir sveiki žmonės. Manoma, kad žmonių 
sociumą apima tam tikra kolektyvinė pasąmonė, 
išsiskleidžianti archetipiniais būties vaizdiniais, ku-
riuos kaip tik subtiliau, netgi nesąmoningai ir su-
geba atskleisti menininkai iracionalia savo kūryba. 
Svarbus veiksnys čia yra epochos dvasios pajautimas 
ir jos meninis perteikimas, nors dažniausiai pats 
menininkas tėra tos epochos dvasios kaustomas ir 
veikiamas. Tai pagaliau lemia kūrinio aktualumą.

Šitokias bendras, enciklopedinio lygio žinias 
buvau priverstas prisiminti lankydamasis Čikagos 
lituanistinėje mokykloje. Lituanistinės mokyklos 
Amerikoje viso labo tik šeštadieninės, mokytojų 
veikla čia ne dėl finansinės naudos, o daugiau kaip 
visuomeninė iš patriotinių paskatų. Artėjant Kalė-
doms, pagal jau nuo seno nusistovėjusią tradiciją 
ruošiamas renginys – minimoje mokykloje netgi 
vaikų koncertas. Šiais metais jis man pasirodė gana 
originalus, su prasminga potekste. Apskritai, kiek 
patyriau, tai rodo itin stiprų lituanistinių mokyklų 
pedagogų branduolį. Jų ir daug, tų mokytojų (be-
veik vien moterys). Zuja išsijuosusios aplink pen-
kis šešis vaikus – nenuostabu tad ir rezultatai, bent 
jau proginiai koncertai visada stulbinantys.

Tomas Rekys

Koncertas  – kaip gyvenimas

Apie būsimo šių metų kalėdinio koncerto sce-
narijų iš pradžių sužinojau tik probėgšmais – plau-
kia piratai ir priplaukia nežinomą šalį, ant kurios 
kranto jie pamato vaikus, švenčiančius Kalėdas. Ta 
šalis vadinasi Lietuva, ir piratai mielai joje išsilai-
pina. Ant kranto vaikai gieda nuostabią kalėdinę 
giesmę Tyli naktis... Tiek tesužinojau. Ir pagalvojau 
sau – kaip įstabu! Galima numatyti tolesnį sce-
narijų: piratai susižavi vaikų švente, visus pakeri 
bendra gimusio Kūdikėlio skleidžiama dvasia, ir 
piratai įsilieja į bendrą šurmulį – šokiai, dainos... Ir 
potekstė – piratai nustoja būti plėšikais, jie atgims-
ta kartu su Kalėdomis, pasiryžta doram, šventam 
gyvenimui. Pagaliau tai ir grįžimas į Tėvynę. Na, 
ar panašiai – turi gi būti kažkokia galvažudžių ir 
Kalėdų sandūros prasmė.

Tačiau spektaklis pakrypo kitu kampu. Irgi ta 
pačia nekalta kalėdine dvasia – šokiai, dainavimai, 
bet kur kas gilesnė potekstė. Kalėdų šventumas ten 
visiškai joks apogėjus, o priešingai – būties pradžia. 
Na, istoriškai taip ir buvo – pirma radosi Žodis, po 
to ėjo kalba... Piratai susirado iš kažin kur mergelę ir 
kartu su ja denyje smagiai pasišoko. Penki berniukai 
ratu, o vidury sukosi mergaitė. Po šokio ją paskelbė 
savo vade. Priplaukę Lietuvą, visi kartu išklausė Ty-
lią naktį. Po to apsisukę nuplaukė į Braziliją stebėti 
Rio de Žaneiro karnavalo. Tas karnavalas nuo pat 
pradžių buvo piratų kelionės tikslas, tik kad jie vis 
ne ten pakliūvantys. Ir toliau pakliuvo į Antarktidą. 
Nėra to blogo, kas neišeitų į gera – pasimėgavo pin-
gviniukų šokiu. Toliau per klaidą atsidūrė Afrikoje – 
galėjo paklausyti smagios Čunga-čanga dainelės (iš 
seno sovietinio animacinio filmuko, rodyto Lietu-
voje). Ir pagaliau Brazilija – išsvajotas karnavalas!..
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Piratus čia džiugino mergaitės, ne šiaip šokį šo-
kančios, bet kartu atliekančios ir gimnastinius sal-
to! (Subtili detalė, sakyčiau, savotiškas simbolinis 
prasmės pateikimas daugiau apie tuos karnavalus 
išmanantiems suaugusiesiems). Prie manęs priė-
jusi viena mokytoja tarstelėjo retorišku klausimu: 
ar galima rasti amerikinėse mokyklose panašių 
renginių! Tai buvo tiesa, amerikiečiai mėgsta kar-
navalines gatvių eitynes, bet šiaip mokyklose kaip 
tik kalėdiniams renginiams „uždėtas“ veto – kad 
nebūtų užgauti nekrikščionių (žydų, arabų, indų 
ir kt.) jausmai... Tačiau tautinės mažumos savoje 
aplinkoje laisvos elgtis, kaip išmano. 

– Reikėjo pakviesti miesto merą, – atsakiau pri-
tardamas, – būtų išvydęs europinių stebuklų... Nors, 
pagalvojau, miesto meras, jeigu jau domėtųsi kalė-
dinių renginių desertu, greičiausiai dumtų į garsųjį 
Niujorko Radio City Music Hall, kur Kalėdų proga 
demonstruojamas jaunų gražuolių grupės Rockettes 
šou vaikams. Tai žavios Santa Klauso palydovės, 
kurios, kitaip nei sovietinės kuklios Snieguolės, yra 
pusnuogės kabareto tipo šokėjos. Tad ir tas Rockettes 
šou labiau linksmina suaugusiuosius nei vaikus.

Po karnavalo piratai toliau jau leidosi į Arkti-
ką – į patį Šiaurės ašigalį, kur gyvena Senis Šaltis. Ir 
finalinis koncerto akordas – Senio Šalčio dovanos 
visiems vaikams! Ir pingvinams, ir piratams.

Kaip gražu! Tiek aplankyta kraštų, kiek dainų ir 
šokių! Vis dėlto lindo ir kitokios mintys. Nauji vėjai 
čia akivaizdūs. Ne vien kažkokia pasąmonės diktuo-
jama forma, bet ir tiesioginiu realizmu. Štai anksčiau 

vaikai dainuodavo „nušovė tėvelis pelėdą“... Dabar 
jau nebe – neestetiška. Vaikui apie žudymą, apie mė-
sos valgymą?! Fui, dabar visi nauja dvasia alsuojame, 
visi vegetarai. Ir koncerte buvo dainuojama „sugavo 
tėvelis pelėdą“... Ką jis darė su ja, sugautąja? Vaikai, 
be abejo, tikri, kad paglostė, paturėjo ir – paleido. 
Kaipgi kitaip?.. Dabar ir vyras su vyru ne kariauja, o 
eina tuoktis, dabar visi švelnūs, malonūs, kultūringi. 
Ir tie nekalti vaidinimo piratai – ne vien vaikiška re-
alybės aranžuotė, bet tikra epochos dvasia.

Visas tas koncertas aiškiai padiktuotas pasąmo-
nės, atliepiančios gyvenamojo meto dvasią. Kuri, 
perteikta atviru šiurkščiu realizmu, skambėtų 
kiek kitaip. Piratai yra piratai – susigavę iš kažkur 
gražuolę kolektyviai ją išžagino padarydami sava 
„karaliene“, o atsidūrę akistatoje su sąžine, – lie-
tuviškomis Kalėdomis, – nusispjovė ir nubildėjo 
į Brazilijos karnavalo rojų... Paskui – jau kelionės 
pabaigoje – Senis Šaltis, kaip Dievas Tėvas per Pas-
kutinį Teismą... Teikiantis atlygį už mūsų atitinka-
mus darbus... Puikus koncertas!

Deja, tai tik individuali, tegul ir ciniška, inter-
pretacija. Epochos dvasia čia teikia kitą potekstę. 
Gerokai optimistiškesnę, nes juk turime šventas 
Kalėdas – Išganytojo, gelbėtojo iš mūsų nuodėmių, 
gimimo šventę! Ir turime visą civilizacijos gamą – 
koncertą! Kur gyvenimas išsirutulioja linksma op-
timistine gaida: piratai, gavę kalėdinę Atpirkimo 
indulgenciją, nurūko toliau braziliško gyvenimo 
keliais, kurio pabaigoje – jau pas Senį Šaltį palai-
minimo... Ir vaikai gauna daug daug dovanų!..
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Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus dailės akade-
mijos parodų salėse „Titanikas“ vyko 7-oji Vilniaus 
tarptautinė dailininko knygos trienalė. Trienalės 
tema – „Error“ (Klaida). 

Grafikas Mikalojus Povilas Vilutis yra pasakęs: 
„KLAIDŲ juk galima be galo daug padaryti, o 
tiesa yra viena.“ Iš tiesų. Šioje parodoje 115 me-
nininkų iš 31 šalies tyrinėjo ir savaip interpretavo 
KLAIDOS prigimtį ir prasmę. Galbūt KLAIDA 
yra jau pats knygos menas? Kai susijungia dvi skir-
tingos meno rūšys, įvyksta sprogimas ir iš dūmų iš-
nyra Frankenšteino Būtybė – pusiau knyga-pusiau 
skulptūrinis objektas. Paroda kupina tokių žavingų 
monstriukų. 

Literatūros tikslas yra mus SUKLAIDINTI. 
Įvesti skaitytoją į žodžių sukurtą paralelinį pasaulį 
ir priversti jį vadinti tikru, o realybę praminti pra-
manu. Dailės kūrinys – trumpas pasakojimas. Jam 
sudėtingiau įtikinti mus realybės reliatyvumu, bet 
paskiriems autoriams, pavieniams dailės kūriniams 
tai pavyksta. Skaitytojas, žiūrovas, parodos lanky-
tojas trokšta būti SUKLAIDINTAS, išgelbėtas iš 
žiovulį keliančios realybės.

Kęstutis Vasiliūnas išverda mums arbatos kny-
gą. Taiklus pastebėjimas. Kas gali būti jaukiau už 
lietingą vakarą, praleistą su knyga rankose ir šalia 
garuojančia arbata? Išgyvenimo niūraus rudens są-
lygomis rinkinys. Tingiai išlendame iš po pledo, pa-
liekame arbatą aušti ir keliaujame toliau. O toliau 
Synnöve Dickhoff pasakoja mums skandinavišką 
sagą apie Nerišlią atmintį ir Netaisyklingą aplinkybę. 

Yuko Wada išlaiko savo šalies tradicijas ir šiuo-
laikiškai interpretuoja vienuolių kaligrafų rankraš-

Austėja Mikuckytė

Žavingieji monstriukai

čius. Ania Gilmore iš Aleksandrijos bibliotekos at-
neša apdarkytą knygą – į miniatiūrinius ritinėlius 
susukti popierėliai ir sudėti atgal į knygą. Užsisva-
jojęs skaitytojas, sukinėjęs tarp pirštų popierėlius, 
staiga susizgribo niekinantis knygą ir susigėdęs, 
bijodamas būti prigautas, paslėpė savo nuodėmę 
knygoje. 

Åsa Boström užsiima egzorcizmo seansu ir ba-
rokiniuose rėmeliuose įtaiso Išlaisvinimo maldos 
knygą. Staiga prisimenu mugėse pardavinėjamus 
neva šmaikščius suvenyrus. Įrėmintas tualetinio 
popieriaus ritinėlis ir užrašas: „Esant būtinybei, 
išmušti stiklą.“ Tad, kai užpuls demonai, Åsa Bos-
tröm išties plaktuką. 

Mayumi Arakawa trapiame kaip Japonijos gei-
šos karpinyje primena mums graikų mitologijos 
personažą Narcizą. Išskirtinio grožio jaunuolis per 
KLAIDĄ savo atvaizdą palaikė kitu žmogumi ir 
įsimylėjo tą dangišką būtybę – save. Kadi Kurema 
ir Külli Grünbach-Sein klausia, kas blogai su jų pa-
veikslėliu. Na, jei tai yra mįslė, pabandysiu įminti 
šią keturgyslę. Ogi viena iš penkių damų iš tiesų 
yra transvestitas Conchita Wurst, 2014 metais 
laimėjęs Euroviziją. Labai tikiuosi, jog autorėms 
pakanka tolerancijos ir šiuo darbu nebandoma pa-
sakyti, jog transvestitai yra gamtos KLAIDA. 

Hanne Niederhausen susipainioja istorijos fak-
tuose ir Newtonui priskiria viduramžiais suvoktą 
perspektyvą. Karen Kunc girdi Nepaliaujamą baltą 
triukšmą ir vietoj juodosios skylės praveria baltą-
ją. Peteris ir Donna Thomas perfrazuoja visiems 
žinomą posakį „KLYSTI žmogiška“ ir įtikinėja, 
jog po nuopuolio kilti yra lygiai taip pat žmogiška. 
Chang-Soo Kim knygą panaudoja kaip memorialą 
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2014 metų balandžio 16 dieną prie Pietų Korėjos 
nuskendusio kelto aukoms atminti.

Ilse van Garderen analizuoja Kristaus nukryžia-
vimo istoriją. Juk paleisti Barabą ir pasmerkti Jėzų 
buvo viena didžiausių žmonijos KLAIDŲ. Wayne 
Crothers atverčia KLAIDŲ knygą ir daro aliuziją 
į Goethe’s filosofinę tragediją Faustas bei galbūt į 
Šėtono bibliją, kurioje net yra pateikta instrukcija, 
kaip parduoti savo sielą velniui. Nesimoko žmo-
nės iš svetimų KLAIDŲ... Tai suvokiančią Thurle 
Wright apima apokalipsės nuojauta ir ji ima pra-
našauti Istorijos pabaigą. Jos vizijoje – iškilusios ir 
įdubusios piramidės. Mozė, išėjimas iš Egipto... 
Vergovė? Norėdama mus įspėti, savo regėjimą dai-
lininkė paverčia iš knygos išlankstytu maketu.

Ema Shin lyg tikra chirurgė bando adata ir 
siūlu ištaisyti Natūralias vidinio sodo klaidas. Vidi-
niame gėlyne aplink šonkaulius raizgosi rožių vi-
jokliai. Širdis, kaip ir stiebas, varinėja gyvybinius 
skysčius. Mari Masso kalba apie Smegenų žalojimo 
kepures. Skamba kaip futuristinis įrenginys, bet 
tai galėtų būti ir kasdienės rutinos metafora. Juk 
inercija pakerta sparnus fantazijai ir analitiniam 
mąstymui. 

Timothy Frerichsas domisi ekologija ir ener-
getika. Jo knyga atitinka skalūno luito formą, o 
puslapiuose atsiveria šios uolienos potencialas tapti 
grindimis, sienomis ir dujomis. Beata Wehr iš skar-
dinės ištraukia konservuotą KLAIDĄ. Kas yra ma-
rinuota KLAIDA? Tikriausiai ta KLAIDA, kurios 
pripažinti nesugebėjome daug laiko, o ji tuo metu 
rūgo ir skleidė nemalonų, sielą nuodijantį kvapą. 
Inkrustuoti akmenėliai rodo, jog akmuo nuo šir-
dies dar nenusirito. 

Kaia Lukats SUKLYSTA ir ant diržo su įsiūtais 
puslapiais ištapo raidę R, pasisukusią į priešingą, 
nei įprasta, pusę. Šis diržas ne tik užsimena apie 
KLAIDĄ (eRRoR), bet ir spinduliuoja eRotika, 
Rizika, Raganiškais Ritualais. Nancy Hart dar to-
liau nuklysta nuo knygos formato. Tačiau vardan 
kilnaus tikslo – priminti architektų, stačiusių Ta-
komos kabantį tiltą Vašingtono valstijoje, kuris 

sugriuvo 1940 metais, KLAIDĄ. Vietoj knygos 
matome iš pirmo žvilgsnio šulinį primenantį tilto 
modeliuką ir keturias fotografijas. Tiesą pasakius, 
neturiu tokios lakios fantazijos, jog sugebėčiau šį 
eksponatą priskirti knygos menui.

Miglė Pužaitė užtėškia tušo ir teisinasi, jog tai – 
ne KLAIDA, o apgalvotas kompozicijos motyvas. 
Josephine Tabbert išsiuvinėja urbanistinį peizažą 
ir skundžiasi, jog vis Daugiau ir daugiau išdygsta 
namų miestuose, kaimai demografiškai sensta ir 
nyksta, po dangoraižių kojomis geibsta gėlės. Ma-
rianne Laimer pademonstruoja, kaip atrodo KLAI-
DINGAI mąstančio žmogaus makaulė. Jo veidas 
primena drugelį, naiviai skrendantį į pražūtingą 
šviesą. Jo žodžiai virsta iš akių, dar nesuformuluoti, 
neapvirškinti ir neparengti viešam serviravimui. 

Lis Rejnert Jensen iliustruoja Nuopuolį. Obuo-
lio valgymas atgaivina biblinę istoriją apie Adomą 
ir Ievą. Uždrausto vaisiaus skanavimas, be abejo-
nės, buvo KLAIDA. Snieguolė, atsikandusi užnuo-
dyto obuolio, taip pat skaudžiai KLYDO. Posakis 
„nesantaikos obuolys“, atkeliavęs iš Antikos laikų, 
taip pat žymi KLAIDĄ. Vis dėlto derėjo Achilo 
tėvams pakviesti į savo vestuves nesantaikos deivę 
Eridę… Nebūtų įvykęs Trojos karas. 

Hillos Rost Knyga su KLAIDOMIS prapurkš-
ta iki skylių rožiniais dažais, puslapių kampai už-
lankstyti. Jums reikės: neišmatuojamų lūkesčių, to 
vienintelio princo ant balto žirgo, vieno apsiblau-
susio žvilgsnio į pasaulį pro rožinius akinius. Viską 
sumaišyti (t. y. smarkiai supainioti). Štai jums ir 
gyvenimo kaip vienos didelės KLAIDOS receptas. 
O rožinius akinius galite pasiskolinti iš Candace’s 
Hicks. Ji tuos akinius naudoja tik tam, kad visus 
sutapimus įstengtų pervadinti likimu, jo pirštu ar 
kokia kita jo kūno dalimi. 

Randi Annie Strand liepia ieškoti KLAIDOS 
arabeskos ornamente. KLAIDOS arabeskose, man-
dalose, fraktaluose neatleistinos. Jos sugriauna pa-
čią atsikartojančių simetriškų motyvų, kuriančių 
harmonijos provaizdį, esmę, eliminuoja jų paskirtį. 
Kevinas McCaughey pastebi tendencingą rašyto-



Dailė

36

jų KLAIDĄ rašyti per daug švaria, taisyklinga, li-
teratūrine kalba. O gal priešingai – pašiepia tuos 
rašytojus, kurie siekia būti šiuolaikiški, šokiruojan-
tys, avangardiški, neva natūralūs ir pataikaujantys 
paaug liams. Jo kūrinys pavadintas YO SUP NMU. 
Kaip vertintume knygą, jeigu ji komunikuotų su 
mumis taip, kaip esame įpratę bendrauti sociali-
niuose tinkluose? Manau, būtų lb įdomus projektas.

Joanna Apanowicz bando sutramdyti KLAI-
DĄ, bet jai nepavyksta. Monotipijoje regime krei-
vai atspaustas geometrines figūras. Aušra Lisaus-
kienė uždaro knygą į terariumą. Po stiklą ropinėja 
keliaujančios raidės. Kubo dugne pragręžtos skylės 
siūlo pasitelkti vaizduotę ir suteikti popierėliams 
dinamizmo. Jei pro ertmes imtų pūsti vėjelis, Nag-
lis Šulija prognozuotų juodų raidžių pūgą. Toks 
scenarijus labai primena ir kažkokio vaikystėje ne 
kartą matyto televizijos žaidimo rungtį. Permato-
moje kabinoje uždarytas dalyvis turėdavo gaudyti 
skraidžiojančius banknotus ir kimštis juos į kiše-
nes. Parduotuvėse regėdama mielas močiutes, iš 
savo kuklios pensijos perkančias loterijos bilietus, 
mąstau, jog jos daro didelę KLAIDĄ. Tie nekalti 
popierėliai apšvarina pinigines bei kuria, o paskui 
negailestingai sudaužo viltis.

Viduryje salės džiūsta Czajos Braatz knyga. 
Gabrielė Vingraitė atverčia milžinišką dienoraštį. 
Josephine Tabbert reaguoja į aktualijas ir skelbia 
KLAIDA. Karas nėra išeitis. Identiški tankai nusi-
taikę vienas į kitą. Iš tiesų, juk niekas negimsta kaip 
šalininkai ir priešai. Gimsta kaip žmonės, turintys 
teisę į gyvybę. Piešiniui panaudotas vaškas asoci-
juojasi su naikinančia konfliktų ugnimi, su susi-
dūrimuose tirpstančiomis gyvybėmis. Simonetta 
Ferrante į knygą susega kūrybines KLAIDAS. Visi 
nepavykę tapybos darbai keliauja ne į šiukšliadėžę, 
o į nesėkmių albumą. Objektyviau vertinti savo 
kūrinį įmanoma tik žvelgiant į jį iš laiko perspek-
tyvos. Tad ši autorė randa išmintingą potencialių 
šedevrų naikinimo problemos sprendimą. 

Garry Kaulitzas atvirauja apie savo gyvenimo 
kelių KLAIDĄ, tačiau išlieka miglotas ir paslaptin-

gas. Iš dėžutės lyg klounas iššokusi išpažintis užšif-
ruota painia grafikos kalba. Bijodama SUKLYSTI, 
nesiryšiu G. Kaulitzo biografijos labirintuose ieš-
koti aptariamos aklavietės. Gudrun Bialas dėžutėje 
įkalina spyną ir padeklamuoja eilėraštį apie netei-
singą kodą. Ta skaudi KLAIDA, kai mašinos rakte-
lius užtrenki viduje... Tačiau dar liūdnesnė situaci-
ja išsiuvinėta ant dėžės spalvos kartono. Tai meilės 
istorija apie jauną studentę ir Herbertą, kuris, kaip 
paaiškėja iš konteksto, gerokai vyresnis už mergi-
ną. Rengiamos vestuvės. Mergina jo nebemyli. Kol 
tai nesusiję su mumis asmeniškai, skamba banaliai. 
G. Bialas išlieka šalta. „Yra, kaip yra“, – atmestinai 
paguodžia dailininkė. 

Brigitte Amarger ant plastikinės girliandos iš-
graviruoja žodžius iš interneto. Frazės atsitiktinės, 
sunkiai įskaitomos, tačiau KLAIDOS ir interneto 
duetas taikliai pastebėtas. Visiems yra tekę išgirsti 
ausiai nemalonų garsą ir spoksoti į iššokusią KLAI-
DOS lentelę. Bet čia dar ne baisiausio pobūdžio 
KLAIDA, su kuria tenka susidurti. Gerokai dau-
giau nemalonių įspūdžių tenka patirti skaitant in-
ternetinę spaudą, kupiną gramatikos, kalbos kul-
tūros ir per skubėjimą įsiveliančių KLAIDŲ. Jau 
nekalbu apie komentarus, didžiuma kurių – neraš-
tingumo atspindys. 

Roberta Vaigeltaitė imasi skylėtų ir dėmėtų lei-
dinių restauravimo padūmavusiu stiklu. Toks absur-
diškas knygos gaivinimas man primena bibliotekose 
pasitaikančias „pagyvenusias“ knygas. Mėgėjiškos 
puslapių operacijos, apsiginklavus lipnia juostele ir 
pieštukiniais klijais, paverčia knygas mumijomis. 
Panašios patirtys inspiruoja ir Dalios Lopez Ma-
drona kūrinį Restauravimo klaida. Viršelis tampa 
nepraveriamomis durimis į lapą su iliustracija. Per 
KLAIDĄ atsiranda galimybė palavinti fantaziją ir 
paspėlioti, kas slepiasi po oda. Galbūt kitomis aplin-
kybėmis šis paveikslėlis net nepatrauktų dėmesio, 
bet dėl nežinomybės veiksnio jis įgauna pridėtinės 
vertės, jo tyrinėjimui skiriama laiko atnaša. 

Dalia Lopez Madrona eksponuoja ir kitą savo 
kūrinį Atlanto kryžius. Pašto KLAIDA. Dėžutėje 
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laidojami nudriskę popieriaus lapai. Rituališkas 
gedulas ir už širdies griebianti istorija apie prabi-
lusias aukštesniąsias jėgas suskamba sentimenta-
liai, prietaringai, bet ir poetiškai, subtiliai. Hanne 
Matthiesen prisipažįsta: Kažkas nutiko visiškai ne 
taip... ir pakiša daug visko regėjusią užrašų kny-
gutę. Virvučių ir natų gniutulėlyje įspraustas retai 
sėkmingai įgyvendinamų planų sąrašas. Saldainių 
dėžėje – adatų rinkinys, skirtas sulopyti gyvenimo 
apzulintiems marškinėliams, su kuriais kai kuriems 
iš mūsų pasiseka gimti. 

Inger Agnete Diemer mano, kad Žemė skaito 
meno knygas. O aš matau milžinišką apelsiną, be-
sivoliojantį ant per Kalėdas po eglute rastų knygų. 
Mario Lagos susega į pluoštą skudurėlius, kuriais 
šalintos KLAIDOS – balos, dėmės, ne laiku ir ne 
vietoje atsidūrę skysčiai ir masės. Marja Leena Val-
kola ramina, jog Visi puslapiai yra saugūs. Nesu tikra 
dėl šio pareiškimo pagrįstumo – knyga gali skau-
dinti, liūdinti, sukrėsti ir traumuoti. Tiesiog visi jos 
knygos puslapiai yra spalvoti, sunkte persisunkę da-
žais. Galbūt dailininkė konstatuoja tik tiek, jog da-
žai išdžiūvę – knygą liesti saugu, jei bijome išsitepti 
rankas, susitepti baltarankių reputaciją. 

Svanborg Matthíasdóttir rastą išmestą knygą 
uždažo baltai ir naudojasi ja tarsi drobe. Kūrinys 
skelbia dailės pergalę prieš literatūrą. Katherine 
Marmaras lyg kartografė išspausdina improvizuo-
tą pasaulio žemėlapį ir bekraščiuose vandenynuose 
ieško tylos. Toks žemėlapis mažai kuo pagelbėtų 
turistinėje kelionėje, bet jis padeda nepasiklysti 
sielai. Sigurborg Stefánsdóttir kūrinys KLAIDA 
knyga iš pirmo žvilgsnio atrodo kasdieniškiausias 
parodoje, reprezentatyvus darbas. Įsižiūrėjusi ati-
džiau, pastebiu, jog raidės susidubliavusios, ap-
verstos aukštyn kojomis. Techninė KLAIDA gali 
būti lemtinga – neįskaitomas tekstas netenka savo 
didesnės ar mažesnės turinio vertės, galimybės pa-
veikti ir informuoti. 

Francine Vernac netyčia išspausdina juodraš-
čius, mokyklinių sąsiuvinių paraštes. Stephen Co-
pland savo kūrinį dedikuoja Mesopotamijai, vienai 

iš galimų rašto atsiradimo vietų. Iš puslapių išjoja 
vaivorykštinis įkvėpimo žirgas, spindi šventyklų 
stogai, sukasi žvaigždynų ir zodiako ženklų ratas. 
Lynette Willoughby SUKLYSTA skaičiuodama 
mastelius ir į per mažą viršelį sukrauna įvairiausią 
makulatūrą. Else’s Juhl Lundhus darbelis primena 
vaikystę – spalvoti karoliukai, popierinės vėduok-
lės. Katharina Pieper išbando savo jėgas kaligrafijos 
mene ir hipiškai reikalauja taikos. 

Albena Mihaylova kuria minimalistinį fotogra-
fijų albumą. Evelyn La Rosa su KLAIDA parašo 
savo knygos pavadinimą – Err. Įžangoje lengvai 
pašiepia pompastiškas dedikacijas ir paskiria savo 
tekstą vėjui, gyvūnų pėdsakams, upėms. Visi šie 
fenomenai, romantiko Novalio įsitikinimu, kal-
ba mums. Pasakoja tokias istorijas, kokių jokioje 
knygoje nerasime. Tad reikia tik įsiklausyti. Eval-
das Mikalauskas tęsia gamtos iškalbos temą ir 
jungia peizažą su abstrakcija. Maria Pina Benti-
venga, rodos, ieško skirties tarp tos pačios ir kitos 
KLAIDOS. Juk taip dažnai užlipame ant to paties 
grėblio ir to net nesuprantame, nes jis, pavyzdžiui, 
yra perdažytas, nors jo esmė išlieka nepakitusi.

Ioulia Akhmadeeva susikuria rėmus savo ke-
lionėms po knygų pasaulį. Skaitydami tik tam tik-
ro žanro, autoriaus ar epochos literatūrą, darome 
KLAIDĄ. Suplokštiname, nusausiname, nuskur-
diname savo žinių ir patirčių visatą. Loretta Cap-
panera perduoda mums vandenyno nuomonę apie 
Milaną. Vandenynas neišradingas – prisimena tik 
garsiąją Milano katedrą. Liang Zang kontempliuo-
ja apie KLAIDOS grožį. Popieriuje meditatyviai 
pradeginti hieroglifai tiesiog gniaužia kvapą, ta-
čiau, nesuvokdama teksto, negaliu nei pritarti, nei 
paneigti, jog graži pati klaida. 

Frances Breen nukelia mus į laivą, besisūpuo-
jantį ant audros bangų. Nukrypstant nuo kurso įsi-
siautėjusiame vandenyne menkiausia KLAIDELĖ 
gali kainuoti gyvybę. Eszter Bornemisza demons-
truoja Rinkinį nepavykusių eksperimentų. Medžia-
gos sukimštos į knygoje sumontuotas lentynėles. 
Juk taip maga viską suklasifikuoti, sudėlioti į len-
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tynėles, bet pasaulis veikia chaotiškai ir mūsų su-
sikurtos viso ko rūšys yra saviapgaulė, suteikianti 
stabilumo pojūtį. Su Grierson klausia Kas yar dis-
leksija? Ir ant balsavimo dėžės atsako: „Neparašyat 
knyga.“ Suglamžyti popierėliai įrodo sizifiškas dis-
leksiko pastangas ją parašyti. 

Yuko Ebina pateikia japonų kalbos pradžia-
mokslį. Pasitaiko KLAIDŲ ir vadovėliuose, bet 
Roma Auškalnytė rėžia tiesiai šviesiai: Aš labai sten-
giausi padaryti blogiausiai. Na, nepavyko. Šilkogra-
fija atlikta preciziškai ir sumaniai. Raidės primena 
vaikystėje mėgtą galvosūkį. Raidžių kvadratėliuose 
ieškodavome nurodytų žodžių. Silvia Lepore pusę 
frazės apverčia žemyn galva. Aišku, jei raidės turi 
galvas. Anna Snaedís Sigmarsdóttir skundžiasi, jog 
rojus atidėtas. Matyt, atsirado neatidėliotinų rei-
kalų ir sudominusios knygos skaitymą teko atidėti 
vėlesniam laikui. Šį nusivylimo jausmą dailininkė 
iliustruoja susiūdama puslapius tarpusavyje ne tik 
iš kairės, bet ir iš dešinės pusės. Tokia ranka pasie-
kiama ir kartu tokia tolima išsvajotoji knyga. 

R. Prost padiktuoja Tiesą Nr. 46. Popieriaus 
smulkinimo aparatu supjaustytos juostelės prime-
na pranašystes, randamas likimo sausainėliuose. 
Kiek juose tiesos, priklauso nuo smagurio pasirin-
kimo tikėti arba ne. Autorius yra sukūręs visą seriją 
deivei Veritai. Knygose pateiktą tiesą jis svėrė, lydė, 
operavo ja ir ją, džiovė ant pakabos, augino, krovė 
elektra, įstrigdino sienoje, laidojo. Charlesas Ca-
ve’as ieško antros pusės. Ne savo, teksto. Išbraukęs, 
užspalvinęs, užpaišęs jam nereikalingus žodžius, 
gavo visai naują tekstą. Perdirbinys panašus į bal-
tas eiles, nerišliai ir pesimistiškai postringaujančias 
apie depresiją ir nuodėmes. 

Benna Gaean Maris paskelbia Nereklamavimo 
savaitę. Žurnalo viršelyje žioji baltos dykynės. Už-
dengti veidai, ištrinti vardai, firmų pavadinimai. 
Šis spaustuvės KLAIDĄ imituojantis eksperimen-
tas perša akivaizdžią išvadą – bulvarinė spauda su-
sideda vien iš reklamos. Vieninteliai jungtukai ir 
priešdėliai neperša sudievinti kokios įžymybės ar 
jaustis nepilnaverčiu, jei neįperki kokios nors fir-

mos produktų. Sarah Bodman pratęsia B. G. Maris 
mintį ir klausia: Kodėl vėl tai sakai? ir surašo eli-
tinio slengo nuotrupas. Tuštybė – KLAIDINGAS 
pasirinkimas. 

Odine Lang intertekstualiai pamini Neo, vei-
kėją iš Matricos, siekusį įtvirtinti iliuzijų pasaulį ir 
sugriauti ne tokią patrauklią realybę. Gamtos mo-
tyvai, natūralumo atstovai, gali būti tiek pat vir-
tualūs kaip skaitmeninis kompiuterio ekrane mir-
gantis pasaulis. Dalia Lopez Madrona atskleidžia 
ne tokią malonią realybės, pagal Matricą vis dėlto 
virtualybės pusę. Įprastas turistinis gidas į Bagdadą 
spinduliuotų architektūrinių šedevrų pavyzdžiais, 
o šis išdrįsta paatvirauti ir kviečia aplankyti tankų, 
kraujo, ašarų ir liepsnų sostinę. 

Stephenas Murphy į Valandų knygą sukrauna 
viską, kas paprastai keliauja į šiukšlių konteinerius: 
etiketes, pakuotes, panaudotas servetėles, skraju-
tes... Iš tikrųjų, yra tokių knygų, kurių skaitymas 
primena knaisiojimąsi po atliekas ir spoksojimą į 
klijuojamas etiketes. Kathryn Shank Frate atgai-
lauja: Aš pavogiau šią knygą... Per KLAIDĄ. O toje 
knygoje pašiepiamas racionalaus proto kultas. Toks 
turinys lengvai galėjo pastūmėti pasielgti neracio-
naliai ir netyčia pasisavinti spaudinį. 

Olofas Kangas žaidžia su nuotraukomis. Varty-
damas galvos, biusto ir kojų lygmenų juosteles, ku-
ria nuotaikingus koliažus. Ūsuoto vyriškio galvai 
priderina nuogos moters krūtinę ir jojiko kelnes. 
Siluetų linijos ir proporcijos neatitinka, todėl gan 
primityvus juokelis išvengia tiesmukumo, infanti-
lumo. Deanas Dassas nusiteikęs futuristiškai. Savo 
kūriniu Dingusi kolonija: o jeigu mes KLYDOME? 
dailininkas bando pradėti diskusiją apie kitokias 
gyvybės formas, neatpažintus skraidančius objek-
tus, tačiau pasiūlo labai antropomorfišką būtybės 
prototipą.

Utėlių ieškotojais pasivadinusi dailininkų grupė 
parengia priešlapį, kuriame tekstą aplieja vandeniu 
ir raidės išblunka. Toks priešlapis tiktų graudžiam 
romanui, kurio jau net viršelis pravirkdytų. De-
šimtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje situacijų 
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komedijose buvo populiaru pasufleruoti, kada de-
rėtų juoktis, o toks ašaromis permirkęs priešlapis 
taip pat galėtų tinkamai nuteikti būsimam pasa-
kojimui. Roberto Gianinetti žaidžia šachmatais su 
sezonais. KLAIDŲ daryti nevalia, nes priešininkas 
iš karto pasinaudos silpnąja vieta. Žiema gali su-
stingdyti, pavasaris apsvaiginti gėlių aromatu, va-
sara įgelti bičių armija, o ruduo aptaškyti purvais.

Brody Neuenschwanderis, Johnas Decoene ir 
Peteris Jonckheere’as rašo kolektyvinius Laiškus 
Anai. Cituoja jai filmų ištraukas, knygų pavadi-
nimus, menininkų posakius. Pagaminta kultūrinė 
mišrainė soti, bet nemaistinga. Jesvin Yeo šiek tiek 
pagyrūniškai eksponuoja savo parodos katalogą. 
Josephine Tabert atvirkščiai – altruistiškai užkliudo 
ekologinę atliekų vandenyne problemą. Plaukų gu-
mytės primena skardinių laikiklius, kuriuose van-
dens gyventojai gali įstrigti ir užaugti deformuoti. 

Klausas von Mirbachas nupiešia vaikišką pieši-
nuką ir pradinuko maniera pasakoja apie šunį, ly-
dėjusį jį namo. Istorija kupina Laimingų KLAIDŲ. 
Nekaltų gramatinių KLAIDŲ, kurios negriauna 
ekosistemų, likimų ir atskleidžia tik palaimingą 
žinių trūkumą. Carola Willbrand pakabina foto-
grafijų kilimą ir pasakoja apie pagyvenusią porelę, 
trypiančią juokingą šokį. Serija komiška, turinti 
dokumentinio atspalvio, traukianti per dantį ne-
skoningas klijonkes ant virtuvinių stalų. 

Monika Micevičiūtė demonstruoja galbūt savo 
rašto darbą, kuriame įvyko Nesusipratimas – dingo 
devintas lapas. Peteris J. Moosbruggeris iliustruoja 
Marko Twaino romaną Princas ir elgeta. Moralas 
toks: KLAIDINGA manyti, kad visur gerai, kur 
mūsų nėra. Patrizia Meinert tarsi spalvinantis vai-
kas nepataiko į kontūrus. Piešinys atsispaudžia ir 
švariuose puslapiuose, primena simetriškus atsitik-
tinumo pakoreguojamus popierinio drugelio išta-
pytus sparnus. 

Santiago Bucio iš Meksikos pristato savo tautie-
tį, negavusį leidimo emigruoti. Jis varijuoja vaiki-
no portretu, užslėpdamas ausis, pripiešdamas ligos 
žaizdų, tatuiruočių. Štai kaip svetimšaliai regi tam 

tikrų šalių imigrantus – žvelgia į juos tarsi į raup-
suotuosius. Brigitte Gmachreich-Jünemann įsiti-
kinusi, jog būna teisingų ir neteisingų KLAIDŲ. 
Tačiau abiejų rūšių KLAIDOS žymimos raudonai, 
kaip mokyklos laikų kontroliniuose darbuose. O 
gyvenimas autorei tik juodas ir baltas. Pro juodas 
gijas kur ne kur prasišviečia pozityvioji baltuma. 

Roland’as Meuter knygą sukonstruoja armoni-
kos principu ir groja pasaką vaikams prieš miegą. 
Erichas Paproth’as paverčia knygą kanibale – įtrina 
ją kitos kremuotos knygos pelenais. Maarja Un-
dusk sukuria Autoriaus autisto dienoraštį. Dieno-
raščio neįmanoma atsiversti, kaip ir šį sutrikimą 
turintys asmenys nelinkę atsiverti. Viršelis apdras-
kytas vienatvės nagais. Toshihiro Hattori išsaugo 
Dingusį pasaulį. Iš knygos styranti vielučių pynė 
primena ugnį. Puslapiuose dega pasėtos ir nesudy-
gusios išminties sėklos. 

Celeste Maia prisimena protestuotojų ir mitin-
guotojų pomėgį deginti vėliavas ir savąją nuspren-
džia iškepti. Lorraine Kwan perspėja neskaityti 
sūkurinėje vonioje ir džiovina sūkuriu sudėliotus 
knygos lapus. Lucasas Kunzas žaidžia Bingo ir lau-
kia, kada galės sušukti naudingesnį: „Eureka!“ Xiao 
Fei Li sukuria išsiuvinėtų augalinių motyvų iliuzi-
ją. O Dalia Truskaitė atranda sentimentalių knygų 
įvaizdžius. Jos trapios kaip stiklas, melancholiškos 
kaip lietus, pasiglamžiusios kaip pagyvenusio pro-
tingo žmogaus veidas. 

Claire Jeanine Satin išardo kompiuterį ir iš jo 
dalių surenka knygą. Geležėlių kombinacija tampa 
visiškai bevertė. Knygos aktualumas priklauso nuo 
konteksto. Kokiame nors pasaulio kampelyje, susi-
klosčius tinkamoms aplinkybėms, nušvilpta knyga 
gali būti iškelta ant pjedestalo. Alf Björk suveržia 
knygą korsetu. Kai kurie rašytojai linkę taip daug-
žodžiauti, kad jiems tikrai praverstų toks aksesua-
ras. Alia Zapparova sudarinėja žodynėlį ir svarsto, 
jog Nebeliko ką pamatyti savo akimis. Viskas yra 
aprašyta. Leo Morrissey bando mums perduoti 
savo greitojo rašymo įgūdžius. Greitasis rašymas – 
tai simbolių ir ženklų sistema, tekstą paverčianti 
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prieinamu tik nedidelei skaitytojų saujelei, susipa-
žinusiai su santrumpomis. Net ir nepasitelkus šios 
sistemos, kai kurios, net ir grožinės, knygos skirtos 
tik miniatiūrinei rinktinei auditorijai, kuri išsikris-
talizuoja kitiems nieko nesakančių užuominų mė-
tymu ir atitinkamo žodyno vartojimu. 

Haren Hardy KLAIDAS įsivaizduoja kaip me-
dūzas. Gražias, elegantiškai pulsuojančias aplinkui, 
tačiau skaudžiai deginančias. Patrickas Aubert’as 
dalijasi prisiminimais apie sraigę, užmintą per 
KLAIDĄ. Nina Ninosen pasisveikina su panele lai-
mikiu (Miss take). Jos laimikis – Brailio rašto abėcė-
lė, leidžianti ir akliesiems tapti skaitytojais. Hanne 
Stockholm knygas paverčia skulptūriniais objektais, 
lyg komunikacijos technologijų teoretikas Marshal-
las McLuhanas suveda rašto ir rato išradimus į tą 
pačią, žmogaus kūno pratęsėjų, kategoriją. 

Lenne Bennike tyrinėja Begalinius judėjimus, 
modeliuodama juos lėlės rankomis ir dokumen-
tuodama fotografijomis. Knyga primena šokių 
vadovėlį, mažai kuo galintį padėti be praktikos, 
gyvųjų pavyzdžių ir treniruočių. KLAIDINGA 
manyti, kad meno galima išmokti pagal instruk-
cijas. Tamara Jelača išbando save rašytojos amplua 
ir, nusikeikusi pribraukytuose puslapiuose, reziu-
muoja – sunku rašyti (šedevrą) ir drauge savo eks-
ponatą pavadina šedevru. 

Štai ir pavartėme KLAIDŲ enciklopediją. Aiš-
kiai artikuliuoto KLAIDOS apibrėžimo neradome, 
tačiau iš visų dailininkų kūrinių susidarėme bendrą 
vaizdą. KLAIDA mūsų tyko kiekviename žingsnyje, 
bet niekada negali žinoti – gal pavyks ją prisijaukinti 
ar net priversti ją tau patarnauti. 

Hanne Niederhausen (JAV). Izaokas ir Simona arba horizonto 
realiatyvumas (2014; tiražas 2/5, grafitas, rašalinė spauda, 
fotografija, organinis stiklas)

Ilse van Garderen (Prancūzija). Cum Grano Salis (2014; 
unikali, litografija, pieštukas, tušas)

Peter ir Donna Thomas (JAV). Kilti žmogiška (2014; tiražas 
5/6, rankų darbo popierius, tipografinės raidės, mišri technika)

Hilla Rost (Vokietija). Knyga su klaidomis (2014; unikali, 
popierius, akrilas)
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Wayne Crothers (Australija). Gyvenimas, meilė, istorija ir 
laikas: klaidų knyga (2015; unikali, popierius, medžio raižinys, 
vandeniniai dažai)

Beata Wehr (JAV). Klaida (2014; unikali, mišri technika)

Marianne Laimer (Švedija). Errorhead (2014; unikali, susiuvi-
mas, popieriaus iškirtimai, pop-up struktūra)

Kaia Lukats (Estija). Klaida (2014; unikali, oda)

Candace Hicks (JAV). Sutapimas (2014; unikali, popierius, 
rašalinė spauda, šilkografija)

Timothy Frerichs (JAV). Antropocene-Shale (2014; unikali, 
rankų darbo Kozo popierius (neteisingas), skaitmeninė spauda)
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Aušra Lisauskienė (Lietuva) Jozephine Tabbert (Vokietija). Klaida. Karas nėra išeitis (2014; 
unikali, rankų darbo popierius, tempera, vaškas)

Brigitte Amarger (Prancūzija). Žodžiai iš interneto IV (2014; 
unikali, popierius, plastikas, išpjovimas lazeriu, teksto gravira-
vimas ir išdeginimas)

Hanne Matthiesen (Danija). Kažkas nutiko visiškai ne taip... 
(2014; unikali, mišri technika)

Maarja Undusk (Estija). Autoriaus autisto 
dienoraštis (2014; unikali, oda)

Toshihiro Hattori (Japonija). Dingęs pasau-
lis (2014; unikali, rankų darbo popierius, 
sėklos, žalvarinė viela, bičių vaškas) 

Lorraine Kwan (Kanada). Tale of the tumbling 
tome: do not read in the tub (2014; unikali, 
sendinta knyga, tekstas) 
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Else Juhl Lundhus (Danija). Įspūdžiai iš Lofoteno ir Tenerifės 
(2014; unikali, sena dėžutė, rankų darbo popierius, fotoperve-
dimas, akrilas, estampai, karoliukai, vaškas) 

Su Grierson (Škotija). Kas yar disleksija? (2014; unikali, mišri 
technika, dėžė, popierius, rašalinė spauda)

R. Prost (JAV). Tiesa Nr. 46 (2014; unikali, knyga, mišri 
technika)

Stephen Murphy (JAV). Valandų knyga (2014; unikali, mišri 
technika, koliažas)

Eszter Bornemisza (Vengrija). Rinkinys ne-
pavykusių eksperimentų (2013; unikali, įvai-
rios medžiagos, spausdinimas, susiuvimas)

Katharina Pieper (Vokietija). Taika 
(2006; unikali, popierius, akvarelė, tušas, 
kaligrafija)

Erich Paproth (Vokietija). Pelenai (2013; 
unikali, rankų darbo popierius, pelenai)
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Jūratės Stauskaitės 
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklai – 25-eri! 

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla – pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje privati meninio-socialinio 
ugdymo institucija, pradėjusi savo kelią 1991 m. vasario mėn., iškart po nepamirštamų sausio 13-osios 
įvykių. Anksčiau žinoma Jūratės Stauskaitės dailės studijos vardu ji išaugo į plačią novatorišką meninio 
ugdymo instituciją, kurioje savo kelių ieško ir atranda ne tik būsimieji menininkai, bet ir kitų profesijų 
atstovai: daktarai, prodiuseriai, mokslininkai, mokytojai... 

Sukūrus alternatyvią, originalią meninio auklėjimo programą, mokykla buvo ir tebėra laisvo žmogaus 
ugdymo erdvė, kurioje per visą gyvavimo laikotarpį sukaupta vertingos patirties, įgyvendinta daug projektų, 
skatinančių individo kūrybiškumą, mokyta tradicinio ir avangardinio meno pažinimo, supažindinta su 
svarbiausiais senosios ir šiuolaikinės dailės ir meno istorijos reiškiniais, išleista metodinių dailės pažinimo 
leidinių, eita žmogaus esmės ir prasmių ieškojimų keliu. 

Siekiame, kad kitas žingsnelis būtų šiek tiek kitoks – dar šiuolaikiškesnis, įdomesnis, prieinamesnis. Norime 
pasidalinti savo ilgamete patirtimi, įvertinti savo kompetencijas ir įgyti naujų, būti atviri naujoms idėjoms. 

NUMATOMOS PARODOS: 
Pažymėdama sidabrinį jubiliejų, mokykla numato originalių, konceptualių parodų ciklą „VEIKIAN-

TYS“, atspindintį jos mokinių ir mokytojų kūrybinės ir socialinės veiklos aspektus: 
„VEIKIANTYS I“ , vasario 11 d. Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje „Vėjas“ – buvusių mokinių 

(dabartinių menininkų)(reiškinys – koncentracija – procesas – paieška) (kuratorė – dailininkė, VDA 
grafikos katedros vedėja M. Marcelionytė). Parodos pagrindinė mintis yra pristatyti individualų kūrybingos 
asmenybės socialinį veiksmą dabarties laike. Parodoje dalyvauja pirmųjų mokyklos laidų absolventai: Lau-
rynas Šeškus, Juozas Brunza, Rokas Dovidėnas, Ūla Tornau, Marija Marcelionytė, Malvina Jelinskaitė ir kt. 

„VEIKIANTYS II“ , vasario 11 d. Galerijoje „Koridorius“  (Mokytojų namų II a.) – veiks paroda 
„Meno[Mokyklos]istorija“, pristatanti mokyklos veiklos istoriją, gretinant ją su VšĮ „Vilniaus vaikų ir 
jaunimo dailės mokykla“ populiaria mokyklos programa „Meno istorija gyvai“. Šioje parodoje pristatysime 
šilčiausias akimirkas iš mokyklos archyvų, pateikiant fotomedžiagą ir mokinių kūrinius. 

„VEIKIANTYS III“,  kovo mėnesį Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija „Vėjas“ pakvies į mokyklos 
mokytojų parodą „Aš toks pats, bet kitas“, kurioje šiuo metu dirbantys ir buvę žymūs Lietuvos menininkai 
– pedagogai (R. Katiliūtė, A. Tornau, L. Liansbergis, J. Stauskaitė, D. Gentvainytė ir kt.) pristatys iki šiol 
nepažįstamus savo kūrybinius veidus. 

„VEIKIANTYS IV“, balandžio mėnesį Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje „Vėjas“ surengsime 
žaismingą parodą abstrakčiu pavadinimu „Žmogus“, kurioje numatome itin originaliai pateikti žmogaus 
įvaizdžio aspektus visais įmanomais vaizdavimo būdais. Parodos dalyvių amžius 3–103 metai. 

Iki metų pabaigos numatomos dar 5 tematinės parodos, supažindinsiančios visuomenę su plačia mokyk-
los kūrybine biografija. 

Šalia parodų mokykla toliau pasiryžusi plėtoti edukacines programas ligoninėse, vaikų namuose, globoti 
ir edukuoti gabius, bet stokojančius vaikus, estetiškais akcentais puošti apleistas miesto vietas. 

Kviečiame tapti mūsų idėjų bendrininkais ir tikimės Jūsų dėmesio. 
Mokyklos įkūrėja, direktorė  

Jūratė Stauskaitė 

VšĮ „Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla“ 
Vilniaus g. 39/6, 01119 Vilnius (Vilniaus mokytojų namai), tel. (+370 5) 212 27 36, 
el.paštas: info@dailesmokykla.lt 
Direktorė Jūratė Stauskaitė tel. Nr. (+370) 698 49598 
www.dailesmokykla.lt 
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