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Birželio 7–10 dienomis jau devintus metus iš ei-
lės vyko tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVil-
nius’18“. Aš, ištikima šio renginio lankytoja, septintus 
metus klaidžiojau šiuolaikinio meno – protingos be-
protybės – koridoriais. 

Šis renginys man jau tapo savu, nostalgiškos 
nuotaikos nuspalvintu mikrostruktūriniu pasaulė
liu. Kaip eidama kokiu vaikystės takeliu, visuomet 
žingsniuoju tuo pačiu maršrutu. Medžiai (meno 
kūriniai) auga, solidėja. Jie turi ir atpažįstamumo, 
pastovumo, ir kitimo, raidos bruožų. Tas pasikar
tojimas – gerai ar blogai? 

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

ArtVilnius’18.  
Intelektuali beprotybė

Šiuolaikinio meno veidas

Matyt, gerai. Ne veltui istorijos (visų istorijų – 
ir dailės taip pat) žodyne yra prigijęs dešimtmečio 
terminas. Radikaliems pokyčiams reikia laiko.Tik
riausiai radikalių pokyčių nėra ne tik meno mugė
je, bet ir viso šiuolaikinio meno panoramoje.Šiuo
laikinė mugė tik atspindi – ne grynai mimetiškai, 
selektyviai, bet vis vien, man rodos, gana preciziš
kai, plačiai, tiksliai – šiuolaikinio meno veidą. 

Šiemet vertinimo komisiją sudarė: komisijos 
pirmininkas – profesorius, Latvijos dailės akade

Alexei Gordin. Wastelands, drobė, akrilas; 2018
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mijos prorektorius Andris Vītoliņš, menotyrinin
kės dr. Raminta Jurėnaitė ir dr. Elona Lubytė, foto
grafas, kuratorius Donatas Stankevičius, ArtVilnius 
meno vadovė, menotyrininkė Sonata Baliuckaitė. 
Taigi, atrodo, vyksta komisijos rotacija. Vertinimo 
komisija atrinko mugės laureatus, o kas sprendė, 
kas pateks į meno mugę, nėra skelbiama. Tačiau, 
mano žiniomis, šį spendimą priima kompanija, su
daryta iš minėtos vertinimo komisijos narių. 

Taigi, darydami prielaidą, kad šiuolaikinio 
meno mugė perteikia būdingiausias šiuolaikinio 
meno tendencijas, o laureatai – pagirtiniausias 
tendencijas, pirmiausia pasižvalgykime po „pergalę 
patyrusias“ ekspozicijas.

Tapybinė tyla

Kas karaliauja šiuolaikinio meno pasaulyje, 
anot septynių geriausiomis paskelbtų galerijų? Mi
nimalizmas arba prasminga tapybinė tyla, ironija 
ir autoironija, meninis tyrimasmokslinis menas, 
brutalumas, subtilus kasdienybės siurrealumas, grį
žimas į „grynąją“ estetiką, ritmikos niuansus su nu
kenksminto turinio bagažu ir koliažinis principas.

Viena lietuviškų galerijų – Contour art gallery. 
Jos ekspozicijoje ir atrandame meditatyvias Rūtos 
Vadlugaitės drobes. Lošimo kauliuko išklotinė 

kviečia mąstyti struktūriškai, daro aliuziją į kry
žių, vilioja leistis į asociatyvius žaidimus. Žaidi
mą skrituliais tęsia jos drobė Išsidėstymas, kurioje 
lyg ir tyrinėjame atomų jungtis. Toliau tapytoja 
išbaido mūsų vidinius demonus ir siūlo pasinau
doti Antoine’o de Saint Exupéry fantazijos metafo
ra – žvelgti ne į skrybėlės ir gyvenimo paviršių, o į 
smauglio viduriuose virškinamą dramblį – į vidu
jybę. Tada – sėsti į popierinį laivelį ir išlaisvinti vi
dinį vaiką. Eglė Gineitytė kaitria abstrakcija prašo 
leisti jai būti Ikaru. 

Galerijos paviljone pristatytas Raimondas Gai
liūnas visai kitoks – figūratyvus ir (auto)ironiškas. 
Autorius komentuoja socialinių tinklų ekshibicio
nizmą, pažadus iš mandagumo, socialines kaukes, 
šeimynines peripetijas ir visuomenės paraštes, 
psichoanalizę kaip žmogaus gyvuliškųjų instinktų 
atskleidimą. Eglės Ridikaitės šunytis įkūnija visuo
menę, kuri nepajėgia tapti iš tiesų laisva ir į Tris
palvę žvelgia per lietaus rūką, užuolaidas, užkar
dą. Visuomenės šunytis pasistato tvorą ir nedrįsta 
žvilgtelėti, kas driekiasi už jos ribų. Feministiškai 
rimta ir drauge žaidybiškai ironiška Laisvydė Šal
čiūtė, šiemet tapusi meno daktare, neva įžūliai, 
tarsi šventvagiškai naudoja sakralinius įvaizdžius, 
poparto stilistiką ir kviečia moteris netapti šiuolai

Ivars Drulle. To My Homeland; 2013–2018
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kinių saliamonų vergėmis, emancipuotis, išvaiko 
davatkizmą. 

Koliažinis jaunimas

Kita lietuvių galerija – The Rooster gallery eks
ponavo koliažinį jaunimą. Stende matėme An
driaus Zakarausko skaitomų tekstų veikėjų pripil
dytą erdvę, pakaušyje susiformavusius realistinį bei 
simbolinį veidus, skaitmeninėse platybėse formuo
jamą antrą tapatybę. Zakarauskas toliau tapo apie 
tapybą bei įtraukia Sausio 13osios flešbekus. Kazi
mieras Brazdžiūnas įneša anarchijos, pašiepia pre
kinius ženklus. Kristina Ališauskaitė tęsia glamū-
rinių portretų galeriją. Vita Opolskytė nugairina 
pamaldžių merginų žandus. Audronės Vaupšienės 
Mekas filmuoja mus vis dar gebėdamas iš kasdie
nybės išgryninti meno syvus. Pablukę raudonieji 
Alinos Melnikovos portretai, pasitelkiantys abjek
to teoriją, pabrėžia kūniškąjį egzistencijos aspektą. 

Auksės Milukaitės firminiai bruožai – dimen
sijų sluoksniavimas ir halogeninis išsiveržimas iš 
rėmų. Eglės Karpavičiūtės monochromija. Vil
manto Marcinkevičiaus mėlynoji tapyba, Visvaldo 
Morkevičiaus prietemų peizažai ir Tomo Daukšos 
pirmykštė idilė. The Rooster gallery ekspozicinė vi
suma išskirtinė, apgalvota, atmosferiška. Kreivos 
lentynėlės, keisti augaliukai, lengvo chaoso prin

cipas rezonuoja su pristatomų autorių kūryba, 
žongliruoja erdvėlaikiais, priverčia sustoti ilgėliau 
ir patyrinėti. 

Spalvotas humoras

Savo aura kiek panaši estų galerijos Kogo ekspo
zicija: juodas ir spalvotas humoras, autorefleksija, 
žaidybinis elementas. 2017 metų Jaunojo tapytojo 
prizo laimėtojas Alexei Gordinas tęsia savo tapy
binę liniją – primityvųjį išmintingumą. Tapytojas 
komentuoja menininko identitetą, buitį ir būtį su 
skaidria, sodria, gyva ironija. Vadinamieji marozai 

Sigita MaslauskaitėMažylienė

Rimas Sakalauskas
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filosofuoja, dalijasi meninėmis pranašystėmis, gal
voja apie kultūros efemeriškumą, pateikia žaismingų 
pokalbių nuotrupų. Kitaip tariant – toliau griauna
mas modernistinis menininkogenijaus mitas. 

Meno ir jo „gimdytojų“ karūną toliau nukėli
nėja Eva Mustone, pasiūdama karingajai princesei 
leidigagišką liemenėlę. Iš erotiškų šviestuvų kyšo 
kraupi manekeno ranka, išmezgama vyriškų lytinių 
organų „garbės lenta“. Autorė kuria atgrasiąją eroti
ką. Elīna Vītola paveikslus tiesia vietoj kilimų, sie
nų apmušalų, paverčia juos sofos užvalkalais. Čia, 
rodos, užkabinamas dar vienas diskursas – meno, 
kaip interjero detalės, kritika. Pabrėžiamas kūrinius 
įsigyjančiųjų intereso ne išjausti paveikslą, o derinti 
prie baldų spalvinės gamos absurdiškumas.

Šaukštų simfonija

Kita išskirta estų galerija – FOKU – pristatė 
vieną menininkę – Laurą Kuusk. Visa ekspozici
ja – jautri, lengva, orinė. Švelniose akvarelėse – 
baldų fragmentai, panoraminis, rodos, industrinio 
rajono vaizdas. Videofilmas, kuriame užfiksuotas 
atrakcionas, ne rėksmingas, o hipnotizuojantis, 
kalbantis labiau apie veržimąsi aukštyn, prigimtinį 
žmonijos norą pasiekti padanges, o ne apie pramo
gų industriją. Nakties, vėsos fotografija. 

Itin įdomi yra Kuusk siurrealių, komiškų ir 
kartu liūdnų iššokančių paveikslėlių knygelė. 
Joje – Alisos Stebuklų šalies pietūs su ponu Kopūs
tu, hipsteriškas kosmosas, pertekliaus šventė – ap
sirijimo epidemija, gyvūnėlių genocidas vaikantis 
mados, vakarietiškos seksualinės laisvės ir islamiš
kos šventyklos akistata. Įrėmintų talonėlių kolek
cija padeda mokytis skaičiuoti. Pagrindinis akcen
tas – vėjelio judinamų ir skimbčiojančių šaukštų 
buteliuose simfonija. Šis stendas alsuoja miela, 
jaukia, draugiška melancholija. 

Nyksmo pulsas

Analogišką nuotaiką kuria ir Latvijos galerijos 
Alma stendo ekspozicija, tik kitomis priemonėmis 
kitokiems tikslams pasiekti. Ivaras Drulle renka
si menininkoantropologo, menininkoetnografo 
vaid menį. Nuo 2013 metų autorius fiksuoja ap
leistus namus, esančius 15 km spinduliu aplink 
jo gimtąjį regioną Vidžemę. Matome daugiau nei 
350 skaidrių, kuriose – pastatai, įkūnijantys nyks
mą, irimą, laiko tėkmės pulsą. Čia dera moksliš
kumas, tikslumas ir solidi, santūri lyrika. Žemėla
pyje sužymėtos užfiksuotos vietos, o pačią fizinę ir 
mentalinę kelionę perteikia instaliacija – surūdijęs 
žmogeliukas mina dviratį piešinio taku.

Monika Furmana. Fizinė meilės nesamybė gyvenančios šeimos 
sąmonėje; drobė, aliejus; 2018

Matas Janušonis (objektas) ir Jolanta Kyzikaitė (tapyba)
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Tam tikrą meninį tyrimą atlieka, santykio su 
architektūra temą plėtoja ir pirmą kartą mugėje 
ArtVilnius dalyvaujanti prancūzų galerija Galerie 
des petits carreaux. Pierre’as Budet pasitelkia mor
fologinį pokštą. Nicolas Fouré braižo neuronų že
mėlapius. Léa Bénétou abstrahuoja, transformuoja 
urbanistinius peizažus. Rono Haseldeno nuotrau
kose – atšiaurūs scenovaizdžiai. Peizažų ir interjerų 
motyvai, kuriantys įtampą, baimę, blogą nuojau
tą – kinematografinį kulminacinį efektą. Pooya 
Abbasian fotografijose siekia reprezentuoti moterį 
per detalę, nuotrupas, užuominas.

Lenkijos galerija Piktogram įnešė šiuolaikybės 
gūsį. Tačiau man ši ekspozicija nepasirodė arti
ma. Tai – trash stiliaus kūrinių kompozicija. Ant 
skardos pritvirtintas marškinėlių atvaizdas, insta
liacija su slidininko batais ir neskoningais raktų 
pakabukais, objektas iš pigaus architektūrinio pa
puošimo ir lubrikantų, laikrodžio reklamą prime
nantis plakatas su klišiniais specialiaisiais efektais, 

surūdijusi metalinė pripučiamo čiužinio imitacija, 
multiplikuotos, persidengiančios peizažų nuotrau
kos, išskystančios į pikselius, balikliu apšlakstyti 
marškiniai ir neoninė iškaba. Matyt, kalbama apie 
konsumerizmą, autentikos ilgesį. Tačiau, einant 
eklektikos keliu, mano supratimu, derėtų tą absur
dą pabrėžti dar stipriau, prabilti vaizdais dar įtai
giau, tiesiog užpulti vartotojiška tuštybe. 

Sėkmių magnetai

Apdovanoti pavieniai autoriai ir kūriniai skir
tingi ir verti laurų. Laimėjimai prikviečia laimė
jimus. Ivaro Drulle’s, minėto menininkoantro
pologoetnografo, gebėjimas vienu metu kalbėti 
skaičiais ir emocijomis buvo įvertintas. Jis pripa
žintas geriausiu ArtVilnius’18 menininku. Šiemet 
paskelbta nauja kategorija – geriausios menininkės 
moters nominacija. Šį sykį ja įvardyta jau minėta 
jaukios melancholijos meistrė Laura Kuusk. 

Vita Opolskytė. Two Muses waiting for a move (check); 
drobė, aliejus; 2017 

The Rooster gallery ekspozicijos fragmentas 
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Geriausia skulptūrainstaliacija išrinktas Vla
do Urbanavičiaus dviejų dalių kūrinys Junginys I 
ir Junginys II. Tai – būdingas šio objektų meistro 
kūrinys, kuriame svarbiausia – formos suvaldymas, 
architektoniškumas, estetinės kategorijos, kuriame 
dominuoja industrinės medžiagos (šiuo atveju – di
džiulės skardinės). Raketą primenanti konstrukcija 
kybo įstrižai, jos siluetą – galbūt netyčia – atkarto
ja pro langą besiveržianti šviesa. Padangų mazgas, 
suverti guminiai žiedai su skardiniu šnipunosimi. 

Apsvaigę nuo meno

Geriausiu ArtVilnius’18 jaunuoju menininku 
buvo pripažintas Rimas Sakalauskas, pristatytas 
galerijos Meno niša. Tai – interaktyvus, nepaprastai 
jusliškai paveikus, estetiškai įtaigus kūrinys. Jame 
koncentruojamasi į dinamiką, ritmiką, dimensijų 
persidengimus. Sena pabraižyta juosta skriejame 
per kalnus, kelionė tęsiasi įmontuotame ekranė
lyje, mus lydi intensyvi skubinanti muzika. Ant 
kitos sienos suprojektuotas slydimas armatūra, 

metalinėmis konstrukcijomis, architektūriniais 
labirintais. Ši siena dirgina vestibiuliarinį aparatą, 
susidvejinusiu vaizdu kuria greičio įspūdį. Kojų 
pirštais tvirtai įsikimbame grindų. Tokiais efektais 
instaliacija primena atrakcionus, bet savo esme ir 
paviršiumi yra visai kas kita. 

Ant trečiosios sienos stebime mikropasaulį, 
plūduriavimą, plaukelius, musės akį. Ant ketvir
tosios – citoplazmoje plaukiojančius žmones. Pas
taroji siena primena vizualizacijas, naudojamas 
vadinamuosiuose reivuose. Projektuojamas vaizdas 
kartojamas įmontuotuose žiūronuose. Laukimo ei
lėje – nekantraujant ir smalsaujant – momentas, 
„kino teatro“ privatumas paaštrina įspūdžius, įrėžia 
atmintyje juos dar giliau. 

Nesvarumo būsena

Rinktine žiūrovų galerija tapo Vilniaus dailės 
akademijos galerija ARgenTum, savo stende įkur
dinusi metalo menininko Vytauto Mockaičio su
montuotus artefaktus. Scenografė Renata Valčik 

Iš Piktogram ekspozicijos

Vytautas Mockaitis. Gramofonas; aliuminis, žalvaris, geležis, di
dinamasis stiklas, plastikas; 2002
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suformavo ekspozicijos visumą. Metalo blizgesys ir 
kontrastingas žalias fonas sukūrė kosminės kelio
nės, nesvarumo pojūtį. Žaliame fone filmuojama 
daugybė kino juostų, o visas „rekvizitas“ priminė 
senus mokslinės fantastikos filmus. 

Visi šioje ekspozicijoje esantys objektai galėtų 
būti skirstomi į skulptūras, mažąją plastiką, plake
tes ir medalius. Tačiau kompozicijos vientisumas 
leidžia pamiršti skirstymą į kategorijas. Menotyri
ninkė Vaidilutė Brazauskaitė labai taikliai autorių 
lygina su alchemiku, kuriančiu nežemiškus daiktus, 
kuriuose jungiasi senas metalas su atspindinčiais 
paviršiais, lęšiais, vabzdžių ir kitokiais inkliuzais. 
Koeljiškasis Mockaitis perteikia filosofines, metafi
ziškas idėjas, iš netauriojo metalo išgauna taurumą. 

Priklausomybė kūrybai

Vandens stulpelyje užkonservuotos, miną nu
kenksminančios ar ant plūduro želiančios pievinio 
pūtenio sėklos žadina mintis apie naują gyvybę. 
Mėnulio būgnelyje įžiūrime žemėlapį ir susimąs
tome apie dvasines keliones. Marionetės inkliuze 
randame apverstą savo atvaizdą ir svarstome, ar ne
tapome medinėmis, už siūlų tampomomis lėlėmis. 
Dariaus ir Girėno atminimą pagerbia vabzdžio 
sparnai. Tarp kitų panašaus formato objektų įdo
mus pasirodė ir Žemės patekėjimas mėnulyje. Ki
tuose šios serijos kūriniuose su humoro prieskoniu 
toliau vystoma kosmoso užkariavimo tema. 

Šaukštelis medumi kvepiančio gintaro, ką tik 
iškeptas gintarinis garbės kryžius, auksinis protas 

Kęstutis Svirnelis



Dailė

8

gintarinėse smegenyse, šaukšteliais išsišakojęs gi
minės ir gyvybės medis. Įkyrus uodo zyzimas per
teiktas monotonišku apskritimų raštu, gramofonas 
groja meilės serenadas, o laikas skyla į skirtingas di
mensijas, rėčiu sijojame atspindžius, medituojame 
varnalėšų sėklų povandeniniame laive, kosminia
me laive, mikrokosmose ir prisipažįstame priklau
somybę menui. Memento mori kompozicija, kaip ir 
visas stendas, yra apgaubtas subtilia efemeriškumo, 
trapumo pajauta.

Mugės lankytojai geriausiu menininku titulavo 
kasmetinį meno mugės dalyvį Kęstutį Svirnelį. Jo 
kinetinės instaliacijos kasmet palieka neišdildomą 
įspūdį. Jo kūriniuose žaismingumas, lengvumas 
išradingai sintezuojamas su solidumu, monumen
talumu. Šiemet Vokietijoje gyvenantis menininkas 
pristatė du orinius tunelius. Vienas jų – vikšras, 
kaip šimtakojis mojuojantis daugybe rankyčių, tai 
prigulantis, tai pakylantis tolesnei kelionei. Antra
sis – gigantiškas šiukšlių maišas. Gana tiesmukai 
žvelgiant, šių kūrinių duetas galėtų prabilti ekono
mine tematika, būtent – apie gamtos taršą. 

Sava kompanija

Pritardama didžiajai daliai komisijos sprendi
mų, džiaugiausi ir kitais eksponatais. Smagu buvo 
pamatyti gerai pažįstamų, pamėgtų, savais tapusių 
autorių kūrybą. Tokias mano asmeninėmis klasi
kėmis tapusias tapytojas pristatė Palangos galerija 
Ramybė. Tai – Miglės Kosinskaitės siurrealūs veidai 
stingdančiais žvilgsniais. Tai – humaniškos, sakra
lios, subtilios Sigitos MaslauskaitėsMažylienės 
drobės, kuriose dominuoja švelnūs nueinančių, nu
sisukusių žmonių siluetai. Tai – ir spalvingi siužeti
niai paraleliniai Adelės Liepos Kaunaitės pasauliai.

Nemažai man gerai žinomų jaunų kūrėjų pri
statė Meno niša. Čia – Monikos Furmanos šeimy
ninių vargų akvariumas, Mato Jaušonio padidintų 
ir pamažintų sovietinių šiukšliadėžių armija, Jolan
tos Kyzikaitės animacinė tapyba, Pauliaus Šliaupos 
melsvos šviesos kolekcija, Monikos Plentauskaitės 
švelnus groteskas, Jurgio Tarabildos halogeninis 
vamzdis. Autorius, kurių kūrybinę raidą akylai ir 
su džiaugsmu stebiu, pristatė ir Vilniaus vaikų ir 
jaunimo meno galerija. Galerijos stende – vienas 
įdomiausių Antano Šerono darbų – laiko išmargin
ta vonia ir Godos Lukaitės žmonių apleisti interje
rai, apgyvendinti gamta. 

Akimis ryjamas menas

Mane, kaip ir pernai, labiausiai pakerėjo skulp
tūrų ir instaliacijų sektorius Takas. Šiame mugės seg
mente kone visi kūriniai buvo verti dėmesio. Pasak 
ArtVilnius vadovės Dianos Stomienės, į šią skulptū
rų ir instaliacijų ekspoziciją pretendavo daugiau nei 
100 paraiškų. Tad didelė pasiūla davė gerų vaisių – 
30 atrinktųjų išlaiko aukštą kokybės lygį. 

Pakabinta vaškinė „nudirta oda“ – tai vokiečio 
Casparo Reuterio improvizacijos nacionalinio pa
tiekalo tema. Mėsiškai, tačiau nevalgomai atrodo 
Andriaus Ermino fosilijos – vandens pūslė tampa 
torsu, ikona, medicininėmis taurėmis nukryžiuota 
nugara, ranka sumaitota širdis, vaške sustingę vai
duokliški drabužiai. Visa ši bekūnė objektų serija 

Vladas Urbanavičius. Junginys II; 2018
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Kūnai akcentuoja būtent tai, ko nėra – kūnišku
mą, žmogaus fizinę egzistenciją, dvasios ir minčių 
namus. Panašų į Ermino sodelį sodina ir Lukas 
Šiupšinskas. Tai – Miesto flora: asfaltų „augalija“ – 
nuorūkos, surūdijusios skardinės ir stiklainių dang
teliai, nutrauktų laidų žydėjimas, armatūros, gran
dinių stiebai. Latvė Iveta Laure eksponuoja 100 
metrų meno – blizgias, neskoningas, saldainiais de
koruotas sukneles ir šelmiškai pašiepia popkultūrą. 
Laiptų promenadą papuošia dešrelių girliandomis. 
Maistą menu pakrikštijo ir Peteris Rissas, susukęs 
filmuką apie tirpstančią šokoladinę galvą. 

Take taip pat buvo eksponuojami milžiniški 
Džiugo Šukio įrankiai, Peterio Risso ritualinė skal
binių džiovyklė, Patricijos Gylytės armatūriniai 
spygliai, Egonos Persevico metalinio laivelio sukel
tas raibuliavimas akmenėlių upėje, Rusijos ir Kini
jos laivynai, Jono Aničo totemai, Tauro Kensmino 
anatominė urbanistika, Julijos Matulytės ir Vytau
to Stakučio išardyta sovietinė sekcija, simboliškai 
demontuojant ir posovietinę sąmonę, ir galiausiai 
banguojantis Mindaugo Navako šliaužikas.

Traukos taškai

Itin maloniai nustebino Nacionalinės Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos 
stendas. Jauniausioji menininkų karta neatsilie
ka nuo vyresnių kolegų. Puiki yra Justino Ermi
no Metamorfozė – fazinis skardinės apauginimas 
modelininiais grybais. Įdomūs ir Pauliaus Noviko 
kvadratinis kamuolys, Ievos Vaskelytės tikro van
dens ir dumblių įspūdį paliekantis perlamutrinis 
paveikslinis akvariumas, sukurtas pasitelkus che
mines gudrybes. 

Įspūdingai atrodė ir prasmingą istoriją, mintį, 
prisiminimą perteikiantis Indros Marcinkevičienės 
ir Rimos Sutkienės projektas Madona. Šia minkštų 
medžiagų mozaika autorės kviečia lankytoją atsi
kratyti neigiamų emocijų, nuoskaudų, traumų. 
Švenčiausiosios Mergelės atvaizde Indra projektuo
ja savo mamos portretą, kuri anksti paliko šį pasau
lį ir šešis mylimus vaikus. Rausvų atspalvių insta

liacijos koloritas kviečia į ateitį žvelgti pro rožinius 
akinius, minkšti spygliai nugludinti gydančio lai
ko, žiedų kūnas įvaizdina atminimo gyvastingumą. 

Nepaisant fizikos dėsnių

Įsimintinas galerijos Trivium stendas. Tri-
vium – tai Aistės Kisarauskaitės galerija jos gyvena
majame bute, kur rengiamos kūrybingos, nestan
dartinės, mąstyti ir saikingai išprotėti skatinančios 
originalios parodos. Galerijos formatas buvo ak
centuojamas ir pernai – namų atmosferą kuriant 
pasitelkus palangių gėles. Šį sykį uolus galerijos 
Trivium lankytojas skulptorius Danas Aleksa par
vertė galerijos modelį ant šono kviesdamas niekada 
nepamiršti į problemą pažvelgti iš kito kampo ir 
išlaisvindamas Saulės Kisarauskienės paveikslus iš 
baltų sienų rutinos. 

Jau eksponuotos, matytos ir išbandytos, bet 
iš naujo džiuginančios buvo Eglės Lekevičiūtės 
stiklainių grindys. Kaip visada paprastas ir žavus 
buvo Marijos Griniuk performansas, kuriame pri
silietimai turėjo savo skambesį ir liejosi į darnią 

Vladas Urbanavičius. Junginys I; 2018
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muziką. Simpatiškos buvo VDA tekstilės galerijos 
Artifex grindys, imituojančios tas stebuklu dvel
kiančias benzinines vaivorykštes balos paviršiuje. 

Makabriškas troškimas

Sukrečiantis Projektų sektoriuje Lewben art 
foundation įkurdintas menininkės Andrea Crespo 
fantazijų kabinetas. Sunku suvokti, ar viskas tikra, 
ar menininkė prisiima tam tikrą vaidmenį ir žai
džia su žiūrovo patiklumu. Patenkame į mėlyną 
beprotybės kambarį, kuriame filmo eskizu ir pieši
nukais pasakojama reali arba fiktyvi autorės istorija 
apie tai, kaip ji yra apsėsta troškimo būti Siamo 
dvynės dalimi. Filmuke piešiniais atpasakojamas 
apsilankymas pas psichoterapeutą. Judviejų pokal
bis atskleidžia mums menininkės vidinį pasaulį. 

Sužinome, kaip ji įsimylėjo Siamo dvynių idė
ją, pamačiusi šią patologiją televizoriaus ekrane, 

sužinome, kaip ji ramina savo troškimo neįmano
mybę įvairiomis kompensacinėmis priemonėmis: 
apie save pasakoja daugiskaita, naudodamasi nuo
traukų apdirbimo programomis įgyvendina savo 
svajonę, prisideda pagalvę ant peties dešinėje pu
sėje, kur jaučia įsivaizduojamos papildomos galvos 
šilumą. Šis projektas yra kažkas makabriško ir spe
cifinio, nepažinto, nežinomo, sunkiai suprantamo 
ir nepamirštamo. 

***

Šiųmetėje meno mugėje ArtVilnius’18 praleis
ta diena galbūt netapo mano metų įvykiu, tačiau 
pasotino mano alkį įdomiam menui, jo įvairovei. 
Nuolatinė kokybė, sėkmingas pastovumas be mo
notonijos kartėlio galbūt yra geriau ar bent jau ne 
blogiau nei vienkartinis revoliucingas singuliaru
mas ar nuolatinė nežinia kur šuoliuojanti evoliucija. 

Austėjos MikuckytėsMateikienės nuotraukos
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Nepalik manęs. Bandau išgriebti iš akies įkri
tusią blakstieną, todėl žiūriu į liūdno žvilgsnio 
atspindį. Tada ir prisimenu šiuos du žodžius. Ir 
suprantu, kad gyvenime jie vis ateina į galvą, ne
paisant, ar man dešimt metų, ar septyniolika, ar 
dvidešimt penkeri, ar trisdešimt. Visai nesvarbu, ką 
tuo metu daryčiau – porą sekundžių įsižiūrėčiau 
į veidrodį, skaityčiau knygą, eičiau gatve... Tikrai 
nesėdžiu ir negalvoju apie šiuos žodžius kiekvieną 
dieną, jie kaip déjà vu – kartkartėmis išryškėja (pa)
sąmonėje ir vėl užsimiršta. Nežinau, kodėl. Gal tie
siog gerai skamba, o gal kažkas svarbaus yra tarp 
jų ar po jais. Primena vienatvę. Pasaulis gali būti 
baisus, o dar baisiau, kada lieki jame vienas. 

Žvilgsnis. Gal vis dėlto ne žodžiai čia svarbiau
si? Prisiminus juos, vos po kelių sekundžių, kaip 
griaustinis po žaibo, atmintyje pasirodo kačiukas 
didelėmis liūdnomis akimis ant rausvo viršelio. 
Žinau, kad dar turime šią knygą tarp kitų senes
nių. Na štai. Vaje, kaip iškarpyta. Vaikystėje su se
sėmis negalėjome atsispirti knygelę iliustruojančių 
katinėlių meilumui, reikėjo juos turėti ne tik pus
lapiuose. Pasakyčiau, kas yra šių dailių iliustracijų 
autorius, tačiau dėl bet kaip suklijuotų puslapių tai 
nelabai įmanoma. Negražu taip elgtis su knygomis, 
bet jeigu ji buvo tiek kartų skaityta, įvairiais balsais 
interpretuota, o iliustracijų katinėliai klijuojami 
ant sienų, vadinasi, knyga pavyko ir vaikams pa
tiko. 

Retai kada sieju autorius su tekstais (tegyvuoja 
naujoji kritika), ypač skaitytais vaikystėje. Tačiau 
prisimenu, kad knygutę Nepalik manęs parašė Ja-
nina Degutytė. Kaip ir daugybę kitų kūrinių vai
kams (gali būti jų neskaitęs, bet negali nežinoti 

tokių gražių pavadinimų kaip Pelėdžiuko sapnas ar 
Baltas gulbių sostas), nors apie pačią autorę nežinau 
nieko. Nagi, paieškokime. 

Visą vaikystę būsimoji rašytoja buvo skriau
džiama alkoholikės motinos, nuo kurios slėpdavosi 
net kapinėse. Labai anksti neteko mylimo ir my
linčio tėvo, jis žuvo per Antrąjį pasaulinį karą, kai 
Janina dar buvo nedidukė. (Kai pagalvoji – kokia ji 

Gerda Pilipaitytė

Liepos 6-oji, 2018. Kaunas

Janina Degutytė 1978 metų pavasarį. Nuotrauka iš MLLM fondų
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turėjo užaugti? Šiais laikais tokias šeimas dažniau
siai rodo per TV pagalbą, o ji tapo poete... Kartais 
susimąstau, kad įvairios aplinkybės labai veikia 
mūsų likimus, nulemia, ar mums pavyks išreikš
ti save, ar tai, kas yra mūsų mintyse, vieną dieną 
taps realybe, bet kaip rašė Hemingway’us: „...visi 
nešiojamės savyje sėklas to, ką darysime ateityje...“ 
Taip, turbūt kai kuriems iš mūsų jokios aplinkybės 
nesutrukdys). Vaikystėje ir jaunystėje ne motina 
rūpinosi dukra, o Janina motina, nors mergaitė 
buvo silpnos sveikatos. Vėliau ji buvo apkalbama 
dėl savo gyvenimo su kita moterimi. Nepaisant to, 
skaitydama ar prisimindama ją, negalvoju – kokia 
ji vargšelė. Pavydžiai atsidūstu ir galvoju – kaip jai 
pasisekė. Nes ji sugebėjo išreikšti tai, kas buvo jos 
viduje, ką jautė ir išgyveno. Nes bent kas antras 
sutiktas žmogus žinotų pavardę Degutytė. Nes 
ji neišnyko kaip dūmas (ar nepražudė savęs kaip 
Marcė Katiliūtė), nes ji buvo poetė ir mintyse, ir 
gyvenime. O kiti kartais visą amžių laukia dalykų, 
kurių niekada taip ir nepadarys. 

Nemėgstu posakio „ieškoti savęs“, tai tas pat 
kaip „atrasti Ameriką“, – niekas nepametė Ame
rikos, niekas nepametė savęs. Jeigu iš tiesų tau yra 
lemta ką nors daryti, tu nesėdėsi ir negalvosi: „Ką 
man čia padaryti, kaip man išgarsėti?“ Bukowski 
sakė: „jei nesiveržia iš tavęs / nepaisant nieko, / ne
daryk to. / kol neišsilies neprašytai iš tavo / širdies 
ir tavo proto, tavo burnos, / tavo vidurių, / neda
ryk to.“ Aš tikiu, jog Degutytė rašė, nes negalėjo 
nerašyti. 

Liūdesėlė. Dar vienas žodis, vos girdimai 
skambantis mano ausyse lyg tolimas aidas iš praei
ties. Gal dėl to, kad nuolat girdžiu, kokia aš liūdna. 
Atsakau, kad aš neliūdna, mano toks veidas. Bet 
vis dėlto daugeliu atveju aš tikrai liūdna, ir kaip to
kiai nebūti, kada kai kurie prezidentai lygina, ku
rio branduolinis ginklas galingesnis (dar betrūko, 
kad atsisegtų kelnes ir palygintų kai ką kitą. Taip, 
nedera tokie žodžiai su pamąstymais apie lyriškąją 
Degutytę), o močiutės prisiminimai, anksčiau išsa
kyti prie avižų kisieliumi kvepiančio Kūčių stalo, 

nė kiek neguodžia: „Prisimenu, kaip jau po bom
bardavimo ėjome namo į Vilkaviškį, visas laukas 
buvo pilnas lavonų. Baisus dalykas tas karas.“ Arba 
kada šiuolaikinis žmogus taip įsimylėjęs save, jog 
kitų net nepastebi, nepastebi net paukštelio, tupin
čio ant šakos. Degutytė pastebėdavo. Pastebėdavo 
visą gamtą („Pirmąkart matau berželį tokį, / Krykš
čiantį kiekvienu lapeliu. / O berželi, kas tave išmo
kė – / Išsilieti sūkuriu žaliu?..“) Gyvendama miško 
apsuptyje, puikiai ją suprantu. Aš irgi pastebiu. 

Ar ir jai kartais būdavo liūdna, net jei nieko 
blogo nenutikdavo? Man atrodo, kad buvo, spren
džiant iš Nepalik manęs, kuri tartum persmelkta 
liūdesio. Na bent jau tokią šią knygelę matau aš. 
Nors kas dabar pasakys, kokia ji buvo – ta Janina 
Degutytė. Galiu perskaityti jos kūrinius, bet vis 
vien iki galo nesužinosiu, kas dėjosi jos mintyse, 
kuo iš tikrųjų ji gyveno. Galiu paklausyti garso įra
šų, kuriuose poetė skaito savo eiles, bet nematau, ar 
beskaitydama ji, pavyzdžiui, apsilaižo lūpas... Kaip 
man patinka tokie nevalingi įpročiai! Gali apsimes
ti kuo tik nori, tačiau jų nepaslėpsi. Šiuo atveju 
to nematau, matau tik nuotraukas (labiausiai man 
patinka ta su kaktusu), bet ką gali žmogus pasakyti 
iš nuotraukų? Žiūrėti į rašytoją fotografijose ne tas 
pat, kaip matyti ką nors realybėje. Kokia ji buvo, 
kaip juokdavosi? Nematau nei kaip nušvinta jos 
akys kalbant apie tai, kas ją žavi, nei atsirandančių 
raukšlelių aplink lūpas, kai veidą papuošia šypsena, 
nei kaip laiko pieštuką tarp pirštų. Šie dalykai man 
pasakytų apie J. Degutytę kai ką daugiau nei tik jos 
tekstai. Tai, kad ji buvo ne tik vardas vadovėlyje, 
bet ir paprastas, gyvas žmogus. 

Sako, kad rašytoją lydėjo apkalbos, nes ji gyve
no su kita moterimi. Ak, tas amžinas noras visus 
sukišti į rėmus ir viską suskirstyti į juodą ir baltą. 
Atrodo, jog būtina visiems prikabinti etiketes. Ta 
kita moteris – dailininkė Bronislava JacevičiūtėJė
čiūtė. Ir nežinau, ko Degutytei labiau pavydžiu – 
saviraiškos ir kūrybinės sėkmės ar šito. Turėtų būti 
nuostabu gyventi su žmogumi, kuris tave supran
ta, su kuriuo gali palaikyti tikrą, gyvą dialogą. Su 
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žmogumi. Ir nesvarbu, ar tai vyras, ar moteris. 
Tiesą pasakius, ir aš būčiau nieko prieš gyventi su 
moterimi, jeigu jai patinka geros knygos, teatras ir 
norisi paliesti senutėlius ornamentus, puošiančius 
pastatus kuriame nors Europos senamiestyje. Nors 
ir labai vertinu vienatvę, sena kaip pasaulis (ar bent 
jau kaip žmonija) tiesa ta, kad dviese linksmiau. 
(Gera būtų turėti žmogų, su kuriuo gali gyventi 
knygų ir paveikslų apsuptyje, o ne taip, kai pasiū
lai draugei: „Gal nori nueiti su manimi į knygos 
pristatymą?“ O tau atsako: „Tikrai ne!“ – „Palauk, 
dar nepasakiau, kokios knygos! Ateinantį ketvir
tadienį, penktą valandą...“ – „Cha! Tada einu pas 
odontologą. Tikrai „labai norėčiau“, bet negalėsiu 
ateiti.“ Arba tokį, kuris bent pasakytų, ar tai, ką čia 
rašau, apskritai nėra nesąmonė.) Kol kas labiausiai 
panašus į tokį gyvenimo draugą buvo mano kati
nas, nes jis bent miegojo ant Trumpos lietuvių lite-
ratūros istorijos. Girdėjau sakant, kad jei miegosi su 
knyga po pagalve, savaime išmoksi, kas joje. Die
važi, jei tai tiesa, tas katinas buvo labiau apsiskaitęs 

nei beveik visi mano pažįstami (ne veltui Deguty
tės knygelė apie kates – nuostabūs gyvūnai).

Gana keistas jausmas. Jei kas beveik prieš tris
dešimt metų man būtų pasakęs: „Užaugusi domė
siesi, kas slepiasi po šiais gyvūnų paveikslėliais...“ 
Patikėčiau? Man tai patiktų ar bent sudomintų? 
Kaip įdomu yra palyginti dabartį su praeitimi ar 
bandyti nuspėti ateitį, nes gyvenimas visada yra pa
ruošęs netikėtų posūkių ir staigmenų. Visi ir viskas 
gali nustebinti. Ir gyvenimas žmones, ir žmonės gy
venimą. O šiuo metu galvoju apie tai, ką pavyko 
sužinoti apie rašytoją. Akivaizdu, jog Janinos De
gutytės vaikystė ir paauglystė buvo nepavydėtinos, 
bet tikiu, kad galiausiai ji tapo laiminga. Visai ne
svarbu, ką kalbėjo ar galvojo žmonės, noriu įsivaiz
duoti jos gyvenimą taip, kaip vaizdavo laimę Paster
nakas savo romane: matau prieš keliasdešimt metų 
gyvenančias dvi meniškas sielas, kuriančias kartu, 
leidžiančias vasaras sodyboje gamtos apsuptyje, me
nančias gyvybės ir mirties mįsles ir nesukančias gal
vos dėl smulkių pasaulio barnių ar apkalbų. 

Kamilės Tamutytės nuotrauka
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***

kruopščiai išvaliau savo vidų
nuo klaidų,
paklydimų,
nuo prigimties,
už savo naivumą jau sumokėjau vienatve,
nušluosčiau ašarotą vaiko veidą,
vaiko,
kuris many dar nespėjo suaugti,
nukirpau virkštelę,
kuri jungė mane su tavim, praeitie,
ji vijos man aplink kaklą,
bet dabar rytas,
gimstu pasauliui dar kartą,
gimstu, kad gyvenčiau,
gyvensiu, kad niekuomet
jau nebemirčiau...

***

išsitatuiravo dangus mano kelionę:
naivumu pakvipusią romantiką,
tą svaiginantį atspirties tašką,
šuolį vėjui į glėbį,
žingsnius užmigusiomis gatvėmis,
sunkias klaustukų prisnigtas galvas,
ant debesim prikimštų pagalvių.

sapnų gaudyklės užsnūdo prie praviro
lango
ir neišsapnavo mums rojaus,
nudžiūvo mano vardas nuo tavo lūpų,
užšalusiu dangum
nubėgau basa,
jausdama tik lengvą egzistencijos
nepatogumą...

Akvilė Ližaitytė

***

jei tu būtum arčiau,
nors žingsneliu arčiau,
aklas žiūrėjimas į tamsą
taptų prasmingas ir
reikštų nesibaigiantį
mano ieškojimą tavęs,
jei dienos, praleistos
toli nuo širdies,
galėtų sugrįžti, aš
nebeleisčiau sau daugiau
taip klysti,
jei tyla tavo akyse man šnabždėtų,
aš klausyčiaus net nesuprasdama
ir dėčiaus į širdį,
jei tik būtum arčiau,
naktis tarp mūsų taptų
palaimingu rytu,
nežinomybė prakalbėtų
atsakymais į mūsų ieškojimus,
ir suprasčiau, kad gailiuos
tavęs nepažinus,
gailiuos tavęs nemylėjus...

***

palengva sninga
angelais
ant užsnūdusių gatvių,
dar prieš pat saulei atmerkiant akis,
prieš sapno kulminaciją,
prieš vėl betampant mirtingu,
prarandama kontrolė
ir prapliumpa klaustukų liūtis,
siunčiami laiškeliai dievui,

2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Šakių Žiburio gimnazija, IV klasė
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bet dievas neskuba,
skubu aš,
skuba mano ribotas laikas,
mano nekantrumas,
aplink užsitarnauta tyla
ir praeiviai be žvilgsnių,
viskas taip nežmoniškai nekalta,
dar kartą sutiksi laikrodžiai,
išsemiami sapnų šuliniai,
angelų sielom pripildomas 
mirtingojo kūnas,
o prieš akis kraujuojantys ryto smilkiniai...

***

ruduo
grįš
tuštuma tavo akių,
sirps pilnatis už lango
ir kris tyliai sapnas
už tavo blakstienų,
taip bus gera tylėti naktimis
pavargus nuo lietaus naktinio
džiazo,
šį kartą iš visų renkuosi save,
mes tokie drąsūs mylėti kitus
ir tokie godūs meilės sau,
draugai „pakeleiviai“ išsiskirstys
net nesuspėjus palinkėti gero kelio,
kas pasiliks
ir liks būti?
nebijok, raminu, save, nebijok,
grįš ruduo ir išsives su savimi ten,
kur gimsta dievo sapnai...

***

pabyrame ant pajūrio smėlio
lyg nubyrėjusios laiko nuorūkos,
per vieną atsitiktinę naktį
užmirštame vardus, datas, vietas,
ausyse – vien gausmas

naktinėjančio vėjo serenados,
nepastebim, kaip sapnuose užsidega
laužai,
nebylūs praeiname pro visus širdies paminklus,
nebeliko kvapo nei jausmo,
įkvėpti praeičiai gyvybės – nelengva,
o mes juk tokie neryžtingi,
iriamės per dangų sulūžusiais irklais,
ieškodami kiekvienas savo rojaus,
kasdien mūsų vis mažiau,
vis mažiau,
kol galiausiai išlyjame į širdis
duodami pradžią kitiems,
kol galiausiai lyg žvakes
mus užpučia
atodūsis
iš besimeldžiančiojo lūpų....

***

kai laikas 
pamiršta save,
nutyla gatvės
ir dangus tampa
namais mūsų sieloms,
kai mintys paklūsta
tylai,
širdies randai virsta durim,
akys ima matyti,
o balsas vidaus
tampa keliu,
eilėraštis beldžias
nakties vidury,
drugys kokone 
kovoja už būtį,
o žmogus tokią naktį
ilgai ieškojęs
suranda savy
autografą kūrėjo...
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***

paslaptimi
baigiasi
susitikimai
keleivių
pažinusių 
vienas kitą
iš juoko
mielesnio 
už pačią
brangiausią
vidurnakčio tylą
nesuradę vietos
mylimojo atminty
klaidžiojam po
gyvenimus ir
širdis
praradę ir sielos ramybę
ir save 
taip dažnai 
sugrįžtam
sulaužę pažadus
pranykti
ir leidžia dievas
mums dar kartą
suklysti
kad iš klaidos 
užgimtų rytojaus
šviesa...

***

turiu panašumo su išsiliejusia upe,
jaučiu stygių žodžių, todėl tyliu,
dažnai einu, kol pasiklysta laikas,
iš mano pėdų geria elniai prie miško,
dabar aš tik klaidžioju ir matuojuos vardus,
kol apsivilksiu dievu, kurio ieškau,
skinuosi kelią į save lyg sapne
tarp tuščios erdvės,
aš dar tik šešėlis, ieškantis veidrodžio,
žmogus, pamiršęs save dar prieš gimstant,
aš kaip išsiliejusi upė,
sutekėsiu į tave,
o tu man leisi užmigti,
sapne – atsiminsiu.

***

mano širdis – lyg visą parą
dirbanti smuklė,
laukianti visų,
kuriems ne ta diena,
ar tų, kurių niekas kitas nebelaukia,
už alų ar paguodą
niekada nereikalauju susimokėti,
palieku tai sąžinės reikalui,
deja, jos čia niekas neturi,
taip prabėga net ilgiausios naktys,
šluostant ašaras tų,
kurie dėl manęs niekada neverks,
ryte vėl liksiu viena,
tvarkyti savo širdies,
rinkti sudužusių taurių,
priverktų nosinių,
prinešto dumblo,
ir vis klausiu savęs,
ar tikrai gerumas turi būti visiems
nemokamai dalijamas,
ar širdis neturi turėti nors mažos spynelės,
kad vidun įžengtų tik tie,
kurie pajėgūs susimokėti
nuoširdumo kainą...
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Milda vengė susitikimų su draugais, nes bijo
jo, kad neištvers alkio ir persivalgys, tačiau Vilmos 
gimtadienyje vis dėlto nutarė dalyvauti. Per savaitę 
ji numetė tris kilogramus, todėl su jauduliu lau
kė to vakaro. Žinojo, kad šventėje pasirodys visi 
draugai ir tikėjosi, kad jie pastebės pokyčius bei 
aikčios iš susižavėjimo. Deja, gimtadienio dieną 
nieko panašaus nenutiko. Vyrai, meilužiai, šmut
kės ir darbas yra kur kas įdomiau nei dietos, tad 
prieš mėnesį populiariame portale įsidarbinusios 
Mildos draugai klausinėjo, kas Lietuvos pramogų 
pasaulyje yra gėjus, o ne kokios dietos ji laikosi. Pa
čiai Mildai labiau rūpėjo pastarasis klausimas – tie 
trys kilogramai kainavo savaitę bado ir socialinės 
izoliacijos, nes daug lengviau išlaikyti balansą, kai 
niekur neini. Būtent todėl susitikimus su draugais 
ji dozuodavo, o prieš miegą darydavo atsilenkimus. 
Ir viskas buvo tik tam, kad retais atvejais draugai 
pagirtų, kokia ji liekna.

Milda norėjo, kad liekna ir gražia ją pavadintų 
Tadas, todėl nuėjo prie baro ir užsisakė kokteilį. 
Krestelėjo plaukus atgal, pernelyg garsiai su pažįs
tama mergina pasišnekėjo apie nieką, tačiau vaiki
nas, rodos, jos nepastebėjo. Šnekučiuodamasi tai 
su vienu, tai su kitu, Milda judėjo tomis krypti
mis, kuriomis judėjo Tado akys. Galiausiai jis ją 
pamatė, tačiau tik pamojo, o holivudiška šypsena 
apdovanojo šalia stovėjusią merginą. „Aš vis dar 
nepakankamai kūda“, – pagalvojo. Žinojo, kad 
tai – netiesa, tačiau piktos mintys veikia lyg pikt
žolės, tad netrukus Mildos galvoje jau sukosi dau
gybė bjaurių idėjų. Tarsi to būtų negana, ji pasijuto 
siaubingai alkana ir akimirksniu pasigailėjo čia at

Viktorija Zapalskytė

Ne apie dietas

ėjusi. Gimtadienio patiekalų kvapai viliojo ir kėlė 
fizinį skausmą, tad, nors ir smarkiai kovojo su savo 
protu, Milda jau žinojo – šiandien persivalgys. Dar 
po kurio laiko ji ir vėl pasijuto trylikamete paaugle 
su didele šikna. 

Trylikos ji pirmą kartą susižavėjo strazdano
tu žaliaakiu. Ir, nors jo skruostai bei kakta buvo 
nusėti paaugliškų spuogų, Mildai jis buvo pats 
gražiausias kada nors matytas žmogus. Ji su juo 
žaisdavo lauko tenisą, kariaujant padavinėdavo 
akmenukus ir pasakodavo jam visų perskaitytų 
knygų siužetus. Su iš mokyklos pavogta kreida 
jie paišydavo ant asfalto ir žaisdavo kepsais, klases 
arba indėnus. Kuo daugiau laiko leisdavo kartu, 
tuo labiau Mildai norėdavosi paimti jį už ran
kos, tačiau iš močiutės žiūrimų serialų žinojo, 
kad pirma už rankos turi paimti vaikinas. Kartą, 
kai sprogo jos dviračio padanga, jis sutiko pavež
ti Mildą ant bagažinės. Suprakaitavusio vaikino 
kvapas truputį svaigino, o apkabinus jį per lie
menį, kūnu nuvilnijo keistas šiurpuliukas. Milda 
iškart suprato, kas tai. Iš mamos nukniaukto
je knygoje skaitė, jog šis paširdžius kutentantis 
jausmas yra meilė. Ji saugojo tą naujai užgimusį 
jausmą lyg svarbiausią turtą ir laukė, kada gi jis 
pajus tą patį. 

Nesulaukė. Pavargusi nuo namų ruošos darbų, 
su ilgu pirkinių sąrašu rankose kartą ji ėjo į parduo
tuvę ir praėjo pro laiptinę, ant kurios laiptų kepsais 
žaidė ir kalbėjosi keli sutūpę paaugliai. Vienas jų 
buvo atsukęs nugarą:

– ...aišku, vežiau, dabar visos kitos žinos, kad 
esu stiprus ir bet kokio dydžio šikną galiu užtempt 
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į kalną... – jis kažkaip nenatūraliai nusižvengė, o iš 
paskos tai padarė ir kiti.

Jie ir toliau kalbėjosi apie mergaites, žaidė kep-
sais ir net nepastebėjo, jog pro šalį ėjusi figūra ėmė 
trauktis ir traukėsi tol, kol tapo juodu šešėliu. 

Vos kelias savaites prieš tai močiutė į lėkštę jai 
įdėjo keturiais varškėtukais mažiau, nei įprasta, o 
Mildos ranką paminkiusi teta nusprendė, kad ape
titu mergaitė tikrai nesiskundžia. O ko jai skųstis? 
Nuolat kieme bėgiojančiai Mildai reikėjo energijos, 
todėl ji godžiai kirsdavo vakarienę, o ir minėtos pas
tabos jai nė kiek nerūpėjo. Tiesa, kartą ji paklausė 
mamos, kaip suprasti frazę „labai pasitaisiusi“.

Ne visos mamos moka kalbėti apie jausmus, 
berniukus ir seksą, tad ji numykė kažką pozityvaus, 
nusprendė, jog reikia rasti kokią nors šiai temai 
tinkamą knygą, pakštelėjo dukrai į kaktą ir nuėjo 
plauti indų. Milda baigė savo varškėtuką ir nuėjo 
iš paskos. Ji žinojo, kad, jei mama sako, kad viskas 
gerai, vadinasi, viskas yra gerai. 

Požiūrį smarkiai pakeitė didelės šiknos inciden
tas, todėl vieną dieną ji įsliūkino į tėvų kambarį, 
kuriame buvo didelis veidrodis, paskubomis nusi
rengė ir nužiūrėjo savo dar vaikišką kūną. Vaizdas 
nenudžiugino. Televizoriaus ekrane moterys atrodė 
kitaip. Mama atrodė kitaip – ji turėjo vapsvos lie
menį ir dideles krūtis, kokių norėjo ir Milda. Savas 
užpakalis merginai atrodė normalus, bet ji supra
to vieną – su tokiu užpakaliu jis niekada nepaims 
Mildos už rankos. Ji dar nebuvo pasirengusi savo 
meilės nuleisti į unitazą, todėl nutarė veikti. Mo
čiutės žiūrimuose serialuose moterys taip ir daro – 
jos kovoja dėl savo meilės ir naikina visas kelyje 
pasitaikiusias kliūtis, nesvarbu, ar tos kliūtys yra 
aplinkybės, ar žmonės. 

Tiesa, ji niekad neužsiminė apie nugirstą 
pokalbį, todėl jis niekada jai nepapasakojo, kad 
taip kalbėjo tik norėdamas pasirodyti prieš vyres
nius berniukus. Jis taip pat niekada nepasakė, kad 
ji šauniausia mergaitė kieme ir kad norėtų paimti 
ją už rankos. 

Ilgainiui Milda ėmė bėgioti krosus, atsisakė 
taip jųdviejų mėgstamų šokoladinių sausainių ir 
vis rečiau išeidavo į kiemą. Atidavė jam savo kepsų 
kolekciją, nebepasakojo perskaitytų knygų siužetų 
ir pradėjo draugauti su kitais vaikinais. Po poros 
metų ji tapo labai gražia ir labai liekna paaugle, ta
čiau būti paimta už rankos jau nebenorėjo.

Ji norėjo būti liekna. 
Milda šventai tikėjo, kad kai esi liekna, esi 

graži, o kai esi graži, tave myli, o kai tave myli, 
tu esi laiminga, todėl fanatiškai siekė visada būti 
labai liekna. Kad negalvotų apie maistą, ji labai 
daug mokėsi, o po to labai daug dirbo ir, sulau
kusi vos dvidešimt dvejų, buvo vadinama Lietuvos 
žurnalistikos ateitimi. Nepaisant to, vaizdas, kai ji 
sėdi ant virtuvės grindų, ranka semia šaltus ma
karonus ir užsikanda šokoladuku, vis dažnėdavo. 
Valgymas tapo ritualu. Kalendoriuje mergina pa
sižymėdavo dieną, kada galės prisivalgyti. Svarbiąją 
dieną prisipirkdavo maisto, kurio įprastai pakak
tų kelioms dienoms, ant stalo išsidėliodavo visus 
maisto produktus, sukalbėdavo maldelę „Po šito 
daugiau niekada“ ir viską sukirsdavo. Dažniausiai 
to jai nepakakdavo, todėl jau su ašaromis akyse ei
davo prie šaldytuvo, atsidarydavo dureles ir sušluo
davo visus maisto likučius. Dešros gabaliukas ant 
sūrio arba šalti makaronai buvo įprasta apeiginio 
vakaro pabaiga. Po to Milda pasišlykštėdavo savi
mi, prisipildavo ąsotėlį vandens ir kuriam laikui 
užsidarydavo tualete. Tai kartojosi vis dažniau ir 
dažniau. 

Per Vilmos gimtadienį ji buvo išbadėjusi, nes 
visą savaitę mito tik obuoliais. Gimtadienyje jos 
skrandis reagavo į kiekvieną kvapą, tad galiau
siai ji nutarė, kad gali pasilepinti keliais gardžiai 
kvepiančiais patiekalais. Mergina nuėjo prie stalo 
ir į lėkštę įsidėjo kelis vištienos kepsnelius. Lėtai 
kramtydama, juos suvalgė ir prižadėjo sau, kad 
užteks. Tačiau maistą pajutęs kūnas ėmė zirz
ti, burbti ir maldauti dar, todėl ji vėl nuėjo prie 
stalo, įsidėjo kepsnelį ir grįžo į savo vietą. Jautė
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si tarsi spąstuose. Savo pačios, savo kūno, savo 
kasdienybės ir egzistencijos spąstuose, iš kurių 
nemokėjo išsivaduoti. Ji norėjo valgyti ir tuo pat 
metu norėjo nenorėti valgyti. Bulimija sergančių 
žmonių galvose maistas virsdavo geidžiamu ir 
draudžiamu priešu, kuriam galiausiai kiekvienas 
pasiduoda, tad Milda buvo ne išimtis. Suvalgiusi 
kepsnelį, ji ir vėl nuėjo prie stalo, tačiau šįkart į 
lėkštę krovė viską, ką matė: keptus vištienos spar
nelius, traškučius, tortą, gruzdintas bulvytes, mė
sos kukulius, agurkus, pomidorus, saldainius... 
Eidama nuo stalo, žadėjo sau tik vieną – kad šian
dien nevems. 

– Oho... – nusistebėjo Tadas ir prisėdo šalia. 
– Nespėjau šiandien pavalgyt... – kramtydama 

agurką, pasakė Milda.
– Seniai matėmės, kur buvai dingusi? 
– Visą laiką dirbau, – sumelavo ji. 
– Blemba, Milda. Pailsėk. Iš tavęs liko vien 

kaulai ir oda. Dar truputis, ir išnyksi.
– Tikrai? – plačiai nusišypsojo ji. 
Aplinkinių rūpestį dėl svorio Milda visuomet 

priimdavo kaip komplimentą. Ji žinojo, kad ne
reikėtų. Liga jau buvo palikusi kelis pėdsakus ant 
kūno, kuriuos jai darėsi vis sunkiau ir sunkiau nu
slėpti: ant pirštų atsirado nuospaudų, ėmė lūžinėti 
nagai, slinkti plaukai, nuotaika keisdavosi dažniau 
nei junginėjami televizoriaus kanalai, o naktimis 
ji pabusdavo išpilta šalto prakaito. Ji žinojo, kad 
labai greitai niekas nebetikės, jog dėl to kaltas 
intensyvus darbo grafikas. Dar daugiau, Milda 
žinojo, kad jai reikia pagalbos, ir norėjo jos, tačiau 
kaskart, pasiryžusi kam nors papasakoti apie savo 
ligą, nebaigdavo sakinio. Nesvarbu, kad šiais lai
kais vien Amerikoje bulimija serga maždaug sep
tyni milijonai moterų ir vienas milijonas vyrų, vis 
vien daugelis mano, kad tai yra išlepusių mergai
čių liga. Tiesa, prisipažinti baisu ne dėl to. Baisu, 
nes gėda. Baisu, nes po gražiomis asmenukėmis 
slepiasi vėmalais kvepianti tikrovė, kuri mažai 

kam rūpi. Tai įrodė ir Tadas, kuris neatsakė Mildai 
į klausimą ir tęsė apie save.

– Gaila nebuvai su mumis penktadienį mieste, 
būtum susipažinus su Arūne.

– Kas ta Arūnė?
– Mano mergina, – pasigyrė, ir agurkas užstri

go Mildai gerklėje. – Ar tau viskas gerai? – paklausė 
ir kelis kartus trinktelėjo merginai per nugarą.

– Aha, – vos atgaudama kvapą, išspaudė ir, 
sukaupusi visas jėgas, paprašė supažindinti.

– Neatėjo šiandien. Išvažiavo lankyti tėvų, – 
nusišypsojo Tadas, ir įsivyravo tyla.

– Kokia ji? – pro dantis iškošė Milda ir jautė, 
kaip sukasi galva. 

– Nuostabi. Blemba, žinok, bijau, kad ji yra 
toji vienintelė! Tik kartais nerimauju, jog esu jai 
per prastas, todėl pradėjau skaityti. Va, skaitau ten 
kažkokią sapiens. Visai įdomi... Galiu parodyti 
nuotrauką, – Tadas išsitraukė iš kišenės mobilųjį 
ir ėmė draugei rodyti galybę savo ir savo mergi
nos kasdienybės akimirkų. Į Mildą žiūrėjo plačiai 
besišypsanti, kiek apvaloka, trumpų juodų plaukų 
mergina. Nuotraukose ji labai gražiai šypsojosi, 
tačiau labiausiai Mildą sukrėtė Tadas. Tokių gyvų 
draugo akių ir baltai šviečiančių dantų ji dar nieka
da nematė. Ji stebėjosi, kad draugą laimingą daro 
toji storuliukė, tačiau netrukus jai toptelėjo, kad 
didelė šikna iš tikrųjų niekada nebuvo bėda. Gi
liai širdyje ji tai jau seniai žinojo, tačiau niekaip 
negalėjo su ta mintimi susitaikyti. Juk tokiu atveju 
būtų reikėję pripažinti, kad pastaruosius kelerius 
metus ji manipuliuoja, meluoja ir yra nelaiminga 
veltui. Milda nebenorėjo kalbėti su Tadu. Ji pagyrė 
jo naująją mergaitę ir atsiprašė į tualetą, tik prieš 
tai prie baro paprašė tuščios stiklinės... Tualete ji 
atsistojo priešais veidrodį. Jame išvydo nelaimingą 
jauną merginą nušiurusiais plaukais. 

– Po šito daugiau niekada, – ištarė, prisipylė į 
stiklinę vandens, į gerklę susikišo traškučių skonio 
pirštus ir ėmė vemti. 
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Ignas Zalieckas

Kavos žaidimas 

Įvadas

Rytais, kiekvieną rytą, arba kartais vakare bal
tos ir oranžinės spalvos popierinis kavos puodelis 
rodo man kelią. Jaučiuosi nusidėjėlis, nesugebantis 
pasimėgauti kava, jos grožiu ir subtilumu. Aš tik 
kapitalizmo valdomas žmogus, nešantis chaoso, 
rutinos, bėgimo simbolį – jį, popierinį vedlį.

Šįryt jis stovi prieš mane – baltagalvis, įsuptas 
oranžiniame įdegyje. „Caution content hot“, – 
užrašas įspėja mane apie aistringą jo turinį, bet aš 
negaliu juo mėgautis, nes jis kelrodžio viduje – jau 
užterštas. 

Afrikietiškos pupelės. Kavos pupelės iš Ko
lumbijos. Šis dieviškas gėrimas turėtų būti kaip 
ryto malda – kelios sekundės, per kurias apmąs
tau ateinančią dieną. Medituoju. O dabar jis lygus 
vandeniui, geriamam prieš pusryčius – „kad geriau 
virškintų“.

I dalis. Kavos puodelio atsiradimas, 
arba Nykstantis molinio puodelio  
Van Goghas

Prieš dešimtmetį atsirado popierinis puodelis. 
O taip! Kaip patogu! Ekstazė bėgančiam šiuolaiki
niam žmogui. Verksmas kavos mylėtojui. 

Mano nuomone, kava praranda savo turėtą 
prasmę, paslėptą šedevrą. Kodėl negalima mėgau
tis aukščiausios rūšies vynu ar crème brûlèe bėgant? 
Tai paprasčiausiai nepadoru, nepagarba produktui.

Negaliu neigti, esu nusidėjėlis, nusižengiantis 
kolumbietiško, itališko šedevro įstatymams ir tei
sėms. Pasiteisinimai tai – tik svaičiojimai apie laiko 

stoką. Dabar mąstau – ar nebūtų galima atsikelti 
penkiomis minutėmis anksčiau ir sušilti ryto ro
mantikoje?

Paauglys taip pat trokšta šilumos. Septynio
likmetis, geriantis kavą iš popierinio puodelio – 
įprasta. Kur ryto emocija, jautrumas? Dingo. Pra
nyko. Šios rūšies nėra. Tačiau, jeigu jis sustotų, gal 
sumažėtų streso lygis? Banaliai tariant, gal gyveni
mas taptų saldesnis? Šiluma ir melancholiška ryto 
ramuma atvertų jausmus.

Įsivaizduokite – cinamono ir šokolado aroma
tas įsiskverbia į nosį. Šiltas skystis užlieja liežuvį, 
jaučiamas apskrudusių pupelių skonis – kartumas, 
vėliau saldumas, toks kaip ką tik pamelžtos karvės 
pieno. Gerkle liejasi šiluma. Jautrus prisilietimas 
paglosto kūną. Netrukdo joks popieriaus ir plas
tiko prieskonis.

Aš tai nuo šiandien vadinu molinio puodelio 
Van Goghu, nes tokį jausmą sukelia tik jis, o ne 
bėganti makulatūra.

II dalis. Pilkosios masės vedliai ir 
šiukšliadėžių užkariautojai

Pažvelk. Žmogus bėga tolyn pas savo valdovą 
stiklinėse barikadose. Gal jį šįryt paliko žmona? 
Gal jo vaikui šiąnakt iškrito pirmasis dantis? Bet. 
Nepaisant visko jis plaukia, iriasi, laikosi įsikibęs 
plūduro – popierinio kavos puodelio.

Nesuprantu, ar puodelis yra kelrodė žvaigždė 
ar balastas. Veikiausiai pirmasis variantas, nes žmo
gus nebemoka plaukti pats, irtis savo rankomis ir 
kojomis, o kelrodžio lemtis kaip visada tokia pati – 
šiukšliadėžė arba šaligatvis, gatvė.
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Pažvelk. Šleikštulio pojūtis gerklėje kasdien 
matant tą patį vaizdą. Ekologija! Rūšiuokime – po
pierių, plastiką! Garsūs šūkiai. Dievaži, kodėl eg
zistuoja popierinis kavos puodelis? Jis okupantas, 
lygiai toks pats kaip ir sovietai, kaip ir jie, jis teršia 
aplinką, naikina, purvina, niekina, o nemąstantis 
žmogus užkariautojus priima plačiu, šiltu glėbiu. 
Jis – mūsų urbanistinio, moderniojo pasaulio sim
bolis, saviokupacijos idealas. Vėl žmogus yra val
domas. Nesiūlau uždrausti popierinio puodelio, jis 
pats išnyks, kai suprasiu, kad jo nereikia.

O dabar. Įžvelk. Prasmę. Žmogaus judesyje ir 
beprasmybę makulatūroje, pripiltoje rudo šlapimo.

III dalis. Ekologiška. Higieniška. 
Banginiška

Man gaila banginio. Velniškai gaila banginio. 
Ne, ne žmogaus, ne gatvės banginio, o gražaus van
dens milžino, kuris praryja šiukšles – dabar jau ir 

popierinį puodelį (įsigilinus jame yra daug įvairių 
neperdirbamų medžiagų priemaišų), kuris man hi
gieniškas, švarus, iš jo galiu gerti pasityčiojimą iš 
kultūros, tai ir ekologiška – reklamose, bet bangi
niui – ne, grakščiai, emocingai bangų mūšai – ne, 
baltiems smėlynams ir miškams – ne.

Higiena, taip pat yra sustoti, gerti kavą iš daug
kartinio puodelio. Pripažinsiu, tingiu aš kaskart 
plauti puodelį, bet jei taip bus geriau gamtai, kuria 
aš kvėpuoju, tai visai nesunku. 

Banginiška – tai žmogaus veiksmai geriant 
kavą – ją ryti dideliais gurkšniais, greitai, nejau
čiant nieko, turint tikslą greičiau prabusti. Kavos 
efektų yra ir daugiau. O popierinis puodelis juos 
užgožia, užspaudžia, slopina, galiausiai teršia.

Aš tik vieno prašau, – pajauskit skonį nors kar
tą. Pažaiskit.

Ekologiška. Higieniška. Banginiška.
Sustoti ir pasimėgauti.
Ekologiška. Higieniška. Jauku.

Mato Krivičiaus nuotrauka 
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Prieš sezono pabaigą dar spėjau užsukti į Lietu
vos rusų dramos teatrą ir pamatyti spektaklį nepa
sitikėjimą keliančiu pavadinimu Mums viskas gerai.  
Eglės Švedkauskaitės spektaklis kaip LMTA reži
sūros bakalauro studijų diplominis darbas pastaty
tas pagal šiuolaikinės lenkų dramaturgės Dorotos 
Masłowskos (g. 1983) pjesę tuo pačiu pavadinimu.

Jau vien iš pavadinimo galima spręsti, kad 
viskas bus „aptraukta“ melu, galbūt net šaržu. Šis 
posakis nukreipia į gynybinę formą, kuria bando
ma uždengti didžiulius vidinius demonus, kuriuos 
slepia „mums viskas gerai“ bendruomenės nariai. 
Pats dramaturgės rašymo stilius praneša apie kan
dų juoką, prasiveržiantį per hiperbolizuotus veikė
jų tipažus, charakteringą jų elgesį ir jausmą, kad 
viskas – nuo tradicijos iki komercijos – tarpusavyje 
susiplakę, susiraizgę be menkiausios vilties šį tu
mulą išpainioti.

Spektaklis kaip ant lėkštutės pateikia du tipiš
kus pasaulio paveikslus: vidurinės klasės darbinin
kų šeimos ir elito – pramoginio pasaulio atstovų. 
Neįtikėtina, kaip glaudžiai persipina dviejų, atro
dytų, priešingų polių gyvenimai. Vienoje ekrano 
pusėje šeimynėlė seka ir aukština ekrane matomų 
„žvaigždžių“ gyvenimus ir bando juos kopijuoti. 
Paradoksalu tik, kad kitoje ekrano pusėje „žvaigž
dučių“ gyvenimas nelabai kuo skiriasi nuo pas
tarųjų. Viskas, rodos, veikia pagal principą: esu 
tas, ką skaitau, žiūriu ir klausau. Štai, pavyzdžiui, 
Kaimynė Božena – stipriai įsikibusi į žiniasklaidos 
formuojamą nuomonę apie „tobulas“ kūno lini
jas, niekinamai vadina save „stora kiaule“ ir, užuot 
bandžiusi pasikeisti, su malonumu „kemša“ į save 
perskaitytas žurnale „storos kiaulės“ savybes. 

Justyna Vansovič

Stora kiaulė & Co

Pagal tokį pat principą gyvena bei bendrauja 
ir elitas. Tai – skurdūs, klišiniai žodžiai, nereflek
tuotai į savo gyvenimą priimamas ir integruojamas 
„etikečių klijavimas“ gyvenant pagal giliai įsišak
nijusius stereotipus: aktorius būtinai daug geria, 
be abejonės, vartoja narkotikus, turi bent keletą 
automobilių, žmoną ir vaikų. Na, ir, žinoma, šei
mos jis niekada nemato. Žmona, vaikai ar namas 
vertybėmis nelaikomi. Sėkmės principas aiškus: 
„Kasdien geriu litrą tikro skysto vandens, taip pat 
valgau vaisius ir daržoves iš tikrų vaisių ir daržo
vių. Stengiuosi nevartoti saldumynų, fast food’o 
ir cigarečių, nes jie turi 1100 kalorijų. Reguliariai 
sportuoju. Pešioju plaukelius iš nosies ir ausų. <...> 
Turiu automobilį paprastam važinėjimui automo
biliu ir vieną lauko automobilį važinėjimui lauke, 
ir turiu butą ir žmoną.“

Režisierė Eglė Švedkauskaitė pakluso pjesės 
diktuojamoms taisyklėms, smarkiai paspalvinda
ma kiekvieną veikėją, o scenoje kurdama netvar
kos, apsikrovimo daiktais ir žodžiais įspūdį. Pirmas 
spektaklio akimirkas jaučiausi sutrikusi, nežinojau, 
į ką turėčiau kreipti dėmesį – į po visą sceną išdė
liotus, išmėtytus namų apyvokos rakandus, į ryškią 
veikėjų aprangą, makiažą ar į dialogus, kurie neat
siliko savo sodrumu, kalbėjimu apie viską ir apie 
nieką tuo pat metu. Šis režisūrinis sprendimas kūrė 
televizijos programų įspūdį, kuriose nebesusigau
dome, kas iš tikrųjų svarbu, o gal svarbos ten seniai 
nebėra ir kiekviena programa ar reklama stengiasi 
užkariauti dėmesį, nors pasakyti ir neturi ką.

Jaunieji aktoriai kūrė kontrastingus charakte
rius, tačiau vieni sugebėjo išlaikyti veikėjo gyvybę, 
tikrumą, o kitų personažai buvo tik sumodeliuoti. 
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Nuo pat pirmų minučių žiūrovo dėmesį užval
do pagrindinė spektaklio veikėja – Maža metalinė 
mergaitė (aktorė Iveta Raulynaitytė). Ji laviravo 
tarp realybės ir fikcijos, iš paauglės virsdama kal
bančiu radiju, daiktu, neturinčiu emocijų ir jaus
mų. Ši veikėjos transformacija pagrįstai pateisinta 
negalėjimu susitaikyti su realybės, kurioje gyvena 
jos šeima, absurdiškumu. Vis dėlto protarpiais 
trikdė netikėti veikėjos rėkimo pliūpsniai, kuriuose 
buvo daugiau paprasto triukšmo nei turinio. 

Tokie veikėjai, kaip kaimynė Božena (aktorė 
Kamilė Galkutė), prasigėręs Aktorius (aktorius 
Mantas Barvičius) ar visais klausimais savo poziciją 
garsiai išsakanti Edita (aktorė Gabrielė Ladygaitė), 
tiksliai atkartojo tam tikro socialinio sluoksnio at
stovo charakterio ir elgesio bruožus, tačiau jie ne
turėjo paslapties, unikalumo, būdingo kiekvienam 
žmogui, traukiančio žiūrovo dėmesį ir žadinančio 
vaizduotę.

O motina Halina (aktorė Ieva Labanauskaitė), 
Apkiautusi senutė neįgaliojo vežimėlyje (aktorė 
Giedrė Kederytė), mechanizuota Monika (aktorė 
Emilija Jaujininkaitė), abu Laidos vedėjai (aktoriai 
Fausta Semionovaitė ir Tomas Šeckus) spinduliavo 
gyvybinę energiją. Pastarieji aktoriai nepasitenkino 
šabloniniu savo veikėjų charakterių bruožų pertei
kimu, kurių galima buvo tikėtis iš veikėjų gyveni
mo aplinkybių. Savo vaidyba jie išryškino išskir
tines savybes, kurios dažnai nustebindavo, tarpais 
prajuokindavo žiūrovus ir kviesdavo pasigilinti į 
šių veikėjų vidinį konfliktą, kurį kiekvienas išgyve
no savaip, su juo kovojo arba susitaikė.

Spektaklis Mums viskas gerai verčia suklusti, pa
sverti vidinius įsitikinimus, perimtus stereotipus ir 
pasijuokti iš viso to absurdo, kuris vyksta kas dieną 
ir taip stipriai užvaldo žmogų. Juokas atpalaiduo
ja, sumažina nerimą ir leidžia tam tikra prasme iš
šokti iš absurdiško žiniasklaidos pučiamo burbulo, 
pajusti bendrumą ir iš širdies pakvatoti... Visiems 
kartu pasijuokti iš žmogiškų silpnybių ir vartotojiš
kos kultūros bukumo.  

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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Gyvendami Lietuvoje, retai susimąstome, ką 
reiškia būti pasaulio lietuviu. Gal kiek dažniau kal
bame apie tai, su kokiais iššūkiais ir galimybėmis 
susiduria jauni žmonės visame pasaulyje. Tačiau, 
tik kirtę Lietuvos valstybės sieną, – vykdami atos
togauti, darbo reikalais ar kraustydamiesi, – susi
mąstome apie šių dviejų klausimų sankirtą: ką reiš
kia būti jaunu lietuviu pasaulyje? Šis klausimas yra 
ypač aktualus galvojant apie demografinę Lietuvos 
situaciją, lėtėjančius, bet vis dar didelius emigraci
jos mastus ir artėjantį pilietybės išsaugojimo refe
rendumą.

Liepos 9 dieną Nacionalinėje Martyno Mažvy
do bibliotekoje į diskusiją susirinkę pašnekovai ne
abejojo, kad pasaulio lietuvių jaunimas yra didelė 
ir įvairialypė grupė, išsibarsčiusi po visą pasaulį. Į 
ją įeina ir vadinamieji „glocal lietuviai“, gyvenan
tys lokaliai, bet savo veiklomis įsitraukiantys į viso 
pasaulio veiklą, ir Lietuvoje gal net nebuvę, lietu

viškai nekalbantys, po pasaulį besiblaškantys jauni 
Lietuvos mylėtojai. Taigi ką reiškia būti lietuviu 
pasaulyje? Ar dabartinių jaunų lietuvių diasporinė 
sąmonė yra kitokia nei pokario išeivių? 

Šioje diskusijoje apie jaunus pasaulio lietuvius 
dalyvavo Manvydas Džiaugys (Vytauto Didžio
jo universitetas), Marija Antanavičiūtė (Jungti
nės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga), Dovas 
Lietuvninkas (JAV lietuvių bendruomenė), Irena 
Kowalewska (Užsienio lietuvių studentų klubas), 
Rimas Leonavičius (Urugvajaus lietuvių bendruo
menė), Sandra Bernotaitė (žurnalo Pasaulio lietuvis 
redaktorė), dr. Darius Udrys (Vilniaus universite
tas) ir prof. Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Di
džiojo universitetas). Diskusiją moderavo Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas Vla
das Oleinikovas. 

Pašnekovai aptarė skirtingas jaunų lietuvių, 
gyvenančių užsienyje bei Lietuvoje, patirtis. Dovas 

Marija Antanavičiūtė

Jaunas pasaulio lietuvis: lūkesčiai, 
galimybės ir būtinybė keisti Lietuvą

Iš kairės: Vladas Oleinikovas, 
Marija Antanavičiūtė, Dovas 
Lietuvninkas, Manvydas 
Džiaugys, Irena Kowalewska, 
Rimas Leonavičius, Darius 
Udrys. Vygaudo Juozaičio 
nuotrauka
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Lietuvninkas neseniai atvyko iš JAV keletui metų 
į Lietuvą. Rimas Leonavičius, užaugęs Urugvajuje, 
į Lietuvą atvyko būdamas vos keturiolikos. Kaip 
ir Irena Kowalewska, užaugusi Lenkijoje ir dabar 
vadovaujanti Užsienio lietuvių studentų klubui, 
jie dalijosi patirtimi, ko labiausiai reiktų gyventi 
į Lietuvą atvykstantiems jauniems pasaulio lietu
viams. Darius Udrys pabrėžė, kad Lietuvai labai 
reikia jaunų lietuvių, gyvenančių kitose šalyse, be 
jų nebus įmanoma pakeisti šalies ekonominės ir 
socialinės padėties. Sandra Bernotaitė pasidalijo 
dešimties metų, praleistų Australijoje, įžvalgomis 
ir pastebėjo skirtį tarp jaunimo ir platesnės ben
druomenės. Pasak jos, yra rizikos, kad pasaulio 
lietuvių bendruomenės praras jaunus lietuvius, 
jei ir toliau bus užsidariusios senose tautiškumo 
praktikose ir romantizuotame santykyje su Lietu
va. Profesorius Egidijus Aleksandravičius taip pat 
pastebėjo poreikį šviesti visuomenę, o ypač moks
leivius apie diasporos istoriją – šiandien tai tema, 
kuri mokyklos vadovėliuose nėra aptinkama. Pa
šnekovai sutarė, jog skirstymas į „emigrantus“, 
„išeivius“ ir „diasporą“ yra komplikuotas ir dažnai 
neproduktyvus. Nors daug dėmesio buvo skiria
ma klausimui, kas visgi yra lietuvis, ir auditorija, 
ir pašnekovai sutarė, jog labai svarbu, kaip pats 
žmogus jaučiasi – jeigu jis jaučiasi esąs lietuvis, 
kodėl turėtume jam trukdyti? Nėra vieno teisingo 
būdo, kaip išreikšti lietuvišką tapatybę ir palaikyti 
santykį su Lietuva.

Diskusija buvo organizuota Pasaulio lietuvių 
universiteto (VDU) ir Pasaulio lietuvių Jaunimo 
Sąjungos (PLJS), nepriklausomos, nepolitinės, 
savanoriškumo pagrindu veikiančios jaunimo or
ganizacijos. Pagrindinis PLJS tikslas yra atstovauti 
pasaulio lietuvių jaunimo interesams. Organizacija 
oficialiai buvo įkurta 1972 metais Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Šiandien PLJS vienija daugiau 
nei 30 jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame 
pasaulyje. Dabartinė PLJS komanda, vedama pir
mininko Vlado Oleinikovo, buvo išrinkta 2017 
metais per kongresą Helsinkyje.

Šioje diskusijoje atstovaudama jaunus lietu
vius, gyvenančius Jungtinėje Karalystėje, supratau, 
kad jauni lietuviai skirtingose šalyse susiduria su 
skirtingais iššūkiais, galimybėmis ir problemo
mis. Jauni lietuviai Jungtinėje Karalystėje – tai itin 
įvairialypė grupė, apimanti tiek studentus, tiek 
dirbančius, tiek susiduriančius su visokiausiomis 
problemomis. Kiekvienoje grupėje yra daug lie
tuvių, turinčių skirtingų interesų ir savitą santykį 
su Lietuva. Jungtinės Karalystės Lietuvių jaunimo 
sąjunga (JKLJS) veikia nuo 1968 metų ir kviečia 
aktyviai prisijungti visus jaunus žmones, dalyvauti 
renginiuose. Organizacija rengia ir diskusijas po
litiniais klausimais, aktualiais jauniems lietuviams 
Jungtinėje Karalystėje, ir socialinio pobūdžio ren
ginius: nuo protmūšių iki iškylų. Tik per įvairią 
veiklą mes sugebame suburti ir išlaikyti bendruo
menę, kuri yra politiškai ir socialiai aktyvi.

Tad koks yra lietuvių jaunimo sąjungų tikslas 
bei misija pasaulyje? Jungtinėje Karalystėje jaunimo 
sąjungos tikslas yra sukurti bendruomenę, kurioje 
kiekvienas galėtų savaip palaikyti pilietišką santykį 
su Lietuva. Šis santykis yra gyvas, ir kiek vienas jį 
puoselėja asmeniškai. Pirmiausia, subūrę bendruo
menę, mes puoselėjime tautiškumą, pilietiškumą 
bei diskutuojame apie moralinius ir politinius įsipa
reigojimus Lietuvai. Lietuvių jaunimo sąjungos yra 
unikalios, nes jos sujungia asmeninius jausmus Lie
tuvai su kultūriniais, socialiniais ir politiniais veik
los aspektais. Lietuvių jaunimas apraizgė pasaulį ir 
susijungė didžiuliame tinkle, kuris leidžia įsitraukti 
į politinį Lietuvos gyvenimą, kuria prasmines erdves 
ir buria bendruomenes netikėčiausiose vietose.

Ši diskusija ir joje keliamos problemos buvo 
ypač savalaikės ir aktualios, turint omenyje, jog lie
pos 9–11 dienomis Seime posėdžiavo Pasaulio lie
tuvių bendruomenės (PLB) Seimas – atstovai iš 33 
lietuvių bendruomenių visame pasaulyje. PLB Sei
mo metu buvo aptariami pilietybės išsaugojimo, 
tautiškumo puoselėjimo ir bendruomenių plėt ros 
klausimai. Jaunimo sąjungos, taip pat ir PLJS ak
tyviai įsitraukė į Seimo diskusijas ir užtikrino, kad 
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jaunimo balsas yra atstovaujamas diasporos poli
tikoje. 

Kad ir kur Pašvaistės skaitytojai atsidurs baigę 
mokyklą, lietuvių jaunimo sąjungos visame pasau
lyje gali suteikti prasmės ir bendruomenės jausmą, 
kurio taip trūksta būnant toli nuo namų. Tai – po
litinė ir pilietinė erdvė, kuri gali palengvinti inte
graciją į svečią šalį ir padėti išlaikyti ryšį su Lietuva 
nutolus nuo jos šimtus ar tūkstančius kilometrų.

Rimantas Leonavičius:

Aš gimiau Montevidėjuje, Urugvajaus sosti
nėje. Mano tėvas yra lietuvis, kilęs iš Klaipėdos. 
Mama gimė Urugvajuje. Jos seneliai – lietuviai, 
tarpukariu išvykę iš Lietuvos į Pietų Ameriką. At
važiavau į Lietuvą 2008 metais, į stovyklą. Pabuvau 
mėnesį ir grįžau atgal į Urugvajų. O 2010 metų 
rugsėjį atvykau į Lietuvą pasiryžęs čia gyventi. Nuo 
to laiko nebegrįžau atgal į Urugvajų nė karto.

Šiomis dienomis emigracija yra labai paplitęs 
reiškinys mūsų kasdienybėje. Lietuvoje turbūt nėra 
šeimos, kuri nebūtų to patyrusi savo kailiu – iš
važiavo dėdė ar teta, brolis ar pusbrolis. Daugelis 
palieka Lietuvą su mintimi: „Grįšiu, kai čia viskas 
bus gerai“, ir nesuvokia, kad būtent toks pasirinki
mas nulemia jų negrįžimą, pasilikimą naujuose na
muose. Labai didelė dalis emigrantų išvažiuoja su 
pykčiu, kaltindami Lietuvą, kad negalėjo pasilikti, 
nes nebuvo jokių garantijų. O mano klausimas yra 
toks: „Kas už tai prisiims atsakomybę?“

Mano tikslas nėra vertinti kiekvieno asmeninę 
patirtį arba gilintis į pačios emigracijos priežasčių 
detales, tačiau reikėtų suvokti, kad mūsų likimas 
priklauso nuo kiekvieno piliečio, jie turi prisiim
ti visą atsakomybę. Juolab, jeigu tas, kuris priima 
sprendimą, yra šeimos galva. 

„Išvažiavau, nes Lietuvoje man nėra vietos“; 
„Emigravau, kad Lietuva matytų, jog mums ne
sunku palikti šalį“; „Mes nesame prirakinti prie 
Lietuvos, tai emigruoju. Tegu ilgisi mūsų.“

Emigracija yra globalaus pasaulio kasdienybė, 
ir jokia šalis nėra tam reiškiniui abejinga, tik vieni 

labiau tai sureikšmina negu kiti. Didžiosios šalys, 
kaip JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija arba Vo
kietija, užpildo atsiradusią tuštumą atvykėliais iš 
kitų šalių, juo labiau, kad jie yra tie patys britai, 
prancūzai arba vokiečiai iš kitų šalių, anksčiau bu
vusių kolonijų (pavyzdžiui, Indijos, Alžyro, Turki
jos etc.). 

Taigi, atsakydamas į klausimą, kas kaltas dėl 
emigracijos Lietuvoje, galiu teigti, jog atsakomybę 
iš dalies turi prisiimti Vyriausybė ir Seimas, kurių 
dėka kyla piliečių nepasitikėjimas jais, ir tai pui
kiai matyti per rinkimus. Dalis atsakomybės ten
ka ir mums visiems, piliečiams, lietuviams, kurie 
pasirenka savo kelią nenumatydami, jog žodis 
„emigrantas“ Lietuvoje nėra populiarus. Andrius 
Mamontovas kadaise ant marškinėlių rašė, kad 
„popsas užkniso juodai“, manau, kaip analogija 
atsirado užrašas „emigrantai užkniso juodai“. Kaip 
mes galime kalbėti apie lietuvių susivienijimą, kai 
tie, kurie pasiliko Lietuvoje, nemėgsta išvykusiųjų 
ir vadina juos „išdavikais“? Nesupraskite manęs ne
teisingai: aš esu už emigraciją, už žmonių judėjimo 
laisvę ir savo ateities pasirinkimą. Tačiau ji turi eiti 
kartu su tam tikra atsakomybe, kurią mes turime 
prisiimti. Pats esu emigrantas. Iš tolimo krašto 
Urugvajaus išvažiavau prieš aštuonerius metus ir 
atvykau į Lietuvą. Sulaukiau iš pažįstamų ir tokių 
žodžių, kaip „išdavikas“, „palikai savo namus dėl 
kapitalistinės Europos“, bet tai manęs nesujaudi
no, nes, gyvendamas „toje kapitalistinėje Europo
je“, supratau, kad tai yra tai, ko aš norėjau. Norite 
emigruoti, gyventi Norvegijoje, dirbti statybose ir 
uždirbti daug pinigų kiekvieną mėnesį? Puiku. Aš 
už jus. Tačiau noriu, kad tai taptų jūsų šūkiu. O 
tie, kurie pasiliko Lietuvoje, galėtų į jus žiūrėti kaip 
į žmones, kurie patys pasirinko savo ateitį, o ne į 
tokius, kurie vien „peikia“ Lietuvą. O grįžusius į 
Lietuvą (jeigu atsiras tokia galimybė) norėčiau pa
sveikinti: „Sveikas sugrįžęs, PILIETI!“ Nes mane 
žodis „emigrantas“ – jeigu atvirai – užkniso juodai.

Daugiau apie PLJS galite sužinoti www.pljs.org
Daugiau apie JKLJS galite sužinote www.jkljs.org 
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Antraštės klausimas yra puikus „šakališko“ ben-
dravimo pavyzdys, kurį bando pakeisti NVC (Non-
Violent Communication) praktika. Kas yra „šakališ-
kas bendravimas“, „žirafos kalba“ ir pagaliau pats 
„empatiškas bendravimas“, bandysime išsiaiškinti su 
Rolandu Būbeliu, sertifikuotu koučeriu, empatiško 
bendravimo praktiku. Kalbino Justyna Vansovič.

Rolandai, kas tave paskatino ieškoti „empatiško 
bendravimo“?

Vaikystėje patyriau psichologinių sunkumų tiek 
mokykloje, tiek šeimoje, dėl to turėjau įvairių kom
pleksų, tad paskutinėse klasėse pradėjau domėtis 
filosofija ir psichologija, kad geriau suprasčiau save 
ir pasaulį ir kaip nors sau padėčiau. Vėliau domė
jimasis psichologija augo, net svarsčiau studijuoti 
psichologiją. Vis dėlto šios idėjos atsisakiau, nes 
maniau, kad nesugebėsiu išlaikyti istorijos egzami
no, nes ji man visada labai prastai sekėsi. Įstojau 
studijuoti informatikos, vėliau pradėjau dirbti pro
gramuotoju, bet psichologija ir saviugda išliko pa
grindiniu mano hobiu, todėl, galima sakyti, mano 
ryšys su šia tema tęsiasi jau daugiau nei 20 metų. 
Tiesa, pradžia buvo labai lėta, turėjau nedaug šal
tinių, iš kurių galėjau mokytis. Ir tik po 2004 m. 
Erasmus mainų Lince (Austrija) įvyko rimtas lūžis. 
Per visą šį laiką atradau ir sukaupiau daug įdomių 
ir vertingų žinių apie įvairias saviugdos metodi
kas. Bet didžiausias pokytis mano gyvenime įvyko 
2013 m., kai atradau „empatišką bendravimą“.

Ką vadini „empatišku bendravimu“?
Empatišku bendravimu vadinu praktiką, kuri 

angliškai vadinama Non-Violent Communication ir 
trumpinama NVC. 

„Ką tu padarei, durniau?“ 

Šią praktiką, remdamasis įvairiais šaltiniais, su
kūrė amerikietis Marshallas Rosenbergas. Kaip jis 
pats yra sakęs: „Viskas, kas buvo integruota į NVC, 
buvo žinoma per amžius apie sąmonę, kalbą, ben
dravimo įgūdžius ir galios panaudojimą, net ir 
sunkiausiais momentais leidžiančius mums išlai
kyti empatišką perspektyvą savo ir kitų atžvilgiu.“ 
Ir būtent dėl noro pabrėžti jau egzistuojančius 
dalykus ir jų pasaulėžiūrą Rosenbergas pasirinko 
žodį „nonviolent”, susiedamas jį su M. K. Gandhi 
nesmurtinio pasipriešinimo judėjimu (angl. non-
violent resistance movement) bei induizmo terminu 
„ahimsa“, reiškiančiu nesužeidimą, nepakenkimą, 
saugumą ir atjautą.

Minėjai, kad ši praktika dar vadinama „žirafos 
kalba“?

Žirafa yra NVC simbolis, nes iš visų sausumos 
gyvūnų ji turi didžiausią širdį, o NVC yra širdies 
kalba. Be to, žirafa turi ilgą kaklą, todėl gali ma
tyti iš aukštai, labai toli ir plačiai, kitaip tariant, 

Justynos Vansovič nuotrauka
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turi plačią perspektyvą ir į situaciją gali pažiūrėti iš 
įvairių kampų – tai simbolizuoja objektyvumą, at
sižvelgimą į visų žmonių požiūrius. Taip pat, nors 
žirafa ir žolėdė, ji turi daug jėgos ir moka apginti 
savo ribas, todėl net ir liūtas nesiryžta jos pulti, nes 
vienas žirafos spyris gali būti mirtinas.

Be žirafos, NVC praktikoje dar naudojamas ša
kalo įvaizdis, kuris simbolizuoja tokius mąstymo ir 
bendravimo būdus, kurie apsunkina ryšio kūrimą 
ir kuriuos siekiame pakeisti per NVC.

Ar galėtum pateikti šakališko bendravimo pavyzdį?
Visų pirma tai tokie akivaizdžiai nemalonūs ir 

nepageidaujami dalykai kaip smurtas, grasinimai, 
bausmės, reikalavimai, kaltinimai, prasivardžiavimas, 
pašaipos ir kitoks tyčiojimasis. Taip pat atsakomybės 
neprisiėmimas, pataikavimas ar motyvavimas pagy
rimais, kitokios manipuliacijos. Ir galų gale tiesiog 
neempatiškas bendravimas, pavyzdžiui, dalijimasis 
tuo, ko žmogus neprašo ir ko jam tuo metu nereikia: 
patarimai, pamokymai, analizavimas, diagnozavi
mas, raminimas, gailestis, kalbos ar faktų taisymas, 
klausinėjimas dalykų tarsi tardant. Rosenbergas daž
nai apibendrina, kad šakalas yra įpratęs ir pamėgęs 
žaisti žaidimą „Kas teisus, o kas klysta”, ieško kaltų, 
randa, prie ko prikibti ir pan. O žirafa nori žaisti žai
dimą „Kaip padaryti gyvenimą nuostabesnį”.

Na bet luktelk, nejaugi patarimai ir gailestis yra 
neempatiška?

Patarimai patys savaime yra geras dalykas, 
jeigu jų tuo metu žmogui norisi ir jis jų paprašo, 
arba mes paklausiame, ar nori, kad patartume, o 
jis sutinka. Tačiau jei tuo metu jam tiesiog trūksta 
išklausymo ir supratimo, jis dar turbūt nėra pasi
ruošęs kažką keisti, taisyti, gerinti, net jei vėliau to 
patarimo ir užsinorėtų. Yra toks smagus videofil
mukas YouTube kanale pavadinimu It’s Not About 
The Nail, kuris tai gerai pailiustruoja. Empatija 
kalba apie to žmogaus jausmus ir patirtį, ir net jei 
labai įsigiliname ir įsijaučiame ir puikiai atpažįsta
me tai, ką žmogus patiria, vis vien liekame su juo 

jo pasaulyje. O gailestis (angl. sympathy) ar kitos 
emocijos yra mūsų pačių reakcija tos situacijos at
žvilgiu, ir čia mes kreipiame dėmesį į save, į tai, 
ką jaučiame, patiriame patys, susidurdami su kito 
žmogaus situacija, problema.

M. Rosenbergas konfliktinėms situacijoms pa-
vaizduoti naudoja šakalo ir žirafos lėles. Kodėl pasi-
renkama būtent lėlių teatro forma?

Kaip atsirado lėlės, tiksliai nežinau. Kad ir kaip 
ten būtų, tai – naudinga priemonė, nes leidžia su
kurti tam tikrą distanciją nuo vaizduojamo elgesio, 
su juo per daug nesitapatinti, pažiūrėti iš šalies. 

Nors lėlės dažniau siejamos su vaikais, tačiau 
jos nuo seno naudojamos ir suaugusiųjų. Tai kate
gorijai galime priskirti, pavyzdžiui, įvairias totemų 
kaukes, naudojamas ritualiniuose šokiuose ir vai
dinimuose. Tačiau mums turbūt labiau pažįstami 
socialinės ir politinės satyros lėlių teatrai. YouTube 
kanalu turbūt daug kas yra matę pilvakalbį Jeffą 
Dunhamą ir jo lėlę Achmedą su kultine fraze „I 
kill you!“. O iš lietuviškų turbūt žinomiausias yra 
Radio šou pavyzdys.

Visais tokiais atvejais aktorius, pasitelkęs lėlę, 
perteikia tam tikrą žinią. Mokantis ir naudojant 
NVC, taip pat pasitelkiamas vaidmenų žaidimas 
(angl. roleplay) ir su dviem lėlėmis, ir dalyviams 
prisiimant skirtingus vaidmenis ir juos suvaidi
nant. Tuo siekiama išmokti ieškoti būdų užmegzti 
geresnį ryšį, taikiai spręsti konfliktus.

Konfliktai, atrodytų, yra natūrali gyvenimo dalis. 
Ar nėra utopiška tikėtis, kad galime jų visai išvengti?

Taip, konfliktai yra natūrali gyvenimo dalis, 
jų neišvengsime. Pavyzdžiui, net toks kasdienis 
dalykas kaip sėdimų vietų pasidalijimas viešajame 
transporte yra konflikto pavyzdys, bet kadangi mes 
esame įpratę jį spręsti, jau nepastebime ir nemato
me jo kaip konflikto.

Didelė problema iškyla tuomet, kai neturime 
reikiamų resursų kylantiems konfliktams taikiai iš
spręsti. Tada konfliktai įsisenėja.
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Jei ir toliau nematome ar net neieškome alter
natyvų, tai tampa norma. Pavyzdžiui, akivaizdus 
vergvaldžių ir vergų, feodalų ir baudžiauninkų, 
okupantų (pavyzdžiui, tarybinių) ir okupuotų te
ritorijų gyventojų konfliktas. Tačiau, kai nėra pajė
gumų pakeisti situaciją, dauguma su ja susigyvena. 
Tačiau atsiradus pakankamam kiekiui jėgų ir pa
sipiktinimo, kyla maištai, sukilimai, revoliucijos. 
Tai parodo, jog konfliktai nebuvo dingę, tik buvo 
užgniaužti. Tą pat galime matyti ir kasdienybėje, 
šeimoje, romantiniuose santykiuose ar draugų 
rate – iš niekur nieko vėl iškeliamos jau, atrodytų, 
seniai užmirštos nuoskaudos, nesutarimų temos ir 
vėl taip pat nesėkmingai gvildenamos per barnius.

Norint sėkmingai išspręsti konfliktus, reikalin
gas tam tikras sąmoningumas, t. y. išsiaiškinimas, 
kas už ką atsakingas, kokios egzistuoja alternaty
vos, kokios jų pasekmės, kokie reikalingi resursai. 
NVC praktika kalba apie tokio sąmoningumo iš
vystymą, kuris leistų pamatyti taikias alternatyvas 
ir padėtų jų siekti.

Tad NVC nesusijęs su idealaus utopinio pa
saulio laukimu, o kalba apie tai, kad mes galime 
praturtinti gyvenimą ir sugebame rasti reikiamus 
pajėgumus, kad išspręstume konfliktus taikiai, at
sižvelgdami į vienas kito poreikius.

Ar tai ir yra NVC paskirtis – pasiūlyti priemo-
nes pakeisti pasaulį sprendžiant konfliktus per kitokį 
bendravimo būdą?

Ir taip, ir ne. NVC suteikia dalį priemonių, bet 
tikrai ne visas. NVC kalba apie priemones sąmo
ningumui ir ryšiui kurti. Nors galutinis tikslas yra 
praturtinti visų gyvenimą atsižvelgiant į kiekvieno 
poreikius, t. y. pakeisti pasaulį, tačiau paties NVC pa
skirtis yra kiek siauresnė. Jo paskirtis – nuolat mums 
priminti apie ryšio svarbą ir padėti sukurti reikiamą 
ryšį su savimi ir kitais. Užčiuopę tą ryšį, žmonės patys 
sugalvoja kitas reikiamas priemones ir nusprendžia, 
kokius konfliktų sprendimo būdus naudoti.

Tai pabrėžiu, nes yra skirtumas tarp to, kokio 
rezultato tikimės (ir gauname), kai sutelkiame dė

mesį į įvairias priemones pasauliui gerinti, ir to, kai 
jį sutelkiame į patį ryšį su savimi ir kitais. Dažnai 
žmonėms būna sunkiau siekti empatiško ryšio bū
tent dėl to, kad jie taip susitelkę į rezultatą ir spren
dimų paiešką, kad ima nepastebėti, kas emociškai 
vyksta tiek kituose, tiek juose pačiuose. Čia vėlgi 
puikiai tinka trumpo YuoTube filmo pavyzdys It’s 
Not About The Nail.

Kai susitelkiame į empatiško ryšio užmezgimą, 
pajuntame, ar jau supratome vienas kitą. O kai 
jau suvokiame vienas kito patirtį, tarsi pamatome 
situaciją kito akimis, tuomet labai natūraliai kyla 
atjauta, noras, kad kitas nekentėtų, noras padėti, 
dalytis iš širdies.

Kitaip tariant, NVC paskirtis: sukurti tokį ryšį, 
kai tampa įmanoma dalytis iš atjautos ir džiaugs
mo, o ne iš baimės, noro įtikti, kaltės ar prievolės.

Viskas skamba labai logiškai ir prasmingai, bet 
kaip konkrečiai kuriamas šis ryšys?

Čia svarbu pastebėti, kad imantis NVC prakti
kos, pasikeičia ne tik mūsų elgesys (ypač kalbėjimo 
būdas), bet ir mąstymas.

Atrodytų, galėčiau tiesiog pasakyti, kaip pa
keisti elgesį, ką ir kaip daryti, o ko vengti, bet čia 
slypi pavojus. Dažnai mokymuose, tarkim, kaip 
spręsti konfliktus (ypač tėvų ir vaikų), duodamos 
rekomendacijos: „Nedarykite taip, nes tikėtinos 
tokios ir tokios neigiamos pasekmės, geriau dary
kite taip.“ Ir žmonės įpranta tikėtis patarimų, kaip 
jiems elgtis, o kai, juos gavę ir išbandę, negauna 
rezultato ar negali pritaikyti, nes tai per daug neį
prasta, tuomet nusivilia, nurašo tuos patarimus ar 
visą metodiką.

Taip jau yra, kad dalis šakališko mąstymo 
smarkiai orientuota į rezultatą ir į teisingo, geriau
sio būdo radimą, o jeigu kas nors netinka, tuomet 
kyla noras uždėti etiketę, kad tai ne man, man ne
priderinta ir pan., nes neidealu, nes nėra garantijų, 
kad suveiks.

Tačiau gyvenimas yra kompleksinis reiškinys, ir 
kiekvienai situacijai garantuotai veiksmingo patari
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mo neparuoši, ypač jos nežinant iš anksto, todėl ne
išvengiamai kartais kažkas nepavyks. Todėl svarbios 
yra ne konkrečios elgesio formulės, o tam tikras 
aplinką stebintis ir besimokantis požiūris. NVC 
turi rekomendacijų, kaip keisti kalbėjimą, tačiau 
tai – tik pavyzdžiai ir kiekvienas sau prisiderina, kas 
yra patogiau ir veiksmingiau jo kontekste. Be to, 
tuos dalykus sunku perteikti trumpame interviu, 
jų pristatymas mokymų metu trunka kelias valan
das, todėl daugiau naudos ir aiškumo būtų pažiū
rėjus seminarus YouTube kanalu, perskaičius keletą 
straipsnių arba sudalyvavus gyvame pristatyme.

Bet norėčiau bent truputį perteikti tą požiūrio 
pokytį. Dvi NVC trenerės (Inbal ir Miki Kashtan) 
sudarė 10 prielaidų ir 13 ketinimų sąrašą, kuriomis 
grindžiama NVC, kad būtų lengviau atpažinti, kur 
to pokyčio reikia. Paminėsiu keletą, o kitus galima 
rasti svetainėje www.empatijosbendruomene.lt. 

Mes visi turime tokių pačių poreikių, bet juos 
tenkiname skirtingais būdais. NVC tuos būdus 
vadina strategijomis. Pavyzdžiui, visi turi maisto 
poreikį, tačiau ne visi turi poreikį valgyti Briuse
lio kopūstus arba riešutus (gali būti alergiški), arba 
mėsą (gali nenorėti valgyti dėl įsitikinimų, pavyz
džiui, veganai). Poreikis vienas ir visiems bendras 
(universalus), o būdų jam patenkinti daugybė. Ir 
tai nėra vien fiziologiniai poreikiai, bet ir saugumo, 
laisvės, autentiškumo, darnos, ryšio, prasmės, žais
mingumo... Daugelio jų nepatenkinus, išgyventi 
galima, tačiau be jų gyvenimas nėra visavertis.

Šitas poreikių ir strategijų atskyrimas man yra 
svarbiausia iš NVC gauta įžvalga, nes konfliktai 
nutinka būtent strategijų lygmenyje, o ne porei
kių. Vadinasi, visada išlieka galimybė rasti strategi
ją, kuri atitiktų visų poreikius.

Jei laikomės įsitikinimo, kad yra kitaip, gali 
būti sunku net užsinorėti siekti ryšio, nes atrodys, 
kad konfliktai ne tik neišvengiami, bet ir neiš
sprendžiami.

Antra labai svarbi prielaida ta, kad už abso
liučiai visų mūsų veiksmų slypi noras patenkinti 
poreikius ir kad žmonės imasi smurto tik tada, kai 

nemato veiksmingesnių strategijų. Net ir žiauriausi 
diktatoriai (Stalinas, Hitleris ir t. t.), teroristai, nu
sikaltėliai yra tokie pat žmonės su tais pačias porei
kiais. Skirtumas tik tas, kad jie rinkosi būdus, kurie 
neatsižvelgia į kitų žmonių poreikius.

Trečia prielaida susijusi su jausmais ir nurodo 
į tai, kad poreikiai yra patenkinti arba ne. Kitų 
žmonių veiksmai gali išprovokuoti mūsų jausmus, 
bet jie nėra jausmų priežastis. Priežastis yra paten
kinti ar nepatenkinti poreikiai. Jei galvojame, kad 
kiti atsako už mūsų jausmus, atiduodame galią ir 
atsakomybę į jų rankas. Mums gali net nebekilti 
mintis siekti ryšio su savimi ir tik lauksime, kad 
kiti mumis pasirūpintų.

Svarbu įsisąmoninti, kad žmonės keičiasi, o tai 
reiškia, kad keičiasi ir jų poreikiai (jų patenkinimo 
lygis) bei strategijos. Jei neturime tokios prielaidos, 
labai lengva nurašyti kitus „ai, jis tai jau niekada 
nepasikeis“ ir tada nebelieka prasmės siekti ryšio, 
manant, kad „tai tik laiko gaišimas“.

Kokia NVC situacija Lietuvoje? Kokie tavo toles-
ni planai skleidžiant NVC?

Pagrindinė Rosenbergo knyga dar 2000 metais 
buvo išversta į lietuvių kalbą pavadinimu Bendrau-
kime be pykčio. Tačiau dėl mažo tiražo šiuo metu ją 
sunku rasti.

Per tą laikotarpį yra atvykę keletas sertifikuotų 
NVC trenerių ir vedę čia mokymus. Ar šiuo metu 
yra sertifikuotų trenerių Lietuvoje, nežinau, tačiau 
yra keletas žmonių, kurie mokosi tapti NVC trene
riais (tai yra maždaug 3–4 metų procesas).

Aš pats vedu nemokamas įvadines paskaitas 
apie NVC Vilniuje, Antakalnio jaunimo centre 
Žalianamis, bei organizuoju nemokamus praktikos 
susitikimus. Kartu su kitais praktikos entuziastais 
po truputį buriame Empatijos bendruomenę. Kaip 
tik neseniai sukūrėme svetainę (www.empatijos
bendruomene.lt), kur jau sudėjome dalį medžiagos 
ir artimoje ateityje dėsime pranešimus apie artėjan
čius renginius bei kitą aktualią informaciją.

Ačiū už pokalbį. 
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Šiandien Tilžės aktas vertinamas ne tik nevie-
nareikšmiškai, bet kartais ir visiškai priešingai. 
Požiūrių spektras platus: vieni jį lygina su Vasario 
16-osios aktu ir teigia, kad be jo šiandien netu-
rėtume Klaipėdos, o kiti tvirtina, jog dokumentas 
visiškai neatspindėjo daugumos lietuvininkų sie-
kių. Šiemet, minėdami Lietuvos šimtmečio jubi-
liejų, prisiminkime 1918 metų lapkričio 30 dieną 
paskelbtą Tilžės aktą, kuriuo Rytprūsių (Mažosios 
Lietuvos) lietuviai išreiškė siekį susijungti su Ne-
priklausomybę paskelbusia Lietuva. Tilžės aktas 
nebuvo eilinis dokumentas, nuosprendis, tai buvo 
bendros kultūros susijungimo klausimas, siekis 
kurti vieną istoriją bendroje teritorijoje be sienų. 

Istorinės aplinkybės ir susijungimo 
klausimas

Kurti savą valstybę Lietuvos gyventojams dide
lė paskata ir motyvas buvo apie šešis šimtmečius 
(XIII a. – 1795 m.) gyvavusi galinga, viena di
džiausių (bent iki 1569 m. unijos su Lenkija) Eu
ropoje daugiatautė tolerantiška Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė. 1794, 1831 ir 1863 metų sukili
mai. Istorinė atmintis – veiksmingas tautos gyvas
ties šaltinis. Susidarė palanki tarptautinė padėtis. 
Baigiantis didžiausiam ir kruviniausiam iki tol pa
saulyje Pirmajam pasauliniam karui (1914–1918), 
1918 m. sausio 18 d. įtakingiausios ir stipriausios 
pasaulyje valstybės – JAV – prezidentui T. W. Wil
sonui Kongrese paskelbus 14kos punktų tautų 
apsisprendimo Deklaraciją, Europoje ėmė keistis 
geopolitinė padėtis. Žlungant arba jau žlugus Ru
sijos, Austrijos–Vengrijos ir Vokietijos imperijoms, 
tų imperijų valdomose šalyse Vidurio ir Vidurio 

Eglė Budrytė

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
susijungimo mįslė

Rytų Europoje ėmė kurtis tautinės valstybės. Kaip 
leitmotyvas skambėjo šūkis Pavasaris eina Karpatų 
kalnais.

Nuo tada tapo galimas Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos suartėjimas, netgi susijungimas: abi 
vienos tautos kamieno šakos, ta pati kalba, sena
sis gamtameldžių tikėjimas, papročiai. Tačiau abu 
kraštus skyrė ne tik valstybių (Rusijos ir Vokietijos) 
sienos, religija (katalikų ir evangelikų liuteronų), 
bet ir socialiniai ekonominiai, kultūriniai, švietimo 
skirtumai – Mažoji Lietuva bei visa Prūsija, prova
karietiškos civilizacijos šalis, visose gyvenimo srity

Tilžės aktas, 1918
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se pirmavo prieš Didžiąją Lietuvą bei ypač azijinio 
tipo atsilikusią Europoje Rusiją. 

Istoriografijoje nėra jokių duomenų, kad kuri 
nors politinė lietuvių jėga iki 1914 m. būtų kė
lusi susijungimo su Mažąja Lietuva ar pastarosios 
įjungimo į lietuviškąjį autonominį vienetą kokia 
nors forma klausimą. Tokio klausimo nekėlė ir 
patys Prūsijos lietuviai. J. Vanagaitis (tuometinis 
politikos veikėjas, Birutės draugijos pirmininkas, 
kultūrinės savimonės skleidėjas, lietuviškumo 
puoselėtojas), viešai prabilęs Lietuvių suvažiavime 
(Didžiajame Vilniaus Seime) Vilniuje 1905 m., 
išreiškė tik Prūsų Lietuvos (Mažosios Lietuvos) 
simpatijas Didžiajai Lietuvai. Kaip teigia Klaipė
dos universiteto istorijos mokslų daktaras Vasilijus 
Safronovas, „klausimo apie politinę dviejų Lietu
vų vienybę kėlimas buvo paprasčiausiai nerealus: 
nebūta nė menkiausio pagrindo manyti, kad vals
tybių sienos keisis. Vis dėlto faktas, kad susilieji
mo su Mažąja Lietuva klausimas buvo iškeltas vos 
prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iš esmės 
praėjus savaitei po to, kai Rusijos kariuomenė įsi
veržė į Rytų Prūsiją, liudija, kad sąlygos lietuvių 
„iredentizmui“1, reiškiamam savajai erdvei, vysty
tis pradėjo plėtotis kur kas anksčiau. Kai 1914 m. 
prasidėjo Rusijos invazija į Rytų Prūsiją, didžiau

sias dėmesys buvo nukreiptas būtent į šią teritori
ją, kadangi tai buvo lyg šansas atsiskleisti lietuviš
kajam iredentizmui.“2

1918 m. lapkritį Vokietijos imperijai pralaimė
jus Pirmąjį pasaulinį karą, žlugus Vokietijos mo
narchijai ir valdžią Berlyne perėmus kairiosioms 
jėgoms, visoje Vokietijoje, įskaitant ir Rytų Prūsi
ją, prasidėjo politinė suirutė. Tuo metu Lietuvos 
valstybėje jau veikė laikinoji vyriausybė, kuri siū
lė mažlietuvių veikėjams jungtis prie gimstančios 
Lietuvos valstybės. Spaudimą didino ir Tilžės spau
doje paskelbta žinia, esą JAV prezidentas Woodrow 
Wilsonas Amerikos lietuvių delegacijai pažadėjęs 
pasirūpinti, kad Mažoji Lietuva iki pat Karaliau
čiaus būtų įtraukta į atkuriamą Lietuvos valstybę.

Tilžės akto paskelbimas

Mažosios Lietuvos lietuviai niekada nenusto
jo dėti pastangų susijungti su Didžiąja Lietuva. 
Galimybė susijungti Didžiajai ir Mažajai Lietuvai 
atsirado 1918 metais, pasibaigus Pirmajam pasau
liniam karui. Lietuvos taryba, 1918 metų vasario 
16osios aktu paskelbusi atkurianti Nepriklauso
mą demokratinę valstybę, deklaravo, kad ji turėtų 
sujungti visas etnines lietuvių žemes. 1918 metų 
lapkritį susikūrė Prūsų Lietuvos tautinė komisija, 

Tilžė XIX–XX a.
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kuri 100 tūkstančių egzempliorių tiražu lietuvių 
ir vokiečių kalbomis lapkričio 16 d. išleido atsi
šaukimą Lietuvininkai! Pabuskit! Klausykit! Pada-
bokit!, kuris buvo išspausdintas Klaipėdos laikraš
tyje Lietuviška ceitunga ir Priekulėje leidžiamame 
Koncervatyvų draugystės laiške. Tame atsišaukime 
buvo skelbiama: Ten, kur Labguva, Vėluva, Įsrutis, 
Darkiemis, Golpadė, tai vis lietuviški kraštai… Da-
bar valanda parėjo pasauliui apsakyti, kad… mes su 
Didžiąja Lietuva esame vienos motinėlės vaikai… 
Balsuokit… tiktai už prisiglaudimą prie Didžiosios 
Lietuvos. Tai buvo pirmasis atsišaukimas, paskelbęs 
Mažosios Lietuvos gyventojų siekį susijungti su 
Didžiąja Lietuva.  1918 m. lapkričio 16 d. Tilžė
je susirinkę 53 Mažosios Lietuvos veikėjai įsteigė 
Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, kuri po dviejų savai
čių – lapkričio 30 d. – priėmė santūraus turinio Pa-
reiškimą, vėliau išgarsėjusį Tilžės akto pavadinimu. 
Jame skelbiama krašto daugumos gyventojų valia: 
Mažosios Lietuvos prisiglaudimas prie savo tautos 
kamieno – Didžiosios Lietuvos. Šį aktą pasirašiusie-
ji garbingai pasižadėjo visas jėgas aukoti minėtam 

tikslui. Atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas yra, turi 
teisę gyvuoti, ir tai, kad mes, lietuviai, čionai Prūsų 
Lietuvoj gyvenantieji, sudarome šito krašto gyventojų 
dauguomenę, reikalaujame mes remdamiesi ant Vil-
sono Tautų paties apsisprendimo teisės, priglaudimą 
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos. Visi savo 
parašu šitą pareiškimą priimantieji pasižada visas 
savo jėgas už įvykdinimą minėtojo siekio pašvęsti, – 
sakoma 24 signatarų pasirašytame dokumente, ku
ris įėjo į istoriją kaip Tilžės aktas. 

Tilžėje pasirašytas Mažosios Lietuvos tautinės 
tarybos aktas šio krašto lietuviams buvo tolygus 
Lietuvos Nepriklausomybės 1918 m. vasario 16 d. 
aktui. Tilžės aktą pasirašė 24 asmenys: J. Vanagai
tis, M. Deivikas, M. Banaitis, K. Kuipelis, J. Lė
bartas, J. Gronavas, M. Mačiulis, J. Juška, V. Gai
lius, A. Smalakys, M. Lymantas, D. Kalniškis, 
E. Jagomastas, L. Deivikas, E. Bendikas, M. Kleč
kus, M. Jankus, K. Paura, F. Sūbaitis, J. Arnašius, 
J. Užpurvis, M. Reidys, V. Didžys, J. Margis. Buvo 
pasirašyti šeši Pareiškimo egzemplioriai. Jo tekstą 
Taryba paskelbė ir išplatino kaip atsišaukimą.

Tilžės akto signataras Jonas Vanagaitis (sėdi pirmas iš dešinės) su Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto nariais ir bendra
darbiais. Sėdi iš kairės: Vilius Šaulinskis, Jurgis Lėbartas, komiteto pirmininkas Martynas Jankus, stovi iš kairės: Steponas Darius, Aivas 
Ivaškevičius, A. Marcinkevičius, Juozas Pronckus. 1923 m. sausio 19 d. 
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Tilžės aktas. Kas tai?

Tilžės aktu vadinamas 1918 m lapkričio 30 d. 
Prūsų Lietuvos tautinės tarybos dokumentas, ku
riame šios tarybos nariai deklaravo esą pasiryžę 
visas savo jėgas <...> pašvęsti tam, kad būtų įgyven
dintas jų apsisprendimas priglausti Mažąją, arba 
Prūsų, Lietuvą prie Lietuvos valstybės. Atrodytų, 
iš tiesų reikšmingas įvykis, kartais lyginamas net 
su vasario 16 d. Lietuvos Tarybos deklaracija3, jei 
ne ta aplinkybė, kad beveik viską, kas iki šiol yra 
žinoma apie šio akto priėmimą, XX a. 4ame de
šimtmetyje pateikė vienas žmogus – pats tą aktą 
pasirašęs Jonas Vanagaitis. Po to apie Tilžės aktą 
pasakoję istorijos rašytojai (profesionalių istorikų 
dėmesio jis iki šiol beveik nesulaukė) iš esmės kar
tojo Vanagaičio sukurtą siužetą. 

Meniškai paruoštą, spalvotą, didelio formato 
Aktą išleido Jonas Vanagaitis Ryto spaustuvėje 1936 
metais. Klaipėdoje jis yra platesnei visuomenei ži
nomas Akto variantas. Tilžės aktą, davusį pradžią 
judėjimui už abiejų Lietuvos dalių susijungimą, ir 

lapkričio 16 d. Paskelbimą lietuvininkams matome 
muziejaus ekspozicijoje. 1920 m. vasario 21 d. po
sėdyje Prūsų Lietuvos tautinė taryba priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią nedelsiant prijungti Klaipė
dos kraštą prie Lietuvos. Šiai svarbiai rezoliucijai 
nuvežti į Kauną, Taryba išrinko atstovus: V. Gaiga
laitį, V. Strėkį, K. Lekšą, M. Jankų. 1920 m. kovo 
20 d. iškilmingame Lietuvos Valstybės Tarybos po
sėdyje, kuriame dalyvavo Respublikos Prezidentas, 
ministrai, akredituoti Anglijos, Prancūzijos, JAV ir 
kitų šalių diplomatai, Klaipėdos atstovai įteikė šią 
rezoliuciją ir, remiantis ja, buvo kooptuoti į Lietu
vos Valstybės Tarybą. 

1 Iredentizmas – politinis judėjimas dėl gretimų žemių sujun
gimo.

2 V. Safronovas. Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakul-
tūriniame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis. – Klaipėda, 2015, 
p. 141.

3 K. Bugdinas. Svarbus Mažosios Lietuvos istorijos puslapis, 
Lietuvininkai ir Mažoji Lietuva amžių būvyje: konferencijos 
pranešimai, Klaipėda, 1990, p. 17; P. Žostautienė. Lietuvos 
ir Vokietijos varžybos dėl Klaipėdos krašto 1919–1939. Lietu-
vininkų kraštas. – Kaunas, 1995, p. 284. 

Mažosios Lietuvos likimą sprendusi „Didžioji ketveriukė“ (iš kairės): Didžiosios Britanijos Ministras Pirmininkas Davidas Lloydas 
George’as, Italijos Premjeras Vittorio Emanuele Orlando, Prancūzijos vyriausybės vadovas Georges’as Clemenceau ir JAV Prezidentas 
Woodrow Wilsonas per konferenciją Versalyje. LŽ archyvo ir LCVA nuotraukos
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Pskovo apgultis buvo itin svarbus strateginis 
žingsnis, padėjęs Steponui Batorui1 sėkmingai už-
baigti užsitęsusį Livonijos karą (1558–1583). Isto-
rikė Jūratė Kiaupienė teigia, kad „Tapdamas Abiejų 
Tautų Respublikos valdovu, Steponas Batoras įsipa-
reigojo spręsti sudėtingus tarptautinius karinius kon-
fliktus dėl rytinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
žemių ir dėl Livonijos, kurią bendrai valdė Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos Karalystė“2. Vie-
na svarbiausių priežasčių, kuri leido Steponui Bato-
rui būti išrinktam Abiejų Tautų Respublikos valdo-
vu, buvo jo pažadas atgauti Maskvos užimtas LDK 
žemes. Stepono Batoro išrinkimas nulėmė pokyčius 
ATR užsienio politikoje (visų pirma santykiuose su 
Maskvos valstybe). Pasak istoriko Valdo Rakučio, Ste-
ponui Batorui, „pasižyminčiam taktu ir nuoseklumu, 
autoritetingam žmogui, pavyko įtikinti Lenkijos ir 
Lietuvos bajoriją taikos su Maskva siekti ne derantis, 
kas akivaizdžiai buvo bevaisis darbas, o sėkmingais 
žygiais.“3 Taip Lietuvos–Lenkijos valstybei pavyko 
atkurti ankstesniais dešimtmečiais prarastą strateginę 
pusiausvyrą regione bei perimti iniciatyvą iš Maskvos 
valstybės.  

Batoro žygio į Pskovą kontekstas 

Pirmoje XVI amžiaus pusėje dėl vidinių kon
fliktų nusilpo Livonijos valstybė. Itin patogioje 
geografinėje padėtyje esanti teritorija traukė LDK, 
Lenkijos, Maskvos kunigaikštystės ir Švedijos dė
mesį. Maskvos kunigaikštystė siekė gauti priėjimą 
prie Baltijos jūros, o LDK siekė tam sutrukdyti. 
Pskovo apgultis yra sudėtinė Stepono Batoro ka
rinių kampanijų dalis. Įvyko trys žygiai, kurių 
tikslas buvo atsikariauti prarastus LDK miestus 

Valentinas Kulevičius

Pskovo apgultis – svarbiausias 
Stepono Batoro žygis 

(1579 metų žygis į Polocką, 1580 metų žygis į 
Didžiuosius Lukus, 1581 metų Pskovo apgultis). 
Šios kampanijos priklauso baigiamajam Livonijos 
karo etapui; iš esmės būtent šie sėkmingi Stepono 
Batoro žygiai (ypač Pskovo apgultis) nulėmė Mas
kvos valstybės pralaimėjimą Livonijos kare. Psko
vo apgultis buvo lemiamas Stepono Batoro karo 
žygių momentas, nulėmęs palankią Abiejų Tautų 
Respub likai Livonijos karo baigtį. 

Pagrindinis Maskvos kunigaikštystės ilgalaikis 
strateginis tikslas buvo ekspansija į LDK rytines 
žemes, taip pat ir priėjimo prie Baltijos jūros gavi
mas užgrobiant Livoniją. Pagrindinis Abiejų Tautų 
Respublikos ilgalaikis strateginis tikslas buvo su

Steponas Batoras
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stabdyti Maskvos kunigaikštystės ekspansiją į ry
tines LDK teritorijas bei Livoniją. Pskovo apgultis 
buvo strateginio pobūdžio veiksmas, skirtas tam, 
kad Livonijoje esančios maskvėnų pajėgos būtų at
kirstos nuo Maskvos valstybės. Kristupo Radvilos 
reidas turėjo itin didelę taktinę reikšmę siekiant 
šio strateginio tikslo ir buvo lemtingas. 1581 metų 
liepos 15 dieną jungtinė Lenkijos ir Lietuvos vals
tybės kariuomenė išžygiavo į Polocką, o iš ten lie
pos 21 dieną patraukė į Pskovą. Pskovo apgultis 
pradėta rugpjūčio 28 dieną. Pskovo apgultis tęsėsi 
iki 1582 metų sausio (sausio 4 dieną įvyko pasku
tinė Pskovo įgulos surengta ataka, kurią jungtinės 
pajėgos sėkmingai atrėmė, o sausio 15 dieną Jam 
Zapolėje buvo pasirašyta 10 metų paliaubų sutar
tis su Maskvos valstybe). Paskutinė Livonijos karo 
metu vykusi Stepono Batoro karinė kampanija tru
ko maždaug pusę metų. 

Pskovo įtvirtinimai  – rimta kliūtis  

Pskovas apgulties metu priklausė Maskvos 
kunigaikštystei (Maskvos kunigaikštystė jį užėmė 
1510 metais, anksčiau miestas priklausė Naugardo 
respublikai); visai netoli nuo Pskovo į vakarus pra
sidėjo tuometinė Livonijos teritorija. Į šiaurę nuo 
Pskovo yra Peipaus ežeras; miestas yra pastatytas 
Pskovos ir Velikajos upių santakoje. Dabar Pskovas 

priklauso Rusijos federacijai; miestas yra nutolęs 
maždaug 20 kilometrų į rytus nuo Estijos sienos.

Iki pat XVIII amžiaus pradžios Pskovas buvo 
vienas didžiausių miestų ne tik Rusijoje, bet ir vi
soje Europoje. Pskovas buvo Rusijos prekybinis ir 
gynybinis centras, turėjęs stiprią tvirtovę, kurią su
darė net penki gynybos žiedai4. „Kaip ir dauguma 
kyšulio tipo senovės slavų pilių, Pskovo kremlius, 
arba Kromas, pirmasis miesto branduolys, stūkso 
ant uolos tarp Velikajos ir Pskovos upių. Gilios ir 
sraunios upės paplovė stačius tvirtovės krantus ir 
padarė ją dar labiau neprieinamą. O kai vietoj rąstų 
stačiatvorės skardžio viršuje iš storų klinčių plokš
čių buvo išmūrytos sienos, pilis pasidarė nebeįvei
kiama. <...> Įeiti į miestą buvo galima pro tamsius 
vartus, per siaurą koridorių – priešpilį (охабень). 
Kiekviena šio apytamsio koridoriaus siena buvo 
apšaudoma, bet, tik jį perėjus, buvo galima patekti 
į tvirtovės vidų. Nuo Kutekromos atšlaite jungian
čioji siena tęsiasi žemyn iki Plokščiojo (Плоская) 
bokšto. Toje vietoje per Pskovos upę buvo permes
ta dviangė arka su pakeliamomis grotomis, kurios 
užtverdavo žiotis.“5 „Pskovo gynybinę sistemą su
darė mūrinės sienos, bastionai ir plytiniai bokštai. 
Pskovą juosusi 9 km ilgio, 4–5 m storio ir 12 m 
aukščio mūro išorinė siena turėjo 27 bokštus. Prie 
Velikajos upės buvo Kremlius (citadelė) su Troic
kio soboru. „Daumanto miestas“ (senasis mies

Kristupas Radvila Perkūnas
Ivanas IV (Rūstusis)
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tas, apjuostas antrąja gynybine siena, pavadintas 
XIII a. antroje pusėje miestą valdžiusio lietuvių 
kunigaikščio vardu), „Vidurinysis“ ir „Užpskovės 
ir Apylinkės“ miestai buvo apjuosti gynybinėmis 
sienomis. Pskove buvo nemaža karinė įgula, daug 
miestelėnų, kurie dažnai rengdavo išpuolius prieš 
miesto apgulėjus.“6 Šie išpuoliai buvo įmanomi dėl 
įvairių fortifikacinių patobulinimų ir gudrybių. 
„Bokštuose būta slaptų išėjimų, iš lauko užmūrytų 
plona akmenų siena. Tikėdamiesi, kad priešai gali 
pasikasti po tvirtovės sienomis, gynėjai irgi raus
davo urvus ir neretai toli nuo įtvirtinimų, toli nuo 
sienų susprogdindavo, užversdavo priešo padarytą 
požeminę minavimo galeriją. Tokios kontrminos 
liekanų galima pamatyti Pskove į rytus nuo su
griauto Svinoro bokšto. Dantis iš viršaus dengdavo 
mediniai skydai, saugantys šaudymo angose sto
vinčius karius nuo strėlių ir akmeninių sviedinių.“7 
Itin gerai įtvirtintas miestas padarė įspūdį ir Ste
pono Batoro kariuomenei. Karaliaus kanceliarijos 
sekretorius kunigas Stanislavas Piotrovskis dieno
raštyje Pskovo sukeltą įspūdį aprašo taip: „Miestas 
nepaprastai didelis, tokio nėra visoje Lenkijoje, 
visas apmūrytas siena; už jos spindi cerkvės, ne
lyginant tankus miškas, visos mūrinės; namų per 

sienas nematyti. Vieta puikiausia; miestas išsistatęs 
gražioje lygumoje.“8 Negana to, šis fortifikuotas 
miestas turėjo maždaug 30 000 gyventojų, 20 000 
įgulos karių ir 40 sunkiųjų pabūklų ant tvirtovės 
sienų9. Fortifikuoti buvo ir kai kurie vienuolynai. 
1580–1657 metais Pskovo Pečiorų vienuolynas 
buvo net aštuonis kartus apsiaustas lietuvių, len
kų ir švedų. Vienuolynas sėkmingai atlaikė ne tik 
Batoro surengtą Pskovo apgultį, bet ir tokių karo 
vadų, kaip Jonas Karolis Chodkevičius ar Gustavas 
Adolfas, atakas. Vienuolynas reikšmingas ir tuo, 
kad būtent šiame vienuolyne buvo saugoma Švč. 
Dievo Motinos Užgimimo ikona. Pasakojama le
genda, kad ši ikona 1571 m. išgelbėjusi Pskovą nuo 
karaliaus Stepono Batoro antpuolio10.

Abiejų Tautų Respublikos pajėgos 

Galima teigti, kad Steponas Batoras, 1576 
metais išrinktas Lietuvos ir Lenkijos valstybės val
dovu, pakėlė ATR kariuomenę į naują kokybinį 
lygmenį. Jis paskatino dažniau naudoti samdomų 
landsknechtų ir vengrų dalinius, naudojo žemė
lapius, pasitelkė upių transportą sunkiems krovi
niams gabenti, sukūrė registrinių kazokų pajėgas, 

Įspūdingi Pskovo įtvirtinimai yra išlikę iki šių dienų
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aktyviau naudojo artileriją. Be to, Steponas Bato
ras diegė Centrinės Europos karybos tradicijas (jas 
pritaikydamas pagal Lenkijos ir Lietuvos specifi
ką), naudojo daug klaidinamųjų veiksmų ir kari
nių gud rybių, taip pat skatino karių iniciatyvumą, 
gebėjo išsikelti tinkamus strateginius tikslus ir juos 
pasiekti11. Steponas Batoras efektyviai įgyvendino 
savitą karybos koncepciją, pritaikytą prie ATR są
lygų. „Steponas Batoras planavo užimti Pskovą ir 
tokiu būdu atkirsti nuo Rusijos Livonijoje buvusias 
maskvėnų įgulas ir ją galutinai užvaldyti. <...> Lie
pos 15 d. jungtinė kariuomenė išžygiavo į Polocką, 
o iš ten liepos 21 d. patraukė į Pskovą.“12 Vilnius 
buvo pradinis gausių pajėgų susirinkimo punktas. 
„1581 m. viduryje karalius Steponas Batoras, su
telkęs apie 47 000 karių, iš kurių 23 000 sudarė 
LDK pajėgos, išsirengė į trečią jau kelerius metus 
trunkančios kampanijos žygį. Jo tikslas buvo Psko
vas. Pakeliui 1581 m. rugsėjo 21 d. buvo užimta 
kapituliavusi Ostrovo pilis, o dar po trijų dienų ap
suptas Pskovas. Maskvos didžiosios kunigaikštystės 
kariuomenės kontroliuojama ir gerai įtvirtinta pilis 
buvo sunkiai paimama. Batoras atsisakė tiesioginio 
Pskovo puolimo ir pradėjo ilgą apsiaustį, kuri tę
sėsi iki 1582 m. pradžios; tuo metu įvyko keletas 
susidūrimų su bandančiais į pilį prasiveržti rusų 
būriais. Per visą apgulos laiką Pskovas atrėmė 31 
puolimą ir pats surengė net 43 išpuolius.“13 

Psichologiniai Pskovo apgulties 
aspektai

„Stepono Batoro kariuomenė 1581 metais ap
supo Pskovą ir bandė pulti miestą tarp Pokrovo ir 
Svinoro bokštų. Šaudydami iš dvidešimt sunkiųjų 
patrankų, puolėjai sugriovė sieną. Paskui prasiveržė 
pro išmuštą spragą ir užėmė abu bokštus. Miestui 
iškilo pavojus, ir, tai supratę, miestiečiai visi kartu 
nubloškė priešą. <...> Pasakojama religinė legenda 
apie kažkokio Dorofejaus regėjimą. Tas žmogus 
esą matęs, kaip pavojaus metu ant miesto sienos, 
kiek į dešinę nuo Pokrovo bokšto, nužengė Dievo 

Motina, lydima būrio šventųjų, tarp kurių buvo ir 
kunigaikštis Daumantas. Dievo Motina ėmė prie
kaištauti pskoviečiams už nuodėmes, bet šventie
ji išprašė ją padėti miestui, apginti jį nuo priešų. 
Šventoji Mergelė pasigailėjo, liepė atnešti iš Pečiorų 
vienuolyno savo paveikslą ir pažadėjo, kad tada vis
kas būsią gerai.“14 Paveikslas buvo atneštas, priešo 
puolimas atmuštas. Įdomu tai, kad tuo pat metu, 
kai Dorofejus išvydo regėjimą, kurį pskoviečiai iš
siaiškino kaip išganingą ženklą, Batoro kariai, sto
vėdami prie miesto sienų, irgi matė danguje kažko
kį neįprastą reiškinį, bet ne iš karto suvokė, kas tai 
galėjo būti15. Štai kaip apie tai pasakojama: „Rug
pjūčio 27. Mūsų patrankos dar kitoje upės pusėje 
su keliomis mūsų kuopomis. Šiąnakt per patį vi
durnaktį, be jokios priežasties, nežinia kas ėmė taip 
šaukti, kad visi pėstininkai pakėlė baisiausią triukš
mą. Karaliaus stovykloje prasidėjo aliarmas; visi 
vienmarškiniai išlėkė iš palapinių ir šoko ant žir
gų, net pats etmonas; manėme, kad rusai, nukovę 
sargybinius, užpuolė mus; bet greitai sužinojome, 
dėl ko kilo sąmyšis. Karalius liepė etmonui viską 
išsiaiškinti; matyt, buvome labai išsigandę. Šią
nakt, kaip ir praėjusiomis naktimis, danguje rodosi 
kažkokie ženklai, tarsi stulpai, kurie panašūs į dvi 
raitelių kariuomenes; dar matyti kažkokie kryžiai. 
Bet čia nėra jokio stebuklo, greičiausiai koks nors 
gamtos žaismas, garai.“ Manoma, kad tai iš tikrų
jų buvo gamtos reiškinys – šiaurės pašvaistė (kuri 
šiuose kraštuose yra retai matoma). „Dorefejaus 
regėjimas“ yra vaizduojamas net ikonose16. Apgul
tys išvargindavo ne tik apsiaustų miestų ir tvirto
vių gynėjus, bet ir tuos, kurie rengdavo apgultis. 
Psichologinė įtampa, nuolatinis nerimas ir baimė 
turėdavo neigiamos įtakos kariuomenių drausmei 
ir kovingumui. Keistas reiškinys įkvėpė pskoviečius 
ir išgąsdino bei sutrikdė Stepono Batoro pajėgas, 
tačiau karo veiksmai buvo tęsiami. Pasakojama, 
kad pskoviečių užpulti ir vejami Batoro kareiviai 
net apakdavo iš baimės ir tiesiog šliaužte šliauždavo 
iš kovos lauko. Dėl to ir priemiestis į pietus nuo 
Pokrovo bokšto, kur kažkada buvo Stepono Ba
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toro kariuomenės stovykla, iki šiol tebevadinamas 
Šliaužimo priemiesčiu (Выползовая слобода)17. 

Radvilos reidas ir jo poveikis  
karo eigai

„Sudėtine trečiojo Batoro žygio prieš Maskvos 
didžiąją kunigaikštystę dalimi tapo lauko etmono 
Kristupo Radvilos vadovaujamų pajėgų įsiveržimas 
į priešų teritorijos gilumą. <...> LDK kariuomenės 
reido metu lauko etmonui Radvilai buvo pavaldūs 
ne mažiau kaip 4390 karių, kurių pagrindą suda
rė husarai, algininkai raiteliai, Lietuvos kazokai ir 
totoriai, taip pat nedidelis skaičius pėstininkų ir 
artileristų. <...> Kristupo Radvilos vadovaujamas 
žygis buvo siaubiamasis. Kareiviai degino kaimus 
ir miestelius. Belaisvių imta mažai, nes rusų ba
jorai buvo išsibėgioję, o valstiečių įsakyta gailėtis. 
Apytik riais skaičiavimais, LDK kariai įveikė dau
giau nei 850 km atstumą. Žygio metu buvo nu
siaubta apie 60 000 kv. km teritorija, sudeginti 
6 rusų miestai, šimtai kaimų. Pačių lietuvių skai
čiavimu, rusai neteko apie 10 000 žmonių. LDK 
pajėgų nuostoliai buvo minimalūs. <...> LDK 
kariuomenės žygis – puikus karybos ir politikos 
derinimo pavyzdys. Sėkmingai įgyvendinusios 

siaubiamąjį žygį, Kristupo Radvilos vadovaujamos 
pajėgos ne tik prisidėjo prie Pskovo apgulos, bet 
ir turėjo svarbią politinę reikšmę. Žygio metu nu
siaubtas svarbus Maskvos didžiosios kunigaikštys
tės Staricos ir Rževo regionas. Grėsmė asmeniniam 
caro domenui politiškai buvo reikšmingesnė nei vi
sos trys Stepono Batoro karinės kampanijos kartu 
paėmus, nes privertė Ivaną IV pradėti derybas dėl 
paliaubų.“18 Šis karo žygis, dar vadinamas „Radvi
los reidu“, tarsi „paralyžiavo“ Maskvos pajėgas ir 
apsaugojo pagrindines Lietuvos ir Lenkijos pajė
gas, esančias prie Pskovo, nuo Maskvos puolimo19. 
„Kaip byloja šaltiniai, milžiniški gaisrai Ivanui IV 
padarė didesnį įspūdį nei Pskovo apgula ir paskati
no pradėti tartis dėl paliaubų.“20

Karo baigtis

,,Po ilgų ir sunkių derybų, kuriose tarpinin
kavo popiežiaus Grigaliaus XIII pasiuntinys An
tonijus Posevinas, 1582 m. sausio 15 d. Zapolės 
Jame buvo pasirašyta 10 metų paliaubų sutartis. Ši 
paliaubų sutartis buvo kompromisinė ir ilgalaikės 
taikos tarp Abiejų Tautų Respublikos ir Maskvos 
valstybės negarantavo. Kita vertus, ja užfiksuoti es
miniai regiono geopolitinės padėties pokyčiai, nu

Jan Matejko. 
Batoras prie 

Pskovo; 1872
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statyta nauja Respublikos ir Rusijos sienos linija. 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė atgavo Polocką, 
kitus miestus ir žemes. Maskvai buvo sugrąžinti 
Didieji Lukai ir dar keletas miestų bei pilių mainais 
į Ivano IV atsisakymą bet kokių pretenzijų Livo
nijoje. Respublika pasiekė pergalę ir ilgame diplo
matiniame konflikte dėl Maskvos valdovo titulo: 
per derybas atsiųstame rašte Ivanas IV titulavosi tik 
didžiuoju Maskvos caru, o ne visos Rusios caru. 
1582 m. liepą Maskvoje buvo ratifikuota taikos 
sutartis, susitarta dėl apsikeitimo karo belaisviais 
tvarkos, sudaryta komisija pasienio ginčams spręs
ti. Spalio 22 d. Varšuvoje sutartį patvirtino Stepo
nas Batoras. Šiaurinė Livonijos dalis, į kurią pre
tendavo Respublika, atiteko ją užėmusiai Švedijai. 
25 metus trukęs Livonijos karas pasibaigė Abiejų 
Tautų Respublikos pergale.“21

1 Steponas Batoras (1533–1586) buvo Transilvanijos ku
nigaikštis (nuo 1571 m.) bei Abiejų Tautų Respublikos 
karalius (valdė 1576–1586 m.). Istoriografijoje šis vengrų 
kilmės valdovas vertinamas kaip pats sėkmingiausias ATR 
karalius. [interaktyvus], [žiūrėta 2018 06 19]. Prieitis per 
internetą: <http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniaifak
tai/steponobatoropergalesirmirtis/1245> 

2 J. Kiaupienė, I. Lukšaitė. Lietuvos istorija. Veržli Naujųjų 
laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588 
metais, t. V. – Vilnius, 2013, p. 262.

3 V. Rakutis. Karo meno istorija. Nuo seniausių laikų iki 1850 
metų. – Vilnius, 2012, p. 139.

4 [interaktyvus], [žiūrėta 2018 06 19]. Prieitis per internetą: 
<https://www.advantour.com/russia/pskov.htm>

5 J. Chalaminskis, A. Kokorinas. Po senuosius rusų miestus. – 
Vilnius, 1989, p. 53–54. 

6  R. Batūra, D. Karvelis. Kovų istorijos: nuo seniausių laikų iki 
XX amžiaus. – Vilnius, 2009, p. 152.

7 J. Chalaminskis, A. Kokorinas. Op. cit., p. 63–64.  
8 Ten pat, p. 53.  
9 J. Kiaupienė, I. Lukšaitė. Op. cit., p. 265.  
10 J. Anisimov. Rusijos istorija nuo Riuriko iki Putino: Žmonės. 

Įvykiai. Datos. – Vilnius, 2014, p. 187. 
11 V. Rakutis. Op. cit., p. 39–40.  
12 R. Batūra, D. Karvelis. Op. cit., p. 150.  
13 J. Vaičenonis. Lietuvos karyba: nuo baltų iki XXI amžiaus: 

kariuomenė, fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai. – Vilnius, 
2011, p. 86–88.  

14 J. Chalaminskis, A. Kokorinas. Op. cit., p. 62. 
15 Ten pat.  
16 Ten pat.  
17 Ten pat, p. 62–63. 
18 J. Vaičenonis. Op. cit., p. 87–89.  
19 R. Batūra, D. Karvelis. Op. cit., p. 153–154.  
20 J. Kiaupienė, I. Lukšaitė. Op. cit., p. 265.
21 Ten pat. 

Karl Briulov. 
Pskovo apgultis; 
1852 (?)



Impresijos

41

Kai keliaudavau į kokią šalį, kad ir netolimą, 
kildavo mintis, kad norėčiau ilgiau pasilikti, nes 
tos kelios dienos ar savaitė atrodydavo per trum
pas laikas pažinti kitą kultūrą. Taip mintyse kelis 
metus nešiojausi norą taip rimtai rimtai išvykti, 
pagyventi, padirbti svetur, o šiais metais, atsiradus 
laiko, liko tik sugalvoti, kur. 

Gyvendami Europoje, ypač Lietuvoje (Vilniu
je!), mažiau ar daugiau susiduriame su žydiška kul
tūra. Ji pasireiškia ne religine forma, labiau inte
lektualine. Vilniuje, būdama kad ir smulki, tautinė 
žydų mažuma turi palyginti daug kultūros erdvių: 
muziejų, biblioteką, centrų, ir sudaro gana visuo
menišką bendruomenę, todėl daro palyginti didelę 
intelektualinę įtaką visame kultūriniame Lietuvos 
kontekste. Dėl šios priežasties mano susidomėji
mas šia tauta buvo labai gyvas, taip pat ir jos idea
lizavimas. Atrodė, įdomu ir egzotiška aplankyti šalį 
kitame žemyne, nors ir ne pernelyg ekstremalu, nes 
jaučiau, kad ta kultūra nėra labai toli nuo Europos. 
Taip vasarį atsidūriau Izraelyje, tikėdamasi susipa
žinti su šia šalimi. 

Žinoma, įvyko kaip visada, kai ilgai planuoji ir 
turi daug lūkesčių ir įsivaizdavimų – viskas pasisu
ko kita likme. Dėl atsitiktinumo apsistojau ne Tel 
Avive, milijoninėje sostinėje, o daug mažesniame 
arabiškame mieste – Nazarete. Čia visą mėnesį sa
vanoriavau palestiniečių kultūrą miesto bendruo
menėje puoselėjančioje kavinėje  ناويل (Liwan). 
Taip, iš tikrųjų atvykusi į Izraelį, atsidūriau Palesti
noje, ir jaučiu, kad nuo jos atitrūkti taip ir nepavy
ko, ir tikrai nenorėjau. Mano kelionė labai greitai 
virto Artimųjų Rytų istorijos ir konflikto analizavi
mu, todėl šioje esė man labai sunku rašyti impresi

Aistė Liuka Jonynaitė

Nakba, jei tave užmirščiau

jas, norisi kalbėti apie konfliktą, politiką ir istoriją, 
kuri šiame regione yra labai supinta. 

Nazaretas

Kad galėčiau sklandžiai papasakoti, kuo gyve
nau tą mėnesį ir ką stipriausiai išgyvenau, reikia 
pradėti pasakoti nuo Nazareto. Šio miesto pava
dinimas daugeliui yra girdėtas iš Biblijos, kaip ir 
kiti Izraelio miestai, pavyzdžiui, Tiberijas, Jeruzalė, 
Betliejus. Visi jie skamba kaip iš mitinio, archeti
pinio pasaulio, todėl jau iš esmės yra labai įdomu 
pamatyti, kaip miestas, kuriame, pasak Šventraš
čio, Mergelei Marijai apsireiškė angelas Gabrielius 
ir užsimezgė Jėzaus Kristaus gyvybė, funkcionuoja 
šiame modernybės mechanizme, kurį mes įpratę 
vadinti dabartiniu pasauliu. Taip daugmaž svars
čiau ten vykdama, nes, kaip europietė, pirmiausia 
miestą siejau su biblinėmis istorijomis. Tačiau ne
ilgai truko pamatyti, kad miestas šiais laikais turi 
daug didesnę reikšmę nei religinio centro, į kurį 
nuolat plūsta minios religingų turistų, piligrimų ir 
religinių organizacijų narių iš Europos. (Apskritai 
tai tinka visam Izraeliui.) Pirmiausia sužinojau, kad 
Nazaretas Izraelyje yra įgijęs arabišką tapatybę, nes 
jame gyvena šimtaprocentinė arabų bendruomenė, 
o žydai, kurių mąstymas yra suformuotas militaris
tinės Izraelio politikos, bijo net įžengti į arabiškąjį 
Nazaretą, kurį vietiniai jau nesivaržydami vadina 
Palestinos miestu. Jau šios detalės tikriausiai leidžia 
jums suprasti, kad šioje vietoje, kitaip nei visur 
Izraelyje, žydų ir arabų konfliktas atsiveria kaip 
opiausia žaizda. Gyvendama Nazarete, įgijau tvirtą 
pagrindą, padėjusį neblogai orientuotis vėlesnėse 
kelionėse ir po Izraelį, ir po Palestiną Vakarų Kran
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te. Istorija, kaip Nazaretas tapo tokiu arabišku getu 
Izraelio valstybėje, yra absoliutus atsitiktinumas. 
Prieš daugiau nei 70 metų, kai dabartinėje Izrae
lio teritorijoje buvo Palestina, miestai, kaip Haifa, 
Tiberijas, Akas, Jafa, buvo palestiniečių miestai, 
su nedidelėmis žydų imigrantų bendruomenėmis. 
Tačiau 1948 metais tarp žydų ir arabų valstybių są
jungos įvyko karas, kurį Izraelio gyventojai mini 
kaip nepriklausomybės karą, o palestiniečiai atsi
mena kaip didžiausią jų istorijoje įvykusią nelaimę, 
vadina šį karą katastrofa (Nakba). Esmė ta, kad, 
žydams laimint karą, daugelis arabų kaimų buvo 
sunaikinta, o palestiniečiai buvo išvaromi iš kaimų 
ir miestų į aplinkines valstybes be jokios galimybės 
lig šiol sugrįžti. Taip buvo įvykdytas etninis valy
mas, senosios arabų gyvenvietės virto moderniais 
žydų emigrantų kibucais, miestuose dėl atsitikti
numo liko nedidelė arabų bendruomenė. Kaip Na
zaretas išgyveno Nakbą? Tiesiog buvo bijoma pri
mestos karo kaltės ir tarptautinės bendruomenės 
pasmerkimo, nes šis miestas, kaip svarbus religinis 
centras, yra Vatikano akiratyje, nekalbant apie tai, 

kad gana didelė dalis čia gyvenančių palestiniečių 
yra katalikai, dėl šių priežasčių miestui buvo leista 
pasiduoti ir išvengti karo nuostolių, o aplinkinių 
sunaikintų kaimų gyventojams pasisekė bent tiek, 
kad jiems toli bėgti nereikėjo, apsistojo jie Nazare
te ir taip iki galo neprarado gimtosios žemės.

Liwan

Kavinė, kurioje savanoriavau, yra įsikūrusi Na
zareto senamiestyje, ir tikrai neatsitiktinai. Kitaip 
nei daugelio Europos miestų, Nazareto senamiestis 
yra visiškai apmiręs, o lyginant su Vakarų Kranto 
miestų, kaip Ramalachas, Dženinas, Betliejus, cen
trais atrodo kaip visiška dykynė. Arabų gyvenvie
tėms būdingas chaotiškas, gyvybingas turgus čia 
sunyko, kai savivalybė nusprendė pakeisti sena
miesčio grindinį ir visos gatvės buvo iškastos vienu 
kartu ir tvarkomos net dešimt metų, per kuriuos 
turgaus prekiautojai atitrūko nuo ankstesnės savo 
veiklos ir atgal į senamiestį niekada nebegrįžo. Ir 
prekiautojai, ir Nazareto gyventojai perkėlė savo 
gyvenimus į periferiją, o senamiestis tapo visokių 

Pabėgėlių stovykloje Dženine, Vakarų Krante

Nepriklausomas teatras pabėgėlių stovykloje Dženine – vienin
telis Vakarų Krante
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neaiškių nakties gaivalų būriavimosi vieta ir kri
minlinio pasaulio dalimi. Taip išnyko miesto veidas 
ir tapatybė. Tačiau trys Nazareto gyventojai intelek
tualai – palestiniečiai Sami, Sally ir vokietė Silke, 
kurie, beje, buvo labai svetingi ir rūpestingi šeimi
ninkai, atskleidę spalvingą Palestinos kultūrą ir pa
dėję suprasti konflikto regione kompleksiškumą – 
nusprendė žengti rizikingą žingsnį ir jau nesaugiu 
tapusiame miesto rajone įkūrė kavinę, kuri kvietė 
ir tebekviečia grįžti Nazareto gyventojus į senamie
tį, taip atgaivinti turgų, arabiškos kultūros simbolį. 
Čia rytais atidarydavome sunkias metalines grotas 
ir virdavome kavą, vakarais vykdavo knygų prista
tymai, filmų peržiūros, parodos ar koncertai. Tarp 
darbų atsirasdavo laiko pokalbiams su žmonėmis, 
kurie mane priėmė, apie paprastas kasdienes kliūtis, 
su kuriomis susiduria arabai, turintys Izraelio pilie
tybę, apie rasinę politiką ir jos įtaką kasdienybėje.

Palestiniečių santykis su gimtąja žeme

Kiekvieną rytą savanoriai (su manimi Liwane 
tuo metu dirbo vaikinas, vardu Edgaras, iš Mek
sikos ir britė, jau devyniolika metų kasmet keliau

janti į Palestiną, vardu Siuzana) valgydavo tradi
cinius palestiniečių pusryčius: manakish duoną su 
za’atar žole. Per vienus pusryčius šeimininkė Sally 
papasakojo istoriją apie šią žolę ir kartu neturtingų 
palestiniečių santykį su žeme, kurioje jie anksčiau 
gyveno. Anksčiau za’atar buvo kaimo gyventojų 
privilegija, jie žinodavo vietas, kuriose žolė augda
vo, laiką, kada ją skinti, kada dar palaukti, ją par
davinėdami turguje, užsidirbdavo šiek tiek pinigų, 
labai reikalingų tiesiog išgyventi. Tačiau visai nese
niai za’atar buvo paskelbta ties išnykimo riba ir jos 
rinkimas šiuo metu jau yra uždraustas. Sally svars
tė, kaip nauji žemių gyventojai, neatpažįstantys 
jos, pridaro augalams daug žalos, o palestiniečiai 
praranda primityviosios savo kultūros žinias, tolsta 
nuo gamtos. Apskritai palestiniečių kultūra iš agra
rinės, kultivacinės po 1948 metų karo staigiai tapo 
urbanistine, nes per karą palestiniečiai bėgo į mies
tus, apsistojo pabėgėlių stovyklose be galimybės su
grįžti. Todėl palestiniečiai jaučia didžiulę nostalgiją 
vietoms, kuriose anksčiau stovėjo jų kaimai. 

Konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos vyksta tik
rai ne tik tokia forma kaip šiuo metu Gazoje, jis 

Turgus prie Damasko vartų, Rytų Jeruzalė
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vyksta kiekvieną dieną nuolatos, tik visa esmė slypi 
detalėse. Pavyzdžiui, prie Nazareto prieš 1948 me
tus buvo kaimas Zippori, pasižymintis įspūdingu 
gamtovaizdžiu ir gėlo vandens šaltiniu. Dabar vie
noje upelio pusėje įkurtas žydų ir turistų lankomas 
nacionalinis parkas ir uždaras kibucas, į kurį patek
ti gali tik kibuco gyventojų giminaičiai ir bičiuliai. 
Jeigu nepažįsti jokio čia gyvenančio žmogaus, pa
tekti negali. Tačiau liko viena vieta, kur prie upe
lio galima patekti ir prašalaičiui. Ankstesni kaimo 
gyventojai pradėjo tuo naudotis, savaitgaliais čia 
atvykdavo iškylauti. Neilgai trukus šie jų veiksmai 
buvo pastebėti ir pastatyta tvora. Istorija taip pa

prastai nesibaigė, nes iškylautojai tiesiog perlipda
vo tvorą. Kol kas nuspręsta tvorą nugriauti. 

Zippori kaimas garsus ir tuo, kad jame gimė 
palestiniečių poetas Taha Muhammadas Ali, kurio 
eilėse apdainuojamas išnykęs Palestinos kaimas, 
perteikiama tautos nostalgija gimtoms vietoms.

Everyone outside is waiting
for the trucks and the cars
loaded with honey and hostages.
We will not leave!
The shields of light are breaking apart
before the rout and the siege;
outside, everyone wants us to leave.
But we will not leave!

Exodus, 1983 11 05

Tokių įspūdžių parsivežiau iš Nazareto, kurie, 
manau, ilgai nenublanks.

Zippori kaimas – koks buvo ir koks yra dabar

Kapinės netoli istorinio Zippori kaimo – viskas, kas iš jo liko
Aistės Liukos Jonynaitės nuotraukos
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