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OBSERVATORija
Spalio 1–12 dienomis galerijoje „Akademija“
(Pilies g. 44, Vilnius) veikė jaunosios kartos tapytojos
Lauros Slavinskaitės personalinė paroda „OBSERVATORija“.
Parodos kuratorė menotyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikienė:
Jaunosios kartos tapytoja Laura Slavinskaitė ir
jos kūrybinis kelias puikiai sugula į observatorijos,
kaip stebėjimo, regos, akylaus matymo, metaforą.
Menininkė įdėmiai žvelgia į pasaulį, stebi ir pastebi
jo prozos moduliacijas. Prie gamtos apsupties pra
tusi autorė miestą ir jo chaosą jaukinasi teptuku.
Tačiau kol kas urbanistinės džiunglės, betoninis
miškas jai siejasi su kosmosu – nepažinta, svetima,
svaiginančia ir kiek baugia erdve. Taigi mentalinis
Lauros teleskopas nutaikytas į neatpažintus kasdie
nybėje skraidančius objektus: praeivių minias, vit
rinų spindesį, manekenų plastiką, mugių šurmulį.

Jos tapyba yra postmoderni, turinti popartiškų
bruožų. Popartiškumo charakterį kuria dominuojan
tys kompoziciniai elementai – kapitalistinio pasau
lio artefaktai. Plastikiškumo, dirbtinumo, masinės
produkcijos aspektus pabrėžia rėksmingos spalvos,
blikai, klostės, paryškinti kontūrai, šurmuliuojančios
kompozicijos. Naujas Lauros estetinis ingredientas –
spalvingos linijos ratilai, suteikiantys skoningo deko
ratyvumo, padedantys fokusuoti žvilgsnį.
Tačiau – kitaip nei popmene – autorė nesiima
kritikos. Priešingai – jos drobės, rodos, generuoja
savitą fenomeną – jausmingą objektyvumą, emo
cingą neutralumą. Šis terminas nurodo, jog autorei
yra labai svarbu užgriebti, įvardinti, suprasti savo
būseną ir išgauti savo išgyvenimų antrininkę dro
bėje. Subjektų ir objektų pavidalais. Negyvoji ir
gyvoji gamta jos drobėse yra nuotaikų ženklai, tam
tikros personifikacijos, o ne peizažų ir natiurmortų
fragmentai, ne kompozicinių užduočių sprendi

Laura Slavinskaitė. Rojaus sodas,
2018; drobė, aliejus,
130x100 cm
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Laura Slavinskaitė.
Smėlio dėžė, 2018, drobė,
aliejus (140x140 cm)

niai. Vis dėlto išjaustų emocijų racionalizavimas,
konstatavimas įlieja į kūrybą objektyvumo. Jos kū
ryba autobiografiška ir kartu labai bendražmogiš
ka. Parodos žiūrovas kviečiamas leistis į asmeninių
interpretacijų, savo jausmų atspindžių paieškas.
Svarbią Lauros kūrybinę dalį sudaro ir priešta
pybinis etapas. Menininkė visuomet po ranka turi
savo knygutę eskizams, piešiniams flomasteriais ir
užrašams – pamąstymams, įžvalgoms. Šios knygu
tės yra tarsi komiksai, pasakojantys ne apie herojus
ir apokalipsę, bet neriantys gilyn į rutinos daugia
prasmiškumą, dvilypumą, ambivalentiškumą. Ieš
kojimų kelyje kiekvienas autorės darbas buvo vis
kitoks, savitas, pavienis. Jos dėmesį patraukdavo vis
kitokie tikrovės atšvaitai, momentai. Autorės esteti
nis kodas varijavo nuo grynos ekspresijos, abstrak
cionizmo apraiškų iki realistinio atvaizdavimo.
Pastaruoju metu Lauros paveikslų motyvai ima
keliauti iš vienos drobės į kitą, visai natūraliai kuriasi
paveikslų grupės, serijos. Skirtingos stilistikos dabar
karaliauja nebe skirtinguose paveiksluose, bet sugyve
na, pinasi, susilieja toje pačioje drobėje. Tapytoja jau
yra atradusi savo ikonografinį lauką ir estetinę kalbą.
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Tapytoja Laura Slavinskaitė:
Į sostinę atvykau lygiai prieš metus, gimtąją
pušyno oazę išmainiusi į sėsliai apgyvendintų dau
giaaukščių mikrorajoną. Neįprastos, nepažįstamos
erdvės įkvėpta, atėjūnės akimis intuityviai pradėjau
kaupti įspūdžius, iš jų gimstančius motyvus tapy
bai. Įnikau į naujo pasaulio stebėjimą be išanksti
nių nuostatų ir nuolatinį stebėjimąsi. Leidau sau
skęsti mane įtraukusioje statiškų (daiktų vitrinose)
ir judančių (žmonių) objektų masėje, mėgautis
skęsmu, tuo pat metu jo prisibijodama. Neįsidė
mėjimą veidų, su kuriais kasdien prasilenkiu gat
vėse, pradėjau talpinti į metaforas: manekenus,
saldainius, balionus tuščiose, išvalytose erdvėse.
Drobėse daiktams leidau atgimti, juos sureikšmi
nau, suteikdama naujas prasmes. Taip susikūrė ne
žemiška, lyg sapniška pasaulio interpretacija. Tik
savęs susistabdymas – autoportretų atsiradimas –
nuolat grąžina į realybę. Šiame pasaulyje esu tik aš
ir jie – nepažįstamieji, įsikūniję netikėtuose pavi
daluose.

Dailė

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Ramintos Blaževičiūtės
paradoksų platybės
Raminta Blaževičiūtė – jaunosios tapytojų kartos atstovė. Autorė neabejotinai yra profesionali menininkė, baigusi Vilniaus dailės akademijos tapybos
bakalauro ir magistro studijas. Šiuo metu jos kūrybai
atstovauja „The Rooster Gallery“.
Dailininkė turi susiformavusi savitą, gana len
gvai atpažįstamą braižą. Visą Ramintos kūrybą
kaip, matyt, ir pačią jos asmenybę, yra persmelkęs
paradokso fenomenas. Jos paveiksluose gėris ir blo
gis, tikrovė ir iliuzija, sąmonė ir pasąmonė visados
žingsniuoja greta. Šį dualizmą autorė pastebi kas
dienybėje, savo aplinkoje. Būtent tragikomiškumo
efektas įtraukia ją ir skaitant Jorge’o Luiso Borgeso,
Johno Irvingo, Gabrielio García Márquezo knygas,
žiūrint Davido Lyncho, Jano Švankmajerio filmus.
Šiems kūriniams būdingas groteskas, fantasma
gorija išryškėja ir Ramintos kūryboje. Bet kitur, ki
Raminta Blaževičiūtė. Su draugais, 2016; drobė, aliejus, 80x100 cm

Raminta Blaževičiūtė. Asmeniniam dokumentui, 2016; drobė,
aliejus, 50x60 cm

taip, kitokia. Dailininkės kūrybą aš esu pavadinusi
mielu grotesku. Jos paveikslai primena lietuviškas
pasakas. Lietuvių pasakų lobynas, mano manymu,
kaip ir Ramintos kūrybos visuma: ir vienur, ir kitur
susilieja kraupumas su jaukumu. Tas šiurpas kartais
tiesioginis, bet dažniau išsiskaidęs, neapčiuopiamas,
abstraktus – plevenantis drobių atmosferoje. Seniau
nevengusi nemalonių, šokiruojančių motyvų, dabar
autorė pasitelkia subtilesnę metaforą. Nors tapytoja
prie savo įkvėpimo šaltinių neįvardijo pasakų, pačios
jos paveikslai yra tarsi pasakų fragmentai ar net visos
nežinomos, dar nesukurtos pasakos kvintesencija.
Kita vertus, apie savo magistrinio darbo baigia
mųjų kūrinių seriją Raminta yra parašiusi nevaikiš
ką pasaką apie keliavimą iš purvo, pragaro į rojų,
kuris, pasirodo, tūno tamsybių dugne. Apie ką dar
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Kito akys, 2016; drobė, aliejus 90x110 cm

Prieš gyvūnams sulipant į laivą, 2017; drobė,
aliejus, 90x70 cm

Raminta seka pasakas? Apie paradoksus, ir tik apie
paradoksus. Tačiau tai – neišsemiamos platybės.
Jos drobėse prabylama apie tai, kaip entuziastingai
žmonės spendžiasi sau spąstus. Kalbama apie keis
tus, žalingus malonumus. Apie tuo pat metu pa
trauklią ir šiurpią mirtį. Apie norą nematyti tiesos,
žinant jos neišvengiamybę. Tačiau tik verbalizuoti
autorės tapybiniai mikropasauliai tampa iškeltu
grūmojančiu pirštu. Autorė jokiu būdu nesiekia
smerkti, mokyti, nurodinėti. Ji net, sakyčiau, žavisi
pasaulio keistumu, prasilenkimu su logika, simpa
tišku absurdu. Tame nėra nieko nihilistiško.
Dailininkė renkasi derinti du stilius – siurre
alizmą ir primityvizmą. Jos paveikslų piešinys –
ištobulinta, apgalvota, skoningai sukomponuota
vaikiška neva „keverzonė“. Būtent su vaiko smal
sumu, bet be vaikiško naivumo ir infantilumo, ji
ir žvelgia į pasaulį. O jos regimas pasaulis neįpras
tas, nepaprastas, stebuklingas. Toks, koks ir atro
do vaikams. Tačiau viskas čia vientisa ir organiška.
Nepaisant to, kad dauguma siurrealistų naudojo ir
tebenaudoja fotografiškai tikslų piešinį, nemažai
inspiracijų jie atrado primityviųjų tautų ir mėgė
jų mene, psichinių ligonių kūryboje. Todėl, mano
supratimu, Ramintos kūryba tampa visiškai „gry
nakrauju“ siurrealizmu, atveriančiu ir vėlesnių šios
dailės krypties stadijų ištakas.
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Gyvenimo žaidimas, 2017; drobė, aliejus,
130x100 cm

Raminta Blaževičiūtė dažnai atkreipia dėmesį į
nuotraukas internete ar kitoje vizualinių turtų tal
pykloje ir jas piešinyje modifikuoja. Aproprijuotos
kompozicijos perkeičiamos papildant jas sąmonės
srauto intarpais, pasąmonės reginiais, sapnais, vi
zijomis ar prasmę įgijusiomis kasdienybės akimir
komis. Eskizai tampa autonomiškais kūriniais –
piešiniais. O paveikslas jau kuriamas iš turimo
kūrinio – piešinio. Gal nenaujas motyvas – šachma
tų lenta – Ramintos vizionieriškose kompozicijose

Šių dienų tikintieji, 2017; drobė, aliejus, 100x100 cm
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Pasaulio pakrašty, 2018; drobė, aliejus,
50x75 cm

Nespalvotame krašte pasirodė raudonas automobilis,
2018; drobė, aliejus, 90x100 cm

prisipildo naujos estetikos ir šviežio turinio. Kvad
ratėlių kvadratas tampa pačios Ramintos kūrybos
esmės – paradokso – įsikūnijimu. Tapytojos drobė
se neretai aptinkame ir religinių nuorodų. Krikš
čionybė autorės gyvenime užima svarbią vietą, bet
ji nevengia draugiškai pasijuokti iš davatkiškumo,
religijos suprekinimo, stabų susikūrimo apraiškų.
Šios menininkės paveiksluose aš mačiau snie
gą, speigą, nesibaigiančią žiemą. Tačiau tai – ne
šaltojo sezono garbinimas, tai – ne snaigių kara

Laisvės statula mano vonioje, 2018; drobė,
aliejus, 100x130 cm

Rojaus sodo malonumai, 2016; drobė,
aliejus, 30x40 cm

lystė. Tai – pauzė, pertraukėlė, atsikvėpimas po vis
intensyvėjančių ir grynėjančių spalvų, tai – erdvės
sukūrimas perspektyvos atsisakančioje kūryboje.
Tai – erdvė laisvei. Ramintos Blaževičiūtės kūry
ba išlaisvėjo: išdrįso būti sąlygiškai dekoratyvia dėl
piešinio gausos, išdrįso būti marga, spalvinga, iš
drįso būti naratyvia, išdrįso kalbėti apie laisvę. Ir
šie drąsūs žingsniai pasiteisino. Ramintos kūryba
kupina mįslių, nuojautų, pojūčių ir todėl negali
palikti žiūrovų abejingų.

Žvelgiant į nakties peizažus, 2017; drobė,
aliejus, 100x140 cm

Labirinto karalius. Liko tik šypsena,
2018; drobė, aliejus, 110x140 cm
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Inga Laužonytė

Tyliausią tuštumą pasiekti
ir ją išlaikyti dera
Šiandien suprekintų mass media ir triukšmin
gos reklamos prisodrintos postmodernios kvazi
kultūros viešpatavimo sąlygomis mes gyvename
daugybės, Jeano Baudrillardo žodžiais tariant, „si
muliakrų pasaulyje“, kuriame autentiška meninė
kūryba, reikalaujanti tylos ir vidinio susikaupimo,
vis labiau išstumiama į kultūros paribius.
Atrodo, dažnai bijome apsinuoginti, bijome
būti tyloje, maskuojamės žodžiais, kurie, atrodo,
mus gelbsti, kaip ir rūbai, be kurių, atrodo, sunku
būtų išlikti, išgyventi.
Kūrybos procese kūrėjas mėgaujasi vienatvės
atveriama tyla. Jis klausosi tik gamtos. Gamta

aplink jį sukuria tylos ir nebylios rimties pasaulį...
Pasinėrimas į supančio gamtos pasaulio grožį ir
harmoniją leidžia menininkui pajusti intymų są
lytį ir tarsi dalyvauti slėpiningame gamtos kūrybos
procese.
Gamtoje meno išpažinėjui viskas yra dvasinga,
kupina didžios poetikos, vidinio grožio. Joje slypi
tai, kas reikalauja ypatingos pagarbos, susižavėji
mo. Todėl gamtos grožio kontempliacija įgauna
universalią religinę, etinę ir estetinę prasmę. Net
gi meno estetika įvardijama aukščiausia gamtos
saviraiškos forma: ,,Žmogus, nejaučiantis gamtos
grožio, nesugebantis mėgautis juo, negali būti do

Inga Laužonytė. Tylos rūbas, 2018, bananinis, šilkinis, ryžinis popierius
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Jeigu būsi pats baltas popierius –
atspindėk tai ir duodamas kitam

rybingas.“ Todėl menininko atvi
rumas gamtai leidžia jį sugretinti
su rūbu, sukaupusiu savyje kūry
binę gamtos energiją. Jo ryšys su
gamtos pasauliu yra toks galingas
ir visa aprėpiantis, kad netgi ap
mąstymai apie sudėtingas būties
problemas neatsiejami nuo gam
tos grožio reflektavimo.
Menininkas sėdasi švariame
ir prismilkytame kambaryje, lyg
ruošdamasis tyliai meditacijos
valandai. Tai kontempliacijos ir
reiškinių suvokimo fazė, kuri gali
trukti vos kelias minutes arba –
dienas ir mėnesius. Kai menininkas
baigia medituoti, jis ima tyrinėti
prieš save padėtą popierių ar horizontaliai ištemptą šilko skiautę.
Tai gali trukti kelias akimirkas ar
daugelį valandų. Menininkas imsis teptuko, kai jo vizija mintimis
bus perkelta į baltą popieriaus, kai
taps pakankamai ryški, kai jis tik
rai žinos, kur kokio potėpio reikia.
Tada jis užsimiršęs imsis darbo, o
greitis priklausys nuo to, ar menininkas vaizduos rudeninį viesulą,
ar pavasarinį brinzą. Būtent taip
menininkas įgyvendina savo viziją popieriuje (Masaharu Anesaki,
Art, Life and Nature in Japan,
1973, p. 21)
Autorės nuotraukos
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Ieva Marija Sokolovaitė

Įšventinimas
Skiriu visų uodų, kuriuos nužudžiau, atminimui.

Net smulkmenos dažniausiai esti apeiginės.
Viskas yra ritualai – nauji suplėšyti džinsai įšven
tina į mados aukų gretas, seni vinilai, klausomi va
karais, – į tikrumo ieškotojus, pirmojo šuns laido
tuvės – į paliktuosius. Ir taip toliau. Bet svarbiausia
ne tai. Svarbiausia, kada įvyksta įšventinimas į
žmones.
Buvau įšventinta į žmogiškas būtybes maždaug
šešerių.
Tiksliai net neatsimenu, kiek tada turėjau
metų. Nei ką veikiau vonios kambaryje, sėdėdama
ant šaltų baltų plytelių. Mėgau vonios kambarį dėl
šviesos, kuri čia buvo kitokia nei miegamajame,
svetainėje ar virtuvėje – minkšta.
Buvau įšventinta į žmones be jokio perspėjimo,
pasiruošimo, be jokios pompastikos. Su vienui vie
nu liudininku – savimi.
Man buvo gera savo vienatvėje. Nepastebėjau,
kaip į minkštos šviesos prisipildžiusią tylą įsmuko
dar kažkas, kažkoks garsas, tinkantis prie vonios
baltumo lyg pipirai prie šokolado – įmantrus,
neįprastas, bet derantis. Miniatiūrinių sparnų zy
zimas. Kažkieno kosmosas susitraukė iki vonios
kambario dydžio. Akimis susiradau orlaivį – tai
buvo uodas. Valandėlę sekiau žvilgsniu jo judėji
mo trajektoriją. Paskui jis nutūpė ant mano dilbio.
Niekada nemušdavau uodų. Paprasčiausiai nesu
vokdavau, kam to reikia. Stebėjau uodą be jokios
žiaurios minties, tiesiog žiūrėjau, kaip jis ilgomis
grakščiomis kojomis svyrinėja tarp vaikiškai baltų

plaukelių, kaip, pagaliau nutaikęs vietą, mediciniš
kai tiksliai įleidžia straublelį į odą, susiranda kapi
liarą. Man net neskaudėjo.
Tai tiesiog buvo gražu.
Ir savotiškai sakralu, tyras kraujo perdavimo
aktas –
uodo pilve maišosi mano kraujas ir jo sultys
ir mes
tampame neatskiriami,
mes tampame vienu kūnu –
tai tobula jungtis,
kūnas ir kraujas.
Jungtis, sudaranti pirmykštį gyvybės pagrin
dą – ryšys tarp grobuonies ir aukos, tarp stipriojo
ir silpnojo, tarp skirtingų būtybių, kurios išgyve
na tik naudodamosi viena kita. Kurių egoizmas
susipina į vienį, ir viskas yra vienis, vienas uodo
straublelis ir vienas kraujo lašas. Ir nebeaišku, ku
ris yra auka, o kuris – grobuonis, nes viskas tampa
reliatyvu – aš priklausoma nuo jo, nes mano krau
jas – jo kūne, o jis priklausomas nuo manęs, nes jo
kūnas – mano kraujyje. Mes abu dabar tik smulkūs
vabzdžiai, mes – viena galaktika, mūsų orbitos su
kasi koncentriškais žiedais.
Galima buvo žiūrėti, kaip ertmė po suglaustais
sparnais tarp ilgų plonų kojų palengva, romiai ir
beveik poetiškai sirpsta raudoniu. Galima buvo
gėrėtis, ir tai galėjo tęstis iki atomazgos, kai jis iš
trauktų savo straublelį iš mano odos ir nuzvimbtų
tolyn, palikdamas tik atsisveikinimo niežulį.
Niekas neturėjo teisės įsibrauti į tą palaimingą
ir intymią mudviejų erdvę.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Palangos senoji gimnazija, IV klasė
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Prakeiktas žmogus
pratęs nieko nejausti
pratęsiantis protėvių abejingumą
pradžių pradžia baigiasi
pralaukti lietaus jau nebeįmanoma jis tavo viduje
prabusk
prašyk atleidimo
pradūrusio sielą uodo straublelio
pranašas jis buvo
žuvo
pramonė krumpliaračiai ir mikroschemos be
jėgiai jie niekada nepagamins tokio švento tra
pumo
pradinis plazdėjimas dūžta
prasta aš galaktika
prašyk atleidimo prašyk
praradęs jautrumą
prakeiktas
aš
žmogus
prakeiktas.
Klūpojau ant šaltų baltų plytelių, žiūrėjau į
uodą, gulintį delne šalia kraujo dėmelės, išsiveržu
sios iš jo mažyčių vidurių. Ir verkiau. Verkiau pa
sikūkčiodama, o žirnio dydžio ašaros krito žemyn
tarsi sulėtinto filmo kadruose ir tiško į baltas plyte
les. Mane suėmė baimė. Žaibiška, protą paralyžiuo
janti baimė. Niekas manęs nemokė žudyti. Dabar
žinau, kad to lengvai išmokstama, priprantama,
bet tada – nemokėjau. Jei būčiau galėjusi, būčiau
išsižadėjusi savo rankos, kaip tėvas išsižada sūnaus
žudiko. Mūsų tobulas kosmosas staiga tapo vieni
ša supernova. Puikiausiai žinojau, kad šią netektį
nesunkiai atsvers dar šimtai, tūkstančiai įvairiose
kūdrose perimų individų, kad uodų populiacijai
nepadariau didelės žalos, ir jie, nepaisydami mano
nuodėmės, šlovingai veisis dar tūkstantmečius.
Bet.
Negi man buvo gaila to kraujo lašo, kuris vis
vien būtų išbėgęs lauk ryt nusibrozdinus kelį ar
poryt prasipjovus pirštą? Negi įmanoma buvo rasti

absurdiškesnį momentą nudrėksti ryšį, momentą,
kuris dar mažiau ką pakeistų? Kodėl turėjau išsiža
dėti to, kas man buvo gražu, natūralu ir paprasta?
Ne instinktas, ne įprotis, tai buvo kas kita.
Prakeiksmas.
Tai buvo pirmas kartas, kai mano gyslomis
pasruvo nuodingi žmogiškojo prakeiksmo syvai.
Prakeikimo, kuris glūdėjo mano sąmonėje, nors
nejaučiau jo. Vienijančio visus, kurie jau įšventin
ti. Kurie niekad man nepasakojo, kodėl taip daro,
kurie nesąmoningai, vedami lygiai to paties pra
keiksmo, nuolat pasiduodavo šiurkštumui, nuolat
atsisakydavo to, ko negalėjo paaiškinti modernus
socialus protas, nuolat nusilenkdavo žmogiškam
egoizmui. Nuolat sunkvežimiais versdavo lauk iš
savo gyvenimų mažareikšmes smulkmenas, nes jos
esą trukdydavo pagrindiniam tikslui, ignoruoda
vo mažus kraujasiurbius, kad galiausiai atsiduotų
stambiam kanibalui. Nuolat skatindavo nesusi
mąstant priimti kaip tiesą tai, ką suapvalėjusi vi
suomenė laikydavo tiesa.
Pavyzdžiui, kad uodai yra blogis.
Nenujaučiau ir vaikišku mąstymu negalėjau
suprasti, kad visi tie požiūriai kaupėsi mano kūne
ir galvoje, grūdosi po oda, kimšo kraujagysles, pa
likdami vis mažiau vietos natūraliam, instinkty
viam, pirmykščiam žinojimui. Įšventinimas buvo
ta akimirka, kai uzurpatoriški svetimi įsitikinimai
nugalėjo. Visiems tai nutinka. Vieni įšventinami
anksčiau, kiti – vėliau. Kai kurie to neprisimena.
Dabar jau niekad nebebūsiu tokia tyra, koks
buvo vargšas uodas, kuriam evoliucinė neteisybė
paskyrė kraujasiurbio dalią, ir jis nieko negalėjo pa
daryti. Auka – ne jis, nes mirtis nėra blogis. Tiesa
kartais daug žiauresnė už palaimingą ramią nebūtį.
Įšventinimas buvo ta akimirka, kai tiesa buvo įteik
ta man, kai buvau įrašyta į gretas tų, kurie žino.
Žmogiškų būtybių, kurios yra bejėgės prieš visuo
menės mechanizmą. Prakeiktos aukotis dėl daiktų,
nuolankiai paklusti dogmoms, sugalvotoms tikrų
ir tariamų pranašų, nuostatoms, kurių prasmės ne
žino, įsilieti į vieną srautą, kuris niekada nekeičia
9
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krypties. Tapti masės dalimis ne išoriškai, bet vi
dumi. Pasmerktos siekti nirvanos ir iškart negailes
tingai išplėšti save iš jos, vos tik pajunta kopiančios
ta linkme. Pasmerktos stengtis sudaryti visas sąly
gas keroti žmogiškai savimeilei ir kartu ignoruoti,
įkalinti save, nepaisyti smulkmenų. Paversti viską
kasdieniais mostais, tik gestais, nieko daugiau.
Priprasti. Visą gyvenimą kovoti su skirtingais po
sąmonę cirkuliuojančiais pradais, pasmerktos gai
lėtis savo veiksmų, užprogramuotos klysti. Būty
bės, kurioms skirta persekioti ir žudyti savo pačių
dalis, saugančias saitus su tomis materijomis, kurių
nesupranta protas. Būtybės, sukurtos nejautrumui,
labiausiai – nejautrumui sau. Būtybės, sutvertos
egoizmui ir suvokimui, kad tokios yra.
Prakeiktieji, pasmerkti nejautrumui.
Toks yra prakeiksmas.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
„Jėzau, juk tai – tik paprastas uodas“, – sakė
jie visi, tarsi sveikindami įsiliejus į jų gretas. Ne
siginčijau.
Uodo laidotuves surengiau balkone, tarp kak
tusų. Jam ten būtų patikę. Paguldžiau ant apibrai
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žytos ir nutrupėjusiu laku palangės sulūžusį negyvą
jo kūnelį ir apdėliojau plastikinėmis gėlėmis nuo
lėlių drabužių. Šermenys buvo kuklūs, nes verkiau
ir budėjau tik aš, o kiti įsmukdavo nebent įsitikinti,
jog man pasimaišė, ir sprukdavo šalin, kad nepama
tyčiau, kaip prunkščia. Žinau, jiems buvo juokinga.
Kitą rytą man nematant nabašnikas buvo be
jokių papildomų ceremonijų sušluotas į šiukšlių
kibirą, o plastikinės gėlės sugrįžo į lėlių drabužių
dėžę. Liko tik bronzinis uodo paminklas, kurį pa
stačiau pavėsingoje aikštėje savo atmintyje. Nu
sprendžiau per kiekvieną šventę prie jo pasodinti
našlaičių.

Dykuma
Mūsų kūnai – tarsi šventyklos. Tylios švento
vės, apčiuopiamame laikinume saugančios prisimi
nimus apie dievus ir aukas, kurias jiems atnašavo
me. Mūsų kūnai – tarsi sakralus aukuro liepsnos
virpėjimas. Jie žymi sapnus, žino ženklus ir neištar
tas mintis. Nepasakytus žodžius. Mintis gi žody virs
melu; mūsų kūnai – idealiausia tų minčių saugykla.

Proza
Keturios palatos sienos (viena apdovanota lan
gu), apsimetančios baltomis, tvarkingai atriekusios
laiko kvadratinį švarios erdvės gabalą, atskirtą nuo
kitų erdvių, kito oro, kito dangaus. Mano kūnas –
ant lovos; viename antklodės kampe tįso niekam
nepastebimas atbrizgęs siūlas. Dykuma. Tylus sie
nų, paklodžių ir odos baltumas vientisas lyg dyku
mos smėlynai. Beveik įmanoma patikėti, kad lėtai
kateteriu mano venos link atslenkanti upė tėra mi
ražas. Upė tamsios portveino spalvos – vienintelė
paguoda baltoje dykumoje. Viskas galėjo būti mi
ražas. Užsimerkiu.
Akimirka, kai pirmas portveino spalvos skys
timo lašas palieka kateterio žiotis ir įsilieja į mano
kūną, kai tampa keleiviu kraujagyslių sistemoje,
visiškai nejuntama. Svetimšalis vienuolis niekieno
nepastebėtas praėjo pro nesaugomus šventyklos
vartus ir įžengė vidun. Jo žvilgsnis – ryžtingas. Jis
eina tolyn, tiesiai pagrindinio aukuro link. Prirei
kia šiek tiek laiko, kol jo įžiebta liepsnelė išauga,
sustiprėja, tampa panaši į alkaną žvėrį. Šviesa ūmai
pasiekia patamsėjusias, apleistas šventyklos sienas,
baidydama naktinius padarus, mirguliuoja skliau
tuose ir užkaboriuose. Tamsa nenori užleisti vietos
šviesai, tamsa nesupranta, kas vyksta. Man ima
juoduoti akyse, išpila šaltas prakaitas ir pasidaro
baisiai silpna. Kas nors išvarykit lauk tą įsibrovėlį,
norisi riktelėti, bet pritrūksta jėgų išspausti garsą.
Neįtikėtina, kaip smarkiai žmogus gali apakti.
Ne tiesiogine prasme. Tapti nejautrus ir abejingas.
Kaip uoliai žmogus sugeba stengtis gyventi kuo
abejingiau, matyti kuo mažiau tikrovės ir visiškai
ignoruoti vis retėjančius sąmonės signalus. Tai
tiesiog mistiška. Žinau, nes medicininė portveino
spalvos upė teka mano venon būtent dėl šitokio
aklumo. Dar truputis, ir virš mano galvos būtų
plytėjęs ne palatos lubų baltumas, o tamsus karsto
dangčio atodūsis. Neįtikėtina, kaip ilgai sėkmingai
auginausi abejingumo kiautą ir lindau vis giliau į
jį. Žinoma, nesąmoningai. Juk nenorėjau tokios
akimirkos su tokiomis mintimis. Norėjau tik bėgti.

Tai taip paprasta. Norėjau tik bėgti – ir nie
ko daugiau. Jokių užslaptintų minčių apie bėgimą
tam, kad svarstyklės išspjautų mažesnį skaičių, o
pilvas būtų plokščias kaip plekšnė, arba tam, kad
laimėčiau kokias varžybas, arba tam, kad kam nors
pasigirčiau kilometrais. Ne. Tik bėgti. Svarbus
pats procesas. Viskas prasidėjo nejučia, natūraliai
ir instinktyviai. Man trūko gaivaus oro plaučiuo
se ir to, kas priverstų kūną jaustis reikalingą. Pir
momis dienomis nukicendavau tik kelis šimtus
metrų keistais, tam netinkamais batais. Paskui
po kokį kilometrą. Batai evoliucionavo į kur kas
labiau pritaikytus. Atstumai – į kur kas ilgesnius.
Bėgimas pamažu tapo kasdieniu ritualu. Būtinybe,
kaip pusryčiai arba miegas. Arba meilė – tai buvo
savininkiška, uzurpuojanti, gniuždanti aistra (beje,
pasakymas „cheminė reakcija“ čia labai tinka, nes
dabar jau žinau, kad šitokia meilė turi net mokslinį
pavadinimą – „bėgiko narkozė“ – ir yra sukeliama
visokių dopamino, serotonino ir kitokių inų pasi
linksminimo). Viskas buvo puiku. Bėgti ir jausti,
kaip kojose atsiranda lengvas nuovargis, žinoti,
kad jis pradings po kelių apšilimo minučių, bėgti
ir traukti į save orą, jaustis gyvai ir pasitikėti savo
kūnu. Bėgti ir pavargti, vakare griūti į lovą ir už
migti, mėgaujantis saldžiu nuovargiu. Bėgti ir pa
ilsėti, išvėdinti mintis ir išskalbti oru galvą. Mes su
bėgimu kartu buvome laimingi. Mums neužtekda
vo pusvalandžio pasimatymo. Mes troškome kartu
leisti ištisas valandas. Mano tempas lėtėjo, bet aš to
nepastebėjau. Buvo laikas, kai pasimatymai truk
davo dvi valandas. Per tą laiką bidzendavau pušyno
takais jau labai lėtai, nes nenumaniau, kas darosi
mano kūnui, bet su bėgimu nesiskyriau, mus vie
nijo prisirišimas, galbūt – pareigos jausmas, kaip
būna dvidešimt metų kartu išgyvenusiems sutuok
tiniams.
Bėgti buvo vienintelė išeitis. Vienintelis būdas
ištrūkti, atsijungti, pamiršti viską, būti absoliučiai
laisvai. Kai bėgi, matai aukštai virš galvos sklen
džiančius paukščius. Ir esi jų brolis. Nesi prastes
nis, nes kojos – tavo sparnai. Kai bėgi, kvėpuoji
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rūku, miglomis, plauki rasomis. Tokia gaivinanti
paguoda po pusės dienos civilizacijoje, mokyklos
suole. Mano sėdynė nemėgo ilgai dunksoti ant
kėdės. Bėgimas buvo vienintelė laisvė, vienintelė
išeitis.
Pasirodė, kad tai – pats tiesiausias kelias išeiti
iš proto. Meilė akla, skelbia venesuelietiškų teleno
velių anonsai. Taip, akla – ir tai baisiausia. Tapau
tokia akla, kad nepastebėjau, kaip nuovargis per
sikraustė į mano kūną ilgam laikui, nebesitenkin
damas svečio statusu, kaip kaskart tos kelios laiptų
pakopos namų durų antrame aukšte link išaugdavo
į vis labiau sekinančią užduotį, į tikrą majų pira
midės statumą. Tapau kuinu, nuvaryta pavargėle,
kurią pasigailint būtų buvę galima nušauti. Tik aš
tai to nežinojau. Nejaučiau. Tik daug vėliau pasi
daro įmanoma apčiuopti tą sieną, izoliacinę plėve
lę, kuri skyrė protą nuo sveiko proto. Dabar man
visiškai aišku, kaip ten buvo. Priklausomybė. Vieni
tampa priklausomi nuo kokaino, kiti – nuo bado ir
nenuskaičiuojamų svėrimųsi, treti – nuo sekso arba
darbo. Aš tapau priklausoma nuo bėgimo. Bėgimo
narkomanė. Bėgomanė. Juk ir anoreksikai nežino
ir negali suvokti, kokie yra perkarę – jiems rodosi,
kad yra baisiai stori arba bent jau tikrai ne liekni.
Taip ir man neatrodė, kad kažkas ne taip. Neat
rodė, kad būčiau persistengusi, tiesiog sportavau
ir man gyvybiškai reikėdavo tų laimės hormonų,
kurių prisigamina judant. O iš tiesų buvau išseku
si. Miražas. Šitas aklumas man pats įdomiausias.
Stačiai tyrinėjimo verta smegenų reakcija.
Kai mokyklinei sveikatos pažymai prireikė
kraujo tyrimų, iš mano piršto išvarvėjo tik varga
no vos vos parausvinto skystimo srovelė. Eritrocitų
tame skystime turbūt reikėjo itin kruopščiai paieš
koti. Taip prasidėjo mano ekskursai į ligonines ir
svarbus biografijos faktas – anemija. Neįtikėtina,
bet aš jaučiausi gerai ir net nelabai norėjau patikėti,
kad su daugiau kaip perpus mažesniu už norma
lų hemoglobino kiekiu kraujyje (koks šlaistėsi po
mano kraujagysles) galima ir kibirą paspirti. La
biausiai vargino vaikų gydytojos, kurios nė velnio
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netikėjo, ką aš sakau. Joms visoms atrodė, kad ba
dauju ir prisigalvoju kosminių dietų.
– Tai ne vegetarė? – nutaisiusi įtarią miną pasi
suka į mano mamą.
– Ne, – vienu metu atsakome mudvi su mama.
Tada gydytoja pagalvoja: tipiška – paauglystė,
ta mamelė net nežino, kas ir kaip. Pasivėdėja mane
atskirai į kamarėlę pasikalbėti akis į akį.
– Ar viską valgai? – klausia.
– Taip, – atsakau. – Išskyrus majonezą ir sal
dainius.
Nepatiki, žinoma.
– Ir mėsą valgai?
– Taip.
– O ką labiausiai mėgsti?
– Nežinau, viską. Pavyzdžiui, labai skanu sriu
bos.
– Kokios?
– Nežinau. Gal vištienos.
Žiūri įtartinai keletą sekundžių primerkusi
akis. Jokios naudos, vis vien meluoja, pamano. Iš
rašo siuntimą pas kitą panašią gydytoją, kuri vėl
žiūri prisimerkusi ir klausinėja apie sriubas ir mėsą.
Po keliolikos sekundžių ugnis šventykloje įside
ga tolygiai, spragsinčiose aukuro liepsnose sudega
paskutiniai kadaise atnašautų aukų likučiai. Silpnu
mas, juoduma akyse ir keistas šaltas karštis pama
žu atslūgsta. Mano kūnas priėmė tamsiąją upę. Jos
vandenys vis dar slenkasi kateteriu, pakėlusi akis,
galiu matyti visą ežerą, kuris dar turi iš kabančio
maišelio subėgti į veną. Vietoj gražios tamsios spal
vos skysčio ten turėtų būti kažkieno kraujas. Kaž
kieno mintys, kažkieno jausmai ir instinktai turėtų
srūti mano gyslomis kartu su svetimu krauju. Ta
čiau mano tėvai man parinko abejingą geležies pre
paratą. Toks palaimingas sterilumas. Jokių istorijų,
tik funkcija. Niekas kitas nebus kaltas dėl to, kokias
mintis dabar saugosiu savo kūne, tik aš pati. Niekas
kitas nežinos, ką ir kokiems dievams aukojau.
Visa kita tebus miražas, atgyjantis nebent ligo
ninės palatos baltume.

Proza

In memoriam
Neturiu juodų drabužių. Tik nuskalbtas kel
nes, apmaudžiai be kišenių, ir porą kojinių, neiš
vengiamai artėjančių prie tos stadijos, kai kulno
vietoje lieka šventvagiškas tinklas. Bet nė vienerių
marškinėlių, net tų be rankovių, kuriuos tėvas va
dina probleminiais (nes prisiekę jų dėvėtojai turi
daug problemų). Jokios juodos palaidinės, sukne
lės, marškinių. Mano spinta aiškiai nepasiruošusi
būti užklupta gedulo, vis dar naivi ir spalvinga, vis
dar besivilianti, kad taip ir liks, pagalvojau, akimis
pro langą sekdama plikus pakelės medžius, skrie
jančius pro šalį.
Mamos paskolinta suknelė man per didelė,
todėl jausmas toks, lyg lindėčiau maiše. Juodame
maiše, kokiame neša skandinti kačiukus.
Išlipus iš mašinos, kojas ir veidą apžioja šaltis.
Iškvepiamo oro tumulai kondensuojasi į asmeni
nius debesis. Pradžių pradžios bažnytkaimis nuogas
kaip krautuvininko plikė, ir neaišku, ką toji plikė
reiškia – nejaukią, svilinančią tuštumą ar prigimtinį,
išmintingą kuklumą. Nuogi medžiai, nuogas pilkas
dangus, tokios pat pilkos nuogos sienos, nuogos ga
tvės. Jeigu čia sutiktum žmogų, ko gero, jis nedrįstų
išsiskirti iš visumos – jo veidas irgi būtų pilkas.
Sugniaužusi baltą chrizantemą, įžengiu vidun.
Į savotišką sapnų inkubatorių, samsaros šventyklą,
nebūties muziejų. Lakuotame karste paguldytas
didžiulis kokonas. Aplink apdėliotos baltos gėlės.
Jų kvapas saldus ir kartu šleikštus, iš pradžių ap
simestinai maloniai įsismelkiantis nosin, o paskui
virstantis vimdančia, vidurius traukiančia saldy
be. Tarsi laukdami, kol iš kokono išsiris drugys ar
bent jau karkvabalis, aplink susėdę juodi žmonės
pusbalsiu šnekučiuojasi ir kovoja su chrizantemų
kvapu. Viskas paruošta šventam išsiritimo aktui –
švelniai šokčioja liepsnos žvakidėse, iš salės gilu
mos kartkartėm atsklinda keisti muzikos akordai.
Ta muzika man primena plaukus besišukuojančio
bepročio dainą.

Viskas paruošta, tiktai kokonas tuščias.
Pastirę prosenio pirštai labai nenatūraliai
gniaužia šventojo paveikslėlį. Krūtinė išsišovusi
priekin, nugara tokia tiesi dar niekada nėra buvusi.
Veide fantastinė šypsena. Siurrealistinis grožis nu
rimusio žmogaus.
Galėčiau prastovėti čia valandų valandas, ati
džiai apžiūrėti visas detales, grynai iš medicininio
smalsumo išstudijuoti veido bruožus, odos spalvą,
sąnarių padėtį. Įsižiūrėti į tą keistą, šiurpiai nena
tūralų veidą ir kūną. Bet juk juodieji žmonės imtų
spoksoti, šnypšti vienas kitam į ausį. Todėl tik pade
du chrizantemą į jau išaugusią jų krūvą ir nuskubu
toliau nuo kokono, į šešėlį po masyvia pilka kolona.
Iš čia galiu stebėti vabališkus tamsius budėto
jus. Kai kurie man visai nepažįstami, pusę jų esu
mačiusi kokį kartą gyvenime. Keli budėtojai vienu
metu žvilgteli į laikrodžius. Vienas kitas iš man
dagumo sušnirpščia ar atsidūsta. Stambus žilas vy
ras knapteli, kovodamas su nuovargiu. Kiti gyvai
šnabždasi, kikena, apkalbinėja vieni kitų žentus ir
marčias. Tetulės su neįtikėtinu entuziazmu pasako
jasi giminės gandus, naujienas bei senienas, kurias
buvo primiršusios. Gal tai ir gerai, užgožia klaikią
bepročio dainos melodiją. Salė šiek tiek primena
ligoninės ar banko laukiamąjį – ritmingai kryžiuo
jasi juodų žmonių žvilgsniai, ritmingai keičiamos
kojos sėdint. Vienodais laiko intervalais budė
tojai dingsta už šoninių durų, kamaroje, kur ant
ilgo stalo lėkštėse blizga dešros griežiniai, cukruoti
sausainiai, saldainiai ryškiai mėlynais popierėliais.
Ten galima pailsėti nuo slegiančio kokono buvimo,
nuo pareigos šnirpščioti ir šleikštaus chrizantemų
kvapo. Tik pastiręs kokonas nedera banko ar ligo
ninės laukiamajame. Vietoj jo turėtų stovėti regis
tratūros stalas su atšiauria pro akinių viršų žvilgčio
jančia darbuotoja, tada viskas būtų aišku, paprasta
ir lengva. Kažkam garsiai sugurgia pilvas.
Moteriškių pliurpimas, melodija, klajojanti iš
vieno salės kampo į kitą, skaudi lempų šviesa, tam
sūs siluetai ir šleikštus chrizantemų kvapas liejasi
į vientisą gaudžiantį karavaną, keliaujantį sąmo
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ne. Lėtai juda salvadoriški tamsūs drambliai ada
tinėmis kojomis, smingančiomis kiaurai kaukolę.
Mane kankina žiovulys. Mane baisiai ima miegas.
_________________________
___________________________
Drambliai išsirikiuoja į lygią eilę, vienas paskui
kitą, tolygiais atstumais.
Jų kankinamai ilgos kojos staiga nebeduria.
Daugybė dramblių.
Figūros išsiliejusios, kontūrai neaiškūs.
Tamsūs siluetai vos pastebimai virpančioje si
dabrinėje migloje. Dalį sekundės užtrunka
miniatiūrinė evoliucija –
figūros laibesnės ir tiesesnės,
dvikojės.
Juda lėtai, tvarkinga eile, tvarkingomis galvo
mis, tvarkingais gyvenimais.
Dviejų liftų link.
Jie vienodi. Didelės H raidės žiba virš jų abiejų.
Hell
ir
Heavens.
Priešais liftus sėdi registratorės.
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Žvilgčioja pro akinių viršų, ilgai spokso į kom
piuterių ekranus, klausinėja tamsių figūrų.
Surašo ūgį, svorį, amžių, dantų skaičių, batų
dydį, palikimą, fobijas.
Mosteli dailiomis rankomis su šviežiu mani
kiūru į vieną ar kitą liftą.
Figūrų eilė ties jomis prasiskiria į dvi linijas.
Tyliai suspingsi lemputė virš lifto, kai jis atsi
laisvina.
Veža vienu metu ne daugiau kaip penkis.
Vienas H viršun, kitas H apačion.
Visiškas abejingumas kylant ir leidžiantis, visi
juk supranta oficialumą.
Ne vieta galvoti, ar palikai
gedulingą
ar
geidulingą.
_________________________
___________________________
Patogu, kai nereikia verkti ir gedėti. Pastebiu
tokią mintį nežymiai šmėstelint ir kitų veiduose.
Gal taip geriausia?
Viskas prasidėjo nuo armijos, aš žinau. Buvo šau
nus vaikinas, bet armijoje išmoko gerti. Treji metai

Proza
sovietinių karo pajėgų laivyne pakeitė jauną naivų
kaimo vaiką. Grįžo tvirtesnis, vyriškesnis. Grįžo jau
įpratintas atnašauti aukas užmarštį dovanojančiam
alkoholio tironui. Atitarnavęs vėl dirbo ūkyje, vedė,
susilaukė vaikų, neteko žmonos, plaukų, dantų, su
linko, susiraukšlėjo, išdžiūvo. Tačiau neapleido įsi
pareigojimo marinti smegenų ląsteles. Gyvendamas
su savo nemirtinga motina, turėjo troboje asmeninę
kamarą. Kartais negrįždavo. Paskui, po dienos ar
dviejų, paršliauždavo blaivytis. Geležinę kantrybę
turėjo – šitaip vargti dėl to alkoholio, klausytis bari
mosi, svaigstančia galva keltis iš šalto purvo, kapei
kas krapštyti, per girtą miglą net nepastebėti, kaip
auga vaikai. Jis neturėjo draugų, pergyveno žmoną,
vaikams nebuvo pavyzdys. Nykoka biografija. Todėl
ir jam mirus salė nevirpa nuo raudų.
Taip nevirpa, kad net ima persekioti keista
mintis. Galbūt prosenis, didesniąją dalį gyvenimo
stropiai besistengęs nualinti kūną, nukankinti ir at
bukinti sąmonę velnio lašais, taip elgėsi tikslingai?
Gal iš nežinojimo, o gal iš noro nežinoti? Viskas
prasidėjo nuo armijos. O gal ir seniau – jis gimė
karo metais. Armijoje pažino vyriškumą ir išmoko
skandinti užmarštyje kai kurias jo formas. Galbūt
kulkos, sprogmenys ir žaizdos išmokė. Gal fatališ
kas mirties artumas atvėrė akis. Parodė, koks trapu
mas, koks pažeidžiamumas ir laikinumas slėpėsi po
kiekviena uniforma. Kaip lengva ištraukti dūšią iš
kūno. Lengviau, nei atrodo. Tereikia vieno judesio.
Tik vieno. Vieno pirštų spustelėjimo. Tada pajuda
juodų paliktųjų virtinės, staiga pasaulyje padaugėja
raudančių moterų, verksmą užgniaužiančių vyrų.
Tada atsiveria tuštuma.
Galbūt nyki biografija buvo matematiškai tiks
lus sprendimas. Artumas baigiasi dvejopai, parodė
karinis laivynas, – skausmu arba nebūtimi. Pir
masis būdas tauresnis. Tapus paliktuoju, galima
raminti save tuo, kad kančia tenka tik vienam iš
dviejų, vadinasi, jei teko pačiam, kitas nuo jos iš
vaduotas. Kitas plūduriuoja palaimingoje, ramioje
nebūtyje. Bet kaip žinoti, kad jis taps tuščiu koko
nu pirmiau? Šito negali numatyti, šito gali nebent

tikėtis, o tai būtų baisu ir sunkiai suprantama. An
trasis būdas – švelnesnis. Tačiau yra šioks toks ke
blumas. Reikia numirti pirmam, o tai reikštų, kad
kitas turi prisiimti neišvengiamą pabaigos tuštumą.
Kaip galima šito kam nors linkėti?.. Argi žmogiška,
argi padoru po savęs palikti skausmą?
Galbūt tada kareivio sąmonė išrado trečią išeitį.
Ji sunkiai įmanoma, beveik neįgyvendinama, rei
kalaujanti beprotiškos valios. Bet užtat apeinanti
rebusą aplink. Neskausminga. Nešališka. Tai – ge
riausias atpildas. Galbūt dabar chrizantemų kvape
paskendusi salė, primenanti banko laukiamąjį,
tapo prosenio triumfo erdve. Galbūt vienatvė yra
sprendimas. Pati humaniškiausia ir išmintingiau
sia pasiaukojimo dėl kitų forma. Šventuoliška valia
vienam prisiimti naštą, kad būtų išlaisvinti kiti.
Galbūt niūri girta kasdienybė priklausė tokiam iš
mintingam ir tauriam mąstytojui, kokia aš niekada
nesugebėčiau būti?..
Esu ciniška ir nebetikiu daug kuo. Bet žinau,
kad esu per silpna, kad pasirinkčiau tokį sprendi
mą. Nesugebėčiau. Reikia tiesiog dieviškos tvir
tybės laikytis tokio plano. Nenuostabu, kad tada
tenka marinti smegenų ląsteles alkoholiu, vienišu
bastymusi ir tūnojimu tamsioje ankštoje kamaro
je. Taip galima išprotėti. Pamažu keista bepročio
dainos melodija ima įgauti prasmę. Tik išminčiaus,
tik pranašo protas galėjo sąmoningai atsiriboti nuo
bet kokio artumo.
Gaila, kad vienišas mąstytojas bus pamirštas
kaip eilinis kaimo girtuoklėlis. Tačiau neturiu tei
sės įsibrauti į jo planą, kai šis jau pavyko. Neturiu
teisės griauti triumfo.
Man pėdkelnės bjauriai nuspaudė pilvą. Po
kelių valandų tūnojimo šaltame laukiamajame pa
lieku kokoną taip ir neišsiritusį. Nutipenu per salę
lydima juodųjų žmonių žvilgsnių. Uždariusi duris
iš lauko pusės, pasijuntu lyg didžiulėje kanalizaci
jos skylėje, susiurbusioje garsus, kvapus ir vaizdus.
Nutilo bepročio daina, ir chrizantemų šleikštulys
nebepasiekia.
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Poezija

Mūza Olimpija Svetickaitė

ekrano epas. duobė
1
mes sujungti sunkiais kabeliais – apkaišytais nuvytusiomis gėlėmis –
storoje dangoje įspausti seni paukščių pėdsakai –
kibernetinės saulės stingdo tuštumos išmatas –
nanometrinės skylutės žarsto ledukus ant praeivių galvų –
jų žvilgsniai kutena mūsų padus – – –
2
mano akių leitenantai muša tavo kapelionus –
susiliejusiose gyslose verda kraujas – limfocitai bučiuojasi –
mes žudom juos pirktinėmis tabletėmis –
mes – civilizuotos varlės su mikroschemomis galvose –
mintančios protėvių šonkaulių putra –
daužančios vaikų galvas beisbolo lazdomis –
žviegiančiu melu kemšančios kaukoles –
leidžiančios laikui apatijos ampules –
tirštinančios kalkes gyslose sms žinutėmis –
tirštinančios užakusią upę būties šiukšlėmis –
mes – paukščiai šunų akimis – sausa nuodėme ant kaktos –
higienos trūkumą užtepam lūpų dažais –
tūkstantį kartų vaidinam vėjo šlagbaumus – nuplėšytais skvernais –
nežymia kasdienybe aplipdyta grubiais lipdukais –
apipuvusiais dantimis – gličiais liežuviais minkoma telefonine meile – – –
3
tu mirsi po tūkstančio metų – mirsi po tūkstančio metų –
ošia telefono kriauklė – – –
kai mirsiu po tūkstančio metų – mirsiu po tūkstančio metų –
prisiekiu – nušausiu tave – užmėtysiu nuodingomis piktogramomis –
pagriebusi tvinksinčią ranką nutempsiu į Dangų – tiesiai pas Dievą –
ir išvysiu – pagaliau – išvysiu tavo veidą – prisiekiu –
klykiu plytai ausy
2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, 8a klasė
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Poezija
tam tikra
manyje auga sienos
šimtai aidinčių kiautų
juose veriasi skylės –
laukan laša kraujas
iš skylių auga šaukštai
šaukštai kiauri, šaukštai skambantys
šaukštai tušti
į juos byra sniegas –
netirpsta
šaukštai remias į žemę
į juodžemį, klampų akivarą
jame mano kaulai gieda –
vilkai šiaušia kailį
žemė užkasa raktą
jį apneša rūdys, pelės dantukais
nugraužia dantis – lieka dulkelės
raktas saugojo saulę
ištirpdžiusią mus į ženklus –
ji kaustosi upės dugne –
sudega žuvys
upė apšviečia medį
ir į rytus krenta šešėlis –
ten nelieka lapų ir paukščių
tik kurmiai vėjo vargonuose
po medžiu yra žmonės
šimtai bespalvių veidų –
jų bruožus blukina pienas
tie žmonės yra manyje
mano šnervėse drėksta jų pėdos
ir pienas laša į kibirus –
aidi pasaulis
nes yra tam tikras ruduo
egzistuoja tam tikrais metais
diena tam tikra

kai langus užneša suodžiai
kai dubenys visi prisipildo –
ir nėra kam nušveisti,
ir nėra kam išgerti,
ir nėra kam ištarti
kad jokių sienų,
jokių šaukštų nei pelkių,
nei pulko akių po šaknim
nebėra
nes nelieka manęs

***
iš devinto aukšto žodžiai teka upeliais
lenktyniauja šaltom betoninėm pakopom
karštos konstrukcijos gaivalai kunkuliuoja
vienas kitam cheminės reakcijos šnypščia
keičias spalva ir fizikiniai dydžiai
užančiai pilni tarakonų nuodų
moteriška giminė naudojasi lietsargiais
vyriški lietvamzdžiais belyčiai prisipirkę purvasargių
trankosi laiptinių sienom tinką ir spalvą nugraužia
kliokia liūdnais žmonių pėdsakais
naujakurių lagaminų vėžėn prasigraužia
tepa užklydėlių žvilgsnius pilkai
dulkėti kriokliai užtveria kelią
nutiesia pilką gandonešių traktą
per tvankumą slopią karštoj daugiabučio kaktoj
susprogsta kraujagyslės blyksi akiduobės tuščios
sninga rudais karkalais byra dantys
kariesas sienas užgrobia nėra pinigų
dantų pastai kojos išsuktos reumato
trypia prie laiptinių durų botais žaliais
raudonam kraujo klane paskutinio oro diagnozėj
užstrigusios kodinės spynos bobų migrenos
ir slogos susprogsta milijoniniai senių pilvai
–––––––––––––––––––––––––––
kamšty įstrigo isterija
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Poezija
žemiau nulio
1.
gruodis yra rudens komplikacija
nesutepti apmirusių medžių sąnariai
į traiškanas grimztančios trobos, sulipę jų akys
dangus, virstantis snarglėto laiko kapsule
ir Dievas, besiruošiantis kalėdų atostogoms
paslėpęs raktą nuo debesų
kad pajustume, kaip lėtai žemę kausto gruodas
kaip peršti iš odos besisunkiantis pienas
o išdžiūvusių vagų vietoje lieka raukšlės
kaip maudžia dylantys išsiskyrimai
ir kaip lėtai troleibusai tolsta veždami atsisveikinimus
o kitose stotelėse už rankos laiko tyla
2.
lieptai girgžda nuo atvėsusių moterų
jos šaukštais tarpupirščiuos skobia mėnulį
jų gniaužtuose pūdai druskos stingsta į riedulius
jų kojos medėja ežere, žuvys siurbia kraują iš venų
iš tuščių akiduobių kyla varnų pulkai
o krūtyse sirpsta juodas sniegas, jį žindo vėlės
3.
mes ryžtamės būti žvėriūkščiais žiemos galugerkly
kasti sniegą kalkėtose gyslose
galąsti ledo dantis, širdimi malti šaltį
ir versti ją žiaukčioti savo kūnu
nes tikim, kad yra tam tikras laikas
kai senutės sušąla į akmenis
kad yra laikas kalti vinims į jų karstus
kad yra laikas juos leisti į žemę
kad yra laikas sielai pabalti, odai parausti
kūnui minkštėti, trauktis žaizdoms
ir laikas yra pakilt iki nulio
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o tada ateina laikas, kai atrodo
kad šis tingulio tvarstis yra amžinas
kad amžinas yra šis rankų nusvirimas
ir ši pernykščių lapų simfonija tęsis be galo
bet tada ateina pietų vėjas
ir nupučia juodus debesis
o dabar mes ryžtamės būti žvėriūkščiais
nes tikim, kad jis atneša atlydį

sniegas
bijau trapaus žiemos siūlo
atsiritančio tyliomis naktimis
paliekančio šaltą platėjančią šliūžę
jis nejučia apraizgo rankas
įsibeda į odą tūkstančiais adatėlių
šiaušiančių kūną apatijos šiurpuliukais
jis iš lėto veržia mazgus
kietėja tykūs jo gniaužtai
aštrios metastazės plinta pirštuose
kyla aukštyn vyniojasi apie kaklą
vąšeliai kabinasi miego arterijos
jis skleidžiasi galva užmaršties virbalais
tankiai sumaizgo akis
nosis pasiduoda monotoniškam sapnui
į gyslas byra ledo tabletės šaldančios jūras
visos upės pasidengia klyksmo ledu
meldai nulinksta po tuštumos kąsniais
bedugniam danguj grimzta paukščiai
užstringa patefonai kasdien sustingę varpai
nešildo ugnies
baltas kraujas raudonam sniege

Poezija
septem
1. pirmadienis
lekiu tiesiai į saulę
suku po kojomis kaistančią žemę
dulkės lipina akis
musės kimba prie skruostų
jaučiuos it mašina aplipusi vabzdžių lavonais
2. antradienis
po dienos susilieja vaizdas
namai laidai su aukšta įtampa
sunkus betonas girtaujantys debesys
į vieną tunelį glitų akivarą
užsiveriantį už nugaros

neaplenkė manojo šviesmečiu
tu sukies nežymioj būty netoliese
pagausi mane už skvernų
aš atmerksiu akis
6. šeštadienis
nenoriu žinoti
koks jausmas numirti vasarą
su vaikais kartu klykiant žuvėdroms
girgždant nuo istorijų pavargusiems suoliukams
nukirpti trumpą vaizdajuostę
nė nesustojus
7. sekmadienis
nemirsi

3. trečiadienis
kelias pilnas keptos mėsos
skirtingo senumo ir supuvimo lygio
aromatų paletė lenda į nosį
vis pamąstau:
koks jausmas numirti vasarą?
4. ketvirtadienis
vis pamąstau:
mano rankos nebepažintų tavųjų
kišenėse ieškau trafareto
noriu priglausti jį prie akių
įkišti į ausį indikatorių
atpažinti tavo žingsnius
nejaugi žinai,
koks jausmas numirti vasarą?
5. penktadienis
nenoriu sukti laikrodžio į priekį
versti kalendoriaus pirmyn
noriu žinoti: tavo laikas

ten mes susitiksim
po tūkstančio metų žiema traiškanotom akim
nusibrauks nuo kaktos tankių kaltūnų sruogas
patraškins sumedėjusiais kaulais savo vienatvę
išskleis pasauliui rankas atrofuotais raumenim
girgždančius ratus išsitraukus pradės dalinti žemę
beskonį savo gimtadienio tortą
ji skrepliais apspjaudys mūsų langus
apvems senus parkų takus
retės grindiny stingstantys mūsų žingsniai
mes nešiosim savo mėsą palei namų akių dugną
išskleisim savo plaštakų žemėlapius
žvilgsnių dygsniais apmesim išpėduotus kelius
virpančiom galūnėm grubiai užlipdysim skyles
visus kelio filmus suklijuosim į vieną vaizdajuostę
kruopščiai paragausim kiekvieno jos kadro
nuvargę nuo cukraus vata apgaubtos prėskos tylos triukšmo
nusimesim sunkius savo gaurus ir perlaušim kūno šarvus
ten mes susitiksim
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Saulė Kubiliūtė

Brandenburgo arkliai
Jaudinantis ketvirtadienio laukimas.
Jokie vartai man niekad nesukėlė tokio jaudi
nančio kontrasto tarp to, kaip aš jaučiausi prieš
juos praeidama ir kaip jaučiuosi praėjusi. Jokie. Jau
pirmąkart praeidama pro Brandenburgo vartus,
supratau tai. Jau tada, tą pirmą kartą, kai many
je kažkas pasisėjo. Kažkas slegiančio, spaudžiančio
prie žemės. Tačiau ir įtraukiančio. Išsipusčiusi,
apsigobusi brangiausiais tamsių spalvų kailiais, po
didžiule šviesia skrybėle pasislėpusi nuo pasaulio,
aš tuoj ir vėl pralįsiu pro savo numylėtus vartus.
Puikiai pamenu savo pirmąjį kartą.
Palindau po vartais. Praleidau kelias trumpu
tes akimirkas po trimis arkliais kaukšėdama aukš
takulniais. Mane tai keistai sujaudino. Tą kartą
širdyje pasisėjo šiek tiek tragizmo. Atsiminiau
nuoskaudas. Prisiminiau visus, kurie mane užgavo,
problemas, kurios atrodė nebeišsprendžiamos.
Ne sovietams, o Vokietijos gyliui ir melancho
lijai tu baisiausiai pralaimėjai, Hitleri. Aš galiu
suprasti tave. Bent jau iš dalies. Vokietijos gylis ir
melancholija lengvai įtraukia. Tai ir buvo didysis
tavo pralaimėjimas. Berlynas tave kaip menininką
įkvėpė keistoms mintims ir išdavė nė mažumėlės
nesigėdydamas.
Norėjosi dar, dar ir vis dėlto dar, dar. Paskui jau
nebežinai, kada sustoti.
Kadaise ta dvasia buvo sėklytės, vėliau tapo tri
mis kumeliukais, o dabar visi trys brandūs arkliai,
kurie mane trypia. Melancholija meistrė pasiversti
kažkuo kitu. Kartais ji, kaip nutiko Hitleriui, pasi
rodo kaip kraštutinė idėja, kartais, kaip tai nutiko
man, kaip Brandenburgo arklys. Vėl kažkuris stuk
telėjo. Pakentėkit.
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Susijaudinu.
Linguok klubais. Tuoj tu vėl pavydėsi Edithai
Piaf, dainuodama jos garsiąją Non, je ne regrette
rien. Aš irgi norėčiau nieko nesigailėti. O kažkada
maniau, kad visa tai darau vien dėl to, kad noriu.
Kaip kraupiai kartais galima apsirikti. Tačiau krau
pumas man primena Melancholiją, tad jį aš visai
myliu. Matau prie baro besirikiuojančius žmones.
Nebenoriu matyti žmonių! Jie žiopli. Ir naivūs.
Nebūdama tokia didinga kaip Marlene Dietrich
ar Editha Piaf, aš juos sugebėsiu įtikinti, kad man
viskas gerai. Kad atėjau vien tik jiems padainuoti.
Ir kad manęs niekas iš vidaus kanopomis netrypia.
Ir kad už mano Melancholiją jie man rūpi labiau.
– Sibile, kaip malonu tave matyti! – sušuko
Nina. Vokietaitė. Šįvakar irgi dainuos.
– Miela, – vypteliu.
O mano viduje ir toliau nerimsta trys arkliai.
Brandenburgo arkliai. Brutalu. Tikriausiai visi trys
nušoko nuo vartų pas mane. Irgi miela. Aš jums
atsidėkosiu, nereikia manęs taip skriausti. Mano
nekantrumas – ir prakeiksmas, ir dovana.
– Nori? – atkiša ji man cigarilę.
Mano gyvenimas ne toks jau ir blogas. Gyve
nime neteko paragauti cigaretės. Tik prastuomenė
rūko cigaretes. Bet vis vien jaučiuosi slogiai. Per
mažai patyriau šiame gyvenime.
– Ne dabar. Paskui bus sunku dainuoti, – nu
sijuokiau.
Ar mano juoke labai girdėjosi kanopų garsas?
Naiviai tikiuosi, kad ne, bet tikiuosi, kad ateis laikas
ir jie visi išgirs. Pagarbins mane už tai, su kuo gyvenu.
– Na, kaip sau nori, – gūžteli pečiais Nina. –
Tu tokia atsidavusi savo darbui! – pasakė išleidusi
pirmąjį dūmą.

Proza
– Perfekcionizmas. Kartais slegia, – atsakiau
jau šiek tiek pamaloninta.
Ir tai, ką girdėjau, nebuvo pakankamai įtaigu.
Jokiais būdais Nina to dabar nesužinos.
Ji, pažvelgdama apačion, tarytum grindinyje
galėtų išvysti suflerį, pasakantį, ko manęs paklaus
ti, pasiteiravo:
– Turi kažką pasipasakoti? Tu kaip nesava!
– Viskas gerai.
Užsičiaupk.
Persirengimo kambaryje atsargiai pasikabinu
kailinius, uoliai pasirūpindama, kad neiškristų.
Priešpasirodyminis tualetas: išraiškingi antakiai,
bordeaux spalvos lūpdažis… Štai kas mano pasi
rodyme atspindės mano savijautą ir dar šį bei tą
daugiau, pamanau. O šypsena, ta koketiška šyp
sena, žvilgsnis… Netikra, todėl netinka Berlynui.
Šįvakar manyje daug depresijos ir tragizmo. Tačiau
arkliai mane įkvepia. Melancholija mane įkvepia.
Tatai yra Berlyno dvasia! Aš nesijaudinu prieš pa
sirodymą. Bet bus baisu. Bet reikalinga. Mano
viduje kaukši. Arkliai. Brandenburgo arkliai. Me
lancholija irgi apsimetinėja. Aš irgi tuoj apsimeti
nėsiu. Pakentėkit, pakentėkit.
– Sibile, galite jau eiti dainuoti, – pakviečia kaž
koks jaunikaitis. Žavingas. Akimirką galėčiau pabūti
jo. Aš visų tik akimirką. Juk aš – tik dar viena melan
cholijos suvedžiota mergaitė. O tokių daug.
Ką tik kažkuris iš brandenburgiečių spirtelėjo.
Nenuoramos. Vos begali išlaukti epogėjaus. Paken
tėkit, pakentėkit. Kartais atrodo, kad aš visa tai iš
tiesų prisigalvoju.
Metas. Linguok klubais. Bravo, puikiai moki
apsimetinėti. Visa tavo gyvenimo esmė – apsimeti
nėti. Tau gal ir patiktų taip gyventi. Tačiau tu nesi
tokia gera apsimetėlė kaip Marlene Dietrich. Arba
Edith Piaf. Arba Marilyn Monroe. Niekad nebūsi
ikona. Ir tai tave slegia. Tik brandenburgiečiai tuo
džiaugiasi. Jie nerimsta. Pakentėkit, pakentėkit.
Žengiu į sceną. Plojimai. Ak, jūs mano džiu
gieji naivuoliai! Bent tiek malonu. Norėčiau būti
verta jūsų plojimų. Bet nesu. Aš tik dar viena me

lancholijos suvedžiota mergaitė. Arkliai aprimsta.
Kaip nepaisyti norų tų, kurie leidžia susikaupti?
Pakentėkit, pakentėkit.
Pirmieji akordai. Kaip optimistiškai jie skam
ba! Metas dainuoti, kaip aš nieko nesigailiu. Nors
gailiuosi. Dievaži, kaip aš gailiuosi! Bet ne. Tekstas
sako, kad aš nieko nesigailiu. Akordai sako, kad aš
laiminga. Šią akimirką mano tiesa turi būti tokia.
Nesigailiu to, kad dabar į mano kūną žiūrima kaip
į daiktą. Man tai šlykštu, bet dabar negali būti
šlykštu. Pavydžios senmergės apkalbinėja. Dabar
aš myliu pasaulį. Nebūčiau ant scenos, galėčiau už
vožti. Ir vieniems, ir kitiems. Ir baisiai norėčiau tai
padaryti. Dabar. Bet aš ant scenos. Aš nieko nejau
čiu. Aš į nieką nereaguoju. Nieko nesigailiu. Nesi
gailiu ir to, kad, man nulipus nuo scenos, žmonės
bus susidarę apie mane nuomonę, nors manęs visai
nepažįsta. Mane varpo priekaištingi žvilgsniai, nors
dar nė nepradėjau dainuoti. Ir ne, aš laiminga. Aš
dėl visko laiminga. Melancholija mane pasirinko, o
ji garsėja išrankumu. Bent dainuoju dieviškai. Bal
sas puikiai skamba. Teisingai padariau atsisakyda
ma cigarilės. Neapsunko balsas kaip anąkart. Buvo
baisi gėda. Sunkiai pakėliau.
Viskas.
Vaidyba baigta. Žmonės ploja. Jiems patiko.
Dabar aš tikrai laiminga. Euforija, euforija! Je ne
rien regrette! Mano melancholiškasis triumfas…
dar ne paskutinis! Bet paskutinis bus jau greit. Lai
kas nulipti nuo scenos.
O aš ir vėl nebelaiminga. Tie abejingi veidai…
Pamenu, kai pirmąsyk nulipau nuo scenos, kaip jie
visi mane gyrė, skatino… Dabar… tik abejingi vei
dai. Arba aš nebemoku dainuoti, arba išblėsau. O
gal atsirado geresnių? Vieninteliai arkliai, liauda
miesi spardytis kanopomis, savotiškai pagyrė. Visi
kiti tiesiog paplojo. Kaip tai paviršutiniška, kaip tai
buka! Berlynui netinka! O kur gylis?! O kur jų me
lancholija?! Niekingi menkystos, Melancholija tik
didžiuosius pasirenka!
O gal tik tiek ir tesu verta..? Tik bukų, negilių
emocijų..? Bet Melancholija bet ko nesirinktų!
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Saulės Kubiliūtės piešinys

Metas dingti. Man reikia tylos ir susitelkimo.
Kitaip aš galiu pasiduoti miesto triukšmui. Arkliais
apsimetinėjanti Melancholija man to neatleistų. Ji
talžo mano širdies sieneles. Vargšai arkliukai įstri
go. Aš tuoj jus išlaisvinsiu. Kantrybės.
Atidarau duris, išeinu. Kur galėčiau tai padary
ti? Žmonės. Čia tiek daug žmonių. Per daug dėme
sio mano kukliai ir niekam tikusiai personai. Kokia
aš nyki palyginti su Edith Piaf. Arba Marlene Die
trich. Arba Marilyn Monroe. Bet ne, Melancholija
pasirenka tik didžiuosius. Ir aš didinga! Gerai. Man
reikia ramybės ir susitelkimo.
Užsuku į persirengimo kambarį. Apsirengiu.
Turiu išslinkti kuo tyliau. Kaip šešėlis. Mane ga
lima pastebėti, bet atkreipti dėmesį į mane drau
džiama. Nusileidžiu avarinio išėjimo laiptais. Kaip
garsiai kaukši mano aukštakulniai. Bet arkliai, re
gis, visai pašėlo – jų kanopas girdžiu geriau nei savo
kulniukus. Manęs niekas nėra taip talžęs kaip jie
dabar. Pakentėkit, maldauju. Man regis, nereikės
nei revolverio. Tie arkliai mane patys pribaigs. Pra
dedu nusivilti Melancholija. Tai darosi skausmin
ga. Noriu cigarilės. Pradedu abejoti.
Tačiau jau stoviu vidury rūsio. Ar labai girdėsis?
Norėčiau, kad žmonės mane po kiek laiko atrastų.
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Pasigedę. O tada pajustų ilgesį. O tada suprastų,
koks jų ilgesys beviltiškas. Ir tada verktų, raudotų.
Tai būtų mano šlovės akimirka! Mano!
TEN NIEKO NĖRA!
Tik ką sutraškėjo durys. Kažkas ateina. Velnia
va, velniava, velniava! Kaip aš paaiškinsiu savo bu
vimą čia? Pasirodysiu kaip vagilė.
– Fräulein, jūsų persirengimo kambaryje ne
tyčia atradau revolverį, – pasigirdo vyriškas balsas.
Pro duris įslinko nuo galvos iki kojų juodai apsi
rengęs senamadiškas vyriškis.
Iš kur jis susivokė, kad aš esu čia? Ir kad man
reikia revolverio? Net ir mano arkliai sužavėti. Jie
visiškai aprimo. Užtai mano širdis pasiuto. Pirmą
kart ji griaudėja stipriau nei arklių kanopos.
Kažkas vėl trakštelėjo. Gal dar kas nors ateina?
– Kam jums revolveris? – vokiškai kreipėsi į
mane aukštas blondinas. Kaip tikras arijas. Juodi
apdarai tik išryškina jo blyškumą. O jis vartalioja
rankoje tą revolverį kaip kokį žaisliuką! Tačiau at
rodo susirūpinęs.
– Atsargiai, jis gali iššauti!
– Tai ką? Juk norėjote ką nors nušauti.
Ne, aš save norėjau nušauti. Bet bala nematė.
Vis tiek ką nušauti. Esmės nekeičia. Arkliai dar
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neprasibudino. Brandenburgas mane išduoda.
Melancholija irgi. Kažkodėl tai manęs negąsdina.
Kol kas.
Kažkas vėl trakštelėjo. Ir niekas neateina. Keista.
– Padėkite revolverį! – suvaidinau supykusią.
Aš nebemoku nebevaidinti. Kokia aš niekinga.
– Kodėl turėčiau?
– Todėl, kad jūs galite ką nors sužeisti!
– O ar ne toks buvo jūsų pačios tikslas?
– Prašyčiau manęs nekaltinti!
– O kodėl negalima? – jis pradėjo juoktis.
Jam čia juokinga?.. Vienas Brandenburgo ar
klys prasibudino ir spirtelėjo. Ai!
– Jūs kažkoks nevisprotis!
– Ar aš? Tai jūs nevisprotė!
– Prašyčiau neįžeidinėti!
– Aš ne įžeidinėju, o konstatuoju faktą! Šitas
ginklas neužtaisytas!
Nustėrau. Brandenburgo arkliai, regis, krausto
si. Nebejaučiu nieko. Matau juos kampe, su laga
minais. Metas atsisveikinti?
– Kaip tai neužtaisytas? – nustėrstu.
– Va taip va, paprastai! Ateikit, aš jums paro
dysiu.
– Dar nušausit…
– Aš tai manau, kad jūs pati norėjote save nu
šauti. Bet gal ir klystu. Aš moterų nesuprantu. O
ypač tokių artisčių. Ateikit!
Neprieinu. Negi rimtai? Prašiau pardavėjo
užtaisyti. Jis labai juokėsi. Maniau, kad juokėsi iš
mano nemokšiškumo. Kokia aš niekinga...
Kažkas vėl trakštelėjo. Šįkart stipriau. Gerokai
stipriau.
– Palaukit… kiba gyvenimėlis prislėgė? – staiga
jaunuolis nutaisė gan niekinančią mimikėlę.
Jiems visiems tik pasityčiot. Nieko jie nesupranta.
– Aš nebenoriu dainuoti, suprantate?
– Ir čia taip dramatiškai bandėte išeiti iš sce
nos? – nusijuokė.
– Na… taip...
– O kodėl nebenorite? Jums tai puikiai sekasi.

– Atsibodo. Viskas išblėsę…
– Pabandykite kitame mieste, kitokį žanrą…
Atsigausit. Turite didelį potencialą, patikėkite ma
nimi. Aš iš muzikantų šeimos.
Kam tai rūpi?
Tačiau akimirkai Brandenburgo arkliai, regis,
paliko mane ramybėje. Išjojo. Įkvepiu gryno oro.
Juntu iš lėto pražystančią ateitį, greitai gyjančias
arklių paliktas žaizdas...
Vėl sutraškėjo. Šįkart labai stipriai. Kažkas ne
taip. Ir aš, ir Maximilianas pažvelgėme viršun. Ma
ximiliano veidas arba neišraiškingas, arba jis iš tiesų
į visa tai reaguoja išskirtinai šaltai.
Girdžiu garsiai sužvengiant arklius. Primena
kvatojimą.
Lubos! O, Viešpatie! Tik ne dab...

***
Prabundu Berlyno ligoninėje.
– Guten Morgen, man reikėtų, jog pasirašytu
mėte už gydymą.
Labai sunkiai valdydama rankas, šiaip ne taip
paimu tušinuką. Seselė, suprasdama, jog sutarties
lapą nulaikyti pačiai bus sudėtinga, pastarąjį tiesiog
atkiša prieš nosį. Prieš pasirašydama permetu aki
mis… Bipolinis sutrikimas?!
– Mane užgriuvo lubos, ir jūs man įtariate de
presiją? – klausiu pasipiktinusi.
– … Jus reikia pavalgydinti, esate per silpna pa
valgyti pati, – patylėjusi pasako seselė.
– Palaukite, nuo kada ji čia? – užklausė kitos
seselės balsas iš koridoriaus. – Pamečiau registra
tūros žurnalą.
– Nuo trečiadienio.
– Hm… – atliepia ir paskui priduria. – Berly
ne kažkoks susišaudymas kažkokiame rūsyje. Žuvo
žmonių, išgyveno viena moteris.
Per akimirką manyje viskas suplyšo. Kitą aki
mirką pajutau – lyg ir suadė.
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Adomas Vasiliauskas
Pagoniškos vaikų tradicijos

kai

Tėvai tapo dievais,
Dievai – priešais.

vėjy nublukęs aidas
sekundės drėgmėj
ištirpsta atodūsių kvapo kvepėjimu

Sako, vakarykščiai tikėjimai paseno.
Šiandieniniai žyniai pamiršo tikėti,

kai

Bet mes kitą rytą,
Nusimetę nunešiotus dievus,
Virstame žmonėmis,

užanka pokalbių srovės
išblanksta paskutinės pašvaistės
neplyštantys veidrodžiai dūžta

Išlauktais, išbūtais žmonėmis.

kai
šešėlių siluetai pabyra
portretuose kreivės iš skausmo
rėkia be balso

Mito realybės
1.
Mitas, kurį numato kitas,
Antikos dievybė
Bėga nuo varnos.
2.
Mitas kičas kitas.
Kitas mitas – kičas.
Kitas – mito kičas.

Lot. Avis
Niekada nepabusti žmogum
Niekada juo
Visada tavimi
Tik mostu
Tavo vieninteliu skrydžiu
Juk galime būti
Dangaus avys
Gimusios žemėje
Kurios kažkada prižadėjo
Pakilti

kai
išblukimai sutirštėja akimirkai
šniokštimas nutyla,
nutyla ramybė
                              tyla
kai
priešais mane baikštus
už drobulės viešpats šypso
kol pradeda švisti
sulaukiu aš pirmojo rūko

2018 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, IV klasė
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***
Atkreipk dėmesį į tuos
Mažus vibrato
Į tuos nedidelius čia ir dabar
Į už horizonto nukeliantį tylos alkį
Į gelmę
kurioje paskendusi mano tu
Aš savo tu
Tu savo mano
Įkvėpk
Truksim ilgai
Gelmėj – tamsu
Nepamiršk durų rakto
būk gera, atidaryk

Išbrauktos eilutės nr. 3
Bekraščiai ir beribiai vakarai
Traukiniuose, kurie neturi mašinistų.
Mintys ant bėgių
nutiestų per dykumą.
Palmių viršūnėse pragydęs strazdas
aidas kalvose.
Vakaro sapnų utopijose skęsti
Šiąnakt vakarai
be mašinistų išplaukę
į dykumų vandenis
Medžiot kupranugarių.

Dugnu
žalsva bedugnė pelkė –
paskandink, sudegink, užkask,
prašau.
O aš svajonių
kaip akmenų primėtysiu.
Gulės lygiai ant dugno, lygiai
taip, kaip pažadus dalinai
į kairę ir į dešinę
krovei pelenais virtusius
pažadus.

O dabar tik kopos supustytos tavo
gilių atodūsių vėjo. Stūkso
ir tik jų kontūrų formos
primena tavo gyvenimo valandas.
Paskandink, užkask, sudegink visa tai,
Ir tegu siaučia tas vėjas,
tegu sukas malūnai ir mala tą baltą
tavo gyvenimo valandą.

***
štai ir namai
kur dangus pilkas
o žolė žalia
o kalnai kaip smėlio
laikrodžiai teka
žemyn

***
Vilkų gentis
Staugia vienumoje
Miškais aidas keliauja
Raudą neša
Iškrinta rasa
Girioj be žmonių
Vilkų genty
Miršta Senasis
Jaunystėj jam degdavo
Žvakes nuklodavo kelią
Pirmą leisdavo eiti
O dabar prieky jo – aš
Vedu save
Laikydamas gyvybę
Žvakės dagty
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***
gluosniams
tinkleliu,
dar senelio darytu,
klausydamas varpų,
kurie mušė stipriai,
be gailesčio,
dėl vėluojančio laiko
pūkus rinkau
laikas
diena iš dienos
nieko neklauso,
o pasaulis vis sukas ir sukas
o jie krenta ir krenta
į saugyklą tavo delnų
lengvi ir skaudžiai balti
ištirpę varpų gaudesy

***
Beveik pažodinis atsakas A. Marčėno ateistui
tikėjimai, stebuklai
prietarai ir legendos
yra vienatinės tiesos
balti audros debesys
sklaidosi,
velniai varo iš pragaro
paskutiniuosius žmones
žviegia angelai,
trepsi kojelėmis ponas dievas
Gagarinas spjauna ant tavęs
kaip balandis iš aukštybių
ir
štai dabar jau tikrai miršti
ir niekas neateina pasiimti
tavo sielos
nei velniai
nei dievas
nei žmonės
26

nei tu pats už 15 tūkstančių kilometrų
nes jos kaip ir nėra
jos kaip ir nebūta
balti debesys sklaidosi,
matai vakarykštį
savo sekmadienį,
motina veda per
grikių lauką
prie trūnijančio kryžiaus,
žegnojas,
žegnojies ir tu,
nes pakeli į dangų
akis ir matai
mėnulį ir saulę,
kurių tąsyk
nebuvo sukurta

Jūra ir smėliu
skaičiuok sako
vienas dievas
du dievai
trys skaičiuoju,
o leido turėt tik—
pas mane tiek begalybių
nuo nulio ligi vieneto
0,1 ir 0,01 ir
0, 001 mažėja jis
tolsta dangus
artėja tik—
kai pasieksiu aš
dievą būsiu žiaurus
pasakysiu, kad neturi
humoro jausmo
gaidys režisierius kvailas
žiūrovas iš balkono
apspjauna scenoje aktorių
ir prisipažinsiu aš dievui
kad netikiu, – –
tikiu jūra
ir smėliu

Nuomonė

Andrius Tumėnas

Netikiu, ir ką?
And that’s why I really don’t believe there’s a God.
Thank you, and God bless America.
Homer J. Simpson
Socialinėse erdvėse netrūksta nuotraukų, ku
riose kokybiškai ar visiškai nesufokusuotai užfik
suotas į Lietuvą atvykęs Jis. Prie vaizdų – trumpos
mintys (paprastų, nuoširdžiai besidžiaugiančių
žmonių) ir ilgi, daug kartų matyti, galbūt pagal
šab
loną parašyti tekstai (tos visuomenės dalies,
kuri užima kokią nors vietą valdžioje ar kitais me
tais joje ruošiasi pasiekti aukščiausią aukštumą).
Kaip ir meilė Lietuvai, taip ir tikėjimas Dievu gar
siausiai prisimenamas ir apkalbamas atsitikus kam
nors – Lietuvai švenčiant šimtmetį ar antrą kartą
per tą amžių valstybę aplankant Popiežiui. Prieš
pastarąjį įvykį kalbėta, jog gal pagaliau žmonės
nebeklaidžios ir atsidurs teisingame kelyje bei su
stiprins savo tikėjimą (netiksli citata; panaši mintis
girdėta žiūrint vieną žinių reportažą ir skaitant tuos
jau minėtus pareiškimus socialinėje erdvėje Bažny
čios vadovui lankantis Lietuvoje).
Teisingas kelias, sako? O aš netikiu, ir ką? Ar
dėl to esu blogas? Išklydęs iš to kelio? O tikrai gali
ma sakyti, jog juo ėjau. Kūdikystėje mane krikštijo,
vidury kol kas išgyvento gyvenimo vienus mokslo
metus ruošiausi priimti Komuniją, ne kartą dre
bėdamas ėjau prie klausyklos ir vis bandžiau prisi
minti knygutėje parašytą ir galvoje negiliai iškaltą
išpažinties tekstą bei naujas nuodėmes (o prieš pir
mąją išpažintį bandžiau išsiaiškinti, ar žinojimas,
kas yra seksas, nėra nuodėmė). Vis pamiršdavau,
kiek mėnesių praėjo nuo paskutinio priklaupimo
klausykloje, o jei išpažinties keliaučiau dabar, ne

žinočiau, kiek praėjo metų. Ir nebesižegnoju ap
silankęs bažnyčioje, eidamas iš jos, mišių metu,
švenčių prie stalo metu, per laidotuves. Dešimt
metų mokykloje lankytas tikybos pamokas dėl pas
kutinio mokytojo, jokiais būdais nesutikusio su
kitokia nuomone (o išėjus iš mokyklos, jei tikime
kalbomis, – ir baudžiančio už tai ir liepiančio dary
ti kitaip, tik ne taip, kaip jam nepatinka) galiausiai
pakeičiau į kitą dorinį ugdymą – etiką. Juk iškly
dęs, ne kaip kitaip. Nors nesu įsitikinęs, ar kada
nors išvis keliavau tuo keliu.
Tačiau negaliu sakyti, jog esu atsitraukęs nuo
religijos taip, kad vengčiau visko, kas su ja susiję.
Keliaudamas po pasaulį (t. y. po Europą, nes kas
ten už jos, žinau tik pagal perskaitytas raides, iš
spausdintus ar ekrane matomus vaizdus ir iš kom
piuterio ar televizoriaus girdimus garsus, ne pagal
paties prisiminimus), itin mėgstu lankyti maldų
namus (kol kas pats įspūdingiausias matytas ir ap
lankytas objektas yra būtent bažnyčia – Šv. Pau
liaus katedra Londone). Šį pavasarį Vilniuje kelis
kartus prieš mišias ir po jų rinkau tikinčiųjų auko
jamus pinigus kasmetinei Maltos ordino pagalbos
tarnybos organizuojamai piligriminei kelionei į
Lurdą ir pats joje dalyvavau (ir ruošiuosi tai kar
toti). Ne kaip tikintysis, o kaip padėjėjas piligri
mams, kuriems reikia pagalbos (juk galėjau parašy
ti „neįgaliesiems“, bet kad labai smarkiai nemėgstu
šito žodžio ir net nežinau, kuo geriau jį pakeisti;
dažniausiai keičiu į „nevisagalis“, nors ir aš, ir nere
gys, ir vežimėlyje sėdintis, ir bet kuris kitas žmogus
neturi visų galių, bet bent jau nerūšiuoju į įgalius
ir neįgalius). Popiežiaus vizito Vilniuje dieną pra
leidau Katedros aikštėje ir padėjau medikams vie
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name iš greitosios medicinos pagalbos punktų. Ir
nuvykęs į krikščionių traukos miestą Prancūzijoje,
ir būdamas savos valstybės sostinėje, jaučiau stiprų
tikinčiųjų džiaugsmą ir nuoširdumą, tačiau nepa
tyriau jokio katalikybės sustiprėjimo savyje. Beje,
nuo religijos nebėgu ir studijuodamas filologinius
dalykus. Praėjusiais mokslo metais ruošiausi rink
tis pasaulio bendrauniversitetines religijų studijas,
tačiau likau prie kitų, o šį semestrą pasirinkau mo
kytis apie islamą.
Laukdamas Popiežiaus susitikimo su jaunimu
Vilniuje, sakiau, kad jam prasidėjus tikrai padau
gės nualpusių žmonių. Tai buvo labai juokingas
juokelis, tikrai taip. Kartais pasiduodu aplinkinių
juokams (nerašysiu „patyčioms“, nes kiekvienas
turime skirtingą suvokimą, kada vienas pereina į
kitą, arba tiesiog norime pateisinti savo patyčias),
nukreiptiems į religiją, prisipažįstu. Taigi ir pats
sau leidžiu ką nors tokio pasakyti, bet nerašysiu,
kad stengiuosi neperžengti ribų, nes kas tos ribos?
Kaip kad vieno lietuvio režisieriaus vienas sureng
tas pasirodymas vienuose maldos namuose. Ar jis
peržengė ribas? Matyt, jei juokas virsta patyčio
mis, va, ir peržengei, žmogau, tą ribą. Nesiruošiu
teisti to performanso, nes vis dar nenusprendžiau,
kaip jį vertinti. Turbūt pasirinkdamas nekęsti to
dalyko, turėčiau kartu pradėti stipriai nemėgti ir
dviejų draugų, kurie skaldo bajerius (itin juodus)
apie viską (taigi ir apie religiją) ir tuo pat metu yra
katalikai (vienas iš jų yra bene labiausiai tikintis
pažįstamas žmogus, kitą girdėjau ne kartą kalbantį
apie norą būti kunigu). Nors gal ir netinkamas pa
lyginimas, juk jųdviejų santykis su religija kitoks
nei to vieno režisieriaus. Tai ar tie tikintys žmo
nės, nevengiantys juokų apie religiją, yra blogi?
Ar jiems atleidžiama, nes jie tiki? O man ir tam
režisieriui ne, nes nesame tikintys? Lygybe, kur tu?
Savo kvailą išpažintį su kvailais klausimais rašau
ne tam, kad pasirodyčiau, koks ateistas ar švent
vagis esąs. Ne, jokiu būdu, ginkdie (netikiu ir var
toju šį žodį, ak, koks nuostabus tas pasaulis). Noriu
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tik pasakyti, jog nesu nei nusikaltėlis, nei tas, kuris
išklydo iš kelio. Juokauti nėra nusikaltimas, neti
kėti juk irgi, tiesa? Tiesiog manau, jog religija yra
dvasinis (pabandysiu nebepridėti komentarų prie
kiekvieno pavartoto žodžio, kuris gali atrodyti kaip
įrodymas, kad visgi tikiu, arba, jei netikiu, – kad
darau nuodėmę (va, vėl) juos rašydamas) reikalas.
Kad ir kiek skaitau apie tikėjimus (pernelyg daug
nesidomiu), lankausi bažnyčiose, bendrauju su ti
kinčiais bendraamžiais ar senjorais, keliauju su pi
ligrimais (kol kas tik kartą), jokio kirbėjimo, nors
ir nesivaikau tokio, nepavyksta pajausti. Tad kodėl
pagal kai kuriuos žmonės turiu tikėti tuo, kuo ne
tikiu? Ar pasakęs „tikiu“, tapčiau geresniu žmogu
mi? O ar melas nėra nuodėmė? Nenoriu nesakyti
netiesos, dėl to ir nesakysiu, jog esu katalikas. Kaip
ir kitatikiams nekalbėsiu, jog o, taip, išpažįstu jų
religiją. Turiu tik 21 metus, ir per juos kol kas ne
atradau (prisipažinsiu – ir neieškojau) savos religi
jos pakraipos. Ir neneigsiu to, jog ateityje galbūt
tapsiu nuoširdžiu tikinčiuoju. Tačiau kol kas tikrai
atkreipsiu dėmesį į katalikų (ne visų, gi tikrai ne
visų, tik dalies, tik mažos dalies) sakomus „o, kad
išklydę grįžtų“.
Palaukit, kaip ten sakoma? Tai tu pats pasižiū
rėk į veidrodį, ane? Ooo, taip. Ir aš buvau įkyrus
savo įtikėjimus kišantis kitiems žmogus. Pametęs
protą, ne vienus metus pykdžiau bendraklasius,
mokytojus, šeimyniškius, kurie ne taip sukirčiuo
davo ar pavartodavo ne tą linksnį. Buvau tapęs
kone Vienos lietuvių kalbos komisijos atstovu.
Vaje, kam tas melas – kartais tebesu toks. Tačiau
pastaruosius kelerius metus keičiuosi. Gal primirš
tu mokyklos laikais įsikaltas taisykles, gal pradė
jau vengti žmonių „neužknisk“. Paprotino mane,
vilnietį, ne kartą, kad ir sostinėje, ir visoje šalyje
yra įvairių savotiškų tarmių taisyklių (jei jas taip
galima pavadinti).
Negana to, esu patriotas nuo pėdos iki inkstų
ir dar nuo jų iki tos vietos, kuri yra ties skaičiu
mi, įrašomu šeimos gydytojo prie žodžio „ūgis“.

Nuomonė

Vilnius, Katedros aikštė, 2018, rugsėjo 22. Andriaus Tumėno nuotrauka

Ir dar kartais dažnai kviečiu žmones prisijungti
prie krašto apsaugos. Tai kokią teisę turiu kalbėti
apie tuos, kurie kartoja „eik teisingu ( = kalbančio)
keliu“? Nes aš pats nesakau, jog nuolat kabinėtis
prie žodžių (prašau, kas nors prikibkit prie
šio žodžių junginio) ar mylėti savo šalį ir būti
pasiruošusiems ją ginti situacijoje „o jeigu“ yra
patys geriausi pasirinkimai. Nuo pirmo minėto
kelio nutolau, antrame, rodos, įsitvirtinau jau prieš
kelerius metus ir vis dar neatsitraukiu. Ir kviečiu
kitus prisijungti. Tik nė karto nesakiau, jog tas,
kuris nepareiškė noro eiti į kariuomenę, nėra
teisingame kelyje. Taip, kai kurie verktiniai mane
juokino, apie rėkiančius „prieš ką čia kovosim“ taip
pat galvojau, tik nei vienų, nei kitų nevadinau pa
klydusiais. Nors, palaukit, tuos pastaruosius ir ta
propaganda iš didžiosios netolimos kaimynės pati
kėjusius vadinau ir tebevadinu klystančiais. Ojojoj,
šitiek gerų argumentų nuplaukė po jau ne pirmo
prieštaravimo sau. Tebūnie.

O aš ir toliau galvosiu, kad geras darbas yra
aukščiau geros minties. Ir toliau savanoriškai daly
vausiu veiklose, kuriomis kuo nors ir/ar kam nors
padėsiu. Net jei tai susiję su religija, kurios neišpa
žįstu. Ir nesakysiu, jog būtent šie pasirinkimai yra
tas tikriausias ir teisingiausias kelias, kurį turi rink
tis žmonija. Ir nesitikiu, kad kada nors ims uolūs
(ar bent jau tokius labai gerai imituojantys) katali
kai ir bažnyčioje nebesimels ar priešais kameras ne
besakys „o, kad tik atrastų žmonės teisingą kelią –
tikėjimą“. Geriau, pasak jų, tebebūsiu išklydęs ir
keliausiu savais keliukais. Ir netempsiu kitų paskui
save. Siūlysiu, kviesiu, viliosiu, bet nepasirinkusių
mano keliuko nevadinsiu pasiklydusiais. Nebent
jie galvos, kad karą Rytų Ukrainoje, kuris, patikė
kit, dar tikrai nesibaigė ir greitu metu nepasibaigs,
sukėlė ir tebevykdo patys ukrainiečiai. Tada taip,
taip galvojantys tikrai yra išklydę iš teisingo ke
lio. O, kad jie į jį grįžtų... Jei išvis kada nors jame
buvę...
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Basos kojos
Apsilankymas Nidoje niekada neturės kičo atspal
vio. Žvelgdamas į marias, aš matau žmogų – ne visada
linksmą ar sielvartaujantį. Kartais jis tik yra nešamas
pasroviui. Kartais jis ima priešintis, rankomis talžyti
molą ar išverčia svorį slegiantį savąjį paviršių.
Dabar aš, būdamas čia, nematau žvejų, kaip
matė Thomas Mannas iš savosios terasos žvelgdamas
į apnuogintas marias. Prieš mano akis praplaukia
viena kita baltutėlė jachta, nedidelis bangų supamas
laivelis. Gali skambėti juokingai ir arogantiškai, bet
čia žmonės kitokie – veiduose nematau makabriško
pinigų ir alkoholio troškimo. Gal viskas paslėpta
po glotniai nušlifuota, miesčioniška, aristokratiška
kauke? Žvelgiu į skaidrias akis, neapdujusias sielas.
Nebūtinai mados pasaulio standartus atitinkančios
išraiškos – blaivus juokas ar ilgesingas apsikabini
mas. Homosovieticus likučiams ši vieta tapo pragaiš
tinga dykuma. Niūrios, apgirtusios fizionomijos,
slenkančios takeliais, gali atrodyti mažumėlę keis
tai. Ne, tai nėra skaistykla. Tai – tik žmogus, kurį
gali įsimylėti arba apatiškai pro jį praeiti. Ant molo
kranto šį kartą rinkau šukes, dėliojau į naują pa
veikslą – alkaną, neparduotą.
Analitinis mąstymas ir ciniškas alsavimas, kurį
girdžiu tarp pilkų sienų mieste, nepasiekia ausų.
Taip viskas priklauso nuo dabarties. Nuo vietos ir
laiko, o gal – pagaliau – nuo tavęs paties. Tu griau
ni. TU dabar filosofuoji it… it… TU. Eidamas
marių molu, matau dumblėtus akmenis, apnuo
gintais viršugalviais it seniai. Tai, rodos, simbolis.
Mano žilą galvą vieną dieną irgi skalaus vanduo.
Tiesa, ji ir dabar apliejama netikros informacijos,
kičo, pigaus rašalo ir politinių pykčių vandeniu.
Paauglys negali būti aplietas tuo? Gali. Jis turi
savo protą, savo sielą. Jis mokosi iš to, ką mato, ką
jaučia ir paliečia. Visas pasipriešinimas, kai žengiu
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smėliu, atrodo idiotiška filosofija apie kartų kaitą.
Saulėtą dieną plaukiojantys kirai ir žuvėdros
atneša tikėjimą sapnais. Mano gyvenime tuo laiku
atsiranda tobula akimirka – svajota, bet nepaaiški
nama. Jai pasibaigus, liūdesys suvilgo širdį. Jei tai
įvyksta esant vienam, sukirba noras visą būtį pa
vadinti „tobulu vienišumu“. Jo nereikia slėpti už
stiklų ir kaitinančių skysčių. Jis pagimdo tai, ką
romantikai vadina begalybės troškuliu.
Pamiršau pakalbinti kopą. Nepaliečiau jos
smėlio basomis kojomis ar nuoga nugara. Šiandien
galėtų sustoti širdis ir kraujas išbėgti pro prakai
to liaukas esant tokiai oro temperatūrai. Tai – Sa
charos karštis. Galiu tik žvelgti į ją. Kaip žvejys,
laukiantis, kol užkibs. Keista, kai virš dykumos
skrenda žuvėdra – lyg taikos balandis, pranešantis
apie atgaivą. Dabar ji nuskrido aukštai virš manęs.
„O tu keliauk toliau. Širdies kamputy liks siaura ir
pailga juosta it skaistus ir tylus pjūvis į sielą.“
Maestro su gitara rankose žvelgia į marias. Sė
džiu ir kaip išganymo laukiu jo tylių, bet charizma
tiškų žodžių, susiliejančių su marių alsavimu, pušų
ošimu, vaikų klyksmu ir tolimu gitaros kuždesiu:
„Benai, plaukiam į Nidą...“ Taip niekada nepavyko
išgirsti šios frazės gyvai. Man liko tik mažos išpa
žinties pereita ir paliesta Nida. Ką jis dabar mąs
to žvelgdamas į tolį, atsilošęs ir kaire koja tvirtai
įsirėmęs į grindinį? Maestro visi glėbesčiuoja, su
juo fotografuojasi, o gal kas ir tyliai, besileidžiant
saulei, sušnabžda: „Purpurinis vakaras...“
Nueiti žingsniai, numinti kilometrai, atrodo,
ta pačia pakrante. Tačiau be jos paukščiai skraidytų
kitaip – lyg robotai, lyg mes, išsityčioję iš roman
tikų ir svajotojų. Burių kuždesiu, jūros druskos ir
sakų kvapu ji kaskart pasitinka žmogų. Nugairina
veidą ir it vienišasis tyliai paprašo: „Sugrįžk...“

Proza

Kamilė Tamutytė

//
gėriau skysčius iš švento uždraustojo vaisiaus,
mitau to vaismedžio sėkla, o rankas ploviau prie jo
kraujuojančio kamieno. fruktozė pasiekė kraujota
ką, kol uostinėjau balzganus minėtojo lapus. pri
siminiau istoriją apie salą, kuri gyva savo aistra ir
fantazijomis, apie tą, kuri graikus parklupdė prieš
savo sąžinę ir nuskandino jų senąsias nenuolan
kumo dvejones. buvau apsvaigusi nuo lingavimo į
aštuonias puses. orbitų kontūrus piešiau ant šiau
dinio šuns delno, o saviškį palikau kvepėt sula. iš
girdus varnėnų dejones, šovė intriguojanti mintis
dėl gravitacijos mirties. ir nors raudonos saulės
spinduliai vis dar glostė skruostus ir krutinę, o oa
zėse liejosi vanduo kaip vynas liejasi jaunųjų klie
rikų užstalėse, jaučiau, jog skrieju per erškėtrožių
krumokšnius ir plantacijas moliūgų, kurie, atrodo,
šypsosi man keistu lyg paralyžiaus šypsniu. ir kuo
aukščiau aš kylu, tuo geriau įsimenu jų draugiškus
rankų mostelėjimus lyg išlydint princą išvaduot
gražuolės iš akmeninės pilies gniaužtų. tik šįkart
vaduot skrendu savęs.
//
įkvėpti noro gyventi, iškvėpti, dusti ir vėl at
sikvošėti. sunkiausia rasti, dėl ko kartoti šį ciklą
vėl ir vėl, ir gali būti, jog geriau jo visai nekarto
ti, nes slegia. bet gal ir nieko blogo, nes kaip dau
giau elgtis – sunku suprast. kasdienybė: ta pati
aplinka, vienodi žmonės, tėvai, net nemėginantis
prisitaikyti prie vaiko unikalumo, sistemos, reži
mai, taisyklės, įstatymai, nustatymai, nuostatos,
stereotipai, normos, nuomonės be argumentų, su
argumentais, moralė, etika, tiesos ir netiesos ir visas
kitas nesuvokiamas marazmas – gramzdina vis la
biau, giliau, į savidestrukciją, nuolatinė frustracija
kelia dar didesnę nuovokos stoką, neviltį, despera

ciją, abejonę; norisi pastovumo, norisi laikinumo,
norisi individualumo, norisi kolektyvizmo, norisi
progreso, norisi laisvės, norisi mylėti, norisi tik
mylėtis, norisi ir nesinori ir nebesupranti, kuo išvis
dėtis, ir jeigu pats nežinai nieko, kas kitas dar gali
ką nors žinoti? kaip kažkam gali parodyti savo vidi
nį chaosą, kai pats nežinai, ar toks išvis egzistuoja?
//
padėk man eiti, vesk mane, bet ne už rankos ir
ne prie altoriaus; būk su manim, bet tik kartais, kad
nepasidarytų nuobodu; įkvėpk oro ir įpūsk man į
burną deguonies, kad turėčiau kuo kvėpuoti maty
dama tave; padėk man dar geriau regėti, parodyk
naujų spalvų, bet ne gyvenimo, o aistros; geisk ma
nęs, net jeigu tai ir laikina; kartais prisimink mane,
bet apie tai man nepranešk, panaudok tai kūrybai;
kiekvienas mylimasis, kiekvienas sužavėti su
gebėjęs, mūsų pasąmonėje įstringa labai giliai, ne
svarbu, kad galbūt šią akimirką jis pamirštas, bet
kažkada nebuvo, o gal kažkada ir bus vėl prisimin
tas; meilė, aistra, grožis, jausmas, kvapas, garsas –
didieji įkvėjai kūrybos – remkis jais, neužgniaužk
savo minčių, net jei jos tau dabar nesuprantamos,
neįveikiamos, tačiau stenkis jas absorbuoti tiek,
kiek manai, jog įmanoma, išlaikyk paslaptį, nepa
stovumą, kuris atves prie naujų aistrų, naujų kū
rybos šaltinių, naujų įkvėpėjų, gyvenimiško grožio
priežasčių; vertink kiekvieną, net ir tą, kuris yra tik
mažas gyvenimo tarpsnis, atokvėpis, naujovė, len
gvas susižavėjimas – jie visi keičia mūsų kasdieny
bę, kartais sukurdami bendrą, o kartais tiesiog pa
dėdami atitrūkti nuo skausmo ar savidestrukcijos,
ar niūrių minčių, nuo alaus bokalo ar vyno taurės,
o dar kitais kartais – atvirkščiai – į visą tai dar la
biau įtraukia, bet ir tai yra įdomumas viso gyveni
mo, kuris laikinas, bet toks nenuspėjamai žavus.
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Gerda Pilipaitytė

Dar vienas draugas knygų lentynoje
Pirmas įspūdis paėmus į rankas Loretos Jas
tramskienės Bilietą į Grįžulo Ratus – knyga ,,švari”,
be jokių akibrokštų, maloniai estetiška. Greičiausiai
toks pojūtis kyla dėl postmodernių romanų su pen
kiomis pabaigomis ir kibertekstų apsupties pasta
ruoju metu, tačiau tai – ne romanas, o esė rinkinys.
Jam būdingas gana lengvas rašymo stilius ir žais
minga, bet pakankamai aiški kalba. Beveik visais
atvejais esė primins kieno nors dienoraštį ar draugo
parašytą laišką. Būtent taip yra ir šiuo atveju.
Bilietas į Grįžulo Ratus – tai esė apie dvylika ra
šytojų. Apie jų asmenybes ir jų knygas. Tarp jų yra ir
lietuvių, ir įvairių užsienio šalių autorių. Akivaizdus
L. Jastramskienės susižavėjimas prancūzų rašytojais
ir kultūra: Charles Baudelaire, Guy de Maupassant,
Jean-Jacques Rousseau. Kalbama ir apie pirmąjį
Nepriklausomos Lietuvos pasiuntinį Prancūzijoje
– Oskarą Milašių. Svarstoma, kodėl Metai nėra iš
versti į prancūzų kalbą. Trumpai tariant, frankofilai
neliks nuvilti, nebent nesutiks su kai kuriomis au
torės įžvalgomis, nes, skaitant šią knygą, pasirodė,
jog autorė nenori pritarti vyraujančiai nuomonei
(Rousseau nenorėjo pakeisti pasaulio?!).
Tačiau tai nėra vien sausi literatūrologiniai
tekstai, nagrinėjantys minėtų rašytojų kūrybą, kaip
iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti. Autorė meis
triškai juos įpynė į savo gyvenimo istorijas (arba
savo gyvenimo istorijas – į juos), kartais buvo sun
ku patikėti, kad žmogus taip atvirai pasakoja apie
asmenines patirtis. Tuo knyga ir žavi, nes čia apra
šomas tolimas garsaus, tarytum nepaprasto kūrėjo
gyvenimas kažkur Paryžiuje, o jau po poros sakinių
esu Lietuvoje, apsupta turbūt visiems daugiau ar
mažiau pažįstamų aktualijų (trėmimų padariniai ir
prisiminimai, (ne)tvarka ligoninėse, atžagari mote
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Loreta Jastramskie
nė. Bilietas į Grįžulo
Ratus. – Homo liber,
Vilnius, 2017.

ris muzikos mokykloje ir skaudesni įvykiai). Per
skaitau lapą, atsidūstu – ne man vienai taip būna,
ir skaitau, ir gyvenu toliau.
Rašytoja įpina į tekstus ir kitų jai rūpimų da
lykų – minčių apie galimą karo grėsmę, apie tikė
jimą (Tačiau kūnas ir protas yra tik laikinoji buveinė palyginti su dvasia ir Amžinuoju jos gyvenimu,
p. 103), moters įvaizdį, galima atrasti net mistikos
(...virš poeto esančiame bute gyveno dvi moterys, tačiau jos žuvo autoįvykio metu. Sutemsta, iš laiptinės
niekas neišeina. Namo sargas <...> atrakina tuščio
buto, kuriame gyveno moterys, duris. Ant stalo puodeliuose garuoja nebaigta gerti arbata... p. 38). Šios
temos aktualios, nes vis dažniau girdime apie pa
vojų taikai, moters padėties visuomenėje proble
mas, o apie tikėjimą galima išgirsti, jog tai – tik
dar vienas būdas kontroliuoti žmogelius. Taigi,
nepanašu, jog Loretos Jastramskienės esė yra skir
tos konkrečiam skaitytojui, besidominčiam ku
riuo nors vienu dalyku – bemaž kiekvienas čia gali
išgvildenti ką nors sau.

Knygos
Šioje knygoje tekstai parašyti skirtingomis for
momis: vienur – tai laiškas, kitur – dienoraštis, dar
kitur – interviu. Ir tai pagirtina, nes kai kuriems
rašytojams net knygų neišeina skirtingų parašyti.
Tokia įvairovė suteikia knygai dinamikos. Tekstų
žodžiai kuria gyvus vaizdus: rašytojas panyra, ieško
ir išnyra su gelmių daiktu, tuoj pavirsiančiu į žodį
(p. 134), vis dar mėgo dainuoti, džiaugtis ir veržliai bendrauti su gyvais žmonėmis (p. 108). Ten esu
kvėpavusi oru, dvelkiančiu gėlių puokščių vanile ir
Mozarto muzikos garsais (141).
Akivaizdu, jog ryškiausia šioje knygoje yra
metonimija. Galima sakyti, kad metonimijos čia
tiesiog karaliauja, ypač kalbant apie rašytojus. Nes
būtent tai paverčia knygas „žmonėmis“ ir draugais:
Nuo bukinistų stalo Paryžiuje priekaištingai žvelgė
Charles’is Baudelaire’as, kai susiruošiau jį parskraidinti į Lietuvą ir įkurdinti šalia trijų rašomojo stalo
angelų. (p. 13) Rašytojų vardais autorė vadina visas
knygas, kalba su jomis tartum jos būtų jai gerai
pažįstami ir patarimus dalyjantys draugai. O kartu
lyg su bičiuliu kalba iš teksto ir su skaitytoju – ne
sijauti atribotas nuo knygos, guodiesi ir diskutuoji
kaip su senu geru pažįstamu. Taip Bilietas į Grįžulo
Ratus tampa dar vienu draugu.
Nepaisant to, jog L. Jastramskienė kartais
savo „draugams“ būna pernelyg atlaidi ir pateisi
na beveik visus jų poelgius (pavyzdžiui, Charles’io
Baudelaire’o priklausomybę nuo narkotikų), vis
dėlto galima pasidžiaugti, kad Loretos zweigas, ją
padrąsino rašyti. Nes tai – labai gražūs, bet kartu
paprasti, šilti ir žmogiški tekstai, dėl kurių Bilietą į
Grįžulo Ratus tikrai verta paimti į rankas, atsiversti
ir perskaityti. Galima pamiršti, jog tai – esė, nes
autorės nuoširdumas čia labiau primena pokalbius
su draugu ir priverčia susimąstyti apie mus supantį
gyvenimą bei jame esančius žmones. Galbūt sno
bams ši knyga ir nepatiktų, juk joje kalbama ir apie
Holivudą, ir apie banalius dalykus, bet, kaip tvir
tinama viename iš tekstų, šis autorius rašė visam
pasauliui, ne rinktiniams lietuvių kritikams ar ra
šytojams. (p. 138)

Dovilė Kuzminskaitė.
Obsesijos. – Naujoji
Romuva, Vilnius, 2018

Tai – antroji jaunos autorės eilėraščių knyga.
Pirmoji išėjo 2013 metais Pirmosios knygos serijo
je – Namas su paukščio ženklu.
Naujos knygos pavadinimas mane truputį
išgąsdino. Žodis dažniau vartojamas medikų ir
suprantamas kaip apsėdimas, baimė. Man pasiro
dė, kad jaunosios poetės obsesija – poezija. Ji nu
sprendžia: iš poezijos būta naudos kol nebuvo poetų
(p. 35). Tačiau pamąsčiusi apsigalvoja ir parašo
poetams savo dekalogą (p. 32), dar duoda patari
mų kaip pasigaminti eilėraštį (p. 36) ir apibūdina
poezijos dirbtuves (p. 55).
O šiaip pasaulyje viskas gerai.
viskas gerai
kad viskas gerai
prisispyrus tvirtinu
tik dienos slenka
per odą it mažos sraigutės
ir lieka šliūžė
(p. 28)
Tose dienose daug miesto, juodvarnių, kranklių,
sniegenų ir vėjo. Ir daugiau šviesos negu baimių: labiau negu šaltis / pro odą smelkiasi šviesa (p. 32).
Man knygelė labai dailiu grafišku viršeliu pasi
rodė kupina ir grafinių žaidimų, ir žodžių žaismo
(pavyzdžiui, eilėkraštis – taip pavadintas paskutinis
skyrelis).
Audrė Karaliūnaitė
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Justyna Vansovič

Kai naktys tampa saulėtos...

Vos pagalvojus apie kasmet vasaros pabaigo
je vykstantį festivalį Saulėtosios Naktys, širdis ima
plakti gamtos, muzikos ir vienybės ritmu. Tai –
vieta, kurioje visas iki tol įprastas pasaulis tiesiog
išnyksta. Atitrūksti nuo darbų rutinos, socialinių
tinklų triukšmo, nuo vienišumo, egocentrišku
mo... Čia kasmet suvažiuoja labai skirtingi žmonės
iš įvairių pasaulio kampelių ir visus sieja viena sti
pri gija – noras dalintis gyvenimo džiaugsmu.
Štai 5 priežastys, kodėl kitąmet tau verta va
žiuoti į Saulėtąsias Naktis!
1. Galybė veiklų, kurios nuolat vilioja pažinti
ir išmokti ką nors naujo: patys pasigaminome sau
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dambrelį, išmėginome tapybą ant kūno, žiūrėjo
me filmą po atviru dangumi. Labai įdomi patirtis
buvo patiems išmėginti smilkalų gamybos meną:
galėjome pasirinkti net iš kelių skirtingų rūšių
miltelių – ciberžolės, sandalo, kadagio. Mokėmės
šokti! O kur dar veiklos, spontaniškai sukurtos pa
čių dalyvių: nuolat besiburiantys džemo būreliai ir
netgi – vestuvės!
2. Nuolat vykstančios įvairios paskaitos sutei
kia galimybę pasisemti naujų žinių ar pagilinti esa
mas. Paskaitų temos apima psichologiją, ezoteriką
bei saviugdą, bet tuo neapsiriboja. Neretai, tiesiog
eidamas pro šalį, išgirsti, kaip žmonės, susėdę rate

Reportažas
liu, diskutuoja apie čakras ar sąmoningą sapnavimą
ir, jei sudomina – esi visada priimamas.
3. Žmones vienijančios veiklos. Nors pirmas
minutes jautiesi nepatogiai, nedrąsu įsitraukti į
veiklą, vis dėlto baimė bemaž išnyksta. Jau kitą
minutę esi įsitraukęs į akių kontakto praktiką arba
linguoji lindyhopo ritmu su nauju pažįstamu. Fes
tivalyje dalyvavo ir Empatijos bendruomenė, kuri
sukūrė erdvę empatija pagrįstiems pasišnekučiavi
mams apie įsitikinimus, kad darbas turi būti sun
kus, kad sunku ką nors pasakyti, kai pašnekovas
šaukia ir negirdi tavęs, apie konfliktiškus santykius
su tėvais. Praktikos metu mokėmės užmegzti ryšį
su savimi ir kitais, suvokiant poreikių bei jausmų
svarbą kuriant santykius.
4. Saulėtosios Naktys daug dėmesio skiria medita
cijoms, sąmoningumui ir ryšiui su savo kūnu: įvairūs
jogos užsiėmimai, gulėjimas ant vinių, stiklo šukės,
gongų garsai... Jokio skubėjimo, nuoširdus buvimas
su mylimiausiu žmogumi, draugais, šeima ir ketur
kojais (taip, šunys čia dūksta laisvai!). Nebėra praei
ties, nei ateities. Visą laiką, kurį turime, yra da-bar!
5. Nes čia nėra skirtumo tarp atlikėjų ir klausy
tojų, svečių ir dalyvių... Vakarais visi drauge buria
mės prie laužo ir dainuojame sutartines, kuriame
dainas ant scenos ir dalinamės savo gyvenimiška
patirtimi. Šiemet Saulėtosiose Naktyse apsilankė mu
zikantas, dainų rašytojas, dvasinis lyderis Fantuzzi.
Vieną naktį, visiems jaukiai sėdint ant scenos ir im
provizuojant, Fantuzzi pasidalino savo filosofija. „Iš
kur aš esu? Iš Visatos centro, kuriame kiekvienas yra
sotus, kur yra meilė. Iš ten aš esu. Pamenate laikus,
kai galvojote, kad viskas yra apie pinigus? Dabar
mes esame turtingi laime, mes esame sveiki.“
Pabaigai pasidalinsiu mintimi, kuri atėjo vie
ną festivalio vakarą. Klausydamasi Domanto Ra
zausko ir stebėdama bliuzo ritmų šėlsmo pagautus
žmones, kuriuos akivaizdžiai sieja nematoma, bet
labai tvirta gija, supratau, kad Saulėtosios Naktys
yra ne (tik) muzikos festivalis, bet ir nenutrūks
tantis buvimas vienybėje ir taikoje su Visata – visu
tuo, kas yra...

Nojaus Vaitaičio nuotraukos
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Danutė Pleskūnaitė

Ramybės oazė
Atostogos. Vasara. Vilkiu smaragdinės spalvos
marškinius, puoštus auksinėmis sagutėmis. Jie
laisvai krenta ant džinsų, o Valentino Garavani
aukštakulniai ritmingai kaukši akmeniniu tiltu.
Šiltas Florencijos vėjas taršo mano mėtos žalumo
plaukus. Nejučia atsiduriu prie pagrindinės Romos
katalikų bažnyčios arkivyskupystės Florencijoje
Santa Maria del Fiore (Duomo) katedros, garsė
jančios savo kupolu. Prieš mane – gotikinio stiliaus
pastatas su keliais kukliais vitražais, marmurinėmis
statulomis ir sunkiai varstomomis bronzinėmis
durimis. Iš tikrųjų niekada nebuvau pamaldi, bet
šiandien man reikia kuo nors tikėti, todėl žengiu
vidun.
Katedroje maloniai vėsu. Vėlyvas vakaras, žmo
nių nedaug. Aplink baltos Akropolį primenančios
kolonos. Nedrąsiai slenku plačiu koridoriumi į
bažnyčios šerdį prie altoriaus. Batų kulniukų su
keltas garsas nuaidi per visą Katedrą. Mano žvilgs
nis užkliūva už šventųjų gyvenimą vaizduojančių
freskų. Atsisėdu priekyje į nutrintą suolą ir pirmą
kartą savo gyvenime nuoširdžiai meldžiuosi.
Pasigirsta vargonais atliekama melodija. Žvel
giu į tą pusę, iš kur sklinda vargonų garsai. Pama
žu įžvelgiu prie jų sėdintį aukštą, plačiapetį vyrą
anglies juodumo plaukais. Jis nei manieromis, nei
apranga nepanašus į dvasininką. Visgi turiu pripa
žinti, kad nepažįstamasis vargonuoja meistriškai:
muzika itin pakili ir neprimena bažnytinių gies
mių. Užsimerkiu ir imu klausytis nuostabios natų
kombinacijos. Melodija nuramina, o skraidančios
mintys pamažu susidėlioja į vietas. Pamanau, kad
viskas nėra taip bloga, kaip atrodo.

Muzika nutyla. Atsimerkiu. Suprantu, kad
jau vėlu. Bažnyčioje likome trise: Dievas, aš ir
vargonininkas, t. y. jautrios sielos žmogus, save
atskleidžiantis bažnyčioje. Jis netikėtai atsisuka ir
pažvelgia į mane. Kad ir kaip bandau jį įžiūrėti, bet
prieblanda ir mano nedėkingas regėjimas trukdo.
Taigi, jis žiūri į mane, aš – į jį. Atrodo, kad tai tęsia
si visą amžinybę. Pagaliau jis atsistoja šalia manęs.
Netaria nė žodžio, bet mano sieloje jau ramu.

Basilica di Santa Maria del Fiore. Kęstučio Rimšelio nuotrauka
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Valentinas Kulevičius

Kas paskatino Abiejų Tautų
Respublikos žlugimą
XVIII amžius yra vienas mažiausiai istorikų
tyrinėtų Lietuvos istorijos laikotarpių. Dar mažiau
šis laikotarpis yra žinomas šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir jos istorinėje atmintyje. Vienintelė kiek
ryškiau į istorinę savimonę įsirėžusi XVIII amžiaus
data yra 1794 metų Tado Kosciuškos sukilimas. Gali
būti, kad taip nutiko dėl to, kad visus XVIII amžiaus Lietuvos istorijos įvykius istorinėje atmintyje tarsi „užgožė“ vėlesnės kovos dėl Lietuvos laisvės,
t. y. du XIX amžiaus sukilimai prieš Rusijos imperiją (1830–1831 ir 1863–1864 metų). Tačiau tai
nereiškia, kad XVIII amžius, nors ir nepasižymėjęs
įspūdingomis Lietuvos valstybės karinėmis ar politinėmis pergalėmis, turi būti pamirštas ir likti „balta
dėme“. Kartais mokymasis iš praeities ir joje padarytų klaidų gali padėti geriau suprasti dabartį ar netgi
numatyti ateitį (taip įgaunant galimybę ją keisti).
Galbūt kai kuriems kyla klausimas: kaip taip nutiko,
kad kadaise galinga Lietuvos valstybė ėmė ir išnyko
iš to meto Europos politinio žemėlapio? Lemtingas
atskaitos taškas, ilgalaikėje perspektyvoje atvedęs prie
tris ATR padalijimų, buvo būtent nesėkmingas Šiaurės karas. Tačiau pats gyvenimas rodo, kad valstybės
žlunga ne tik dėl įvairių nesėkmių politikoje ir karyboje, bet visų pirma dėl gyventojų ir jų valdytojų
susiskaldymo, egoizmo ir demoralizacijos bei degradacijos, taip pat dėl atsisakymo prisiimti atsakomybę
dėl savo šalies ateities (tai ištiko etruskus, senovės graikus ir romėnus). Sakoma, kad istorija linkusi kartotis
(tiesa, kiekvieną kartą istorijos procesas atsikartoja vis
kitomis formomis). Tikiuosi, kad aš klystu, bet XVIII
amžiaus ir XXI amžiaus pradžios situacija turi tam
tikrų panašumų.

Karo priežastys ir geopolitinis
kontekstas. Karo dalyviai
Šiaurės karas buvo „tradicinio“ ilgamečio Šve
dijos ir Danijos konflikto dėl dominavimo Baltijos
jūros regione pratęsimas, į kurį įsitraukė ir kitos šve
dų dominavimu nepatenkintos kaimyninės valsty
bės. Švedijos karalystės vykdoma agresija supriešino
ją su kaimynais, kurių interesus pamynė Švedijos
hegemonijos siekis, išbalansuodamas geopolitinę
situaciją šiame regione. Klasikinėje geopolitikoje
žinomas galios pusiausvyros dėsnis, kuris teigia,
kad vienos valstybės dominavimas visada sukelia
grėsmę aplinkinėms valstybėms ir verčia jas jungtis
į sąjungas, nukreiptas prieš iškilusį hegemoną tam,
kad būtų atkurta galios pusiausvyra. Būtent taip ir
nutiko Šiaurės karo metu: Švedijos karalystei karą
paskelbė priešiškų valstybių sąjunga. Ją sudarė Da
nija, Saksonija, Brandenburgas, Abiejų Tautų Res
publika ir Rusija. Abiejų Tautų Respublika ir Rusija
norėjo įsitvirtinti Livonijoje, o kylantis Branden
burgas siekė užgrobti švedų valdomas per trisde
šimtmetį karą įgytas vokiškas žemes. Natūralu,
kad tokios pretenzijos negalėjo būti suderintos su
strateginiais politiniais, kariniais bei ekonominiais
švedų interesais, nes Švedija turėjo nedaug gamti
nių resursų, todėl, pasak istoriko T. K. Derry, savo
ekonomiką daugiausia grindė tranzitinės prekybos
Baltijos jūroje kontrole bei savos prekybos stiprini
mu1. Šiame konflikte Švedijos karalystė, kuri buvo
apsupta priešų, nusiteikusių bet kokia kaina pa
laužti švedų hegemoniją Baltijos jūroje, nors ir su
dariusi sąjungą su Anglija ir Olandija, kariaudama
buvo priversta kliautis daugiausia vien savo ribotais
demografiniais ir ekonominiais ištekliais, todėl ne
galėjo tikėtis lengvai laimėti šio karo.
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Lietuvos ir Lenkijos įsitraukimas į karą
ir sudėtinga politinė situacija šalies
viduje
Abiejų Tautų Respublikos ir Švedijos interesai
susikirto Livonijoje dar XVII a. pradžioje. XVII
amžiuje vyko net keli karai su švedais (1600–1629
ir 1655–1660 metais). Abiejų Tautų Respublikai
jie buvo nesėkmingi. Padrąsintas pergalių kovose
su turkais, ką tik išrinktas Abiejų Tautų Respubli
kos karaliumi jaunas ir ambicingas Saksonijos kur
fiurstas Augustas II kartu su kitu jaunu bei ne ma
žiau ambicingu į valdžią neseniai atėjusiu Rusijos
caru Petru I įsitraukė į antišvediškos koalicijos kū
rimą. „Dėl galimo karo su Švedija 1698 m. Ravoje
(Ukraina) Augustas II tarėsi su Rusijos caru Petru I.
Buvo planuojama, išvijus švedus, pasidalinti Livo
niją. Karo išvakarėse 1699 m. Rusija sudarė sąjungą
su Danija ir Saksonija dėl bendro karo prieš Šve
diją; Augusto II valdoma Lietuva ir Lenkija tada
oficialiai neprisijungė prie minėtos sąjungos. Karą
pradėjo Augustas II. Jo vadovaujama Saksonijos
kariuomenė įsiveržė į Vidžemę ir 1700 m. vasarį
apgulė Rygą. Karas antišvediškai koalicijai iš pra
džių buvo nesėkmingas: Švedijos karaliaus Karolio
XII vadovaujama kariuomenė 1700 m. prie Nar
vos sutriuškino rusų pajėgas, o 1701 m. prie Rygos

sumušė saksus ir tų pačių metų vasarą įsiveržė į Lie
tuvą (neva saugoti Sapiegų, prašančių Švedijos glo
bos, dvarų. Nepadėjo net tarp Rusijos caro Petro I
ir Lietuvos atstovų 1701 m. vasarą Biržuose pasiek
tas susitarimas (Biržų sutartis), kuomet buvo sutar
ta dėl bendros lietuvių ir rusų kovos su švedais.“2
Dar karo pradžioje išryškėjo skirtingi Augusto II ir
Abiejų Tautų Respublikos Seimo požiūriai į karą,
taip pat įtampą vidaus politikoje kėlė didelis didikų
grupuočių susipriešinimas šalies viduje bei bendras
diduomenės nepasitenkinimas Augusto II absoliu
tizmo siekiais, kuriuos jis troško įtvirtinti pergalė
mis būsimajame kare prieš Švediją. Pasak istoriko
Jono Vaičenonio, „1700 m. prasidėjęs Šiaurės karas
Abiejų Tautų Respubliką užklupo nepasiruošusią.
Įsisukančiame karo sūkuryje Lenkija ir Lietuva ne
sugebėjo veikti kaip viena jėga. Iš pradžių kariavo
tik valdovas Augustas II, kaip Saksonijos kurfiurs
tas. Respublikos Seimas nutarė nekariauti, naiviai
tikėdamasis, kad taip pavyks išvengti karo. Švedijos
kariuomenei pasiekus Respublikos sienas, Lietuvo
je vyko didikų pilietinis karas, kurio pikas – brol
žudiškas mūšis ties Valkininkais. Jame priešiškai
Sapiegoms nusiteikę didikai, susibūrę į Valkininkų
konfederaciją, sumušė reguliariąsias LDK didžiojo
etmono Kazimiero Sapiegos vadovaujamas Lietu

Biržų tvirtovės apgultis 1704 metais
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1703 metų Saločių mūšis. Šias kautynes Lietuvos ir Rusijos kariuomenės pralaimėjo švedams, kurių kariuomenė
buvo du kartus mažesnė, bet geriau organizuota (XVIII a. pirmos pusės raižinys)

vos kariuomenės pajėgas. Šis pralaimėjimas paska
tino Sapiegas ir jų šalininkus pereiti į švedų pusę.“3
Vėliau, 1702–1706 metais, karo veiksmai (iš kurių
svarbiausi buvo 1703 m. Saločių mūšis ir 1704 m.
Biržų apgultis) baigėsi visišku Abiejų Tautų Res
publikos pralaimėjimu ir švedų okupacija. Saločių
mūšyje gerai organizuoti švedai, turėdami ne dau
giau kaip 3000 karių, įstengė sutriuškinti daugiau
nei dvigubai gausesnes, tačiau silpniau pasiren
gusias jungtines Lietuvos ir Rusijos kariuomenės
pajėgas (jas sudarė 4000 Lietuvos ir 2500 Rusijos
karių; iš viso apie 6500); o 1704 metais po neilgos
apgulties krito Biržų tvirtovė4. Švedų okupacijos
laikotarpį lydėjo Augusto II ir švedų statytinio Sta
nislovo Leščinskio grupuočių konfliktas, taip pat
nepastovi ir neaiški Lietuvos ir Lenkijos politinė
pozicija (dalis bajorijos palaikė švedus, kol jiems
sekėsi, o kita dalis prieš juos kovojo ir toliau), dar ir
Žemaitijoje kilęs partizaninis pasipriešinimas. Kai
rusai 1709 m. visiškai sutriuškino švedus Poltavos

mūšyje, švedus iki tol palaikiusi Abiejų Tautų Res
publikos bajorijos dalis perėjo į Rusijos pusę. Visos
šios tendencijos rodo, kad tuo metu Lietuvoje ir
Lenkijoje visiškai nebuvo nuoseklumo ir aiškios
vizijos. „Po Poltavos mūšio Lietuva ir Lenkija Šiau
rės kare nebedalyvavo. Nors 1710 m. Lietuvos ir
Lenkijos seimas Augustui II sugrąžino valdovo sos
tą, valstybės karinė galia ir kovinė parengtis buvo
minimali.“5

Karo eiga. Svarbiausi momentai
Švedijos istorikas Jorgenas Veibulas pirmąjį
Šiaurės karo etapą aprašo taip: „Palaikoma britų ir
olandų laivynų, nauja, gerai organizuota regulia
rioji švedų kariuomenė greitai išsilaipino Danijos
Zelandijos saloje ir po greito puolimo privertė Da
niją sudaryti Traventalio taiką, kur Danija įsipar
eigojo nepalaikyti Švedijos priešų. Po to, 1700 m.
vasarą ir rudenį, Švedijos armija laivais buvo per
mesta į rytų frontą, kur Augustas II pradėjo puo
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limą, apsupdamas Rygą, o Petras I su savo armi
ja puolė Narvą. Karolis XII pirmiausia patraukė
rusų link ir 1700 m. lapkričio mėn. pasiekė pui
kią pergalę prie Narvos, paimdamas į nelaisvę ir,
nepaisant jos didumo, sunaikindamas beveik visą
Rusijos armiją. Po to jis puolė Augusto II armi
ją, sudarytą daugiausiai iš Saksonijos gyventojų, ir
persikėlęs per Dviną privertė ją pasitraukti. Vėliau
vykę mūšiai Lenkijoje (1702–1706) baigėsi dar ke
liomis Švedijos pergalėmis. Ypač pasižymėjo mūšis
prie Frauštato. 1706 m. Altranštate (Saksonijoje)
buvo sudaryta taika. Pagal ją Augustas II atsisakė
pretenzijų į Lenkijos sostą, ir sąjunga prieš Švediją
buvo oficialiai panaikinta.“6 „Pasitikėjimas Stanis
lovu Leščinskiu ir Karoliu XII tarp Lietuvos bajo
rų dar labiau sumenko, kai jų kariuomenės ėmė
nebelaimėti mūšių. Didžiausią nesėkmę jie patyrė
1709 m. liepos 8 d. mūšyje prie Poltavos, kur su
sikovė su dukart didesne Rusijos kariuomene. Šve
dijos kariuomenė turėjo 20 000 karių, 4 artilerijos
pabūklus ir 10 000 žmonių rezervą. <...> Tuo tarpu
Rusijos kariuomenę sudarė 42 000 karių, 72 arti
lerijos pabūklai. Jos priešakyje buvo pats Petras I.“7
Švedai naktį puolė įtvirtintą rusų stovyklą, tačiau
ryte rusų kavalerija ėmė supti iš sparnų, todėl šve
dai atsitraukė ir ėmė bėgti. „Karolis XII su būriu
karių pabėgo į Turkiją, o Stanislovas Leščinskis,
praradęs švedų paramą, pasitraukė į Prancūziją.“8
Tačiau į pralaimėjusios Švedijos kariuomenės vietą
Abiejų Tautų Respublikoje atėjo Rusijos kariuo
menė. Poltavos mūšis buvo lemtingas pralaimėji
mas, po kurio švedai tapo pažeidžiami ir prarado
iniciatyvą. Net ir vėlesni talentingo Švedijos kara
liaus ir karo vado Karolio XII bandymai pakeisti si
tuaciją neapsaugojo švedų nuo pralaimėjimo Šiau
rės kare. Pats Karolis XII žuvo per karo veiksmus
Norvegijoje 1718 metais. Kariaujanti Švedija ne
tik nesulaukė rimtesnės paramos iš jūrų valstybių –
Anglijos ir Olandijos, kurios tikėjosi pasitelkti Šve
dijos valstybę savo tikslams Europoje (karui prieš
Prancūziją), bet ir ilgainiui patyrė jų priešiškumą
(Anglija norėjo išlaikyti esamą padėtį Baltijos jūro
je – „pusiausvyrą Šiaurėje“, be to, kai Jurgis I įžen
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Augustas II – Saksonijos kurfiurstas (nuo 1694 m.), taip pat
Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1697 m.).

gė į Anglijos sostą, jis dėl savo interesų Hanoveryje
tapo galimu Švedijos varžovu)9. „1714 m. Rusijai
sumušus Švedijos laivyną, karo veiksmai persikėlė
į Švedijos teritoriją. Naujieji Rusijos sąjungininkai
Olandija ir Anglija nepageidavo, kad Švedija visiš
kai pralaimėtų ir Baltijoje įsigalėtų Rusija. Dėl to ši
sąjunga iširo. <...> 1720 m. lapkričio 5 d. pasirašy
ta „amžinosios taikos“ sutartis su Turkija sustiprino
Rusijos padėtį, o Švedija neturėjo išeities. 1721 m.
rugpjūčio 30 d. Suomijos miestelyje Nystade buvo
pasirašyta taika. Rusija gavo Lifliandiją, Estlandiją,
Ingriją, Karelijos sąsmauką.“10

Karo padariniai Lietuvos–Lenkijos
valstybei ir Baltijos jūros regionui
1721 m. Nyštato taika užfiksavo naują geopo
litinę situaciją, susidariusią visame Baltijos regione.
Taigi Rusija gavo priėjimą prie Baltijos jūros (kartu
su Rygos miestu), o Švedijos karalystė po Šiaurės
karo neteko didvalstybės statuso, dėl kurio kovo
jo visą XVII amžių. Lietuvai ir Lenkijai padariniai
buvo dar sunkesni. Švedija, nors ir triuškinamai

Istorijos atspindžiai

Petras I – Rusijos caras (nuo 1682 m.) ir imperatorius
(nuo 1721 m.)

Karolis XII – Švedijos karalius (nuo 1697 m.)

pralaimėjusi karą, išliko nepriklausoma ir sava
rankiška valstybe. O Lietuvos ir Lenkijos valstybė,
nors de jure ir išsaugojo savarankiškumą, de facto
tapo Rusijos protektoratu. Pirmasis pasikeitusios
padėties ženklas buvo vadinamasis 1717 metų „ne
bylusis seimas“, kuris buvo sušauktas Varšuvoje ir
truko tik vieną dieną bei vyko rusų kariuomenės
apsuptyje; šis Seimas buvo priverstas iki minimu
mo sumažinti Lietuvos ir Lenkijos kariuomenes
bei priimti kitus valstybę silpninančius nutari
mus11. Pasak istoriko Valdo Rakučio, „nors Rusi
jos pergalė prie Poltavos 1709 metais ir apsaugojo
Abiejų Tautų Respubliką nuo tapimo satelitine
Švedijos valstybe, tačiau įtvirtino dominuojančią
Rusijos padėtį regione bei sudarė galimybes jai kiš
tis į Abiejų Tautų Respublikos reikalus ir galiausiai
su Prūsijos pagalba galutinai pajungti Lietuvos ir
Lenkijos valstybę savo valdžiai“12. Didžiausia šio
karo naštos dalis teko Abiejų Tautų Respublikai,
kurios teritorija buvo labiausiai nuniokota. Po
to, kai švedai pralaimėjo Poltavos mūšį ir paliko
Lietuvos ir Lenkijos teritoriją, badas ir prasidėjęs

maras Lietuvoje nusinešė daugiau gyvybių nei pats
Šiaurės karas (skaičiuojama, kad gyventojų suma
žėjo net trečdaliu)13. Turėjo praeiti dar ne vienas
dešimtmetis, kol atsigavo per karą nusiaubtas šalies
ūkis ir ekonomika.
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343.
P. Lasinskas. Rusijos istorijos kryžkelės. – Vilnius, 2014, p. 118.
R. Batūra, D. Karvelis. Op cit., p. 197.
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Pamatymo jėga,
arba Tapyba – tai ne paveikslai
Užupio meno inkubatoriaus projektinėje erdvėje „Kalnas“ (Krivių g. 10 A) vasarą veikė tapytojo
Artūro Mitino paroda „Patyrimo horizontas / Raw
Power“. Šioje parodoje pristatyta vieno konceptualiausių jaunosios kartos kūrėjų, savitai plėtojančio
abstrakčios tapybos tradiciją, kūryba.
Pati UMI Kalno projektinė erdvė nėra skir
ta tapybos darbų parodoms. Ir iš dalies gaila, kad

Artūras Mitinas. Iš ciklo Pakelės – be pavadinimo, 2013–2014
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Artūro Mitino tapyba savo vietą atrado būtent čia.
Neretai spręsdama apie meno kūrinio vertę, ban
dau jį įsivaizduoti šalia kitų kūrėjų. Artūro Miti
no darbus nesunkiai įsivaizduočiau Oranžerijoje
(Paryžiaus muziejuje) šalia Camille’o Pissarro ar
Paulio Cézanne’o. Ir ne dėl to, kad turėčiau nors
menkiausią aliuziją į stilistinį darbų panašumą. Ne.
Visi šie tapytojai tapė grynąjį pradą, čiuopė tikru
mą. Cézanne’as nuolat pertapinėdavo savo drobes,

Dailė
nukankindavo pozuotojus ir kaskart iš naujo vis
grįždavo prie Viktorijos kalno, kad užčiuoptų tą
akimirką, tą būseną, kupiną visumos. A. Mitinas
elgiasi panašiai. Drąsus pasakymas, kad „parodoje
nėra nė vieno paveikslo“. Tai – tapytojo manifesta
cija, pasiryžimas aukoti paveikslą dėl tapybos, dėl
proceso ir jame išnyrančio tikrumo. Paveikslas –
galiausiai kaip nenuginčijamas faktas – išnyra prieš
mūsų akis. Jis atsiranda. Kitaip būti negali. Tačiau
tai, kad tapytojas perkelia veiksmo centrą į procesą,
o ne į faktą, reiškia labai daug. „Repeticija, serija,
pauzė yra tos sąvokos, kurios leidžia man koncen
truotis ne ties kūrinio padarymu, o ties vaizdinio
struktūros gilinimu, išbalansavimu, perkūrimu –
identifikacijoje su tapomu motyvu, pasiduodant
nenumatomam procesui, atsitiktinumui, savąja
tapyba pergyvenant tam tikras transformacijas“, –
sako Artūras. Tai pagrindžia ir M. Prousto mintis,
kad „autorius, kuris keletą kartų patyrė malonumą,
kai išreikšdamas mintį pasiekė tam tikrą grožį, jau
visam laikui suvaržo savo talentą“. Tai reiškia, kad,
kai tik atrandi stilių, schemą, metodą, kuris patogus
tavo realizacijai, tampi amatininku, o ne kūrėju.
Artūro tapyboje šių schemų nėra. Jau kurį lai
ką stebiu jo kūrybą, kuri nuolat kinta. Prisimenu
vieną pirmųjų – jo portretų ciklą, kur, rodos, susi
jungė F. Bacono deformacijos, Renesanso šviesa ir
tylus egzistencinis romumas. Nutapytuose portre
tuose žmogystos atrodė tarsi „atėjusios į drobes“ ne
tik su visa savo praeitimi, bet nujausdamos jų lau
kiančią ateitį. Tačiau ta ramybė ir šviesa, fiksuoja
ma drobėse, tarsi leido, Bohumilo Hrabalo žodžiais
tariant, pasikalbėti „apie grožį mirties akivaizdoje“.
Tai buvo kasdieniška neišvengiamybė. Paskui sekė
studijos interjero įkvėpti darbai. Iki smulkmenų
užfiksuotos detalės ir per šviesą kuriama įtampa.
Daiktai – tarsi mūsų kasdienybės portretai. Po šių
ciklų Artūro tapyba tampa radikalesnė – atsisa
koma detalių, vaizdas abstrahuojamas. Kuriamas
Krematoriumo ciklas, kuriame fiksuojamas plastiko
fabriko peizažas. Fiksuojamas. Šiuo atveju žodis
„fiksuojamas“ man atrodo esminis. Atrodo, dro

Artūras Mitinas. Draugas. Iš ciklo Pakelės – be pavadinimo, 2013–2014

bėse lieka tam tikrų šio peizažo pėdsakų, atspau
dų. Drobėse vaizdas transformuojamas – taigi nuo
matomo vaizdo artėjama prie juntamo vaizdinio.
Nors tam tikras detales iš motyvo galima apčiuoti,
tačiau paveikslai – tai laikas, tai gelmė, gylis.
Ir kai atrodo, kad A. Mitino tapyba „stoja į ke
lią“, atranda savo stilių, jis ramiausiai gali pareikš
ti – „tai ne paveikslai“. „Man, ne taip seniai gėru
siam į save mokslus ir kitus dalykus, visi žinojimai
ir mokėjimai tampa vien keliais išeiti iš jų pačių,
kiek tai įmanoma“, – sako Artūras. Tad pastarųjų
metų Artūro Mitino tapybiniai ieškojimai ne ma
žiau įdomūs. Tapytojas grįžta prie portreto moty
vo – ne tam, kad prisimintų, kaip juos tapė seniau
(tai nebeegzistuoja), o kad atrastų portreto tapymą.
Vizualiai vertinant, grįžtama prie dėmesio detalei,
spalvai, kompozicijai.
Parodoje Patyrimo horizontas / Raw Power pri
statytas dar vienas naujas ciklas – peizažo motyvo
pagrindu sukurti darbai. Tam tikrų variacijų pei
zažo tema Artūro kūryboje buvo ir anksčiau. Įdo
mu, kad visi šie darbai (taip pat ir pristatyti paro
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Artūras Mitinas. Iš ciklo Krematoriumas, 2015–2016

doje) nutapyti autoriui tiesiogiai stebint motyvą.
Tai išskiria autorių iš jo kartos kūrėjų, nes dauge
lis jaunosios kartos menininkų renkasi tapybą iš
nuotraukos, iš žurnalo ištraukos, internete rasto
vaizdelio, o tai savaime apriboja tapybines galimy
bes – spalvos, kompozicijos, deformacijos. Antri
nis vaizdas visada yra vienpusiškesnis ir seklesnis, jį
pakartoti lengviau, o peizažo motyvas nuolat kinta
ir kartu yra begalinis. Ir formos, ir išraiškos, ir spal
vos ar erdvės prasme. Tiesiogiai stebint motyvą, jį
trasformuoti, abstrahuoti yra nemenkas uždavinys.
Tačiau tai kartu lemia ir tvirtą Artūro Mitino ta
pybos koloristinį pagrindą. Ir tai tampa dar vienu
bruožu, kuris išskiria Artūrą iš jo kartos tapytojų –
ypatingas jautrumas spalvai. Monochrominė spal
vų paletė, dominuojančios ochros ir rudos spalvų
variacijos per daugiasluoksnę tapybą kuria gelmę ir
šviesos pojūtį. Galiausiai įdomi Artūro prieiga prie
abstrahavimo. Jo konceptualus-filosofinis santykis
su tapyba, o kartu ir abstrakčia tapybine raiška,
taip pat išskiria A. Mitiną iš jaunosios kartos ta
pytojų, mėgstančių reprodukavimo strategijas. Jo
kūrybos nesupainiosi nė su vieno kito tapytojo. Ir
darbai – net pasitelkiant tą patį motyvą – nesikar
toja, vis kinta įgaudami kitą pavidalą.
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Abstrakcijos žanras Lietuvoje nėra populiarus,
be to, dažnai ir dėl kuriančiųjų, ir dėl žiūrinčiųjų
neišsilavinimo yra neteisingai traktuojamas. Dai
lininkai dažnai abstrakcijas kuria dekoratyvias,
nesuprasdami, kad abstrakcija nėra savitikslė, kad
vaizdinys tampa abstrakčiu per transformacijas, per
apibendrinimus, atsisakant „nereikalingų“ detalių,
priartėjant prie motyvo esmės. Žiūrintieji (meno
tyrininkai) teikia pirmenybę „reprodukciniam“,
socialiniam menui, nes taip yra lengviau identifi
kuoti, kas yra nutapyta. Taigi abstrakti raiška tam
pa nemenku uždaviniu, norint ją suprasti. Tokiai
tapybai reikia skirti laiko, kurio dažniausiai nėra.
Artūras pradeda paveikslą ne nuo abstrakcijos.
Kurdamas darbų serijas, autorius priartėja prie ab
straktesnio – visuminio – vaizdo drobėje. Ir šis
metodas yra įdomus Artūro kuriama abstrakčių
paveikslų sąranga yra įdomi. Pirmiausia, jis traukia
savo minkšta, niuansuota tapyba ir per sliuoksnius
kuriamu gyliu. Taip drobės plokštumoje tapomas
paviršius įgauna haptinių savybių – jis traukia. An
tra, drobių kompozicija įdomi savo dinamiškumu.
Tas judėjimas drobėse man primena Henri Michaux
ar Franzo Bernhardo kūrybą. Judėjimas drobėje pa
siekiamas per kūrybos procesiolumą ir improviza
ciją. Atrodytų, tarsi motyvas, „lengvai praeitų“ pro
drobę ir paliktų savo pėdsaką. Toks tapymo proce
sas – tai tarsi A. Bretono rašymo stilius, kai autorius
teigia savo knygą Nadža rašysiantis be išankstinio
pasiruošimo, tačiau kartu kruopščiai ruošiasi ra
šymui. Taip, tapydamas gali improvizuoti, tarsi be
pasiruošimo, bet tai vyksta po ilgo eskizavimo, mo
tyvo studijos ir tapybos studijos. Tad tai neįmanoma
be tapybos analizės, tapybinio profesionalumo ir
jautrumo motyvui, tiesiog jo tapymo. Artūro Mi
tino žodžiais tariant, „tapybos betarpiškumas tampa
galėjimu suimti momento turinį, šiam tik atsisklei
džiant. Tai pamatymo jėga ar jėgos“. Prasmingas ir
G. Deleuze’o abstrakčios tapybos palyginimas su
jėgų/judėjimų matrica drobėje. Artūras šiuos judė
jimus fiksuoja savo drobėse. Tačiau šie judėjimai
niekada nesibaigia su paveikslo rėmais.
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