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Procesų galerija SHCH|ŠČ rudenį užbaigė gru-
pine jaunųjų tapytojų paroda „Pareiškimas“. Ekspo-
zicijoje pristatyti per pastaruosius dvejus metus į Lie-
tuvos dailininkų sąjungą įstoję autoriai iki 35 metų.

Parodoje dalyvavo Goda Lukaitė, Andrius 
Makarevičius, Adelė Liepa Kaunaitė, Kristina Ma-
žeikaitė, Mykolė, Simona Merijauskaitė, Petras 
Lincevičius, Dovydas Alčauskis, Simona Žilėnaitė. 
Rodos, visiškai skirtingi autoriai, savarankiški, in-
dividualūs. Nesusijungę į grupę, neturintys bendro 
manifesto ir nesiekiantys konkretaus revoliucinio 
tikslo meninėje plotmėje ir/ar už jos ribų. Tačiau 
parodos kuratorius Darius Jaruševičius pasiūlo 
grįžtelėti į filosofijos siūlomas interpretacijas – 
žvilgsnį iš paukščio skrydžio.

Tad kas surašyta šių jaunų tapytojų pareiškime 
ir kam jis adresuotas? Formalūs apribojimai, kelia-
mi parodos pretendentams – būti jaunam ir būti 
įstojusiam į Sąjungą – yra sąmoningai komiški ir 

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Daugtaškiais nusėtas Pareiškimas

ironiški. Vietoje kokybinių grynųjų dailės kriterijų 
pasirenkami biurokratiniai, faktiniai, mechaniški. 
Viena vertus, taip šmaikštaujama apie metaforišką 
pareiškimą savo kūryba tapti Sąjungos nariu ir taip 
užsitikrinti socialines garantijas. Kita vertus, taip 
pabrėžiama, jog dailės naujumas, jos virsmo poten-
cialas glūdi ne izoliuotoje dailės pasaulio terpėje ir 
ne formaliuosiuose tapybiniuose aspektuose.

Alternatyvos paieškos

Kiekviena paroda yra tarsi žaliava sudrebinti nu-
sistovėjusias normas ir klišes. Tokia viltis ypač bū-
dinga grupinėms parodoms, kurioms tarsi keliamas 
idėjinio vieningumo reikalavimas. Tačiau, pasak 
D. Jaruševičiaus, manifestas, verbalizuotas pokyčių 
troškimas – tik viena iš daugelio galimybių ieškoti 
alternatyvų. Kita alternatyva, realizuota šioje paro-
doje, renkasi džiazuoti, atsiduoti atsitiktinumams 
ir laukti netikėto rezultato. Todėl šios parodos 

Andrius Makarevičius. Užburtas ratas
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pareiškimas yra ne teiginių sąrašas, ne vienas kitą 
papildantys punktai su išvadomis ir rezoliucijomis. 
Tai – galimų teiginių diagrama, kratinys, daugialy-
pis ir ambivalentiškas vizualinis tekstas.

Bet ar tai reiškia, kad paroda yra savaiminė 
vertybė ir jos turiniui neteikiamas joks vaidmuo? 
Matyt, anarchistinio potencialo galėtų turėti ir 
primityvistinio, ir vaikų ar mėgėjų meno paroda. 
Greičiausiai tai net būtų radikalesnis, o drauge ir 
per daug literatūriškas, per daug tiesmukas laisvės 
siekiamybės utriravimas. Šioje parodoje imamasi 
kiek sunkesnio uždavinio. Čia siekta, kad pats iš-
silaisvinimas iš banalybės netaptų banaliu. Kitaip 
tariant, parodos dalyvių paveikslus galėtume iša-
nalizuoti grynai meno pasaulio terminais, sąvoko-
mis ir frazeologija. Arba galėtume tuose pačiuose 
kūriniuose ieškoti sprogstamojo užtaiso pažado. 
Trečiasis kelias – jungti šias dvi interpretacines ga-
limybes.

Labirinto modelis

Prieš aptariant konkrečių autorių kūrybinius 
pareiškimus svarbu paminėti ir ekspozicinio spren-
dimo poveikį. SHCH|ŠČ galerijos erdvė savaime 

yra nestandartinė. Vietoj sterilaus balto kubo su-
siduriame su stikliniu, industriniu, kone pankišku 
stačiakampiu. Iš jos nėra išvalyti kontekstai. Čia, 
rodos, sklando nonkonformistinė dvasia, skamba 
institucinės kritikos gaidelė. Ir pati erdvė, ir paro-
dų eksponavimas, ir jų koncepcijos diktuoja delio-
zišką rizomos sampratą. Vietoj elitizmo siekiama 
marginalumo, vietoj hierarchijos – horizontalumo, 
vietoj homogenijos – pliuralizmo. 

Tokia principinė strategija atsispindi jau vien 
šios parodos architektūriniame sprendime. Pareiš-
kimo neįmanoma apžiūrėti nuosekliai, tvarkingai. 
Čia atsisakyta linijiškumo ir pasirinktas pralaidaus 
labirinto modelis. Tai – postmodernaus „pasidaryk 
pats“ realizacija. Kiekvienas žiūrovas susidaro savo 
asmeninį maršrutą, tad pamato kitokią parodos 
panoramą. O tai reiškia, kad lankytojas susikuria 
unikalius prasminius paveikslų komunikacinius 
ryšius ir gauna skirtingus pasakojimus. 

Jausmo kultas

Mano išgirstasis pasakojimas prasideda Godos 
Lukaitės drobėmis. Jos paveiksluose nesutiksime 
nė vieno žmogaus. Tai – tarsi senovinės nuotrau-

Goda Lukaitė. Artėja ir tolsta Pakalnučių pieva
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kos, kurių išryškėjimui prireikdavo tiek laiko, jog 
visi judantys subjektai išnykdavo laukime. Apie se-
novines nuotraukas verčia galvoti pati nostalgiška 
G. Lukaitės kūrybos atmosfera. Iš tiesų, ir paste-
linis bei pilkas koloritas, ir lengva, orinė tapysena, 
ir siužetai panardina į svajingą, švelnią, malonią 
melancholiją. Apima į nieką nenukreiptas ilgesys. 
Keistas, ore pakibęs ilgesys. Balansavimas, flirta-
vimas su raudonų saulėlydžių pernelyg saldžia ro-
mantika ir gebėjimas išlaikyti subtilumą. Tai ir yra 
viena iš G. Lukaitės pareiškimo gijų. 

Kitas G. Lukaitės pareiškimo punktas – vizu-
alumo taktiliškumas. Žiūrim į traukinio bėgius 
ir, rodos, iš tiesų girdim monotonišką bildėjimą. 
Gausus lesiravimas pripildo plaučius gaivių oro 
gurkšnių. Apleistame kambaryje girgžda besi-
sūpuojanti lempa, pražysta pakalnutės. Ir tai at-
rodo kažkaip normalu. Kodėl? Nes čia siekiama 
išsilaisvinti iš normalumo kanonų. Fantazijos ir 
realybės, prisiminimo ir dabarties ribos tampa 
reliatyvios, blyškios, pagaliau nereikalingos. Ar-
chitektūriškai nelogiška stotelė – svajonių jėgos 
įrodymas. Jausmas vėl iškeliamas į pirmą planą, o 
racionalumas atsitraukia. Tačiau taip ne grįžtama 

į modernizmo erą, o žingsniuojama į kokybiškai 
naują emocijos pirmenybę. Postmodernusis jaus-
mo kultas – tai naratyvo atsisakymas, sutrauky-
mas, nuvainikavimas.  

Įtrūkis laike

Naratyvą, ar tiksliau laiką, chronologiškumą to-
liau plėšo Adelė Liepa Kaunaitė. Čia eksponuojami 
tapytojos kūriniai iš Akmens laiko ciklo. Šiame ci-
kle, o, matyt, ir visoje autorės kūrybinėje pozicijoje, 
paveikslas interpretuojamas kaip įtrūkis, veikiantis 
kaip savarankiška laiko mašina. A. L. Kaunaitės mi-
tologiniai padarai į save susiurbia praeitį, dabartį ir 
ateitį. Jie savyje talpina visatos sprogimą, dekoraty-
vias architektūrinių elementų parafrazes, rūgštines 
esaties, reklamos industrijos įskiepytas spalvas ir 
ateities nežinomybę, pažymėtą geometrinių formų 
pavidalais. Šalia globalaus laiko maišymo, sintetina-
mas ir asmeninis. Kelionių po kalnus prisiminimus 
perveria vaikystės animaciniai baubai ir futuristinės 
vizijos. Laikrodžio tiksėjimas girdimas stebint dažo 
klampumą, potėpio pastoziškumą, sluoksnių gausą. 

Tačiau paveikslo sluoksnių geologinis nagrinė-
jimas suteikia laikui chronologijos aspektą. Todėl 

Svajonių stotelė
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pravartu akcentuoti A. L. Kaunaitės tapymo pro-
cesą. Vienalaikiškai pradedami ir plėtojami bent 
keli paveikslai, atsiduodant spontaniškam gestui ir 
netikėtos minties eigai. Paveikslas patiria kritines 
metamorfozes. Viename paveiksle glūdi dar keletas 
nematomų paveikslų, kuriems buvo lemta išnyk-
ti po naujų dažų sluoksniu ir išlikti tik virtualių 
nuotrupų pavidalu autorės atmintyje. Tad A. L. 
Kaunaitės pareiškime svarbus vaidmuo skiriamas ir 
fragmentacijos praktikai. Fragmentavimas, kaip ša-
lutinis tapymo proceso produktas, dar kartą akcen-
tuojamas ir figūratyviai. Sąmoningai kompoziciš-
kai nepriimtinai „amputuojamos“ objektų dalys.

Kūno desakralizacija

Fragmentacija – svarbus ir Andriaus Makare-
vičiaus tapybinio pareiškimo akcentas. Žiūrovai 
tyčia estetiškai šiurpinami kompozicinius veikėjus 
įspraudžiant taip, kad šie kone virsta pro drobės 
kraštus iš virtualybės į realybę. Atostogautojo plikę 
veržia drobės krašto lubos, lunatikuojančiai deivei 
nukerpami plaukai. Gėlės A. Makarevičiaus pievo-
je teikia ne harmonijos pajautą, o įspėja apie pra-
žydusią beprotybę visuomenėje. Kurortų lankytojų 
komedija. Nuoroda į Baudelaire’o Pykčio gėles, iš-

laikant kritinį atstumą ir jau kitoje drobėje paro-
dant, kad bohemiškas gyvenimo būdas – ne išeitis. 

Moterys, muzika ir alkoholis susijungia į už-
burtą ratą. Cikliškumas tarsi turėtų teikti ramybę, 
nes simbolizuoja įvykių eigos nuspėjamumą. Ta-
čiau ši uždara klaustrofobiška sistema – nusikaltė-
lė, grobianti meniškas sielas ir veriančias jas savo 
įkaitais. Dalinė simetrija čia siejasi ne su antikiniais 
grožio idealais, o su ironišku popartišku kartojimu. 
Kitoje drobėje pašiepiamas modernaus šokio pseu-
dointelektualumas, kartu žavintis jo bjaurumo es-
tetika ir ją perkeliant į tapybinį paviršių. Kūnų pai-
niava čia sudaro vientisą mėsišką masę. Čia vienu 
metu iš kūnų ir potėpių dėliojamas nerūpestingas 
ritmas, ornamentas, ir pabrėžiama kūno fiziologija, 
jo materialumas, objektiškos savybės.

Industrinės pelkės

Šie trys autoriai išsilaisvina iš reprezentacijos 
gniaužtų, jos represyvumo, neišeidami iš figūraty-
vumo ribų. Jie, galima sakyti, yra Francio Bacono 
strategijos įpėdiniai. A. L. Kaunaitė priešinasi laiko 
diktatūrai. A. Makarevičius slepia veikėjų veidus 

Adelė Liepa Kaunaitė. Visatos sprogimas

Adelė Liepa Kaunaitė. Su sparnais
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ir tokiu būdu bei kitomis priemonėmis akcentuo-
ja jų kūniškumą. G. Lukaitė savo urbanistiniuose 
peizažuose eliminuoja subjektą bei trina realybės ir 
įsivaizduojamybės takoskyrą. Subjekto atsisako ir 
sąlygiškai gamtinio peizažo žanrą eksploatuojantys 
autoriai. 

Mykolė kuria pelkių peizažus. Kaip taikliai pa-
stebėjo D. Jaruševičius, jos vaizduojamose sunkiai 
prieinamose erdvėse trinamos ribos tarp kultūros 
ir natūros. Jos konstruktyvūs peizažai paradoksa-
liai industriški. Priešprieša suardoma ir pasiūlo-
ma netikėta kombinacija, kompiliacija, binarinių 
opozicijų atsisakymas. Tai – šizoidinės disjunkcijos 
įkūnijimas, kai arba–arba pakeičiama į ir–ir. My-
kolės kūryboje karaliauja teigiamą poveikį turintis 
susidvejinimas. Tai – ir tapybiški, ir potėpį sle-
piantys, flomasterio efektą imituojantys peizažai; 
ir urbanistiniai, ir gamtiniai vaizdai; ir tvirtos, ir 
efemeriškos, varvančios, vandeningos struktūros; 
sintetinių ir organiškų spalvų derinys. 

Identiteto takumas

Simonos Žilėnaitės peizažai tarsi įsirašo į post-
kolonializmo diskursą. Čia autorė tapatinasi su kul-
tūriniu kitu. Koloritas mus nukelia į Afrikos savaną. 

Esame pakviečiami į sapno būseną. Taip išlaisvina-
ma pasąmonė, leidžianti lengviau manipuliuoti savo 
identitetu, išsiveržti iš socialinių konstruktų. Tad ir 
S. Žilėnaitės drobės atsisako griežtų apibrėžčių. 

Vietoje jų pasiūlomas identiteto takumas, 
neigiantis laukinio ir civilizuoto, miegančio ir pa-
budusio, vietinio ir nepažinto skirtis. Atskyrimo 
naikinimą pabrėžia ir išblukęs horizontas, išardyta 
tvora, nuvarvėję dažai, tarsi žvakė besilydanti lango 
perspektyva. Sapno būseną atsveria intensyviai rea-
listiniai šviesos ir šešėlio kontrastai.

Mito demaskavimas

Petras Lincevičius neria į mikropasaulį. Repre-
zentaciją suardo būtent akiai neįprastas mastelis. 
Išdidinti žemės grumstai paverčiami sienų apmu-
šalų dalimi. Taip vėl žaidžiama tariama natūros ir 
kultūros opozicija. Imituojamas ir akcentuojamas 
žemės personifikavimas. Žemė-maitintoja čia ta-
rytum atgyja, primena purvu aplipusią žmogišką 
odą. Įtaigios įdubos ir iškilimai sukuria kvėpavimo 
įspūdį, paslaptingo požeminio kosmoso knibžde-
sio nuojautą. 

Čia taip pat užkabinama diskusija apie stereo-
tipinę lietuvio-valstiečio tapatybę, jos abejotiną 

Andrius Makarevičius. Modernus šokis
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aktualumą ir produktyvumą šiandieniame pasau-
lyje. Demitologizacijos poreikis iliustruojamas kas-
dieniškos neva mistinės apraiškos dekonstravimu. 
Pagalvojus apie objektą, šis atsiduria mąstytojui 
prieš akis. Dangus atsispindi vandens paviršiuje, 
bet mes nebepuolame manyti, kad dangus griūna 
ir nukrito į vandens telkinio gelmes. Paukščiai upės 
dugnu neskraido ir broliai juodvarniais nelaksto...

Sidabriškas spindesys

Paskutinis pareiškimo segmentas – abstrakcijos. 
Abstrakcijos kaip reprezentacijos ardytojos pavyzdys 
yra visiškai aiškus, grynakraujis, tiesioginis. Kristi-
na Mažeikaitė potėpiais kalba apie anapusybę. Ne-
tekties, gedulo motyvas įgauna lietaus lašų formą. 
Galėtume įtarti tiesmuką lietaus ir liūdesio paralelės 
klišę. Tačiau autorės spalvinis ir kompozicinis jaut-
rumas, estetinis intelektas suponuoja, jog drobėse 
lietus sąmoningai parodomas kaip sunkiai repre-
zentuojamas reiškinys jo nesubanalinant. Taigi šiuo 
atveju kviečiama susimąstyti apie simbolį, ženklą 
kaip vaizduotės galimybes susiaurinančius veiksnius. 

Pilko kolorito užvaldytas K. Mažeikaitės abs-
trakcijas keičia dar radikaliau monochrominės Do-
vydo Alčauskio drobės. Pilko paviršiaus plokštės 

atitraukia žiūrovo fantaziją nuo galimai atpažįsta-
mų siluetų, scenų, vaizdinių. Minimaliais spalvų 
ir potėpių pokyčiais užkoduoti dangaus reiškiniai 
nesileidžia lengvai sugaunami akies dėl sidabriško 
dažo paviršiaus spindėjimo. Žvilgsnis praslysta ne-
užkibdamas už kuklių objektų užuominų. 

Klišių jungas

Simonos Merijauskaitės abstrakcijų santykiai 
su reprezentacija artimesni K. Mažeikaitės dro-
bėms. Kaip K. Mažeikaitės drobėse reprezentacijos 
ribotumą pabrėžė lietaus pavyzdys, taip S. Meri-
jauskaitės paveiksluose klišių jungas perteikiamas 
monumentalumo įvaizdinimu. Asociatyviniam 
mąstymui pažadinti pasirenkami meteorito, uolos 
įvaizdžiai, kone fiziškai slegiantys, įkalinantys žiū-
rovo žvilgsnį.

Tad kas parašyta šiame kūrybiniame Pareiškime? 
Nieko konkretaus, griežto, artikuliuoto. Parodos 
kūnas nusėtas daugtaškiais. Tačiau idėjiniai klodai 
atverti. Tai – viena iš galimybių sulaukti virsmo ta-
pyboje. Nužymėti gaires, galimybes, punktyrus ir 
laukti, ką su esama žaliava nuveiks ateitis. 

Daugiau iliustracijų p. 40–41.

Dovydas Alčauskis. Debesys
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Menas užpildo mano gyvenimą, kiekvieną 
minutę jame. Neįsivaizduoju savęs, kaip galėčiau 
nevartoti meno, tai yra nebūti jo žiūrove, o kartu 
ir kūrėja. Menas tą pačią akimirką kelia daug prieš-
taringų minčių ir verčia mane suabejoti jo aktua-
lumu, originalumu, profesionalumu ir jo kokybe. 
Menas per daug dažnai yra nesuprantamas man ir 
ima pykdyti, dėl to noriu „išsiaiškinti“ meną: iš-
analizuoti, iššifruoti, suprasti ir dar giliau pasinerti 
į jį. Jaučiu asmeninę paskatą pasamprotauti apie 
meną ir pasidalinti tomis mintimis.

Prisipažįstu, dažnai, nuėjusi į šiuolaikinio 
meno parodą, patiriu nuobodulį ir nusivylimą. 
Jaučiuosi nesupratusi savitos meno kūrinių esteti-
kos ir pagrindinės minties, nepatyrusi emocinio jų 
paveikumo. Dažnai neatrandu jokių asmeninių są-
sajų su kūriniais, todėl esu abejinga ir, jausminį pa-
grindą palikdama nuošalyje, meną pradedu vertin-
ti protu. Kritiškai nusiteikęs protas atranda meno 
kūrinių eksponavimo trūkumų, pastebi technines 
klaidas, įžvelgia ideologinių prieštaravimų ir susi-
kuria neigiamą parodos bei atskirų kūrinių povaiz-
dį. Tas „povaizdis“ ilgai išlieka atmintyje, todėl kitą 
kartą svarstydama, į kurią šiuolaikinio meno paro-
dą nueiti, aš daugiau laiko praleidžiu gilindamasi į 
parodos anotaciją, plačiau pasidomiu menininkų 
biografijomis, parodą vienijančia bendra tema bei 
jos kontekstu. Tačiau net ir po išankstinio pasiruo-
šimo aplankyti parodą aš vis vien dažnai patiriu ne-
supratimą, neįsijautimą, abejingumą ir nuobodulį. 
Tada jaučiuosi kalta, kad negebu suprasti Meno, 
kad esu nepakankamai išsilavinusi, turiu nepakan-
kamai gyvenimiškos patirties...

Austė Guogaitė

Atvirai – kam man reikalingas menas

Taigi kyla klausimas – kodėl aš ir toliau lan-
kausi šiuolaikinio meno parodose, domiuosi meno 
naujienomis ir pati kurdama dalyvauju meno vyks-
me, jeigu Tas Menas toks sudėtingas ir neapčiuo-
piamas? Čia pat ir mano atsakymas  – aš jaučiu 
meno poreikį. Man reikalingas menas!

Jeigu užsimerkčiau ir įsivaizduočiau pasaulį be 
meno, be parodų, pamatyčiau pasaulį esant labai 
paviršutinišką, netgi „tamsų“, neturintį savo dva-
sios. Kultūra kuria žmogaus savastį, suteikia me-
tafizinį pagrindą jo būčiai. Menas reikalingas man 
kaip ir visa kita kultūra. Ir menas, taip pat būda-
mas objektu, į kurį nukreipiamas žmogaus – ste-
bėtojo žvilgsnis, leidžia žmogui intensyviau patirti 
savo egzistavimą, būtent dėl subjekto ir objekto 
santykio buvimo. Taigi ieškodama prasmės ir eg-
zistencinės pilnatvės, aš renkuosi kaskart iš naujo 
eiti į meno parodas, vėl nukreipti savo žvilgsnį į 
ekspozicijos objektą ir kaskart vis iš naujo susidurti 
su nepatogumu, kuris kyla dėl mano negebėjimo 
suprasti meną, nes negaliu pakęsti tuštumos jaus-
mo, nes be meno aš negaliu jaustis pakankamai 
žmogiška.

Menas yra žmogiškumo pagrindėjas, jis pri-
pildo mano sielą neregimos substancijos, bet ko-
dėl dažnai negaliu jo suprasti ir tinkamai vertinti? 
Kieno kaltė, kad tarp kūrėjo ir žiūrovo slypi tokia 
gili praraja? (Samprotauju ir toliau remdamasi savo 
pačios patirtimi.) Manau, kad kaltas žiūrovas, tai 
yra tik aš pati kalta, kad nesuprantu meno ir dėl to 
patiriu nuobodulį. Galbūt į parodą aš ateinu per 
daug „agresyviai“ nusiteikusi, nes jau prieš tai esu 
mačiusi daug meno kūrinių ir turiu su kuo juos 
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palyginti. Esu per daug kritiška, per daug persi-
sotinusi besikartojančiomis kompozicijomis. Aš 
kiekvieną kartą taip kvailai trokštu būti nustebinta 
originalaus sumanymo arba emocionaliai sužadin-
ta meno kūrinio, jog stebėdama jo fizinį „paviršių“, 
neužčiuopiu pačios subtiliausios jo esmės. Tačiau 
aš tikiu, kad menas turi savo esybę. Gal tiesiog, ste-
bėdama meną, turėčiau pati atsiverti jam, neskirs-
tyti jo į gerą ir blogą, neprievartauti savęs suvokti 
jį, o priimti, kaip jis atrodo tuo momentu, patirti jį 
tuo aspektu, kuris yra prieinamas.

Jeigu aš nesuprantu meno kūrinio, tai nepadaro 
jo prastu! Priešingai, tas nesuprantamumo pojūtis 
sukuria iliuziją, kad mene yra ką suprasti, kad yra 
kažkokia slapta tiesa, kurios aš dar nepatikrinau 
savo patirtimi! Drįstu manyti, kad meno suprati-
mas prašosi atsiverti kitokiems pažinimo būdams 
negu protavimas. Neužtenka vien matyti kūrinį ir 
aiškintis jame atsiveriančius vizualiuosius ženklus 
ir formas ar analizuoti jo konceptualų pagrindi-

mą. Manau, kad reikia ieškoti asmeninių sąsajų su 
meno kūriniu ir stengtis jį patirti – meno suvokimo 
procese pasitelkti galimus jutimų organus. Regint, 
suuodžiant, girdint, o gal ragaujant arba liečiant ga-
lima susidaryti asmeninį patyrimą ir supratimą. O 
gal reikia atverti savo intuityvų žinojimą ir jausmi-
niu būdu skverbtis į pačią meno esmę? Kad ir kaip 
ten būtų, menas reikalauja išplėsti suvokimo gali-
mybes ir kartais netgi įveikti savo žmogišką ribotu-
mą. Manau, menas yra reikalingas dėl šios jo galios 
nuolatos keisti žmogaus požiūrį ir patį žmogų.

Menas man reikalingas ir dėl jame paslėptos 
individualios savasties, kuri mane visada domina. 
Ta savastis – tai kūrėjo asmenybė, daugiau ar ma-
žiau besireiškianti mene. Tikiu, kad į meno kūrinį 
gali prasiskverbti kūrėjo energija, savita mąstysena, 
psichologinė būsena ir laikotarpio dvasia. O asme-
ninėmis kūrėjo patirtimis ir autentiškais jausmais 
užpildytas kūrinys gali atverti bendražmogiškos 
patirties lauką, kuris skleidžia tikrumą ir įtikina 
žiūrovą. Taigi, eidama į šiuolaikinio meno parodą, 
iš dalies aš einu į susitikimą su menininko asmeny-
be. Jos subtilumo aš ir turėčiau ieškoti fizinį kūną 
įgavusiuose dailės darbuose. Gali būti, kad kaip tik 
dėl asmenybės buvimo kūrinyje ir yra sunku su-
prasti meną, nes sunku suprasti sudėtingą žmogaus 
individualybę. 

Menas yra labai reikalingas. Kartais net nesvar-
bu, ar galiu jį suprasti, ar galiu, pasitelkusi jutimus, 
jį patirti, svarbu yra juo domėtis ir nenustoti lan-
kytis šiuolaikinio meno parodose. Yra svarbu nuo-
latos suktis meno pažinimo rate ir nekaltinti savęs, 
jeigu menas netampa aiškus. Galbūt, atėjus laikui, 
meno kūrinyje užslėpta tiesa atsiskleis ir taps su-
vokta. Svarbu žinoti, kad menas turi ką atskleisti. 
Menas, būdamas svarbia kultūros dalimi, kuria 
pasaulio dvasią ir užpildo žmogaus egzistencinę 
tuštumą, išplečia žmogaus kasdienybės patyrimo 
ribas, kelia klausimus, augina asmenybes. Beje, ir 
meno kūriniai alsuoja kūrėjų asmenybės gyvumu, 
kurį visada gera pajusti kūriniuose. Menas reikalin-
gas. Menas turi savo esybę!
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Mūza Svetickaitė

patikrinamasis

ar jau blogai jei galvoj girdi balsus
naguose per mažai juodymų kad išmoktum melstis
akys nebeužkopia į zenitą
vos sušvebeldžiuoji savo vardą nepameni kaip jis rašomas
pamiršti pamaitinti žiurkėną
stimpa vargšas narvely grauždamas virbus
nekenti saulės į mėnulį žiūri su tamsintais akiniais
vasarą lindi namuos žiemą gastroliuoji lig vidurnakčio
pavasarį būni pumpurų išminuotoja
rudenį maudais lietuj klevo lapai vietoj vantų
kiauras dienas šoki su bodžangliu
miegi su geršvino plokštelėm vietoj pagalvių
nenori valgyti nenori gerti
gyveni tik poezija šauki odisėją
skambini homerui nežinai kur jis dabar klausi

ar jau blogai? ne
tik drabužių nebepirk
tramdomų marškinių ir taip atveš

pranašystė ateinantiesiems

iš sukriošusių laivų lemta kristi astroliabijoms
smegti jūros dugnan susikaustyti dumbliuose
pamiršti savo paskirtį nelankyti darbo biržos
negauti slaugos ir socialinio būsto
nemokėti mokesčių neoficialiai valkatauti
dangaus šviesulius iškeisti į žuvis
ir glamonėti jas traiškanotom akim
kaip benamiui prabangiam kvartale
neturint pranašumo taškų

***

Visus tuos kartus, kai pušys pražysta
išgirstu jo balsą, nenutildomą ir ramų
kaip jūros ošimas. Tik tąkart
atgyja nuotraukų albumai,
atsikuria veidai ir vardai,
lyg archeologai savo šluostėm būtų švytravę.
Geriu atminties gėralą, dėlioju nugyventas akimirkas,
detalės ryškėja, skeveldros sulimpa į kulkas,
sproginėja galva nuo gražumo
to, kas baisu. Slepiuosi po sendaikčių skraistėm
nuo rutinos ir veiksmo, kuriam turėčiau sukiotis.
Te balsai ir garsai nutyla,
ir mano neramybė nustos vaidentis,
kaip sudūla mirę laivai.

Ir tik tąkart
tu žvilgteli taip, lyg visas pasaulis tave būtų apleidęs
it išdžiūvusį gervių neliečiamą šulinį.
Ir man to pakanka,
kad baigtųs birželis ir nutiltų galva.

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Palangos Vlado 
Jurgučio pagrindinė mokykla, 7 klasė
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Ar prisimeni, kaip pirmą kartą įėjai pro duris? 
Tave pasitiko ryškių, kontrastingų spalvų korido-
rius. Sienos buvo apklijuotos popierinėmis lėkšte-
lėmis, margintomis guašu. Dešinėje pusėje stovėjo 
pakaba ir eilė batukų porų. Koridoriuje tvyrojo 
prakaito, bulvių košės ir dešrelių kvapas. Gal ir ne 
itin malonus ir priimtinas tavo jautriai uoslei, bet 
ne pats baisiausias, kokį tau kada teko užuosti.

Vienu metu tau kilo abejonė. Tu sustojai vidu-
ry koridoriaus. Stovėjai taip kelias minutes rankoje 
gniauždama pirštines. Buvai jauna. Labai jauna. 
Iki mokyklos baigimo tau buvo likę treji metai. 
Visad su paauglišku užsispyrimu tvirtinai sau, kad 
moki prisiimti atsakomybę, o tą vienintelį kartą 
tuo suabejojai. Lėtai atitraukei rankinės užtrauk-
tuką, įsidėjai pirštines, atsisegei paltą ir pajudėjai 
iš vietos. Tuo metu tu dar galėjai grįžti prie durų ir 
nepastebėta iš ten dingti, bet likai. 

Netoliese krykštavo vaikai. Eidama pro stikli-
nes duris, matei juos visus. Pasisveikinai su naujo-
siomis kolegėmis, persimetėte keliomis mandagu-
mo frazėmis. Pagalvojai, kad pirmą kartą susitikę 
žmonės neturėtų apie ką kalbėti, jei neegzistuotų 
orų tema. Tau prieš akis, ant stalo, staiga išdygo 
šūsnis popierių ir karštos kavos puodelis. Nema-
žai laiko praėjo, kol perskaitei paskutinį lapą. Tau 
buvo keista, kad dar nematei vaikų veidų, bet jau 
žinai apie juos viską (taip, tu buvai naivi ir tikėjaisi, 
kad iš kažkokių popiergalių gali pažinti žmogų). 
Tačiau kur kas labiau tave glumino itin „margos“ 
vaikų ir jų tėvų biografijos. 

Stovėjai prie didelės patalpos durų. Iš pradžių 
vaikus stebėjai per stiklą. Bandei įsivaizduoti, kuo 
vardu kiekvienas iš jų, kiek jam metų ir kokios 
priežastys paskatino čia ateiti. Nors iš tikrųjų, iš 
pirmo žvilgsnio, tai tebuvo normalūs, paprasti vai-
kai, be jokių išskirtinumų: vieni sėdėjo prie ilgo 
stalo ir piešė, kiti ant kilimo žaidė su mašinėlėmis, 

Viktorija Valinčiūtė

Keturiolika

treti kitoje kambario pusėje repetavo pasirodymą, 
kurį ruošė mokyklos renginiui. Vaikai tau priminė 
paukščius. Jie buvo tokie greiti, laisvi ir žavingai 
naivūs, kad negalėjai nesišypsoti žvelgdama į juos. 

Tada atidarei duris. Tarp jūsų buvusi trapi stik-
linė siena dužo. Nuo seno žinojai, kad šukės neša 
laimę. Patikėjai tuo ir tąkart. Pasisveikinai. Metei 
į šalį sąrašą su vaikų vardais ir prisistatei. Rankose 
laikei saldainių maišelį. Šypsojaisi, bet giliai giliai 
viduje jaudinaisi. Paskutinį kartą taip jaudinai-
si antroje klasėje, prieš koncertą, kuriame turėjai 
skambinti kanklėmis. Jautei diskomfortą, jaudulį, 
laibi pirštai vos spėjo spausti stygas. Dabar, po be-
veik aštuonerių metų, tu supratai, kad nuo to lai-
ko niekas nepasikeitė. Pasikeitė gal tik tai, kad tu 
jau ne vaikas, o jauna mergina, į kurią susmeigtos 
keturiolikos vaikų akys. Nepatikliais žvilgsniais jie 
seka tavo veido išraiškas, gestus. Tie maži žmogu-
čiai labai anksti išmoko niekuo nepasitikėti, bet 
tavęs dėl šito niekas neįspėjo. Neįspėjo ir dėl to, 
kaip sunku bus užsitarnauti jų palankumą, kad tai 
bus kasdienė kova su jų baimėmis ir savo vidiniais 
demonais. Tu dar daug ko nežinojai. 

Po pirmosios pažinties praėjo beveik keturi mė-
nesiai. Meluotum, jei sakytum, kad kaskart į susiti-
kimus su vaikais ėjai visiškai rami. Tavo žvilgsnyje 
ir žingsniuose visad buvo kažkas neapčiuopiamo ir 
nepastebimo. Pradėjai bijoti besiveriančių vaikų ir 
savęs. Kai baimė jau buvo beatslūgstanti, tu eili-
nį ketvirtadienį atidarei centro duris ir nuskubėjai 
koridoriumi. Paskubomis pakabinai paltą, išsitrau-
kei iš rankinės knygą ir įlėkei į bendrąjį kambarį. 
Vaikai, pamatę tave, atbėgo ir prisiglaudė. Jautei jų 
šilumą, kvepiančią pakalnutėmis. Manei, kad tavo 
visa diena bus siaubinga, nes ryte, prieš pamokas, 
sudaužei gražiausią savo puodelį ir susipjaustei ran-
kas bandydama sušluoti ir surinkti virtuvėje paži-
rusias šukes, bet dabar tau buvo neįtikėtinai gera. 
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Kai pagaliau pasprukai iš vaikų glėbio, prisėdai ant 
sofos. Savo rankose šildei per dešimtąjį gimtadienį 
gautą Astridos Lindgren Pepę Ilgakojinę. Tu visad 
žinojai, kad šią knygą skaitysi ir savo vaikams, tik 
neapskaičiavai, kad tų vaikų bus ne vienas ir net ne 
du, o netgi keturiolika. Vaikai ėmė burtis aplink 
tave. Tu atsisėdai ant kilimo ir atsivertei naują kny-
gos skyrių. Pradėjai skaityti, o paskui knyga keliavo 
ratu – iš rankų į rankas – ir visi vaikai skaitė tekstą 
paeiliui. Tu grožėjaisi, nes visad mėgai balsu skaito-
mus tekstus. Jie visada tave šildė. 

Atėjo pietų metas. Palikai žaidžiančius vaikus 
ir nuėjai atnešti stalo įrankių, lėkščių, puodelių, 
maisto ir gėrimų. Kaskart stebėdavaisi, kaip vienu 
kartu įmanoma visa tai atgabenti į kambarį, bet da-
bar ir pati šito išmokai. Skubiai dėliojai cepelinus į 
lėkštes ir pilstei į stiklines sultis. Kai pagaliau visas 
maistas buvo išdalintas, lengviau atsikvėpei ir pa-
linkėjusi vaikams gero apetito atsisėdai nuošaliau 
ir ėmei pildyti dienyną. Taip, dienynai dar buvo 
tikri – popieriniai. Juose pareigingai žymėdavaisi 
vaikus, kurių tądien nėra, rašydavai įvertinimus. 
Niekada nemėgai šių formalumų, tau jie tebuvo 
tik bereikšmiai skaičiai ir raidės. 

Vaikai vienas po kito kilo nuo pietų stalo. Ga-
liausiai liko vienas dar valgantis vaikas ir krūva 
lėkščių. Vos tik pakilai nuo kėdės, berniukas at-
sistojo, agresyviai pastūmė savo kėdę šalin ir nu-
vertė stalą. Tu išsigandai. Tavęs negelbėjo net tai, 
jog visada žinojai, kad šis vaikas sutrikęs. Grindis 
nuklojo geltonų šukių lavina. Per stebuklą išsigel-
bėjo tik stiklinės, kurios, matyt, buvo patvaresnės 
nei geltonosios lėkštės. Tu pripuolei prie berniu-
ko, viena ranka stumdama jį šalin, o kita ranka 
bandydama sustabdyti smalsiai prie įvykio vietos 
besiveržiančius vaikus. Nenorėjai, kad vaikai susi-
žalotų. Vaikai tau rūpėjo kur kas labiau nei kada 
yra rūpėjęs koks suaugęs žmogus. Ramindama save 
ir savęs paties išsigandusį berniuką, tu rinkai šukes. 
Šį kartą teko darbuotis rankomis, nes šluota, lyg 
tyčia, prieš kurį laiką kažkur prapuolė. Antrą kar-
tą tą pačią dieną susipjaustei rankas. Kad ir kaip 
saugojaisi, galiausiai atrodei kaip mažas vaikas, ku-
ris erzino katiną ir šis apdraskė jam delnus. Visą 
procesą stebėjo kaltininkas. Iš pradžių, dar prieš 

imdamasi savęs žalojimo, tu norėjai jį aprėkti. Ga-
liausiai susivaldei. Jis stovėjo nudelbęs akis ir laukė, 
kol baigsi tvarkytis. Tau drebėjo rankos, bet kur kas 
labiau drebėjo berniuko širdis. Nevaldomi pykčio 
proveržiai nebūdavo dažni, bet retkarčiais jo agre-
sija, lyg piktas, kraujo ištroškęs žvėris išlįsdavo ir 
parodydavo savo baltas, blizgančias iltis. Niekada 
nesupratai, kaip toks padaras gali tilpti tokio mažo 
ir žavaus berniuko kūne... Tu atsistojai. Tau gėlė 
nugarą ir kojas, iš subraižytų delnų sunkėsi krau-
jas. Vaikas krūptelėjo. Jis vos pastebimai susigūžė, 
lyg gintųsi nuo smurtautojo ir tylėjo. Didelėmis, 
žaliomis, pasitikėjimo ir baimės kupinomis akimis 
jis žiūrėjo į tave ir laukė. Tu atsidusai. Paėmei jį 
už rankos ir pasodinai prie ką tik pastatyto stalo. 
Aplink lakstė vaikai, o tu ilgai ilgai žiūrėjai į tą 
vienintelį berniuką. Tada prabilai. Jau nebenorėjai 
rėkti, nebeturėjai jėgų moralizuoti. Tik paklausei, 
gal jis nori pasikalbėti. Berniukas nustebo. Po to-
kio desperatiško veiksmo jis tikėjosi, jog išvarysi jį 
iš centro pavymui rėkdama, jog daugiau nebenori 
jo matyti, nes jis baisus, agresyvus, nes jis kitoks. 
Jis vis dar žiūrėjo į tave ir negalėjo patikėti. Paskui 
pravirko. Leidai jam verkti ir iš stalčiaus ištraukei 
keletą nosinių. Glostei berniuko plaukus, raminai 
jį, sakei, kad nieko baisaus nenutiko. Ašaros baigė-
si. Pasiūlei jam pažaisti su kitais vaikais, o pati tuo 
tarpu išplovei stiklines. 

Vakare vaikai jau rengėsi eiti namo. Kaskart 
bijojai juos ten išleisti, nes juk tuose namuose jų 
niekas nelaukė. Dažniausiai ten už vaiką svarbesnis 
buvo degtinės butelis arba nesibaigiančios „links-
mybės“. Tave nuo to purtė. Raišiojai vaikų batų 
raištelius, vyniojai šalikus ir sagstei striukes. Pasku-
tinis išėjo tavo berniukas. Tu uždarei duris ir nuėjai 
rengtis. Tau taip pat buvo metas grįžti namo. Tik 
staiga už nugaros išgirdai žingsnelius ir atsigręžei. 
Ant slenksčio stovėjo berniukas. Tu nusišypsojai, o 
jis priėjęs tave apkabino. Taip stovėjote gal penkias 
minutes, o paskui tu pasirausei rankinėje ir apti-
kusi saldainį atidavei jį vaikui. Supratai, kad šukės 
šįsyk atnešė ne laimę, o taiką... Iš centro išėjote 
kartu. Užrakinai duris, jis įspraudė savo delniuką 
tau į ranką ir abu ėjote pavasarinėmis mažo mies-
telio gatvėmis. 
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Juta Zinkevičiūtė

***

Labai aš mėgstu verkt
Pabudus vidury nakties,
Nebeužmigt galvodama
Apie Mačernį
Ir kreivą humorą likimo,
Ir žiemą nesibaigiančią niekaip...
Dar mėgstu aš sapnuot
Keistus sapnus,
Matyti mirtį kovo akyse
Ir galvą užsiklot sena kaldra,
Kai nuojauta pro langą
Pravirą
Į butą veržias.

***

Nuojautos blogos nurimsta
Užgesinus mažą švieselę.
Šuns nosis šlapia
Palovį šluoja.
Tuoj naktis,
Tuoj sapnai.
Spintoje dvasios
Juokias kvatoja – 
Sąmonės 
Pusėj kitoj
Šiąnakt
Nuotykiai laukia. 

***

Tarp tūkstančių
Tūkstančių
Pypkių,
Balandžių,
Šlapdribos,

Miego –
Kažkas savo
Ir šilto.
Iš Dievo,
Gerumo,
Dvasios
Tikrumo
Viduj taip
Jaukiai
Susuko lizdą...
Prašau, vėl uždėk
Tą vinilą. 

***

Taip lengva pasiklyst
Tarp šuns plaukų
Ir kojinių išskalbtų,
Tarp buvusių
Minčių
Ir puspilnių
Puodelių,
Rudens,
Gilumo ežerų,
Palėpės dulkių,
Praeivio veido
Ir 
Nesuprasi,
Eina ar sustojo
Vėl laikrodis 
Ant riešo
Plono.



Poezija

13

***

Vien tūlas Užupį supras
Su jo stebuklais, spalvomis
Ir vietoj gatvių vandeniu
Žvaigždėtu,
Keistom minutėm žiemoje.
Tik pažiūrėki į Vilnelę –
Ten gatvės vietoje vandens. 
Ten žmonės miega, valgo, verkia
Ir skalbiniai nedžiūna per dienas,
O šunys niekad neužauga...
Vis viauksi laime ir prasme.
Virš viso šito dar dangus pabėrė
Jums į akis, o man į plaukus
Ramunes.
Ir taip gyvensim niekam niekas,
Tik amžinybę
Spynos pakutens.

***

Palėpėj rast gali
Ratelį, lėlę
Berankę.
Karas, senatvė
Jos plaukuose ir aky –
Vienoj, jau pageltusioj.
Dulkes, sniegynais iškritusias.
Žurnalų, laikraščių, nuotraukų,
Kur karo,
Senatvės... oi, iki
Graudulio.
Neštis norėtum kartu,
Bet tik juokais dulkes
Paspiri sportbačiu.

***

Ryto gražumas -
Nenusakytas.
Veidai užmiegoti –
Patys mieliausi. 
Dar neužsidegė
Šviesos padangėj
Ir tyliai 
Ridenas žmonės
Pavargę 
Į darbus 
Sapnuoti.

***

Kur taip tamsu,
Kur kvepia kailiniais
Iš rūsio
Lapinas šimtais
Uodegų
Nosį kutena.
Akys įkypos
Pro stirtas knygų
Žiūri, mirksi,
Šnypščia ausin,
Kad nakties
Nebijočiau.

Guostės Ringelytės nuotrauka
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Dovydo Grajausko debiutą Apie reiškinius at-
siverčiau būtent tada, kai dėl apnikusių lengvų 
mazochistinių paskatų nutariau po ilgoko laiko 
tarpo įmerkti kojas į dabartinę lietuvių poeziją ir 
po ją vojeristiškai pabraidyti, tuo suteikdamas jai 
šansą. Virginijos Kulvinskaitės Antrininkė – neblo-
gai. Tomo Petrulio Triukšmo gyvatė – silpnai. Deja, 
trečiasis šio mano apsiimto triptiko narys – Apie 
reiškinius – neria į tos braidytos kūdros įdubą, ku-
rioje pėdos klimpsta taip, jog netrukus užsimanau 
išsikapanoti. 

Patinka aplinkybės, kai galiu susilipdyti poziciją 
apie kūrinį, kurio autoriaus lig šiol beveik nedegus-
tavau ir esu atrištas nuo konteksto, priešistorės, as-
meninių socialinių saitų – bet ko, kas gali įskiepyti 
šališkumą (jo, kaip ir subjektyvumo, vis vien neįma-
noma išvengti, tačiau šiuo atveju mąžta to laipsnis), 
o šis tupdo į narvą, kalinantį laisvamanišką kritiką. 
Tad į D. Grajausko startinį literatūrinės karjeros 
monumentą nužengiau lyg į negyvenamą salą, ku-
rioje ėmiausi medžioti viltį, kad pirmosios knygos 
konkurso laurų vainikas kabinamas pelnytai. O pats 
leidausi medžiojamas turinio, iš kurio per visus 110 
puslapių laukiau naujos paradigmos, naujų paribių, 
o gavau tik naują subjektą pageltusiame ir aptrūni-
jusiame lietuvių poezijos žemėlapyje.

Kaip ir nemažai mano skaitytų rinkinių, Apie 
reiškinius turi blankų ir ne per griežčiausiai vysto-
mą konceptą, kurį sugestijuoja pavadinimas, o šis 
užminuotas saugiais abstrakcijos saugikliais, kurie, 
viena vertus, yra kviečiamai atviri interpretacijai, 
kita vertus – definicija „reiškinys“ galima nusaky-
ti, mano mintijimu, iš esmės viską, tad tai tik dar 
labiau signifikuoja šios poezijos pretenziją į anti-

Linartas Tuomas

Trivialių panoramų sijojimai

rimtumą ir vengimą čiupti Prasmę už pakarpos ir 
papurtyti taip, kad pabirtų iš jos neišbrendamos 
gelmės. Užsimenant apie vandenį, kontekstualiai 
juntama geografinė lokalizacija: knygoje nemažai 
referencijų į vandenį, žuvis, žūklę: juk autorius – 
uostamiesčio palikuonis. 

Iš tiesų, riebus kąsnis viso rinkinio turinio yra 
smarkokai susižiedavęs su erdve ir jos kaita, varia-
cijomis, rotacija: tūsai ir vakarėliai bute, glamonės 
sandėliuke, parduotuvė, gatvė, mikrorajonas – daž-
niausiai šiose erdvėse klostosi ir byra D. Grajausko 
eilės. Buitis, kasdienės reikmės, įprastos ir dau-
geliui pažįstamos situacijos, nenupoliruoti ir mi-
nimaliai metaforizuoti rutinos pasažai, žargonas, 
žongliravimas purvo saujomis – dabartinės vietinės 
poezijos komponentai, man taikliausiai sustyguoti 
lygiai prieš metus apžvelgtoje Dovilės Bagdonaitės 
Mėlynojo banginio širdyje, kuri bent jau galando 
provokacijos strėlių smaigalius, o Apie reiškinius 

Dovydas 
Grajauskas. 
Apie reiškinius. – 
Lietuvos rašytojų 
sąjungos 
leidykla, Vilnius, 
2017
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šiuo atveju taip ir lieka buku galu atsuktas nuolati-
nis mėginimas, bandymas, siekis gelti, kąsti, durti; 
dauguma tekstų yra kaip įsimintinas Romo Dau-
girdo eilėraštis Tapsmas: pasaulis neįvyksta / jis tarsi 
karvė atrajoja laiko gabalus / ir jais apsivelia. 

Tuo noriu pasakyti, jog autoriaus poezija nenu-
žengia toliau aprašomojo, panoraminio, referenti-
nio spektro – ne, aš nereikalauju daugiasluoksnių 
koduočių, neišpakuojamų šifrų ir maksimaliai 
sofistikuotų alegorijų. Aš norėjau judesio, idėjų ir 
aštrių ilčių, o gavau greito vartojimo prekę, ku-
rioje, vėl pasitelkiant vandeningąją terminologiją, 
Poseidonas savo trišakiu raižo stovinčio vandens 
paviršių. Popkultūra, alkoholis, šiurkščios gatvės 
realijos – iš pažiūros neišsemiamos temos, bet 
D. Grajausko pasirenkama tropologinė strategija 
šioms skiltims sega nutrintą etiketę, silpno brizo 
plaikstomą išmintais takais. Panašu, kad poetas 
apie gatvę rašo iš sočios ir privilegijuotos būdelės – 
jis nėra savo eilėraščių dalyvis, jis tik saugios dis-
tancijos stebėtojas, apdainuojantis regėtą besivy-
niojančią juostą, į kurią įsistebeilijo viso labo kaip 
praeivis. Tuo išryškėja tekstų naratyvizacija: per 
visą rinkinį sykiais išnyra ir lyrinio subjekto rega-
lijas matuojasi Personažas, komfortabiliai įsitaisęs 
poezijos vyksme tarsi traukinyje, kuriame kelionės 
metu šokčioja iš vieno vagono į kitą vis manipu-
liuodamas mediumais ir plotmėmis. 

Negana to, moters paveikslas, dažnas eilėse 
stovyklaujantis svečias, liejamas iš kokčios masku-
linistinės tvirtovės, kreipiniai „mieloji“ man įspū-
džio romantinėmis spalvomis netapo, o tik įskie-
pija pasidygėjimą keliantį riterišką vaizdinį, kol 
mizoginiškas epitetas „kekšiškas“ viską vainikuoja 
neatleistina linkme. Toliau be jokios ironijos žars-
tomasi „jie jau vyrai“ ir „jos jau moterys“ binariniu 
įlytinimu. Vyrai D. Grajausko poezijoje mušasi 
(vyrai pagatavi buvo užvožt / per snukį), o mote-
rys – pasyvios, nuošalyje liekančios veikėjos: mote-
rys ignoruodavo kiek / įmanoma, šaltai ir atšiauriai.

Grįžtant prie šiandieninės Lietuvos poezijos 
paradigmos, daugiausia, mano pastebėjimu, velka-

mos jaunuomenės, D. Grajauskas reprezentuoja tą 
flangą, kuris vis, kiek regiu, nesėkmingai spusčioja 
slengo svertus, mėgina natūralizuoti keiksmažo-
džius ir įpūsti vitališkos gyvybės viskam, ką aprašo. 
Tosios gyvybės, kaip jau minėjau, pasigendama dėl 
to, kad tarp autoriaus ir jo kūrinio čia pastatomas 
skaidrus, vaiskus stiklas, per kurį poetas geba pui-
kiai absorbuoti už jo besisukantį objektų ir subjek-
tų kaleidoskopą ir jį reflektyviai, su gana prisirpu-
siai vaisingu žodynu (kai kurias eilutes, neslėpsiu, 
buvo malonu skaityti – smagus ritmas), apibūdin-
ti, apibrėžti, tačiau stiklo deprivacija išlieka, kurios 
pasekmės išryškėja man nemaloniu socialinių pro-
blemų (alkoholizmas, valkatos, skurdas, prasigėrę 
tėvai, kurie dar ir demonizuojami) fetišizavimu ir 
vertimu į melžiamą mūzą, neteikiant jokios kriti-
nės žiūros, jokio išeities ir negandos išsprendimo 
pasiūlymo, paprastai tariant – jokio deglo, kurį pa-
griebus būtų galima bandyti deginti opius ir odio-
zinius estetizuotai aprašytuosius pūlinius. Kaip 
išimtis suveikia šmaikštus, sardoniškas bei kandus 
(šiais epitetais paranku apibūdinti dominuojančią 
autoriaus pozą ir manierą) antimilitaristinis mo-
mentas: jis gi metų metus žmones žudė, o dabar / sto-
vi su rožių puokšte ir žmogaus dydžio rožiniu zuikiu. 

Žodžius šis jaunas poetas renkasi pamatuotai ir 
pasvertai – šie elementai yra bene vertingiausias už-
čiuoptas visos tekstų puokštės segmentas. Poezijoje 
dažnai ieškau verbalinės žaismės, įgūdžio valdyti 
žodį ir mojuoti juo tarytum durklu, tik šįkart jo aš-
menys yra neįgalūs pramušti manuosius šarvus (ko 
aš velniškai norėčiau) – dauguma atvejų, mano gal-
va, rezultatas yra buržuazinis menas dėl meno. O 
ką galima pagirti: netikėtas sprendimas rimuoti ir 
papilstyti kažką panašaus į vaizdžias balades. Nors 
ir rimuojama infantiliai, pernelyg iš savęs nerei-
kalaujant orios rimties (ir nereikia), bet ši formali 
eilėdaros ekvilibristika priminė Dainiaus Gintalo 
Adatas, o tai man asocijuojasi su gebėjimu sukio-
ti skirtingų stilistikų ir įtakų iešmus, į rusenančią 
ugnį metant branduolį ir karkasą, t. y. turinį, kuris 
nuo to dažniausiai nukenčia – lieka anglimis. Dar 
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šiokį tokį įspūdį paliko išradingų homonimų sal-
vės, kaip kad atsiprašome, ši kasa laikinai nedirba / 
o su ja ir kepenys, skrandis bei smegenys.

Manyčiau, jog dažnas šią poeziją pavadintų 
realistine – juk nesudėtingais ir prieinamais bū-
dais porinama apie tai, kas dažnam taip pažįsta-
ma ir artima. Bet iš mano žiūros, D. Grajausko 
plunksnos liečiamos figūros funkcionuoja kone 
kaip sociolingvistinių tyrimų laukas, o tai primena 
atvejus, kai tyrėjai įsidarbina statybose tam, kad 
rinktų informaciją apie statybininkų kalbėseną – 
atmetant etinius bei moralinius skrupulus, igno-
ruojama materiali problematika dėl asmeninio in-
tereso. Išskyrus tuos atvejus, kai autorius intymiai 
atvirauja apie savo gyvenimo empiriką, skaitant 
neapleidžia juslės, kad jis negyvena savo poezija, 
kuri didžiąja dalimi pasireiškia maskuotės, šydo, 
širmos pavidalu. Dauguma rinkinyje esančių ei-
lėraščių neperša pojūčio, jog tai, kas parašyta, yra 
išdeginta rašytojo odoje.

Kitas ryškus indikatorius, kuriuo pakeliui 
įsprausti šią kūrybą į tam tikrą kategoriją, yra humo-
ras. Sąmojingos užuominos, ironija, satyra, pastišas 
ir mėtomi įvairūs pramoginės paskirties pėdsakai – 
tai sudaro šio rinkinio stuburą. Galbūt neretą tai 
juokins, linksmins, bet man tai nespaudė nė šyps-
nio, nes klajojančius pokštus yra per lengva dekons-
truoti, o apie tai galima pasakyti taip: kai prapjauni 
varlės pilvą, pamatai jos vidurius, bet varlė jau būna 
nebegyva. Humoras čia suveikia kaip eufemizmas, 
švelniais potėpiais dangstantis lengvai plevenančias 
vulgarybes, bet man tai neatsiduoda stilinga elegan-
cija, o tik formuoja aliuziją į nejaukiame giminių 
susitikime prie stalo girdimus lėkštus juokelius (pa-
vyzdžiui, tekstas Transformeris: jis turi plieno strypą ir 
už tai jo mergina jį dievina. Nedaugžodžiaujant tai – 
tiesiog dugnas). Tematika dažniausiai skrieja aplink 
alkoholio (kiek galima?) ir komercinių šūkių orbitą, 
taip pat apraizgytą prekių ženklais, parduotuvių pa-
vadinimais ir t. t., tuo galima štampuoti Apie reiški-
nius leitmotyvą, tiesiantį bėgius visam konceptui – 
savalaikė urbanistinė poezija be jokio stebuklo.

Viskas, ką perskaičiau šiame poetiniame žings-
nyje – patikrinta, išmėginta, paliesta, daryta ir 
bandyta. Jokio postūmio, tik mimezė to, kas da-
bar vyrauja ne tik literatūriniame gyvenime, bet 
ir D. Grajausko žaidimų aikštelėje: medijose, ra-
jone, komunikacijoje, santykiuose, jaunystėje. Jo-
kio eksperimentavimo, tik lindėjimas patogiame 
kokone ir jokio mėginimo skleisti sparnus, kylant 
ten, kur dar mažiau išuostytos teritorijos – jei to-
kių dar esama; galbūt esu pernelyg įnoringas ino-
vatyvumui ten, kur jo vis mažiau, nors Rimanto 
Kmitos Pietinia kronikas yra rimtas pretendentas 
supurtyti tai paneigiant. Siekis papirkti papras-
tumu ir nuoširdumu nė iš tolo nepriminė Bene-
dikto Januševičiaus Žodžių (pavadinimas idealiai 
atspindi bei nusako visą simplistinį grožį, glūdintį 
viduje), kurie spindėjo ir išieškotu, subrandintu 
humoro jausmu. Apie reiškinius tarsi kabinasi už 
panašios atbrailos, bet ilgai nesilaiko ir nuslysta 
prarajon be impulso atsikelti. 

Kaip ir kartkartėmis pasitaikantis bruožas 
dabartinėje lietuvių poezijoje, vyksta tradicijos 
revitalizacija – sena sukergiama su nauja, praei-
tis sintezuojama su dabartimi: eilėraštis Tautiškas 
bliuzas, referencijos į Eglę žalčių karalienę ir aibę 
žiovulį keliančios lietuvių mitologijos bei folklo-
ro. Turbūt tokiomis avantiūromis – nuolatiniu 
apsimestiniu naivumu, autoironija, savęs, kaip 
romantiko, pašiepimas, – poetas pasiekė tai, ko 
norėjo, – į jį neįmanoma žiūrėti rimtai ir jo pri-
imti rimtai, todėl vertinimas ir slysčioja nepatva-
riame aptvare: poezija nei šviežia, nei supuvusi, 
paprasčiausiai steriliai nejautri. Pastebėtina, jog, 
rinkiniui slenkant į pabaigą, lyg fenomenaliojoje 
Samuelio Becketto trilogijoje, eilėraščiai tampa vis 
abstraktesni – paskutinis skyrius man įdomiausiu 
pavadinimu Psichosomatiniai reiškiniai yra dedi-
kuotas galiausiai visiems, kurie dar nespėjo išvirsti. 
Labai norėjau išvirsti nuo to, bet vis vien nespėjau, 
nes potencialių visumos gelbėtojų buvo per mažai 
ir toli gražu negana. 
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„Slemas (angl. slam) – tai atliekamosios, raiš-
kiosios poezijos (plat)forma. Necenzūruotos (ne-
būtinai necenzūrinės) poezijos vakarai. Tai poetų 
varžytuvės, nuobodžiam poezijos skaitymų tonui 
nepaklūstantis poetinis tūsas“, – knygos Slemas 
Lietuvoje! prakalboje rašo Žygimantas Kudirka-
Mesijus1, bene žymiausias šios meno šakos atsto-
vas lietuvis. XX a. devintą dešimtmetį Amerikoje 
susiformavusi kaip maištinga alternatyva tradicinės 
poezijos skaitymams, siekianti „išlaisvinti“ poeziją 
iš akademinės aplinkos tradicijų, taisyklių ir rėmų 
bei padaryti ją patrauklią plačiajai auditorijai, sle-
mo poezija dabartinį pavidalą įgavo XX a. dešimto 
dešimtmečio pradžioje.

Amerikiečių poeto Marco Smith’o pradėtas 
rengti Čikagos džiazo klube Get me high lounge, 
slemas vietos pobūdžio nepakeitė iki šių dienų – 
atviri poezijos vakarai dažniausiai rengiami nefor-
malioje aplinkoje: klubuose ar baruose, kur publi-
kos ir poeto bendravimas savaime yra lygiavertis ir 
artimas. Būtent jie ir yra du pagrindiniai renginio 
elementai, kurie slemui vienodai svarbūs. Publika, 
iš kurios klausytojų atsitiktine tvarka sudaroma 
vertinimo komisija, tampa savotišku kūrinių ir at-
likimo kokybės barometru, o eilėraščiai vertinami 
ne tik balais (dažniausiai nuo 1 iki 10), bet ir gy-
vomis reakcijomis: plojimais, riksmais, švilpimu ar 
kitaip reiškiamomis emocijomis. Pagrindinis prizas 
vakaro favoritui – pereinamasis nedidelio nomi-
nalo banknotas, dažnai numarginamas laimėtojų 
autografais. Toks sąmoningas „premijos“ pasirinki-
mas pabrėžia ne materialinį laimėjimo džiaugsmą, 
o tampa simboliu linksmai praleistam laikui ir lai-
mėtojo garbei. 

Laura Lisauskaitė

Slemo poezija XXI a. Lietuvoje

Atlikimo prasme slemas artimas performaty-
viajai poezijai (angl. performance poetry), jis ne-
apsiriboja monotonišku teksto skaitymu ir nėra 
varžomas griežtų atlikimo taisyklių, tabu temų ar 
autoritetų įtakos. Užlipę ant scenos, poetai de-
monstruoja aktorinius, oratorinius, improvizaci-
nius, net vokalinius gebėjimus, siekdami a) suteikti 
tekstui išraiškos, gyvybingumo, gaivumo, nes eks-
presyvus kūrinio atlikimas toks pat reikšmingas, 
kaip ir pats tekstas; b) sužavėti klausytojus ir kuo 
įtikinamiau bei paveikiau perduoti savo žinutę au-
ditorijai. Visgi slemas nuo tiesioginio savo pirm-
tako, performatyviosios poezijos2, ar kitų panašių 
meno rūšių skiriasi savitomis taisyklėmis, univer-
saliomis slemo scenoms visame pasaulyje, iš kurių 
svarbiausios yra trys3: 1) Kiekvienas slemeris privalo 
skaityti (atlikti) tik savo rašytą tekstą; 2) vienas pa-
sirodymas negali tęstis ilgiau nei 3 minutes, skai-
tantiems per ilgai gali būti atimami balai; 3) ant 
scenos draudžiami bet kokie rekvizitai, kostiumai, 
instrumentai – „[Slemeriai] renkasi kalbėjimo 
manierą ir tarimo greitį, judesius ir balso intonaci-
jas, pauzes ir pakartojimus – sleme negalima nau-
doti pagalbinių priemonių, daugybė instrumentų 
slypi pačiame atlikėjo kūne“, – apibendrina Ramu-
nė Brundzaitė straipsnyje Slemas4.

Slemo interaktyvumas, aktualumas jaunajai 
kartai ir šiuolaikinei publikai, tolerancija skirtin-
giems požiūriams, tematinio bei turinio tabu atsi-
sakymas (kol tai nėra įžeidžiantys tekstai) lėmė šios 
poetinės koncepcijos išplitimą pasaulyje. XXI a. 
pradžioje slemas sparčiai išpopuliarėjo ne tik Ame-
rikoje, bet ir šiapus Atlanto, pradėti rengti regu-
liarūs pasauliniai slemo čempionatai – pirmiausia 
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komandiniai, vėliau, 2004-aisiais, įvyko pirmasis 
individualių skaitymų čempionatas, o dar po ket-
verių metų surengtas pirmasis pasaulio moterų 
slemas. Slemo pradžia Lietuvoje laikomi 2008-ieji. 

Slemo ištakos, istorija ir lietuviškos 
slemo scenos formavimasis

Egzistuoja nemažai versijų, siekiančių apibrėž-
ti slemo šaknis, tačiau, kaip ir daugelio kultūrinių 
reiškinių, šios poezijos kilmė nėra vienareikšmė. 
Kai kurie entuziastai teigia, jog slemo, kaip saky-
tinio žodžio meno, ištakos siekia antikinę Graikiją 
ir primena oratorių varžytuves5. Vis dėlto turbūt 
akivaizdžiausią įtaką slemui ir jo koncepcijai pada-
rė pirmiausia afroamerikietiškos džiazo ir hiphopo 
kultūros XX a. Amerikoje. Prasidėjęs džiazo baruo-
se, iš čia slemas perėmė improvizacinį elementą, o 
panašumas į repą gana akivaizdus – abiem žanrams 
būdinga ritmikos svarba, varžytuvių motyvas, pa-
siskolintas iš repo dvikovų (rap battles). Panašumų 
galima įžvelgti ir teminiu lygmeniu – ir repui, ir 
slemui būdingas socialinių ir politinių proble-
mų klausimas (ypač aktualūs marginalizuotoms 
visuomenės grupėms: tautinėms, seksualinėms, 
rasinėms mažumoms priklausantys atlikėjai, ku-
riems scena suteikia galimybę kalbėti apie savo 
problemas ir būti išgirstiems), tekstuose dažnai 
ryškus autobio grafiškumas. Slemo „protėviams“ 
neretai priskiriama ir XX a. avangardinė poezija, 
laikoma teksto-eksperimento pradžia, ypač dadaiz-
mas, iškėlęs garso, kaip prasminio elemento tekste, 
svarbą, laikęsis nuostatos, kad tiesioginės reikšmės 
neturintis garsas gali funkciškai veikti tekste6. Lie-
tuvos kontekste minimi XX a. futuristiniai ketur-
vėjininkų ir trečiafrontininkų judėjimai, tokios 
asmenybės kaip Kazys Binkis, Pranas Morkūnas.

Oficialia slemo pradžia įprasta laikyti 
1984-uosius – būtent tada jau minėtas amerikietis 
Marcas Smith’as Čikagoje pradėjo rengti poezijos 
skaitymus, kuriems po kelerių metų prigijo slam 
poetry pavadinimas. Slemas kone žaibiškai išpo-

puliarėjo visose Jungtinėse Amerikos Valstijose – 
skaitymai reguliariai rengti didžiuosiuose miestuo-
se, pavyzdžiui, Niujorke, San Franciske Mičigane. 
Dešimtą dešimtmetį jaunas poetinis žanras toliau 
plito: įvyko pirmieji čempionatai, vėliau išaugę iki 
poezijos festivalių, apibrėžtos aiškios taisyklės, pir-
mieji slemo vakarai atkeliavo į Europą.

Nors Rytų Europoje (Rusijoje, Lenkijoje) sle-
mas pirmąkart įvyko dar pačioje šio tūkstantmečio 
pradžioje, Lietuvą šis judėjimas pasiekė pavėlavęs. 
Žinoma, lietuviškojo slemo istorijoje esminis vaid-
muo tenka Vilniui. Tačiau pirmuoju slemo ren-
giniu Lietuvoje laikytini Trubadūro Bacevyčios 
(tikrasis vardas – Kęstutis Bacevičius) inicijuoti 
skaitymai vyko Šakių rajone esančioje sodyboje. 
Kiek vėliau tais pačiais metais debiutavo ir pirmasis 
oficialus slemas Vilniuje, Mokytojų namų kieme-
lyje, kaip renginio Su knyga per kultūrinę Europą. 
Lietuva dalis. Jo dalyvius galima laikyti pirmaisiais 
slemo šaukliais Lietuvoje – tai jau minėtas K. Ba-
cevičius, Darius Jurevičius-Zaizras, Benediktas Ja-
nuševičius, Darius Pocevičius ir Darius Šimonis. 
Vėliau skaitymai populiarinti tarpdisciplininio 
audiovizualinės ir eksperimentinės poezijos fes-
tivalio TARP (rengtas 2006–2015 metais) metu, 
o 2009 m. D. Jurevičius ir Ž. Kudirka atstovavo 
Lietuvai Europos slemo poezijos dienose Berlyne. 
Tai tapo savotišku lūžiu, po kurio slemo kultūra 
Lietuvoje ėmė plisti kone eksponentiškai, sulauk-
dama vis didesnio susidomėjimo ir iš (populiaria-
jai) kultūrai neabejingų žmonių, ir iš žiniasklaidos.

Svarų indėlį į Lietuvos slemo vystymąsi įdėjo 
Domas Raibys, kurio iniciatyva skaitymai tapo 
reguliarūs. Socialinėje internetinėje erdvėje prasi-
dėjusi bendraminčių paieška buvo sėkminga, nuo 
2010 m. Fluxus ministerijoje (vieta vėliau ne kartą 
keitėsi) kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 
vykdavo slemas, organizuotas ir vedamas D. Rai-
bio (jis iki šiol organizuoja ir veda slemo skaitymus 
Vilniuje, aktyviai prisideda prie slemo kultūros 
platinimo už sostinės ribų). Per devynerius metus 
visuomenės susidomėjimas šiuo sakytinio žodžio 
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menu augo, todėl ir dalyvių, ir žiūrovų-klausyto-
jų nuolat daugėja, be to, skaitymai pradėti rengti 
Kaune, kituose miestuose. 

Slemo poezijos vakarams tapus įprastais, Lie-
tuva pradėjo deleguoti savo atstovus į kasmet lap-
kritį–gruodį vykstančius Europos slemo poezijos 
čempionatus. Paskutinio spalio ketvirtadienio 
slemas nuo 2014-ųjų „pakrikštytas“ „Nacionali-
niu“, o jo metu sostinės stoties rajone esančiame 
bare Peronas, tapusiame tradicine slemo vakarų 
vieta, klausytojai išrenka poetą, atstovausiantį ša-
liai minėtose varžytuvėse. Nors lietuviškos slemo 
poezijos istorija dar nesiekia dešimtmečio, o tokio 
pobūdžio skaitymų tradicija nėra galutinai susifor-
mavusi ir įsišaknijusi visuomenėje, pasiekimai Eu-
ropos čempionatuose verti paminėjimo: 2014 m. 
Ž. Kudirka-Mesijus pripažintas geriausiu žemyne, 
2015 m. Marius Povilas Elijas Martynenko pate-
ko į finalą, o po metų užėmė trečiąją vietą. M. P. 
E. Martynenko, slemo scenoje prisistatantis kaip 
Elijas, Europos slemo čempionate trečiąkart iš eilės 
dalyvavo ir 2017-aisiais. 

Poetinis eksperimentavimas, kalbinės 
raiškos formos ir slemui būdingos 
temos

Vienas ryškiausių šiuolaikinės performatyvio-
sios poezijos principų – eksperimentavimas teks-
tu. Rašytojas, eseistas ir vertėjas Laurynas Katkus 
šį literatūrinį bandymą apibūdina taip: „Ekspe-
rimentuojama gali būti visais teksto elementais 
ir lygmenimis: ortografija ir tipografija, žodynu, 
poetinėmis figūromis, teksto ir rinkinio kom-
pozicija, vizualiuoju pavidalu, skambesiu. <…> 
Eksperimentinėje poezijoje svarbus ir poeto spon-
taniškumas, maištaujantis prieš tradicinės poezijos 
(ar apskritai kalbos) taisykles ir suvaržymus <…> 
Pirmieji eksperimentinės poezijos kūrėjai siekė at-
verti giliuosius tikrovės ir kalbos klodus, išreikšti 
naujas estetines ir pasaulėžiūrines pozicijas, tačiau 
dabar eksperimentavimas dažniau reiškiasi kaip 

žaidybiškas, humoristinis elgesys su formomis, 
stereotipine poeto ir poezijos samprata.“7 Dabar-
tiniuose slemo tekstuose gausiai naudojamos įvai-
rios meninės priemonės, paprastai siekiant atrasti 
kuo efektyvesnį santykį tarp teksto skambesio ir 
prasminio lygmens: ypač dažni kalambūrai, žodžių 
žaismas, aliteracija. Neretai atsisakoma ir prasmin-
go sąskambio ieškojimo, pasirenkami pirminės 
prasmės neturintys garsai, įteisinti dadaizmo po-
ezijos. Pavyzdžiui, Ž. Kudirka-Mesijus eilėraštyje 
Kur Kudirka? nuo prasmingo sąskambio po truputį 
prieina iki žaidimo atsitiktiniais žodžiais ir garsais:

kur Kudirka?
kurk, Kudirka,
kurk, Kudirka, emeilą feisbuką! 
<…>
kur kudirka durka karka 
ruda kurdė kūdra ūdra
kurgi kurki kardu dardu 
kudirka dirka eta ta

Sąskambiai gali būti paremti ir atsižvelgiant į 
teksto ritmiką, kuri ypač svarbi atliekant kūrinį gy-
vai: kalbėjimo tempas, specifinė prozodinė8 raiška 
kūrinį papildo prasme, todėl svarbu tekstą išgirsti 
skaitomą gyvai. Kitas ryškus motyvas – humoristi-
nės priemonės, apimančios viską nuo lengvos saty-
ros iki atvirai ciniško sarkazmo ir juodojo humoro. 
Juokiamasi iš įvairių dalykų: patirtų nuotykių, so-

Guostės Ringelytės nuotrauka
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cialinių, politinių problemų, asmeninių išgyveni-
mų, net tragedijų, pavyzdžiui, mirties. Populiaru 
pasitelkti humorą kaip priemonę palengvinti po-
žiūrį į absurdą, pasaulio svetimumą.

Slemo poezijos koncepcija yra sąmoningai kuo 
mažiau apribota įvairių taisyklių, nurodymų ir rei-
kalavimų, tad natūraliai susiklostė ir tai, kad čia 
dažnai išeinama už norminės leksikos ribų, beveik 
išskirtinai vartojama šnekamoji kalba, nevengiama 
slengo, žargono, užsienio (ypač anglų ir rusų) kal-
bų intarpų, keiksmažodžių. Tam įtakos turi keletas 
veiksnių: pasirenkant tokias priemones, lengviau ir 
aiškiau transliuojama autoriaus žinutė, klausytojui 
paliekamas gilesnis įspūdis, skaitomas tekstas tam-
pa gyvesnis, paveikesnis ir noriau klausomas nei 
įprasti norminiai tekstai. 

Kaip ir kalbinei raiškai, temoms ir turiniui 
slemo poezijoje (beveik) netaikomi jokie apribo-
jimai. Svarbiausia – tekstai neturi būti įžeidūs, 
diskriminuojantys ir/ar degraduojantys kitus ir ki-
tokius žmones. Dėl atvirumo ir tolerancijos slemo 
poezija vystėsi kaip platforma, leidžianti adresuoti 
kone bet kokias problemas, aktualias visuome-
nei, neretai tokias, kurios tradicinių žiniasklaidos 
priemonių ignoruojamos ar nepakankamai anali-
zuojamos ir nušviečiamos: psichinė sveikata (ypač 
dėl vis dar egzistuojančio stigmatizavimo), mote-
rų, netradicinės seksualinės orientacijos asmenų 
teisės, seksizmas, homofobija, rasinė nelygybė 
(Lietuvos slemui ne itin būdinga dėl rasiškai gana 
monolitinės visuomenės). Įvairioms visuomenės 
grupėms slemas tapo viena iš galimybių įvardyti 
savo tapatybę ir atskleisti pasaulėžiūrą platesnei 
publikai. Tai lėmė, kad eilėraščiuose dažnai reflek-
tuojamos autobiografinės patirtys, autorius susita-
patina su kūrinio subjektu, pasakojama iš pirmo 
asmens pozicijos. Tačiau slemo poezija nėra vien 
rimtomis temomis apsiribojanti socialinio teisin-
gumo siekiančių žmonių niša, atvirkščiai – dau-
gybė tekstų humoristiniai, nesunkiai suprantamo 
turinio. Vienaip ar kitaip, girdint tekstą gyvai ir 

tik vieną kartą, klausytojui nėra paprasta pakan-
kamai susikaupti, išanalizuoti kūrinį ir suformu-
luoti asmeninę interpretaciją, todėl nestebina pa-
sitelkiami ryškūs, hiperbolizuoti įvaizdžiai, aštrūs, 
kartais net brutalūs posakiai, tiesmukai įvardijama 
pozicija, vartojami jau minėti šnekamosios kalbos 
elementai. 

Tiesa, sunku galutinai apibrėžti ir slemo raiš-
kos, ir temines ypatybes, turint omenyje, kad į vi-
sus poezijos lygmenis, pradedant tekstu, baigiant 
atlikimo detalėmis, žiūrima gana liberaliai. Kitas 
dalykas, svarbus vertinant slemo kultūrą skirtin-
gose šalyse ir lyginant ją su lietuviškąja – Vakarų 
Europoje slemas turi gilesnes tradicijas, tad skir-
tingose šalyse daugiau ar mažiau skiriasi ir slemo 
poezija, pavyzdžiui, prancūzams būdingi politiškai 
angažuoti kūriniai, Vokietijos slemo skaitymai pri-
mena stand up komedijos vakarus, jie labai popu-
liarūs tarp klausytojų, britiškasis slemas pasižymi 
būdingu juoduoju humoru, kartu yra panašus į 
amerikietiškąjį. Lietuviškas slemas, labiausiai dėl 
savo jaunumo ir nusistovėjusių tradicijų nebuvi-
mo, dar neturi aiškios krypties ir ypatybių, tačiau 
kaip tik tai lemia jo įvairovę.

1 Žygimantas Kudirka. Prakalba (knygoje Slemas Lie-
tuvoje!; sudarė Darius Jurevičius). – Kitos knygos, 
Kaunas, 2012, p. 9.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Poetry_slam, „Format“. 
Verta paminėti, kad lietuvių kalboje slemas ir perfor-
matyvioji poezija kartais vartojami kaip sinonimai.

3 Slemas Lietuvoje!, p. 13.
4 Ramunė Brundzaitė. Slemas. http://literaturairmenas.

lt/2012-12-21-nr-3408/446-aktyvios-jungtys/678-ra-
mune-brundzaite-slemas, 2012. 

5 Marijus Gailius kalbina Marių Povilą Eliją Martynen-
ko Žinių radijo laidoje Aktualioji kultūra. Asmenybė ir 
kūryba: sprogstamas mišinys, 2016-12-02, 1:05.

6 Slemas Lietuvoje!, p. 87.
7 Laurynas Katkus. Eksperimentinė poezija, http://www.

šaltiniai.info/index/details/1549.
8 Prozodija – (gr. προσῳδία – priegaidė, intonacija, kir-

tis): 1. lingv. kalbos garsinės ypatybės, susijusios su 
kirčiu, priegaide, intonacija, trukme, pauzėmis.

Tęsinys kitame numeryje
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Šiais metais sukanka 200 metų, kai 1818 me-
tais švietėjas humanitaras Liudvikas Rėza išspaus-
dino Kristijono Donelaičio Metus. Todėl tikslinga 
pavartyti moksleivių rašinius, skirtus pirmajam ge-
nialiam grožinės kūrybos atstovui K. Donelaičiui ir 
pasaulinio lygio poemai.

„Gaivinti ir stiprinti jaunosios Lietuvos visuo-
menės istorinę ir pilietinę savimonę, aktualizuoti 
kultūros paveldą, žadinti moksleivių patriotizmo 
jausmą, skatinti jų domėjimąsi istorine, visuome-
nine tematika, didžiuotis savo gimtuoju kraštu, 
ugdyti pagarbą ir pasididžiavimą savo gimtuoju 
miestu, miesteliu, kaimu, ugdyti moksleivių atsa-
komybę už savo valstybės ateitį, pažinti didžiuosius 
tautos meno kūrėjus ir kultūros veikėjus“, – štai 
tokius tikslus sau kėlė Vilniaus miesto ir apskrities 
švietimo darbuotojai, surengę tris gimnazijų ir vi-
durinių mokyklų moksleivių rašinių konkursus, 
kuriuose dalyvaudavo per aštuoniasdešimt jau-
nųjų literatų, kraštotyrininkų, istorikų, būsimųjų 
pedagogų, žurnalistų, rašytojų, redaktorių. Pirmo 
konkurso (2007 m.) rašinių tema buvo Vilniaus 
miestas vakar, šiandien ir rytoj. Antras buvo skirtas 
Lietuvos tūkstantmečio vardo pirmajam paminėji-
mui istoriniuose šaltiniuose (2009 m.). Trečiame 
konkurse (2013 m.) moksleiviai rašė apie didįjį 
Lietuvos poetą Kristijoną Donelaitį, tuo paminė-
dami 300-ąsias poeto gimimo metines. 

Daug gražių pastangų įdėjo Vilniaus miesto 
ir apskrities mokytojai lituanistai rengdami vietos 
konkursus, atrinkdami geriausius ir brandžiausius 
rašinius vertinimo komisijai. Po kiekvieno kon-
kurso vyko rašinių aptarimai ir moksleivių apdo-
vanojimai. Svarbiausi vertinimo kriterijai buvo 

Kristijonas Donelaitis 
moksleivių rašinių puslapiuose

rašinių turinio aktualumas, originalumas, meninė 
publicistinė išraiška, kalbos kultūra, stiliaus savai-
mingumas.

Konkursus padėjo surengti Vilniaus universi-
tetas, Kultūros ir švietimo paramos VŠĮ Titnagas, 
Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos rašy-
tojų sąjunga, Vilniaus apskrities viršininko admi-
nistracija, Seimo nariai. Rašinių įvairovė aiškiai 
paliudijo estetinį moksleivių išprusimą, tikrovės 
suvokimą, o rašiniuose apie K. Donelaitį išryškėjo 
stilistinis rašinių braižas, poetinės nuotaikos plėto-
jimas, loginių minčių jungtys, lyrinių monologų 
gausa bei eseistinio kalbėjimo pradmenys.

Aleksandras Šidlauskas

Pirmasis Metų leidimas
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Kristijono Donelaičio Metai yra bene įžymiau-
sias lietuvių literatūros kūrinys. Poema išversta į 
daugiau nei dešimt kalbų, žinoma visame pasaulyje, 
ji iki šiol stebina literatūros mėgėjus ir kritikus. Me-
tuose, mano nuomone, yra atspindėtos trys mums ir 
Donelaičiui aktualios temos: gamtos įtaka žmogui, 
tikėjimo svarba ir žmonių lygybės klausimai.

Gamta yra gyvenimo mokytoja – sako Done-
laitis. Stebėdami gamtą ir analizuodami jos gyvių 
kasdienybę, galime pasisemti žinių, kurios mums 
padės ateityje. Kiekvienas metų laikas poemoje ap-
rašytas išsamiai ir įtikinamai. Įvairių būtybių judė-
jimas, veikla, darbai ryškiausiai vaizduojami Pava-
sario linksmybėse. Donelaitis pasakoja apie gandrų 
buitį, akcentuodamas panašumus su būrų gyveni-
mu. Gandras su šeima apsitvarko savo būstą, ne-
tinginiaudamas dirba, o tai yra lyg doro gyvenimo 
pavyzdys, iš kurio kiekvienas galime pasimokyti. 
Turbūt vienas įsimintiniausių lakštingalos aprašy-
mų lietuvių literatūroje taip pat pateiktas Pavasario 
linksmybėse. Ištraukoje vaizduojama lakštingala yra 
labai išaukštinta, ypač jos gražus, skambus balsas. 
Jos balso grožiui neprilygsta niekas: „Tu vargonų 
bei cimbolų niekini garsą, / Smuikai tau ir kan-
klys tur su gėda nutilti.“ Pilkas, mažas paukštelis, 
panašus į būrą, anksti keliasi, padeda valstiečiams 
savo čiulbėjimu, lengvina jų darbus. Nors ištrau-
ka ir neilga, tačiau joje Donelaitis vartoja nemažai 
meninių priemonių, pavyzdžiui, aliteraciją: „Vis 
dailiam ir šlovingam savo šūkteli šūtką“, onoma-
topiją: „kinkyt, paplakt, nuvažiuot“, deminityvų: 
„gaidel, paukštelių, dailiaus, šlovingiaus“, palygini-

Liudvikas Šablauskas

Metai: mano mintys
 

mų: „... tarp kitų paukštelių nei karalienė“ (lakštin-
gala savo balsu prilyginama karalienei). Šios meni-
nės priemonės ištraukai suteikia daug gyvumo ir 
vaizdingumo. Šitoks Donelaičio artumas su natū-
raliuoju pasauliu parodo, kad jis – gamtos žmogus.

Gamtos ir žmogaus pasaulio kūrėjas, pasak Do-
nelaičio, yra Dievas. Pasitikėdamas juo, gali rasti 
savo vietą gyvenime. Kūrinyje įtaigiai atskleidžiamas 
būrų krikščioniškumas, dievobaimingumas. Biblinis 
Dekalogas – struktūrinis poemos principas; kon-
kretindamas Dekalogo įsakymus, taikydamas juos 
kasdieniniam būrų gyvenimui, autorius atspindi Bi-
blijoje perteikiamus pamokslus. Pasak Donelaičio, 
šių Dievo patyrimų nepaisymas baudžiamas pragaru 
pomirtiniame gyvenime. Nuolankus nusižeminimas 
prašant malonės padėti darbuose per visus metus, 
primena maldą. Žmogus bijo likti vienas, be atra-
mos, nes nežino, kas bus kitą dieną. Tada jis ban-
do drąsintis maldoje. Žinoma, pasiryžtama dirbti 
dėl gražios ateities pasitikint Dievo malone: „Tam 
jum dievs dosnus gėrybes mums dovanoja, / Kad 
nusimūčiję bei kaip mums reiks trūsinėję, / Vėl at-
sigautubim, gardžiai kramtydami kąsnius. / Darbo 
reik, nes taip kožnam diebs paliepė valgyt.“ Pasak 
K. Donelaičio, Dievas sukūrė žmogų, paskyrė jam 
vietą, darbą, juo rūpinasi, tačiau taip pat reikalauja 
sąžiningai atlikti darbus, būti pamaldžiam, remtis 
krikščioniškomis vertybėmis. Donelaitis pastebi se-
nųjų vertybių kaitą, dažnėjančias pramogas ir links-
mybes, pajaučia mažėjantį religingumą visuomenė-
je. Poetas siekia keisti situaciją, įtaigiai primindamas 
senųjų laikų vertybes, teigiamo elgesio reikšmę.

Svarbi Donelaičiui, kaip Apšvietos epochos 
žmogui, lygybė – kiekvieno prigimtinė teisė. Gi-Vilniaus Užupio gimnazija, III d klasė
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męs kiekvienas žmogus įgauna teisę būti vienodai 
gerbiamas kaip ir kiti, bet ir turi pareigą – gerbti 
kitus taip pat, kaip jį gerbia. Pagrindinis Metų vei-
kėjas Pričkus, kuris atlieka šaltyšiaus pareigas, tar-
pininkauja tarp būrų ir ponų, daug apie tai kalba. 
Pričkus – išmintingas prievaizdas, moka ir ponams 
įtikti, ir būrų nenuskriausti. Jis atskleidžia savo 
nepasitenkinimą nenaudėlių būrų nedorybėmis, 
bet nepamiršta paminėti ir ponų, kategoriškai juos 
kritikuodamas. Jisai bando perteikti abiem pusėms 
svarbią pamatinę vertybę: siekiant turėti gerus san-
tykius, reikia pripažinti žmonių lygybę. Dažnai po-
emoje lygybę akcentuoja Selmas. Selmas – vienas iš 
„viežlybųjų“ būrų, didysis pamokslautojas, neretai 
perimantis pasakotojo vaidmenį. Jis piktinasi tur-
tingųjų elgesiu, nes Dievas neleidęs ponams kitų 

skriausti, tačiau ponai parsidavė velniui ir nežiūri 
teisybės, tad Selmas grasina jiems Dievo bausmė-
mis. Nors šis senolis išsako daug pamokymų, bet 
stengiasi palaikyti gerus santykius su kaimynais. 
Donelaitis, kurdamas veikėjų paveikslus, parodo, 
kad doras elgesys net ir su žemesnio luomo atsto-
vais yra svarbus kasdieniniame gyvenime.

Taigi apibendrindamas norėčiau pasakyti, 
kad Donelaičio Metai – įspūdingas ir įsimintinas 
kūrinys, kurį verta perskaityti kiekvienam. Kar-
tais išgirstame minčių, kad jame atskleidžiamos 
pasenusios idėjos ir vertybės, neaktualios šiuo-
laikiniam žmogui, tačiau manau, kad gamtos ir 
žmogaus ryšys, Dievo meilė, lygybės troškimas 
yra amžinos temos ir jas Donelaitis apmąstė ta-
lentingai ir įtaigiai.

Kamilė Vyšniauskaitė

Kelionė į Tolminkiemį ir atgal

Kelionių būna įvairių: į šiltus kraštus atosto-
gauti, vykti į komandiruotę, aplankyti draugus Di-
džiojoje Britanijoje, Norvegijoje. Aš nusprendžiau 
aplankyti... Donelaitį... Tolminkiemyje... Keista, 
ar ne?

Mintimis nukeliauju į Apšvietos epochos laiko-
tarpį, į 1743 m. lapkričio pabaigą, kai dienos jau 
visai trumpos, medžiai nuplikę, o jų lapų kilimas 
tręšia subjurusią žemę. Aplinkui tuščia ir nyku. Tai 
visai mažas miestelis dabartinėje Kaliningrado sri-
tyje – su Vilniumi sunku palyginti, tai kažkas pa-
našaus į tipišką Lietuvos bažnytkaimį, pavyzdžiui, 
Onuškį. Kristijonas Donelaitis, atsikraustęs tenai, 

Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla, 12a klasė

ima pastebėti žmones kitokius, nei jie patys save 
mato. Jis, kaip vienas pirmųjų lietuvių švietėjų, 
atvyko dirbti didelio darbo – ganyti paklydusias 
sielas. Kokia nepakeliama rutina slėgė būro gyveni-
mą! Kiekvieną dieną visais metų laikais ūkio darbai 
tie patys, papročiai, tradicijos tos pačios. Tačiau 
žmogus nedejuoja. Jis net įsivaizduoti negali, kad 
kažkas turėtų būti kitaip. Tokia jau Dievo valia. 
O šiandienos žmogus nustebtų, nes jau pasikeitė 
požiūris į gyvenimo būdą. Dabar esame per daug 
laisvi nuo visokių pareigų. Būras, jei neatlikdavo 
būtinų darbų, galėjo tikėtis prievaizdo bausmės, 
bendruomenės pasmerkimo. O štai dabar mes, jei 
siaubingai nenorime dirbti, pranešame, kad ser-
game ar dėl kitos priežasties šiandien neateisime į 
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darbą. Žinoma, gali sulaukti nuobaudos, bet mes 
gi tokie išmanūs!..

Imu į rankas poemą Metai. Šiuolaikiniam 
žmogui, įpratusiam maigyti kompiuterio klavišus, 
tai – sudėtingas kūrinys. O anuomet K. Donelai-
tis poemos ištraukas iš sakyklos skaitė būrams 
kaip pamokslus. Įdomu, ką jie jautė girdėdami 
tuos pagrūmojimus, pamokymus, bet ir nuošir-
dų rūpinimąsi. Ar baudžiauninkas suprato, kaip 
svarbu būti mylimam savo ganytojo? Bijoti Dievo 
viena, aklai paklusti – kita, o jausti nuolatinį rū-
pestį – tai jau daug.

Donelaitis rūpinosi savo parapijiečių morale, 
vizitavo parapijos mokyklas, savaip tęsdamas peda-
goginę veiklą. Mokyklų reikalai teikė jam nemažai 
progų artimai bendrauti su valstiečiais, klausyti jų 
nuomonių, kalbos, sąmojo. Ar šiandien yra tokia 
galimybė man susitikti su mūsų parapijos (Jeruza-
lės bažnyčios) klebonu? Turbūt mielai pakalbėčiau 
apie tai, kas man rūpi, nes per tikybos pamokas 
neužtenka laiko aprėpti tuos klausimus, kurie tokie 
neaiškūs. Turbūt daug klausimų turėjo ir Mažosios 
Lietuvos lietuvninkai. Tik ar turėjo laiko jie apie tai 
galvoti – juk ,,baudžiava baudė“. Tiesa, buvo viena 
auklėjimo priemonė – darbas, visa ko pagrindas. 
Tai ir sunkus triūsas, ir išsigelbėjimas nuo blogų 
minčių.

Donelaitį veikė pietizmas, protestantizmo sro-
vė, propagavusi ramų sielų gyvenimą, paprastumą, 
rankų darbą. Toks gyvenimo būdas artino prie 
gamtos, kurios fone skleidžiasi žmogaus charak-
terio ypatumai, kurie, deja, yra iš anksto nulemti. 
Dabar gi mes blaškomės, vaikštom pas psicholo-
gus, bandom atrasti mėgstamą veiklą, bet vis vien 
esame nelaimingi. Donelaitis per visą savo pasto-
riavimo laiką tik kartą buvo nuvykęs į Karaliaučių 
ir, atrodo, nelabai sielojosi dėl tokio sėslumo. Nors 
skundėsi daugybe buitinių rūpesčių, užgožiančių 

dvasinius polėkius, tačiau turėjo ir malonių užsi-
ėmimų: retkarčiais pas jį rinkdavosi namų bičiu-
lių – kaimyninių parapijų pastorių – ratelis. Šei-
mininkas skaitydavo savo poeziją, grodavo namų 
darbo fortepijonu. Laisvalaikiu poetas tekino 
optinius stiklus, dirbo meteorologijos prietaisus, 
veisė sodą. Man sunku įsivaizduoti, kaip toks už-
daras gyvenimas nepalaužė jo dvasios, kaip užteko 
jėgų kurti – gimė pasakėčios, keletas brošiūrų ūkio 
klausimais. Poema Metai parašyta dievų kalba – 
hegzametru, – ji gimė iš meilės žmogui, gamtai, 
tautai. Poemos veikėjai beveik neišklysta iš savojo 
Vyžlaukio valsčiaus. Donelaičio valstietis išlaiko 
lietuviškumą neišeidamas iš savojo kaimo, likda-
mas būru ir saugodamas savąsias tradicijas. Taigi 
autorius prie moralinių gyvenimo normų jau ima 
derinti tautiškumo idėją, ieško jai vietos pasaulio 
ar žmogaus sampratoje. 

Mes keliaujame, mes vis keliaujame ir keliau-
jame – į Vilnių, iš Vilniaus, į Didžiąją Britaniją, į 
Norvegiją... O ar dar esame lietuviai? Tiesa, jau ir 
Donelaičio laikais Tolminkiemyje, maišantis tauty-
bėms, nyko papročiai, etnografinis savitumas, nes 
lietuvninkų nedaug buvo likę. O mes dabar tautinę 
tapatybę suvokiame kasdien ar tik krepšininkams 
laimėjus Europos čempionato sidabrą, Rūtai Mei-
lutytei olimpinį auksą?

Grįžtu iš Tolminkiemio į savo mokyklą, į savo 
miestą. Geresnė ar blogesnė grįžtu? Ar ką nors su-
pratusi? Ar vėl įkrentu į rutiną dejuodama, kad dar 
neturiu žieminių batų, kad laukia daug naujų dar-
bų, brandos egzaminai. O kur po jų lėksiu? Dar 
nežinau. Labai norėčiau pasilikti Lietuvoje, jeigu 
jai manęs reikia.

Taigi kelionė... Gyvenimo metafora... Laike ir 
erdvėje... Reali ir virtuali... Tokia trumpa, bet pras-
minga, nes leido pažvelgti į mūsų klasiką Kristijo-
ną Donelaitį po šitiekos metų.



Istorijos atspindžiai

25

Šis straipsnis yra skiriamas Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo šimtmečiui. Jame bus bandoma 
pažvelgti į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą iš 
geopolitinės perspektyvos, pabrėžiant ir primenant 
tuos sunkumus, su kuriais teko susidurti besiku-
riančiai moderniai Lietuvos valstybei, ir tai, kaip 
jie buvo įveikti. Daugiausia dėmesio bus skiriama 
1917–1920 metų laikotarpiui, nes per šiuos kelerius 
metus įvyko keletas itin svarbių tarptautinės situa-
cijos pokyčių, kurie tapo lemtingi Lietuvos valstybei: 
sudarė sąlygas ne tik atkurti, bet ir įtvirtinti valsty-
bingumą. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad Lietuvos 
atkūrimą nulėmė ne tik palankiai šiam tikslui siekti 
susiklosčiusios aplinkybės, bet ir gebėjimas jomis tin-
kamai pasinaudoti. Praėjęs šimtmetis suteikia laiko 
perspektyvą, kuri leidžia kiek kitaip pažvelgti į praei-
ties įvykius ir iš naujo įvertinti jų reikšmę. Be Vasario 
16-osios nebūtų ir Kovo 11-osios. 

1918 metų nepriklausomybė buvo pasiekta ir 
apginta dedant tiesiog neįtikėtinas pastangas. Per 
dvejus metus Lietuvos nepriklausomybė iš dekla-
racijos buvo paversta tikrove. Tai šiais niekaip ne-
sibaigiančių ilgamečių ir jokių teigiamų rezultatų 
neduodančių įvairių reformų laikais atrodo tiesiog 
neįtikėtina: kaip per dvejus metus galima buvo su-
kurti valstybei stabilų pagrindą, nors resursai bei 
galimybės buvo itin ribotos, o ir kliūčių būta itin 
daug ir tikrai rimtų? Man asmeniškai tai atrodo 
kaip stebuklas, nes visai pagrįstai galima teigti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo vienas 
sudėtingiausių (o galbūt netgi pats sudėtingiau-
sias!) šiame regione: nei suomiai, nei estai, nei la-
tviai, nei lenkai vienu metu nesusidūrė su daugybe 

Valentinas Kulevičius

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas kaip geopolitinis stebuklas

„teorinių“ ir „praktinių“ problemų, o ir jų pozici-
jos buvo tvirtesnės. Nepaisant daugybės sunkumų 
ir pavojų, Lietuvai per sąlygiškai trumpą laiką vis 
dėlto pavyko atkurti ir įtvirtinti savo nepriklau-
somybę, todėl tai tam tikra prasme galima laikyti 
stebuklu.  

Kelios svarbios buitinės smulkmenos: tik pri-
menu, kad tada Lietuvoje nebuvo interneto, o 
elektra buvo dar tik plintanti naujovė. Nebuvo ir 
šiuolaikinės civilinės aviacijos, taip pat ir radijo bei 
televizijos. Net ir laidiniai telefonai tuomet buvo 

Nepriklausomybės aktas Lietuvos aido 1918 m. vasario 19 d. 
numeryje
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didelė retenybė. Ką ten telefonai, net lengvųjų au-
tomobilių buvo itin mažai. O krašto sugriovimas 
karo metu buvo tiesiog pribloškiantis – viską reikė-
jo kurti beveik nuo nulio. Ką aš noriu tuo pasakyti? 
Tiesiog pabrėžti, kad tada sąlygos politinei veiklai 
buvo gerokai sunkesnės nei 1990 metais ar juo la-
biau dabar. Tačiau pilietiškai sąmoningi ir aktyvūs 
žmonės vis vien sugebėjo veikti ir kurti, nepaisant 
materialinių nepriteklių ir iki galo nežinodami, 
koks bus viso to rezultatas ir ar tas rezultatas ap-
skritai išliks. Nebuvo laiko dešimtmečius biurokra-
tiškai „optimizuoti“, „strateguoti“ ir „reformuoti“ 
bet kaip ir viską iš eilės. Veikti reikėjo greitai ir tiks-
liai, nes situacija kito gana greitai, todėl reikalavo 
konkrečių ir pamatuotų realių sprendimų. Tikro 
darbo, o ne veiklos imitacijos. Kiekviena klaida 
galėjo būti nebeatitaisoma. Sąjungininkų beveik 
nebuvo, o priešiškų jėgų aplink netrūko. 

Pirmasis pasaulinis karas kaip 
galimybė Lietuvai

Iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios kelis de-
šimtmečius įtampa Europoje vis labiau kilo. Buvo 
tikimasi ir net laukiama (!) naujo karo, nors karui 
pasibaigus buvo pripažinta, kad kariauti papras-
čiausiai nebuvo dėl ko – „ilgasis“ XIX amžius 
(1789–1914) buvo epocha, kuri pasižymėjo spar-
čia mokslo, ekonomikos, kultūros plėtra ir kles-
tėjimu, kokio iki tol niekada nebuvo (ir, atrodo, 
kad daugiau jau nieko panašaus nebebus). 1795 
metais Lietuva prieš savo valią pateko į Rusijos 
imperiją, bet bandė nuo jos išsivaduoti, tačiau 
XIX amžiuje šio tikslo dar nebuvo lemta pasiekti 
nei politinėmis, nei karinėmis priemonėmis, to-
dėl buvo susitelkta į kultūrą bei švietimą, tautinio 
sąmoningumo kėlimą. Europoje prasidėjęs karinis 
konfliktas teikė įvairių vilčių lietuvių tautinio at-

Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenės šarvuočiai Nepriklausomybės kovų metu. Fotografijos autorius, vietovė, data nėra žino-
mi, bet gali būti apie 1920–1921 metus. Nuotraukos iš straipsnio autoriaus šeimos archyvo
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gimimo veikėjams, nors karo pradžioje niekas ne-
numanė, kad įvykiai pasisuks būtent tokia linkme. 
Tačiau karo pabaigoje nusilpus Rusijai ir Vokieti-
jai, susidarė geopolitinis vakuumas, kuriame galė-
jo pradėti aktvyiau veikti šių imperijų pavergtos 
tautos. Pirmasis pasaulinis karas suteikė galimy-
bę po 123 metų pertraukos Europos politiniame 
žemėlapyje vėl „įrašyti“ Lietuvos vardą. Nors šis 
karinis konfliktas ir buvo destruktyvus ir tiesiog 
pražūtingas Europai (pačias įvairiausias jo pasek-
mes jaučiame net dabar), Lietuva iš jo tam tikra 
prasme gavo naudos. 

Lemtingi tarptautinės politikos lūžiai 
ir Lietuva

1915 metų vasarą Vokietijos imperija perėjo į 
puolimą ir užėmė didelę teritoriją vakarinėje Rusi-
jos imperijos dalyje, kurios kontrolė atiteko vokie-
čių karinei administracijai; Rusijos imperija buvo 
išstumta iš Lietuvos teritorijos. Vokietijos politinė 

ir karinė valdžia turėjo įvairių vizijų dėl Rytų Eu-
ropos ateities po karo, tačiau vieningo sutarimo 
nebuvo, planai keitėsi kartu su kintančia situaci-
ja fronte ir tarptautine padėtimi. Iš pradžių buvo 
tikimasi, kad karą Vokietijai pavyks laimėti, bet 
1917 metais Vokietijos situacijai sparčiai blogėjant, 
vokiečių politinė valdžia ir vietinė karinė admini-
stracija padaro tam tikrų nuolaidų lietuvių poli-
tiniams atstovams, vėliau tikėdamasi pasinaudoti 
jais išlaikant realią Vokietijos įtaką šiame regione. 
1917 metų balandį Antantės pusėje į karą įsitrau-
kė JAV. 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvių konferencija, kurioje buvo 222 delegatai 
ir pasisakė už nepriklausomą demokratinę Lietuvą, 
kurios sienos turėjo būti paremtos etnografinėmis 
ribomis. Per tą pačią konferenciją buvo išrinkta 
dvidešimties narių Krašto Taryba (vėliau perva-
dinta Lietuvos Taryba). 1917 metų spalį įvykęs 
bolševikų perversmas eliminavo Rusijos imperiją iš 
karo, todėl lietuviai buvo priversti ir toliau siekiant 



Istorijos atspindžiai

28

nepriklausomybės bendradarbiauti su Vokietija, 
nes ši valstybė de facto visiškai kontroliavo padė-
tį Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje net ir po to, 
kai Vokietija patyrė pralaimėjimą kare. Netrukus, 
1917 m. gruodžio 11 d., paskelbtas aktas, kurį tam 
tikra prasme galima laikyti Vasario 16-osios akto 
pirmtaku, skelbiantis nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą su sostine Vilniuje, visų anks-
tesnių ryšių su kitomis valstybėmis nutraukimą ir 
tvirtus ryšius su Vokietija. Tačiau jau 1918 metų 
sausį paskelbta vadinamoji Keturiolikos punktų 
programa, kurią parengė tuometinis JAV prezi-
dentas Woodrow Wilsonas. Šis dokumentas buvo 
reikšmingas tuo, kad keitė tarptautinę situaciją lie-
tuvių naudai, nes kalbėjo apie tautų apsisprendimo 
teisę; kita vertus, šiame dokumente yra minimos 
Lenkija ir Rusija, bet neminima Lietuva. 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė dvidešim-
ties jos narių pasirašytą Lietuvos nepriklausomybės 
aktą, kuriuo buvo deklaruojamas nepriklausomos 

Lietuvos atkūrimas su sostine Vilniuje, skelbia-
ma demokratinė santvarka, taip pat visų praeity-
je buvusių ryšių su kitomis tautomis atsisakymas. 
Netrukus (1918 m. kovo 3 d.) tarp Vokietijos ir 
bolševikų buvo pasirašyta Brest Litovsko taikos su-
tartis, kuria sovietų Rusija atsisakė teritorijų, kurias 
karo metu okupavo Vokietija. Tačiau jau tų pačių 
metų lapkritį pati Vokietija patiria pralaimėjimą. 
1918 m. lapkričio 11 d. Lietuvoje buvo sudaryta 
pirmoji Lietuvos vyriausybė, kuriai vadovavo mi-
nistras pirmininkas Augustinas Voldemaras (ly-
giai tą pačią dieną dieną oficialiai baigėsi Pirmasis 
pasaulinis karas – buvo pasirašyta Kompjeno pa-
liaubų sutartis). Taigi Lietuva (kaip ir likusios re-
giono teritorijos) tampa „niekieno žeme“, kurioje 
atsiranda vis daugiau galimybių veikti savarankiš-
kai, kurti bei įtvirtinti naujas tautines valstybes. 
Reikšmingas Rusijos ir Vokietijos valstybių susil-
pnėjimas sudarė unikalią situaciją, kuria sugebėjo 
pasinaudoti Lietuva ir kitos šio regiono valstybės. 
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Vokietijos kariuomenė šiame regione dar kurį laiką 
liko dėl bolševikų pavojaus ir dėl situacijos Rytų 
Europoje neapibrėžtumo bei neaiškaus Vokieti-
jos likimo (nes Vokietija pralaimėjo Vakaruose, 
bet ne Rytuose, vokiečiai turėjo tam tikrų vilčių 
išsaugoti šias teritorijas Vokietijos priklausomybė-
je). Taip lietuviams nuosekliai pavyko pasinaudoti 
1917–1918 metų geopolitinėmis aplinkybėmis bei 
paskelbti nepriklausomybės atkūrimą. Tačiau Lie-
tuvos valstybės nepriklausomybę dar reikėjo įtvir-
tinti ir apginti ir politiškai, ir ginklu.  

1919–1920 metų Nepriklausomybės 
kovos ir jų geopolitinė reikšmė   

Apimtos laikinos euforijos dėl taikos, Vakarų 
Europos šalys (išskyrus Vokietiją) džiūgavo, tačiau 
tuo metu rytinėje Europos dalyje įvairūs kariniai 
veiksmai tęsėsi net ir po to, kai pasibaigė Pirmasis 
pasaulinis karas; tačiau, nepaisant to, vis dėlto pra-
bėgus keleriems metams įvyko situacijos regione sta-
bilizacija. Tautinėms valstybėms, atsiradusioms dėl 
Rusijos ir Vokietijos susilpnėjimo, teko kovoti ir su 
bolševikais, ir su bermontininkais, ir su savo kaimy-
nais. Lietuvos atveju dėl nepriklausomybės išsaugo-
jimo teko kovoti ir su bolševikais, ir su bermonti-
ninkais, ir su kaimynais lenkais. Nors besikurianti 
Lietuvos valstybė turėjo daugybę rimtų geopolitinių 
problemų, tačiau dalį jų 1919–1920 metų laikotar-
piu vis dėlto pavyko vienu ar kitu lygiu išspręsti.  

Galima sutikti su Vytauto Lesčiaus išsakyta 
mintimi apie tuometinę situaciją: „Nepaisant tuo-
metinių didžiųjų pasaulio valstybių pareiškimų dėl 
tautų laisvės ir teisės pačioms lemti savo politinę 
ateitį, greit paaiškėjo, jog tikrieji jų interesai gero-
kai skyrėsi nuo skelbiamų šūkių. Pernelyg didelis 
Lietuvos diplomatų bei politinių ir visuomenės 
veikėjų pasitikėjimas būsimąja Taikos konferen-
cija, kaip tautų ir valstybių gyvenimo naujos eros 
pradininke, nepasiteisino. 1919 m. pradžioje prasi-
dėjusi Paryžiaus taikos konferencija oficialiai Lietu-
vos delegacijos net nepripažino. Lietuvos istoriniai 
kaimynai irgi nebuvo geranoriškai nusiteikę lie-
tuvių tautos interesų atžvilgiu ir brandino planus 

ją pavergti.“1 Nepriklausomybės kovų laikotarpiu 
beveik tuo pat metu teko kariauti iš karto su trimis 
priešais: bolševikais (1919. 01. 05–1920. 01. 05), 
bermontininkais (1919. 07. 26–1919. 12. 15) ir 
lenkais (1919. 04. 18–1920. 12. 01). Nepriklau-
somybės kovos buvo reikšmingos tuo, kad jų metu 
Lietuvai ne tik pavyko apginti savo valstybingumą, 
bet ir parodyti, kad lietuvių tautos siekis turėti savo 
valstybę yra rimtas ir kad jie pajėgia kurti valsty-
bines ir administracines institucijas. Neatsitiktinai 
Lietuva tapo Tautų Sąjungos nare tik 1921 metais, 
o didžiosios pasaulio valstybės (Didžioji Britanija, 
Prancūzija, JAV, Italija) teisiškai ją pripažino dar 
vėliau – 1922 metais. Nepriklausomybės kovos 
parodė, kad Lietuva nėra „sezoninė valstybė“ ar 
šiaip koks nors laikinas politinis reiškinys (kitaip, 
nei teigė nedraugiškos jėgos). Lietuva įrodė savo 
teisę būti Europos ir pasaulio politiniame žemėla-
pyje. Apibendrinant galima teigti, kad Lietuva dalį 
savo geopolitinių problemų išsprendė būtent per 
Nepriklausomybės kovas: buvo garantuota krašto 
kontrolė, įtvirtinta valdžia, stabilizuotos Lietuvos 
ribos (išskyrus su Lenkija), be to, kitos valstybės, 
matydamos Lietuvos sėkmę, pagaliau ją priėmė į 
tuometinę tarptautinę bendruomenę ir pripažino 
de jure. Tik po Nepriklausomybės kovų savo veiklą 
pradėjo Steigiamasis Seimas, priimta Konstitucija, 
įvestas litas, pradėta žemės reforma ir t. t. 

Pabaigai galima būtų pasakyti, kad Lietuvos 
valstybingumo atkūrimas prieš šimtą metų pavyko tik 
dėl nepaliaujamo Lietuvos gyventojų siekio būti lais-
vais. Be šio siekio net ir pačios palankiausios geo-
politinės ir kitos aplinkybės pačios savaime negali 
duoti jokio rezultato. Lietuva įrodė savo teisę būti.

 
Naudota literatūra

V. Lesčius. Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–
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1 V. Lesčius. Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 
1918–1920. Vilnius, 2004, p. 7. 
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Sudie, idiotai! – šokiruojantis ir giliausius jaus-
mus sukratantis Vido Bareikio režisuotas spektak-
lis, pastatytas pagal dramaturgo Justo Tertelio 
pjesę. Jo dėmesio centre – dingusi jauna mergina 
ir pagrindinis įtariamasis – jos vaikinas, iš pirmo 
žvilgsnio nekeliantis nė menkiausio pasitikėjimo, o 
kur dar pas jį rasta kruvina jos skarelė... 

Iškart norėčiau perspėti, kad, jei visgi netyčia 
tikitės tradicinio, klasikinio ir... nuspėjamo teatro – 
šis Vido Bareikio spektaklis tikrai ne jums. Tačiau 
jeigu jūs giliai širdyje esate (vis dar) jauna, maištau-
janti siela, ieškanti naujų sukrėtimų ir supurtymų, 
būtinai jame apsilankykite ir, pažadu, nenusivilsite.

Visų pirma, vos įėję į salę, susiduriame su vienu 
išskirtinių V. Bareikio spektaklių bruožų – tai yra 
itin artimas kontaktas su žiūrovu, o dažnai net ir 
(gan nejauki) aktorių ir žiūrovų interakcija. Visa 
tai ne tik sustiprina pačius įvairiausius (ir ne vien 
teigiamus!) pojūčius, dažnai net ir peržengia mums 
įprastas nerašytas tam tikro padorumo ir saugaus 
atstumo ribas. Pavyzdžiui, kai netikėtai, visai šalia 

Gabrielė Ganžaitė

Raudonas troleibusas juodo 
nepasitikėjimo fone

sėdinti aktorė įsitaiso kitam aktoriui ant kelių... 
pusnuogė!

Spektaklyje nuolat kaitaliojasi du skirtingi vyks-
mo laikai – dabartis, arba, tiksliau – teismo salė, 
kurioje tardomi įtariamieji dėl jaunos merginos 
dingimo, ir praeitis, prisiminimai, kuriais dalijasi 
pastarieji. Vėlgi, viskas labai simboliška, pavyzdžiui, 
tai, kad pasikeitė vyksmo laikas, galime suprasti iš 
pasikeitusio apšvietimo: dabartyje – akinanti, lyg 
tardymo kameroje, šviesa, o prisiminimuose – jau-
kus, bene kalėdinis girliandų apšvietimas.

Spektaklis gan statiškas, nes veiksmo nedaug, 
daugiau prisiminimų ir pamąstymų. Vis šokinėja-
ma tarp dviejų plotmių – teismo salės ir prisimini-
mų nuotrupų. Matome, kaip apklausiamas ne tik 
dingusios merginos mylimasis, bet ir kiti artimie-
ji – jos mokytojas, draugai... Visi dalijasi prisimi-
nimais, atveria širdį ir vis labiau aiškėja neįprastos 
situacijos vaizdas: merginos tėvai nesutarė, ji mėgo 
fotografuoti tiltus, o fotografijos mokytojas jai 
rodė neįprastai didelį dėmesį... 

No theatre premjera Sudie, idiotai! 2017 m. gruodžio 5 d. Artimiausias spektaklis 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 2018 m. vasario 20 d.
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Iš tiesų žavi, kaip aktoriai vos per keletą sekun-
džių sugeba persikūnyti į visiškai skirtingus per-
sonažus, meistriškai šokinėti per abi teismo salės 
barikadų puses. Vaidina Vido Bareikio kurso stu-
dentai: Mantas Bendžius, Marius Gotbergas, Ais-
tė Zabotkaitė, Matas Dirginčius, Deividas Breivė, 
Motiejus Ivanauskas, Jurga Moskoliūnaitė, Greta 
Šepliakovaitė, – tokie jauni aktoriai, o jų emoci-
jos – tokios tikros, stiprios, gilios ir... atrodo, vi-
siškai nesuvaidintos, atrodo tokios natūralios, 
kiekvieno skirtingai asmeniškai išjaustos, net šiur-
puliukus po kūną bėgioti priverčiančios!

Prisipažinsiu, kai gavau pasiūlymą apsilanky-
ti šiame spektaklyje, netgi labai dvejojau ir „spar-
džiausi“. Gal dėl to, jog jau buvau (kiek be reikalo) 
spėjusi susidaryti tam tikrą įspūdį apie gan specifinį 
ir mano jautriai romantiškai prigimčiai ne patį arti-
miausią režisieriaus kūrybos stilių. Juk, pavyzdžiui, 
viename jo spektaklyje (Kaligula) lakstė visiškai 
nuogas aktorius, o kitame (Būtis nr. 2) buvo pil-
na vibratorių! Nors šiame spektaklyje ir nepavyko 
išvengti to V. Bareikio kūryboje sutinkamo šiurkš-
tumo, čia jis taip smarkiai nesimaišė po kojomis, 
kaip galėjau tikėtis. Nors vis dėlto muštynės, keiks-
mažodžiai... Aš esu ta, kuri veikiau apsimes, kad 
pasaulyje tai neegzistuoja... Tačiau gal viena iš šio 
spektaklio misijų būtent tokia ir yra – dar kartą 
mums priminti, koks žiaurus, nepastovus ir kupi-
nas pavojų yra dabartinis pasaulis, kuriame gyvena 
jaunas žmogus, toks kaip aš, tu ir mūsų pažįstami...

Šis spektaklis, nors ir neilgas ir prabėgo aki-
mirksniu, spėjo „užkabinti“ labai daug šiandien 
jaunimui aktualių temų: susvetimėjimo ir vienišu-
mo, nuoširdaus bendravimo „akis į akį“ trūkumo, 
apsimetinėjimo ir jautrumo. Pamažu, apklausiant 
įtariamuosius, kaip po truputį užbaigiama dėlio-
nė ryškėja bylos vaizdas. Matome, jog kiekvieno 
pasaulis yra kupinas problemų ir skaudulių, apie 
kuriuos taip sunku viešai ir garsiai kalbėti.

Sudie, idiotai! – puikiausias įrodymas, kad įtai-
giam spektakliui visai nebūtinos brangios dekora-
cijos ir būrys garsių aktorių. Veikiau priešingai – 
kartais būtent tas minimalizmas ir grynumas dar 
labiau užaštrina visus pojūčius, skatina rutuliotis 
mintis. O tai, kaip vienas aktorius sugeba įkūnyti 
keletą visiškai skirtingų vaidmenų, tiesiog užburia! Gyčio Matiuko nuotraukos
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Toli toli, į visas puses nuo Saulės sistemos yra 
lyg ir visai tuščia erdvė. Ir tik tolumoje spingsi dau-
gybė žvaigždžių – milžiniški dangaus kūnai, savo 
sandara giminingi mūsiškei Saulei. Žvaigždės yra 
tolimos saulės, kai kurios su savo sistemomis, kai 
kurios ne. Dešimtys ir šimtai milijonų kilometrų, 
kurie skiria mūsiškės Saulės sistemos objektus vie-
ną nuo kito, atrodo nesuvokiami žvelgiant mūsų 
buities nuvargintomis akimis, tačiau jie yra visai 
nežymūs atidžiau pažvelgus į mūsų beribę Visatą, 
kurioje tyliai sukasi Juodosios skylės ir efektingai 
sproginėja supernovos.

Kartais fantazijų supernovos sproginėja ir žmo-
nių galvose, paskatindamos norą kurti ir kitaip 
pažvelgti į tą pačią Visatą. Sprogimas, įvykęs ame-
rikiečių režisieriaus George’o Lucaso fantazijoje, 
po kurio laiko pasiekė milijonų žemės gyventojų 
kasdienybę, kai 1977 metais buvo sukurta pirmoji 
kosminės kino epopėjos – Žvaigždžių karai (Star 
Wars) – dalis. Ir nuo tada Žemė jau niekada nebe-
buvo tokia, kokia iki tol (bent jau kino pasaulyje).

Šioje kinematografinėje-kosminėje odisėjo-
je režisierius George’as Lucasas apjungė esmines 
įvairiausių religijų bei mitologijų dogmas, susiju-
sias su dvasiniu asmenybės tobulėjimu. Lucasui 
didžiulę įtaką darė japonų kino režisieriaus Akiros 
Kurosavos kūryba, daoistiškos-dzenbudistiškos 
idėjos, kuriomis vadovaujasi tie patys džedajai1. Iš 
tolimos ateities žvelgdami į mus, per milžiniškus 
kino ekranus jie teigia savo filosofiją: mes ne kariai, 
mes – taikos sergėtojai. Tokiu savo įvaizdžiu labiau 
supanašėdami su mums žinomais (tokiais, kokius 
matome Akiros Kurosavos filmuose Septyni samu-
rajai, Rasiomonas) samurajais. 

Domantas Milius

Imperijos maršas

Tačiau karas vyksta visada ir visur. Ir mūsų 
Žemėje, ir ateities (o gal ir praeities) kosmoso pla-
tybėse. Žmogus nuo savo egzistencijos niekur ne-
pabėgs, nes karas, kaip teigė Lukas Devita2 – viena 
seniausių žmonių bendravimo tarpusavyje formų, 
kuri padėjo išvystyti ir pačią šių savotiškų būtybių ci-
vilizaciją vargstančioje planetoje Žemė. Minėtas ben-
dravimo būdas, prasiskverbęs į visas žmogaus gyve-
nimo sritis išlieka aktyvus ir po šiai dienai. Aktyvus 
ir realiai, ir psichologiškai – vykstant nuolatiniam 
karui Žvaigždžių karų herojų viduje. Kaip matome 
kino sagoje, džedajų mokymas teigia, kad neatsi-
duri blogio pusėje kitaip nei per save. Reikia sau-
gotis ne tik išorinių priešų, bet dar labiau savo ydų 
ir savo nuodingųjų savybių. Nes po to gali baigtis 
kaip etaloniniu blogio įsikūnijimu tapusiam Dar-
tui Veideriui.

1977-aisiais sukurtas pirmasis filmas Žvaigž-
džių karai: epizodas IV – Nauja viltis (Star Wars: 
Episode IV – A New Hope) susilaukė „kosminės“ 
sėkmės. Režisierius įgavo finansinę ir intelektuali-
nę laisvę sukurti dar dvi pirmosios trilogijos dalis: 
V epizodą – Imperija duoda atkirtį (Episode V – The 
Empire Strikes Back), kuris pasirodo kino teatruose 
1980-aisiais ir VI epizodą – Džedajaus sugrįžimas 
(Episode VI – Return Of The Jedi), kuris sukuria-
mas 1983-aisiais. Unikalu, kad kino epopėja buvo 
pradėta nuo istorijos vidurio, pristatant neprilygs-
tamą herojų Luką Skaivokerį3 (aktorius Markas 
Hamillas), prisidedantį prie sukilėlių, kurie siekia 
sugriauti tamsos imperiją.

Pirmasis Žvaigždžių karų filmas davė pagrindą 
jo tęsiniuose išplėtotai visatai. Tačiau ne tik dže-
dajų filosofija, matoma Lucaso filme, buvo per-
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imta iš Akiros Kurosavos filmų apie samurajus. 
Visa pirmosios Žvaigždžių karų dalies struktūra 
atitinka Kurosavos filmo Trys nenaudėliai paslėptoje 
tvirtovėje filmo struktūrą. Amerikiečių režisierius 
pasirinko savo filmą iš dalies pateikti per dviejų 
nepagrindinių filmo veikėjų – robotų R2-D2 ir 
C-3PO – perspektyvą.

Tai matome 1958 metais Akiros Kurosavos 
sukurtame nuotykiniame komedinio žanro filme, 
kuriame veiksmas vyksta viduramžių Japonijoje, 
intensyvių karų metu. Filme pagrindinis dėmesys 
kreipiamas ne į dramines, o į komedines situacijas, 
kuriose du įvykiuose nelabai susivokiantys valstie-
čiai valkatėlės turi padėti generolui išvesti jo globo-
jamą vienintelę likusią kilmingo klano įpėdinę per 
pavojų kupiną priešo teritoriją. Valstiečių bukumas 
ir vaikiškas gobšumas filme sukuria komiškas sce-
nas. Du kvaili valstiečiai Matašitis ir Tahey ir jų 
tarpusavio bendravimo ypatybės – tai tarsi tolimas 
atspindys dviejuose robuotose R2-D2 ir C-3PO, 
per kurių kuriozinius nuotykius, tarsi antrame pla-
ne, dažnai matome dramatiškus, rimtuosius filmo 
įvykius. Nors pirmoje Žvaigždžių karų dalyje abu 
veikėjai nėra pagrindiniai personažai, jie atsakingi 
už filmo komiškumą, tad lengvai įsilieja į visą plė-
tojamą filmo siužetą.

George’as Lucasas įsivaizdavo, kad filmo gar-
so takelyje turėtų skambėti bent keletas didingo 
skambesio leitmotyvų. Režisierius sudarė jį įkvė-

pusių klasikinių kūrinių sąrašą ir pateikė kom-
pozitoriui Johnui Williamsui. Pastarasis, įkvėptas 
garsiausių XIX amžiaus kompozitorių kūrinių, 
pasitelkęs savo kompozitoriaus genijaus origina-
lumą, sukūrė įsimintiną, sudėtinga leitmotyvų 
sistema grįstą filmo (visų vėlesnių taip pat) garso 
takelį. Itin uolūs muzikologai sugebėjo atsekti, kad 
Jėgos leitmotyvas savo orkestrine skambesio spalva 
artimas P. Čaikovskio baleto Gulbių ežeras temai, 
o leitmotyvas, lydintis droidų nusileidimą Tatuino 
planetoje, panėšėja į I. Stravinskio baletą Šventa-
sis pavasaris. Tebūnie. Reikėtų turėti omenyje tik 
tai, kad visa vėlyvojo romantizmo (XIX a. pab. – 
XX a. pr.) muzika eilinio melomano ausiai savo 
orkestriniu skambesiu turėtų skambėti daugiau 
mažiau panašiai, nes visi didieji minėto laikotar-
pio kompozitoriai, kaip ir Johnas Williamsas, kūrė 
didelės sudėties orkestrams. O ieškoti tiesioginių 
Williamso ir vėlyvojo romantizmo kompozito-
rių melodijos struktūros ir varijavimo sąsajų būtų 
mažų mažiausiai kvaila, nes tai būtų tas pat, kaip 
ieškoti fizinių savo (Williamsas) ir savo gimdytojų 
(romatizmo kompozitoriai) panašumų. Beprasmiš-
kas ir perteklinis dalykas.

1999-aisiais režisierius vėl sugrįžo prie savo ki-
nematografinio epo. Ir pradėjo kurti jo priešisto-
rę. Laikus, kai Respublika išgyveno aukso amžių, 
kai valdė senatas, tačiau Prekybos konfederacija 
pradeda okupuoti planetas, taip susidarant palan-

Žvaigždžių karai. Mirties žvaigždė
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kioms aplinkybėms susiformuoti Imperijai. Taip 
kino ekranuose išvystame I epizodą Pavojaus šešė-
lis (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace). 
Deja, filmas nesusilaukė tokio susidomėjimo kaip 
pati pirmoji – originalioji Žvaigždžių karų dalis, 
tačiau jis vis vien patraukė jaunosios kartos dėmesį. 
Kur kas su didesniu entuziazmu buvo laukiamas 
antrasis epizodas, pasirodęs 2002 metais – Klonų 
puolimas (Wars: Episode II – Attack of the Clones). 
Nors filmo siužetas gan nuobodus ir menkai išplė-
totas, žiūrovo akį patraukia kosmose paskendusios 
planetos, miestai debesyse ir vandenyno gelmėse. 
Žiūrovas yra masinamas specialiaisiais efektais, o 
ne istorijos originalumu ar dinamiškumu. 2005 
metais pasirodo trečioji ir paskutinė priešistorės 
dalis Sithų kerštas (Star Wars: Episode III – Revenge 
of the Sith). Pati niūriausia trilogijos dalis, kurioje 
matome, kaip gimsta Imperija, formuojasi blogio 
jėgos. 2015 metais pasirodo nauja – septintoji epo-
pėjos dalis Žvaigždžių karai: Galia nubunda (Star 
Wars: Episode VII – The Force Awakens). Pastaroji 
dalis nebuvo visiškai naujas filmas su originaliu 
scenarijumi, o greičiau nauja seniausios, pirmosios 
IV dalies interpretacija, kuri pateikta naujų kine-
matografijos galimybių fone, tačiau, prie režisū-
ros vairo stojus J. J. Abramsui, žiūrovai – tiksliau 
kone trečioji žiūrovų karta – sulaukia puikaus ir 
dabartinio meto kinomanų poreikius atitinkančio 
produkto. Pagaliau ir mūsų karta (straipsnio auto-
rius, ištikimas Star Wars gerbėjas, turėjo galimybę 

2015 metais gruodžio 18 dieną dalyvauti Žvaigž-
džių karų maratone, kuriame per vieną dieną kino 
teatre buvo rodomos IV, V, VI ir naujausioji VII 
dalys) sulaukė savųjų Žvaigždžių karų. 2012 metais 
George’as Lucasas už 4 milijardus (!!!) JAV dolerių 
pardavė savo kompaniją Lucasfilm kitai kino pra-
monės milžinei Disney. Tad pats režisierius, kuriant 
septintą epizodą, dalyvavo tik kaip konsultantas. 

Neabejotina, kad prie kosminės operos sėkmės 
prisidėjo ir įsimintinas bei prasmingas garso take-
lis. Žvaigždžių karų muzikos autorius Johnas Wil-
liamsas sukūrė klasikinės muzikos skambesiu grįstą 
filmo garso takelį, kuris remiasi dar Richardo Wag-
nerio4 kūrybos filosofijoje suformuota leitmotyvų 
sistema.

Richardas Wagneris išplėtojo leitmotyvų tech-
niką taip ją paversdamas formos sudarymo princi-
pu (konkrečiu atveju – muzikinės dramos). Muzi-
kos enciklopedijoje leitmotyvas apibrėžiamas kaip 
trumpas, raiškus muzikinėje dramoje ar progra-
minės muzikos kūrinyje pasikartojantis motyvas, 
traktuojamas kaip muzikinė tam tikros situacijos, 
personažo, daikto ar reiškinio išraiška, kompozi-
cijoje įgyjanti ypatingą, dažnai simbolinę reikšmę. 

Leitmotyvų naudojimo principas, kurį ištobuli-
no Wagneris savo muzikinių dramų serijoje Nybe-
lungų žiedas5, – tai sudėtingas formos (struktūros) ir 
turinio (prasmės) susijungimo mechanizmas/būdas 
kaip vientisas ir išplėtotas muzikinių užuominų ir psi-
chologinių asociacijų audinys. Tai esminis Wagnerio 
muzikinių dramų ciklo principas, kardinaliai keitęs 
iki tol buvusį operos dramaturgijos suvokimą. 

Savo paskutiniuose kūriniuose Richardas Wag-
neris realizavo menų sintezės idėją (Gesamtkuns-
twerk), kai žodžių ir muzikos vienovė tapo inte-
gralia scenine muzikine drama. Dramos muzikos 
esmė – begalinė ir absoliuti melodija. Čia pagrindi-
nis vaidmuo tenka motyvams ir jų transformacijai, 
kurie veikalo siužete atlieka konkrečią paskirtį. 

Taigi Johno Williamso sukurta Žvaigždžių karų 
muzika tapo neatsiejamu viso fantastinio pasako-
jimo patyrimo elementu. Filmų garso takelis ori-

Scena: Aš tavo tėvas
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ginalus, bet kartu įtinkantis kiekvieno diletantiško 
ir profesionalaus melomano ausiai todėl, kad kom-
pozitorius naudoja daugybę muzikos stilių ir mu-
zikinės išraiškos priemonių. Žvaigždžių karų mu-
zikoje girdime ir Auksinio Holivudo laikais plačiai 
naudotus kompozitoriaus Maxo Steinerio lyrinius 
orkestrinius pasažus bei rūsčius ir didingo orkes-
trinio skambesio maršus, primenančius vokiečių 
kompozitoriaus Richardo Strausso kūrybos braižą. 
Kaip tik Johnas Williamsas vėl įtraukia į filmų garso 
takelių kūrimą brangius simfoninius orkestrus, taip 
atgaivindamas senas Holivudo tradicijas.

Iš Richardo Wagnerio perėmęs leitmotyvų sis-
temą, Johnas Williamsas savo sukurtais muziki-
niais motyvais ne tik perteikia pagrindinių veikėjų 
emocijas, bet ir iliustruoja siužeto vingių pasikeiti-
mą, vietas, nuotaikas, veikėjų santykių dinamiką. 
Įdomu stebėti, kaip keliolikos temų varijavimas 
tempo, dermės, orkestruotės, ritmo, garso spalvos 
pagrindu užpildo daugiau kaip 15 valandų trun-
kančią visą kosminę filmo erdvę nenutraukiamu 
garsiniu pasakojimu.

Pagrindinis motyvas girdimas visuose septy-
niuose filmuose, tai – tarsi visos serijos himnas. 
Labiausiai atpažįstamas motyvas tarp Žvaigždžių 
karų gerbėjų ir dažniausiai asocijuojasi su sukilė-
lių pajėgomis, Luku Skaivokeriu ir nuotykiais bei 
heroizmu. Ši pagrindinė filmų tema girdima visų 
filmų pradžios ir pabaigos kadruose.

Džedajaus leitmotyvas, kitaip dar vadinamas 
Dvigubo saulėlydžio leitmotyvu, pirmą kartą gir-
dimas dalyje Žvaigždžių karai: epizodas IV – Nauja 
viltis, scenoje, kurioje Lukas žvelgia į dvi besilei-
džiančias saules Tatuino planetoje, taip filosofiškai 
apmąstydamas savo ateitį ir vietą po saulėmis. Tai 
vienas iš kelių motyvų per visą originalią filmų tri-
logiją, kuris yra nuolat plėtojamas ir varijuojamas. 
Tema taip pat reprezentuoja mokytoją Obi-Wan 
Kenobi, džedajų riterius ir pačią Jėgą. Vėlesnėse 
dalyse ši tema dažniausiai skamba, kai filosofiškai 
prisiliečiama prie likimo, lemties, gyvenimiškosios 
egzistencijos klausimų.

Visų filmų meilės tema yra išsivysčiusi iš Lėjos 
leitmotyvo, kuris nuskamba dalyje Žvaigždžių ka-
rai: epizodas IV – Nauja viltis. Meilės tema (Lėjos 
ir Hano Solo) girdima romantiškomis filmų aki-
mirkomis (kurių originaliojoje trilogijoje nėra tiek 
daug, tačiau tos, kurios yra – itin įtaigios savo dra-
matizmu ir aktorių vaidyba), taip pat scenose, kai 
Hanas Solo užšaldomas finalinėje filmo Imperija 
duoda atkirtį: V epizodas scenoje.

Tačiau pati charakteringiausia yra Imperijos 
maršo, kitaip dar filmo antagonisto, Galaktikos 
imperijos kariuomenės vado Darto Veiderio tema. 
Ši tema reprezentuoja visą Galaktikos imperiją, 
kuri nuo filmo Imperija duoda atkirtį: V epizodas 
tampa Dartą Veiderį išskirtinai reprezentuojančia 
tema, lydinčia jį per visas likusias penkias franšizės 
dalis (septintoje dalyje ji reprezentuoja Darto sesers 
Lėjos ir Hano Solo sūnų, atsigręžusį į blogio pusę 
ir tapusį tarsi naujai reinkarnavusiu filmo antago-
nistu). Ši tema visuotinai susitapatino su muziki-
ne blogio išraiška ir dažniausiai naudojama pačiai 
blogio esmei (nesvarbu, kokios formos) identifi-
kuoti, dažnai ir už Žvaigždžių karų pasaulio. Pono 
Degėlos personažui vieną iš pirmųjų kartų pasiro-
džius Simpsonų seriale, skamba būtent ši tema. Vė-
lesniuose trijuose filmuose (antrojoje trilogijoje), 
sukurtuose 1999–2005 metais, Johnas William-
sas regresavo ir supaprastino temą, ją įpindamas į 
Anakino Skaivokerio temą, taip lyg parodant po 
truputį Anakino viduje įsivešintį blogį, kartu iš jį 

Kosminis laivas Tūkstantmečio sakalas
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reprezentuojančios temos girdint vis ryškiau ir ri-
tmiškiau išsiveržiančią Darto Veiderio temą.

2017 metų gruodžio 15 dieną pasirodė nau-
jausias, aštuntasis, sagos filmas Žvaigždžių karai: 
paskutinysis džedajus. Filmas prasideda iškart po 
Galia nubunda pabaigos ir kurį laiką tęsia siužetą, 
o vėliau visko įvyksta tiek, kad susigaudyti prireikia 
pastangų. Kaip ir antroje originaliosios trilogijos 
dalyje Imperija kontratakuoja, pagrindiniai veikėjai 
didžiąją filmo dalį yra išbarstyti ir žiūrovai vienu 
metu seka kelias siužetines linijas. Čia matomas ir 
visų lauktas Rei (aktorė Daisy Ridley) susitikimas 
su Luku. Matome Pasipriešinimo, vedamo Lėjos 
kovos prieš Pirmąjį ordiną su Kailu Renu (aktorius 
Adam Driver) priešaky. Filme plėtojamos tos pa-
čios originaliosios muzikinės temos bei leitmotyvai 
kaip ir originaliojoje trilogijoje. 

Leitmotyvų sistema, nuostabi ir spalvinga or-
kestruotė, melodijos įsimintinumas bei origina-
lumas – veiksniai, sukūrę nepamirštamą, kerinčią 
visatą, kupiną nuotykių laisvės, fantazijos, nuo-
latinio kažkas tuoj įvyks jausmo. Keliaudami per 
kompozitoriaus Johno Williamso muzikinių garsų 
ir kosminių vaizdų visatą, mes, paprasti žiūrovai, 
bent trumpam galime pasinerti į trokštamos atei-
ties pasaulį. Tad didysis kino mitas tęsiasi. 

1 Žvaigždžių karų pasaulyje riterių džedajų (Jedi) ordino na-
rys, kitaip – taikos palaikytojas, kuris yra įvaldęs Jėgą (The 
Force). Režisierius žodį „džedajus“ sukūrė iš istorinių-dra-
matinių japonų kino filmų apie samurajus žanro pavadini-
mo jidaigeki.

2 Tikrasis vardas – Vytautas Vilimas. Muzikos tyrinėtojas, 
daugiausia rašantis apie hipių, roko ir XX amžiaus eksperi-
mentinę muziką. Vienas pirmųjų Lietuvos spaudoje aprašęs 
Andy Warholą bei Williamą S. Burroughsą.

3 Kaip veikėjas veikia III, IV, V, VI, VII ir VIII epizoduose 
(III epizode – tik kaip kūdikis). Luką užauginus jo tetai ir 
dėdei Tatuino planetoje (garsioji saulėlydžio scena ir ją ilius-
truojantis muzikinis leitmotyvas), jis buvo vienas iš pagrin-
dinių herojų pilietiniame Galaktikos kare. 

4 Gyveno 1813–1883 metais. Itin garsus vokiečių kompozi-
torius, muzikos teoretikas ir eseistas. Vienas didžiausių vo-
kiečių romantinės operos kūrėjų.

5 Tai keturių operų – Reino auksas, Valkirija, Zigfrydas, Die-
vų sutemos – ciklas. Operų libretus kompozitorius sukūrė 
remdamasis XIII amžiaus vokiečių aukštaičių kalba parašytu 
eiliuotu epu Nybelungų giesmė bei ankstyvesniais skandina-
viškaisiais jo šaltiniais (nybelungai – tai tamsos ir ūkanų 
krašte Nybelheime gyvenantys ir didelius turtus valdantys 
nykštukai). Ciklo visuma pagrįsta didele leitmotyvų sis-
tema. Visas ciklas pirmą kartą buvo parodytas tam tikslui 
Bairoite pastatytame teatre 1876 metais. Nuo tada ten vyks-
ta Richardo Wagnerio operų festivaliai. Po kompozitoriaus 
mirties jiems vadovavo jo žmona Cosima (Ferenco Liszto 
dukra) ir jaunesni palikuonys.

Tatuino planetos saulėlydžio scena
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Aš išėjau į lauką pasivaikščioti.
Pirmą Kalėdų naktį.
Lijo lietus, ir net mano senoji V. kalbėjo apie 

klimato kaitą.
Visą pirmąją savaitę po grįžimo į namus ge-

riu mažiausiai tris litrus vandens paslapčia nuo V. 
akių, nes jai tai atrodo nenormalu ir ji mano, kad 
žmogaus gyslomis teka kraujas iš saldžios arbatos.

Man negalima naktį išeiti iš namų lygiai taip 
pat kaip ir prieš šešerius metus, nes tikrai išgirs V., 
kuri vis skundžiasi prastėjančia klausa, atsikels K. 
ir pakels skandalą, sakys, kad trumpinu V. ir G. 
gyvenimus, ir net jei per prievartą išeičiau – K., V. 
ir G. neitų miegoti ir su žibintais languose šukuotų 
gatves ir lauktų žinios iš policijos apie mano išprie-
vartavimą ir nužudymą.

Visai ne esmė, kad, kai gyvenu užsienyje viena, 
išeinu, kur tik noriu ir kada noriu.

Aš tai vadinu buteline veidmainyste.
Kas nors gali pamanyti, kad ji beširdė ir K., V. 

ir G. ja tik rūpinasi, tačiau tie patys žmonės mane 
išmokė, kad pasaulis yra baisi vieta, kurioje reikės 
sunkiai dirbti ir likti neįvertintai, nes viską pasie-
kia nebent vyrai, kurių reikia saugotis, nes jie tik 
padarys mane nėščią, ir neleido manęs į stovyklas, 
nes jose mane būtų išprievartavę, o jeigu grįždavau 
minutę pavėlavusi, sakydavo, kad darau kažką blo-
go ir manimi nepasitikėdavo.

Dabar jie aršiai kalba apie pabėgėlius, kurie nai-
kina Europos kultūrą ir muša ją su beisbolo lazda, 
atvažiuoja į Europą nemokėdami skaityti, tik tam, 
kad plėšikautų ir prievartautų nekaltas europietes.

Meldžiu visus dievus globojančios deivės, kad, 
jei kada išsipildys jų lūkesčiai, tai būtų nuo baltao-
džio krikščionio europiečio rankos.

Augustė Jasiulytė

Naktį išeiti iš namų

Tikriausiai tai, kad negaliu naktį viena išeiti 
laisvai iš namų, davė pradžią mano visiems nuo-
tykiams ir paklydimams. Apibendrindama drąsiai 
teigiu, kad noras naktį išeiti iš namų buvo ir vis dar 
yra mano gyvenimo didžiausias įkvėpimo šaltinis 
ir stūmiklis į priekį. Net kai jau vėliau ėmiau gy-
venti viena – noras naktį išeiti iš namų manyje vis 
dar ruseno ir rusena, nesikeisdamas ir toliau mane 
kurstydamas sukilti iš vidaus. Kad ir kaip būtų pa-
togu kažkokiuose namuose ir už jų – aš vis trauk-
siu kažkur ir vėl viską keisiu, apkeiksnosiu ir viską 
nušluosiu, įspirsiu ir įkąsiu, kad tik galėčiau laisvai 
naktį išeiti iš namų.

Guostės Ringelytės nuotrauka
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Kai grįžtu iš užsienių namo, manęs ima per 
dieną mažiausiai trisdešimt kartų klausti, ar aš pa-
valgiau ir ar apsiaviau šlepetes ar kojines, ar man 
nepučia skersvėjis, tačiau nepaklausia, kaip aš jau-
čiuosi ir ar manęs negąsdina į nugarą pučiantis ar-
tėjančių pokyčių ir nepasitikėjimo savimi dar vai-
kystėje nugarą perpūtęs vėjas, ar kuo aš noriu būti, 
jau sulaukusi 24-erių.

Norėčiau smerkiančiu žvilgsniu tiesiai į akis 
dėbtelėti tam žmogui, kuris pirmasis pasakė, kad 
galima sušalti, susirgti gripu ar plaučių uždegimu 
namuose vaikštant basomis ar išėjus į lauką žiemą 
be kepurės ar pirštinių. Aš mergaitė, ir mane iš-
mokė būti mandagia, todėl aš ir rašau mandagiai: 
atsiimu savo žodžius – norėčiau tam žmogui spjau-
ti į akis.

Tai vėl manyje sukilo manasis noras naktį išeiti 
iš namų.

•
Man labai nepatinka gūglinti, ir jeigu tik ga-

liu – kuo mažiau gūglinu. Aš neturiu statistikos ir 
todėl nepamatuotai sakau, kad daug žmonių serga 
depresija dėl to, kad per daug gūglina.

Man asmeniškai nuo gūglinimo išryškėja labai 
nemalonus šalutinis poveikis – ausyse prisiveisia 
skausmingų ir neišspaudžiamų spuogų.

Jeigu būčiau gūglintoja, tikriausiai niekada ne-
būčiau parašiusi nė vieno žodžio ir viską, ką esu pa-
rašiusi, ištrynusi, nes esu tikra, kad tikrai egzistuoja 
perpildyti bendraminčių klubai, kurių gyvenimo 
variklis yra noras naktį išeiti iš namų, ir jie susitin-
ka kartą per savaitę trečiadieniais ir geria kavą su 
sausainiais Londone ar Paryžiuje, bet aš dėjau ant 
tų bendraminčių, taip pat kaip ir ant tų, kurie su-
sitinka ketvirtadieniais puoselėti Europos kultūros 
ir mane nuo jų vimdo. Aš labai dramatiška, ir man 
kiekvieną kartą norisi nusižudyti, kai aš gūglinu.

Taip pat esu apdovanota ir aiškiaregystės do-
vana.

Kai man atrodė, kad jau užbaigiau knygą, kuri 
metus turėjo tą patį pavadinimą, ir metus žinoda-
ma, kas manęs laukia ateityje, paties velnio stumia-

ma, pagūglinau, paaiškėjo, kad knygų tokiu pava-
dinimu yra mažiausiai kelios – ir čia tik lietuviškai.

Vienas iš geriausiai ateityje apmokamų darbų 
bus gūglintojo darbas – paminėsit mano žodį, kaip 
sako V.

•
Be kelių širdžiai mielų veidų, aš neturiu Vilniu-

je ką veikti. Be malonaus klausymosi aplinkinių, 
besikalbančių lietuviškai ir besikeikiančių rusiškai.

Aš nenoriu skaityti – tikriausiai pirmą kartą 
gyvenime.

Man norisi išgyventi iki galo šitą atidėtą skrydį, 
ir aš tik sėdžiu ar vaikštau ir klausausi – gerdama 
visa aplinkui.

Praėjusiame gyvenime buvau sugertukas.
Negaliu netikėti karma. Pamačiau sugertuką 

pirmą kartą, kai dar buvau visai maža – jis buvo 
sodriai mėlynas, pasislėpęs sename rožiniame ma-
mos sąsiuvinyje, primenančiame seną tualetinį po-
pierių, beveik plaukuotais lapais.

Bandžiau į jį rašyti, ir mano 2001 metų par-
keris buvo tam nepritaikytas: jis braižė popieriaus 
lapą, o vos kiek lėčiau rašant – rašalas smarkiai su-
sigerdavo į sąsiuvinio lapą.

Man jis taip patiko, kad laikiau jį kaip šven-
tenybę savo stalčiuje, ir nors jis ir dingo mokyk-
liniams sąsiuviniams keliaujant į makulatūrą, už 
kurią gaudavome tualetinio popieriaus rulonėlį, 
tačiau jis išliko mano atmintyje, kuri jį sugėrė – aš 
geriu viską ir tikriausiai turiu polinkį į alkoholiz-
mą: palik mane vieną kambaryje, ir aš niekada ne-
nuobodžiausiu, tik nenoriu matyti savo marmūzės 
veidrodyje, nes tada dar kas nors paklaus, ar ji tapo, 
tačiau žiūrėsiu į duris ir jų iškilumus, mane visada 
domins šešėlis, krintantis ant tarpo tarp spintos ir 
sienos, kuriame – prisiekiu – vaikystėje matydavau 
mažytėlaičiais drabužėliais apsirengusias pelytes ir 
kilimo raštus, ir man niekada nepabos.

Aš vis atsiduriu tame nuostabiame tarpe tarp 
daiktų krovimosi ir skrydžio, kai negaliu miegoti 
ir skaityti ir tik geriu plastiką į vidų, tikėdama, kad 
kada nors galėsiu naktį išeiti iš namų pasivaikščioti.
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Naujas lietuvių publikai jau pažįstamos danų 
režisierės Kirsten Dehlholm pastatymas Lietuvoje 
pagal Astridos Lindgren knygą Broliai Liūtaširdžiai 
buvo kuriamas daugiau nei vienus metus. Kirsten 
Dehlholm – danų režisierė ir vaizdo menininkė, la-
biausiai žinoma kaip grupės Hotel Pro Forma vado-
vė, kurianti spektaklius, operas, tarpdisciplininius 
projektus ir performansus įvairiose pasaulio šalyse.

 
Kaip šiandien vaikui būtų galima papasakoti 

apie karą ir mirtį? „Niekada nestačiau spektaklių, 
skirtų kuriai nors amžiaus grupei. Man svarbu, 
kad spektaklį suprastų tiek mažas, tiek suaugęs. 
Mėgstu įtraukti auditoriją. Man atrodė, kad apie 
karą neįmanoma kalbėti, neįmanoma to papasako-
ti scenoje. Bet kuo daugiau galvojau vaiko ir karo 
tema, tuo dažniau prisimindavau švedų rašytojos 
Astridos Lindgren knygą Broliai Liūtaširdžiai. 
Nors knyga parašyta jaunesnei auditorijai, man 
ji – nuostabi knyga. Sužavėjo tekstas, kuris, mano 
manymu, labai geras, stiprus ir prasmingas. Todėl 
jį norėjome palikti autentišką. Spektaklyje mums 
pasirodė svarbu papasakoti pagrindinę istoriją. 
Tekstą išgryninome atsisakydamos daug šalutinių 
istorijų“, – teigė režisierė. K. Dehlholm kartu su 
dramaturge Anne Mette Fisker Langkjer visą spek-
taklio dramaturgiją atrinko tiesiai iš Astridos Lind-
gren knygos, neperrašydamos nė vienos frazės.

 
Šiame spektaklyje istorijos pasakotoju tampa 

Karlas Leonas, arba kitaip – Skrebutis Liūtaširdis. 
Pasitelkiant jo vidinį pasaulį ligos, mirties, išdavys-
tės, tironijos, broliškos meilės, ištikimybės, drąsos 
ir kitus išgyvenimus, siekiama perteikti emocinį 
ryšį bei atskleisti įvairius istorijos sluoksnius.

 
Kūrėjai darbą pavadino vizualine garso drama, 

kurioje Brolių Liūtaširdžių istorija pasakojama gar-
sais, vaizdais ir balsais, pasitelkiant įvairias audio-
vizualines technologijas. Spektaklio kūrėjų siekis – 
sužadinti žiūrovo vaizduotę ir pojūčius, todėl visą 
žiūrovų salę apgaubsiantis danų garso dizainerio 
Kristiano Hverringo kuriamas garsas taps vienu 
svarbiausių spektaklio akcentų. 

Sukrečianti drama

Lauros Vansevičienės nuotraukos

Premjera Valstybiniame jaunimo teatre 
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Paroda Pareiškimas

Kristina Mažeikaitė. Ten mes 
susitiksim

Simona Žilėnaitė. Prieš pabudimą
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Mykolė. Marsh 1 Petras Lincevičius. Be pavadinimo

Simona Merijauskaitė. Untitled
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Kas įskiepijo mintį, kad mes turime galimybę 
žinoti? Žinoti atsakymus į žmogaus gyvavimo ir jo 
paskirties bei ejakuliacijos į šią planetą klausimus? 
Žinojimas yra būtina, bet, be abejo, ne visais atve-
jais logiška sąvoka. Fiziškai ir parapsichologiškai, 
„žinojimo“ sąvoka galėtų būti apibrėžiama, kaip 
kognityvi juslių talpa, procesuojanti smegenyse 
esančios informacijos srautus, bei neatsiejama nuo 
fiziškai atliekamų veiksmų, sąveikaujančių žmogui 
mąstant. Bet, negalima apsieiti be svarbiausio „bet“, 
išskiriančio mus iš „grobuonio ir aukos“ grandinės. 
Ši priežastis yra esminis žmogiškojo prado vari-
klis, kiekvieno individualus „būti ar nebūti“ – tai 
žodžio „žinojimas“ pritaikymas; bet žinoti paties 

Dovydas Liorencas

Metafizikos auka

„žinojimo“ – neįmanoma. Jei bandytume tai pa-
neigti, galėtume tą padaryti pasitelkę Antikos grai-
kų filosofijos „žinojimo“ referavimą kaip į amžiną 
„tiesos“ ir „grožio“ patyrimą. Bet tokio pobūdžio 
„žinojimas“ ir gan nusistovėjęs „tiesos“ ir „grožio“ 
moralinis išaukštinimas (kitaip tariant, objekty-
vizavimas) yra abstraktus. Nors, manydami, kad 
esame aukščiausios intelektinės formos būtybės 
Žemėje, mes gyvuojame dėl apmąstymų proceso 
apie „žinojimą“. Nesvarbu, ar jis būtų metafizinis, 
ar biologinis (prigimtinis), ar kitokio pobūdžio. Iš 
Antikos filosofijos laikų galima koreliuoti tik tai, 
kad, jei „žinom, kad nieko nežinom“, nereiškia, 
kad kada nors ir sužinosim, kas yra „žinojimas“.

Miglė Daugnoraitė. Minčių raizgalynė, 2017
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Didmiesčiuose gyvenantys žmonės dažnai pa-
miršta mažus džiaugsmus: šypseną kaimynui, gam-
tos gėrybių rinkimą, vėluojančio nusileisti lėktuvo 
variklių burzgesio laukimą... Visas šias smulkme-
nas aš patyriau mažame ir jaukiame Grenlandijos 
miestelyje Narsarsuake. Sunku įsivaizduoti, kol 
neišvysti miestelio, kuriame asfaltuotas kelias pra-
sideda ir baigiasi. Jokio susisiekimo tarp miestų 
žeme nėra. Jei nori patekti į parduotuvę, kurioje 
yra šviežių daržovių, turi būti labai turtingas, nes 
tik sraigtasparnis gali ten nugabenti. Įmanomas 
susisiekimas ir laivais, tačiau nedaug tenusileidžia 
skrydžio kainoms. Todėl reikia džiaugtis tuo, kas 
supa tave tą dieną ir tą akimirką. Mums sunku 
beįsivaizduoti, ką daryti, kai baigiasi tualetinis po-
pierius ir namie, ir parduotuvėje... O kitas laivas, 
gabenantis prekes, geriausiu atveju pasirodys po 

Miglė Daugnoraitė

Ar tikrai šiuolaikinis civilizuotas 
žmogus toks yra? 

savaitės, jei kelio nepastos didingieji plūduriuojan-
tys ledkalniai. Kaip šiuolaikinis viskuo aprūpintas 
europietis elgtųsi tokioje situacijoje? Tai – didžiulė 
egzotika, todėl turistinių kelionių kainos nenusilei-
džia išvykoms į Seišelius ar Maldyvus. Keista, kad 
žmonės moka didžiulius pinigus, kad patirtų ne-
patogumų. Tačiau juk tai – tik nuostatos ir minčių 
sudėliotas įvaizdis mūsų šiuolaikinėje visuomenėje. 
O žmonės tenori grįžti ir susilieti su gamta, pajus-
ti tikrąją laisvę, kai, žygiuodamas per kalnus kad 
ir visą savaitę, nepamatysi blyksinčių fotoaparatų, 
neišgirsi įkyraus automobilių burzgesio. Būsi vie-
nas su gamta. Pažvelgus iš kito kampo, kai grįžti 
į civilizaciją, kasdien kyla klausimas, kas sudėliojo 
taip, kad tai yra norma nesisveikinti su praeiviais, 
nesišypsoti nepažįstamiems. Nepamirštamas pri-
bloškiantis vaizdas, kai mažametė mergaitė kasi-
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ninkei paduoda pinigus už tėčio cigaretes. Raukosi 
miestuose gyvenantys žmonės, kaip tu ten necivi-
lizuotam krašte, kaip baisu, ne viskas patiesta po 
kojomis. Tačiau pabuvęs „neišsilavinusių“, „nieko 
nežinančių“ krašte, suvoki, jog dabartiniai civili-
zuotų žmonių poelgiai atrodo iškrypusiai ir keis-
tai. Tokiomis akimirkomis kyla tik noras grįžti į tą 
tikrąjį pasaulį, kuris egzistavo prieš šimtmečius ir 
tuo momentu atrodė viskas normalu, kaip yra, ir 
nereikia vykti į tolimiausius kraštus.  

Sustingęs laikas, kurį pabudina tik tarptautinių 
lėktuvų nusileidimai tris sykius per savaitę. Toks 
Narsarsuako gyvenimas. Kaip skruzdėliukai dar-
bininkai – kone visi gyventojai – išskuba iš savo 
namų: kas į oro uostą atlikti pavestų užduočių, 
kas į uostą, į parduotuvę, net autobusas išvaromas 
iš garažo. Tokia mažyčiuko miestelio kasdienybė. 
Vienas žmogus dirba net keliose darbo vietose, kad 
išmaitintų savo šeimą, bet visi laimingi, visi šyp-
sosi ir visi įkyriai mandagūs: gali pasisveikinti net 
penkis sykius per dieną, keli net nustebina anglų 
kalbos žiniomis. 

Gausybė studentų, garsių mokslininkų, geo-
logų, meteorologų būtent čia, mažame tarp kal-
nų įspraustame miestelyje, su trupučiu daugiau 
nei šimtas gyventojų, suskrenda vasaros sezonui ir 

tampa vietinių susidomėjimo objektu. Gidai, pra-
vesdami ekskursijas link ledyno, būtinai stabteli ir 
laukuose triūsiančius studentus pristato kaip nyks-
tančią gyvūnų rūšį: štai visi tyrinėtojai, ir ranka 
mosteli puslankiu. Vietiniai vaikai miestelyje susi-
spiečia pažiopsoti, ką suaugę vyrai veikia lakstyda-
mi po pievas su drugelių tinkleliais. Ir nors vargiai 
supranta užsienio kalbas, kiekvieną sykį išvydus 
kažką naujo, pasigirsta pritarimas: UUUUUU. 
Ir taip čia bėga dienos, kurių ramybę kartais su-
drumsčia garsas it milijonas šūvių – susiduriančių, 
besiverčiančių ar skylančių ledkalnių gaudesys. Di-
dinga gamtos jėga, kuri pralenkia bet kokią žmo-
gaus sukurtą techniką.  

Todėl grįžus į didmiestį visada kyla klausimas: 
kodėl žmonės veržiasi į miestus? Šį rytą mane šis 
klausimas užklupo važiuojančią traukiniu begalinia-
me triukšme, žmonių balsų maišalynėje, trikdomai 
šalia prisėdusios merginos čepsėjimo valgant papras-
tą batoną. Mes nebeturime savo privačios erdvės, 
esame įtraukti į juodąją skylę, nes taip sudiktavo 
šiuolaikinė bendruomenė, ir nebegalime atsakyti į 
klausimą, kodėl darome keistus sprendimus ir keis-
tai elgiamės. Atsakymas vienas, nes visi taip daro... 
Tačiau kodėl darau aš, tokio atsakymo nebėra, nes 
nebesame aš ir tu, esame tik mes ir visuomenė. 

Miglė Daugnoraitė. Šiuolaikinis ofisas, 2017
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