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Rugpjūčio 1–19 dienomis Vilniaus „Pylimo ga-
lerijoje“ veikė Ingos Mrazauskaitės tapybos paroda 
„Gilus miegas“. Jaunoji tapytoja nesivaiko vakarie-
tiškų madų ir savo kūrybinį žvilgsnį fokusuoja į bal-
tiškąsias šaknis.

Vos įžengus į parodą, spėjimai pasitvirtina. I. Mra
zauskaitė turi lengvai atpažįstamą braižą ir nuosekliai 
plėtoja ją dominančias kosmoso, kolektyvinės pasą
monės, aisčių kultūros pėdsakų temas. Tapytoja jokiu 
būdu nestovi vietoje, netampa nuspėjama ar nuobo
di. Jos drobėse vis atsiranda naujų motyvų, kuriems 
įžengti į paveikslo plotą tarsi padeda besikartojantys. 
Leitmotyvais atsikartojantys motyvai ne „štampuoja
mi“, o įgyja vis naujų subtilių transformacijų. Su for
mos, kompozicijos pokyčiais kinta ir prasmė. 

Todėl I. Mrazauskaitės estetika ir idėjinė jos 
kūrinių prasmė aidu atliepia viena kitą. Pasikarto
jantys elementai plėtoja istoriją, pasakojimą, išlai
komas melancholiškas ritmas. Visa tai – tikrų ilge

singų lietuviškų sutartinių atspindys. Autorė tiek 
intuityviai, tiek per mokslinę prizmę neria vis gilyn 
į savo šaknų pažinimą ir taip joje ir žiūrove iš gilaus 
miego bunda praeities kultūrų paveldas.

Visuminis matymas

Įėjus į jaukų baltąjį kubą, mane nustebino pa
rodos vientisumas ir organiškumas – ekspozicijos 
„įaugimas, įsišaknijimas“ į parodinę erdvę. Daug 
baltos tylos, minimalizmo. Tikrai ideali terpė su
sikaupimui, kontempliacijai, pagoniškojo prado 
šnabždesiui. I. Mrazauskaitės paroda, žvelgiant pa
noraminiu žvilgsniu, išlaiko monochromiją. Dau
giau nei pusė kūrinių išskleidžia įvairiausių baltos 
spalvos atspalvių paletę, viename kampe glaudžiasi 
tamsoje skendintys objektai ir vienas, bet ne vieni
šas darbas uždeda rausvą akcentą. 

Matyt, tokia kolorito samprata gali būti sie
jama su I. Mrazauskaitės profesine kalve. Nors 
I. Mrazauskaitės kūryba be galo lietuviška savo 

Austėja Mikuckytė

Pabusti iš gilaus miego

Inga Mrazauskaitė. Kodai IV, 2016 (drobė, aliejus, 150x150 cm)
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tematika ir ritmikos momentu, joje nėra atsispau
dusios lietuviškos tapybos tradicijos įtakos. I. Mra
zauskaitė Vilniaus dailės akademijoje baigė indus
trinio dizaino studijas. Matyt, iš čia ir atkeliavo 
estetinės švaros poreikis, kūrinio architektonikos 
pajautimas, visuminis matymas.

Archetipinis pasaulis

Tad I. Mrazauskaitės tapyba nėra paliesta lie
tuviškosios koloristinės, ekspresionistinės tapybos 
antspaudo. Autorei rūpi ne spalva, o šviesa. Šešėlį, 
tamsą tapytoja traktuoja tik kaip šviesos nebuvimo 
apraišką. Pati I. Mrazauskaitė teigė, jog, regėdama 
būsimo paveikslo vaizdinį, mato ne tiek jo spalvas, 
kiek šviesą – jos intensyvumą, kritimo kampą ir 

reikšmę. Šviesa autorė domisi nuo studijų laikų ir 
tyrinėja ją ir tapybinėmis, ir teorinėmis, mokslinė
mis priemonėmis. Tad I. Mrazauskaitės kūryboje 
tarsi daugiau mąstymo nei ekspresijos. 

Ekspresyvų potėpį jos drobėse keičia siurrealis
tinė stilistika, reikalaujanti nepaprastai daug meis
triškumo, kruopštumo, atidos ir laiko kiekvienai 
detalei ištapyti. Kita vertus, šalia to racionaliojo 
prado I. Mrazauskaitės kūryboje veša ir emocinis, 
intuityvusis. Šis gaivališkasis pradas aktyviausiai 
veikia pačių idėjų gimimo procese. Autorė pasa
kojo, jog ji tiesiog pamato vaizdinį, kurį telieka 
perkelti ant drobės. O šie vaizdiniai, jos ir mano 
įsitikinimu, atkeliauja tiesiai iš kolektyvinės pasą
monės, iš archetipinio pasaulio.

Inga Mra
zauskaitė. 
Kūrybos detalės, 
2017 (drobė, 
aliejus, akrilas, 
80x80 cm)
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Audeklo provaizdis 

Anksčiau tapytojos drobėse buvo daugiau spal
vų, savistabos, ieškojimų, bandymų atrasti savo 
identitetą per tiksliųjų ir filosofijos mokslų prizmę. 
Vėliau I. Mrazauskaitės kūryboje įsivyravo baltiš
koji tematika, noras identifikuotis per savo protė
vių kultūros pažinimą ir padėti žiūrovui pažadinti 
jame giliai miegantį baltą. Čia galime pastebėti ir 
žodžių žaismą, kurį vienoje serijoje pabrėžė ir pati 
autorė. Serijoje Baltai – baltai nudažyti baltiškieji 
reliktai. 

O pačioje parodoje išvystame pirmąjį darbą, 
kuris įvedė I. Mrazauskaitę į dabartinį kūrybinio 
kelio posūkį. 2009 metais tapytas Kruvinas na-
tiurmortas – atskaitos taškas. Šiame paveiksle dar 
dominuoja tamsus koloritas, kone rembrantiška 
šviesotamsa, kiek akademinė kompozicija. Ši ma
žytė drobė stulbina medžiagiškumo perteikimo 
įvaldymu. Rodos, akimis lyti ir jauti betoninės 
plytos vėsą, stiklinės lemputės trapumą, glotnius 
kriauklės ir kaukolės paviršius, iškilų siuvinėtą lyg 
Brailio raštu audeklą. 

Tai buvo pirmasis paveikslas, per kurį į I. Mra
zauskaitės kūrybą įžengė besidriekiantis siuvinėtos 
lovatiesės motyvas. Šis motyvas turi savo provaizdį. 
Tai – pačios I. Mrazauskaitės močiutės siuvinėtos 
drobės. I. Mrazauskaitė tiki, jog tai – ne tik raš
tai, bet ir kodai, kuriuose sudėti močiutės jausmai, 
mintys ir dainos. Lygiai taip, tapydama šiuos raš
tus, autorė pati tarsi ima juos austi, susiliesdama 
su močiutės įdėtu emociniu krūviu, ir bendresne 
baltiškąja pasaulėjauta. 

Vidinės akys

Matyt, baltiškoji pasaulėjauta ir apdovanojo 
I. Mrazauskaitę gebėjimu skaityti ženklus ir po
traukiu žvelgti į dangų. „Mano namai – visa visa
ta“, – tvirtina I. Mrazauskaitė. Tapytojos studija, 
įrengta palėpėje, tarsi įvaizdina jos susidomėjimą 
kosmosu. Į žvaigždes autorė žvelgia ir svajingai, 
regėdama jose simbolius, ir per teleskopą, su astro
nomijos mokslo žinių bagažu. Tamsiajame parodos 

kampe regime triptiką Visatos riba. Konstantinas. 
Žvaigždyno siluetą atkartoja akrobatika užsiiman
tis vyriškio kūnas. Vaikino kelnėse subtiliai įaustas 
baltiškasis raštas. Visatos ribą žymi raudonas siūlas. 
Raudonas siūlas – dar vienas motyvas, paveikslus 
„siuvantis“ į vientisą darnią visumą. 

Kitas triptikas, Šviesos danguje, po truputį išve
da žiūrovą iš šešėlio į šviesą. Paveiksle Saulės spin-
duliai – ta pati drobė iš natiurmorto, apšviesta in
tensyviu spindulių pluoštu. Fone blankiai įtapytos 
runos. Runos – dar viena I. Mrazauskaitės įvaldyta 
kalba šalia tapybinės, meno kalbos. Pati autorė 
sakė, jog mėgsta paveiksluose runų kalba užšifruo

Inga Mrazauskaitė. Nesantaika, 2017 (drobė, aliejus, 60x90 cm)
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ti tam tikrą žinutę. Žiūrovas gali arba, pasitelkęs 
interneto pagalbą, imtis jos paraidinio šifravimo, 
arba bandyti ją perskaityti savo „vidinėmis aki
mis“. Renkuosi antrąjį variantą. Jį pasirinkti ska
tina ir burbuliukų motyvas, sustiprinantis sapnišką 
paveikslo atmosferą.

Kosminė tvarka

Paveiksle Žvaigždžių šviesa atidengiama runo
mis ir raštais perduodamos prasmės prisodrinta 
užuolaida ir atsiveria nuostabus žvaigždėtas rug
pjūčio dangus, paukščių tako kraštelis. Šį kartą 
siurrealistinio pojūčio intensyvumą lemia užuolai
da, sukurianti teatro, spektaklio, kvestionuotinų 
visuotinų tiesų įspūdį. Su paveikslu Lango šviesa 
atsiduriame patalpoje ir žvelgiame į runomis iš
margintą pavakario dangų, pakibusį mėnulį. Šioje 

drobėje susitinka vakaro prieblanda ir dirbtinis ap
švietimas. Tokia dermė kuria ir nepaprastai taikliai 
perteikia mistiškiausio paros laiko atmosferą.

Lango šviesos paveiksle per užuolaidą ropinėja 
skruzdės. Skruzdės – dar vienas firminis I. Mrazaus
kaitės objektas, drobių palydovas, persekiojęs ir siur
realizmo tėvo Salvadoro Dali vaizduotę, o kinemato
grafijoje įgavęs beprotybės indikatoriaus vaidmenį. 
I. Mrazauskaitė skruzdes naudoja nesąmoningai, ji 
nesiremia mano minėtąja menine tradicija. Tad jas 
turėtume interpretuoti kaip dar vieną archetipinį 
vaizdinį, įsišaknijusį artimų sielų, nors ir skiriamų di
džiulių geografinių ir laiko atstumų, pasąmonėje. 

Tuštumoje skruzdės pasipila iš atsivėrusio 
plyšio, atidengiančio naktinį dangų. Tuštumoje 
I. Mrazauskaitė įžvelgia kosminę pilnatvę, tvarką, 
harmoniją. Čia galėtume prisiminti ir egzistencia

Inga Mrazauskaitė. 
Gilus miegas. Kur 
tu, 2017 (drobė, 
aliejus, 80x80 cm)
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listo Jeano Paulio Sartre’o Niekį, per kurį žmogus 
apsibrėžia savo unikalumą ir esmę. Kiek apdilęs 
siūlas, jungiantis apdegusį pagaliuką ir samanomis 
apžėlusią bedugnę, ir išlaiko atstumą, ir apjungia 
mikro ir makropasaulius. Atitrūkę šešėliai sukuria 
trimatį įspūdį, iliuziją, jog objektai levituoja pu
siaukelėje tarp žiūrovo akių ir drobės paviršiaus.

Chaoso teorija

Kūrybos detalėse I. Mrazauskaitė išdėlioja savo 
kūrybines priemones, derindama materialius, ap
čiuopiamus reikmenis ir siužetinius komponentus. 
Autorė taip tarsi apibendrina savo kūrybos pagrin
dą, esmę, gyvybiškai būtinas sudedamąsias dalis. 
Šalia baltų dažų tūbelės, plono teptuko ir mentelės 
išsirikiuoja raudonojo vyno palikta dėmė, baltiš

kas papuošalas, gamtos grožio užuominos. Būtent 
gamtoje I. Mrazauskaitė pasisemia įkvėpimo, ap
mąstymų, atgaivos. 

Keturių darbų serijoje autorė pabrėžia savo 
ryšį su kosmosu, kurį ir padeda palaikyti lietu
viškas peizažas. Moters torsą kompozicijos centre 
pridengia Plyšys, pro kurį, lyg pro rakto skylutę, 
vėl regime žvaigždes. Čia skruzdėlės tarsi primena 
žmogaus mastelį beribėje visatoje. Tokios mintys 
tampa siūlu, skaudžiai perveriančiu krūtinę. Įvyks
ta šiurkštus visatos apkabinimas, suspindi kelrodė 
šiaurinė žvaigždė. Visata apsigyvena merginos gal
voje, jai rūpi žmonijos dar neatskleistos paslaptys. 
Šio siūlo ir gijos besilaikydama, ji patenka į malo
nų komunikacinį triukšmą, keliantį klausimus apie 
pasaulio pradžią, Didįjį sprogimą, chaoso teoriją.

Inga Mra
zauskaitė. 
Šviesos danguje. 
Žvaigždžių 
šviesa, 2017 
(drobė, aliejus, 
60x60 cm)
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Minčių žaismas

Rožinė drobė, ištapyta drobėje Ilgesys, žavi klos
čių ir sulenkimo linijų įtaiga, tikroviškumu. Ir vėl 
tam tikras žodžių ir minčių žaismas – drobės, ta
pomos drobėje. Su šiuo paveikslu įžengiame į aus
tų drobių karalystę, kuriose draperijos veikia kaip 
tarpininkės tarp sąmoningojo ir pasąmoningojo, 
mikro ir makropasaulių, tarp žmonių. 

Pirmame serijos Gilus miegas kūrinyje šnabžda
ma Pamiršk. Rankos gniaužo audinį, sielvartauja, 
matyt, dėl nutrūkusių santykių. Tačiau raudona 

gija tebesivynioja aplink pirštą tarsi vestuvinis žie
das ir nusitęsia tolyn. Tikriausiai mylimojo link. 
Skruzdės ropinėjo po pirštus kaip įkyrios mintys. 
Kur tu klausiama kitoje drobėje. Praskleidus lova
tiesę, Jo ieškoma visatos platybėse. Lovoje prasive
ria ertmė, širdyje atsiranda tuštuma, vienis skyla į 
dvi dalis. Tačiau tokia interpretacija – tik vienas 
galimų variantų. 

Protėvių žemė

Kita drobė Šaknys pasiūlo iš naujo perinterpre
tuoti aptartus kūrinius. Pėdos drobėje sudaro klos
tes, priminančias šaknų gijas. Autorė ilgisi, ieško ir 
šaukiasi ne savo mylimojo, bet mylimų savo protė
vių išminties ir pasaulėvokos aido. Kai šiuolaikinė 
kultūra ir kai kurios postmodernios meno tenden
cijos ragina pamiršti savo šaknis, autorė nepasi
duoda. Ji laukia iš savo pirmtakų grįžtamojo ryšio, 
tačiau dabartį ir praeitį jau skiria bedugnė. O be 
šio santykio su praeitimi apima tuštumos pojūtis. 
Tačiau I. Mrazauskaitė tiki, jog norėdami galime 
vėl atkurti nutrūkusį ryšį, iš naujo įleisti šaknis į 
savo protėvių žemę.

Drobė Gelminiai – tai giluminis moters portre
tas. Čia siekiama ne išorinės, o vidinės panašybės. 
Taip pat siekiama ne konkretaus, individualaus 
portreto, o kolektyvinio lietuvės portreto. Ir ko
lektyvinis lietuvės portretas jokiu būdu nereiškia 
stereotipinės geltonkasės, mėlynakės, tautiniais 
drabužiais ir gintariniais karoliais pasidabinusios 
moters įvaizdžio kartojimo. Priešingai, moters 
kūnas uždengtas raštais austa drobe, kyšo tik gu
linčios moters kojos. Taigi portretuojamas pats 
kolektyvinis baltiškasis identitetas. I. Mrazauskaitė 
neatskleidžia moters tapatybės ir skatina žiūrovus 
šį portretą konvertuoti į savo, kiekvieno iš mūsų, 
autoportretą. 

Parodos apžvalgos pabaigai autorė mums pa
teikia drobių horizontales. I. Mrazauskaitė palieka 
mus vienus kontempliatyvioje tyloje, mūsų kolek
tyvinę pasąmonę žadindama archetipiniais raštais 
ir skatindama įsiskaityti, įsiklausyti į jų kodus. 

Inga Mrazauskaitė. Gelminiai. Ji. II, 2014 (drobė, aliejus, 
140x70 cm)
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Puplaiškių arbata

Aš nupiešiu tavo portretą, kad pamatytų, kokia 
tu graži.

Niekad nešienaujama pieva miško proskynoje 
užpelkėjusiais pakraščiais, kuriuose auga puplaiškis. 
Šleikščiai karčia jo arbata gydydavai kiekvieną dieglį 
mano pilve.

Aš tikrai nupiešiu tavo portretą.

Sekiau iš paskos tavo palikta bryde aukštoje žo-
lėje. Net pasistiebus mano žvilgsnis nebuvo aukščiau 
žolynų. Pieva čirpė ir klegėjo. 

– Traukinys! – sušukau išgirdusi tolimą, iš anapus 
miško sklindantį dundėjimą.

– Pranešė gerą pagadą, jei ryt ryti nebus lietaus, 
muožnes traukiniu pavažiuot žemuogių. Atameni, 
pernai ti rinkom.

– Atsimenu. Man labai karšta... Ar jau tuoj pa-
vėsis?

– Jau tuoj bus pavėniukas, jau tuoj.
Pievos kraštą temdė miško šešėlis, veidą vėsino gai-

vus ir lengvas vėjelis. Abi įkritom minkšton samanon 
po pušimi atsikvėpti. Bobutė atrėmė nugarą į sakuotą 
kamieną, aš išsitiesiau visu ūgiu ir padėjau galvą jai 
ant kelių. Virš manęs skaisčiai žydro dangaus fone 
ant saulės zuikučių auksu išmargintų kolonų žaliai 
dėliojosi mozaika. Genys tukseno popietės laiką. 

Ant baltos staltiesės kavos puodelių žymės. 
Lange šaltas ir baltas vaizdas, tik šulinių ratilai juo

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Šakių Žiburio gimnazija, 4 klasė.

Vaiva Frančiakaitė

duoja šaligatviuose. Aprasojusiuose stiklo pakraš
čiuose pirštu vedžioju trilapio augalėlio kontūrus 
ir stebiu nebylų žvirblių, strikinėjančių nuogoje 
obelyje, teatrą. Ant rašomojo stalo paklota balto 
lapo tuštuma maldauja pilnatvės – neištesėto pa
žado priekaištas. Bet jau du kavos puodeliai šįryt, 
nė viename neplaukiojo sparnelius sušlapusi mūza. 
Ir vis tiek drįstu paimti teptuką, juodu drumsčiu 
lapo ramybę. Linijos nesudėlioja tavo veido. Pra
deda snyguriuoti.

Užkaičiu arbatinyje vandenį dar vienam puo
deliui. Atidariusi kavos indelį, neužuodžiu ten 
mūzų, todėl padedu jį atgal į lentyną. Užlipusi 
ant kėdės ir pasistiebusi rausiuosi spintos gilumo
je. Stiprus vaistažolių kvapas. „Ramuliai 2015“. 
„Medetkos 2014“. „Liepukai 2016“. Ir „Puplaiškis 
2004“. Plastikiniame indelyje nuo majonezo – su
trupėję džiovinti lapeliai, kuriuos užplikau ir įdedu 
šaukštelį medaus. 

Kartu. Sakydavai, kad reikia pakentėti, nes šita 
arbata gydo. 

Reikėjo skinti tik sausus lapelius ir gražiai dėti į 
raudoną medžiaginį krepšelį, parnešus namo gražiai 
išdėlioti po vieną ant popieriaus ir padėti balkone 
ten, kur nepasiekia saulytė. Džiūdami jie kvepėjo 
drėgnu vasaros vėju. 

Dar pasakodavai apie stebuklingas, vakarais 
paslaptingai mėlynuojančias ir sodo gale pasakas 
sekančias neužmirštuoles, apie stribų prie vežimo 
pririštą ir keliu velkamą partizano mergą, kaip prie 
to kruvino kelio karvės dar ilgai bliovusios. Atsi
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menu istorijas apie tavo mamytės iš šiaudų surištą 
arkliuką tau dar vaiku būnant ir apie tą kelionę 
traukiniu iš Baltarusijos į Lietuvą, kur kiekviename 
sustojime mėtė iš vagonų lavonus. Bijau pamiršti 
istorijas apie tavo vaikystės nepaprastą gabalinio 
cukraus skonį ir apie žydę, mušančią tavo motiną 
bulvių maišu. 

– Ar gali man dar ką nors papasakoti, babut?

Tiek daug jau pamiršau. Norėčiau ir vėl išgirsti 
tavo istorijas.

Mano langas transliuoja vis tą patį trūkčiojantį 
vaizdą. Stebiu baltą tankų mirgėjimą. Kaip stipriai 
įsisnigo, jau nebeliko sniegu nepadengtų plotų. 
Kartūs arbatos gurkšniai tikrai gydo. Tuščią puode
lį pastatau ant stalo.  Jo pėdsakai išdžiūva staltiesėje 
be dėmių.

– O gali padainuoti, babut?

– Tyliai leidžias pavargusi saulė, paskutiniai 
šešėliai dienos... – niūniuoju tyliai dainą, kurią 
dainuodavai. – Galbūt viską pasaulyje pamiršiu, 
bet tavęs mylimoji niekados... – įsivaizduoju tave 
pjaustančią obuolius kompotui saulėtoje virtuvėje.

Tavo balso jau nebeprisimenu.

– Ar galim pažaisti slėpynių? O kiek brolių tu tu-
rėjai? Kada prinoksta mėlynės? Einame pašerti ančių? 
Tu nenori?..  Babut?..

Ašarų prisirpęs mamos veidas:
Nebijok, mažyte.

Aš nupiešiu tavo portretą.

Piko metu
Miško atspindžių žaliai nudažytas ežeras kve

pia ramybe. Jis pašiurpsta pūstelėjus vėjeliui, pa
šiurpstu ir aš. Abu nekantraujame, kol mažam 
gauruotam debesiui praslinkus saulė išlygins mūsų 
paviršius. Akimirką mėgaujamės šiluma, trumpai 
trukusį džiaugsmą vėl pakeičia laukimas. Kiek to
lėliau nuo lieptelio, nendrėse, šnara mama antis su 
keturiais antyčiais. Vakar šią šeimyną pavaišinau 
kiek padžiūvusia duona. Šoka laumžirgiai virš leli
jų lapų, palei kurių kotus blykčioja žuvyčių nuga
ros. O baltų žiedų negausu – vos du visai mažyčiai. 
Saulės šilumos ilgai nekeičia debesies šešėlio vėsa. 
Keli staigūs vėjo šuorai nupučia spindulius. Užver
čiu galvą ir regiu, kaip debesų banda lyg paklaikusi 
bėga tolyn. Padauža piemuo dūksta, didžiausias ir 
juodžiausias jo bandoje net iš tolo pradeda taškytis. 
Tamsus dangaus fonas virš sodriai žalio miško, dar 
apšviesto saulės, atneša ne pačius šilčiausius linkėji
mus. Iki, ežere. O tu, vėjau, juk palydėsi iki namų?

Vėjas palydėjo. Jis net prikvietė dėdės Dundu
lio orkestrą. Nuo lietaus sugedo dangaus elektros 
instaliacija – blykčiojo. Bet nepasiūliau vėjui užeiti 
arbatos. 

Šniokščia, skamba skalaujamas langas. Staigiai 
nušvinta blausus kambarys, šviesa  triukšmingai 
prasmenga. Sėdžiu fotelyje prieš neįjungto tele
vizoriaus ekraną. Laikrodis ritmingai žingsniuoja 
mano galvoje.

Nebelyja, negriaudi, laikrodis dar nepasiekė 
tikslo. Atmerkiu akis – tamsu. Lėtai sukiojant gal
vą nutirpęs sprandas reiškia priekaištus. Lengvu 
debesų šydu prislopintas priešpilnis paslaptimi lai
ko naktį. Matau, kaip viename namo priešais lange 
užsidega šviesa, daugiau nieko neįvyksta. 

Einu į virtuvę, tyčia lėčiau, nei man tiksi. Užki
musiu gaidžiu gieda senas parketas. Uždegu blausią 
švieselę virš viryklės. Dešimt sekundžių šlovės šal
dytuvui – jis manęs nesužavi. Užsiplikau arbatos 
ir nulupu apelsiną. Šaldytuvas turi antrą šansą ir jį 
tinkamai išnaudoja. Sušveičiu šaltus vakarykščius 
makaronus. Lauke pradeda švisti.
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Drėgna ankstyvo ryto vėsa tvoksteli į veidą ir 
pereina kūnu. Paukščių čiulbamų melodijų niekas 
neužgožia. Iš tuščios gatvės suku į siaurą takelį pie
voje, pasiklystantį ties geležinkeliu. Peršlampa mano 
sportbačiai. Kitoje bėgių pusėje pieva aukštesnė. 
Braukiu pirštais lašus nuo švelnių lubinų. Šalta. 

Pamiškės pievelėje spindi lašais pasidabinę kiš
kio kopūstai. Virš ežero garuoja laumių verdama 
sriuba. Paukščių chore atskiriu keturių man jau 
pažįstamų ančiukų pypsėjimus. Greitai nusirengiu 
ir neriu nuo lieptelio.

Akimirkai sukaustęs pirmasis įspūdis virsta gai
via energija. Plačiais grybšniais ramiai iriuosi pir
myn, kojomis malu šaltesnį nei paviršiuj vandenį.  
Rūkas toks tirštas, kad ne iškart palei aną krantą 
pastebiu žvejį valtelėje. Tenka suktis atgal, juk, var
gu, jis čia undines gaudo, o ir aš neturiu noro už
kibti. Skaidrus vandens paviršius pasidengęs pušų 
žiedų geltoniu – lietaus darbas. Lenktyniauju su 
vandens čiuožiku, jis pora grybšnių pirmauja. Kai 
užsiropščiu atgal ant tiltelio, iškart prisigretina an

čių šeimynėlė, iki tol buvusi atokiau.
Mano oda kaip roplio, kietai čiaupiu lūpas – 

maldau dantų kalenimą. Iš kuprinės ištraukiu tris 
riekeles baltos duonos ir rankšluostį apsisiausti. 
Mama antis, palaukusi, kol jos mažieji pasistiprins, 
pusryčiauja paskutinė. Ančiukai jau apsiplunksna
vo, tik iš vieno, paties mažiausio, posparnių kyšo 
minkšti pūkeliai. Dar aną savaitę jie buvo pūkų ka
muolėliai. Sklaidosi rūkas, todėl žvejį matau ir nuo 
lieptelio. Ilgai buvęs statiškas peizažo elementas 
ima irkluoti palei krantą ištekančio upeliuko link.

Vėjas, po vakarykščių išdaigų pavargęs, tikriausiai 
miega tokį ankstyvą rytą, tad namo einu be palydovo. 
Pasuku tolimesniu keliu per pušyną. Saulė šiandien 
neskuba visko išdžiovinti. Samana po mano kojomis 
žliugsi kaip šlapia kempinė. Mėlynių kupstai didžiuo
jasi savo nokstančiu benitoitu. Gegutė žaidžia su kaž
kuo slėpynių.  Ir aš slepiuosi. Tikiuosi nesuras.

Gatvėje mane lenkia žmonės, priešais sutiktieji 
nesišypso. Sujudo net tie, kurie nespėjo pabusti. 
Prie savo namo laiptinės sutinku kaimynę, vediną 

Marijos Černiavskaitės nuotrauka
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vaiku ir aiškinančią jam apie įlipime į balą slypin
čią tragediją.

Bute spengianti prieblanda, kapojama sekundi
nės laikrodžio rodyklės. Nutrenkiu drėgnus drabu
žius ir paskęstu antklodėje. 

Ir vėl nepadėsiu varnelės man padiktuotame 
sąraše „to do“, neatsakysiu į svarbius laiškus ir ne
atsiliepsiu nė į vieną skambutį. Apima snaudulys. 
Piko metu aš nejudu.

Mano odisėja
Dar nepradėję sprogti medžiai stovi kietoje že

mėje, tikriausiai nekvepia lietumi. Dairausi ir ieš
kau akimis pavasario – ne, čia dar neatėjo. Šaltas 
jo nebuvimas – pasitraukiu nuo lango. Trumpam, 
bet tuoj grįšiu, kad nepražiopsočiau tylaus jo pa
sisveikinimo.

Koridorius tuščias. Už vienų durų girdėti mur
mesiai, kitur visai tyku. Sienų pilkumas su rieba
luotų pirštų atspaudais primena dar aklinai ap
traukusį vandenis, bet jau tamsų, dėmėtą ledą. Jei 
greitai neatšils, žuvys ims dusti. Pavasari, paskubėk.

– Labas! – taria.
 Ne, ne pavasaris, o tas, kuris vakarais ateina 

čia iš antro aukšto žiūrėti televizoriaus ir ant kurio 
kojų bent viena kojinė visada išvirkščia ir labai ne
patogiai susisukusi. Jau ruošiausi taip pat garsiai, 
kaip geram pažįstamam, atsakyti, bet šiandien jis 
basas, o televizorius bus įjungtas tik prieš vakarie
nę. Tyliai sušlamu pasisveikinimą, neaiškiai, tik iš 
mandagumo – nenoriu, kad mano tyla jį įžeistų. 
Apmaudu, maniausi jį pažįstanti. Išskalbtos kojinės 
tikriausiai neišdžiūvo ant leisgyvio radiatoriaus. O 
kur jis eina rytais? Ne, aš negaliu laikyti žmogaus 
pažįstamu žinodama, tik iš kurios pusės jis atėjo. 
Su tokiais galiu sveikintis tik balsu, ne širdžia. Va
kare, išdžiūvus kojinėms, gal vėl būsim artimi.

Slenkstis man primena, kad einu ne viena. 
Kompanionę perkeliu per jį, stumteliu pirma sa
vęs, paskui uždarydama duris, kurias gailiai pra
virkdau. Užsirakinu iš vidaus. Grindys šlapios ir 

smirda chloru. Kol aš rymojau lange laukdama 
pavasario, kažkas skuduru išvedžiojo grindų pur
vą, dezinfekavo klozetą ir vonią. Čia balta ir šalta. 
Įsitveriu į spintelę, stovinčią šalia kriauklės, ir iš
kart ryžtingai ją trukteliu link savęs, kaip užsispy
rusį šunį, per ilgai uostantį gatvės žibinto stulpą 
ir nereaguojantį į šeimininko raginimus eiti toliau. 
Velku ją nuo vieno pasienio į gretimą, kurio paluby 
pailgas langas, savo rėme turintis rankeną.

Man visada smalsu, ar langų rankenos ligoni
nėse yra susivienijusios į kokias nors partijas pri
klausomai nuo to, kurioje rėmo pusėje yra. Nes 
nuo jų šiek tiek dvokia politika. Visur kitur sutin
kamos rankenos sukiojasi, geriau ar blogiau atlieka 
savo darbą, duoda rezultatą, o jei kokia nors viena 
ir visai nenaudinga, tai tik dėl asmeninio ribotu
mo, bet ne dėl pašaukimo. O štai ligoninėse esti 
kitaip. Tenka pasitenkinti vien mažomis orlaidžių 
svirtelėmis, mat surasti savo funkciją atliekančią 
lango rankeną – sunkus darbas, visos jos statiškos 
ir net labai prašomos nesidalina tuo, kas kitoje jų 
pusėje, nebent viena kita. Lengviausiai pasiekiama 
ši, tualeto paluby.

Mano tempiama spintelė net urzgia iš nepasi
tenkinimo. Numatyta trajektorija nesiekia poros 
metrų. Įveikusi ją, grįžtu savo palydovės, stovin
čios prie durų. Ji įsitempusi laikosi mano rankos. 
Spintelė truputį prasivėpusi, lyg žiodamasi kažką 
ištarti. Rėžk! Juk turi ką, matei tai, į ką kiti niekad 
nežiūri. Ką suvokei tame? Išsiliek! Tyli. Tik vienas 
naktipuodis nebylės viduje barkšteli. Tikrai mielai 
išklausyčiau ir jį, bet jam, nepratusiam bendrauti 
akis į akį, tikriausiai sunkiai dėliojasi žodžiai. Ne
turiu laiko tuščiai laukti jo susikaupimo, todėl už
darau spintelę. Užsiropščiu ant jos viršaus, vos pa
siekdama rankeną, atidarau langą. Matau tik siaurą 
ruoželį dangaus monotonijos. Jei nežinočiau, kad 
tai – dangus, drįsčiau sakyti, jog tai – baloje su
trypta šilkinė skara, labai greitas judėjimas, kurio 
neįžiūriu tiesiog aš, tu arba niekas. Bet žinojimas 
man tai draudžia. Traukiu į save šaltą orą, net gelia 
krūtinę. Lietum nekvepia. Mano prielipa palydovė 
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tikriausiai jaučia šiame šaltyje esanti šios nebylios 
pretenzijos adresatė, nes dėl neišvengiamos jos 
draugijos trečia diena žvelgiu tik į lango rėme tel
pantį peizažo fragmentą, kvėpuoju dešimtis kartų 
tuo pačiu oru. Ištiesiu rankas į viršų ir pasistiebusi 
įsikabinu į lango atbrailą, bandau bent nosį iškiš
ti laukan. Nepavyksta. Kompanionė net įsirėžusi 
tempia vieną ranką žemyn. Pajutusi skausmą, nesi
priešinu, nuleidžiu rankas žemyn. Įprotis. Katete
rio vamzdelyje pasirodo šiek tiek skaisčiai raudono 
kraujo, pleistras irgi vos vos parausta. Kažin ar ji 
patenkinta tokiu mano sutramdymu, ar šypsosi 
piktdžiugiškai. Tačiau neatsisuku pažiūrėti. Stoviu 
smakrą parėmusi ant palangės, kaip mano kaimy
nės labradoras, laukiantis jos, grįžtančios ir darbo. 

Pavasari, o kur tu?
Šalta, imu nežymiai virpėti. Už durų pasigirsta 

tolimas bruzdesys, balsai. Tuoj į duris pradės bala
dotis nemigos kankintos ir pilnomis pūslėmis viso 
aukšto močiutės. Uždarau langą, ropščiuosi žemyn 
nuo dejuojančios spintelės. Stumiu verkšlentoją at
gal, prilaikau dureles, kad neatsidarytų. Ji inkščia. 
Būta ko, tik paliesk ir jau skundžiasi, kaip  nemėgs
tu tokių... Įsitveriu lašelinės, stumiu ją prieky sa
vęs. Man atrodo ji neširsta, nepyksta ant manęs už 
maištą. Kateteryje kraujas jau tamsus. Vėl įveikiam 
slenkstį. Dar niekas nelūkuriuoja už durų. Tiesiai 
į mane eina dama su kaukšinčiomis šlepetėmis ir 
frotiniu chalatu. Jos veiksmuose įžvelgiu tikslą. 
Laiku išsinešdinau.

Atitraukiu akis nuo knygos. Žvilgteliu į lašeli
nę. Pusė. Mano klausytojas ramiai sėdi atsirėmęs į 
pagalvių šūsnį, tarsi soste. Geltonai oranžinės dė
mės ant jo veido, akis dengia tvarstis.

− ...išvydęs, kad saulė krypsta vakarop, jis apsi-
džiaugė. Kai apgaubė žemę vakaro sutemos, Odisėjas 
atsisveikino su karalium... Jūs jau pavargot, man at
rodo, šiandien užteks.

− Gerai. Tau jau tikriausiai visai burna išdžiū
vo. Nulupk apelsiną. Kiek puslapių šiandien nusi
yrėm priekin? 

− Beveik septyniasdešimt. Jau sutemo, – žvilg
teliu lango pusėn

− Man labai patiko kiklopo sriuba, – juokiasi 
jis sėdėdamas. – Ir mus dažnai kas nors taip išver
da, – ir vėl kikenimas.

− O kiek kartų kas nors kiklopą išties paperka 
vynu, ne siekdamas išvaduoti, bet taip užleisdamas 
vietą prieky savęs eilėje į puodą?

− Tu niekad nematai tokių vaišių, tad neskau
da. Jau nulupai? Skaniai kvepia. Duokš!

− Jūs šiandien labai džiugus, – dedu pusę apel
sino į ištiestą delną.

− Tu džiugini. Nebūtų taip gera skaityti pa
čiam. Mano sūnus net pramokęs skaityti visada 
vakarais atbėgdavo su knyga prašydamas paskaity
ti, gindavosi, kad pačiam skaityti ar klausyti skai
tomos pasakos yra ne tas pats... Kur ta stiklinė, – 
graibo orą virš spintelės.

− Aš paduosiu, – stryktelėjusi sulaikau jo ran
ką, kad nieko nenuverstų nuo šalia lovos esančios 
spintelės ir tvirtai įspaudžiu į delną stiklinę.

Klesteliu atgal į lovos kojūgalį.
− Rytoj Odisėjas pasieks Itakę, – nusprendžiu 

įvertinusi skirtuko padėtį knygoje.
− Jam pavyks, tik jei jo vis dar laukia. Ir tu, 

Penelope, jei nustosi laukti, pavasaris neateis. 
Paimu iš jo rankų stiklinę, padedu atgal ant 

spintelės. Nepamiršusi įsikibti į ištikimą savo drau
gę, einu durų link.

− Man išjungti šviesą ar dar palikti?
− Lyg man būtų skirtumas, – šypsosi. – Labanakt!
Šviesos jungiklio nepaliečiu.
− Labanakt! – išeinu.
Lėtai slenku savo palatos link. Prieky manęs 

sujudimas. Televizoriaus ekranas užgęsta, visi kyla 
nuo sofos, linki vienas kitam gerų sapnų. Lyg išsi
skirstantys pižamų vakarėlio svečiai. 

− Labos nakties! − tariu žmogui iš aukšto, ku
riame nėra televizoriaus ir ant kurio kojų bent vie
na kojinė visada išvirkščia ir labai nepatogiai susi
sukusi. Šįvakar abi.

Grįžusi į palatą, nedegu šviesos, jau miega kas
dien su dukromis ir anūkais labai ilgai telefonu 
kalbanti močiutė. 

Atsisėdu ant lovos krašto – savo Itakės kranto.
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***

Tai tik rudienį
ateina
tai tik rudenį
pažįsta

Grįžimai 

Rūtelei

klaidžioju senamiesčio gatvėmis
laukiu spektaklio pradžios
pradžios šios dienos
ir kitų dienų pradžių kur nebuvo
kur nebuvo gatvių mieste ir nebuvo 
kas mane jose pasitiktų,
išlydėtų su šypsenom arkų 
ar su šypsenom senam asfalte
kur nebuvo Zonos pasukus už skersgatvio 
ir tekdavo grįžus žemyn
gulėt šalia veidrodžio 
šalia veido rodančio daug abejonių 
manding tekdavo jausti kad to ir nenoriu 
bet užbūrė man
įstrigti to veido raudonam taške

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Vilniaus licėjus, 
4 klasė.

Ciklas „Rytinėjimaisi“

– nelyginis
sėdžiu su pižama
nežinau ką veikti 
užmigo sesuo ant kelių

– – lyginis
kai pabundu aštuntą ryte
būna aštuonios vakaro
todėl toliau miegu

– – – nelyginis
sėdžiu su pižama
nežinau bau vaikšto
drambliukai ant mano kelnių ar Indijoje

– – – – lyginis per pilnatį
nemigos naktys
kai už lango lyja
pro langą kas sykį šoka Polanskio 
filmas

– – – – – nelyginis
laikas pavargsta

ilsisi kai atsikeliu per anksti
kai atsikeliu vaikystėj 
ir žadinu mamą kad įjungtų filmukus
būna keturios ryto 
po trijų valandų bus ir penkios

– – – – – – lyginis
vis brendu iš snaudulio
visas drebantis
aklas daužausi po koridorius

ieškau išėjimo iš sapno
tuščia
nauja diena dar neatako

Aistė Liuka Jonynaitė

Trečioji emocijos karta
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Ciklas „Meilės dialektika“

1

mes darkart pasukame 
link Savičiaus gatvės 
ten kažkuris namas tau 
lemtingai nutrupėjęs 
aš atsimenu kaip nenustoji 
pasakoti apie vieną iš plytų 
kuri tokia velniškai svarbi 
neva be jos tau nebūtų ir Vilniaus
tik linkčioju galva nes
man taip gera klausytis 
nes pirmas kartas 
kai taip magiškai virpam
net atrodo kad nieko lig šiol taip tikrai 
pasauly nematėm dar niekad nepažinom 
vidinių žmogaus miestų

vis godžiai traukom viens iš kito plytas
pamiršę vaikystės žaidimą
kas nutinka ištraukus kertinę

2

sapnuoju kad augalotas vyriškis 
meta į pakrūmę raktą
ragina kas greičiau jį paims
tas nesaugos miško duobėj kartu su milijonais 

kulkos pakaušy
aš pakeliu raktą panašiai pakeliu 
akis tą rytą tiesdama tau 
gėlėtą puoduką arbatos 

gėlės rausvos žiedlapiais mirksta mano 
sapno sudrumstam mudviejų ryte 
pasakoji kad visi sapnuoja  
nė nepastebiu kaip ištrauki 

paskutinę plytą 
Lucy in the sky with diamonds
jaučiu kaip kvaili žiedlapiai 
Never seen such good thing go so wrong
trupina mane iki smulkmenų

3

lipdai mane
iš rytmečio krislų 
taip nepatvariai kad
aplinkinių žodžiai 
įsisupa skylutėse 
jie apsunksta ir 
teka dvipolėse branose
kurios kaskart susidauždamos
kuria naujas visatas 

4

mes vėl 
žingsniuojame Vilniumi
taip pamukiškai
godžiai geriam atsiminimų vaizdinius 
klupčiodami prie kiekvienos 
sau brangios plytos 
saugodami 
neišsakytais žvilgsniais
kits kito akį
su visomis ten esančiomis 
ir būsimomis

vasaros ryškinimas

mano neramios
sapne pagimdytos
mintys
suka lizdus
šiame vos egzistuojančiame
ryto rūke
ir tai, kas lig tolei
kankino taip pat
apspinta
ir krinta ant mano
ausies juoda 
luobele.
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Ryte mus pažadina varpų muzika, kuri skam
ba iš mokyklos bokšto net tris kartus per dieną (ją 
sukūrė melancholiškasis muzikos mokytojas Kris
tianas La Couras, kuris pradirbo mokykloje net 
trisdešimt vienus metus), ir tada vis užsimirštan
tys kovai pikti pakyla iš medžių ir ima kranksėti, o 
balandžiai jiems pritardami burkuoja, ir visi garsai 
susilieja į darnią visumą. Visą savaitę pylė smarkus 
atogrąžų lietus ir net griaudėjo. Kartais išėjus į lau
ką vienoje lauko pusėje lydavo, o kitoje ne. Beveik 
visada lijo šviečiant saulei, ir jau niekas nebesakė: 
Ei, pažiūrėk pro langą – vaivorykštė. 

Pasaulis mane išleido į siurrealias atostogas. 

Augustė Jasiulytė

morgenmad – morgensamling – 
frokost – aftensmad

Rugsėjo 1 d. nedvejodama iškeičiau visada atvi
rą galimybę įsidarbinti skandinaviško profilio įmo
nėje ar banke Lietuvoje į kaimelį Askove Jutlan
dijos pusiasalyje. Patikrinusi, kad, atmetus kursų 
Askove kainą, man galbūt išverčiant per mėnesį 
po vieną kitą teismo nuosprendį, medicininį išrašą 
ar sutartėlę į norvegų kalbą, užteks pinigų vienam 
labai skurdžiam mėnesiui po Askovo, ryžausi at
likti su savimi žiaurų psicholingvistinį eksperimen
tą ir, dviem savaitėmis pavėlavusi, po daugiau ar 
mažiau ketverių metų norvegų kalbos mokymosi, 
pasiryžau įgyvendinti seną svajonę ir išmokti bent 
jau suprasti šiaurietiškąją prancūziškąją danų kal
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bą. Patekau į keistą ir nepažįstamą man pasaulį, į 
bendruomenę, kurioje kaip niekada suvešėjo mano 
tyrinėjimo, šniukštinėjimo ir viskuo domėjimosi 
instinktai. 

Danija yra aukštųjų liaudies mokyklų, skirtų 
suaugusiųjų švietimui, pradininkė. Mokyklos pra
dėtos kurti XIX a. viduryje, o pirmą tokią mokyklą 
1844 m. įkūrė danų rašytojas, pedagogas, istori
kas Nikolajus Frederikas Severinas Grundtvigas 
(1783–1872) Rodingo kaime. Askovo aukštesnioji 
liaudies mokykla (dan. Askov højskole) buvo įkurta 
1865 m. ir yra tris kilometrus nutolusi nuo Veje
no (liet. kelias) miesto stoties. Gyvensiu joje net 
iki gruodžio 16 d. Mokykloje mokymas yra lėtas 
ir neformalus, nėra egzaminų ir jokių patikrinimų. 
Didžiausios regiono įžymybės – Askov højskole ir 
netoli Vejeno esantis paminklas, pažymintis 1864–
1920 metų sieną tarp Danijos ir Prūsijos.

Valgome pusryčius 8 val. ryto, o tada (darbo 
dienomis) einame į rytinį susirinkimą, kuris prasi
deda 8:45 ir tęsiasi iki 9:15. Kiekvienas, įėjęs į salę, 

paima po vieną mėlyną storą dainų su natomis 
knygelę (joje galima rasti pačių įvairiausių dainų, 
net parašytų jysk dialektu, grenlandų ir islandų kal
bomis). Susirinkimo atmosfera primena bažnyčią. 
Kristianas La Couras skambina pianinu ir visi su
tartinai dainuoja. Atrodo, kad Danijoje visi mėgsta 
dainuoti, ir tai jiems įprasta. Vėliau kas nors, kas 
būna atsakingas už rytinį susirinkimą, pasako apie 
ką nors kalbą. Norėčiau galėti daugiau papasakoti, 
apie ką jie kalba, tačiau tam kol kas dar neužtenka 
ketverių metų norvegų kalbos žinių. Atrodo, kad 
esu vienuolyne, kuriame nebeliko religijos (tik dai
nuojamose dainose besikartojantis Dievo ir Jėzaus 
vardas).

Po rytinio susirinkimo būna pamokos, o 
10:45–11:00 – kavos ir vaisių pertraukėlė, po jos 
vėl danų kalbos ar kiti kursai (dailė, muzika, litera
tūra, filmų peržiūros, gyvenimo dilemos etc.). Man 
labiausiai patinka muzika, dailė ir literatūra. Dai
lės mokytojo vienas dantis supuvęs ir juodas, o jo 
plaukai ir barzda tokie stori, tankūs ir purūs, kad 
atrodo kaip kokio barsuko kailiukas. Sunku klau
sytis, ką mokytoja kalba, nes purūs jo plaukai ir 
barzda užhipnotizuoja savo bangavimu jam karštai 
kalbant ir gestikuliuojant. Visą laiką šalia mokyto
jo būna Anne Mette, kuri taip pat yra dailės mo
kytoja ir visada į visus žiūri svajingai ir įsimylėjėlės 
žvilgsniu. Ji labai graži, šviesiaplaukė mėlynakė 
arijė, visada būna su labai aptemptais ir užpakalį 
išryškinančiais džinsais ir į džinsus sukišta palaidi
nuke. Dailės mokytojas papasakojo apie A4 forma
to popieriaus lapą, kuris buvo sukurtas vokiečių, ir, 
kaip jis teigė, tai buvo vienas iš būdų standartizuoti 
visuomenę. Po šios įžangos piešėme apskritimus ir 
vienas kitą iš nugaros.

Valgome pietus 12:15 val., o po jų – vėl kursai. 
Mokyklos moto – lėtas mokymasis, tai supratau 
jau po pirmos savaitės ir greitai išmokau atsipa
laiduoti, tačiau kartais pagalvoju, kad mieliau jau 
mokyčiausi gaminti tą dievišką maistą virtuvėje.

15 val. vėl kavos ir sumuštinių su riešutų sviestu 
ir džemu pertraukėlė, o po jos – vėl kursai. Danų 
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kalbos kursuose visų mokinių lygis skirtingas. Kurį 
laiką buvo sunku mane priskirti prie kurio nors iš 
danų kalbos lygių. Mokytoja pasakė, kad po ku
rio laiko imsiu geriau suprasti danų, bet man ne
atrodo, kad tokie stebuklai įvyksta savaime. 18:15 
valgome vakarienę, o 21 val. skaitykloje geriame 
arbatą ir valgome pyragus su tortais. 

Gyvenimas čia turi tvarką ir sistemą, aš jai 
paklūstu ir jaučiuosi lyg švelniai protą ir kūną sti
muliuojančioje sanatorijoje. Net neatsiranda laiko 
graužtis dėl to, kad, būdama dvidešimt ketverių, 
vis dar nežinau, kuo noriu būti užaugusi, ir man 
vis dar labiau patinka mokytis ir stebėti pasaulį 
nei, pavyzdžiui, kalti pinigą. Manimi čia yra pa
sirūpinta – nereikia galvoti apie gyvenamąją vietą 
ar maistą. Man, kaip ketverius metus studijavu
siai, dirbusiai ir metus gyvenusiai ir besimokiusiai 
Norvegijoje, kasdien norisi prieš valgį sukalbėti 
maldą – Ačiū, Askove, kad manimi pasirūpini ir 
mane myli, kad suteiki man prieglobstį ir kad man 
nereikia dirbti ir galvoti, iš ko išgyventi kitą mėne-
sį. Tak! Ketvirtadienį, švaros dieną, su malonumu 

plaunu grindis ir padedu kitiems švarinti aplinką, 
nes nesu pratusi prie tokios malonės ir nežinau, 
kur dėti savo dėkingumą. Mielai pasilikčiau šioje 
mokykloje, tačiau vargu, ar turiu ką jai pasiūlyti. 
Kartais mano skaitomų knygų siužetai atsikartoja 
gyvenime. Prisimenu, kaip pavasarį, rašydama ba
kalaurinį, perskaičiau du T. Manno Užburto kalno 
tomus, kurie gulėjo senelių lentynoje nuo vaikys
tės, ir pavydėjau Hansui Kastorpui, tarpstančiam 
Berghofe – Davoso sanatorijoje Šveicarijos Alpėse. 

Mokykloje dažnai svečiuojasi įvairiausi žmonės 
ir jų grupės. Jau kitą dieną po atvažiavimo susitiko
me su skirtingoms politinėms partijoms Malavio 
parlamente atstovaujančiais malaviečiais. Kaip mo
kyklos direktorius, Klausas papasakojo, kad Askov 
højskole nepriklauso nei valstybei, nei kokiam nors 
privačiam asmeniui. Žmonėms iš Malavio, kaip ir 
man, kilo daug klausimų: tai kas už viską moka? 
Tik rai, kas už viską moka? Sužinojau, kad gyvensiu 
ir valgysiu čia nemokamai, nes gavau stipendiją... 
Ar būna nemokamų dalykų? Lietuviškas apdairu
mas sako, kad ne. Kol kas neatrodo, kad mane par
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duos į vergiją (greičiau jau, kad įstums į krosnį), 
tad tikriausiai kursų pabaigoje teks, laikant karš
tą bulvę burnoje, duoti priesaiką skleisti danizmą 
po visą platųjį pasaulį. Mokykloje taip pat lankėsi 
klezmerio duetas iš Danijos, budistai, grupė arche
ologų, tiriančių už penkių kilometrų esančią pilį, 
prieš juos senukai su dans dans dans programa ir 
Danijos socialdemokratų partijos atstovai.

Maistas čia yra dangiškas, man trūksta žodžių 
jam aprašyti. Kas skaitė Harį Poterį turbūt prisime
na, kaip buvo aprašomos kalėdinės vakarienės. Na, 
pas mus taip kasdien. Aš valgau vegetariškai: visada 
būna daugybė rūšių salotų, duonų, sriubų, pagrin
dinis patiekalas, vaisių, dažnai ir desertas. 

Mokykla pilna keistuolių. Per pasisėdėjimą 
prie laužo iš floridietės teisininkės Kelly vaikino 
dano, kuris dvejus metus dirbo Askovo virtuvėje, 
sužinojau, kad, jo nuomone, mokykloje nėra tvar
kos, o patys mokiniai (danai) dažnai yra atėję iš 
mokyklų, kuriose buvo nepritapėliai ir pašaipū
nų aukos. Tai paaiškina, kodėl dauguma danų, su 
kuriais mes turime daug bendrų kursų, yra tokie 

keisti. Pavyzdžiui, vienas iš danų yra vardu Niklas. 
Jis išgirdo Jėzaus šauksmą ir nori išgelbėti visas 
pornožvaigždes nuo jų sutenerių, net marškinėlius 
ta proga pasidirbdino. Jis visada norėjo, kad jam 
duotumėm penkis ir konvulsiškai rodė peace ženklą. 
Šalia jo sėdėjo jau penktą kartą Bibliją skaitantis 
Jakobas, kuris beveik niekada nekalba. Neatrodo, 
kad su Niklasu galima kalbėtis apie ką nors kita 
nei prostitutės ir kaip jas reikia gelbėti, bet šiaip jis 
visai draugiškas. 

Kasdien pamokos ir visi užsiėmimai vyksta 
danų kalba, o tai iš tiesų kartais veda į neviltį. Už
rašytą danų kalbą aš daugiau ar mažiau suprantu, 
bet negaliu taisyklingai rašyti, ištarti ir suprasti 
aplinkinių. Taigi, atrodo, kad mokausi sunkaus 
dialekto, o vienintelis mano pranašumas – tik 
užrašyto teksto suvokimas (mano mėgstamiau
sia pamoka – literatūra). Kalbėdama (ar tiksliau 
darkydama ir norvegų, ir danų kalbas) jaučiuosi 
kaip klounė – kartais pataikau ir mane supranta, 
bet dažniausiai ne. Jau nekalbant apie tarimą (at
rodo, kad pjaustau savo balso stygas bandydama 
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taisyklingai vartoti stød, blødt d, atskirti skirtingas 
balses, kurių inventorių sudaro net daugiau nei 16 
skirtingos kokybės balsių). Dažnai pasitaiko ir ap
gavikiškų žodžių, tokių kaip, pavyzdžiui, frokost, 
kuris danams reiškia pietus, o norvegams pusryčius. 
Taip pat yra žodžių, kurie mane, užaugusią puristi
nės kalbos politikos aplinkoje, kiek nuvylė – com-
puter, weekend, speaker ar teenanger... Derėtų pa
minėti ir kitokią skaičiavimo sistemą... Dėl danų 
kalbos tarimo kol kas sulaukiau tokių patarimų: 
„Tiesiog kalbėk norvegiškai, bet su teksasietišku 

akcentu“ arba „Taigi norvegų kaip danų, tik reikia 
viską suvalgyti ir daug ko neištarti.“

Užsieniečiai, kaip ir aš, atvažiavę čia mokytis 
danų kalbos, yra tokie socialūs, kad man atrodo, 
jog yra atkeliavę iš skirtingų planetų. Lenkė Ewa 
laukia manęs po paskaitų ir visada nori būti kartu. 
Ji be perstojo kalba ir užduoda beprasmiškus klau
simus, kaip: „Ką paprastai valgai pusryčiams?“, o 
mano atsakymas, kad valgau, ką turiu, jos netenki
na. Kai ji jau išsisemia ir nebeturi, apie ką kalbėti, 
ima niūniuoti. Jos balsas spigus, labai aukštas ir 
lūžtantis ir ji verčia mane jaustis blogu žmogumi, 
nes aš nenoriu su ja būti. Taip norisi, kai kas nors 
manęs trečią kartą paklausia, ką veiksi šiandien 
vakare, atsakyti: „I’m gonna continue on working 
on what I’m working on.“ Man nepatinka kalbėtis 
apie nieką ir kursuose nėra nė vienos merginos (be 
floridietės Kelly, kuri gyvena ne mokykloje), su ku
ria aš turėčiau ką nors bendro ir norėčiau kalbėtis. 
Yra keturios ispanės, viena korėjietė ir lenkė. Bū
damos kartu, jos visiškai sukvailėja, o paėmus at
skirai, gali būti net labai įdomios, tačiau jos beveik 
niekada nebūna ne kartu. Kai jos susieina draugėn, 
apkalbinėja penkiasdešimt septynerių Karlosą iš Is
panijos ir klauso muzikos, kuri, maniau, buvo po
puliari, kai buvau vaikas, ir vis dar negaliu patikėti, 
kad kažkas jos vis dar gali klausytis (O-zone – Mai 
Ai Hii). Mane visada labiausiai domina mokytojai, 
ir man atrodo, kad aš su jais turiu daug bendro.

Kol kas buvome nuvykę tik į Odensės miestą, 
kuriame aplankėme į H. C. Anderseno muziejų 
(kai danai sako H. C., man visada atrodo, kad jie 
sako Jose). Pamiršau pasaulį, kuris kažkur ten už 
Askovo, jis mane išleido atostogų. Aš net neišei
nu už mokyklos ribų, kad ir kaip kartais norėtųsi 
avokadų ir šokolado. 22 val. po kursų ir sociali
zavimosi man reikia pasistiprinti tyliai pabūnant 
su savimi. Tikiuosi tik, kad dar labiau įsiliedama į 
gyvenimą Askove, nenustosiu juo stebėtis. O rytoj 
vėl kelsiuosi, ir vėl bus morgenmad – morgensam-
ling – frokost – aftensmad. 

Mokyklos biblioteka. Charlotte’s Lakits nuotrauka
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Remigijus Jašinskas

***

Liūdesys yra gulėti
Ant žemės
Prispaudus stuburą
Prie šalčio
Prie savo lemties
Liūdesys yra
Kai skęsta akys
Be garso
Be balso
Liūdesys yra tavo įėjimas 
Į mane
Kai išdaužai visus stiklus, veidrodžius, 
Ir mano numylėtas gėles.
Sugriauni pamatus
Ir išeini 
Lyg nieko nebūta.
Lyg viskas gerai.
Lyg manęs net nebūtų.

***

už tavęs būna vėjas
mes abu kvėpuojame
vienas kitu
tu mano lūpomis įtrauki
gyvastį,
tada pirštais palieti mano plaukus
lyg paskutinį kartą liestum mane,
už tavęs būna vėjas
tada tik tu kvėpuoji
aš ta gyvastis po tavo oda,
tavo plaučiuose
tavyje.
už tavęs jau žiema
tavo išpučiama gyvastis miršta
tau šalta

Lūpose nebejauti manęs,
nebėra vėjo
manęs
esi tik tu
su savo ilgesiu man.

Viena naktis

Sakei –
Viena naktis
Šalia manęs.
Rytas vienišas
Ir vėl.
Kaip prieš tai.
Prieš mus.
(Smėlis aš tau tarp 
Pirštų.)
Tu sakei
Tik viena naktis.
Išbyrėjęs aš.
Nebesurinksi.

Vakaras

Bandau nusigerti
Kad prisiminčiau tave
Tik tada tu išlendi 
Prieš mane
Skausmingai.
Ištari –
Vesk mane už rankos.
Čiumpu orą,
Tuščia
Lyg butelis,
Kurį išgėriau
vakare.
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Alkoholiko sapnas

Pusgirtis voras
Ant blondinės peties
Pakeliui į klubą.

***

Stiklinė lempa lyg mėnulis
Apšviečiantis nuogus kūnus
Edeno sode
Besiglaustančius
Pirmuosius Dievo kūrinius

Stikliniai langai lyg narvelis
Kuris mus įkalina amžiams
Kalėjimas nuodėmingiems
Rožės spyglių nubraižytiems kūnams.

Atleisk mums, Dieve,
Prakeikęs mus amžinai meilei.

***

Prikaltas ir nukryžiuotas
prieš akis – sidabrinės arkos
mintyse – metaliniai greitai besikeičiantys laiko 
kampai
rėminantys nesvarbias
akimirkas (laikus) mūsų gyvenimuose
žmonės
bandydami pradėti jau žino
kaip viskas baigsis 
bet naiviai tiki kad viskas baigsis 
kaip suplanavo
aš tikėjau –
Prikaltas nukryžiuotasis
apdengiamas lyg skulptūra
šalčio ir sapnų audeklu
Užkalamas po mediniu užmaršties
dangčiu.

Marija Černiavskaitė. Laivams, 2017
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Laineda Vainauskaitė

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, 1 klasė.

Matematika

Rytas. Pabundu ir noriu vėl užmigti, nes su
prantu, kad šiandien toji diena. Diena, kuri galėjo 
visai neateiti arba bent atslinkti kiek vėliau. Mate
matikos olimpiados diena! Šiaip ši diena nebūtų 
baisesnė už visas kitas siaubingas mano gyvenimo 
dienas, kurias išgyvenau, bet pastaruoju metu ma
tematika labai nuo manęs tolo. O gal aš tolau nuo 
jos? Kad ir kaip ten būtų, situacija visada atrodo 
kitokia stebint iš skirtingų pozicijų. Patikėkit, 
matematika tikrai buvo mano pirmoji meilė, bet 
laikui bėgant viskas keitėsi. Kartais aš jos tiesiog 
nebesuprantu, tačiau šiandien mudviem vėl teks 
draugauti, todėl šiaip ne taip išsiropščiu iš lovos 
ir, galiu prisiekti, iki drabužių spintos ne einu, o 
ropoju.

Į mokyklą atkulniuoju pusvalandžiu per anks
ti... Aš visai nesu punktuali, tas autobusas verčia 
mane tokia būti! Sėdžiu koridoriuje, vėpsau į mo
kinių piešinius, o pro šalį vaikšto dėstytojai... Taip, 
žinoma, juk karjeros diena, kurios metu į mokyklą 
priguža universitetų ir kitų mokymo įstaigų atsto
vų, yra būtent tada, kai manęs nebus mokykloj. 
Jie mane nužvelgia ir visai nėra ko stebėtis, nes aš 
neturiu ką veikti, todėl spoksau į kiekvieną praei
nantį. O, kaip man patiktų, kad kas nors prisėstų 
šalia ir imtų su manimi kalbėti, nes baigiu išpro
tėti... Iš to nuobodulio beveik išmokau vokiškus 
žodžius, surašytus ant piešinių. Parašau žinutę 
geriausiai draugei Linutei... Kai išsiunčiu, topteli: 
Lina dar miega... Likusį laiką spoksau į telefono 
laikrodį.

Pagaliau! Pagaliau prabėgo pusvalandis, tada 
dar dešimt minučių, tada dar kažkiek minučių au
tobusu važiuojant iki Kvėdarnos, kurioje ir vyksta 
olimpiada, tada dar bala žino kiek laiko prabėgo 
per renginio atidarymą ir galiausiai aš čia. Sėdžiu 
viena pati suole ir bandau suvokti užduotis. Iš 
pradžių raidės liejasi, bet galiausiai rega atsistato 
ir įsiskaitau į uždavinių sąlygas. Pirma užduotis. 
Trys pakeliai pieno kainuoja pigiau negu dėžutė 
kavos. Logiška, juk taip ir turėtų būti, nes pienas 
sveikesnis. Kitoje užduotyje kalbama apie beveik 
tobulus skaičius. Panašu, kad net matematikoje 
nebūna nieko visiškai tobulo... Ko tada galime 
norėti iš gyvenimo? Trečioje užduotyje reikia su
žinoti, kokį skaičių sugalvojo Onutė, jei Petriukas 
prie jo daliklio pridėjo penkis, padalijo iš šešių 
ir gavo septynis. Ach! Taigi aš ją pažįstu! Pažįstu 
Onutę! Ir kokį ji galėjo skaičių sugalvoti? Jei tai
syklės leistų naudotis telefonais, aš jai paskambin
čiau ir paklausčiau... Deja, taisyklės tai draudžia. 
Ketvirtas uždavinys intriguoja labiausiai. Ento
mologas augina savo čiužinyje blusų ir blakių, o 
užduotis prašo sužinoti jų skaičių. Prisipažinsiu, 
nežinau net nuo ko pradėti. Kiti jau sprendžia, o 
aš mąstau... Svarstau, kokį skaičių sugalvočiau, jei 
būčiau Onutė... Galiausiai pasiduodu ir suprantu, 
kad Onos psichikos neperprasiu. Po pusvalandžio 
atrandu beveik tobulus skaičius. Vėl mąstau... 
Sakiau, kad man nereikėjo čia važiuoti... Nesu
prantu beveik nieko, sėdžiu apimta panikos. Liko 
valanda... Bandau rasti sprendimą. Galiausiai 
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susitelkiu į blusų skaičiavimą. Aš visada maniau, 
kad blusos labai greit šokinėja, tad jų neįmano
ma suskaičiuoti... Randu blusų ir blakių skaičių 
ir suprantu klydusi – suskaičiuoti galima. Liko 
pusvalandis. Susidarau lygtį ir bandau rasti Onos 
sugalvotą skaičių, bet nesugebu rasti sprendinio. 
Naudoju  net diskriminantus, kuriuos išmokau 
tik vakar. Deja. Uždavinio apie pieną ir kavą visai 
nesuprantu, bet vis vien užrašau sprendimo vari
antą. Viską gražiai perrašau į švarraštį... Melas. Aš 
gražiai nerašau. Apsidairau. Pasirodo, kad visi kiti 
dalyviai jau seniai baigė spręsti uždavinius. Be rei
kalo mane čia siuntė...

Po ilgų laukimo minučių atėjo ta dalis, kai 
skelbiami rezultatai. Aš džiaugčiausi, jei būčiau 
surinkusi bent porą taškų. Aišku, truputį gėda. 
Mane čia siuntė, nes manė, kad gerai moku mate
matiką, o dabar padarysiu mokyklai gėdą. Sakiau, 
kad nesu geras pasirinkimo variantas, sakiau, ką 
galima siųsti vietoj manęs, bet mano žodžiai at
simušdavo ir grįždavo kaip koks stalo teniso ka
muoliukas. O matematikos mokytoja kažkokia 
linksma... Net keista. Pavadina mane šaunuole. 
Kokie gražūs paguodos žodžiai žmogui, kuris jų 
nevertas. Ta jos laimė man kelia įtarimą. Problema 
ta, kad net nežinau, ką įtarti. Ar mane taip guo
džia? O gal pasirodžiau ne taip jau prastai? Ach, 
supratau... Vaikinai dažniausiai būna gabesni tiks
liesiems mokslams negu merginos, todėl, tikriau
siai turint omeny, kad esu mergaitė, pasirodžiau 
gana gerai. Man to užtenka. Mano vidinį mono
logą pertraukia balsas, tariantis mano vardą. Aidi 
iš toli. Pakeliu galvą ir atgaminu, ką išgirdau. Ach! 
Aš laimėjau trečiąją vietą... Norisi paklausti, ar tik
rai, bet mokytojos elgesys  man jau seniai išdavė, 
kad man nepasigirdo, todėl atsistoju ir nužings
niuoju netikėtos savo laimės link. Ir tiesą sako ta 
patarlė, kad kvailiams visgi sekasi...

Auklė

Penktadienis. Pailsėsiu per savaitgalį... Būtent 
taip maniau pasibaigus pamokoms, tačiau įvyko 
visai kitaip... 

O buvo taip... Pažįstama moteris paprašė, kad 
šeštadienį pabūčiau su jos dukromis.  Pripažinsiu, 
nenorėjau, bet paskui pamaniau, kad tai galėtų 
būti puiki proga užsidirbti, o pinigų man reikia. 
Kam jų nereikia? Sutikau. Negi nesutiksiu, kai ant 
nosies Kalėdos, o aš dar broliui dovanos neturiu. 

Ateina šeštadienis, nuo devynių ryto turiu pri
žiūrėti dvi mergaites... O kaip nenoriu... Baisu! 
Net neišsimiegojau. Šią akimirką mielai atsiim
čiau visus savo pažadus ir dar pinigų primokėčiau, 
kad tik galėčiau ramiai, be sąžinės graužaties griū
ti į lovą. Atpėdinu į mergaičių namus, jų mama 
išvažiuoja ir liekame vienos. Vienos... Iš pradžių 
viskas gerai: jos piešia, aš spėlioju, ką nupiešė, 
žaidžiam stalo žaidimus. Tačiau jau po kokios va
landos mielai palikčiau jas, bėgčiau iš to namo ir 
net neatsigręžčiau... Gyvenime regėjau daug vaikų, 
bet tokių išvysti neteko... Kažkoks siaubas! Košma
ras! Nuo sofos čiupo pagalvėles ir užvirė pagalvių 
mūšis. Šis žaidimas nėra blogas, bet neklaužados 
siautė taip, kad namai tikrai pavirto mūšio lauku. 
Maldavau liautis, bet septynmetė atšovė, kad čia 
ne mano namai, o penkiametė jai pritarė. Aiški
nau, kad jos ne mano vaikai, todėl galėčiau jų ne
prižiūrėti. Deja, tie žodžiai, matyt, skambėjo kaip 
vėjo ošimas už lango. Galiausiai supratau, kad, jei 
kreipsiu dėmesį, reikalai pašlis labiau. Tvardausi. 
Apsimetu, kad nematau, ir tikrai mūšis baigiasi, 
tačiau karas tik prasideda. Abi mergaitės pasiima 
po telefoną ir skambina tetai, mamai, dar bala žino 
kam... Tik štai skleidžiami garsai prasilenkia su re
aliais žodžiais, todėl nelabai mane ir jaudina. Te
gul skambina, jeigu nori, aš puikiai suprantu, kad  
mobiliuosiuose nėra sim kortelės. Gal pasiūlyti pa
skambinti Kalėdų seneliui į Laplandiją? Tvardausi 
dantis sukandusi ir apsimetu, kad visai nekreipiu 
dėmesio, bet tada metamas koziris. Visų šių kan
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kinimų iniciatorė, septynmetė mergaitė, sugalvoja 
valgyti persimoną. Gerai, tegul valgo, pasisiūlau jį 
nulupti ir supjaustyti. Tačiau ji nesutinka, gniaužia 
rankutėje peilį. Negana to, mažė laiko jį ašmeni
mis aukštyn, švytuoja sau prieš akis ir aiškina, kad 
mama leidžia pačiai viską pjaustyt. Peilis iškrenta 
jai iš rankų... 

Stebiu laikrodį. O Dieve, kaip lėtai slenka 
minutės! Jau du kartus skambinau savo mamai ir 
kartą broliui. Klausiau patarimo, bet išgirdau tik 
kažką panašaus į „Tu neleisk joms taip elgtis“. Aš 
ir neleidžiu! Nuo grandinės paleisti šunys labiau 
klauso nei jos... Nusprendžiu daryti viską, kad tik 
mergiūkštės išliktų sveikos ir gyvos iki tol, kol grįš 
jų mama, ir tiesiog stebiu. Septynmetė (lyderė) 
šlamščia dribsnius ir pusę išbarsto ant žemės... Lie
piu surinkti tai, ką numetė ant grindų. Ji neklauso, 
todėl šluoju pati, bet tada... Tada ji tyčia pribarsto 
vėl... Sugalvoju gudrybę. Įkalbu penkiametę žaisti 
su manimi ir ji nustoja klausyti savo vyresniosios 
sesers, o šiai pasakau, kad, kol nebus tvarkos, tol 
mes su ja nežaisime. Kažkodėl šį  kartą ji paklauso, 
nors prieš tai tūkstantį kartų liepiau nešiukšlinti ir 
kviečiau žaisti. 

Kažkaip susitvarkiau su neklaužadom. Bežai
džiant grįžta mergaičių mama. Ji atkiša man dė
žutę saldainių. Taaaaip... Dėl atlygio tai taip ir ne
susitariau... Mergaitės nenori manęs išleisti namo, 
zyzia, kad dar pabūčiau, o jų mama nerimauja, kad 
paskui nebenorėsiu dirbti aukle, jei dukros taip 
elgsis... Ji tikrai tikisi, kad dar norėsiu jas prižiū
rėti? Naivuolė! Daugiau gyvenime čia kojos nekel
siu! Prabuvau su jomis penkias valandas! Penkias 
valandas! 

Grįžtu namo, tėškiu saldainių dėžutę ant spin
telės ir griūnu į lovą. Pardaviau savo savaitgalį ir 
nervų ląsteles už dėžutę saldainių! Nepasijusčiau 
geriau, net jei vienu ypu suvalgyčiau visus saldai
nius, todėl ir nevalgau. Laimė, tėvai supranta, kaip 
jaučiuosi. Jie nuperka iš manęs saldainius už penkis 
eurus, nors verti gerokai mažiau, o paskui mane 
jais ir pavaišina...

Apyrankė

Artėjant didžiosioms žiemos šventėms artė
ja ir karnavalas... Tiksliau, prieš dvi savaites jis 
artėjo, o dabar atbilda, nes karnavalas rytoj. Aš, 
aišku, šventei įsigijau palaidinę. Deja, iki galo pa
sirūpinti visais atributais taip ir nepavyko, todėl 
dabar, ketvirtadienį, bėgioju po visas Kretingoje 
esančias krautuvėles ir ieškau to... Kažko. Pati 
tiksliai nežinau ko... Žinau tik tiek, kad turiu at
rodyti kaip indė. Dėl aprangos kažką sugalvosiu, 
gal net turiu mintį, tačiau mano įvaizdžiui trūksta 
labai svarbaus akcento... Turkio spalvos apyran
kės. Ši mintis mane užklupo visai netikėtai, kai 
parduotuvėje radau baltą sijoną ir norėjau kaip 
nors pritaikyti jau turimą indišką turkio spalvos 
plaukų papuošalą.

Genama šių minčių trainiojausi miesto gat
vėmis. Mano tikslas – apyrankė. Kaip lobių ieš
kotoja mėginau ją rasti. Atrodė, kad išlandžiojau 
kiekvieną užkaborį. Jau buvau beprarandanti vil
tį... Netikėtai prisiminiau nedidukę sendaikčių 
parduotuvėlę. Ten būdavo visko: aksesuarų, drabu
žių, baldų...  Šiaip nesu sendaikčių mėgėja... Mano 
skonis gana rafinuotas. Mėgstu daiktus, kurie yra 
seni, bet atrodo lyg nauji, arba atvirkščiai. Žodžiu, 
man patinka modernumas su žiupsneliu senovės 
prieskonio...

Vos atsidūrusi krautuvėlėje, nudrožiau tiesiai 
prie papuošalų. Dailiai sukabinti egiptietiški, 
skarabėjus simbolizuojantys pakabukai, sapnų 
gaudyk lės, kiek tolėliau – afrikietiškų motyvų 
apyrankės ir... Turkio spalvos apvalių karoliukų 
apyrankė! Paimu į rankas savo viltį ir pažiūriu į jos 
kainą. Keturi eurai. Išsitraukiu piniginę ir tikiuo
si, kad atmintis mane apgavo, bet... Joje tikrai tik 
trys eurai, o aš, aišku, pamiršau pasiimti daugiau 
pinigų... Topteli idėja. Galėčiau nueiti pas mamą 
į darbą pasiskolinti monetą, tada grįžti ir nusi
pirkti tai, ko atėjau. Pažvelgiu į jauną, maždaug 
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dvidešimtmetį su draugu besišnekučiuojantį par
davėją ir paklausiu, kada uždaroma parduotuvė. 
Penktą. O laikrodis rodo... Be penkiolikos pen
kias... Nespėsiu. Žvalgausi po krautuvėlę, mąstau, 
gal rasiu ką kitką panašaus į šią apyrankę... Kaip 
tyčia nieko...

Sukaupiu drąsą ir bandau laimę. Taip, aš tai 
padarysiu. Tai buvo panašiau į savaiminį refleksą 
nei planuotą poelgį... Paimu apyrankę, prieinu prie 
prekystalio ir... Imu ir paklausiu, gal būtų galima 
dalį pinigų sumokėti šiandien, o kitą dalį atnešti 
rytoj, nes per savo žioplumą pasiėmiau nepakan
kamai... Vaikinas nusišypso ir išgirstu: „Gerai, 
padarysim nuolaidėlę.“ Nesuprantu. Vėl pasakau, 

kad tikrai rytoj atnešiu eurą, o jis tik dar labiau iš
sišiepia, iškelia nykštį, patikina mane, kad to nerei
kia, ir palinki linksmų Kalėdų... Šypsnys savaime 
papuošia ir mano veidą. Dažniausiai jis pareika
lauja daug pastangų, sunkaus raumenų darbo, nes 
šypsotis nemėgstu, nemėgstu savo šypsenos, tačiau 
dabar... Dabar tiesiog negaliu jos suvaldyti. Iš par
duotuvės ne išeinu, o turbūt išskrendu. Atsipeikėju 
tik prie pėsčiųjų perėjos. Nepamenu, kaip dingau 
iš parduotuvės, matyt, iš džiaugsmo tikrai skridau. 
Tada ir pajutau, kas yra Kalėdų stebuklas. Iki tol 
skaičiau knygose, mačiau filmuose, bet tą dieną 
supratau, kad neklydau. Stebuklai tikrai iš niekur 
neatsiranda, juos tikrai sukuria...

Marijos Černiavskaitės nuotrauka
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Dovydas Paslauskas

eilėraštis

Esu tik elgeta 
prašantis išmaldos gatvėje
ištiesęs rankas į viršų ir laukiantis 
kol iš dangaus ims byrėti monetos
ir jei atvirai 
dar esu tavo sąžinė
kai skaitai šias eilutes
ir galvoji apie mane

Pamokslas

Netiesa
ne badas
ir ne karas
mus pražudys
o dvasios skurdas
virtualios technologijos
emoji ir
netikromis emocijomis
dirbtiniais veidais apsikarstę
XXI a. protai 
į planšetes ir aipadus
sukeltos knygos
skaitmeninės bibliotekos
google informacijos
perteklius
bulvariniai žurnalai
ir tušti skaitiniai
kuriuose mažai žodžių
bažnyčios pardavinėjančios
sprendimą bijantiems mirti
populiariausią prekę
graibstomą visų pensininkų

Dievas kurio nepažįstam
elektroniniai laiškai
mašinos vairuojamos
girtų nepilnamečių
ir girtos
alkoholiu prekiaujančios
pilnametės moterys
kurioms nusispjaut
į vienišas
paaugles motinas
kurioms nusispjaut
į dar vienišesnius
senjorus
vaikų globos namuose
neprižiūrimus jaunuolius
augančius be tėvų
be vertybių
moralės ir kultūros
svajojančius tapti
superžvaigždėmis
ar superherojais
bet tik ne čechovais
niutonais ar dostojevskiais
tačiau viskas
kas jų laukia
tėra Airijos fabrikuose
išdarinėjama mėsa
arba dar blogiau –
nesvarbu kur
skrodžiamos žuvys
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Sociologų atliekamų interneto ir medijų ana
lizių bei tyrimų šiuo metu tikrai netrūksta. Vis 
didesnė dalis mūsų aktualios realybės keliasi į vir
tualiąją, kartu augindama kiekį mūsų veiklų ir po
mėgių, kuriuos galime įgyvendinti internetinėje er
dvėje. Šios informacinės priemonės įtaka žmogui, 
kaip individui, ir žmonijai, kaip visuomenei, kaip 
populiacijai – neišmatuojama. Kol, tuo tarpu, šis 
poveikis ir reikšmė yra nekvestionuotini, kol visi 
didžiojo „progresą nešančio“ technologinio nara
tyvo fenomenai ir tendencijos yra plačiai aptaria
mi bei tiriami, norėčiau mesti skalpelio aštrumo 
žvilgsnį į tą kibernetinės beprotybės šaką, kuriai, 
mano pastebėjimais, bent Lietuvoje skiriamas ne
pelnytai menkas analitinis ir hermeneutinis dėme
sys (nepaisant kelių straipsnių iš mano minėto so
ciologijos lauko) – interneto memai (angl. memes).

Nors pats šis neologistinis pavadinimas buvo 
įvestas dar 1976 m., o interneto memų užgimimas 
datuojamas 1993 m., kaip masinis, globalus, įta
kingas ir visas kultūrinio, politinio ir socialinio gy
venimo sritis gaubiantis reiškinys, mano nuomone, 
įgavo pagreitį tik prieš mažiau nei dešimt metį ir 
interneto pokštų fronte pakeitė su YouTube atsira
dimu pradėjusius plisti šmaikščius vaizdo klipus. Iš 
pat pradžių memus kurdavo ir jais disponuodavo 
tik gan siauras prisiekusių internautų ratas, dabar 
memą, kaip komunikacijos, rinkodaros, komer
cijos ir informavimo įrankį, naudoja garsenybės, 
viešieji asmenys, akademijos atstovai ir politikai. 
Tai PR (viešųjų ryšių) kampanijose ir marketingo 
instrumentuose kurį laiką netgi buvo laikoma pa
žangaus modernumo, gebėjimo dinamiškai adap

Linartas Tuomas

Memai – interneto 
kultūros vėliavnešiai

tuotis prie žmonėms patrauklių psichozių, ženklas, 
bet dėl milžiniško ir nesukontroliuojamo interneto 
pavidalų vystymosi tempo tai tapo ganėtinai nu
valkiota, ir patrauklią regimybę šia priemone geba 
sukurti tik išradingiausi, nuovokiausi ir žaibiškiau
siai reaguojantieji. Neatsižvelgiant į tai, memai in
ternete jau senokai yra įsteigę visa siekiančią, pava
dinkime, pramogų industriją, labiausiai į savo pusę 
palenkiančią jauną asmenį.

Memas savo konstrukcine prasme tėra atitin
kamas paveikslėlis/piešinys/nuotrauka (kurių fun
damentu tampa filmai, serialai, animacija arba rea
laus gyvenimo, kartais buitiniai kadrai) ir tekstinė 
sąsaja su juo, t. y. paprastai lakoniškas ir neretai 
žargoniškas prierašas šalia arba pačiame paveikslė
lyje. Galbūt šis pagaulus paprastumas ir lėmė tai, 
jog dabar memas yra dažniausiai internete sutin
kama humoro ir komedijinio/satyrinio turinio 
forma. Nepaisant paprastumo, kiekvienas memas, 
kaip ir visas humoras, turi savo kodą, reikalaujantį 
atitinkamo ir įvairiai varijuojančio perpratimo, o 
tai lemia vartotojo ryšys su memo idėja. Memuo

 
Štai tokio pobūdžio memai buvo populiarūs maždaug 2011–
2012 m. laikotarpiu
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se dažniausiai vizualiai vaizduojama kokia nors 
situacija su žinomais arba atsitiktiniais žmonėmis 
(kaip jau sakiau – iš filmų/medijų arba tikrovės), 
o jiems parenkamas tekstas artimas vyraujančioms 
šių dienų vartojimo, socialinėms, politinėms, kul
tūrinėms figūroms ir taip memas pradeda ieškotis 
tų internautų, kurie susitapatins su memo žinute, 
o tai jau reikš memo pripažinimą ir sėkmę.

Bėgant metams, memo sąvoka ir archetipai kito 
neatpažįstamai, įgaudami neregėtas naujas formas, 
rekontekstualizuodami (būtent rekontekstualizaci
jos sąvoka yra tinkamiausia norint konceptualizuo
ti šį fenomeną) senąsias ir pasitelkdami vis sodriau 
sofistikuotas išraiškas. Tačiau vienas bruožas per tą 
laiką išliko nepakisdamas – tai staigi, momentinė 
reakcija į lokaliai ir globaliai vykstančius įvykius. 
Memai absorbuoja viską, kas nuaidi platesniu 
mastu ir sukelia matomesnį atgarsį, jie reflektuoja 
pokyčius, stebi pasaulio vyksmą, patys kreipdami 
vaizdinius sau palankia linkme. Tuo ir grindžiama 
šių ironiškų paveiksliukų sėkmė – jie visad turi me
džiagos savo radimuisi ir plėtrai. 

Įdomiausia, kad memai ne tik reaguoja – jie 
įtvirtina interpretacijas, savo versijas, taip neretai 
suteikdami tam tikram nutikimui/reiškiniui naują 
krūvį, kuris paprastai esti ideologinis ir politiškai 
angažuotas, priklausomai nuo to memo kūrėjo/ų 

pažiūrų. Todėl memai yra plotmė, leidžianti įvykti 
sociopolitinei polemikai, diskusijai, dialogui. Tai 
yra terpė, atverianti vartus pasireikšti visoms dok
trinoms bei ideologijoms. Įdomiausia tai stebėti, 
kai kardinaliai skirtingų pasaulėžiūrų ir idėjų asme
nys pasitelkia tą patį paveikslėlį, kurį, atsižvelgda
mas į internetinę terminologiją ir sulietuvindamas, 
pavadinčiau šablonu (angl. template). Čia visą svorį 
įgauna prie to „trafareto“ rašomas tekstas, kuriame 
ir koduojama visa norima transliuoti ir skleisti ži
nutė, dažniausiai esanti propagandinio/agitacinio 
turinio, o tai leidžia steigtis savotiškiems debatams 
kairės–dešinės spektre, kai abi pusės viena kitą pa
šiepia arba smerkia, tam pačiam įvykiui pateikda
mos savo versijas, siekdamos pelnytis skaitmeninį 
kapitalą, kuris, kaip žinome, matuojamas mygtuko 
Like paspaudimais. Tačiau, kiek man tenka paste
bėti, memams būdingesnis unifikuojantis, o ne 
atomizuojantis efektas. Kuriasi puslapiai, memais 
vienijantys ne tik tų pačių politinių pažiūrų inter
neto vartotojus, bet ir įvairias filosofines tiesas ir 

Memas apie 2001 m. rugsėjo 11osios įvykius, tarytum siekian
tis didaktiškai nusakyti tokio humoro nekorektiškumą, bet, 
pasinaudojant anglų kalbos homofonu ir asociatyviu žodžių 
žaismu, vis vien sugeba tai pašiepti juodojo humoro išraiška

Politinio memo pavyzdys su (sąlygiškai) obscenišku ir žargoniš
ku tekstu, besišaipantis iš dešiniųjų retorikos
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mokyklas išpažįstančius intelektualus. Pavyzdžiui, 
pastaraisiais metais labai išaugo Facebook puslapio 
Nihilist memes populiarumas, pritraukiantis ne tik 
prijaučiančius nihilizmo filosofijai, bet ir gebančius 
autoironiškai pajuokti perdėtai depresyvius ir in
fantiliai savidestrukcinius turinius.

Memas yra universalus ir taikytinas absoliu
čiai kiekvienam – bet kuris ras jų pagal savo in
teresus, tačiau yra reikalinga būti bent minimaliai 
susipažinus su interneto kultūros principais. Ne
retai pasitaiko net ir tokių iš pažiūros kurioziškų 
atvejų, kai žmonės tarpusavyje diskutuoja vien 
memais – jais palaikydami visavertį pokalbį, o tai 
gali priminti archajišką susirašinėjimą laiškais, tik 
be tokio romantinio atspalvio. Taip pat memas yra 
edukuojantis ikonotekstinis informacijos vienetas, 
ir perduodantis savalaikę arba retrospektyvią ži
nią, ir atliepiantis nenuspėjamą interneto kismą, 
įgaunantį postmodernios komunikacijos formas. 
Pažymėtinas ir glaudus memo santykis su semio
tika/semantika – simbolizmas (ženklai, nuorodos, 
užuominos, alegorijos) yra vienas iš šių ikonoteks
tinių vienetų varomųjų jėgų.

Vienas įdomiausių man stebėti procesų – 
memų naratologija: kas priverčia juos atsirasti, 
kokiame šaltinyje (puslapyje) jis užgimsta, kiek 

laiko gyvuoja, kokias figūras įgauna, kokias mases 
ir auditorijas pasiekia, kol galų gale numiršta – at
sibosta, praranda paveikumą. Vieni yra itin neat
siejami nuo tuometinių politinių įvykių, t. y. jiems 
pasibaigus, atitinkamų memų vertė devalvuojasi 
ir jie nugrimzta į užmarštį, o kiti ne tik yra ne
priklausomi, bet dar ir, pasitelkiant tą patį šablo
ną, vėl prikeliami naujam gyvenimui reaguojant 
į aplinką. Pastebėtina, kad seniau memai turėjo 
glaudesnį santykį su pieštiniu vaizdu – didelę dalį 
šios kultūros sudarydavo komiksai (pvz., rage co-
mics), vėliau pradėta naudoti tikrų žmonių nuo
traukas, kol galiausiai, greičiausiai dėl vadinamojo 
simbolinio (arba semantinio) triukšmo internete 
perprodukcijos, apsistota ties nuotraukomis bei 
paveikslėliais iš įvairių medijų šaltinių, lygiagrečiai 
išlaikant ir pieštinį indėlį, tik mažesniu mastu, arba 
memais, kurių turinį sudaro tik trumpas tekstas. 
Kai memo šablonas artėja prie savo išnykimo ribos, 
t. y. juo jau pasakyta kone viskas, kas norėta, ir jis 
moraliai pasensta, su tuo pačiu šablonu pradeda 
rastis į save referuojančių, autoironiškų ir meta ly
gmens memų, kurie tarytum prieš savo nunykimą 
nusprendžia iš savęs pasišaipyti, nes nebėra ko pra
rasti ir galima laviruoti lygmenyje, paliekančiame 
daug galimybių skirtingoms interpretacijoms, o tai 

Kelios schemos, aiškinančios memų stadijas ir hierarchiją pagal ironijos kiekį bei santykį su humoro pavidalais
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yra saugus sprendimas. Verta atkreipti dėmesį, jog 
dėl šio tęstinumo populiarėja postironiški memai.

Mane žavi ta memų indikacija, jog itin retai yra 
kuriamas naujas, originalus ir autentiškas turinys – 
dažniausiai imami seni paveikslėliai arba nuotrau
kos ir jau kažkur girdėtos/skaitytos frazės ir iš jų 
suplakamas naujas produktas, pradedantis naują 
gyvenimą ir ieškantis savo adresato, vartotojo. Šitai 
gali reikšti ir tai, kad memų kultūra yra interneto 
diskursų „nuoviras“, rudimentas, atlieka, gal netgi 
avangardas, pasigviešiantis iš interneto informa
ciją, duomenis ir tuomet transfunkcionalizuojan
tis visa tai į naujos paskirties kūrinį, pasiekiantį 
tuos, kurie greičiausiai nedalyvavo tuose interneto 
sluoksniuose, kuriuose užgimė medžiaga, vėliau 
transformuota į memą.

Kaip ir kone kiekviena humoro sekcija, memas 
naudojasi stebėtojo/žiūrovo netikėtumo faktoriu
mi ir sąvokų neatitikimu, sukeliančiu juoką. Todėl 
memų kūrėjams galima nesunkiai klijuoti komikų 
etiketę, aišku, tik skoningo rezultato atveju. Kuo 
dar labai žavus šis reiškinys – memų autoriai daž
niausiai lieka anonimai, taip kurdami folkloro ir 
tautosakos ekvivalentus interneto matricoje. Tik 
šiuo atveju viskas yra labai efemeriška – beveik 
niekas memų kultūroje neturi tvirto ir ilgalaikio 
paveldo; memas yra greito vartojimo produktas, 
nereikalaujantis didelių pastangų jį sukurti bei per
prasti (su išimtimis, žinoma). Kai kiekvienas išga
li tapti kreatyvia to dalimi be išskirtinių įgūdžių, 
kūrinio vertė, savaime suprantama, krinta, bet tuo 
mėgautis ir tame dalyvauti gali bet kuris, turintis 
interneto ryšį, tad šiame kontekste menas pagaliau 
priklauso liaudžiai. 

Šią temą nesunku apkaltinti nerimta rašliava, 
bet asmeniškai pažįstu personų, kurioms memai 
tapo vartais į gilesnių žinių klodus – atliko mano 
minėtą edukacinę funkciją, paskatino kažką skai
tyti, kažkuo sudomino, suveikė kaip intelektualiai 
stimuliuojantis tramplinas pradėti kažkuo domė

tis ir gilintis. Tai ypač galioja man aktualiausiems 
filosofiniams memams, kurie, tarkime, vienus fi
losofus hiperbolizuotai šlovina, o kitus kandžiai 
mala į miltus. Pačiam smagu kaskart naršyti savo 
Facebook sieną besijuokiant iš įvairiausio plauko 
memų. Pastebėjau, jog jie netgi gelbsti žmones nuo 
socialinio susvetimėjimo, nes, žiūrėdami į memą, 
jie gali pasijusti ne vieni kažką tam tikro darantys 
arba kažkaip besielgiantys, priklausomai nuo to, 
ką pateikia memas. Apie tai parašyti paskatino ir 
jau aptartas tam per mažas dėmesys Lietuvoje – iš 
esmės ignoruojamas besimezgantis naujas komu
nikacijos ir informacijos apykaitos etapas postmo
dernioje fazėje. 

Gaila, bet, kad ir kokie „vienytojai“ ir visuome
nės/pasaulio kritikai būtų šie paveikslėliai, jie taip 
ir lieka pramogine greito vartojimo preke, niekad 
neatstosiančia, pavyzdžiui, literatūros arba filmų. 
Nors pasitaiko ir atvejų, kai memai sugriauna kar
jeras, viešai sugėdina arba ką nors išgarsina pasau
liniu mastu, tai pernelyg sietina su tvirto turiningo 
ramsčio neturinčia popkultūra, esančia dabartinės 
santvarkos pasekme, į tai įeina ir informacijos 
(daugiausiai vizualios) perteklius, ir technologijų 
bumas, kuris kadaise atrodė toks viltį teikiantis, 
žmoniją išlaisvinsiantis inovatyvumo triumfas, ta
čiau, kaip pamatėme ir patyrėme, įrenginiai ir prie
taisai mūsų neįgalino bei grandinių nenutraukė, 
tik suteikė komforto, kuriuo mėgaujamasi laisvu 
nuo vergovės laiku. Mėgaujamasi ir memais.
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2017 metų birželio pabaiga. Ramus vakaras 
Klaipėdoje. Artūro Kudelkos vairuojamas automo
bilis, sąmoningai išjungtomis šviesomis (taip sie
kiant atkreipti teisėsaugos dėmesį), buvo sustabdy
tas jaunos, jau Vakarų kultūros įtakoje užaugusios 
pareigūnės. Artūro buvo paprašyta pateikti visus 
privalomus mašinos dokumentus. „Pareigūne, laba 
diena, ačiū, kad praskaidrinot dieną. Jeigu kas ne 
taip, sakykit, ir labai prašau nepykit. Man minutės 
tik reikėtų, aš repuoju gal ne vietoj, jūs tikriausiai 
jau nustebęs ir tikiuos, paliksit teises“1, – taip origi
naliai Artūras kreipėsi į pareigūnę. Policininkei tai 
pakėlė nuotaiką ir Artūras net sulaukė pareigūnės 
aplodismentų. Savaime suprantama, pastaroji įspė
jo, kad kitą kartą Artūras vairuotų laikydamasis 
visų kelių eismo taisyklių. Istorijos pagrindiniams 
veikėjams prisidarius nuotraukų artimiausioje de
galinėje, šis, kiek originalesnis ir teigiamesnis nu
tikimas Lietuvos eismo įvykių padangėje, buvo 
paviešintas visuose didžiausiuose šalies informaci
niuose portaluose. Kaipgi kitaip.

Džiugu, kad jauna ir supratinga policininkė, 
išgirdusi repuojantį Artūrą, nestvėrė pašonėje ka
bančio ginklo ir nepradėjo griežtu balsu reikalauti 
išlipti iš automobilio. Taip surepuotas vairuotojo 
atsakymas pareigūnei, vėliau išviešintas per inter
netines informacines sklaidos priemones, tikriau
siai nepaliko abejingų skaitytojų. Vieni, skaitydami 
apie šį įvykį, tikėtina, piktinosi nuolatos išsidirbi-
nėjančiu jaunimu. Antri šyptelėjo, galvodami, kad 
Lietuvos jaunimas nestokoja šmaikštumo ir origi
nalumo. Treti, barbendami pirštu į smakrą, filoso
fiškai galvojo, kas gi tas repas. 

 Tačiau, kalbėdami apie repą, pirmiausia tu
rime pradėti nuo didesnės struktūros, kuriai pri
klauso repo muzika, tai yra hiphopo. Gebėjimas 

Domantas Milius

Repas policininkei

išreikšti save yra laikomas pagrindine hiphopo kul
tūros vertybe. Dauguma garsiausių hiphopo kul
tūros atstovų teigia, kad neįmanoma rasti tikslaus 
apibrėžimo terminui hip-hop, nes ši kultūra nėra 
pastovi, ji kinta kiekvieną dieną. Tačiau apskritai 
hiphopo kultūrą galime įvardyti kaip tarp miestų 
jaunimo paplitusį judėjimą, kuris jungia keturias 
pagrindines sudedamąsias dalis: vizualinį grafičių2 
meną, muzikinę/poetinę repo muziką, fizinio ju
dėjimo kupiną breiko šokį ir sugebėjimą leisti, kar
pyti, sujungti, sulieti įvairiausius muzikos įrašus, 
apibendrinamą terminu DJ (didžėjavimą). 

Hiphopo atsiradimo vieta laikomas Niujorke 
esantis Bronkso rajonas, kuriame praėjusio amžiaus 
aštunto dešimtmečio pradžioje etninių mažumų jau
nimas (juodaodžiai, puertorikiečiai, jamaikiečiai), 
nuolatos susidurdamas su skurdo, bedarbystės, di
delio nusikalstamumo ir įvairios rasinės diskrimina
cijos problemomis, pradėjo rinktis į vakarėlius (nes 
vakarėliai geriausias visų problemų sprendimas...). 
Šiuose vakarėliuose dažnai skambėdavo minėtų etni
nių kultūrų muzikos intonacijomis grįsta muzika, 
pagal kurią vykdavo breiko pasirodymai. Tokių va
karėlių pradininku laikomas DJ Kool Hercas, kuris 
dalį savo gyvenimo praleido Jamaikoje. Būtent šio
je Karibų jūros Antilų salyne esančioje valstybėlėje 
DJ Kool Hercas nusižiūrėjo tokių vakarėlių formatą 
nuo vietinių gyventojų. Grįžusiam  iš Jamaikos  DJ 
Kool Hercui teko organizuoti  savo sesers gimtadie
nio vakarėlį, kuris įėjo į hiphopo kultūros istoriją 
kaip pirmoji šventė, padėjusi pagrindus judėjimui, 
kuris per porą dešimtmečių paplito po visą pasaulį, 
nuo Islandijos iki Papua Naujosios Gvinėjos.

Pirmieji hiphopo vakarėliai dažniausiai vykda
vo apleistuose namuose, kurių tuo metu Bronkso 
rajone buvo itin daug (kaip dabartiniame Detroi
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te) elektrą atsivedant tiesiai nuo lauke stovinčių 
elektros transformatorinių. Tai rodo, kad įstatymų 
pažeidinėjimo veiksnys hiphopo kultūroje gyvas 
nuo pirmų jos egzistavimo dienų. Neilgai trukus, 
prie DJ Kool Herco prisidėjo Afrika Bambaataa3 ir 
Grandmasteris Flashas – diskžokėjai, kurie taip pat 
paliko ryškų pėdsaką hiphopo kultūros evoliucijoje. 

Afrika Bambaataa sukūrė terminą b-boy/b-girl 
(kuriame raidė b įprasmina žodį brake, o pats ter
minas reiškia – breiką šokantis vaikinas/mergina). 
Grandmasteris Flashas hiphopo kultūrai padova
nojo vadinamąjį scratch’ą – specifinį garsą, išgauna
mą pirštais stumdant patefone grojančią plokštelę 
pirmyn ir atgal (vienas pagrindinių kiek satyrinio 
pobūdžio elementų, dažnai įpersonifikuojančių di
džėjų veiksmus, dažniausiai matomus kone visuose 
kino filmuose, kuriuose vaizduojami DJ’ai). Grand
masterio Flasho amžininkų teigimu, jis pirmasis 
atrado, kad ypač dažnai vakarėliuose susirinkusiai 
publikai viename ar kitame įraše patinka būtent 
vienas kuris nors kūrinio epizodas/frazė – įmantrus 
mušamųjų instrumentų ar ritmingas pučiamųjų 
instrumentų pasažas. Tai pastebėjęs, Grandmasteris 
Flashas pradėjo vis atsukinėti konkrečią įrašo vietą, 
taip prailgindamas jį iki kelių minučių ir tarsi sukur
damas naują kūrinį iš kažkieno kito įrašytų garsų.

Taip hiphopo muzikoje buvo pradėta naudoti 
sample’inimo technika, kurios principas išliko iki 
šių dienų. Po truputį progresuojant hiphopo mu

zikai, netrukus prie jos prisidėjo ir vokalistai, ku
rie turėdavo išjudinti publiką vakarėlio pradžioje. 
Tokie vokalistai, iš pradžių vadinti MC (Master of 
the Ceremony – ceremonijų meistras) naudodavo 
paprastas trumpas frazes, tikėdamiesi publikos įsi
traukimo: „Somebody say hey/somebody say ho“, 
„Throw your hands in the air / and wave them like 
you just don’t care“ („Kas nors sakykit hey / kas 
nors sakykit ho“, „Pakelk rankas aukštyn / ir mo
juok jomis taip, lyg tau vis vien“). Šios pirmosios 
frazės buvo tokios populiarios, kad, deja, šiandien 
niekas nebegali tiksliai pasakyti, kas yra vienos ar 
kitos frazės autorius, tačiau būtent iš tokių fra
zių vokalinis rimavimo menas, grįstas verbaliniu 
improvizavimu, nejučia išsivystė į daug sudėtin
gesnius, prasmingesnius ir rimavimo struktūros 
atžvilgiu daug labiau konstruktiškesnius kūrinius, 
kurie, išsirutulioję iš hiphopinės šokių muzikos, 
tapo poetinės saviraiškos forma – repu. 

MC terminas egzistuoja ir šiais laikais. XX 
amžiaus aštunto dešimtmečio pabaigoje terminu 
MC buvo vadinamas kiekvienas, kuris sugebėdavo 
įaud rinti publiką šokiui, o šiandien MC – aukš
tesnysis repo atlikėjų laiptelis, kurį reperis turi 
pasiekti, užsitarnauti. Žmogus, kuris rašo repo 
tekstus ar tiesiog dėvi hiphopo kultūrą atspindin
čius rūbus, gali būti vadinamas reperiu, tačiau toli 
gražu ne kiekvienas eilinis reperis yra MC. Vienas 
iš pagrindinių elementų, reperį padarančių MC, 

Vienas garsiausių reperių – Eminemas Akimirka iš 2017 metų pasaulinio RedBull breiko šokio čempionato
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yra būtent sugebėjimas fristailinti. Mokėjimas savo 
kompleksinius  repavimo įgūdžius pademonstruo
ti be jokio išankstinio pasiruošimo. Nepaisant to, 
šiais laikais pasaulyje ir net Lietuvoje yra daugybė 
MC, nepraktikuojančių fristailo meno ir pagarbą 
pelniusių tik dėl parašytų kūrinių (kad ir kaip būtų 
keista, tai prieštarauja pirminei repo muzikos idė
jai – improvizacijai).  Taip pat ceremonijų meistru 
gali būti vadinamas paties renginio vedėjas.

Repas – tai improvizacija. Tai tarsi gatvės poezi
ja, kurios kūrėjas turi turėti specifinio kalbos jaus
mo, ypač gausų žodyną, išsimokslinimo ir sugebė
jimo greitai mąstyti įgūdžių. Viena populiariausių 
repo atmainų yra batlle – kova, kurios metu du re
periai stoja vienas priešais kitą, norėdami išsiaiškinti, 
kuris iš jų yra labiau ištobulėjęs fristailo muzikavimo 
virtuozas. Pagrindinė šios meno srities taisyklė – visi 
repuojami žodžių junginiai, frazės, kalambūrai turi 
būti kuriami vietoje. Tokios muzikinės kovos metu 
gimstantis tekstas turi būti rimuotas ir išlikti vieno 
ritmo su foninės muzikos ritmu.

Fristailas – išvertus iš anglų kalbos reiškia lais-
vas stilius, terminas apibrėžiantis ne tik kūrinio 
tematikos platumą, bet ir laisvą, improvizuotą atli
kimo formos, sakinių bei posmų struktūros ir min
čių sekos pasirinkimą. Repo atlikėjas neturi nusta
tytų taisyklių, kaip, kada ir ką sakyti, tačiau privalo 
palaikyti muzikinį ritmą. Fristailo žanro estetikos 

pagrindiniu elementu laikomas sugebėjimas įveikti 
kliūtis. Atlikėjo rimavimo įgūdžius atskleidžia tai, 
kaip reperis gali įveikti kliūtis ir kiekvieną iššūkį 
paversti žodiniu menu. Improvizuodamas reperis 
turi gebėti savo klaidą paversti atradimu, kitaip ta
riant – leisti klaidai tapti nauja idėja tolesniam savo 
ėjimui ir improvizacijos plėtojimui. Stiliaus laisvu
mas šiuo atveju yra tolygus prisitaikymui prie bet 
kokios situacijos ir gebėjimui bet kokias aplinkybes 
paversti poezija pasitelkiant vaizduotę ir išmonę.

Fristailo atlikėjų virtuoziškumą nusako tar
ties ir turinio tarpusavio sąveika, kuri įvardijama 
terminu flow (srovė, tėkmė).  Tai atlikėjo sugebė
jimas repuojant improvizuotus tekstus būti mu
zikos ritme neiškrintant iš jo, taip siekiant, kad 
kalba lietųsi laisvai ir nepertraukiamai. Muzikos, 
grojančios improvizuojamo fristailo fone, ritminis 
piešinys būna gana griežtas, tačiau atlikėjas turi vi
sas galimybes jį naudoti savo sugebėjimų atžvilgiu: 
muzikinio takto pabaiga nebūtinai turi sutapti su 
teksto eilutės pabaiga, tačiau muzika ir poezija turi 
papildyti viena kitą ir tapti vientisu kūriniu. 

Taip pat svarbu, stengiantis suvokti reperio at
likėjo sugebėjimų lygį, yra jo artikuliuojamų žo
džių aiškumas. Žiūrovai privalo suprasti, apie ką 
pasirodymo metu reperis improvizuoja scenoje. 
Skirtumą tarp diletanto ir tikro profesionalo bet 
kada galima nesunkiai atpažinti iš jų tariamų žo

Vienas geriausių šių dienų didžėjų – danas Arminas van Buurenas  Vieno garsiausių ir paslaptingiausių grafičių meistro Bansky 
darbas – Mergaitė su raudonu balionu
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džių aiškumo, artikuliacijos ir kūno kalbos, neretai 
padedančios suprasti atlikėjo mintį. 

Semantinis fristailo turinys yra neką menkesnis 
už artikuliaciją. Reikšminga ne tik, kaip repuojamas 
tekstas jungiasi su muzika, kiek aiškiai pavyksta jį 
girdėti, tačiau ir kas yra sakoma. Pagrindinė bet ko
kios poezijos, ir sakomosios, ir rašomosios, užduotis 
yra perteikti adresatui mintį, kurią norima išreikšti, 
ir jeigu jokios minties nėra, tuomet fristailo muzika 
visiškai praranda prasmę, visiškai nukrypdama nuo 
tiesioginės paskirties – perteikti vidinius atlikėjo 
išgyvenimus, jausmus, mintis, asmeninį požiūrį į 
vienus ar kitus dalykus ar socialinius aplinkos reiš
kinius. Jeigu reperis neturi kuo pasidalyti su kitais 
(asmeniniais išgyvenimais, patirtimis) – tuomet jis 
niekada nebus labai geru fristailo atlikėju.

Evoliucionuojant repui, pradėjo rastis skirtingi 
jo žanrai, kurie dažnai esmingai skiriasi vienas nuo 
kito. Gangsta rap (gangsterių repas), righteous rap 
(teisingas repas), bling rap (blizgučių repas) ir kitos 
repo atmainos dėl tam tikrų aplinkybių turi savo 
klausytojų auditoriją, kuri dažnai atmeta ar įtariai 
žiūri į kitas repo muzikos atmainas. Toks repo mu
zikos žanrų skirstymas turi tiesioginės įtakos ir fris
tailu užsiimantiems vokalistams.

Polinkis į vieną ar kitą repo muzikos atmainą 
tiesiogiai keičia improvizuojamos muzikos seman
tinį turinį, nes kodiniai žodžiai, priklausomai nuo 
repo muzikos stilistikos, įgauna vieną ar kitą reikš
mę ar tikslą. Neteigiu, kad viena ar kita repo muzi
kos atmaina yra geresnė ar blogesnė už kitą, tačiau 
kai kurios iš jų yra turėjusios (...vis dar turi) daug 
neigiamos įtakos ir hiphopo muzikos klausytojų 
auditorijai (turint omeny tuos, kurie atstovauja ar 
yra įsitraukę į šią kultūrą savo gyvensenos stiliumi), 
ir pačiam hiphopo kultūros įvaizdžiui pasaulyje. 
Neįmanoma nusakyti, kiek gangsta repas veikia nu
sikalstamumo lygį (tačiau verta prisiminti ne vie
ną nušautą reperį: Tupac Shakur, Biggy Smalls...) 
ar bling’as prisideda prie nežaboto materializmo. 
Tačiau kiekviena repo muzikos atmaina turi savo 
fristailo muzikai atstovaujančius atlikėjus, kurie 
vienas nuo kito skiriasi savo pasaulio suvokimo ir 
gyvensenos filosofija.

Galima teigti, kad repo muzika, kaip ir hip
hopo kultūra apskritai, neturėtų būti gyvenimo 
keliu, nes nei repo muzika, nei visa hiphopo kul
tūra neturi aiškių ir tvirtų gyvenimo filosofijos/
gyvensenos doktrinų,  kuriomis galėtų vadovautis 
fristailo atlikėjai ar save hiphopo kultūrai priski
riantys žmonės. Tačiau yra priešingai. Yra daugybė 
žmonių (daugiausia JAV gyvenantys afroamerikie
čiai), save ir savo gyvenimo stilių tapatinantys su 
hiphopo kultūra, kuri yra išreiškiama ne per filo
sofinį pradą (vidinę emocinę pasaulėjautą), bet per 
eksterjerą – kaip save pateiki viešumoje. Aprangos 
stilius, klausoma muzika, kūno kalba ir visos kitos 
su hiphopo kultūra susijusios socialinės elgsenos 
klišės, dažniau netgi normos (tarp juodaodžių – 
susišaudymai, narkotikai, įstatymų pažeidinėjimas, 
tarp baltaodžių – kažkas ne iki galo tikra, imita
ciška). Rasiniai stereotipai (nors neretai pasiteisi
nantys ir gajūs) blanksta prieš individualius atvejus 
ir XXI amžiuje – intensyvios asimiliacijos ir glo
balizacijos kontekste – nebegalime teigti, kad yra 
tik juoda vs balta, kai vienas geriausių visų laikų 
reperių yra baltaodis Eminemas, o vienas geriau
sių golfo žaidėjų – juodaodis Tigeris Woodsas. Nei 
Afrika Bambaataa, nei DJ Kool Hercas net nebūtų 
patikėję, kad išauš tokie laikai.

1 https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/policijossustab
dytasvyraspareigunepasitikorepuodamas221819544

2 Manoma, kad pirmosios grafičių apraiškos atsirado Ame
rikoje, kai komiksai buvo įkopę į savo aukso amžių. Tuo 
metu, septintą XX amžiaus dešimtmetį, ypač populiarūs 
tapo revoliuciniai mąstytojai, kurių mintys buvo perkelia
mos ant sienų, kur jas galėjo pamatyti daugybė žmonių. Pir
mieji tagų autoriai buvo amerikiečiai Combreadas ir Julio 
204, pradėję šiuos parašus ant sienų. Taip pat yra versija, 
kad grafičiai išsirutuliojo, kai 1970 metais šešiolikmetis 
afroamerikietis Demetrivsas pradėjo dažais rašyti savo pra
vardę – Taki 183 – ant Niujorko pastatų sienų. Tokie tagai 
dažniausiai siejosi su breikerių pravardėmis. Vienur ar kitur 
radęsi atskirai, tačiau tendencingai gatvės meno piešiniai 
susiliejo su hiphopo kultūra.

3 1974 metais Afrika Bambaataa įkūrė pusiau religinę organi
zaciją Zulu Nations, kuri tapo repo ideologizacijos pradžia. 
Zulu Nations pagrindinis tikslas buvo breiko, repo, grafičių 
ir kitų afrikietiškų menų išaukštinimas su siekiu juodao
džiams vaikinams ugdyti nacionalinį išdidumą ir atriboti 
juos nuo agresijos, nusikalstamumo ir kokaino, tolesnėje 
repo ir hiphopo raidoje jiems  įgaunant militaristinį pobūdį.
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Šerkšnas – antrasis režisieriaus Šarūno Barto 
filmas, kurį man teko matyti po Ramybė mūsų sap-
nuose. Niekaip nepavyko nelyginti šių filmų – vei
kėjų veidai iš arti, iš anksto nesurepetuoti prasmin
gi dialogai, buities detalės, priverčiantys žiūrovą 
pasijusti viso veiksmo dalyviu.

Nuėjau į šį filmą nieko apie jį neskaičiusi, tik 
viena akimi mačiusi plakatus. Gal ir gerai pada
riau, nes, esu tikra, kad sunki Ukrainos ir Rusijos 
nesantaikos tema būtų tikrai mane atbaidžiusi nuo 
minties pamatyti šį filmą. Na, bet mažų mažiausiai 
buvau paveikta taip, kad vieną karščiausių vasaros 
dienų vėl ėmiau drebėti ne tik nuo sniego vaizdo, 
bet ir nuo šūvių salvių garsų.

Apie šį filmą tikrai galima rašyti daug, ir apie 
veikėjus, skirtingus jų paveikslus ir gilius mono
logus fundamentaliomis temomis, ir apie opera
toriaus darbą, ir apie riziką apskritai imtis tokio 
drąsaus projekto filmuojant vos keli šimtai metrų 
nuo fronto linijos...

Gabrielė Ganžaitė

Gyvenimas laikinumo burbule

Prisipažinsiu, šis filmas didele dalimi man 
buvo tarsi gyvas sąžinės priekaištas. Pagrindiniuo
se veikėjuose mačiau save, savo kartą, užaugusius 
jau laisvėje, tačiau vis dar nežinančius, su kuo ji 
valgoma. Tiems, kurie nematė filmo, trumpai už
siminsiu, kad pagrindiniai veikėjai tai Rokas (akt. 
Mantas Jančiauskas) ir Inga (akt. Lyja Maknavičiū
tė), kurie netikėtai gauna pavojingą užduoti – nu
vežti humanitarinės pagalbos krovinį iš Vilniaus į 
Kijevą.

Tai – filmaskelionė, labiau net ne geografine, o 
perkeltine prasme, nes veikėjai išgyvena visą emo
cijų spektrą. Herojams vis labiau artėjant prie tiks
lo, aiškėja ir jų tarpusavio ryšys, suprantame, kad 
viskas nėra rožėmis klota. Nori nenori, net nupur
to mano pačios panašumas į juos – užaugau lais
voje Lietuvoje, net nežinau, ką reiškia matyti gatve 
riedantį tanką, girdėti šūvius, jausti baimės kvapą...

Teko girdėti vyresnių už mane pažįstamų at
siliepimų, kaip jie šokiruoti, kad lietuviai vaiz
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duojami tokie naivūs, nesupratingi, nes Rokas vis 
klausinėja ukrainiečių karių kitiems gal atrodančių 
elementarių klausimų apie karą. Bet... juk iš dalies 
taip ir yra. Mes, jaunimas, tokie ir esame, stiprūs 
tik tol, kol jaučiamės saugūs Nepriklausomos Lie
tuvos lizdelyje. Kaip Rokas nežino, ką reiškia karas, 
nežino, kaip elgtųsi, jam užklupus, taip nežinau ir 
aš, kaip elgčiausi ekstremalioje situacijoje...

Nebūtina kalbėti tik apie globalias problemas, 
kai filme matome, kad pagrindiniai veikėjai net ne
labai žino, kas yra meilė, kaip su ja elgtis ir su kuo 
ji vartojama. Esame Nepriklausomybės išauginta 
karta, bet... gal tos laisvės jaučiame net per daug? 
Bijome įsipareigoti, nes juk... mes laisvi! Neišduo
siu visų peripetijų nemačiusiems filmo, bet tai, ką 
emocine prasme patiria Rokas ir Inga, prilygsta 
bene amerikietiškiems kalneliams.

Juk išties, kai pagalvoji, laisvė – toks be galo 
trapus dalykas, vieną dieną esame laisvi savo šaly
je, šeimoje, mylimi, saugūs, priimame visa tai kaip 

savaime suprantamus dalykus, jog kažkas mumis 
žavisi, jog kažkur yra vieta, kurią visad galime va
dinti namais.

O juk kartais užtenka vienos kulkos į kūną ar 
sielą, kad viskas pasikeistų ir suprastume, kaip vis
kas vis dėlto laikina. Gal aš didelė skeptikė, bet juk 
tikrai... ar mano karta negyvena laikinumo bur
bule? Įsipareigoti ir santykiams suteikti oficialios 
etiketės neskubame, nes, jei jie netenkina, juk taip 
lengva vieną žmogų pakeisti kitu, o jei tėvynėje at
sibodo, irgi galime lengva ranka emigruoti. O kai 
oficialiai nesame prie nieko „pririšti“, juk nereikia 
dėl nieko ir kovoti! Argi ne taip?

Galbūt apie tai ir kalbėjo filmo kadrai man, 
Roko bei Ingos bendraamžei, – branginkime tai, 
ką turime, o gal tiksliau, kol tai turime, nes kaip 
pavasarį ištirpsta sniegas, taip, deja, ir šiame pasau
lyje mes esame laikinai. Tad gal reikėtų gyvenimą 
išnaudoti prasmingai, ką pagrindiniai filmo veikė
jai savotiškai ir bando daryti...
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Kuršių nerija yra geografiškai labiausiai į vaka-
rus nutolusi Lietuvos sausumos teritorija. Tai yra 98 
kilometrų ilgio pusiasalis (52 kilometrai priklauso 
Lietuvai, o likę 46 kilometrai priklauso Rusijos Ka-
liningrado sričiai), kurio plačiausia vieta yra 3,8 km 
(Bulvikio rage, esančiame netoli Nidos), o siauriau-
sia – vos 380 metrų (ties Šarkuvos gyvenviete). Kur-
šių nerija yra kur kas daugiau nei tik poilsiautojų 
mėgstama vieta. Kuršių nerija yra vienas vertin-
giausių dalykų, kuriais gali didžiuotis Lietuva. Tai 
ne tik smėlio kopos ir miškai, iš vienos pusės supa-
mi Kuršių marių, o iš kitos pusės – Baltijos jūros. Ši 
vietovė yra įdomi daugeliu atžvilgiu. Į Kuršių neriją 

Valentinas Kulevičius

Kuršių nerija –  
gamtos ir žmogaus kūrinys

galima žvelgti ne tik kaip į gamtos stebuklą, bet ir 
kaip į įdomią istoriją turinčią teritoriją. 2000 metais 
visos Kuršių nerijos (ir Lietuvai, ir Rusijai priklau-
sančios dalys) kultūrinis kraštovaizdis buvo įtrauktas 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šis pusiasalis 
praeityje domino ne tik keliautojus, poilsiautojus, 
bet ir rašytojus bei dailininkus. Taip pat ir įvairius 
mokslininkus bei specialistus. Šiuo unikaliu kraštu ir 
jo praeitimi domisi ne tik geologai, geografai, gamti-
ninkai, botanikai, etnografai, filologai, dailininkai, 
menotyrininkai, archeologai, bet ir istorikai. 

Nors apie „lietuviškąją Sacharą“ galima kalbėti 
įvairiai, šiame straipsnyje bus stengiamasi atskleisti 

Nidos panorama, atsiverianti nuo Parnidžio kopos
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tik pagrindinius, pačius įdomiausius istorinės raidos 
bruožus bei faktus. Dabartinis šios teritorijos krašto-
vaizdis yra nesenos žmogaus ir gamtos sąveikos rezul-
tatas, įrodantis, kad tokia sąveika yra įmanoma ir 
nepalyginti naudingesnė nei beatodairiškas gamtos 
resursų švaistymas, sukėlęs senųjų nerijos kaimų žūtį. 
Apie tai ir yra šis straipsnis.   

Trumpa istorinės raidos apžvalga  

Pirmieji žmonės Kuršių nerijoje pasirodė dar 
akmens amžiuje. Nors pastovios žmonių gyvenvie
tės Kuršių nerijoje įsikūrė jau ketvirtame tūkstant
metyje prieš Kristų, teigiama, kad pirmieji žmonės į 
Kuršių nerijos teritoriją galėjo atklysti jau senajame 
akmens amžiuje (VIII tūkstantmetis prieš Kristų)1. 
Akmens amžiuje pats pusiasalis dar nebuvo su
siformavęs – jo vietoje buvo daugybė didesnių ar 
mažesnių salų ir salelių, kurias vėlesniais tūkstant
mečiais sujungė nuo Sembos pusiasalio smėlį palei 
nerijos krantus nešanti jūros srovė. 1973–1978 m. 
Lietuvos istorijos instituto archeologinė ekspedici
ja, vadovaujama profesorės Rimutės Rimantienės, 
ištyrė 4640 m2 plotą, beveik visą išlikusią Nidos se
novės gyvenvietės dalį ir aptiko labai daug radinių 
(įvairių formų puodų, puodelių, puodynėlių, dube
nėlių ir taurių šukių)2. Vadinamasis ,„Juodkrantės 
lobis“ (maždaug 400 apdirbtų įvairių neolito lai
kotarpio gintarinių artefaktų, rastų ir aprašytų dar 
XIX amžiuje – tada, kai Juodkrantėje pramoniniu 
būdu buvo kasamas gintaras) taip pat liudija apie 
akmens amžių Kuršių nerijoje3. Vėliau šiame kraš
te gyveno kuršiai; yra manoma, kad maždaug tuo 
laikotarpiu nerijoje apsilankydavo ir skandinavų 
vikingai. XIII amžiuje kuršius galutinai nukaria
vo teutonų ordinas, kurio priklausomybėn pate
ko ir Kuršių nerijos pusiasalis. Iki pat 1919 metų 
Versalio taikos sutarties pusiasalis buvo valdomas 
įvairių vokiškų valstybinių darinių: vokiečių ordi
no, Prūsijos kunigaikštystės, Prūsijos karalystės, 
Vokietijos imperijos. 1923 metais pusiasalis kartu 
su Klaipėdos kraštu atiteko pirmajai Lietuvos Res
publikai. 1939 metais nacistinė Vokietija aneksavo 

Klaipėdos kraštą ir Kuršių neriją. 1945 metų pra
džioje Kuršių nerija tapo Sovietų Sąjungos dalimi, 
pavaldžia LTSR. Nuo 1990 metų, Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, Kuršių nerija priklauso Lietuvos 
Respublikai. Kokie žmonės ištisus šimtmečius gy
veno Kuršių nerijoje? „Daugumą gyventojų sudarė 
lietuviai ir vietinių kuršių palikuonys. XV–XVII a. 
į Kuršių neriją atsikėlė dalis gyventojų iš Kuršo, 
dabartinio Lietuvos ir Latvijos pajūrio. Tuo metu 
nerijoje gyveno ir svetimtaučių kolonistų, daugiau
sia vokiečių. Jie būdavo dažniausiai smuklininkai, 
valdžios pareigūnai ir tik iš dalies vertėsi žvejyba.“4 
Iki 1945 metų sovietinės okupacijos Kuršių nerijos 
gyventojų sudėtis buvo panaši kaip ir visame Klai
pėdos krašte: šimtmečius pusiasalyje gyveno kuršių, 
lietuvių arba vokiečių kilmės asmenys, supami čia 
egzistavusios mišrios vokiškai lietuviškos kultūros, 
kurią dėl XIX amžiaus aštuntame dešimtmetyje 
prasidėjusio germanizacijos proceso ėmė keisti vo
kiška kultūra: „Dar 1820 m. kuršininkų kalba buvo 
šnekama visoje Kuršių nerijoje, tačiau šios kalbos 
plotas vis mažėjo, mat, visų pirma, pietinės Kuršių 
nerijos kaimuose Šarkuvoje, Rasytėje ir Pilkupoje 
kuršininkų kalbą visiškai išstūmė vokiečių žemaičių 
tarmė. Į šiaurę nuo Nidos esančioje Juodkrantėje vis 
smarkiau ėmė dominuoti lietuvių kalba.“5 Baigian
tis Antrajam pasauliniam karui, beveik visi senieji 
Kuršių nerijos gyventojai buvo priversti pasitraukti 
į kitas šalis (daugiausia į Vokietiją arba Švediją)6. 
Po karo dabar Lietuvai priklausančią pusiasalio dalį 
apgyvendino naujakuriai (daugiausia iš Lietuvos). 

Smėlyje pražuvę kaimai

Mielas keleivi, sustok prie šitų liūdnųjų griuvėsių!
Vos prieš keletą metų ties pirkiom čia sodai žydėjo,
Ir kaimelis nuo miško tęsės link marių pakrantės.
Šiandien tačiau ką matai? Vien vėjo nešiojamą smėlį.7 

Tai – Liudviko Gedimino Rėzos eilėraštis Nu-
grimzdęs kaimas, kurį, kaip teigiama, L. G. Rėza pa
rašė paveiktas gimtojo Karvaičių kaimo užpustymo 
tragedijos. Liudvikas Gediminas Rėza (1776–1840) 
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buvo Karaliaučiaus universiteto teologijos profeso
rius, Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjas. Pagrindinis 
jo nuopelnas lietuvių literatūrai yra tai, kad jis išlei
do Kristijono Donelaičio Metus bei pasakėčias, taip 
pat sudarė pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį8. 
Užpustyti smėliu Kuršių nerijos kaimai yra vienas 
dramatiškiausių senųjų vietos gyventojų gyvenimo 
epizodų. Šių dienų žmonėms tai galbūt atrodo kaip 
tolima egzotika, o to meto Kuršių nerijos gyven
tojams tai buvo liūdna ir sunki kasdienybė. Šalia 
kaimų buvęs smėlio kalnas vietiniams gyventojams 
kėlė siaubą. Jiems atrodė, kad senieji prūsų dievai 
išjudino milžinišką smėlio kalną, kad jis „atkeršy
tų krikščioniškajam tikėjimui“; šis kalnas kiekvieną 
dieną slinko vis arčiau kaimo – per penkiolika die
nų priartėdavo net pusę metro, per mėnesį – be
veik metrą9. Gamtos stichija lėtai, bet negailestingai 
pasiglemžė senuosius kaimus: „Smėlis Karvaičius 
siausti pradėjo XVI amžiuje. Dar du šimtus metų 
kaimas buvo gyvas. Išmoko čia žmonės pasidaryti 
dviejų dalių duris: viršutinę jų dalį ryte atvėrę iš
eidavo iš trobų, atkasdavo apatinę... Bandė jie nu
kasti smėlį, statyti užtvaras... 1776 m. Fr. Megeris 
rašė apie paskutiniuosius Karvaičių gyventojus, ne
apleidusius gimtinės: „Dar vakare Zudnochovijus 
uždarė langines iš vakarų pusės, o sekantį rytą jos 
jau buvo užpustytos ir nebeatsivėrė niekada...“ Kai 
pastoriaus namą beveik visą užpustė, anas gyveno 
paskutiniame kambaryje. 1779 m. į bažnyčią buvo 
įeinama per varpinę. Miestelio žmonės, ypač seni, 
nenorėjo palikti savo kiemų. Daugelis iki 1779 
metų, kai Karvaičius turėjo apleisti paskutiniai gy
ventojai, spėjo numirti. Ir pasilikti amžiams gimti
nės žemėje...“10 O štai Kuršių nerijos nacionalinis 
parkas apie šių kaimų užpustymą savo internetinia
me puslapyje pateikia tokius faktus: „Nuo XVI a. 
žmogaus veikla pusiasalyje vis intensyvėjo – vyko 
masiniai miškų kirtimai, intensyvi gyvulių ganiava, 
dervos ir medžio anglies gavyba, sakinimas, miško 
gaisrai. Prie augalijos niokojimo prisidėjo ir biti
ninkystės tikslais vykdomi viržynų deginimai. Nors 
jau XVI a. nerijoje galiojo tam tikri apribojimai 

miško kirtimui, o Šarkuvos miškas jau 1624 m. 
paskelbtas draustiniu, tačiau augalijos naikinimas 
vyko ir toliau. 1794 m. Prūsijos ūkio inspektorius 
Karlas Nankė rašė, kad „...prūsų valstietis neturėjo 
jokio supratimo apie miško taupymą“. Ypač ne
rijos miškai nukentėjo per Septynerių metų karą 
(1756–1763), kuomet jie tapo medienos žaliavos 
šaltiniu. Per beveik dviejų šimtmečių miškų nai
kinimo laikotarpį, nerijos miškingumas sumažėjo 
nuo 75 (1605 m.) iki 10 proc. (1834 m.). Kuršių 
nerijoje ant senųjų parabolinių kopų formuoja
si naujos slenkančios kopos, palaidodamos senus 
dirvožemius ir miškų liekanas. Per 1706–1846 m. 
laikotarpį smėlio audrų aukomis tapo net 14 kai
mų. XVIII a. smėlyje buvo palaidota Senoji Nida 
(1678 m., 1732 m.), Preidynė (1695 m.), Senieji 
Nagliai, arba Agila (1728 m.), Lotmiškis (1762 m.), 
Karvaičiai (1797 m.), Senieji Kuncai (1825 m.), 
Gausutė (1830 m.), Nagliai (1846 m.), Naujie
ji Nagliai (1854 m.), Senoji Pilkopė (1588 m.), 
Pilkopė (1897 m.), Šarkuva, Smiltynė.“11 Kaip 
matome, galingą gamtos stichiją – smėlį išlaisvi
no neatsakinga žmonių ūkinė veikla. Nevaržomai 
siaučiantis smėlis buvo pavojingas ne tik senosioms 
Kuršių nerijos gyvenvietėms, bet ir laivybai Klai
pėdos (tuomet vokiečių vadintos Memeliu) uoste. 
„1821 m. K. H. Veitas rašė: „Iš tiesų Kuršių neriją 
galima laikyti smėlio – visų atsirandančių kliūčių 
šaltinio tiekėja.“ Po didesnės audros ar ledonešio 
tekdavo tikslinti uosto farvaterį. 1770 metų balandį 
kilo audra, pučiant pietų–pietryčių vėjui ir susida
rius stipriai ištekančiai marių srovei, „aukštas smėlio 
kalnas nerijoje buvo smarkiai paplautas ir nugriuvo 
į marias. <...> Daugelis uoste pakrautų laivų dėl to 
turėjo būti iškrauti, tušti per seklumą perplaukti ir 
tik reide vėl savo krovinį paimti. <...> Nepastovi, ne
prognozuojama padėtis labai apsunkino Klaipėdos 
uosto laivybą.“12 Nevaldoma gamtos stichija vertė 
ieškoti problemos sprendimo. Vis dėlto problemą 
pavyko išspręsti. Kaip vyko šis itin nelengvas bei di
delių pastangų pareikalavęs darbas, kurio rezultatais 
naudojamės net ir šiais laikais?   
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Kuršių nerijos apželdinimas 

Beveik visą XIX amžių vyko Kuršių nerijos ap
želdinimo darbai, per ilgus dešimtmečius kruopš
taus ir sunkaus darbo suformavę tą kraštovaizdį, 
kuriuo grožimės iki šiol. Darbai, kurie buvo at
likti XIX amžiuje, suformavo dabartinį pusiasalio 
paviršiaus reljefo vaizdą. Žmogus (civilizacija) su
gebėjo atitaisyti padarytą klaidą ir, atsodinusi iš
kirstus miškus, sustabdyti nevaldomai siaučiančią 
grėsmingą smėlio stichiją. „XVIII a. gale profeso
rius J. Titius pasiūlė atkurti nerijoje miškus ir tuo 
būdu atgaivinti joje gyvenimą. Tačiau tuo laiku tai 
atrodė beveik neįgyvendinamu žygdarbiu. Pradžią 
ties Nida padarė šios vietos pašto stoties tarnau
tojas G. D. Kuvertas, apželdindamas Urbo kalną. 
Ta kopa jau buvo grėsmingai pakibusi ties Nida. 

Medžius jis kruopšiai prižiūrėjo, tręšė arklių mėšlu, 
pradėjo vežti iš Vakarų Europos kalnines pušų veis
les. Apželdintas ir sustabdytas buvo lekiantis smėlis 
kitose kopose. Dėkingi neringiečiai D. G. Kuver
tui atminti ant jo tėvo antkapio užrašė: „...kurio 
sūnus Georgas Dovydas Kuvertas pirmasis čia 
ėmė apželdinti liūdną Nidos vienumą miško me
džiais“. G. Kuverto bendraminčių buvo ir kitose 
nerijos vietose. Ties Pilkopa parimusi aukšta kopa 
vadinama Efos, žmogaus, kuris ją apsodino, vardu. 
Francas Efa, dirbęs XIX a. antroje pusėje kopų ins
pektoriumi, apsodino Pilkopai ir Rasytei grėsusias 
užpylimu kopas. Jis, beje, studijavo nerijos auga
liją, kūrė apsauginę kopą. Buvo ir daugiau neriją 
želdinusių pasiryžėlių.“13 „Pažaboti pustomą smėlį 
Kuršių nerijoje Prūsijos valdžia pasiūlė danų kil
mės mokslininkui S. Bjornui (Biorn, 1744–1819), 

Parnidžio kopa
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kuris, 1802 m. atvykęs į Kuršių neriją, apžiūrėjo 
kopas, jūros ardomą pakrantę ir 1803 m. ruošėsi 
pradėti kopų sutvirtinimo darbus atkarpoje tarp 
Kranto (dab. Zelenogradskas) ir Šarkuvos (dab. 
Lesnoje), kur buvo siauriausia ir labiausiai bangų 
ardoma nerijos vieta. Jau iki 1829 m. minėtame 
ruože buvo suformuota 29 km ilgio apsauginio ko
pagūbrio dalis. Visą XIX šimtmetį Kuršių nerijoje 
buvo formuojami atskiri apsauginio kopagūbrio 
ruožai, kol XX a. pradžioje susijungė į vieną išti
są pajūriu besitęsiantį 98 km ilgio dirbtinės kopos 
gūbrį.“14 Šis kopagūbris yra išlikęs iki pat šių die
nų; ir jau sunku įsivaizduoti, kaip pusiasalis atrodė 
anksčiau, kai jame nevaržomai klajojo smėlis. Ap
sodintas smėlyje augančiomis žolėmis – pajūrine 
smiltnendre ir smiltynine rugiaveide, apsauginis 
kopagūbris dabar ne tik kaupia ir sulaiko smėlį, 
bet ir saugo Kuršių neriją nuo audrų15. 

Senasis pašto kelias 

XIII amžiuje Kuršių neriją užgrobęs teutonų 
ordinas naudojo ją susisiekimui ir komunikacijai su 
Livonija bei kitomis teritorijomis ir miestais. Am
žiams bėgant šioje vietoje po truputį susiformuoja 
pastovus ir labai svarbus kelias, kuris faktiškai jungė 
Šiaurės ir Pietų Europą, rytus ir vakarus. Iš pusiasa
lio per marias buvo galima persikelti ties Smiltyne 
(šioje vietoje buvo mažiausias atstumas tarp dviejų 
marių krantų). „Pagrindinė šios vietovės tarnyba – 
Smiltynės perkėla – veikė nuo seniausių laikų. Pro 
čia ėjo pagrindinis senasis Baltijos pajūrio kelias į 
Vakarų Europą. Šiuo keliu 1203 m. pas popiežių 
su riterių palyda keliavo lybių vadas Kaupas.“16 
Vėliau (net iki XIX amžiaus antros pusės) šio kelio 
reikšmė tik didėjo: „1646 m. BranderburgoPrū
sijos valdovo sprendimu patvirtintas pašto kelio 
maršrutas Klaipėda–Berlynas–Cleve. Beveik 200 
metų Kuršių nerija buvo svarbi kelio atkarpa tarp 
Vakarų Europos ir Rusijos. Nerijoje didžioji kelio 
atkarpa tęsėsi pajūriu, kur vienas karietos ratas be
veik nuolat riedėjo per vandenį. Keliauti per smėlį 
buvo tikras išbandymas tiek pašto arkliams, tiek 

patiems keliautojams. Ši kelio atkarpa XVIII a. 
pradžioje tapo europinio pašto kelio Paryžius–Ber
lynas–Ryga–Sankt Peterburgas dalimi. Per neriją 
keliavo to meto Europos politikos ir kultūros elito 
atstovai: Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas I, 
Prūsijos karalienė Luizė, Rusijos caras Petras I, Prū
sijos švietimo ministras Vilhelmas fon Humboltas 
(Wilhelm von Humboldt) ir jo brolis mokslininkas 
Aleksanderis (Alexander), filosofas Denisas Didro 
(Denis Diderot) ir kt. Tarptautinę reikšmę Kur
šių nerijos pašto kelias prarado 1883 m., nutiesus 
kelią Tilžė–Tauragė–Sankt Peterburgas.“17 Vienas 
įdomiausių šio pašto kelio istorijos momentų yra 
susijęs su Prūsijos karalystės karaliaus Frydricho 
Vilhelmo III ir jo žmonos karalienės Luizės bėgi
mu į tuometinį Memelį (Klaipėdą) nuo Napoleo
no kariuomenės. Karališkoji šeima skubėjo pašto 
keliu pasiekti vienintelę Napoleono dar neužimtą 
Prūsijos karalystės teritoriją – Memelio miestą ir jo 
apylinkes (prancūzijos kariuomenė taip ir nebuvo 
įžengusi į Klaipėdą). 1807 m. sausio 8 d. Prūsijos 
karalienė Luizė pakeliui į Klaipėdą nakvojo Nidos 
pašto stotyje (teigiama, kad karalienė užeigos namų 
langelyje deimantiniu žiedeliu įrėžė Goethe’s eiles: 
„Tik tas dangaus galią žinos, kas ašarom laistė duo
nelę.“18 Šis jau nebeegzistuojantis pašto kelias yra 
vienas įdomiausių Kuršių nerijos praeities epizodų. 

***

Vietoj pabaigos – dvi citatos. Pirmos citatos 
autorius yra tarpukario Lietuvos geografas ir geo
politikas, visuomenės veikėjas bei keliautojas Kazys 
Pakštas: „Stambiausias grožio elementas Neringoje 
tenka laikyti Baltijos jūrą, Kuršių marias. Švariausio 
balto smėlio baltas kopas ir stipriai languotą, siaurą 
kopų sketerą. Mano supratimu, Nidos apylinkės su
teikia tokių estetinių vaizdų, su kuriais negali kon
kuruoti nei vienas Lietuvos kampelis. Iš aukštesnių 
Nidos apylinkės vietų galime kontempliuoti žalią, 
kiek melsvą Baltijos jūrą vakaruose, žalsvai palšas ir 
paprastai ramesnes Kuršių marias rytuose, šviesiai 
geltono smėlio aukštas kopas pietuose ir nesibai
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giančių žalių pušelių juostą šiaurėje. Čia turime gra
žų Sacharos lopinį, tarp vandenų įspraustą.“19 Kita 
citata priklauso vienam žymiausių vokiečių moks
lininkų – W. Humboldtui: „Čia 1809 m. keliavęs 
vokiečių mokslininkas Wilhelmas von Humboldtas 
pasakė pirmuosius gražius žodžius apie šią vietovę: 
„Kuršių neriją reikia aplankyti kaip Ispaniją ar Itali
ją, kad siela nestokotų puikių vaizdų.“20

1 [interaktyvus], [žiūrėta 2017 09 01]. Prieiga per internetą: 
http://www.nerija.lt/kultra/gyventojai

2 [interaktyvus], [žiūrėta 2017 09 01]. Prieiga per internetą: 
http://manokrastas.lt/straipsnis/akmensamziausgyvenviete

3 Baltijos gintaras / Sud. Regina Makauskienė. – Vilnius, 
2015, p. 29.

4 A. Jurkštas. Lietuvos švyturių istorija. – Klaipėda, 2017, p. 262.
5 Op. cit., p. 265.
6 [interaktyvus], [žiūrėta 2017 09 02]. Prieiga per internetą: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/20111217neringa
lasieneneringairjosmedinisfeisbukas/73585

7 A. Juozaitis. Kuršių nerija kaip sąžinė. Knyga apie vertybes 
dviejų valstybių rankose. – Klaipėda, 2016, p. 23.

8 Ten pat.
9 Laida apie smėlio užpustytus Kuršių nerijos kaimus. Pasako

ja prof. A. Gaigalas, tautodailininkas E. Jonušas ir fotome
nininkas K. Mizgiris. [interaktyvus], [žiūrėta 2017 08 26]. 
Prieiga per internetą: http://www.lrt.lt/mediateka/ira
sas/3932

10 Č. Kudaba. Įvadinis straipsnis // A. Sutkus. Neringa. – Vil
nius, 1994, p. 8.

11 [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 08 26]. Prieiga per internetą: 
http://www.nerija.lt/kultura/uzpustytikaimai

12 D. Elertas. Kopgalis. – Klaipėda, 2002, p. 13.
13 Č. Kudaba. Op. cit., p. 8–9.
14 Kuršių nerijos nacionalinio parko informacinis lankstinukas 

Kuršių nerija prasideda Smiltynėje!
15 A. Juozaitis. Op. cit., p. 29.
16 K. Demereckas. Klaipėdos istoriniai parkai ir želdynai. – 

Klaipėda, 2014, p. 98. 
17 A. Juozaitis. Op. cit., p. 24.
18 A. Jurkštas. Op. cit., p. 265.
19 K. Pakštas. Kultūra. Civilizacija. Geopolitika. – Vilnius, 

2003, p. 170.
20 Kuršių nerijos nacionalinio parko informacinis lankstinukas 

Kuršių nerija prasideda Smiltynėje!

Kuršių marių ir Parnidžio kopų smėlynų peizažas. Valentino Kulevičiaus nuotraukos
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Birželio 30–rugpjūčio 20 dienomis Nacionalinėje 
dailės galerijoje Vilniuje veikė paroda „Optika ir struk-
tūros. Kazio Varnelio kūryba: 1967–1977“, pristačiu-
si reikšmingą Kazio Varnelio kūrybos dešimtmetį.

Įžengi ir išvysti: dešimt metų kryptingo darbo, 
tikrumo. Įžengi ir stebiesi: iš pirmo žvilgsnio griež
tose, monotoniškose optinėse iliuzijose veriasi įvai
rialypis, harmoningas pasaulis – ne tik šviesos, for
mos, bet ir garso, judesio, nenutrūkstamos minties.

Visų pirma šį įspūdį kuria ypatinga Kazio Var
nelio darbų sąveika su juos supančia erdve. Paro
dos kuratorius ir architektas Kazys Varnelis (jau
nesnysis) parodos anotacijoje rašo, kad dailininkas 
„siekė praturtinti modernistines erdves ir kartu jas 
gerbė“. Būtent su tokia pagarba ir kruopštumu 
menininko sukurti parodų maketai – kaip kūriniai 

Ugnė Palukaitytė

Skambančių formų pasaulis

turėtų atrodyti išdėstyti „baltojo kubo“ formato 
erdvėje, kurią laikė tinkamiausia savo kūriniams. 
Erdvės, ritmo pojūtį atskleidžia ir parodoje pateik
ti kadrai iš K. Varnelio gyvenimo. Štai ritmingai 
išdėliotos šventųjų statulėlės K. Varnelio sukurtoje 
ekspozicijoje Bažnytinio meno muziejuje, kuria
me menininkas dirbo po dailės studijų. O štai jau 
vėliau: preciziškai įrengtas dailininko butas Čika
goje – šviesios erdvės, paveikslų ir baldų dermė, 
aiškios ir tikslios formos, primenančios Varneliui 
įtaką dariusią modernią Čikagos architektūrą. Par
oda taip pat įrengta pagal paties K. Varnelio suma
nytus eksponavimo principus. Galbūt būtent dėl 
to paveikslai neužvaldo erdvės, o į ją tarytum įsilie
ja. Apima jausmas, tarsi galėtum ne tik apžiūrinėti 
parodą, o joje tiesiog būti, tarytum paveikslais už
pildyta patalpa pati būtų vientisas kūrinys.
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Ne mažiau įdomūs ir patys darbai – geometri
nės  formos skleidžia tylius virpesius. Atrodo, per 
ilgą laiką išmąstytas šis linijų šokis. Tuo pat metu 
tikslus, aiškus, ritmiškas ir kupinas netikėtumų – 
kai pasiklysti formų labirinte, kai paveikslo ritmas 
staiga nutrūksta ir vėl pradeda skambėti. Bet ir tas 
nuklydimas, tas trūkis toks nesudrumstas, lyg tai 
jau buvo numatyta, buvo išgyventa. Ir nežinia – 
gal duslus menamas optinių struktūrų apšvietimas 
atkeliavo iš bažnyčių, kurioms K. Varnelis kūrė vit
ražus. Gal tie vitražai taip pat švelniai švytėjo, kaip 
ir jo paveikslai. Gal prisimerkus po aštriakampių 
kubų dėlione galima išvysti iki pat tolimos Ame
rikos išeivio atsivežtą mamos audeklo raštą, senus 
laikus menančią lietuviškų gyvatėlių, eglučių dai
ną. Vėl prisimenu nuotraukas: gamtos apsuptyje 
įsikūręs dailininko gimtasis Alsėdžių kaimas, tė
vas, – bažnyčių dailininkas, – bedrožiantis Rūpin
tojėlį, mandalą primenantis lubų ornamentas me
dinėje Alsėdžių bažnyčioje. Gal be viso to nebūtų 
ir šio švytėjimo, šio skambesio. Gal, bet dėl to, žiū
rint į šiuos darbus, ir reikėjo neišsigąsti lakoniškos 
formos, stebėti ir klausytis jos pasakojamų istorijų.

O toji forma – tai ritmas. Ti, ti, ti, begalinis. Iš 
pasikartojimo gimsta muzika ir iliuzija. Jauna po

relė ilgokai stoviniuoja prie vieno darbo ir pasakoja 
vienas kitam, ką mato. Paveikslas vadinasi Išgaub-
tas plius įgaubtas. O jiems regisi – ir krintantis, ir 
įdubęs, ir atsispindintis. Vienoks iš arčiau, kitoks 
atsitraukus. Pats turi atrasti, kaip žiūrėti, kad pa
matytum, kaip sąmonėje gimsta vis nauji vaizdai. 
Varneliui didžiulį įspūdį paliko ir optiniu menu 
susidomėti paskatino 1965 metais Niujorke vy
kusi paroda Atliepianti akis – išsami optinio meno 
kūrinių apžvalga, išpopuliarinusi šią meno kryptį. 
Tačiau nei oparto ryškūs kontrastai ar žaidimas 
žiūrovo vizualiniu suvokimu, nei minimalizmo 
dėmesys formai menininkui netapo vien eksperi
mento elementais. Greičiau – priemone sukurti 
daugia sluoksniškumą. Sudėti į paveikslą daug is
torijų, vib racijų, kurioms visoms atrasti nėra jokios 
instrukcijos, tik vingiuotas tavo paties minčių že
mėlapis. Ir galbūt – ramiai, tačiau aiškiai jau paties 
viduje atliepiantis skambesio aidas – ti, ti, ti...

Daugiau apie Kazio Varnelio gyvenimą ir kū-
rybą galima sužinoti apsilankius jo namuose-mu-
ziejuje Vilniuje ir Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus virtualioje parodoje „Varnelio fotografija“: 
http://www.lnm.lt/kazio-varnelio-fotografija/

Tomo Kapočiaus nuotraukos
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Edukacinis projektas Pabėgimas iš teat-

ro – tai aktorės Aušros Pukelytės orienta
cinis spektaklisžaidimas, skirtas vyresnių
jų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems. 
Jo dalyviams bus pasiūlyta atlikti įvairias 
su Jaunimo teatro veikla ir miesto istorija 
susijusias užduotis keliaujant senamiesčio 
gatvelėmis. Pastabumą ir kūrybinį mąsty
mą skatinančiam projektui vadovaus trys 
Jaunimo teatro aktoriai: Aušra Pukelytė, 
Lukas Petrauskas ir Simonas Storpirštis. 
Jie padės išsisukti iš keblių situacijų arba, 
priešingai, trukdys rasti teisingus sprendi
mus. Žaidimą vainikuos trumpi teatriniai 
pasirodymai. 

 

Premjera 
Valstybiniame 
jaunimo teatre 
2017 m. rugsėjo 13 d.

Lauros Vansevičienės nuotraukos
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