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XX a. pabaigoje, atsiradus kompiuteriams, 
pasigirdo nuogąstavimų, kad popierinės knygos 
netrukus išnyks, jas pakeis elektroniniai tekstai. 
Laimė, kalbos liko kalbomis. Popierinė knyga vis 
dar egzistuoja ir, atrodo, nežada išnykti. Tai puikiai 
liudija Tarptautinė Vilniaus knygų mugė, šiemet 
paminėjusi dvidešimtmetį. Be jos jau neįsivaizduo-
jame gyvenimo. 

Knygai sukurti reikia teksto. Bet ji neišsivers be 
viršelio, dažnai – ir be iliustracijų. Knygos vaikams 
apskritai be jų neįmanomos. Šias kuria dailininkai 
ir knygų dizaineriai. Turbūt kiekvienas saugome 
atmintyje pirmąją knygelę, kuri ir įstrigo dėl pa-
veikslėlių.

Taigi, kokia vaikiškos knygos svarba ir įtaka 
tolesniam bendravimui su knyga, svarsto Vilniaus 
dailės ir dizaino kolegijos dėstytoja Virginija Ka-
linauskaitė:

Audronė Daugnorienė

Knygos skaitymas – kelionė į širdį

Manau, kad popierinė knyga tikrai išliks, ypač 
vaikams. Besivystančios technologijos suteikia ga-
limybę kurti sudėtingo maketo knygas. Populiarėja 
karpinių paveikslėliai, vaizdinės iliustracijos, kur 
pagal įvairias programėles keičiasi vaizdas. Knyga 
gali būti ir skaitoma, ir su ja žaidžiama. Viskas pri-
klauso nuo knygos kūrėjų vaizduotės, jų gebėjimo 
sudominti skaitytoją.

O dėl knygų iliustracijų, ypač vaikams, mano 
nuomonė nesutampa su visuomenėje įsigalėjusia, 
ir ypač su šiuolaikinėm tendencijom. Man atrodo, 
kad nenuoširdumas, noras parodyti save ar savo 
virtuoziškumą pjauna lietuvišką knygą: ar vaikams, 
ar suaugusiesiems.

Ypač vaikams, ir tai, man atrodo, atėjo su to-
kiom garsiom pavardėm, kaip Valiai, B. Žilytė, 
R. Kepežinskas. Taip, jos įspūdingos, virtuoziškos 
ir... šaltos kaip ledas. Daug spalvų ir formų, ir spen-

Ligita Petrauskaitė. Varlytė, 2016
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gianti tyla. Įdomu, ar kas bandė pas mus patyrinėti, 
kas iš tikrųjų patinka vaikams. Vaikystėje pamenu 
nuostabias B. Demkutės iliustracijas, A. Makūnai-
tės Saulės vaduotoją, T. Kulakauską, T. Balčiūnienę. 
Beje, su tam tikrom išlygom patiko ir A. Stepona-
vičiaus iliustracijos Varlei karalienei, tik atrodė, kad 
dailininkui pritrūko spalvų, tad pati nusispalvinau.

Manau, kad iliustruojant knygą labai reikia pa-
justi tekstą ir kam jis skirtas. Ta vidinė pajauta yra 
toks subtilus reikalas ir taip lengva viską sugadinti.

Kaip popierines knygas įsivaizduoja Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijos studentai, atspin-
di darbai iš parodos Knygos menas, žiemą surengtos 
Kazio Varnelio namuose-muziejuje Vilniuje.

Muziejininkė Aistė Bimbirytė-Mackevičienė 
pasakoja:                                                            

Tokios parodos erdvė pasirinkta neatsitiktinai: 
menininkas ir bibliofilas Kazys Varnelis leidinių 
apipavidalinimui, knygos dailininko raiškai skyrė 
ypatingą dėmesį. Jo bibliotekoje rasime ne vieną 
autorinę meninę knygą, taip pat klasikinių litera-
tūros kūrinių, išsiskiriančių pasaulinio garso daili-
ninkų iliustracijomis bei meniškais įrišimais.

Parodoje buvo eksponuojami skirtingų kur-
sų studentų darbai. Parodoma, kaip per studijų 

metus gilinamasi į iliustracijos kūrimo subtily-
bes: ieškoma savito stiliaus, kuriami originalūs 
personažai, nagrinėjama vaizdo ir teksto santykio 
svarba. Pirmojo kurso darbai dar gana paprasti: 
kuriamas pirmas nesudėtingas knygelės maketas, 
iliustracijas bandoma derinti su tekstu. Antro ir 
trečio kurso darbai brandesni, didesnės apim-
ties. Kūrybinėse dirbtuvėse perpratę popieriaus 
marginimo (marmuravimo) techniką, išmokę 
susiūti lankus, padaryti kietą viršelį bei apskai-
čiuoti knygos nugarėlę, studentai demonstruoja 
gebėjimus ne tik savarankiškai maketuoti, bet ir 
sukurti knygą nuo pirmųjų žingsnių iki galutinio 
produkto.

Ekspozicijoje pristatytos studentų iliustruotos 
bei apipavidalintos vaikams ir suaugusiesiems skir-
tos įvairaus pobūdžio knygos. Yra komiksų, per-
sonažų paveikslų, netgi autorinių knygų su pačių 
kurtais tekstais.

Drąsūs, originaliais spalviniais ir kompozici-
niais sprendiniais pasižymintys darbai rodo, kad 
studentai skatinami dirbti kūrybiškai, ieškoti savo 
braižo, nebijoti naujovių. Jų kūriniai ne tik atlie-
pia pagrindinę K. Varnelio domėjimosi sritį – tai 
gyvybingos knygos meno tradicijos ir talentingos 
jaunosios kartos liudijimas.

Domantė Čiuplinskaitė. Duok ausį, 2016
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Vilniuje, senamiesčio pakraštyje, yra draugiš-
kai menininkus sutinkanti vieta – Ideas Block. Šios 
kūrybinės erdvės galerijoje vyko vienos iš įkūrėjų – 
Liucijos Dervinytės paroda Ideacycle. Projektas buvo 
pristatomas laikinos studijos formatu, kai meninin-
kė kūrė ekspozicijos erdvėje ir paroda vis pasipil-
dydavo naujais kūriniais. Parodos lankytojai galėjo 
susipažinti su kūrybos procesu ir pačia menininke. 

Liucija Dervinytė yra tekstilės dizainerė ir me-
nininkė. 2012 metais baigusi tekstilės dizaino stu-
dijas Edinburgo universitete, Liucija sukūrė rankų 
darbo tekstilės ir popieriaus gaminių liniją. Tačiau 
nepaliko nuošalyje ir vizualiojo meno.

Pirmą parodą Liucija surengė 2015 metais Baja 
California kultūros centre, Meksikoje. Pradėjusi 

bendradarbiauti su menininku Roberto Becerra, 
kūrė multimedijos meno instaliacijas ir dalyvavo 
Vilniaus šviesų festivalyje bei eksperimentiniuose 
meno festivaliuose Kauno fortuose.

Ideacycle (idėjų ciklas) terminas yra Liucijos 
Dervinytės sukurtas savo kūrybai apibūdinti. Me-
nininkė nusprendė praplėsti tekstilininkės sampra-
tą į daugiau apimančią, suteikiančią jai daugiau 
laisvės renkantis medijas. Sudurtinis žodis ideacycle 
sudarytas iš idėjų (ideas) ir perdirbamumo (recycle) 
sąvokų, nes L. Dervinytei ypač svarbios ekologi-
jos, daiktų bei meno tvarumo temos. Pati autorė šį 
terminą aiškina kaip įkūnijantį „draugiškumą min-
tims ir gamtai, antrinio panaudojimo, perdirbimo 
bei perkūrimo skatinimą“. 

Rūta Matulevičiūtė

Darnaus gyvenimo paieškos

Liucija Dervinytė. Energijų koncentracija, 2017, popierius, akvarelė, tušas, 60x45 cm
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Ideacycle kalba apie medžiagų tyrinėjimą, sie-
kį įamžinti idėjas ir patirtis bei atsakingą požiūrį 
į ateitį skatinant ekologijos idėjas ir taikant jas 
praktiškai. Ekspoziciją sudarė akvarelės, tekstilės 
gaminiai, atlikti senovine japoniška shibori tech-
nika, kurios šaknys siekia VIII amžių, margintos 
pagalvės, kabančios kartu su užrašų knygelėmis bei 
koliažais su beveik agitaciniais poetiniais užrašais, 
sudarytais iš laikraščių bei žurnalų antraščių. Vie-
nas iš jų: „Žemėje mėgstu turėti daug laisvo lai-
ko gamtoje“, puikiai apibūdina autorės jautrumą 
gamtai bei glaudų ryšį su ja bei atsakingą požiūrį, 
įkvepiantį ir skatinantį jos kūrybą. 

„Projektas gimė iš mano aplinkoje nuolat cir-
kuliuojančių perdirbimo, dalijimosi ir bendruome-
niškos kūrybos idėjų. Įkvėptas darnaus gyvenimo 
būdo, gamtos bei visa sujungiančių struktūrų“, – 
sako menininkė. Šias struktūras ji atpažįsta pasikar-

tojant visur – gamtoje, žmogaus proto vingiuose, 
visatos sandaroje apskritai. Šie pastebėjimai įkve-
pia L. Dervinytę dirbti su „natūraliomis ir rankų 
darbo medžiagomis, eksperimentams su augalais ir 
mintimis, su spalvomis ir raštais“. 

Pasak menininkės, kūriniai gali įgauti skirtin-
gas formas: objektų, saugančių patirtis, istorijas ir 
idėjas, aplinkai draugiškų materialių eksperimen-
tų. Ji prikelia istorijų kupinus senus daiktus nau-
jam gyvenimui. Abstrakčiose Liucijos Dervinytės 
akvarelėse įžvelgiami minčių vingiai, emocijų pa-
diktuotos formos, kurias liedama ji sakosi praran-
danti laiko pajautą, kūriniai gimsta gilioje medita-
cinio susikaupimo būsenoje. 

Ideacycle ekspozicija buvo suformuota iš vizua-
liojo meno objektų ir praktiškai pritaikomų gami-
nių. Toks sugretinimas sukuria ryšį filosofinės min-
ties ir kasdienės rutinos, į kurią Liucija Dervinytė 
siekia žvelgti atsakingai, šitaip iškeldama vieną ak-
tualiausių šiandienos problemų – ekologiją.

Liucija Dervinytė. Išnykstančios mintys, 2018, popierius, akva-
relė, tušas, 70x44 cm

Liucija Dervinytė. Koliažas, 2019
Eglės Sabaliauskaitės nuotraukos
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Įėjusius į tamsią salę pasitinka pakreiktas ant 
scenos šienas. Nosį suvirpina tikras, daugeliui pa-
žįstamas, vaikystę primenantis kvapas... Išdėlioti 
muzikos instrumentai truputį nedera su tuo kvapu, 
bet žada netikėtumų. Paskui į sceną išeina raudo-
nais drabužiais vilkinčios moterys ir ima kurti gar-
sus. Garsas moteriai yra be galo svarbus, ne veltui 
sakoma: „Moteris myli ausimis...“ Močiutės balsas 
pradeda ir užbaigia moterų dainas apie moteris. 
Vadinasi, per ilgus metus sukaupta išmintis yra gy-
venimo pamatas. O ko gi palinki močiutė anūkei? 
Ogi neištižti kaip blynui. 

Aktorės kuria nesulyginamų moterų paveiks-
lus, tad skamba įvairių žanrų dainos: nuo roko iki 
sutartinės. 

Kas bendro tarp renesansinės gražuolės, rašy-
tojos su skarele ir tarybinės herojės? Jos trys, pasi-
kvietusios dar būrį draugių, veržiasi ant scenos, kad 

Moterys nori švęsti gyvenimą
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis Graži ir ta galinga
Spektaklį-koncertą Klaipėdos jaunimo teatro aktorės parodė ir Vilniuje, Menų spaustuvėje, vasario 27 d.

papasakotų visiems, ką reiškia būti moterimi Lie-
tuvoje. Šalyje, kurios galva – moteris, kur žurnalas 
Tik vyrams vis dar tyčiojasi iš emancipacijos, kur 
tarpukariu organizuotas mados teismas ir moteriai 
mylėti moterį buvo geriausia apsimetus vyru, kur 
romantiška meilė greitai nuvesdavo į blogąją isto-
rijos pusę, kur vienoms pirmųjų Europoje suteikta 
teisė balsuoti, kur žibutės daigams vis dar sunku įsi-
tvirtinti ir pražysti, o aktorės vis dar reikalingiausios 
vaidinti jaunoms mylimosioms arba jų motinoms.

Scenoje greta Astos, Ievos, Marijos, Rugilės 
ir Vaivos pasirodys ir Lietuvos istorijoje vietą iš-
sikovojusios Barbora, Bona, Dalia, Julija, Marytė 
ir Teklė. Kartu jos papasakos, kokios yra dabarti-
nės jaunos Lietuvos moterys ir kokia tradicija jas 
pagimdė. O vyresnės kolegės primins ir tai, kokia 
nedraugiška moterims gali būti Lietuvos istorija: 
vietos joms čia ne tiek ir daug, o visos į ją prasi-
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brovusios čia dažniausiai įsitvirtina dėl savo grožio 
arba galios nulemti vyrų sprendimus. Bet ką daryti, 
jei nori būti savo šalies istorijos dalis, nors nesi nei 
išskirtinė gražuolė, nei baisiai galinga? Gal sude-
ginti tokį moterų vaizdavimą ir atlikus raganišką 
šokį imtis savo darbais kurti naują tradiciją?

Tikri, tikrais faktais paremti ir išgalvoti pasa-
kojimai spektaklio-koncerto Graži ir ta galinga 
žiūrovus nukelia ne tik į skirtingus istorinius laiko-
tarpius, bet ir į skirtingus moters gyvenimo tarps-
nius, suskambančius skirtingais muzikos stiliais. 
Nuoširdų susijaudinimą keičia juokingos istorijos, 
o jas – arši ironija. Pasakoma tai, ko negalima sa-
kyti, ir pasijuokiama iš to, kas nebūtinai juokinga. 
Kad sužydėjusios žibutės papuoštų išdidžias mote-
rų, vyrų ir visų, įsitaisiusių tarpe, galvas.

Kūrybinė komanda: Vaiva Kvedaravičiūtė, Rugilė 
Latvėnaitė, Ieva Pakštytė, Asta Zacharovaitė, 
Marija Žemaitytė
Dramaturgijos asistentė: Kristina Steiblytė
Kostiumų dailininkė: Rūta Lendraitytė
Šviesų dailininkas: Julius Kuršis
Garso režisierius: Laurynas Milinis
Premjera: 2018 m. gruodžio 13 d.Eglės Sabaliauskaitės nuotraukos
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Su dideliu džiaugsmu dalinuosi savo pokalbiu 
su labai charizmatiška asmenybe, nuostabia aktore 
Aura Garmute. Man ji yra didžiulis įkvėpimas už-
sispyrėliškai siekti to, ko iš visos širdies trokštu! Kalbi-
no Justyna Vansovič.

Ilgai svarsčiau, apie ką mums šiandien pasikalbė-
jus... ir priėjau prie tokios išvados, kad be galo įdomu 
būtų sužinoti apie tavo gyvenimą scenoje, apie tai, 
kokia yra tavo kasdienybė keičiant įvairias personažų 
kaukes. Kas tave paskatino rinktis vaidybos studijas, 
o vėliau ir aktorės karjerą?

Jei atvirai, tikriausiai paskatino nemokėjimas 
mėgautis momentu, nuolatinis stebėjimas savęs 
iš šalies, užsisklendimas savyje, atskirties jausmas 
ir... didžiulis noras jaustis kolektyvo, visumos da-
limi, susijungti, būti priimtai. Intuityviai šioms 
dvasinėms užduotims spręsti pasirinkau aktorės 
kelią. Jaučiau, kad, kalbant apie esminius žmonių 
jausmus, temas, kurios mus visus jungia, galima 
atsiplėšti nuo savęs sureikšminimo, ego ir paaukoti 
save didesniam, kolektyviniam išgyvenimui, paty-
rimui. Per studijas dėstytojai mokė nedemonstruo-
ti, nedraskyti savo emocijų, o suprasti savo perso-
nažą, atjausti jį, gailėti jo. Aktoriaus profesija labai 
provokuoja susireikšminimą ir pati gi skaudžiai už 
tai baudžia gėdos jausmu.

Manau, daugeliui susiformuoja nuomonė, kad 
aktorius scenoje praleidžia didesnę dalį savo gyveni-
mo. O kaipgi atrodo tavo kasdienybė?

Dabar su draugais kuriame savo teatrą ir bu-
vimas scenoje yra tikrai ne didžiausia viso to da-
lis. Daug organizacinių dalykų, idėjos formavimo, 
daug susivokimo, apie ką, kodėl, ar tikrai man to 

Noras dalintis

reikia, kokias vertybes noriu skleisti scenoje... Man 
teatro meno esmė neapsiriboja tik buvimu scenoje, 
daug svarbiau būti joje prasmingai arba, jei neišei-
na, tas pačias vertybes nešti žmonėms visais kitais 
būdais. Pavyzdžiui, supratau, kad panašų džiaugs-
mą galiu patirti dirbdama su vaikais, kuriems vedu 
muzikos užsiėmimus, bendraudama su draugėmis, 
domėdamasi įvairiomis dvasinėmis praktikomis.

Kai pirmą kartą atsidūrei ant scenos jau su sąmo-
ningu pasirinkimu vaidinti, galbūt prisimeni, kaip 
tada jauteisi? Kokios mintys sukosi galvoje?

Nuotrauka iš VMT archyvo
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Tikriausiai per stojamuosius į GITIS (Rusijos 
teatro meno akademija), universitetą Maskvoje 
(kurso vadovai – E. B. Kamenkovičius ir D. A. 
Krymovas – J. V. pastaba). Stojamieji vyko visą 
pavasarį, o aš atvykau paskutinę dieną. Atrankoje 
pedagogai įspėjo, kad šansų įstoti beveik nebėra, 
kad per vėlai atvykome, kad jie jau atsirinko, kad 
tik gaištame jų laiką, bet jie privalo išklausyti... 
Jaučiau, kad kažkaip turiu paliesti jų širdis, būti 
tikriausia, kokia tik galiu būti. Greitai prisista-
čiau ir, nepasakiusi nei autoriaus, nei pavadinimo, 
puoliau sakyti Tatjanos monologą iš A. Čechovo 
pjesės Jubiliejus. O jis prasideda taip: „Tuojau tuo-
jau, papasakosiu ir išvažiuosiu. Aš jums viską iš pat 
pradžių. Žodžiu, kai mane palydėjo, aš sėdau šalia 
tokios stambios damos ir pradėjau skaityti. Vagone 
aš nemėgstu kalbėtis....“ Iš pradžių pedagogai pa-
manė, kad aš jiems pasakoju, kaip traukiniu kelia-
vau į stojamuosius ir kad tiesiog prašau išklausyti, 
o tada jau važiuosiu atgal į Lietuvą. Tai buvo toks 

džiaugsmas – kalbėjau jų – rusų rašytojo – žodžiais, 
o jie ne iš karto suprato, kad čia ne mano žodžiai. 
Pedagogai atsivėrė, veidai nušvito šypsenomis, nors 
Čechovo Tatjana ten kalba visiškus niekus. O jie 
klauso manęs, nes jaučia, kad tikrai noriu papasa-
koti, kad tikrai apie mane, kad tikrai čia ir dabar. 
Jaučiau didelį norą dalintis, nesvarbu kuo. Buvo 
labai gera. Daug daug džiaugsmo.

O dabar apverskime viską aukštyn kojom! Aura, 
jeigu tavo gyvenimą kas nors nuspręstų inscenizuoti 
scenoje, kaip galvoji, kas galėtų suvaidinti tave pačią?

Turbūt kas nors, kam aš esu juokinga. Žiūrint į 
žmogų per juoko prizmę, galima labai priartėti prie 
žmogaus esmės ir ji tampa artima ir įdomi visiems.

Ar pritartum, jog scenoje labai svarbus bendradar-
biavimas? Kaip apibūdintum gerą scenos partnerį?

Geras partneris tas, kuriam smagu su tavimi vai-
dinti. Kuris džiaugiasi būdamas scenoje su tavimi. 
Mano kurso vadovas sakydavo: „Kam jūs galite būti 
įdomūs, jei nebūsite įdomūs vienas kitam?“ Taip jis 
mokė žavėtis ir stebėtis savo scenos part neriu.

Aktoriai prieš pat išėjimą į sceną turi įvairiausių 
ritualų: vieni išeina į scenos vidurį ir nusilenkia tuš-
čiai salei, kiti kutena savo kolegas arba pasitraukia 
nuošaliau ir mintyse „įeina“ į savo personažo mąs-
tymą, aplinką. Ar pati turi kokį nors ritualą, kurį 
atlieki prieš išeidama į sceną?

Anksčiau primindavau sau visus dėstytojų ar 
kursiokų man pasakytus komplimentus, kad pasi-
jusčiau gera aktore ir atsiverčiau. Bet kartais lyg tyčia 
viską pamirštu arba prisimenu vien nesėkmes. Tada 
suveikia atvirkščiai. Dabar stengiuosi visai nebegal-
voti ir lengvai, nesureikšmintai „įšokti“ į vaidmenį.

O kaip atrodo tavo 5 minučių pertrauka tarp 
repeticijų?

Sėdžiu, laukiu, kol visi parūkys.

Pasikalbėkime apie tavo personažus. Statomas 
naujas spektaklis, jame gauni vaidmenį ir tekstą. 
Kokie bus tavo pirmi žingsniai? Kaip atrodo pasiruo-
šimas?

Aura Garmutė spektaklyje Pakalnučių metai. 
Deivio Luko nuotrauka
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Labai skirtingai. Man didžiausios problemos 
būna su kolektyvu. Ypač jei tai nauji partneriai. Ir 
ypač jei labai juos gerbiu. Tada sunku atsipalaiduo-
ti. Kad galėtum kurti personažų tarpusavio santy-
kius, pirma turi saugiai jaustis ir nebijoti partnerių. 
Man čia didžiausias iššūkis.

Ar galėtum pasidalinti mėgstamiausia suvaidinto 
personažo ištrauka?

Širdžiai mieliausi turbūt yra žodžiai iš Knygos 
teatro spektaklio Pakalnučių metai. Jie labai sutapo 
su mano išgyvenimais, taip gera buvo turėti tuos 
žodžius, galėti jais vis dalintis, garsiai juos sakyti, 
prisipažinti: „Meilė buvo pasmerkta iš pat pradžių, 
aš tai žinojau. Bet aš mylėjau. Aš negyvenau, ne-
kvėpavau, negėriau, nevalgiau, nemiegojau, nedir-
bau, nesilinksminau, neliūdėjau – aš MYLĖJAU.“

O koks vaidmuo tau buvo sudėtingiausias? 

Sudėtingiausias man bet koks vaidmuo, kurį 
vaidinu su Teatru P (šį teatrą įkūrė Aura Garmu-
tė su savo kolegomis – J. V. pastaba). Turėjome 
spektaklį Ežiukas rūke, dabar vaidiname spektaklį 
Oneginas. Šiuose spektakliuose jaučiu didelę atsa-
komybę ne tik už savo vaidmenį, bet ir už kolegas, 
už visą spektaklį. Daug labiau jaudinuosi, nes tai 

Aura Garmutė spektaklyje Pakalnučių metai. Foto istorijos nuotrauka

nuo pat pradžių buvo mūsų idėja, mūsų pasirinkta 
medžiaga, mūsų pačių iniciatyva. Bet jei žiūrovas 
spektaklį priima – džiaugsmas yra labai didelis.

Kai pagalvoju, aktorius turi galimybę išgyventi 
begalę skirtingų gyvenimų... Kaip tu pati ilsiesi ir 
sugrįžti atgal į save, į Aurą?  

Man vaidmens vaidinimas scenoje – kaip dia-
logas su tuo vaidinamu žmogumi, prisilietimas prie 
jo skausmo, jo minčių. Pasitikrinimas, ką aš šian-
dien, kai man tiek metų, kai tokia publika, ką aš 
galvoju ir jaučiu šia tema, ką noriu apie tai pasakyti 
ir kiek esu atvira ir galiu priimti, iš naujo išgirsti ir 
suvokti to vaidmens žodžiuose. Tai – apsikeitimas 
energijomis. Todėl grįžti niekur nereikia. Gal reikia 
tik susivokti, kuo tu esi kitoks po šito spektaklio ir 
padėkoti už tai. Ir kuo didesnis dėkingumo jausmas, 
tuo laimė didesnė, tuo poilsis gilesnis, malonesnis.

Jeigu turėtum galimybę duoti patarimų sau, kai 
dar tik buvai viso aktorinio kelio pradžioje, kokie tai 
būtų patarimai?

Galbūt mažiau tikėti viskuo, ką sako pedago-
gai ir kiti autoritetai. Beje, tą patį patarčiau sau ir 
šiandien.

Ačiū už pokalbį.
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Esu pirmo kurso mados dizaino studentė Lon-
done, Didžiojoje Britanijoje. Noriu pasidalinti su 
jumis mano bandymais kurti, įsitraukti į mados 
pasaulį. Šią kolekciją sukūriau būdama Kalvarijos 
meno mokyklos mokinė, prieš metus. Tai – avan-
gardo stiliaus kolekcija, jai sukurti panaudojau ne 
tik audinius, bet ir statybines bei apdailos medžia-
gas. Kolekcija įkvėpta gotikos stiliaus architektū-
ros bei katalikų liturginių rūbų. Stilizuotos detalės 

Liveta Šikarskaitė

Avangardiškas žvilgsnis

Martinos Račkauskaitės nuotrauka

jungiamos į bendrą kolekcijos visumą. Pasirinktas 
netradicinių medžiagų jungimas, kaip pagrindinė 
išraiškos forma, parodanti visą kolekcijos koncep-
ciją. Dėmesys kreipiamas į katalikybės svarbą bei 
dvasininkų laisvą, dažnai netgi netinkamą elgesį. 
Modeliai tarsi „įkalinti“ tikėjimo svarbos klausime, 
kiti priešingai – išsilaisvinę iš šių rėmų. Tai dualis-
tinė kolekcija, nežinanti, kurią pusę pasirinkti – ti-
kinčiųjų ar netikinčiųjų.
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Visi depresiją įsivaizduoja kaip nesibaigiantį 
skundimąsi gyvenimu, venų pjaustymąsi ir visų 
aplinkinių galvos kvaršinimą.

Tą naktį visa nusitašiusi bandžiau pareiti namo. 
Nailoninės pėdkelnės perplyšo, o šalikas, per prie-
vartą apvyniotas aplink kaklą, priklausė ne man. 
Rankose tvirtai spaudžiau savo aukštakulnius. Lyg 
kamikadzė. Tai buvo vienintelis mano turimas gin-
klas. Buvau ta keistuolė, kuri atsisakė važiuoti su 
merginomis namo. Per brangu. Negaliu sau leisti 
naudotis taksi paslaugomis. Andrius spyrėsi mane 
palydėti, bet aš pabėgau, jam nė nespėjus manęs 
sužiūrėti. Tokie buvo visi mūsų „plotai“. 

Visai nuskendusi giliuose savo apmąstymuose, 
iš visų jėgų kaktomuša rėžiausi į gatvės šviestuvą.

– Atleiskite, – pasakiau gelžgaliui ir nusvirdu-
liavau namo. 

Žinoma, supainiojau aukštus ir pradėjau brau-
tis į piktos senutės butą, esantį trečiajame. Suvoku-
si, kad raktas vis dėlto netinka, šiaip ne taip užsi-
ropščiau viršun ir įsvirduliavau į mieląją savo gūžtą. 
Numečiau aukštakulnius prieškambaryje, virtuvėje 
užkaičiau arbatinuką ir apsimiegojusi ruošiausi eiti 
į vonią, bet išgirdau miegamajame skambant mu-
ziką. Nematomas baimės delnas tvirtai suspaudė 
skrandį. Nurijau seiles ir prislinkau prie uždary-
tų durų. Priglaudusi ausį, klausiausi sklindančio 
švelnaus Fojė skambesio. Genama keisto vidinio 
smalsumo, nuleidau ranką ir pagaliau nuspaudžiau 
rankeną.

Kambarį apšvietė stalinė lempa. Langas buvo 
plačiai pravertas, o aplink jį grakščiai šoko katino 
apdraskyta užuolaida, menanti senelės laikus. Ant 
naktinio stalelio lėtas graudžias melodijas niūniavo 

patefonas. Tik surinkusi tas smulkias detales tarsi 
dėlionę, pagaliau išdrįsau žvilgsniu apglėbti visą 
kambarį. Ant sujauktos lovos sėdėjo JIS. Ištiesęs 
savo ilgas kojas ant senos įvairiausių kvapų prisigė-
rusios antklodės, spoksojo į tuštumą. Ponas Skaus-
mas pasirodė netikėtai kaip visada. 

Tai buvo dailus vyras, ežiuku kirptais juodais 
plaukais, niekada nenusiimantis akinių nuo sau-
lės. Aukštas ir siaubingai liesas. Ponas Skausmas 
visada pasirodydavo su juodu tėvo kostiumu, kurį 
jis vilkėjo per senelės laidotuves. Dabar jis kuo ra-

Agnė Zėringytė

Vakarienė su ponu Skausmu

Remigijos Vilniūtės nuotrauka
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miausiai sėdėjo ant mano lovos sunėręs rankas ant 
krūtinės.

– Tau nešalta? – paklausiau Pono Skausmo jau 
eidama prie lango.

Vyras papurtė galvą. Vis vien staigiu judesiu 
nustūmiau šokančią užuolaidą ir užvėriau langą. 
Kaip liūdna... Tas audeklas, kabantis apie dvide-
šimt metų ir saugantis nuo rytinės šviesos, taip 
stengėsi suvilioti gryną orą... O galbūt naktinį 
langą. Užuolaidos šoko jau daugiau nei dvidešimt 
metų ir niekada... Niekada nepasiekė savo myli-
mojo.

– Ar ilgai manęs laukei? – paklausiau nė nepa-
žvelgdama į Poną Skausmą.

Jis tylėjo. Buvo nešnekus ir niekada neatsaky-
davo į mano klausimus: kodėl atėjo, kodėl tyli, ko-
dėl apsunkina mano ir taip sudėtingą egzistavimą. 
Atsisukau į puikiausiai įsitaisiusį Poną Skausmą, 
pervėrusį mane akimis. Po geros minutės spokso-
jimo vienas į kitą, pagaliau tas vyras sugebėjo pa-
purtyti galvą.

Virtuvėje suriko arbatinukas. Lėtai apsisukau 
ant kulno ir iškinkavau iš to prakeikto kambario 
su vis dar apsvaigusia galva. Nė nepajutau, kaip 
iš spintelės ištraukiau du puodelius ir pripildžiau 
juos karšto skysčio. Per nugarą nuslinko siaubin-
gas, stingdantis iki kaulų smegenų šaltis. Ponas 
Skausmas be žodžių klestelėjo priešais. Stumtelėjau 
jam puodelį, pilną mėtų arbatos su keliais pavir-
šiuje plaukiojančiais lapeliais. Pati klestelėjau šalia. 
Ponas Skausmas keistai apsižvalgė kažko ieškoda-
mas, tada spragtelėjo ilgais liesais pirštais ir iš stal-
čiaus ištraukė peilį su šakute.

– Alkanas? – pasirėmiau ranka galvą.
Ponas Skausmas lėtai sulinksėjo: aukštyn, že-

myn, aukštyn, žemyn. Jau stojausi kažko pagamin-
ti, bet jis uždėjo ledinę savo ranką ant manosios 
priversdamas stabtelėti. Laukiau, kas bus toliau. 
Ponas Skausmas lėtai atsistojo, atsargiai suėmė 
peilį, tada šakutę, prislinko ir smeigė įrankius man 
į delną. Keista... Nejaučiau nieko. O jis pjovė po 
gabaliuką ir dėjo sau į burną.

Kramst, kramst, kramst – čežėjo mėsa tarp 
Pono Skausmo dantų. 

Taip greit neliko mano dešiniosios rankos pirš-
tų... Delno... Riešo... 

Ir kiekvieną mielą naktį ateidavo Ponas Skaus-
mas. Ryte nubusdavau su visa ranka, tačiau vaka-
re vėl jos netekdavau. Kiekvieną tamsos valandėlę 
rasdavau jį savo miegamajame, įsitaisiusį ant lovos 
ir paleidusį vis kitą vinilą. Amžinai. Aš pasmerkta 
vakarieniauti su Ponu Skausmu per amžius.

Vakare: be rankos.
Ryte: su ranka.
Vakare: be veido.
Ryte: su veidu.
Vakare: be galvos.
Ryte: (?)
Visi depresiją įsivaizduoja kaip nesibaigiantį 

skundimąsi gyvenimu, venų pjaustymąsi ir visų 
aplinkinių galvos kvaršinimą.

Tą naktį visa nusitašiusi bandžiau pareiti 
namo...

Remigijos Vilniūtės nuotrauka
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Mingaudė K. Zujūtė

***

pjesė,
kurioje remarkų skaitytojas yra veikėjas – tai
radikalusis vangogas,
grįžtantis į komunizmą
troleibusų laidais.
Kiekvieną kartą primeną filmą,
kurio niekas nematė – 
per geras, kad būtų vaizduotės vaisius,
bet tragiškai banalus
ir primena pasaulio pabaigos dangų.
Bet kada galima atjungti anteną,
jungiančią su tikrovės radiju,
transliuojančiu kasdienes žinias,
dėl įvairovės atlikti tai kūrybiškai įdomiai
arba žiūrėt į bobutes,
viešoj vietoj slapta valgančias saldainius,
bet jau taip slapta,
kad tik traška labai pastebimai.

***

savianalizės 
esmė, ieškodama prasmės,
pametė pati save.

***

Hipertenzija ir širdies permušimai,
lydimi melatonino perdozavimo,
niekada ligoninėj,
vietoj jos – čiužinys 8:20 šaltam kabinete;
iki neuronų baleto
iki dar vieno priepuolio
jums liko lygiai 55 minutės

***

girdi, kaip žiūriu?
bandau 
atsigult vakare ir nebeatsikelt
bet kojos funkcionuoja
Dažnai šoku iš tebevažiuojančių autobusų 
(ypač kai vėluoju į darbą)
planuoju dramatiškai brist į upę
Be tavęs girdėjau varpus
Su tavim girdėjau varpus
Dabar girdžiu radiaciją
galiu prijaust veganams ir abstinentams
(vegetarė ir pseudoalkoholikė)
kažkada nerūkiau
paskui praradau atėjimo į teatrą jausmą
kur šilumą pardavinėja kaip teigiamą dalyką
prašiau mane įkvėpti
sakė: „ne, ponia, jūs netilpsite į mano šnervę“
tolyn arčiau dugno
filme apie vaikų sielų konstravimą
mano eilutės
koks tu fainas savižudis,
prižiūrėtas,
apkirptas
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Ar LDK apskritai siekė tapti jūrine valstybe? Ko-
kia buvo to meto situacija ir galimybės bei kliūtys? 
Tai yra  istoriosofinio pobūdžio klausimas, keliamas 
turbūt dar nuo tarpukario laikų (o gal ir nuo anks-
čiau). Į jį iki šiol yra pateikiama įvairių atsakymų. 
Viena vertus, dažnai yra nurodomos geopolitinės 
priežastys ir kiti objektyvūs veiksniai, kita vertus, per 
mažas noras tapti jūrine valstybe (ar net visai nebu-
vimas). Pavyzdžiui, Petro I Rusijai XVIII amžiuje 
pavyko gauti priėjimą prie jūros (nors anksčiau jo 
niekada neturėjo), o Abiejų Tautų Respublika prara-
do net ir turėtą (nes neįsitvirtino prie jūros). Jūrinės 
kultūros atspindžiai LDK buvo itin minimalūs: pa-

Valentinas Kulevičius

Kodėl LDK netapo jūrine valstybe? 

sak Edmundo Rimšos, „Šiandien galima kalbėti apie 
6 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestus, kurių 
herbams valdovai suteikė burlaivius ir burvaltes.“1. 
Anot klasikinės geopolitikos teorijų, LDK buvo tipinė 
kontinentinė valstybė. Straipsnyje trumpai apibūdi-
namos pagrindinės XIII–XVIII amžių tendencijos. 

XIII–XIV a. Baltų genčių laikotarpis. 
Jūros praradimas. Lietuvos valstybės 
susidarymas

Kuršiai turbūt labiausiai iš visų baltų genčių 
buvo susiję su jūra ir laivyba. Neatsitiktinai ir ra-

Stefan Pluzanski. Olyvos jūrų mūšis 1627 m. lapkričio 28 d. Švedijos ir ATR karo laivų mūšį laimėjo 10 laivų ATR laivynas. Jam 
pavyko įveikti 6 švedų laivų vykdomą Gdansko uosto blokadą. Vienas švedų laivas paskandintas, o kitas užgrobtas, likę švedų laivai 
atsitraukė.
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šytiniai šaltiniai, ir archeologiniai duomenys fik-
suoja didelį kuršių aktyvumą Baltijos jūros regio-
ne VIII–XII amžiuje. „Nuo VIII iki XI a. baltų 
pajūrio žemės tapo skandinavų karo žygių taikiniu, 
pavyzdžiui, 854 m. jas puolė švedų karalius Ola-
fas. Jis užėmė ir sudegino Seeburgo miestą ir pa-
judėjo į krašto gilumą, kur iš nugalėtų kuršių gavo 
didelę duoklę.“2 Kuršių gentis, gyvenusi VIII–XIII 
amžiais, taip pat imdavosi atsakomųjų karo žygių 
į Skandinavijos pajūrį. „XI a. baltų apgyvendintas 
pakrantes bandė nukariauti danai. XII a. pabaigoje 
jų pavyzdžiu, krikštijimo misijos pretekstu, pasekė 
vokiečiai. Jie kolonizavo Livoniją – kraštą, esantį 
žemumoje, dešinį Dauguvos upės krantą ir žemu-
pio teritorijas, kur gyveno ugrofinų kilmės tautos. 
Netrukus, 1201 m., prie Dauguvos žiočių vyskupas 
Albertas įkūrė Rygą. Tačiau XIII a. pradžioje danai, 
taip pat prisidengę misijomis, užvaldė estų žemes ir 
1219 m. užkariavo svarbų Revelio (Talino) uostą. 
Svarbiausias šiandieninės Latvijos ir Estijos terito-
rijų kolonizavimo tikslas, kurio krikščioniškomis 
misijomis siekė danai ir vokiečiai, buvo ne tik už-
kariauti naujas teritorijas, bet ir siekti kontroliuoti 
pelningą prekybą su Rusia. Panašių tikslų siekė ir 
1202 m. vyskupo A. von Buxhovdeno įkurtas vo-
kiečių riterių – Livonijos ordinas.“3 Baltų gentys 
tuo metu gyveno gana dideliame plote prie Balti-
jos jūros (apytiksliai nuo Rygos įlankos šiaurėje iki 
pat Vyslos vakaruose). Anksčiau baltai gyveno dar 
didesnėje teritorijoje: dabartinės Latvijos, Lietuvos, 
Baltarusijos teritorijose, vakariniuose dabartinės 
Rusijos pakraščiuose, dalyje Ukrainos ir Lenkijos 
teritorijų bei dabartinės Kaliningrado srities plote. 
XIII amžiuje baltų genčių gyvenamos teritorijos 
jau buvo gerokai sumažėjusios dėl nuolatinio slavų 
spaudimo, einančio iš pietryčių. Pasak archeologo 
Manvydo Vitkūno, baltų gentys, pagal archeologi-
nius duomenis, yra dažniausiai tradiciškai skirsto-
mos į tris dideles grupes: vakarų baltus, kurie gy-
veno prie jūros; rytų baltus, gyvenusius kiek toliau 
nuo jūros; ir paslaptingus Dniepro baltus, kurių 
arealas apėmė Dniepro aukštupį, Dauguvos vidu-

rupį ir Okos aukštupį, t.y. plotus, esančius dabar-
tinėse Baltarusijos, Rusijos Federacijos ir Ukrainos 
teritorijose4. Ordinų agresija labiausiai palietė tas 
baltų gentis, kurios gyveno strateginėse vietose (prie 
jūros arba svarbių upių žiočių). Šios gentys (kuršiai, 
sembai ir kiti) užsiėmė prekyba ir laivyba (kartais ir 
piratavimu). Lietuvos valstybė kūrėsi beveik nieko 
bendra su jūrine laivyba neturėjusių rytinių baltų 
genčių pagrindu. Šios gentys dėl geografinių sąlygų 
galėjo naudotis tik upių laivyba. „Dar XIII a. pir-
mojoje pusėje, netrukus po įsikūrimo, Ordinas savo 
veiklą nukreipė į šiaurės rytų pusę ir užkariavo bal-
tų pajūrį. 1283 m. kryžiuočių metraštininkas Pe-
tras Dusburgietis savo kronikoje paminėjo Prūsijos 
nukariavimo pabaigą ir Lietuvos nukariavimo pra-
džią. Tokiu būdu Kryžiuočių ordinas (nuo 1237 m. 
sujungtas su Livonijos ordinu), stipriai remiamas 
Vakarų Europos, skelbė krikščionybę pagonių 
šalyse ir kartu stengėsi praplėsti savo valstybę bei 
pajungti pagonis lietuvius.“5 Taigi baltų gentys ir 
besikurianti Lietuvos valstybė svarbiausių upių žio-
tis (Dauguvos, Nemuno, Vyslos) kontrolę prarado 
dar XIII amžiuje. Didžiausias praradimas buvo Ne-
muno žemupys – natūralus Lietuvos priėjimas prie 
jūros. Baltų gentis viduramžiais išstūmė germanai, 
įkūrę Baltijos pakrantėse kryžiuočių ir kalavijuočių 
ordinus, kurie taip pat buvo susieti įvairiais ryšiais ir 
su Hanzos sąjunga. Dėl ordinų agresijos nustumta 
nuo jūros Lietuva tapo izoliuota nuo likusių (ypač 
tolimesnių)  Europos kraštų. Pasak Jerzy Litwino, 
„Prūsų žemių užkariavimas, Vyslos žiočių (Danci-
gą užėmė 1308 m.) ir Nemuno deltos užvaldymas 
atitolino Lenkiją ir Lietuvą nuo Baltijos jūros. Kry-
žiuočiai sukūrė galingą valstybę, kurios ūkiui didelę 
reikšmę turėjo prekyba su vietiniu kontinentiniu 
centru, iš kur buvo pristatomos prekės į Ordino 
kontroliuojamus Baltijos uostus. Prekių mainai su 
Vokietija turėjo įtakos jūreivystei, tačiau netekusios 
prieigos prie jūros Lenkija ir Lietuva joje negalėjo 
tiesiogiai dalyvauti.“6 Todėl Lietuvos valstybė, ne-
begalėdama prieiti prie jūros, kūrėsi plėsdamasi į 
rytus ir į pietus. 
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XV–XVI a. Ankstyvieji Naujieji laikai: 
neišnaudotos galimybės 

Pasak profesoriaus Alvydo Butkaus, „Lietuvos 
noras kontroliuoti Dauguvos upę, t.y. išplėsti savo 
ribas į šiaurę, buvo viena iš priežasčių, sunkinusių 
LDK ir Livonijos derybas dėl sienų. Nuo XIV a. 
pabaigos ir ypač XV a. labai išsiplėtė LDK preky-
ba Nemunu tarp Kauno ir Gdansko, todėl Rygos 
reikšmė sumažėjo.“7 Po Ordino sutriuškinimo su-
klestėjo LDK upių laivyba ir prekyba; upinės laivy-
bos „aukso amžiumi“ laikomas XV–XIX a. laiko-
tarpis. Pasak profesoriaus Valdo Rakučio, „Lietuva 
XV a. viduryje išgyveno taikų laikotarpį. Čia nebu-
vo samdomosios kariuomenės, nebandyta priartėti 
prie jūros, dėl to XV a. pabaigoje LDK karybą ir 
politiką apėmė krizė.“8 Nors ankstyvųjų Naujųjų 
laikų pradžia atnešė Lietuvos valstybei naujų gali-
mybių, tačiau jomis dėl įvairių priežasčių nepavy-
ko tinkamai pasinaudoti. Net ir po pergalės Žal-
girio mūšyje esama nepalanki Lietuvai geopolitinė 
ir geostrateginė padėtis pajūryje išliko – uostuose 
ir pakrantėse ir toliau šeimininkavo vokiečiakalbiai 
kolonistai, nes Vytautas neužvaldė Klaipėdos ir tas 
klausimas iki 1919 metų taip ir nebuvo keliamas 
beveik 500 metų – Klaipėda tuos penkis šimtus 
metų buvo suvokiama kaip integrali įvairių vokiš-
kų valstybinių struktūrų dalis. Galima daryti prie-
laidą, kad Kryžiuočių ordinas nebuvo visiškai likvi-
duotas, nes Lietuva negalėjo ar nenorėjo užkliudyti 
tuo metu dar galingos Hanzos sąjungos interesų 
(su kuria Ordinas buvo susijęs ekonominiais ry-
šiais), nes ši galinga ekonominė struktūra kontro-
liavo šiaurinės Europos dalies prekybą ir buvo tokia 
įtakinga, kad net kišosi į Skandinavijos karalysčių 
tarpusavio rietenas ir paremdavo jiems naudingus 
valdovus. Nebuvo pasinaudota ir per Trylikametį 
karą (1456–1466) susidariusia palankia Lietuvai 
situacija, kai Lenkija kariavo su Ordinu ir gavo 
du trečdalius jo teritorijų. Tačiau vien teritorijų 
prie jūros gavimas nėra pakankamas realiai naudai 
gauti; reikia ir nuoseklios bei ilgalaikės jūrinės po-
litikos. Pasak Raimundo Baltuškos, „Jogailaičiai, 

XV a. antroje pusėje gavę strategiškai svarbų priėji-
mą prie jūros per puikius uostus Gdanską ir Elbin-
gą, nuo 1525 m. Karaliaučių ir Klaipėdą, įsitvir-
tinti prie jūros neskubėjo. Iki pat Livonijos karo 
jiems nerūpėjo nei karo, nei prekybos laivynas, 
nei uostų įrengimas ir administravimas. <...> Nors 
sąlygas statyti laivus turėjo vienas geriausių Euro-
poje, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos 
karalystė kurdamos laivyną atsiliko nuo Danijos ir 
Švedijos beveik šimtmečiu. XV–XVI a. Gdanskas 
statė laivus Nyderlandams, Anglijai, Ispanijai, Ita-
lijai. <...> Gdanskui priklausė ¾ Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės užsienio 
prekybos, iš jos miestas krovėsi pasakiškus turtus. 
Gdanskas, naudodamasis karaliaus jam suteikta 
plačia autonomija, elgėsi kaip savarankiška valsty-
bė, pats reguliavo navigaciją Vyslos žiotimis ir varžė 
Elbingo laivybą. <...> XVI a. pabaigoje Gdanske 
buvo 5 kartus daugiau gyventojų negu Varšuvoje. 
Miestas kaldino savus pinigus ir net girdėti neno-
rėjo apie karališkąjį laivyną. Europa stebėjosi, kad 
valstybė iš grūdų prekybos gauna tik mažą dalį pa-
jamų, kurios nusėda užsienio pirklių kišenėse, ir 
yra priversta skolintis iš Gdansko finansininkų.“9 
Negana to, Lietuva prarado įtaką Kryme – itin 
svarbiame strategiškai ir dideliame tarptautinės 
prekybos ir logistikos centre – ir buvo nustumta 
nuo Juodosios jūros, prie kurios taip ir nebuvo spė-
ta įsitvirtinti. „1475 m. turkų Osmanų imperijai 
užėmus pietinį Krymo krantą, Mengli Girėjus tapo 
turkų sultono vasalu, ir totoriai pradėjo aktyviai 
dalyvauti turkų žygiuose į LDK valdomas pietines 
žemes, nusiaubdavo Kijevą, Lucką, Brestą, Podolę, 
pasiekdavo net Naugarduką ir Nesvyžių, kartais 
pavojingai priartėdami prie Vilniaus. Kazimiero 
laikais LDK neįstengė sustabdyti turkų ir totorių 
antpuolių, ir Juodosios jūros pakrantės sritys atsi-
dūrė Osmanų imperijos valdžioje.“10 Alfredo Bum-
blausko teigimu, „Dėl nuolatinių Krymo chanato 
puldinėjimų LDK pietinė siena XV a. pab. atito-
lo nuo Juodosios jūros apie 200 km.“11 Valstybės 
politiką formavo žemdirbiški ekonominiai didikų 
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interesai (nes būtent rytinėje dalyje koncentravosi 
pagrindinės jų teritorijos), todėl LDK ir Lenkija 
nuo XVI amžiaus besiklostančioje globalioje eko-
nominėje konjunktūroje ilgainiui tapo ekonomi-
niu Vakarų Europos „žaliavų priedėliu“. Jogailaičių 
užsienio politika XV a. gravitavo į Čekiją ir Ven-
griją, kurdamos kontinentinę, bet ne jūrinę erdvę. 
Iš dalies buvo pasinaudota tik Livonijos karo situa-
cija, tačiau nebuvo spėta įsitvirtinti Livonijoje, nes 
1600 metais prasidėjo karai su Švedija, sutrukdę 
įsitvirtinti Livonijoje, o per juos ilgainiui buvo pra-
rasta Ryga ir teritorija į šiaurę nuo Dauguvos. 

XVII–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos 
laikotarpis: karai su Švedija dėl 
Livonijos  

„Abiejų Tautų Respublikai XVII a. pradžioje 
priklausė pajūrio ruožas nuo Rozevės iki Pernu, ta-
čiau didesnė valstybės užsienio prekybos dalis buvo 
sutelkta Vyslos žiotyse, Gdanske ir Elbinge. Į Vyslą 
buvo nukreipta ir Lietuvos prekyba (nekreipiant 
dėmesio į Biržų Radvilų bandymus sujungti Šiau-
rės Lietuvos upes su Rygos įlanka).“12 XVII a. pra-
džioje Livoniją (išskyrus šiaurinę jos dalį, užimtą 
Švedijos) po Liublino unijos Lietuva ir Lenkija val-
dė bendrai, nors Livonija mainais į apsaugą nuo 

maskvėnų dar 1557 metais Pasvalio sutartimi pasi-
davė būtent Lietuvai ir atsisakė savo suvereniteto. 
1559 metais buvo sudaryta Vilniaus sutartis, pa-
tvirtinusi Pasvalio sutarties nutarimus; 1560–1561 
metais Livonijos pilyse įsikūrė lietuvių įgulos, suge-
bėjusios su livoniečių parama užkirsti kelią Mas-
kvos kariuomenei užimti visą Livonijos teritoriją. 
Šiuos Žygimanto Augusto laimėjimus pavyko ap-
ginti Steponui Batorui, kuris pergalingai užbaigė 
Livonijos karą. Tačiau Livonijos nebuvo įmanoma 
efektyviai ginti be karinio laivyno. Tai tapo akivaiz-
du dar karų su švedais pradžioje. Vienas pirmųjų 
Lietuvos valstybės jūrų mūšių yra siejamas su Jonu 
Karoliu Chodkevičiumi, kuris 1609 metais laimėjo 
Salacgryvos mūšį pasinaudojęs improvizuotomis 
taktinėmis gudrybėmis ir tuo, kad švedai nesitikėjo 
galį būti lietuvių užpulti iš jūros. „1608 m. liepos 
27 d. nutraukę paliaubas švedų karo laivai su J. F. 
Mansfeldo vadovaujama 8000–9000 vyrų kariuo-
mene atplaukė prie Dauguvos žiočių. Čia rugpjū-
čio 5 d. įtikino Gabrielį Biallozorą užleisti Dau-
gavgrivos pilį. Vėliau lietuviams pavyko sunaikinti 
keturis švedų karo laivus ir priversti švedus atsi-
traukti.“13 1608 m. pabaigoje į Livoniją grįžęs 
Chodkevičius su 2000 karių netikėtu antpuoliu 
1609 m. kovo 1 d. užėmė Pernu miestą sukeldamas 
pavojų švedų aprūpinimo linijoms14. Ten Chodke-

Gdansko miestas XVII amžiuje
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vičius sėkmingai tęsė karo veiksmus prieš švedus: 
,,Kol įlankoje dar laikėsi ledas, Jonas Karolis Chod-
kevičius skubiai kūrė improvizuotą flotilę, apgink-
lavo trofėjine artilerija du užgrobtus švedų ir dar 
penkis nupirktus iš anglų ir olandų pirklių laivus. Į 
juos pasodino savo pėstininkus (šie tapo artileris-
tais) ir po keletą laivų valdymą išmanančių vietinių 
livoniečų. Kelis botus pavertė branderiais – pade-
gamaisiais laivais. Tai buvo Baltijos jūroje dar ne-
naudota taktika (XVI a. pabaigoje ją panaudojo 
britai mūšiuose su ispanų Nenugalimąja armada). 
Prieš puldamas Daugavgryvą, Chodkevičius nutarė 
atakuoti švedų eskadrą, kuri žiemojo Salacgryvoje 
(Salių uoste) ir nesitikėjo puolimo iš jūros. Etmono 
planas pasitvirtino. Kovo 23–24 d. naktį lietuvių 
flotilė užėmė kovos pozicijas Salacgryvos reide, o 4 
branderiai, naudodamiesi palankiu vėju, kuris pūtė 
į kranto pusę, įplaukė į Salacos uostą upės žiotis ir 
atakavo inkarus išmetusius švedų laivus. Du priešo 
laivai užsiliepsnojo, vėliau nuskendo. Kilęs gaisras 
leido kitiems lietuvių laivams atidengti taiklią arti-
lerijos ugnį. Švedai nukirto inkarų lynus ir apšau-
domi leidosi iš uosto, jie nestojo į kovą. Lėtaeigiai 
etmono laivai jų nesivijo. Lietuviai nuostolių nepa-
tyrė, jiems atiteko daug ginkluotės, amunicijos ir 
kitų uoste sutelktų atsargų. Laimėtas mūšis labai 
palengvino Rygos padėtį ir leido 1609 m. rudenį 
atsiimti Daugavgryvą. Ilgą laiką Salacgryvos perga-

lė istorikų buvo priskiriama lenkams, tačiau ją pa-
siekė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuo-
menės flotilė, sukurta ir vadovaujama Lietuvos 
didžiojo etmono. Šią, prieš 400 metų patirtą, per-
galę ir reikėtų laikyti Lietuvos karinio laivyno kovų 
istorijos pradžia.“15 Buvo ir dar vienas mažai žino-
mas to paties karo epizodas: „1609 m. birželio 
24–30 d. atplaukusi 46 laivų švedų karo flotilė ne-
sėkmingai bandė įplaukti į Dauguvą. Tačiau for-
tuose įsitvirtinę lietuviai, panaudoję patrankas ir 
galeras, privertė švedus trauktis.“16 Deja, kad ir po 
improvizuoto Chodkevičiaus laivyno sėkmės, nuo-
latinis Abiejų Tautų Respublikos karinis laivynas 
taip ir nebuvo sukurtas (nepaisant pavienių daž-
niausiai nesėkmingų bandymų tą daryti), nors 
karų su Švedija patirtis rodė, kad su švedais sėk-
mingai kariauti galima tik turint savo karinį laivy-
ną. Itin įdomų Abiejų Tautų Respublikai paval-
džios Kuršo kunigaikštystės atvejį išsamiai aprašė 
profesorius Alvydas Butkus: „Kuršo kunigaikštystė 
suklestėjo valdant Jokūbui (1642–1682), Vilhelmo 
sūnui. Mat Frydrichas vaikų neturėjo, todėl su 
Lenkijos karaliaus pritarimu paliko sostą sūnėnui. 
Jokūbas buvo išsilavinęs žmogus, užaugęs Vokieti-
joje, mokęsis Prancūzijoje, Anglijoje, Olandijoje. 
Valdyti kunigaikštystę jis pradėjo, būdamas įsitiki-
nęs, jog Kuršas gali tapti nepriklausomas nuo Res-
publikos, jei turės pramonę, gerą užsienio prekybą, 
laivyną ir stiprią kunigaikščio valdžią. <...> Olandi-
ja Jokūbui buvo jūros valstybės pavyzdys. Būdamas 
čia, jis įsitikino, kokią didžiulę reikšmę šalies pre-
kybai turi laivynas. Todėl pajūryje Jokūbas pastatė 
laivų statyklų, iš kurių didžiausia buvo Ventspilyje. 
Klestėjimo metais Kuršas turėjo savo laivyną, kurį 
sudarė apie 60 prekybos ir 59 karo laivai, turėję 
nuo 20 iki 70 patrankų. Statyta ir kitoms šalims – 
Anglijai, Venecijai. Svarbiausi Kuršo uostai tuo 
metu buvo Liepoja, Saka ir Ventspilis. Be jų, dvari-
ninkai buvo įrengę slaptų prieplaukų visame Rygos 
įlankos pajūryje, kur kraudavo į laivus medieną, 
dervą, grūdus.“17 Pateiktas pavyzdys rodo, kad 
ATR turėjo visai realias galimybes tapti jūrine vals-

Olyvos jūrų mūšis
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tybe, jei tik to būtų norėjusi ir vykdžiusi nuoseklią 
jūrinę politiką (kokią turėjo kaimyninės valstybės). 
Pabrėžtina ir tai, kad ATR, kitaip nei maža ir vasa-
liniais ryšiais susaistyta Kuršo kunigaikštystė, buvo 
visiškai suvereni valstybė. Tačiau jos jūriniai laimė-
jimai buvo gerokai mažesni negu Kuršo kunigaikš-
tystės, kuri sugebėjo pasistatyti gana solidų laivyną; 
tai rodo, kad ATR turėjo galimybių tapti jūrine 
valstybe, bet nesugebėjo jomis pasinaudoti. 
Respub likos seime esančios kontinentiniu-žemdir-
bišku mentalitetu pasižyminčios bajorų grupuotės 
su beveik nuolat tuščiu valstybės iždu tikriausiai 
nesuprato, „kam mums tas laivynas?“, nes laivyno 
(ypač karinio) kūrimas visada buvo finansiškai 
brangus reikalas. Taigi ilgalaikiai interesai buvo pa-
aukoti dėl trumpalaikės naudos. Kitos jūrinių daly-
kų ignoravimo Abiejų Tautų Respublikoje priežas-
tys galėjo būti silpni miestai ir negausus bei 
neįtakingas miestiečių sluoksnis, merdinti prekyba, 
lėta kapitalizmo raida. Nors ATR teritorija buvo 
didelė, bet strategiškai tai buvo silpna valstybė, nes 
tuo metu svarbiausių upių žiotis valdė svetimos ir 
priešiškos valstybinės struktūros. 1621 m. Ryga 
buvo užimta švedų, todėl Livonijoje LDK priklau-
sė tik Kuršo kunigaikštystė ir Palanga su Šventąja; 
šios teritorijos išliko pavaldžios ATR iki pat 1795 
m., kai įvyko trečiasis ATR padalinimas. Negana 
to, Prūsijos kunigaikštystė 1657–1660 metais ga-
lutinai išsivadavo nuo vasalinės priklausomybės 
Lenkijos karūnai ir tapo visiškai savarankiška vals-
tybe, todėl nebeliko dar vieno patogaus priėjimo 
prie jūros. Neskaitant Livonijos, dar buvo likęs ne-
didelis pajūrio ruožas Lenkijoje, kuriame domina-
vo laisvasis Gdansko miestas. XVIII amžiaus pra-
džioje buvo dar vienas bandymas (turbūt pats 
paskutinis bendroje Lietuvos ir Lenkijos valstybės 
– ATR – istorijoje) įsitvirtinti prie jūros – pralai-
mėtas Šiaurės karas (1700–1721), kurio vienu iš 
iniciatorių buvo ATR valdovas Augustas II, kuris 
su Rusijos caru Petru I sudarė sąjungą prieš švedus. 
Šiaurės karas – paskutinis ir nesėkmingas bandy-
mas gauti priėjimą prie jūros per Livoniją. Tai buvo 

ATR ir Rusijos bandymas nutraukti Švedijos vieš-
patavimą Baltijos jūroje, kuris tęsėsi visą XVII am-
žių (švedai Baltijos jūroje kontroliavo beveik visus 
svarbiausius strateginius taškus ir uostus, prekybos 
kelius, ėmė muitus). Šiaurės kare Rusija įveikė Šve-
diją ir gavo priėjimą prie Baltijos jūros, tačiau karo 
veiksmų nusiaubta ATR po šio karo daugiau nieka-
da taip ir neatsigavo ir faktiškai tapo Rusijos pro-
tektoratu. XVII–XVIII amžiuje LDK nepavyko 
išplėtoti Šventosios uosto, nors juo domėjosi anglų 
pirkliai ir netgi bandė jame vykdyti veiklą. Vis dėl-
to Šventosios uostas, net jei ir būtų sėkmingai vei-
kęs, negalėjo išgelbėti visos nuosmukį patiriančios 
valstybės. Po trijų ATR padalijimų Lietuva ir Len-
kija neteko valstybingumo bei priėjimo prie jūros 
ir iš esmės visą XIX amžių liko nustumtos nuo Bal-
tijos pakrančių. Lietuva ir Lenkija prie jūros sugrį-
žo tik XX amžiuje, jau permąsčiusios savo santykį 
su jūra; po to, kai atgavo valstybingumą. 
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Adomas Vasiliauskas

***

Visų pirma – niekas
Vytuko nepažinojo. 
Jokios žinios. 
 
Čia nemato. 
Čia negirdi. 
Čia ledo luoba,
slidu.
Taip ir nesupratom, 
Melstasi per tyliai 
Ar mylėta per mažai 
Ar pieno per daug išlieta kaip kraujo, 
O gal mėginta nepelnytai 
Išplėst iš dangaus... 
 
Paskui jau tik lijo, 
tik lijo...

Tarp

Čia, iš vidaus, sakė, durų nėra              
ir nebus.
 
juk būna – sapnuoji avis, 
purtomas drugio naktim atsikeli šlapias.  
Ne nuo ašarų, nuo prakaito.  
Būna ištepa veidą žalios pelkės  
dumblu ir įtrina tavo krūtinę,  
kad kraujas vandeniu vynu pavirstų, tada vėl                     
                                                             prabundi, 
o savaitgaliais vėl ieškai tų durų, 
kurių niekas kol kas rasti  
nepajėgė.

*** 

Mano dienos suskaičiuotos 
Ant popieriaus 
 
Visi ramūs, 
Įtikėję 
tavim kaip ranka galinčia         
viską. 
 
Ir taip liūdna eiti, kur 
Sniege žiedas pasislėptas, 
tu pavargęs ir lėtas, 
o gal ištrintas. 

 
Kreivas atpirkėjas

naktiniai,  
paskristi negalintys, 
vietos ir baimių nerandantys,  
drugiai. 
 
plasnojantys garsiai, taip 
garsiai trokštantys nutūpę  
tyliai niūniuoti, sušnabždėti,  
visus pamirštus vaikų 
nesusapnuotus sapnus –  
 
sudegė, žarijom liko  
ne pelenais.  
Danguj niūniuoja.  
 
 
O tave, vieną jų, 
kreivu atpirkėju sapnų, 
žemėje
amžiams
paliko.
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Su pragiedruliais

Galimi stiprūs prisiminimų gūsiai.
Artėjantis ciklonas atneš vakarų debesis.
Ims pūsti žvarbus, šaltų atsiminimų vėjas.
Laikas bėgs vangiai, gali net sustoti, 
vietomis galimi krituliai. Daugiausia 
nuotraukom, bet pasitaikys vienas 
kitas vaizdo ar garso įrašas.
Ateinančio ciklono ir esančio anticiklono
Temperatūrų skirtumų dėka – pakraščiai paskęs
Rūke, o didmiesčiai apsigaubs lengvu 
melancholijos smogu.

Tu tik nesijaudink,
Poryt – su pragiedruliais.

Dėmuo

 
verlibru sukurtas 
sugriauna struktūrą ir rėmus  
parodo tai ko akis neregėjo  
ko ausis negirdėjo  
dalina ritmą minties 
į pusiaują 
formatą pakeičia į formą  
ir lieka tik tekančios upės srovė 
bangų mūšoje nešanti žodį 
trapų ir lengvą turintį jėgą 
 
toks tas jau džiaugsmas  
širdies neramios
 
dėmens dalikliu 
paversti negalinčios

 

*** 

O dieve, buvo baisu,  
Kaip baisu 
dieve buvo (gražu),  
Nes nieks nedainavo ir 
Nieks niekada nekalbėjo...
 
juk krintančiais
spygliais užbūrė akis 
laimingų topolių kalnas. 

 
Reminiscencija

sieksi bokšto 
– niekados – 
atrodo jis toks vienišas 
šalta  
tolimas jis 
 
ir visai nesvarbu, kad ten
ne apelsinai,  
o nektarinai, 
giriomis auga.

*** 

… oro,  
Kad kvėpuotum.  
vandens,  
Kad netrokštum.  
ugnies, 
Kad nešaltum 
žemės, 
Kad nepaklystum.  
 
tavęs šalia 
Kaip niekad,  
Kad amžinam.
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Justina Sikorskaitė

Istorija

Norite gražios, spalvingos istorijos? Spalvų pri-
žadėti galiu, jeigu jums nerūpi, kad spalvos bus 
ištaškytos viena ant kitos ir galų gale vis tiek jūsų 
smegenis pasieks tik rusvai žalia. Jūs sužinosite 
istoriją, kuri nebus graži, o veikiau jus paguldys 
pasliką ir sumindžios. Trumpai sakant, pateksite į 
susišaudymą, bet liksite gyvas su šešiomis skylėmis 
kūne ir sieloje. Manote gerai, kad bent gyvas, betgi 
anksčiau arba vėliau mirsite ir nei laikas, nei vieta 
nepaklus jums – jūs paklusite žemiškiesiems rei-
kalavimams ir visiems bus nusispjaut, kas yra jūsų 
viduje. Svarbu tik tai, ar turėsite donorystės kortelę 
ir ar jūsų organai bus tinkami naudoti. Tai kokia 
nauda iš istorijos, kurią perskaitysite? Kokia nauda 
iš nenaudojamo suvokimo? Kokia galiausiai nau-
da iš jūsų? Vieno esat vertas – esat vertas kreipinio 
„Jūs“ vien dėl to, kad mes visi – iškilios asmenybės, 
visi – vienodos menkystos. Sumaišius visas spalvas 
vis vien grįžtame prie to, nuo ko pradėjom – rus-
vai žalios visumos. O dabar galime pradėti istoriją, 
apie kurią buvau užsiminęs. Ta istorija yra jūsų gy-
venimo istorija.

Mokyklos teisingumas

Mokykla. Kad ir kaip būtų keista, man čia 
patinka. Čia būna tiek daug chaoso, kad apie nie-
ką kitą tiesiog nesugebu mąstyti. Triukšmas, nuo 
kurio ima skaudėti ausis, cigarečių dūmų tvaikas, 
prakaito dvokas ir pilni kabinetai sumaišties. Bet 
labiausiai man patinka klausyti niekų apie tai, kad 
mums, mokiniams, užduoda per daug namų dar-
bų (bet vis tiek niekas jų nedaro), pamokų visiems 
per daug (bet niekas į jas nevaikšto). Visi tiesiog 
dengia savo tinginystę bereikšmiais pasiteisinimais. 
Auganti tinginių karta. Na, pažiūrėjęs į save iš šono 
nieko išskirtinio taip pat nepasakyčiau, mat dabar 

matematika, bet aš išėjau pasivaikščioti po mokyk-
lą, mat atsibodo spręsti aritmetines progresijas. Ko-
ridoriuose sutinku gan daug mokinių, kurie tiesiog 
neina į pamokas, ir kelis mokytojus, kurie išėjo 
pailsėti viduryje pamokos. Nei vieni, nei kiti neat-
lieka savo pareigų, bet dėl to nesirūpina. Visai kaip 
ir aš, aš apie tai daug mąstau, noriu pasitaisyti, bet 
tai ir pasilieka kaip mano užmojai. Nieko nekei-
čiu, nes esu tiesiog per daug didelis tinginys, nors 
matau mokymosi prasmę. Dažnai ant savęs pykstu, 
nes visą, ko netingiu daryti, yra mąstyti. Per tokius 
savo apmąstymus visgi nusprendžiau išsikelti sau 
iššūkį. Viena užduotis. Argi aš toks nevykėlis, kad 
net jos neįstengsiu įgyvendinti? Taip beklaidžio-
damas mokyklos koridoriuose per matematikos 
pamoką priėjau savo spintelę. Joje buvau pasidėjęs 
nelegaliai gautą Glock G23. Tvirtai jį pasiėmiau į 
ranką, užrakinau spintelę. Grįžau į klasę pro ten 
pat. Viskas buvo paprasta – viena kulka vienam 
mokiniui, kuris tinginiavo koridoriuje, veltėdžiui 
mokytojui – dvi. Šiek tiek nuspalvinau mokyklos 
sienas raudono vyno spalvos grafičiais. Prie mate-
matikos kabineto durų įsidėjau pistoletą į kišenę ir 
tvirtu žingsniu grįžau į pamoką.

Aguona

Vėjyje tyliai blaškosi tavo raudona sukne-
lė. Auksiniai plaukai driekiasi per visą žemę nuo 
ten, iš kur atkeliavai. Jie it aukso upė po tavo ko-
jomis. Tu stovi lyg laikytum visą pasaulį savo lai-
bose rankose. Norėčiau tave sulyginti su aguona, 
kurių tiek daug aplinkui, bet tu nustelbi jų grožį. 
Žiūrint į tave norisi apakti, nes suvokimas, kaip aš 
tave idealizuoju ir kaip labai nenoriu tavęs sutikti, 
mane estetiškai plėšia perpus. Tavo lengvas žvilgs-
nis lengvai įstringa mano žaliose akyse. Mane iš-
muša prakaitas. Lėtai apsidairau ir suprantu, kad 
stoviu visiškai vienas. Aplinkui rymo aguonos, 
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atgręžusios savo galvas į saulę. Naivios aguonos 
mano, kad yra amžinos, o gal tiesiog džiaugiasi 
savo laikinumu? Tavo žvilgsnis dar vis įsmeigtas į 
mane. Suprantu, kad net naivios aguonos manęs 
nepriims savo draugėn... Tu, nenuleisdama nuo 
manęs akių, minkštai basomis judi manęs link. 
Aš negaliu pajudėti, nors noriu bėgti ar netgi 
rėkti, o dar labiau – tave tvirtai apkabinti. Sto-
viu vietoje lyg mano gležną kūną paliko siela. Tu 
žingsnis po žingsnio artėji manęs link trypdama 
viską, kas stovi tarp mūsų. Tau negaila ir menkų 
aguonų, nes tu manęs geidi. Tu švelniai priglun-
di prie manęs ir savo blyškiomis lūpomis įsibrau-
ni į manąsias. Lėtai išlupi iš manęs visą gyvastį, 
o mano šąlantis kūnas taip ir lieka nesupratęs. 
Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai mudu 
susitikom, mano nenumaldomai trokštama ir 
vengiama mirtie.

Sielos skrodimas 

Laukiu. Laukimas lėtai, iš vidaus, skrodžia 
atbukusiu skalpeliu. Laukiu, kol mane pamilsi. 
Laukiu, kol smegenys spustelės dar vieną raukšlę 
ir galiausiai suvoksiu, kad taip gyventi negalima. 
Laukiu progos, kada vėl turėsiu priežastį susi-
draugauti su koma. Laukiu, kol po organizmą 
pasklis narkotinės medžiagos ir aš vėl atbuksiu. 
Baro nuotaika apsuka man galvą ir savo gomurį 
suvilgau karčiu alumi. Laukimas – taip pat geras 
dalykas apmąstymams. Tik ką verta apmąstyti? 
Nors tuo pačiu nėra nė vieno dalyko, kuris ne-
nusipelnė būti apjuostas minčių skraiste. Lengvai 
gomuriu nuplaukia dar vienas alaus gurkšnis. 
Nudrėskiau odos lopinėlį apie nago tvirtovę ir iš 
ten ištryško pora gyvybės lašų. Ant stalo vibruoja 
mobilusis. Nijolė, pacientė, kuriai diagnozavau 
bipolar ir netyčia įsimylėjau jos manijas. Nesu-
valdydamas savo padrikų minčių, aš išsidaviau, 
tad ji spjovė ant vaistų. Žinutėje buvo parašyta: 
„Tu manęs nemylėjai, nes mylėjai mano bepro-
tybę, tad aš išleidau ją būti su tavim.“ Supratau, 

kad esu girtas, tad, nieko neatrašęs, išsikviečiau taksi ir, 
parvažiavęs namo, dribau į lovos glėbį. 

Ryte į kabinetą tyliai įsmukusi administratorė 
pranešė, kad Nijolės nebėra – septintas nusižudęs 
pacientas.

Įstrigęs tarp bėgių

Debesys minkštai apsupę saulę, o ta, jausdamasi 
saugi, šypsosi ir šildo mano veidą. Aplink paukščiai 
džiugina ausis ir tenka išspausti nedrąsią šypseną, nes 
per daug suminkštėja skruostai. Aš drąsiai žingsniuo-
ju su kietapadžiais batais ir nejaučiu akmenų, kurie 
turėtų kandžioti pėdas, nes jie taip ištroškę kraujo ir 
kančios. Aplinkui šokantys medžiai užvaldo mano 
mintis ir aš einu tiesiai. Einu tiesiai šypsodamasis ir 
jausdamasis laisvas. Žingsniuoju per laisvą žemę. Pa-
sirinkimo žemę. Žingsniuoju per sutraiškytus žmonių 
kaulus, per savižudžių lavonus. Nė nežiūrėdamas į 
žemę, jaučiu pūvančius alkoholikų kūnus, vienišų 
tėvų nepilnamečius vaikus. Aš dedu savo koją ant 
kūnų, kurie buvo aklai įsimylėję pinigus ar narkoti-
kus. Ir taip aš, pėda po pėdos, ėjau traukinio bėgiais. 
Staiga mane apakino lyg iš niekur atvažiuojančio trau-
kinio šviesos. Baimė pakirto kojas ir aš suvokiau, kad 
nebespėsiu pasitraukti nuo bėgių. Įstrigau.

Rūta Matulevičiūtė. Vieną nuostabų saulėtą rytą kalno papėdėje 
kažkas spjaudosi, 2018; drobė, aliejus, grafitas, 170x130 cm
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Vieną vakarą, o gal ankstyvą nakties pradžią, 
žingsniavau gatve ir mąsčiau. Priėjau prie vieno pa-
gyvenusio vyro ir paklausiau:

– Kaip jums sekasi?
Jis rėžė: 
– Ėsk šūdą!
Kiek nustebau išgirdęs tokį įžūlų atsakymą. At-

rodė, kad jis iš aukšto lyg karvė atrajojo šią frazę 
kiekvienam praeiviui. Gal tai – gyvenimo prasmė? 
Atrajoti? Tačiau akimirkos nebeatrysiu. Tada prisi-
miniau istoriją.

Tądien, kiek praaušus, ryto saulė skverbėsi pro 
pušų viršūnes. Mieguistai prasikrapštęs akis, išvir-
tau iš namelio ant ratų lovos. Paryčiais girdėjau per 
audrą ošiančias bangas, iki šiol nuo to griausmo 
plyšo galva. Pusnuogis perėjau per visą kempingo 
kiemą, prausykloje išsivaliau dantis jau žinodamas, 
kad pusdienį voliosiuos ant jūros kranto. „Ir tai 
praeis“, – prunkštelėjau atspindžiui veidrodyje ir 
grįžau į savo nuosaikiai įkainotą irštvą.

Paplūdimyje saulė kepino kaip pasiutusi. Oda, 
atrodė, tuoj ims nertis, čia pat ant smėlio lyg kokio 
roplio. Tačiau po savo nuostabiai tingaus pusdienio 
pasiėmiau batus, užsimečiau plonus marškinėlius 
(nežinau, kodėl nepadariau to anksčiau) ir nušlepsė-
jau jūros pakrante. Tolumoje kopose laukė draugas. 
Kiek ironiška, bet jo pingviniškai baltai odai reikė-
jo šio prakeikto karščio. „Velniava, vėl nežinau, kur 
jis“, – murmtelėjau po nosimi, šlykštėdamasis savimi. 

Aš jį radau. Tiesa, šįkart daug arčiau vandens. 
Likusį pusdienį praleidom nei šiaip, nei taip – tįso-
dami ant suoliuko pušyne. Atėjo vakaras. Ėjau 
apglėbęs jį per pečius. Šalia mūsų šiureno plačiu 

Ignas Zalieckas

Namelis ant ratų
     

megztiniu su gobtuvu apsirengusi mergina, ranko-
je laikydama didelį stiklinį alaus butelį.

– Ar atsimeni, kaip skridau?
– A... Idiotas! – suprunkščiau. Žvengiau it ar-

klys.
Taip besišlaistydami grįžome į kempingą pasi-

imti gitaros. Namelis ant ratų buvo pritvinkęs jū-
ros druskos ir prakaito. Ilgai jame neužsibuvau, tik 
keletą minučių pasėdėjau ant lovos krašto, spokso-
damas pro priekinį stiklą. Prieš išeidamas prausyk-
loje murktelėjau galvą po čiaupo srove. Girdėjau, 
kaip jiedu iš didelio maišo rupšnojo traškučius. 

– Išlįsk! – išgirdau šūksnį iš už durų. 
Mano bičiulis tvirtu kumščiu, svyruodamas, 

trenkė į duris. 
– A... Idiotas! – vėl pasidaviau arkliškam ins-

tinktui. Išlindau iš prausimosi vietos ir mes vėl 
patraukėme pajūrio link. Tik šįkart ėjome iš kitos 
kopos pusės.

Temo. Dar nepasiekę tikslo, prisėdome ant 
bardiūro ir išderinta gitara ėmiau brązginti kažkur 
girdėtą melodiją. 

– O aš taip myliu! – sustūgo jis apsvaigęs nuo 
dar vieno merginos iš užančio ištraukto alaus butelio. 

Lyg gamtos užstalėje mes dainavome. Baigę 
pakilome tęsti kelionės. Sapnavau šią akimirką, 
tik neatmenu kada – gal vakar? O gal prieš metus, 
snausdamas ant milžiniškos savo sofos.

Mes čia. Saulėlydžio šviesa nutvieskė nuogas 
jos kojas, šokančias per bangas, ir šlapias po mau-
dynių jas glostančias jo rankas. Atsikimšau trečiąjį 
butelį. Jie jau buvo gana apgirtę ir tik šūkčiojo iš 
susižavėjimo, koks nuostabus rausvas dangus. Iš-
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gėriau pusę. Bičiuliai prisėdo, įmerkė kojas į sūrų 
šaltą jūros vandenį. Apsvaigau, net jie akyse tapo 
meilūs. Peršautomis širdimis.

Pagaliau jiedu apsirengė. Aplink jau plūkojo 
sutemos ir mes bridom saulės įkaitintu smėliu. 
Nusvilusius pečius gremžė marškinėliai. Perlipę 
kopą, priėjome pušyną. Tolumoje ganėsi briedis. 
Porelė sustingo. Apatiškai – it pasidygėjęs praei-
vis – juos nužvelgiau. 

– Kas jums? – nusijuokiau. 
Bendražygius krėtė drebulys, nesupratau, ar 

nuo šalčio, ar nuo baimės, kad juos pakratys ant 
plačių ragų. 

– Einam tik... – paraginau ir jie slunkiškai vilk-
dami kojas nušlepsėjo paskui mane.

Prieš akis iškilo aukštas apžvalgos bokštas. Virš 
galvų jau ryškėjo žvaigždės. Nusprendėme pasily-
pėti plačiomis kopėčiomis, esančiomis jo viduje. 
Jis buvo medinis, tuščiaviduris, atviromis sienomis, 
bet atrodė stabilius. Juo labiau, kad vakar buvome 
į jį įsiropštę. Drėgnais delnais įsikibau į metalines 
kopėčias. „Keista, jos neslidžios“, – pamaniau. Li-
pau pakopomis. Jiedu kopė pirma manęs. Virš sa-
vęs mačiau tik keturias tavaruojančias kojas. 

– Mes jau viršuj! – išgirdau merginos balsą. 
Po keleto akimirkų ir aš atsidūriau ten. Ji iš kup-

rinės ištraukė ketvirtąjį butelį. Išgurkšnojome ir jį. 
Tada ji priėjo prie pat apžvalgos aikštelės atitvaro, 
pasistiebė ir žvelgė į tolį. Už pušyno žvaigždžių švie-
soje spindėjo jūra. Mergina pasilypėjo dar truputėlį 
aukščiau ir dabar jau stovėjo visiškai ant pirštų galų. 
Po kiek laiko, įsirėmusi į atitvarą, pakibo ore. 

– Jei mirti, tai su šiuo vaizdu akyse... – jos 
skruostu nubėgo ašara.

Mane nukrėtė drebulys. Merginos kojos buvo 
pakibusios virš medinio pagrindo. Vaikinas priėjo 
jos apkabinti. Nusigręžiau į pušis, kurių viršūnes 
taršė vėjas. „Gal ir aš truputį romantikas?“ – pama-
niau. Ant delnų užsitraukiau megztinio rankoves ir 
jaukiai mėgavausi ramybe.

Staiga už nugaros išgirdau klyksmą, o po akimir-
kos – šlumštelėjimą ant smėlėtų samanų. Atsisukęs 
išvydau baimės iškreiptą jo veidą, kuriame sustingęs 

žandikaulis bandė kažką ištarti. Pribėgau prie krašto 
ir pamačiau tįsantį jos kūną, susiliejantį su miško 
paklote. Nušliuožiau žemyn. Jis liko viršuje, įsikibęs 
į atitvarą, stiklinėmis akimis žvelgdamas į jūrą. 

– A... Idiotas! – šūktelėjau. 
Bandžiau užčiuopti jos pulsą. Mėnesienoje ji 

atrodė lyg nekaltoji įsimylėjėlė, pritrėkšta likimo.
Už nugaros išgirdau žingsnius. Tai jis. Atsisto-

jau ir žiūrėjau į jo stingstančią šmėklą. Nebegalėjau 
numalšinti vidinio klyksmo. Tik dar pakartojau 
arklišką frazę ir nuėjau prie jūros palikęs jį klūpoti 
prie kūno.

Ėjau pušynu, beveik bėgau. Tankus mano kvė-
pavimas atsidavė jūros ošimui. Pradėjau išsirengi-
nėti. Nusimečiau gobtuvą, megztinį, marškinėlius. 
Akimirkai sustojęs, sugrūdau juos į kuprinę. Bė-
gau. Garsiau ir garsiau girdėjau bangų mūšą. Jau-
čiau, kaip su kiekvienu bangos lūžiu ji man kerta 
per nugarą. Nusiaviau batus, nusimoviau kojines 
ir mūvėdamas tik juodais džinsiniais šortais, toliau 
bėgau vandens link. Spygliai durstė man pėdas. Pa-
slydau ant kankorėžio, suklupau. Parklupęs apglė-
biau rankomis nuogą kūną ir leidau ašaroms tekėti.

Tarp pirštų trynėsi smėlis. Dar kopa, ir aš jau 
čia. Pakilęs mačiau puspročius, įsisupusius į mieg-
maišius ir miegančius šalia vandens. O gal ir aš 
toks? Klumpu, bėgimas virsta ėjimu. Prie vandens 
numetu kuprinę ir pūkšteliu į vandenį. Stop kad-
ras – aš panėriau. Tūkstančio sekundžių akimirka. 
Pradėjo trūkti oro. Užkaito krūtinė. Nėrimo ritua-
lą kartojau, kol nutolau nuo kranto. 

– A!.. Idiotas! – šūktelėjau. 
Atsigręžiau į kopas. Pamačiau neryškią švieselę. 

Ji sutviskėjo, mano ranką pagavo banga.
Aplipęs dumbliais ir permirkęs sėdėjau ant 

kranto. Mane apkabino jo ranka. Jis dvokė. 
– A... Idiotas... – tarstelėjo traukdamas dum-

blių kuokštą iš mano plaukų. 
– Taip, aš toks, – atsakiau šyptelėdamas. 
– Ji gyvens, – pasakė. 
– Žinau.
Nužingsniavau toliau. „O gal vis dėlto, tai ir 

yra viskas, ko reikia“, – pamaniau.
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Teresė Pučinskaitė

Pasaka: Kai užaugsiu

Žanras: pasakos be galo/stebuklinės

kai užaugsiu, turėsiu namus,
kuriuose bus karštas vanduo
ir bėgs iš metalinio glotnaus čiaupo;
kai užaugsiu, turėsiu namus,
kuriuose nereikės skalbinių
perskalbti rankom po sukimo rigoj;
kai užaugsiu, mano namuose
bus tėtis, kuris negeria vyno –
nedegustuos nė per talkas,
o juk talkos – šventas reikalas kaime
(kaip nepastatysi ruginukės vyrams);
kai užaugsiu, mano namuose
vakarienei bus kažkas daugiau
nei kruopos ar bulvės su pienu

o kol neužaugau,
ateina mama –
tu džiaukis, kad išvis ką turi –
paskui gal nė tiek neturėsi

o kol neužaugau...
man aštuoniolika. 
 
   2017

***

Jei atvyktai čenai iš to tolimo krašto, 
Pavaišytau tave dobilų arbata. 

(Surinkta neseniai – vabalėliai dą laksto, 
Ale nieko – vandeny tik paplaukios, apstos.) 

Atsisėstum sode po traškančia obelia 
Ir žiūrėtum kap saulės skleidžias žara.
Jei atvyktai čenai iš to tolimo krašto, 
Aš parodytau tau, kap siūruoja rugiai. 

Už abu aukštesni jie vilnija pašėlę,  
Nesuprasi nė, kur šitos jūros kraštai.
Jei atvyktai čenai iš to tolimo krašto, 

Pamatytai, kap vaikas mažytis tursena žole.  
Ir nereik jam asfalto nudrožto, 

Tie padukai papratę bėgioti rasa.
Jei atvyktai čenai iš to tolimo krašto,  
Aš parodytau tau, kap šokuoja žiogai, 

Kap sugroja melodijas vingriai 
Tie mažiukai mažiukai jųjų sparnai
Jei atvyktai čenai iš to tolimo krašto, 
Aš sudėtau širdukę iš rausvų dobilų 

Ir papasakotau savo sapnus 
Apie viso pasaulio vaikus.

Neatvyksi čenai iš to tolimo krašto, 
Neatvyksi, pamokei, žinau. 

Susikūriau tave, tyliai snauduliui plakant, 
O pamiršiu tik sapno gale.
Miegu ir miegu visą amžių.

                                                               2017
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***

ir aš žinau, kad man
lengviau tave užimt
nei Leninui Žiemos rūmus
bet saugok nekaltybę atidžiau
nei Lietuvėlė Klaipėdos kraštą tarpukariu

ir tai įvykdęs sužinosiu
esi karštesnė net už Kalantą
sodely muzikinio
gegužės žiedams byrant

na, vaikinai, pasakykit tokį
ar tik mazhule jau temokat

  2017

***

vėjas pašonėm nustaugė 
liko plikas stepių vilkas 

tas gyvis – AŠ ir 
nedrįsk pamiršt:

esu tik baltas stepių vilkas, 
kurį palikti – nesunku... 

todėl prašau, mane užmirški, 
mane užmiršti spėk laiku.

ir
nežiūrėkim vienas į kitą 
užsimerkim – juk baisu 
pamatysim: pėdos likę 
ant smėlėtų kauburių 

***

karvės vedimas 
lyg procesija lėtas 

tik gal ne toks iškilmingas 
Jie eina keliese 

o mes tiktai dviese 
Jie aplink bažnyčią 
mes – šulinio link 
Jie geria tikėjimą 

mano karvė – vandenį 
mes grįžtam iš lėto 
o Jie lekia garbinti 
nubėgę suklumpa 
mano karvė irgi 
Jie ant klauptų 
manoji – purve 
šaukiu EINAM 

„mes garbinam tave“ 
Jie turbūt mato 

o aš dar akla
Nors kartais ir kaimas nueina bažnyčion 

Su karvių godom galvose 
Ir visai ne gėda 
jie gieda drauge 

Jie ir jie bendra visuma 
Vieni supranta 

O kitų galvose – 
Karvės vedimas 

Lyg procesija lėtas 
Kumšteli šonan lankų kaimynas 

EINAM – visai kaip tu tada 
Prasideda bažnyčioj šita apeiga 

Pulkim ant kelių
                                                 2017
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Vasario 8, 9 dienomis Vilniaus teatras Lėlė 
pakvietė į premjerą Daktaras Glasas pagal Šve-
dijos prozininko, poeto, dramaturgo, žurnalisto 
Hjalmaro Emilio Frederiko Söderbergo romaną. 
Šio rašytojo kūryba dažnai lyginama su Augusto 
Strindbergo, bet Lietuvoje ne tokia populiari. 

Romano protagonistas Tykas Gabrielis Gla-
sas – kasdien kantriai vykdantis savo profesinę 
pareigą ir, regis, savo gyvenimu niekuo neišsiski-
riantis jaunas daktaras. Tačiau tylus išorinis jo 
gyvenimas tėra tik kaukė, po kuria slepiasi žmo-
giškos aistros ir dramos: pasišlykštėjimas žmonių 
vidiniu tamsumu, svajonės apie moters artumą, ga-
liausiai – pareigos ir žmogiškų jausmų konfliktas. 
Romanas parašytas daktaro dienoraščių forma. 
Juose skleidžiasi ne tik Glaso kasdienybė, buities 
įspūdžiai ir būties apmąstymai, bet ir kritiškas 
žvilgsnis į jį supančią aplinką: ligonius, draugus, 

Audrė Karaliūnaitė

Kokių vaistų reikia daktarui Glasui?
Apie Rolando Kazlo režisuotą spektaklį Daktaras Glasas

visuomenę. Glaso „taikiniu“ dienoraščiuose tampa 
įvairūs visuomenės prietarai, sustabarėjusios tradi-
cijos, žmonių veidmainiškumas.

Pastatymo inscenizacijos autorius ir režisierius – 
Rolandas Kazlas. Tai – antras didesnis aktoriaus ir 
režisieriaus darbas po Raštininko Bartlbio Valstybi-
niame jaunimo teatre. Jis pastatė dar tris monospek-
taklius. Šį kartą – sakyčiau, kaip ir kitus kartus – re-
žisierius pasirinko klasikinio pastatymo formą, tačiau 
matome ir daug simbolikos. Kiekvienas žiūrovas ją 
išsiaiškins savaip. Man rūpėjo metaliniai rutuliai, – 
nes prisiminiau rutulį Kaliguloje prieš bene penkioli-
ka metų, – man jie atrodė kaip mažytės Žemės pla-
netos. Vyrai, žaidžiantys su jais, atrodė kaip įsiveržę į 
visatos valdovo valdas ir sukantys likimo ruletę. Kai 
paklausiau režisieriaus, kokią prasmę jis paslėpė po 
jais, R. Kazlas nusijuokė: „Tai tiesiog žaidimo rutu-
liai. Man gražu, kai susirinkę vyrai žaidžia.“

Spektaklio Daktaras Glasas 
scena
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Tokių atributų, kuriems aš priskirčiau simbo-
linės reikšmės, mačiau ir daugiau: laivai, burės, 
tvorelė, juoda ir balta suknelė... Bet nesileisiu į 
spėliones. Tikiuosi, pavyks paklausinėti R. Kazlą 
plačiau. 

Spektaklis labai simboliškai prasideda nuo 
skaitomos Hipokrato priesaikos. Mūsų visuome-
nėje gydytojas labai gerbiamas. Toks įspūdis ir susi-
daro, nors spektaklio protagonistas yra gana jaunas 
žmogus. Toliau kuriamas spektaklio vaizdas kupi-
nas linksmų scenų, kaip daktaras išradingai gydo 
ligonius. Gerai, kad neužsižaidžiama per ilgai ir 
pereinama prie rimtesnių problemų svarstymo. O 
jų kyla, kai daktaro priimamajame apsilanko jauna 
pastoriaus Gregorijaus žmona. Svarstomi vyro ir 
moters santykiai, žmonos paklusnumo vyrui pro-
blema. Kaip meilę supranta vyrai ir kaip moterys. 
Išskirtinis šmaikštus vyriškos meilės pavaizdavimas 
pasitelkus kėdes.

Fru Gregorijus vaidmenį atliekanti Jonė Dam-
brauskaitė sudeda į jį visą savo moterišką trapumą 
ir žavesį. Kaip sukurti portretą tokios charizmatiš-
kos moters, kuriai įėjus į kambarį, vyras nuščiūva?

Moters vidinis pasaulis giliai slepiasi po ilga 
juoda suknele. Tik nusirengusi suknelę – tarsi pa-
dorumo ir visuomenės nuomonės šarvus – moteris 
išsilaisvina ir atsiskleidžia. 

Kalbinu Jonę Dambrauskaitę, kaip jai sekėsi 
kurti šį personažą kartu pašniukštinėdama ir po jos 
vaikystę.

Kaip kilo tavo susidomėjimas teatru? Kada ir kas 
pirmą kartą nuvedė į teatrą? Kokių pomėgių ir užsi-
ėmimų turėjai vaikystėje? 

Pirmoji pažintis su scenos menu įvyko šiuo-
laikinio šokio festivaliuose, į kuriuos eidavom su 
mama. Atsimenu, kaip, dar būdama paauglė, ste-
bėjau vieną solo šokio pasirodymą ir supratau, kad 
ir aš taip galiu, kad šokio kalba man visiškai su-
prantama ir yra artimiausia sceninės kalbos forma. 
Tuomet pradėjau šokti namie, vėliau pradėjau mo-

kytis šokti mokyklos būrelyje, Kauno choreografi-
jos mokykloje, įstojau į Kauno pantomimos teatro 
studiją. Į teatro spektaklius, kiek pamenu, daž-
niausiai tekdavo nueiti su močiutės drauge. Vėliau 
turėjau pažįstamą Kauno dramos teatro budėtoją, 
kurios dėka nuolat lankydavausi Kauno dramos te-
atre. Užaugau stebėdama G. Varno spektaklius, nes 
tuo metu jis, kiek prisimenu, buvo Kauno dramos 
teatro meno vadovas, mano mylima aktorė buvo 
Viktorija Kuodytė, mano spektaklių spektaklis – 
G. Varno Portija Koglen, G. Puskunigio muzika. 
Šie kūrėjai man iki šiol yra labiausiai atspindintys 
mano teatro suvokimą, estetiką – ir dėl vaikystės 
nostalgijos, ir dėl to, kad jų kūryba tiesiogiai sufor-
mavo mano teatrinį suvokimą. 

Kada nusprendei tapti aktore, kur mokeisi?

Į aktorinį sugalvojom stoti dviese su klasioke, 
tik dešimtoje klasėje – iki tol turėjau didelę mei-
lę chemijai, matematikai. Kodėl įvyko toks posū-

Fru Gregorijus – Jonė Dambrauskaitė, pastorius Gregorijus – 
Rolandas Kazlas
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kis – tikrai nebepamenu, atrodo, viskas vyko taip 
natūraliai. Mano klasiokė norėjo stoti į režisūrą, 
aš – į šokį, tad abiejų svajonės susijungė ties teatru. 
Po pamokų dažnai eidavom „trintis“ prie Kauno 
dramos teatro tarnybinio įėjimo – gal pamatysim 
praeinant savo mylimą aktorių ar režisierių, gal 
išdrįsim jam pasakyti „Laba diena“, o gal net su-
lauksim atsakymo... Dabar, kai tenka dirbti kartu 
su tais žmonėmis, tada tokiais nepasiekiamais ir 
garbintais, susidurti scenoje, tas idealizmas atrodo 
toks juokingas, bet ir labai žavus. 2006 m. įstojau 
į LMTA vaidybos–lėlininkų kursą, vadovaujamą 
A. Latėno ir G. Storpirščio. Apie lėles tuo metu 
nieko nežinojau, tad stojau tiesiog į aktorinį. No-
rėjau, be abejo, į šokėjų kursą, bet jį rinkdavo kas 
ketverius metus, tad būtų tekę nemažai palaukti. 
Labai džiaugiuosi, kad vis dėlto gavau vaidybinį, 
o ne šokėjos išsilavinimą, manau, jis daug univer-
salesnis ir suteikia daugiau sceninių galimybių, 
ieškojimų, o šokis visada liko šalia. Baigusi su dar 
dviem kursiokais buvau priimta į Valstybinį jauni-
mo teatrą, nuo tada ten ir dirbu. Savo aistrą šokiui 
vis dėlto pavyko įgyvendinti: antrame kurse sukū-
riau šokio monospektaklį Menų spaustuvėje (Homo 
SUM, 2007), o vėliau pabaigiau šokio edukologi-
jos magistro studijas LEU.

Papasakok apie įdomiausias patirtis studijuojant. 

Aktorinio studijos – tai atskiras pasaulis, ištisas 
gyvenimas. Atrodo, tuo metu daugiau nieko netel-
pa tavo gyvenime, nes viskas užpildyta tik teatru, 
repeticijomis, studijomis iki vėlumų. Kursas – tai 
antra šeima. Kas buvo romantiškiausia studijose? 
Viena iš mano svajonių buvo repetuoti Akademi-
joje per visą naktį. Ir kartą pavyko tai įgyvendin-
ti. Sutarėme su Akademijos budėtoja, kad leistų 
pasilikti per naktį (tai kainavo mums šokoladą ir 
buteliuką) ir repetavome. Paskui tas nuostabus ry-
tas, kai pabundi kažkur tarp dekoracijų, kursiokai 
pradeda rinktis į paskaitas, prausiesi, užkandi ir 
pradedi naują visiško atsidavimo teatrui dieną. Dar 
prisigalvodavome įvairių žaidimų per pertraukas. 

Akademijoje turėdavome paskaitų nuo ankstaus 
ryto: įvairios teorinės, judesio, o popiet iki vakaro 
būdavo specialybė – vaidyba, kuriai turėdavom pa-
siruošti ir surepetuoti etiudus. Tad ištisą dieną leis-
davom Akademijoje: kieme ar pakampiais repetuo-
dami. Atsimenu, kartą viena kursiokė susirangė į 
lagaminą, kurį padėjom lauke prie paradinių durų, 
ir kai tik kas praeidavo (o praeidavo visi, kas norėjo 
patekti į Akademiją), ji iškišdavo ranką ir griebdavo 
už kojos ar šiaip pagąsdindavo. Mes kiti, be abejo, 
sėdėjom greta ant suoliuko ir linksminomės stebė-
dami žmonių reakcijas, ypač jei pasitaikydavo koks 
garbesnis dėstytojas. Žaidėme taip turbūt kelias va-
landas. Tai man irgi labai romantiška, ta nuolatinė 
kūryba visame kame. Pirmo kurso aktorinio stu-
dentai visada būna didžiausios žvaigždės – jų pačių 
manymu: juk tik ką įstojom, tai yra pasiekėm tai, 
apie ką svajojom, įveikėm tiek konkurentų, mes – 
išrinktieji, neabejotini talentai, būsimos Lietuvos 
žvaigždės! Pirmakursių Akademijoje visada gausu: 
jie vaidina koridoriuose, kieme, yra drąsūs ir eks-
travagantiški. Antrakursiai pradeda suprasti, kur 
pateko, koks tai didelis darbas. O trečiakursį vi-
sada pažinsi: jis užsimaukšlinęs gobtuvą, susimąs-
tęs, tyliai rūko ir dažniausiai dideliu džiaugsmu 
netrykšta. Jis supranta: man liko metai ir išeisiu į 
niekur. Tokia natūrali studijų progresija. Tačiau tai 
taip natūralu – iš to didžiulio mokyklinio idealiz-
mo, teatro ir aktorių sudievinimo, turim pažvelgti 
į kūrybą kaip į kasdienę duoną. Tai nėra lengva.

Kas tau yra romantika?

Romantika man – tai, ką darai vedinas širdies, 
jausmų, emocijų, nors racionaliai tai visiškai ne-
protingas poelgis. Tikriausiai aktorinio studijos 
visiškai atitinka romantikos sąvoką.

Koks buvo diplominis spektaklis, kokių patirčių 
išsinešei iš jo? Darbas Jaunimo teatre: kokiuose spek-
takliuose vaidinai.

Į Jaunimo teatrą atėjau su diplominiu spek-
takliu, kurį sukūrėme dviese su kursioke Giedre 
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Giedraityte – Labanakt, mama. Labai sunki tema: 
keturiasdešimtmetė dukra, išgyvenusi skyrybas, tu-
rinti nelabai nusisekusį suaugusį sūnų, epileptikė, 
pasako savo mamai, kad šįvakar nusižudys, sten-
giasi viską suruošti taip, kad jai būtų aišku, kad ji 
galėtų pati savimi pasirūpinti. Visą spektaklį vyksta 
šių dviejų moterų dialogas, narstomos skaudžiau-
sios gyvenimo istorijos ir galų gale viskas baigiasi 
dukters savižudybe. Aš vaidinau dukrą, Giedrė – 
mamą. Be galo mylėjome šį spektaklį, tai iki šiol 
yra vienas didžiausių ir sunkiausių mano vaidme-
nų, kuriam, deja, dar buvo gerokai per anksti ir jis 
nespėjo užaugti iki spektaklio gyvavimo pabaigos. 
Jaunam aktoriui didžiulis malonumas vaidinti tokį 
vaidmenį, išplėšti iš savęs aukščiausias emocijas, 
pabandyti suprasti tokias brandžias problemas – vis 
dėlto tai labai išdrasko. Tada tikėjau, kad kiekviena 
emocija turi būti visiškai tikra. Tačiau kiek kartų 
per dieną gali išgyventi pasirinkimą nusižudyti?.. 
Juk taip galima nušokti nuo proto... Vėliau šiek 
tiek išmokau pažvelgti į kiekvieną teatrinę emociją 
kaip į suvaidintą emociją. Aš turiu ją išreikšti tikrai 
ir gyvai, bet neturiu verkti, kai skauda – verkti turi 
žiūrovas dėl mano personažo. Tai sunku, bet, ma-
nau, būtina aktoriui.

Pažintis su Rolandu Kazlu – papasakok, koks 
buvo pirmas pasiūlymas. Kaip pradėjai skambinti 
pianinu jo niūniuojamas daineles? Kaip išsirutuliojo 
iki koncertų?

Kai su Giedre repetavome savo bakalaurinį 
spektaklį Jaunimo teatre, kartą užkulisyje mane su-
sistabdė Rolandas ir pasiūlė vaidinti jo būsimame 
spektaklyje Raštininkas Bartlbis. Tuo metu vien tai, 
kad Rolandas Kazlas su manimi pakalbėjo, man 
buvo didžiausia laimė, o dalyvauti jo statomame 
spektaklyje – neabejotinas džiaugsmas. Bet labiau-
siai nustebino jo nuoširdumas: „Ar tu nenorėtum 
suvaidinti… paskaityk, jei bus įdomu…“ Tai buvo 
labai gražu, kad su jauna studente jis kalbėjosi kaip 
su lygiaverčiu partneriu, kuriam gali nepatikti, jis 
gali nenorėti, gali pagalvoti, o ne še tau galimybė, 
ir tiek. Pasakiau, kad pagalvosiu, o nueidama vos 
laikiausi nešokinėdama iš džiaugsmo – aš vaidinsiu 
Rolando Kazlo spektaklyje! Darbas buvo be galo 
įdomus, vaidino, rodos, 11 vyrų, ir net mano vaid-
muo buvo 12 metų berniukas. Tuo metu padirbė-
ti su tokiais aktoriais kaip Antanas Šurna, Arūnas 
Storpirštis, Andrius Bialobžeskis ir kiti man buvo 
ypatinga dovana. Su dideliu malonumu gėrėjausi 
jų darbu per kiekvieną repeticiją, ypač A. Šurna. Jis 

Spektaklio Daktaras 
Glasas scena
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nuo pirmos repeticijos mokėjo savo tekstą ir, pir-
mąkart išėjęs į sceną, savo sceną suvaidino, mano 
supratimu, genialiai. Jis visada pirmasis ateidavo 
į repeticijas, o vėliau ir į spektaklius, apsirengęs, 
pasiruošęs. Nors jis juokaudavo, kad geras artis-
tas turi tik mokėti tekstą ir būti blaivas, bet pats 
buvo tiesiog scenos aristokratas. Po šio spektaklio 
teko būti įvestai į dar kelis spektaklius, kuriuose 
vaidino Rolandas, susipažinom artimiau. Viena-
me iš spektaklių aš grojau pianinu, tad Rolandas 
kartą pasiūlė susitikti kada laisvu laiku pabandyti 
„įgarsinti“ jo eiles. Jis turėjo tekstų, melodijas jiems 
galvoje ir jam reikėjo žmogaus, kuris tai sugrotų 
instrumentu. Taip laisvalaikiu pradėjom susitiki-
nėti Jaunimo teatro studijoje ir muzikuoti. Vėliau, 
kai šie pasiniūniavimai tapo koncertu su profesio-
nalių muzikantų grupe, turo po Lietuvos arenas 
metu sėdėjom žiūrovų salėje, klausėmės muzikan-
tų „soundcheko“ ir buvo labai malonu prisiminti, 
nuo ko viskas prasidėjo.

Kaip buvo statomas spektaklis „Daktaras Gla-
sas“ – koks režisieriaus ir aktorių santykis? 

Repetuojamas buvo kaip ir visi spektakliai. Su-
sirinkome visi, Rolandas papasakojo savo sumany-
mą ir po neilgų skaitymų lipome į sceną. O tuomet 

prasidėjo darbas. Pagrindinis personažas – jaunas, 
ką tik studijas baigęs aktorius Mantas, tad jam šis 
vaidmuo buvo didelis iššūkis ir neįkainojama gali-
mybė, tai, man rodos, skatino jį daug ir atsakingai 
dirbti ne tik per repeticijas. O darbas visuomet už-
krečia. Man taip pat tai buvo labai išsiilgtas darbas, 
nes kelis pastaruosius metus Jaunimo teatre turė-
jau, pavadinčiau, „vaidmenų štilį“, o juolab pats 
vaidmuo man taip pat didelis ir nepatirtas iššūkis – 
labai moteriška moteris. Didelis vaidmuo. Tad tuo 
darbu ir noru padaryti savo vaidmenis, manau, de-
gėm abu, taip pat visa Lėlės teatro trupė. Pirmąkart 
dirbau šiame teatre, tad labai maloniai nustebino 
aktorių palaikymas, nuoširdūs patarimai. Manau, 
mano vaidmuo gimė pirmiausia režisieriaus galvo-
je, po to man stengiantis apgyvendinti ir paįvairinti 
jo pasiūlytą Fru Gregorijus viziją, o galiausiai – su 
puikiais kolegų patarimais, pastebėjimais iš šalies. 
Spektakliui artėjant į finišo tiesiąją – premjerą – esi 
taip giliai jame, kad visiškai negalėtum pasakyti, ar 
tai bus geras spektaklis, ar „padarai“ savo vaidme-
nį, ką keisti, tiesiog darai, darai, darai ir stengiesi 
atrasti tą kabliuką, kuris tau padėtų sukurti gyvą, 
atpažįstamą žmogų. 

Kaip apibūdintum savo kuriamą personažą – 
Fru Gregorijus, kokia tai moteris? Koks svarbiausias 
jos bruožas? Kokių priemonių prireikė tai perteik-
ti – ar tavo asmeninės patirties, ar išorinių prie-
monių? 

Fru Gregorijus atveju: ji labai svarbi spekta-
klio moteris, nuo jos ir dėl jos vyksta spektaklio 
istorija, keičiasi daktaro personažas, nors išėjimų 
į sceną ji turi nedaug – viso labo tris scenas. Tai 
labai sunku, nes kiekvieno išėjimo metu turėjau 
atsinešti didelę emociją: skausmas, sutrikimas, 
pyktis, neviltis, kuriai nebuvo laiko atsirasti sce-
noje. Ir kiekviena scena turėjo padėti ir suteikti 
pretekstą Daktaro personažui keistis – t. y. ji turi 
būti be galo paveiki, informatyvi, įdomi, svarbi, 
vis kitokia. Tokia, manau, mano personažo pa-
grindinė užduotis spektaklyje. Tad kiekvienai sce-

Fru Gregorijus – Jonė Dambrauskaitė, daktaras Glasas – Man-
tas Barvičius
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nai ieškojau „rakto“ iš asmeninio gyvenimo. Pir-
miausia kėliau klausimą, apie ką šita scena, kokia 
ji, koks jos tikslas – o tada ieškojau atpažįstamų 
situacijų savo gyvenime, kurios keltų man labai 
panašią ir pažįstamą emociją. Jei tai pavyksta – 
tuomet nebelieka klausimo, kaip ji čia sureaguotų 
ar pasielgtų, kaip pasakytų – scena tampa gyva, 
su įdomiais niuansais. Tai, mano supratimu, ir yra 
personažo sugyvinimas. Buvo nesunku ieškoti sau 
atsakymų apie personažą, nes spektaklio schemą 
Rolandas visada būdavo apgalvojęs iki kiekvieno 
pirštelio pajudinimo – mums belikdavo ją atlikti, 
po to apgyvendinti emocijomis ir teksto logika. 
Tada prisiartinti prie savęs, o galiausiai – mėgautis 
ja ir vaidinti spektaklį. Prieš kai kurias savo scenas 
prisimindavau tikrai skaudžius asmeninius išgy-
venimus, tad teko paplėšyti emocijas ir dūšią, vis 
stebėdavausi užkulisyje: kokia vis dėlto tai keis-
ta profesija, kurioje sąmoningai prisimeni savus 
skaudulius ir vėl juos išgyveni. Ir kartais net kelis-
kart per dieną. Atrodo, nesveika, bet išmokau tai 
priimti kaip tam tikrą apsivalymo ritualą – jei sce-
na pavykdavo ir emocija būdavo tik ra, tarsi išgy-
vendavau ją, išspręsdavau ir išeidavau apsivaliusi, 
su pasimėgavimo jausmu. Sunkiau, kai spektaklis, 
kaip sakoma, „neina“, jauti, kad scena neįvyksta 
(deja, kartais taip būna, ir stenkis, kiek nori – nei-
na ir viskas) – tuomet sunkiau palikti savo perso-
nažo skausmus scenoje, užsilieka jie visam vaka-
rui. Vis dėlto mėgavausi šituo „savęs draskymu“, 
prisiminiau, koks stebuklas ir malonumas teatras 
man buvo mokykloje, studijose, kai jis man buvo 
visas gyvenimas, tad buvo malonu visiškai nerti į 
vaidmenį ir repeticijų laikotarpiu išsikelti vienin-
telį tikslą – atlikti savo vaidmenį tobulai. Vidinis 
cenzorius niekada neleidžia pasakyti: šiandien 
suvaidinau pagaliau taip, kaip turi skambėti šitas 
vaidmuo, visada rasi, prie ko prikibti, bet šis nepa-
sitenkinimas man yra puiki paspirtis rytoj padary-
ti geriau. Kartais tas pyktis ant savęs, kad kažko 
nepadarau, nepavyksta, tampa esminiu varikliu 
žengti didelį žingsnį į priekį.

Kaip vertini tokią moterį? Kokia moteris yra stipri?

Fru Gregorijus – mylinti, drąsi, pasiklydusi 
savo pasirinkimuose, bet stipri ir nebijanti prieš-
tarauti nusistovėjusioms normoms moteris. Ne-
paisant savo jaunatviško emocingumo, ji susiduria 
su gana brandžiomis problemomis: vyresnis vyras, 
meilužis, religija, šeimyniniai santykiai. Tuo savo 
įvairumu ji ir yra įdomi. 

 
Nors visada ir dėl visko būna kalta moteris, bet 

pabandykime pažvelgti ir į pagrindinį spektaklio 
vyrą. Daktaro Glaso vaidmenį režisierius Rolandas 
Kazlas patikėjo jaunam aktoriui Mantui Barvi-
čiui. Spektaklyje, kurį mačiau aš, daktaras nepa-
sirodė grėsmingas žudikas, galėjęs atimti kitam 
žmogui gyvybę. Tačiau pasitikėjimo jam nestigo 
ir meile jis tryško akivaizdžiai. Kaip jaučiasi pats 
Mantas, noriu sužinoti klausinėdama ir apie vai-
kystę, mokslo bei studijų metus.

Papasakok apie vaikystę, senelius, mokymąsi mo-
kykloje: kokius būrelius lankei, kokie mokytojai pa-
liko įspūdį.

Fru Gregorijus – Jonė Dambrauskaitė,  
daktaras Glasas – Mantas Barvičius
Dainiaus Labučio nuotraukos
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Didžiąją dalį vaikystės praleidau kaime, pas se-
nelius. Mokiausi Vilniaus Naujininkų vidurinėje 
mokykloje, o baigiau mokslus Jono Basanavičiaus 
gimnazijoje. Dar Naujininkų mokykloje, rodos, 
8-oje klasėje, mokytoja Eglė Grigalaitytė kvietė 
visus norinčius lankyti teatro būrelį. Su keliais kla-
siokais pradėjom vaikščioti į susitikimus, nežiūrė-
dami į tai rimtai. O iš tiesų teatro užsiėmimai man 
labai patiko. Taip ir susidomėjau teatru. Panašiu 
metu pradėjau lankyti ir piešimo būrelį, kurio mo-
kytojas Mantas Kniubas įkvėpė domėtis menais. 
Jis man parodė Fellini, Tarantino, Doors, Zappą, 
Johną Lee Hookerį, Lietuvos punk rock’o  legendas 
Visi Lietuviai Kiaulės. 

Koks pirmas profesionalus spektaklis, palikęs įspūdį?

Pamenu, labai norėjau pamatyti kokį nors 
spektaklį didžiojoje scenoje. Su keliais draugais 
nusprendėm įsmukti be bilieto į Lietuvos naciona-
linį dramos teatrą, ir mums pavyko. Tik įėjus pa-
aiškėjo, kad matysime Išvarymą. Scenos dekoracijų 
dydis, aktorių vaidyba, keiksmažodžiai ir muzika 
tą vakarą  man paliko labai stiprų įspūdį. Supratau, 
kad teatras gali būti aktualus, nėra nuobodus.

Taigi nusprendei studijuoti Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje. Kaip sekėsi?

Laikas Akademijoje buvo svarbus. Daug išmo-
kau. Radau bendraminčių, su kuriais tikiuosi ir 
toliau kurti, bendrauti. Tačiau, jau baigęs Akade-
miją, suvokiu, jog studijų programoje daug spra-
gų. Daug paskaitų buvo prastos kokybės, tam tikrų 
paskaitų visai nebuvo. Apskritai, vertinant Akade-
mijos kontekste, akivaizdu, kad teatro fakulteto 
studentai toli gražu nėra prioritetas.

Kaip susipažinai su Rolandu Kazlu? Kokius jo 
vaidmenis įsiminei? 

Rolandą Kazlą pirmą kartą scenoje pamačiau 
spektaklyje Stepančikovo dvaras. Mane sužavėjo 
Rolando išmonė, kūrybiškumas, gyvybė. Atrodo, 
negalėjau atitraukti akių ir kiekvieną akimirką ste-

bėdavausi, mąstydamas, kaip jis taip sugalvojo... Ir 
dabar esu tokios pat nuomonės.

Kaip buvo statomas spektaklis „Daktaras Gla-
sas“ – koks režisieriaus ir aktorių santykis? 

Statant Daktarą Glasą, buvau laimingas galė-
damas dalyvauti kūrimo procese. Rolandas turė-
jo aiškią viziją ir kryptingai ėjo jos įgyvendinimo 
link. Asmeniškai visada jaučiau didelį palaikymą, 
Rolando pasitikėjimą. Kadangi Rolandas pats yra 
aktorius, žinojo, su kokias sunkumais susiduriu, 
todėl kūrybinio proceso metu visad stengėsi man 
padėti. Ieškoti būdų, kad jausčiausi tvirtai.

Apibūdink savo personažą. Kokios jo savybės tau 
artimos? Koks daktaro požiūris į žmones, į meilę?

Glasas, išvertus iš anglų kalbos, – stiklas. Labai 
svarbią funkciją atliekantis, bet pats nelabai paste-
bimas, permatomas herojus. Gan uždaras, vienišas 
žmogus, siekiantis meilės, kurią suvokia labai tau-
riai ir platoniškai. Intelektualus. Atsakingai žiūrin-
tis į savo profesiją. Tarp kitų žmonių jis nesijaučia 
labai savas. 

Kokios žmonių savybės dominuoja mūsų gyvena-
muoju metu? Ko labiausiai žmonėms trūksta, tavo 
nuomone? Iš kur jie galėtų tai gauti?

Aistros trūksta. Labai daug pasyvumo, pasime-
timo, susitaikymo. Manau, reikia vilties ir aistros. 
Tokia, mano nuomone, ir meno misija. Atnešti 
prasmę, viltį. Įkvėpti. 

Mažakalbis Mantas dar prisipažino, kad norėtų 
suvaidinti Franką Zappą. Ir išskubėjo ruoštis kelio-
nei į Paryžių.

Tad linkiu jam kuo daugiau romantikos gyve-
nime ir įdomių vaidmenų.

O Daktaro Glaso režisieriui Rolandui Kazlui, 
dailininkei Neringai Keršulytei, kurią norėtųsi 
labai pagirti už kostiumus ir dekoracijas, ir visai 
kūrybinei komandai – pasisekusių spektaklių ir su-
pratingų žiūrovų.



Dailė

35

Šiais metais kultūros paveldo skaitmeninė plat-
forma Europeana paviešino virtualią parodą, skirtą 
moterų laimėjimams mokslo, socialinių judėjimų 
ir menų srityse. Parodoje pristatyta Renesanso ta-
pytoja Sofonisba Anguissola (1532–1625) šioje 
parodoje teikia atsvarą visai plačiai menininkų vyrų 
istorijai. Tradicinis lyčių vaidmuo meno pasaulyje 
šiandien nebėra toks aktualus, tačiau moteriškos 
prigimties tema šiuolaikiniame mene tebelieka ak-
tuali. Lietuviškoje šiuolaikinėje tapyboje taip dažnai 
matome „nuskalautą“, blankų, mūsų klimato zoną 
tarsi atliepiantį prislopintą koloritą, asmeninio brai-
žo nepaliekančio „dažų volelio” potėpio motyvus, 
kad net nebesusimąstome, kas iš tikrųjų lemia, kad 
tokia raiška tampa savaime priimtina. Psichologai 
teigia, kad pozityvų žmogaus sąmonės nusiteiki-
mą labiausiai stimuliuoja ryškios spalvos ir detalių, 
liudijančių gerovę, gausa. Stereotipiniai džiaugsmo 
įvaizdžiai yra blizgantys konfeti, žėrintys fejerverkai 
arba desertų pabarstukai. Tai lengva suvokti, tačiau 
kodėl atitinkamų motyvų nematome lauko ar vi-
daus patalpų dizaine ar tapyboje, kodėl tokie meni-
niai sprendimai nepasiekia galerijų erdvių? Valiūkiš-
kas, neslepiamai optimistiškas pasaulėvaizdis dažnai 
yra nuvertinamas kaip perdėm „vaikiškas“ arba 
„moteriškas“. Tapytoja Erika Petunovienė maištau-
ja prieš tokį nusistatymą, sakydama: „Turbūt reikia 
daryti viską pilkai ir niūriai, tada visiems labai pa-
tiks...“ Taip sakydama, ji vis vien užsuka į dažų par-
duotuvę išsirinkti pačių ryškiausių atspalvių dažų, ir 
jie pamažu tampa jos braižo „vizitine kortele“. 

Erikos Petunovienės-Aytės kūrybinį troški-
mą į meno pasaulį žengti ryškiai ir entuziastingai 
šiuolaikinėje dailėje skatina jos prielankumas se-

Gytis Oržikauskas

Moteriškas prisilietimas:  
Erikos Petunovienės-Aytės tapyba

ženklų – Erikos tapyboje užgimė dailininkės ranką 
įamžinantys sodrūs potėpiai ir kruopščiai išmo-
deliuoti faktūriniai paviršiai. Pamažu dailininkės 
tapyba pradėjo atliepti mozaikiškas plokštumines 
Gustavo Klimto smulkių detalių kompozicijas. 
Paveiksle Cherish matome tamsų foną perrėžiančią 

cesijos (Art Nouveau) meniniam judėjimui. Tokia 
įtaka augo pamažu. Tarsi itin spalvinga secesijos 
architektūra ir interjero dizainas, sureikšminęs na-
tūralios akmens apdailos spalvingumą. Aytė buvo 
sužavėta natūralaus takumo lietais paveikslais. Dai-
lininkės skonis šiuose paveiksluose išsiliejo tamsiais 
ir ryškiais spalviniais kontrastais bei aukso įliejom, 
kurios priminė natūralias pusbrangių akmenų ar 
tauriųjų metalų gyslas (Šaltinis, Ryšys). Ilgainiui to-
kie paveikslai pradėjo įgauti vis daugiau asmenybės 

Erika Petunovienė-Aytė. Meilės prisilietimas
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rožinę juostą, kurią supa secesijai tokios būdingos 
auksinės sagutės ir raudoni faktūriniai spurgeliai. 
Paveikslo pavadinimas implikuoja smagią dvipras-
mybę – ir paviršutinišką nuorodą į skanų „uogelių“ 
įvaizdį, ir į gilesnę paveikslo prasmę: puoselėjantį ir 
branginantį moteriškumą bei švelnumą. 

Kaip ir secesijos dailininkų paveikslai, Aytės 
darbai dažnai yra skirti simbolinėms metaforoms 
apie visatos prigimtį, moteriškumo ir vyriškumo 
santykį ir įgimtas žmogaus būsenas ir emocijas. Se-
cesijos dailininkų pamėgta elementarioji, pirmykš-
tė „drebančia ranka“ nutapyta geometrija atspindė-
ta paveiksluose kosmines tematika Visatos serenada, 
Sekant saule ir What Goes Around, Comes Back 
Around. Kai kuriose kompozicijose itin išryškintas 
paveikslų skulptūriškumas, jie tampa kone deko-
ratyviais auksuotais pano (Mėnulis ir Para. Pora). 
Raktinis šio kūrybinio metodo paveikslas yra Grį-
žulo ratai. Balta (taigi, sąlygiškai tuščia ir abstrakti) 
paveikslo plokštuma yra užpildyta vingiuojančiu 
siūlu ir išlaistytų dažų linijomis. Šią plokštumą ga-
lima vertinti kaip dekoratyvų paviršių, išmargintą 
„atsitiktinai“, be žmogaus įsikišimo, nes nematy-
ti jokių dailininko rankos ar potėpio ženklų. Vis 
dėlto autorė provokuoja šį paviršutinišką piešinį 
suvokti kaip sistemą, nes po linijomis paslėptos 
spalvinės „žvaigždės“, atitinkančios Grįžulo Ratus. 

Taip autorė pabrėžia meninės formos ir meninio 
turinio įtampą – formali paveikslų raiška gali būti 
pajuntama paviršutiniškai, tačiau tikroji „idėjinė“ 
jų struktūra provokuoja ieškoti papildomų pras-
mių. Kaip ir Art Nouveau tapyboje, kurioje tikrasis 
turinys (parabolės) yra paslėptas po iš pažiūros len-
gvabūdiška margo „siuvinio“ forma.

Ieškoti perkeltinių prasmių Aytę provokuoja 
net atrodytų tiesmuki siužetai. Paveikslas Apelsinai: 
būk kitoks perteikia kitą modernaus pasaulio istori-
jų įvaizdį – apelsinai šiuolaikinėje kultūroje sietini 
su tolimųjų šiltų kraštų, švenčių ir vaikystės įvaiz-
džiais. Paveiksle Meilės prisilietimas – kristalus pri-
menančios struktūros, kurias dinamiškai perveria 
ekspresyvios ryškių ciklameno spalvų linijos. Kiti 
Aytės paveikslai sukurti naudojantis grynai forma-
listiniu plokštumos skaidymo metodu. Dailininkė 
ieško savito piešinio, kurį būtų galima estetiškai 
įkomponuoti drobės rėmuose Vyras ir jo šuo, laikan-
tis mėnulį, Laiptai į naują horizontą ir Fauna. Šie 
spalvingi paveikslai pasižymi grafiniu ekspresyvių 
linijų piešiniu, kuriame atidi akis gali įžiūrėti siuže-
tą ir jo daugybingumą (pavyzdžiui, paveiksle Fauna 
yra sutalpinta daugybė įvairių gyvūnų siluetų). Kitu 
atveju paveikslus galima traktuoti kaip abstrakčias 
plokštumines kompozicijas, kuriose galima įvertin-
ti linijų plastiką ir atspalvių pusiausvyrą. 

Erika Petunovienė-Aytė. Fauna

Erika Petunovienė-Aytė. Grįžulo ratai
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Kita ryški secesijos meno įtaka Aytės kūryboje 
iškyla stilizuotais gamtiniais pavidalais. Čia nesi-
stengiama išieškoti tikrojo floros pavidalo. Autorė 
siekia gamtinį pasaulį priversti tarnauti kaip orna-
mentą. Būtent secesijos dailėje imta gręžtis nuo iki 
tol įprasto pastatų dekoro ir dizaino istorizavimo, 

Tik riausiai tai meilė). Aytė labai mėgsta konkrečios 
vietos ar gamtovaizdžio įvaizdžius paversti deko-
ratyviu „siuviniu“. Regimosios realybės įvaizdžiai 
yra dekonstruojami ir abstrahuojami iki pačių bū-
tiniausių detalių. Paveiksle Miškas gamtinė erdvė 
stebinamai yra perteikta mechaniškai pakartotais 
vertikaliais metrinio ritmo elementais. Jie fiksuoja 
medžių tapatumą, jų augimo automatiškumą nuo 
sėklos per kamieną į viršų. Tikrąjį stichijos elemen-
tą paveiksle simbolizuoja plastiški „siūlai“, turintys 
nurodyti nesutraukomą gamtos ryšį ir pavaldumą 
iracionaliai, takiai, neapčiuopiamai gamtos jėgai. 
Paveiksle Nauja pradžia kuriamas dekoratyvus 
paviršius perteikia protesto ir drąsos idėją. Čia iš-
siskiria keturių plotmių – nakties, dangaus, jūros 
ir uolos – motyvai. Pagal įstrižainę komponuoja-
mi siluetai atskleidžia kitokį, neįprastą situacijos 
matymo kampą. Dinamišku siluetu ir energingais 
potėpiais išsiskiria dangaus paviršius, susiliejan-
tis su „jūra“. Verpeto fone išsiskiria statiška uola, 
kuriai kompozicijoje suteikta kone tiek pat erdvės 
kaip ir maištingam fonui. Į viršų šaunanti forma 
simbolizuoja atkaklumą, sugebėjimą likti stabiliam 
neapibrėžtame chaose. Tai – kompozicijos, kuriose 
erdvė virsta dekoratyviu paveikslo audiniu. Būtent 
audinys dailininkei yra savotiška metafora apie 
artimą santykį su paveikslo siužetais – gobtis mes 
esame linkę tik pozityviai nuteikiančiais raštais, to-
dėl, jeigu žiūrovas paveikslus prisileidžia taip pat 
arti kaip ir audeklą, rezultatas pasiektas. 

nauja ornamento, grafikos ir tapybos tema buvo 
pasirinkti gamtos pavidalai. Tokį Art Nouveau 
laikotarpiu dažną vandens lelijų motyvą eponimi-
niame paveiksle Aytė transformavo į ryškią, kone 
neoninę šiuolaikinę raišką. Tai užuomina, kaip 
vandens lelijos verčia jaustis širdį, o ne kaip ją iš tie-
sų turi matyti akis. Ryškiaspalvių žiedų mirgėjimo 
tema Aytės kūryboje kartojasi įgaudama įvairius 
pavidalus – tai paveikslai Žydėjimas, Vidudienis, 
Gausa, Kraštovaizdis, Kvapas. Šiuose paveiksluose 
nėra atpažįstamų gamtos pavidalų: žiedai pateikia-
mi kaip spalvinės dėmės, kuriančios fone esančių 
erdvės užuominų ir plokščio mirguliuojančio gėlių 
kilimo kontrastą. Paveiksle Kometa ir laumžirgis 
gamtinį siužetą suvokti padeda išryškintas vabzdžio 
siluetas. Dar ryškesnes spalvas įkvėpė egzotiška In-
dijos – šalies, kurioje dailininkei teko dalyvauti 
tarptautiniame simpoziume – gamta ir gyvūnija. 
Neregėtu spalvų intensyvumu suspindi paveikslai 
Pagauti laimės paukštę ir Paukščiai.

Neabejotiną dailininko G. Klimto įtaką at-
skleidžia puantualistinės kompozicijos (Art Pixels ir 

Erika Petunovienė-Aytė. Pagauti laimės paukštę

Erika Petunovienė-Aytė. Vandens lelijos
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Erika Petunovienė-Aytė abstrakčiojo simboliz-
mo kalbą bando formuoti pasitelkdama ir visiems 
atpažįstamus archetipinius įvaizdžius. Paveikslas 
Saga paremtas kaleidoskopo principu išdėstytais 
figūratyviais akcentais. Tai savotiška temperamen-
tų mįslė – ar žiūrovas sugebės išgliaudyti paveikslo 
prasmes ir idėjas, kurį iš daugelio drobėje susipynu-
sių siužetų jis pamatys pirmiausia: karaliaus, drako-
no, gudrios lapės ar valties siluetus. Šie personažai 
yra sutelkti hiperrealioje erdvėje – vandenį, žemę, 
saulę talpinančioje sapnų realybėje, kuri atspindi, 
kaip pasakų istorijos mus įtraukia į aiškių ribų ne-
turinčią alternatyvią dimensiją ir mes atsiduriame 
tarsi kelionėje, kurioje kiekvienas sutiktas pakelei-
vis mus ko nors išmoko arba daro prasmingą įtaką. 
Paveikslas Legenda atspindi jau nebe archetipinį, o 
asmeninį santykį su pasakų pasauliu. Jo personažai 
gimė iš tapytojos sąmonės ir tuščios drobės, tiesiog 
meditacinio tapymo metu. Juos būtų galima sieti 
su konkrečiais charakterių tipais, tačiau tikroji pa-

veikslo tema yra mitologinė harmonija ir jautrus 
supratimas. Kaip ir kompoziciją karūnuojančios 
skirtingų dangaus kūnų alegorijos, pasakose per-
sonažų prigimties skirtumai neturi įtakos laimei, 
meilei, draugiškumui ir bendrystei. Kūriniai yra 
dviprasmiški, juose tikroji istorija apie pirmapradį 
gėrį, bendras vertybes ir būdus, kuriais blogis yra 
nugalimas šviesos, slypi po spalvingu rūbu. 

Akivaizdu, kad Aytės dažnai naudojami kon-
trastingų spalvų sąskambiai yra orientuoti perteikti 
dinamišką įspūdį ir gyvybę, o ne pusiausvyrą ir ra-
mybę. Harmonijos ir vienybės su visata idėjos yra 
perteiktos gilesniame paveikslo turinyje, susietame 
su emocijomis, transcendentinėmis tiesomis ir visa-
tos įvaizdžiais. Paveikslų nuotaikų kaita, aktyvus ko-
loritas, kintantis paveikslų patyrimas, priklausomai 
nuo žiūros taško bei apšvietimo, liudija autorės dedi-
kaciją kintamumo, judėjimo, optimizmo bei energi-
jos temoms. Šie bruožai leidžia įkvėpti gyvybės kitu 
atveju statiškoms erdvėms, todėl Aytės paveikslai 
puikiai dekoruoja valstybinių įstaigų, galerijų, mo-
dernius namų arba sodybų interjerus. Aytė yra tapy-
toja, kurios neįmanoma sustabdyti: į meno pasaulį 
ji žengia drąsiai, ryškiai, nesuvaržytai, energingai ir 
užkrečiamai optimistiškai. Ir neabejojant dėl nieko – 
savitas jos pasaulio matymas priklauso tik jai pačiai, 
o įvaldyta tapybos technika yra tikra bei necenzū-
ruota vidinio moters pasaulio iliustracija. 

Erika Petunovienė-Aytė. Nauja pradžia

Erika Petunovienė-Aytė. Legenda
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amžinybė mitas,
nebus kito laiko. 
vienatvė ar pilnatvė,
žmogus mirtingas.  

tuštybė gatvėje,
gyvulių cirkas.
o kasdienybė 
lyg menstruacijų ciklas
  
banalybės stotelė, 
trumpas aptemimas.
aronijų aromato
ironiškumo kratos.

gaivuliškas juokas,
beprasmybe kvepia. 
norų daugybė,
bet veiksmo maža.

amžinybė mitas.
tik ne kiekvienas tai mato
žmogus mirtingas
bei absurdiškai aklas.

Kamilė Tamutytė

Ukrainos veidai ir gyvenimai
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išmatuok aruodus, tūkstančius kilometrų besitęsiančią drėki-
nimo sistemą. išmatuok kambario kvadratūrą ir dar ant sienos 
savo kurtą miniatiūrą. matuok viską. įrodyk sau, kad sistemos 
egzistuoja. pasitelk nuovoką, parodyk tikslą. turėk šimtą veidų 
ir tik vieną tikrą. būk bet koks. vis tiek tai nereikšminga. o 
galų gale viskas vis tiek netikra.
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miglotos ir slegiančios beprotybės stepės, dešimtys benamių šunų, kelios katės. keliai išmušto-
mis duobėmis, nusitrynę kelio ženklai, gerklėje sausra. akys apsunkusios, nugara linksta. var-
guose gyvenam: juose gimstam, juose mirštam. laimingas tas, kuris gyvena iliuzija. laimė tam, 
kuris mažai mąsto. intensyvus mąstymas neparodo intelekto. jis parodo nežinomybę. ir kuo 
toliau, tuo didesnę ir skaudesnę. vargas skurde, bet skurdas ne rodiklis laimei. mokėk tikėti. 
nesvarbu kuo. vis tiek viskas trumpam. svarbu, pameluok pats sau. būk laimingas.
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Sausio 22-osios vakarą buvo džiugiai, iškilmingai 
ir su netikėtu Ričardo Šileikos akibrokštu paminė-
tas žurnalo įkūrimo jubiliejus. Pirmasis, bet gražus. 
Gražiuose rūmuose, kuriuose Pašvaistė buvo įkurta ir 
gyveno penkerius metus.

Vakare buvo atidaryta su Pašvaiste „užaugusios“ 
menotyrininkės Austėjos Mikuckytės-Mateikienės 
kuruota dailininkių Indrės Ercmonaitės ir Kristos 
Kurilionok paroda Autoportretas pašvaistėje.

Per šešias visaip save vadinančio bičiulio Ričardo 
Šileikos suorganizuotas tylos minutes vakaro svečiai 
galėjo apžiūrėti paveikslus, pamąstyti ir pasipiktinti. 
O paskui buvo muzikuojama, skaitomi eilėraščiai ir 
netgi sakomos rimtos kalbos. Įžanginė – Rašytojų 
sąjungos pirmininkės Birutės Jonuškaitės. Paskui – 
galbūt ateityje garsios rašytojos, o gal politikės, o gal 
vertėjos – kas gali žinoti – Saulės Kubiliūtės.

Buvo palinkėta gyvuoti. Tikimės, kol neišnyko 
rašalas ir popierius, – na, gerai, klaviatūra, – taip ir 
bus. O istoriją iš pirmų lūpų užrašys koks nors me-
traštininkas...

Feci quod potui, faciant meliora potentes.

Pašvaistės dešimtmetis

R
ič

ar
da

s Š
ile

ik
a

Lu
ka

s B
ar

ei
ki

s, 
Au

gu
sta

s L
ap

in
sk

as

Au
stė

ja
 M

ik
uc

ky
tė

-M
at

ei
ki

en
ė,

 In
dr

ė 
Er

cm
on

ai
tė

, A
ud

ro
nė

 D
au

gn
or

ie
nė



Reportažas

44

G
re

ta
 A

m
br

az
ai

tė

Ju
ta

 Z
in

ke
vi

či
ūt

ė

D
om

in
yk

as
 N

or
kū

na
s

Sa
ul

ė 
K

ub
ili

ūt
ė

Roko Gelažiaus nuotraukos
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