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Vienas iš Situacionistų Internacionalo tekstų 
apie urbanizmą baigiasi maždaug tokiu dialogu:

– Kuo būtent tu domiesi?
– Reifikacija.
– Turbūt tai rimtas tyrimas.
– Taip.
– Supratau, veikiausiai tenka daug dirbti su 

storomis knygomis ir daugybe popierių, pasklidu-
sių po visą stalą?

– Ne. Pakanka išeiti pasivaikščioti.

Kai mieste esi tik vinguriuojantis 
pėstininkas

Šaltasis trumpųjų dienų sezonas yra dosnus 
mėgstantiems pėsčiomis skrosti miesto gatves tam-
soje – pakanka sulaukti ketvirtos valandos popiet 
ir galima užsidėjus ausines pasileisti dreifuoti po 
visą urbanistinį organizmą, kaskart pasirenkant vis 
kitas jo narstymo kombinacijas. Arba galima pasi-
kliauti tos pačios schemos kartote – kiekviename 
didesniame mieste tas pats maršrutas gali garan-
tuoti besikaitaliojančias patirtis ir nelauktus atradi-
mus, tykančius net ir už puikiai pažįstamų kampų. 
Miesto dinamika visuomet yra neišsemiamai judri 
ir niekuomet nepasiduodanti fiksavimui – būtent 
tokią tėkmę, per jos poveikį žmogaus sąmonei, 
įminti siekė minėtieji situacionistai su garsiu teore-
tiku Guy Debord’u priešakyje. Šis politinis ir me-
ninis judėjimas įsteigė ir šiam kontekstui naudin-
gą (ir turbūt esminę) sąvoką dérive, kuri gali būti 
verčiama kaip dreifas. Nors ir iš pradžių šią sąvoką 
siekta taikyti potencialiai kolektyvinei revoliucinei 
taktikai, ilgainiui tai tapo labiau suprantama kaip 

individualus, nesuplanuotas ir spontaniškas basty-
masis po miestą siekiant suteikti eksperimentinę 
atsvarą rutinizuotam judėjimui urbanizuotoje teri-
torijoje – pasiduoti miesto ritmui, pulsui, tinklui, 
reljefams ir sekti bei stebėti savo paties emocinę ir 
mentalinę jauseną santykyje su aplinka.

Geografija neabejotinai veikia ir sąlygoja mūsų 
būseną – urbanistinė konjunktūra tai daro gana in-
tensyviai, nestabiliai ir daug labiau nenuspėjamai, 
neprognozuojamai. Miestas nėra vien pastatai, 
gatvės ir automobiliai – tai yra kompleksiški skir-
tingų dažnių sluoksniai, nulemiantys mūsų nuo-
taikas, kuriantys afektus, stimuliuojantys įgeidžius 
ir troškimus. Štai Kaune jausiesi gana radikaliai ir 
distinktyviai kitaip, kai lyginsi, pavyzdžiui, gana 
aukštai iškilusią Pelėdų kalno viršukalnę arba žemai 
šalia Nemuno ir Neries sankirtos esantį Santakos 
parką, – ir tai nėra vien miesto aukštojo lygmens 
reikalas, o ir bendro objektų tankio bei architek-
tūros įtakos mūsų sąmonei klausimas. Tai dérive, 
plačiau suprantamą kaip psichogeografiją, priarti-
na prie fenomenologijos – sąmonės turiniai kinta 
priklausomai nuo to, kas mus supa. Dérive kon-
ceptas mums leidžia suteikti filosofinį ir kūrybinį 
tūrį paprastam pasivaikščiojimui: nors ir situacio-
nistai tam teikė gana poetinės ir pernelyg idealisti-
nės prasmės, abstraktus sąvokos lankstumas leidžia 
ją pakreipti labiau konkrečia ir materialia linkme. 
Pavyzdžiui, kaip erdvinis ir kinetinis (t. y. susijęs su 
tempo, judėjimo kaita) pokytis koreguoja mąsty-
mo eigą – į tai svarbu įtraukti kritinę urbanistiką, 
tiriančią, kaip miesto planavimas atsiliepia mūsų 
kasdienei ir buitinei gyvensenai bei bendrajam bū-
viui. Situacionistai į XX a. miesto ir architektūros 

Linartas Tuomas

Kasdienės ir psichogeografinės 
stebėsenos raportas apie Kauną
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organizavimą žiūrėjo kaip į koordinuotą strategiją 
užtikrinti konsumerizmą ir palaikyti kapitalistinį 
spektaklį, sėjantį susvetimėjimą ir panašiai. Kaip 
yra nūdienos Kaune?

Grioviais išvagota permanentinio 
remonto sostinė

Nepaisant viso to dérive apibrėžiamo dialekti-
nio klaidžiojimo ir sporadiško nardymo po miesto 
erdves, sukuriančio sąmonės mikroklimatą, galima 
pastebėti, jog minėtasis išėjimas pasivaikščioti su 
ausinėmis Kaune leidžia pasijusti anoniminiam ir 
nematomam. Nepaisant blausių ir gelsvų gatvės 
žibintų bei zujančių automobilių, miestą paver-
čiančių žaižaruojančiu hipererdvių labirintu, toks 
urbanistinių vidurių skrodimas atspindi dar vieną 

rutinizacijos formą ir spontaniškumo nunykimą – 
priešingai nei teigė psichogeografijos teorija, dabar 
vis sunkiau pasileisti į tokią nuotykingą promena-
dą, nes miestas, nepaisant savo nežaboto kismo ir 
vystymosi, tampa ganėtinai ribotu ir štampuotu, – 
tai išlenda per priverstinai tau siūlomus šablonus, 
kaip neva turėtų atrodyti ir veikti šiandieninis 
miestas. Kaunas pastaraisiais metais taiko būtent į 
tokį mistinį „šiuolaikinio, modernaus ir europie-
tiško“ miesto vaizdinį: kenčia amžinąjį remontą, 
tvarkymąsi ir atsinaujinimą, bet į ką – nežinia ir 
neaišku. Atrodo, kad visi ilgamečiai Kauno lygi-
nimai su Vilniumi, kupini nereikalingos įtampos 
ir supriešinimo, pagimdė, banaliai tariant, nevi-
savertiškumo kompleksą, kuris dabar siekiamas 
kompensuoti esamo mero Visvaldo Matijošaičio 
ambicijomis, Kauną transformuojančiomis į tai, 



Esė

3

kas labiau priartėtų prie skambaus megapolio arba 
metropolio vardo, tačiau masinės infrastruktūros ir 
estetinės pertvarkos smarkiai prasilenkia su įprasta 
miesto organika ir viešuoju gyventojų interesu. 

Štai daugiau nei prieš dvejus metus pagrindi-
nė miesto gatvė, Laisvės alėja, buvo beveik visiškai 
paralyžiuota grindinio keitimo – darbai vis dar tę-
siami, judėti galima jau laisviau, tačiau tuos porą 
metų pėstieji ir dviratininkai buvo priversti spaustis 
siauruose alėjos šonuose arba darbininkų nustaty-
tuose praėjimuose, šią gatvę pavertusiuose painiu ir 
nuolatos konfigūruojamu kliūčių ruožu, smarkiai (į 
neigiamą pusę) paveikusių daugybės miestiečių kas-
dienį tempą bei savijautą. Tai, kas ilgą laiką buvo 
platus pėsčiųjų takas, buvo ilgam virtę kone apka-
sais ir arimais, po kuriuos riedėjo sunkioji technika 
ir kurtino pneumatinių kūjų keliamas triukšmas. 
Tai buvo vienas didžiausių smūgių nusistovėjusiam 
ritmui šioje arterijoje – Laisvės alėja patyrė pirmą-
ją tokią reformą po sovietmečio. Kyla klausimas – 
kam ir kodėl? Senųjų plytelių kondicija nebuvo 
tokia prasta, o ir žaliosios zonos su žole ir medžiais 
turėjo gražų dizainą su architektūrinėmis užuomi-
nomis į modernizmą: dabar visa tai yra „moderni-
zuota“ į lygų ir šviesiai pilką pagrindą, kuris, atro-
do, absoliučiai nieko nekeičia – beveik visas pokytis 
yra estetinis ir kosmetinis, siekiant forsuotai keisti 
miesto charakteristiką per vizualų lygmenį. Čia 
anaiptol nėra sentimentalus ir nostalgiškas prie-
raišumas senajam Kauno įvaizdžiui, tačiau tiedu 
metai tikrai neatrodo verti naujojo grindinio – ne-
bent tuo, kad beveik visoje Laisvės alėjoje dabar vėl 
galima judėti nevaržomai, tai atpalaiduoja sąmonę 
nuo irzlaus ir priverstinio pėsčiojo greičio stabdymo 
bei svyravimo. Vaikštant klausomos muzikos ritmu, 
ypač jeigu muzika energingesnė, darosi nuoširdžiai 
pikta, kai lėtesni žmonės stabdo tempą – ši Kauno 
gatvė visą tą laikotarpį buvo zona, kurioje dažnai 
teko raukti antakius, – vietomis netgi du žmonės 
sunkiai galėdavo prasilenkti.

Taigi pastaruosius metus Kaunas atrodė kaip 
nusiaubtas ir likęs post-apokaliptiniame chao-

se, pakito ir judėjimo jame trajektorijos, linijos, 
kryptys, planai. Dideli gabalai miesto (ypač cen-
tre) buvo ir vis dar yra išrausti, nes buvo keičiamos 
šaligatvių plytelės, asfaltuojamos gatvės, pjaunami 
medžiai, renovuojami pastatai (pavyzdžiui, dabar 
šį procesą išgyvena vienas žinomiausių miesto sim-
bolių – Soboras) – miestas akceleruojamas į naują 
tapatybę, o gyventojai yra priversti tai ištverti su-
kąstais dantimis. Vienas draugas net juokavo, kad 
šiuo periodu Kaune laisvai galėjo būti filmuojama 
kokia nors dokumentinė juosta apie numatomą 
pasaulio pabaigą. Žinoma, šie staigūs estetiniai 
ir infrastruktūriniai pokyčiai yra susiję su naujai 
konstruojamu miesto identitetu paruošti dirvą 
Europos kultūros sostinės projektui, vyksiančiam 
2022 metais – dėl to Kaunas jau kurį laiką yra pil-
domas renginių gausa ir kone utopinio atspalvio 
pažadais, pozityviai nukreiptais į kultūros sferą, 
neva ji turėtų kažkuo praturtinti miestą. Labai 
panašiai kaip ir Vilnius, Kaunas stengiasi derinti 
senąjį paveldą su atsinaujinimo ir modernizacijos 
procesais: paraleliai egzistuoja skrupulinga istori-
nės architektūros prezervacija bei masyvios naujų 
(daugiausia verslo centrų) pastatų statybos. Būtent 
verslo centrai atitinka dar vieną ryškų panašumą 
su Vilniumi – jų per gana trumpą laiką pastebimai 
iškilo nemažai, ir ištisais kompleksais (kaip Kauno 
Dokas); jais užpildomos ne tik tuščios teritorijos, 
bet ir nugriautų pastatų plotai, pavyzdžiui, vietoj 
garsiausio „vaiduoklio“ prie Akropolio dabar dygsta 
naujas stiklinis pastatas, o kitas „vaiduoklis“, turė-
jęs virsti viešbučiu Britanika, dar tik planuojamas 
griauti.

Teatriškosios demokratijos polis, 
dengtas žaliais lopinėliais

Šalia suplukusių perdozuoto kultūrinio taps-
mo procesų ir įstiklinto rojaus verslui egzistuoja 
ir gerokai akiplėšiška ir ciniška miesto mero poli-
tika, turinti grobuoniškų užmojų, kaip kad dalies 
Kauno rajono prijungimas prie miesto. Negana to, 
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neseniai buvo planuojama privatizuoti Centrinio 
pašto pastatą, tačiau, atrodo, susibūręs protestas 
prie savivaldybės šį siekį bent jau atidėjo. Protesto 
akcijos, mitingai ir piketai čia vyksta retai, todėl 
kaskart įdomu stebėti, kaip diskursyviai klostosi 
pats sambūris, kokios politinės jėgos reprezentuo-
jamos, kokie asmenys susirenka ir koks to povei-
kis apskritai. Protestas už Centrinio pašto pastato 
išsaugojimą neišvengė įprastų dabarties tendenci-
jų, filosofijoje ir politinėje teorijoje pakišamų po 
post-politikos sąvoka – maišėsi viso ideologinio 
spektro atstovai, šalia kairiųjų profsąjungos stovėjo 
nacionalistai, po pašto darbuotojų kalbų kažkodėl 
pasisakyti gavo ir Naglis Puteikis, o tarp miestiečių 
šmėžavo ir vis rečiau viešumoje besirodantis Vytau-
tas Šustauskas. Žinoma, šaipytis iš viso kaleidos-
kopinio spektakliškumo galima, tačiau negalima 

pamiršti, kad šis protestas neturėjo tiesios vienali-
nijinės politinės krypties, nes visi vienijosi Kauno 
gyventojo tapatybės pagrindu ir kolektyviniu inte-
resu išlaikyti tai, kas ir priklauso mums visiems – 
viešąsias erdves. Šių Kaune nestinga, tik, deja, 
dauguma yra įsteigiama dėl to, kad, pavyzdžiui, 
įsikuria dar vienas verslo centras, todėl aplink jį yra 
sutvarkoma apylinkė, pastatomi suoliukai, apželdi-
namas perimetras ir panašiai. Aš pasigendu ramių 
ir nuošalių vietų skaitymui miesto centre – galbūt 
tai yra labai asmeninė nuoskauda, tačiau neabejo-
ju, kad yra ir daugiau, norinčiųjų gražesnę dieną 
kur nors įsitaisyti paskaityti lauke: kol kas geriausia 
vieta – Ramybės parke, kurio pavadinimas, atrodo, 
nėra iš piršto laužtas, – nors jis yra šalia judraus 
Vytauto prospekto, sėdint parke bemaž negirdėti 
automobilių triukšmo.
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Kalbant apie gamtos lopinėlius, galima prisi-
minti ir prieš kelerius metus įvykusį protestą prieš 
medžių kirtimą, kuris taip pat neišvengė mišrių 
politinių disjunkcijų – dalis aktyvistų buvo suin-
teresuoti tų pačių viešųjų erdvių puoselėjimu, o 
kiti miestiečiai labiau jautė simbolinį nuostolį dėl 
senojo Kauno vaizdinio byrėjimo ir augančios nos-
talgijos savasčiai, nes miestas darosi jiems vis sveti-
mesnis. Iš tiesų, daug kam staigieji pokyčiai atro-
do prasilenkiantys su įgyventu dažniu – kai kurie 
žmonės paprasčiausiai nespėja tapatintis su tuo, 
kas vyksta. Būtų galima nemažai prirašyti ir apie 
labai dažną urbanizuotą teritoriją paliečiančią gen-
trifikaciją, tačiau šįkart – vėlgi – galima apsiriboti 
tuo, kad meras savo „rūpestį miestu“ gvildena susi-
tarimais su nekilnojamo turto plėtotojais ir investi-
cijų pritraukimu, bet, deja, dabartinėmis sąlygomis 

būtų sunku įsivaizduoti kitokį mechanizmą. Ne-
seniai Žemųjų Šančių mikrorajono bendruomenė 
rinkosi protestuoti prieš tai, kad Nemuno kranti-
nėje būtų nutiesta judri gatvė – tai iš miestiečių 
atimtų rekreacines zonas, sujauktų natūralų kraš-
tovaizdį ir sukeltų ekologinę žalą. Būtų apmaudu 
ir pikta netekti tokio stebėtinai ilgai nepaliesto 
ploto, kuris liko neužstatytas, – jį galima palyginti 
su Vilniaus Žvėrynu, kuriame prie Neries neseniai 
buvo įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas. Išvalius kai 
kuriuos plotus, tapo matoma, kaip gausiai Neries 
krantinė yra užstatyta privačia nuosavybe, ir aišku, 
kad takas įrengtas naujiesiems Žvėryno gyvento-
jams kaip jų laisvalaikio ruožas. Į Žvėryną Kaune 
labiausiai panašus Žaliakalnis – daugybė senų me-
dinių pastatų ir į senuosius miestiečius bei naujuo-
sius turtuolius suskilę gyventojai. 
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Mitų uždanga ir architektūriniai 
kūlvirsčiai

Kaunas, kaip ir dažnas miestas, neretai yra mi-
tologizuojamas – šiuo atveju dabartiniai procesai 
siekia paneigti senuosius mitus (pavyzdžiui, dar 
visai neseniai gajus buvo stereotipas, kad šio mies-
to gatvės yra duobėtos), susijusius su bendruoju 
įvaizdžiu, tačiau neišvengiamai yra kuriami nauji. 
Postmodernioji epocha pasižymi tuo, kad reiškinių 
tapatybės yra vis labiau fragmentuotos ir susaisty-
tos susipynusiais simboliais – tai nesunkiai galima 
taikyti Kaunui. Iš temporaliosios perspektyvos – 
Kaunas pakibęs ant modernizacijos ir atsinaujini-
mo poetikos, tačiau labai daug kas remiasi į senąją 
tarpukario modernizmo, bauhaus ir art deco archi-

tektūrą, atrodančią gana futuristiškai: tai derinama 
su gana mistiniu ir abstrakčiu ateities naratyvu. 
Postmodernizmo konceptualizavimas čia tinka to-
dėl, kad Kaunas negali išvengti skirtingų epochų, 
krypčių ir stilių sankirtos – norint nusakyti, kas 
yra Kaunas, privalu imti domėn šį išsiskaidymą, 
todėl konservatyvesnių piliečių svajos, kad Kaunas 
vis dar yra homogeniškas (dabar nebent tik per 
kalbinę prizmę) yra nesuderinamos su naujuoju 
urbanistiniu vyksmu, sparčiai (netgi išdegus akis) 
programuojamu atnaujinti ir tobulinti iš esmės 
viską, kas pasiekiama – nuo senamiesčio prieigų 
renovacijos iki riedlenčių parko nuošaliame miega-
majame rajone įrengimo. Kitas ypač šiuolaikinėje 
muzikinėje kultūroje paplitęs mitas yra iš estetinės 
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pusės fantazuoti Kauną kaip industrinį miestą – pa-
vyzdžiui, taip konceptualizuoti mieste vykstančius 
renginius, juos tematizuojant būtent tokia estetika. 
Žinoma, mieste esti gausybė pramoninių aktyvų, 
tačiau deramo architektūrinio paveldo (kaip antai 
brutalizmas) yra per mažai, kad būtų galima soli-
džiai krikštyti Kauną industriniu. Tampa nuvalkio-
ta tai vadinti buku fetišizmu ir romantizacija, bet 
tinkamesnių sąvokų tam nėra.

Greta urbanistinės vaizduotės ir architektūri-
nio paveldo monetizacijos šiame mieste paplitęs 
reiškinys yra senų ir primirštų erdvių revitalizacija 
į kultūrines lokacijas, kuriose vyksta koncertai arba 
parodos – turbūt žinomiausi atvejai yra parako 
sandėlis/bunkeris Prancūzų g., Švč. Sakramento 

bažnyčia ir sinagoga Vaisių g. Kai kurie pastatai yra 
sutvarkomi ir atnaujinami pavieniams renginiams 
ir, jų renginių organizatorių žodžiais, „prikeliami 
iki vartojamo lygmens“. Pastebėtina, kad kituose 
Nemuno (ten, kur Aleksoto mikrorajonas) ir Ne-
ries (kur Šilainiai) krantuose vyksta ne toks akty-
vus gyvenimas ir vietovės atitinka arba miegamųjų, 
arba pramoninių rajonų apibrėžimus. Tuo tarpu – 
logiška – miesto centre daugėja pasilinksminimo 
vietų – vienos gyvuoja trumpiau, kitos jau kelis de-
šimtmečius suburia lankytojus. Artėjant kultūros 
sostinės metams, toks erdvių „gyvėjimas“ ir kieky-
binis pildymas renginių pasiūla kuria aktyvaus ir 
kultūringo miesto iliuziją, tačiau labiau formuojasi 
neaiški klampynė – negana to, kad kultūriniai pro-
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jektai tolėliau nuo centro esančias teritorijas dažnai 
paruošia gentrifikacijai, pačios kultūros kokybė ir 
aktualumas dažnai esti abejotini: kiek tenka paste-
bėti, kartais atrodo, jog kažkas vyksta tik dėl to, 
kad vyktų – reikia pildyti menamas nišas, paskirs-
tyti fondų pinigus ir panašiai. Kaip vienas iš tokios 
tuštybės simbolių įstrigo praėjusių metų rudenį 
vykęs naktinio kopimo į Parodos kalną renginys, 
vėliau tęsęsis specialiai tam dekoruotame Ąžuolyno 
parke – kai kurie smulkūs elementai buvo įdomūs, 
tačiau viskas buvo apgiedota jau ir taip mirusia 
Fluxus idėja ir paprasčiausiai virto kokčiu ir nepa-
keliamu farsu. 

Svarbus sonorinio badmečio inkliuzas  

Kai kurios sferos, ypač atsigręžus į muzikos te-
matiką (konkrečiau – klasikinės), atrodo, niekada 
nebus užpildytos dėl daugybės priežasčių. Kaunas, 
kaip ir Vilnius, turi savo filharmoniją, tačiau ten 
grojami kompozitoriai, madingai tariant, tarpsta 
savo sultyse. Koncentruojamasi į populiariausius 
vardus ir pernelyg tradicinius periodus, beveik 
nuolatos ignoruojamas XX a. ir labiau modernis-
tinės, avangardinės, eksperimentinės kryptys. Tai 
suprantama – Lietuva neturi, pavyzdžiui, atonalios 
muzikos tradicijos ir pakankamai žmonių, kurie 
ją sugebėtų ne tik komponuoti, bet ir sugroti. Čia 
pirmoji su tuo susijusi problema, o antroji labai 
paprasta – per didelės kainos. Penkiolika eurų 
mokėti už paprasčiausias Frédérico Chopino arba 
Maurice’o Ravelio kompozicijas studentui yra per 
brangu, ir tokios kainos suveikia kaip įrodymas, 
kaip klasikinė muzika yra ne tik epistemologiškai, 
bet ir materialiai atitolinta nuo daugelio potencia-
lių klausytojų. Taigi, Kaunas gali „atsigavinėti“ 
kiek tik nori, tačiau kai kurių kertinių kultūrinių 
šakų jis tokiomis priemonėmis niekuomet neatgai-
vins. Kartais – gaila, itin retai – nutinka koks žavus 
atsitiktinumas, kaip kad neseniai prie muzikos mo-
kyklos valgyklos, kurioje dažnai tenka apsilankyti, 
buvo pakabintas plakatas, kviečiantis į nemokamą 

klasikinės muzikos koncertą bažnyčioje – kiek lei-
džia spręsti panašios observacijos, tokių koncertų 
vyksta ne taip ir mažai, tik reikia laiku pastebėti. 
Prie to tikslinga pridėti Kauno menininkų namus – 
bene vienintelę miesto kultūrinę erdvę, kurioje ap-
silankymai beveik kiekvienu atveju yra prasmingi, 
ir netgi kalbant apie eksperimentinės bei improvi-
zacinės muzikos koncertus, kurie čia retsykiais su-
šmėžuoja. Galbūt ne tiek, kiek norėtųsi, bet tenka 
nenoromis lenktis prieš mažą paklausą.

Didmiesčių matuoklė: kai žodžiai 
tampa kūnu

Šiek tiek sugrįžtant prie mitų: dar vienas arche-
tipinis pavyzdys yra motyvas „Kaunas atsigauna“. 
Visad, išgirdus šį žodžių junginį, kyla mintis: at-
sigauna nuo ko? Kur yra lūžio taškas, naujo etapo 
brėžis? Visvaldo Matijošaičio atėjimas? Žinoma, 
meras turi aukštus reitingus ir stiprų miestiečių pa-
laikymą, nes jo intensyviai vykdomi pokyčiai yra 
labai matomi ir kuria impresiją, kad kažkas vyksta 
ir keičiasi, tačiau tam pasirenkama taktika (yra ne-
mažai paviešintų ciniškų mero pasisakymų apie tai, 
kad „mes tą jų nuomonę nupirksim“ ir panašiai) 
yra sunkiai suderinama su draugiškumu kaunie-
čiams. Na, bet kol bus kapitalo judėjimo naudai 
perasfaltuojamos dangos ir platinamos gatvės, o ša-
lia naujų korporacinių pastatų bus prilipdytas ried-
lenčių parkas, tol toliau apgaulingai atrodys, kad 
Kaunas vystosi socialiai atvira linkme. Prie viso to 
galima pridėti ir įsisenėjusį konkurencinį lenkty-
niavimą su Vilniumi. Vis dėlto, jei anksčiau bū-
davo lengviau pabrėžti šių miestų skirtumus, šian-
dien lengviau įvardyti jų panašumus – jų tėkmės 
labai susitapatino, kone iki dvipolio sąvokos. Iš tie-
sų V. Matijošaičio nuostatos ne taip ir skiriasi nuo 
Remigijaus Šimašiaus: abu atstovauja turtingųjų ir 
verslininkų interesams, abu tvindo miestą vadina-
maisiais stiklainiais (stikliniais verslo centrais), abu 
vienaip ar kitaip nevengia pasityčioti iš miestiečių 
(galime prisiminti, kaip R. Šimašius neseniai savo 
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Facebook paskyroje pasišaipė iš benamių, juos pa-
vadindamas bomžais ir kad neva jam gaila, jog jie 
neteks nakvynės vietos dėl naujai pastatytos infra-
struktūros). Abu merai atsidavę greitėjančio pro-
greso idėjai, abu nori užsėsti daugybę kėdžių vienu 
užpakaliu, tik Kauno meras demonstruoja daugiau 
megalomanijos. 

Ar nuveikta kas nors teigiamo? Žinoma – vie-
nu didžiausių patogumų, atsiradusių per trejus 
gyvenimo Kaune metus, laikyčiau 57G autobuso 
atsiradimą ir atsinaujinusį troleibusų parką: senie-
ji triukšmingi ir vėsūs čekoslovakiškos gamybos 
modeliai jau neberieda gatvėmis. Visa kita atro-
do, tarsi miestas siektų tapti dar vienu štampuotu, 

schematizuotu ir trafaretiniu Europos miestu – 
vėlgi, pasikartojant, čia nėra sentimentas išsaugoti 
mistinę Kauno dvasią (sutikime, postmodernistinė 
visuomenė nebeleidžia mąstyti tokiomis katego-
rijomis – ir labai gerai), o bandymas pakritikuoti 
miesto erdves rutinizuojantį planavimą, kuris nere-
tai nesuderinamas su ekologine ir socialine gerove. 
Negerai, kai miestas stumiamas į paprastą kapitalo 
transakcijų vakuumą. Vis daugiau erdvių atiduo-
dama tuščiai reprezentacijai, keliančiai susvetimė-
jimą – daugėja vietų, kuriose tu nieko nenuveiksi, 
jos tau neprieinamos. Skurdesni gyventojai stu-
miami į paribius, kultūra diegiama ribotai audi-
torijai – iš tokių praktinių taškų ir atsiveria daug 
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ploto kritikai. Filosofija siūlo daugybę sąvokų, kaip 
konceptualizuoti tokią asambliažinę Kauno tapa-
tybę: galima ją vadinti eklektišku montažu, galima 
pasitelkti simuliakro apibrėžimą (kai įvairiomis 
terpėmis medijuojamas Kaunas paskęsta savo re-
prezentatyviame informaciniame sluoksnyje) arba 
miesto kursą vadinti imagocentriniu – koncen-
truotu labiau į vaizdinius ir simboliką (tam, ypač 
iš ideologinės reprodukcijos paskatų, dažnai nau-
dojama architektūra, monumentai ir pan.), o ne 
į praktinę naudą ir realias paslaugas miestiečiams. 
Galima naudoti ir filosofo Fredrico Jamesono nu-
sakytą nostalgijos režimą (the nostalgia mode), kai 
kultūriškai siekiama atsiplėšti nuo praeities, tačiau 
ši neišvengiamai pasigauna bet kokios iniciatyvos 
perspektyvą, dėl ko ir dabarties, ir ateities įsivaiz-
davimas yra smarkiai, jei ne totaliai, „įsiskolinęs“ 
praeičiai – toks yra ir Kaunas, kai šalia „stiklainių“ 
regime tikrą nuvytusios architektūros šlovinimą ir 
įkyrų jos išskirtinumo pabrėžinėjimą. Dar paste-
bėjimas apie pastatus: įdomu, kad Kaunas – gana 
žemas miestas. Jame nėra dangoraižių, o aukščiau-
sias taškas yra baltuojanti ir iš daug kur matoma 
Kristaus prisikėlimo bažnyčia.

Vizualūs ir socialiniai kontrastai šiame mieste 
yra gana ryškūs, ypač slenkant po skirtingus rajo-
nus. Kartais atrodo, kad Kaunas savaisiais persi-
dengimais yra dirbtinai sulipdytas brikoliažas, bet 
tuo jis ir gali žavėti. Pavyzdžiui, Kalniečių mik-
rorajone yra Čečėnijos aikštė su trimis dideliais ir 
nesunkiai pastebimais daugiabučiais, kurie iškrinta 
iš bendros panoramos, išsiskiria kitiems Rytų Eu-
ropos miestams labiau būdinga architektūra. Taip 
pat galima pasidžiaugti, jog net ir tokie iš pažiūros 
pilki rajonai kaip Dainavos, yra išsaugoję nemažai 
gana didelių žalių plotų. 

Grįžtant prie miesto centro, – ten netrūksta 
nusistovinčio laisvalaikio ritmo apraiškų, nors ir 
dygsta naujų erdvių, viskas, bent jau matomuose 
socialiniuose ratuose, sukasi aplink kelias vietas. 
Dažnai kultūra ir pasilinksminimai siejami su 
spontaniškumu, nuotykiais, neįprastomis patirti-

mis, bet rekreaciniai ciklai mus vėl atveda prie ruti-
nizacijos sąvokos – net ir nuo darbo/mokslo laisvas 
laikas tampa smarkiai standartizuotu ir, paprastai 
tariant, dar vienu darbu. Išrasti naujas „poilsio“ 
formas darosi vis sudėtingiau – viskas mirksta 
tuose pačiuose koncertuose, baruose, neformalio-
se erdvėse. Aišku, tai nėra blogai, daug ką atsveria 
žmonės, kurie iš pažiūros – ir leidžiant sau lengva 
ranka generalizuoti – atrodo kiek nuoširdesni nei 
Vilniuje, kuriame, prieš persikeliant Kauną, teko 
gyventi devyniolika metų.

Apibendrinant neapibendrinamą – 
dialektiškasis Kaunas

Jeigu reikėtų daryti išvadas ir apibendrinimus, 
sakyčiau, kad Kaune gausybė paradoksų – vie-
ni jų malonūs, kiti ne (nemalonių, aišku, visada 
daugiau). Kartais Kaunas atrodo izoliuotas, užda-
ras (ypač kai visai neseniai daugiau nei pusmetį 
nebuvo galima jo pasiekti traukiniu), pernelyg 
savotiškas. O kartais užplūsta visiškai atvirkštinis 
įspūdis – miesto identitetas tampa sujauktas, pabi-
ręs, ir tai nevykusiai įvairių kultūros veikėjų ban-
doma surišti į vieną mistinę Kauno savastį, nors 
daug kas galiausiai išvirsta į tradicionalistinį ilgesį, 
sukeltą prarasto homogeniškumo, vientisumo, to-
lydumo. Kauno nebeįmanoma užfiksuoti viename 
laiko ir istoriniame taške – dabar jis amžino atsi-
naujinimo fazėje, tapsmo stadijoje, etape iš nie-
kur į niekur. Dažnai atrodo, kad šis miestas neturi 
atsakymų, neteikia vilties dėl ateities, bet vis dar 
palieka masinančių mįslių arba vis atsiveriančio 
įkvėpimo properšų, dėl to jame ir norisi pasilik-
ti. O miesto bandymai pateikti save kaip spalvin-
gą, žaismingą, turiningą nepaslepia buvimo tik 
tuščiavidure fantazija, neužmaskuojančia to, kas 
ištinka daugelį dabartinių (ir praeities, be abejo) 
miestų – socioekonominės problematikos. Pavyz-
džiui, Vilniuje neseniai galėjome sekti Platformos 
erdvės tragikomediją, kad ir kokią apjuoktiną, bet 
atskleidžiančią mieste nuolatos tarpstančius klasi-
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nius konfliktus, kurių įtampai atsiskleisti dažnai ir 
prireikia tokių nežabotų urbanistinių/kultūrinių 
atrakcijų, susikertančių su vietinių gyventojų, no-
rinčių ramiai išsimiegoti, interesais. Galbūt daug 
kam kultūra atrodo kaip viską gelbėjantis įnašas, 
kaip panacėja nuo negandų, tačiau dažniausiai tai 
veikia tik kaip dūmų uždanga bandant pridengti 
ekonominę realybę. Todėl reikia pabaigai užduoti 
klausimą – kam iš tikrųjų priklauso Kaunas? Nuo-
latos girdime įvairius formalumus ir deklaracijas, 
kaip „miestiečių labui“, tačiau miestą valdantis 
minėtas turtuolis, puikiai atitinkantis įkyriąją oli-
garcho sąvoką, sukirtęs rankomis su stambiuoju 

verslu ir vystytojais, elgiasi savavališkai ir netruk-
domai. Galbūt paguodos yra pavienėse smulkiose 
kontraatakuojančiose iniciatyvose, kurios iš dalies 
sugrąžina mus prie situacionizmo, dérive ir psi-
chogeografijos: reikia remitologizuoti ir perkoduoti 
miestą; sutriuškinti ydingą jo semiosferą; atsispirti 
begalinei romantizacijai, fetišizacijai, poetizacijai 
ir sudvasinimui; suvokti miestą kaip gerovę kur-
ti turinčią sistemą ir funkcijų gausą; tos funkci-
jos privalo tarnauti plačiai ir įvairiai daugumai, 
o ne turtingai mažumai. Taigi, kol tokios vizijos 
netampa tikrove, išeikime atlikti etiudo urbanisti-
niame spektaklyje.

Linarto Tuomo nuotraukos
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Pirmasis pasaulinis karas, dar kitaip vadina-
mas Didžiuoju karu, žmonijos istorijoje buvo 
vienas žiauriausių ir kruviniausių. Pagrindinės 
kovos vyko dviem etapais. Pirmasis – 1914 metų 
rugsėjį–spalį, kai vokiečių kariuomenė įsiveržė į 
kraštą, bet rusai juos sugebėjo išstumti ir įsiveržti 
į Rytų Prūsiją. Antrasis karo etapas – 1915 metą 
vasarį–rugsėjį, kai vokiečių kariuomenė vėl įsiveržė 
į Lietuvą ir beveik visą okupavo. Per antrąjį etapą 
Lietuvoje buvo didelių kautynių, kurios visuome-
nei yra mažai žinomos, o istorikų bei mokslininkų 
mažai tyrinėtos, jeigu ir tirtos, tačiau ne visais as-
pektais. Daugumos šių mokslinių tyrimų pagrindą 
sudaro fortifikaciniai tyrimai. Vienas svarbesnių ir 
mažai tirtų Pirmojo pasaulinio karo metais vykusių 
kautynių – Kauno tvirtovės šturmas 1915 metais. 
Pirmasis pasaulinis karas buvo pirmasis ginkluo-
tas konfliktas. Žmonijai naikinti buvo pasitelktos 
naujausios technologijos ir mokslo išradimai. Šis 
karas – artilerijos karas. 1915 metais vokiečiai, 
artindamiesi prie carinės Rusijos pasididžiavimo – 

Eglė Budrytė

Kauno tvirtovės šturmas 1915 metais

Kauno tvirtovės, lengvos pergalės nesitikėjo, nors 
jiems pasipriešinti galėjo tik prastai apmokyti ir 
menkai ginkluoti tvirtovės gynėjai. Vokiečiai Kau-
no tvirtovės prieigose buvo išrikiavę apie 1300 arti-
lerijos pabūklų. „Kauno tvirtovė buvo stambiausias 
Rusijos imperijos Vilniaus karinės apygardos gyny-
binis mazgas, todėl jau pirmomis karo dienomis 
užėmė jai priklausančią vietą sudėtingoje fronto 
sistemoje, o Kauno tvirtovės inžinierių valdyba 
pradėjo ruošti tvirtovę kovos veiksmams. 1914–
1915 m. laikotarpiu čia vykdytos stambiausios 
fortifikacijos statybos Lietuvos teritorijoje. Atlikti 
darbai turėjo didelės įtakos tvirtovės gynybai – jos 
įgula ilgiausiai priešinosi naujai pastatytose gyny-
bos linijose. Panašaus pobūdžio statybos vyko ir 
kitų kariaujančių šalių tvirtovėse. Tai pereinamasis 
laikotarpis nuo tvirtovių epochos iki paskirstytos 
fortifikacijos pradžios.“1

Kauno tvirtovė buvo pradėta statyti 1883 m., 
o 1891 m. ji buvo visiškai užbaigta ir parengta 
gynybai. ,,I klasės tvirtovę sudarė 8 fortai, 9 bate-

Kauno tvirtovės siena
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rijos, centrinių ir kitų įtvirtinimų sistema. Kauną 
apsupo uždaras įtvirtinimų žiedas.“2 Per visą šį lai-
kotarpį, kai buvo statoma ir įrenginėjama Kauno 
tvirtovė, jos teritorijoje pastatyti 195 mūriniai ir 
253 mediniai pastatai (sandėliai, dirbtuvės, ka-
rinė geležinkelio stotis). 1881–1889 m. pastatyti 
I–VIII fortai. VIII fortas tada dar buvo vadina-
mas Linkuvos įtvirtinimu ir tik vėliau gavo forto 
vardą. 1910–1913 m. pastatytas IX ir pradėta X 
ir XI fortų statyba. Tvirtovės įgulai apgyvendin-
ti 1886–1896 m. Žemuosiuose Šančiuose ir 1895–
1899 m. Panemunėje pastatyti kareivinių miesteliai. 
Karininkams buvo skirti mūriniai dviejų aukštų 
pastatai su atskirais butais, puskarininkiams – me-
diniai vieno aukšto pastatai, kareiviams – mūriniai 
trijų aukštų pastatai su bendromis patalpomis. Pa-
nemunėje 1912 m. įrengtas aerodromas (pirmas 
Kaune), Šančiuose – arklidės, grūdų sandėliai, 
gaisrinė, Aleksote – dujinis malūnas, maisto sandė-
liai. Nemažai kareivinių ir įvairių karinių sandėlių 
buvo pastatyta Žaliakalnyje ir Vilijampolėje. Taip 
pat Kauno tvirtovės gynyboje veikė ir garlaicių 
ginkluotės sistema, kuri nėra taip plačiai žinoma ir 
minima istoriografijoje. 

Svarbiausi Kauno tvirtovės mūšiai.  
I gynybos skyriaus puolimas

Dar neprasidėjus Kauno tvirtovės puolimui, 
„1915 m. gegužės 21 d. 3 val. virš Kauno pasirodė 
vokiečių dirižablis, kuris skrido prieš Nemuno tėk-
mę. Tvirtovės oro erdvės gynybos baterijos tylėjo, 
nes laukė praskrendant rusų dirižablio. Vokiečių di-
rižabliui numetus pirmąsias bombas prie Karmelitų 
bažnyčios (taikyta į geležinkelio tiltą per Nemuną), 
pradėjo šaudyti 2-oji ir 3-ioji priešlėktuvinės bate-
rijos. Jos iššovė 72 šrapnelius, bet nepataikė. Diri-
žablis, numetęs dar kelias fugasines ir padegamąsias 
bombas, staigiai pasuko į dešinę, II forto link, ir 
nuskrido. Numestos bombos Kaunui žalos nepada-
rė.“3 1915 m. rugpjūčio 8 d. vokiečiai pradėjo Kau-
no tvirtovės I gynybos skyriaus puolimą. Į šį sky-
rių įėjo I, II, III fortai, kuriuose ir vyko svarbiausi 
mūšiai, kurie lėmė tolesnį Kauno tvirtovės likimą. 
Pirmą valandą vokiečių artilerija pradėjo šaudyti I 
gynybos skyriaus dešinįjį sparną Pypliai–Stangvi-
liškiai, antrą valandą ugnis visame fronte perėjo į 
artilerijos kanonadą. Rusijos kariai, susprogdinę 
fugasus, po sutelktos šautuvų ugnies perėjo į dur-
tuvų ataką ir privertė vokiečius bėgti. Vėliau vokie-
čiai nuo Nemuno dešiniojo kranto apšaudė Pyplių 
įtvirtinimų apkasus. Pyplių įtvirtinimuose buvusi 
pulkininko V. Zelenskio įgula (2-oji Kauno rink-
tinė, dvi pasienio šimtinės, viena jūreivių kuopa) 
pateko į kryžminę ugnį ir buvo priversta trauktis. 
Vokiečiai 16 val. iš 305 mm mortyros apšaudė III 
fortą. Sviediniai sugriovė slėptuvę, taip pat išvertė 

I fortas

II fortas
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tris prieš šturminius pabūklus. Vėliau lengvųjų ir 
sunkiųjų artilerijos pabūklų kanonada buvo nu-
taikyta į visą I gynybos skyrius frontą. Kitą dieną 
buvo liepta atsitraukusiems daliniams nuo Pyplių 
įtvirtinimų grįžti atgal įr ginti paliktus įtvirtinimus.

Tuo metu, kai vyko I forto sprogdinimai ir pul-
dinėjimai, 508-osios rinktinės ataka privertė priešą 
palikti neseniai užimtus Tabariškius, apie 14 val. 
haubicų sviediniai sproginėjo III forte, ant centri-
nio gynybos pylimo. Po 16 val. 305 mm haubicų 
apšaudymo III fortas turėjo nemažai nuostolių: 
buvo sugriautų kazematų, užverstos slėptuvės, su-
gadinti keturi prieššturminiai pabūklai, visiškai su-
naikinti gynėjų apkasai Tabariškių–Digrių ruože.

Kaizerinės Vokietijos karys Viktoras Gailius tos 
dienos mūšius savo laiške apibūdino kitaip. Jis rašė: 
„Vakar po pietų mūsų imta Garliava. Rusai baisiai 
apsikasę ir apsitvirtinę, vis vaga už vagos, viena 
tvora po kitos. Kareivių jie ir tur kupinai. O tik 
mūšiai iš viso nesunkūs ir mums tik maž kruvini. 
O tad ačiū mūsų artilerijai, kuri nesigaili granatų. 
Žemė tiesiog dreba, jai bedirbant. Kaip veik mes 
bajonetu einame prieš rusų perkasus, priešas jau ir 
taip sumišęs, kad pabėga arba valandėlę prieš sten-
gęsis pasiduoda. Mūsų nuostoliai todėl tik maži. 
Fortai patys jau ir apšaudomi. Iš jų jau atbėgo bū-
relis rusų kareivių. Mačiau juos pats. Dauguma jų 
drūti, stiprūs vyrai, prieš kuriuos mes tik vaikučiai. 
Tik tinkančių vadų ir ginklų jiems trūksta. Mano 
kompanija šį rytą atsitraukė į rezervą. Gulime šia-
pus Godliavos. Kitos kompanijos pasiliko anapus 
kiemo. Rodos, gana arti prie forto (bene III), kad 
veik galėsime jį paimti. Kitiems bus lygus likimas. 
O tad ir Kaunas mūsų.“

„Kauno tvirtovės žūtis tapo stipriu smūgiu Va-
karų fronto gynybai. Buvo prarasta I klasės tvir-
tovė su išplėtota infrastruktūra, šaudmenų bei 
maisto atsargomis. Buvo prarasta strateginė perkė-
la per Nemuną, svarbus geležinkelio ruožas, taip 
pat gubernijos centras. Tvirtovės įtvirtinimais bei 
infrastruktūra rėmėsi ne tik X armijos frontas, bet 
faktiškai ir visas Vakarų fronto šiaurinis sparnas. 
Praradus Kauno tvirtovę negalima buvo net svajoti 
apie karines operacijas Rytprūsiuose.“4

Kauno tvirtovės garlaiviai – 
Jaroslavna ir Venera

Kauno garlaivių ginkluotė, jų dalyvavimas tvir-
tovės mūšiuose ir likimas Kauno istoriografijoje 
tyrinėti nebuvo. XX a. Rusijos imperijos I klasės 
Kauno sausumos tvirtovėje vyko jos fortifikacinių 
objektų stiprinimo darbai. Buvo ieškoma įvairių 
būdų, kaip pagerinti tvirtovės techniką. 1905 m. 
Kauno tvirtovėje inžinerinė valdyba stengėsi su-
daryti upės flotilę iš dviejų garlaivių ir dviejų ga-
rinių katerių. Tačiau dėl nežinomų priežasčių šis 
projektas nebuvo įgyvendintas. Prasidėjęs Pirmasis 
pasaulinis karas įtraukė ir Kauno laivininkystės lai-
vus, kurie buvo tvirtovės zonoje. Tuo metu tvirto-
vės štabe ginklavimui jau buvo atrinkti du laivai – 
ratiniai garlaiviai Jaroslavna ir Venera. Abu statyti 
Karaliaučiuje, tik Venera – 1910 m., o Jaroslav-
na – 1911 m. Garlaivių techniniai duomenys buvo 
panašūs. Iš abiejų šonų buvo pritvirtintos metalo 
plokštės, apšarvuoti priekio, vidurio, laivagalio ka-
zematai. Pastatyti ir pritvirtinti keturi stovai artile-
rijos pabūklams ir keturi judantys šarvuoti skydai. 
Apšarvuotos garlaivių vairinės.

Liepos 28 d. vokiečiams puolant tvirtovės 
įtvirtinimus, brandvachtos dalyvavo jų gynybo-
je ir rengdavo išpuolius. Jaroslavna, priplaukusi 
prie kairiojo Nemuno kranto tarp Pyplių ir Mar-
vos, išsiuntė žvalgus, kurie sėkmingai koregavo 
brandvachtos artilerijos ugnį apšaudant priešo 
apkasus. Vokiečių artilerija taip pat apšaudė Jaros-
lavną ir jai teko nuolat manevruoti. Rugpjūčio 3 d. 

Garlaivis Jaroslavna



Istorijos atspindžiai

15

vokiečių daliniams priartėjus prie fortų linijos, jų 
artilerija atidengė uraganinę ugnį. Sviediniai krito 
į Nemuną ir miesto teritorijoje. Senojoje prieplau-
koje sviediniai sudraskė stovinčius garlaivius. Jaros-
lavną paliko visa įgula. Tačiau dalis sugrįžo nuimti 
kulkosvaidžių. Garlaivio Venera likimas nežino-
mas, manoma, jog buvo nuskandintas. „Šios kau-
tynės pusiau šarvuotiems garlaiviams Jaroslavna ir 
Venera buvo paskutinės, nes, sustiprėjus priešo ar-
tilerijai, šių garlaivių atakos prarado reikšmę. Jaros-
lavna dar dalyvavo rugpjūčio 10 d. kautynėse. Pri-
plaukus prie Nemuno kairiojo kranto tarp Pyplių 
ir Marvos, buvo išsiųsti žvalgai, kurie sėkmingai 
koregavo brandvachtos artilerijos ugnį apšaudant 
priešo apkasus. Vokiečių artilerija taip pat apšaudė 
Jaroslavną, todėl ji buvo priversta nuolat manev-
ruoti. Už pasižymėjimą šiose kautynėse bocmanas 
Nikolajus Sergejevas ir vairininkas Nikolajus Mari-
nas buvo apdovanoti 4-ojo laipsnio Šv. Georgijaus 
kareivio kryžiais.“5

Vokiečiams užėmus Kauno tvirtovę, didesnė 
dalis Kauno laivininkystės distancijos laivų buvo 
sunaikinti arba nuskandinti. Brandvachtos Jaros-
lavna ir Venera suvaidino gana svarbų vaidmenį 
dalyvaudamos karinėse užduotyse, savo žvalgybos 
duomenimis padėdavo tvirtovės štabui. Artilerijos, 
kulkosvaidžių ugnimi remdavo puolančius arba 
besitraukiančius dalinius, sunaikindavo priešo ap-
kasus, blindažus, ugnies taškus. Lietuvos karybos 
istorijoje tai vienintelis atvejis, kad ginkluoti upių 
garlaiviai Nemune dalyvavo kautynėse.

***

Aštuntame–devintame XIX a. dešimtmetyje 
Kaune buvo pastatyta I klasės sausumos tvirto-
vė – viena didžiausių Rusijos imperijoje. Baigus ją 
statyti, Kauną apsupo žiedas, kurį sudarė 8 fortai, 
9 baterijos, Centrinis gynybos pylimas. Tvirtovės 
įgulai mieste ir jo apylinkėse buvo pastatyta daug 
pastatų: kareivinių, sandėlių, įrengta ūkinių patal-
pų. Kaunas tapo tipišku miestu-tvirtove. Laikas 
bėgo, fortifikaciniai statiniai seno, tuo pat metu 
sparčiai tobulėjo karo technika, ypač sunkioji ar-

tilerija. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 
buvo aišku, kad tai – pirmas tokio masto ginkluo-
tas konfliktas. Žmonijai naikinti buvo pasitelktos 
naujausios technologijos ir mokslo atradimai. Šis 
karas – artilerijos karas. 1915 metų rugpjūčio 7–14 
dienomis prie Kauno tvirtovės vyko labai atkaklūs 
mūšiai, kurie vėliau pradėjo silpti, nes tvirtovėje 
seko karinių dalinių ištekliai. Rugpjūčio 18 d. vo-
kiečiai tvirtovę užėmė. Didžiausi mūšiai dėl Kauno 
tvirtovės įvyko I gynybos skyriuje, t. y. I, II, III for-
tuose. II fortą mėgino apšaudyti ir vokiečių tuomet 
pasiųstas dirižablis, kuris tuomet buvo technologi-
jų naujiena. Deja, apšaudymas buvo nesėkmingas. 
1915 m. Kauno tvirtovės gynybai buvo pasitelkti 
du šarvuoti garlaiviai Jaroslavna ir Venera, kurie 
mūšiuose suvaidino nemenką vaidmenį, tačiau 
baigiantis mūšiams garlaiviai buvo nuskandinti.

1 A. Pociūnas. Kauno tvirtovės žlugimas // Darbai ir dienos, 
Kaunas, 2000, Nr. 21.

2 A. Kuncevičius. Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai. – Vilnius, 
2001, p. 94.

3 A. Pociūnas. Kauno tvirtovės gynyba 1915 metais. – Vilnius, 
2008, p. 65.

4 V. Orlov. Kauno tvirtovės istorija 1882–1915 m. – Kau-
nas, 2007, p. 151; V. Orlov, Kauno tvirtovės istorija 1882–
1915. – Kaunas, 2007, p. 151.

5 A. Pociūnas. Garlaiviai Kauno tvirtovėje. –  Kaunas, 2002, 
p. 103.

II fortas
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Rūta Staškevičiūtė-Rožė

***

norėčiau lengvai išprotėti
knygą tą pačią nešiotis visur
neskaičius bandyti įrodyti
kokia nuostabi tai knyga
ir kaip ilgai nešiojuosi ją
o kokia tai knyga nuostabi
norėčiau lengvai išprotėti
skrieti kaip rudenio lapas
geltonas
žaliakalnio rudenio gatvėm
spalvotom
norėčiau lengvai išprotėti
žaliakalny, mediniam name
su dviem katinais, pianinu ir 
ta pačia knyga šalia

2019, ruduo, Kaunas
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Rytas mieste

Giliai įkvepiu. Ką tik baigėsi liūtis, mačiau ke-
lis žmones kiaurai permirkusiais drabužiais, skuo-
džiančius kažkur iš batų parduotuvės. Kvepia gaiva. 
Ir liepomis. Turbūt nuostabiausias kvapas – liepos 
su krintančiais nuo lapų vandens lašeliais. Čia ska-
niausiai kvepiantis miestas pasaulyje. Kai užuodi tą 
kvapą, nebegali galvoti apie blogus dalykus, kurie 
dar ką tik gniuždė. Girdžiu raminantį automobi-
lių ūžesį, porą signalų, žmonių balsus, atsklindantį 
merginos juoką, tuos pačius lašus, tyškančius ant 
grindinio, širdies plakimą. Žingsnius. Gal kitur 
būtų daugiau laimės, kur nors toli. Daugiau batų 
parduotuvių ir daugiau žingsnių. Ir to storo akme-
ninio katino niekas nebūtų atidavęs kitam miestui. 
Ar nugriovęs Merkurijaus. Gal žmonės daugiau 
šypsotųsi.

Atmerkiu akis. Matau kiek aptrupėjusius kelių 
aukštų namus, kai kurie čerpėmis dengtais stogais, 
langais į gatvės pusę, lyg aš žiūrėčiau į juos, o jie į 
mane. Tik nežinau, ar priekaištaudami, ar nustebę. 
Ar liūdni. O gal tik matau savo atspindį.

Pastatai susispraudę vienas šalia kito, tarp jų 
nepraeisi, tik pro juos. Vis susimąstau, kokie žmo-
nės gyvena už tų sienų.

Balta, blunkanti oranžinė, pilka, gelsva ir by-
rantis tinkas. Senas miestas. Jei atsukčiau laiką be-
veik šimtu metų atgal, gal galvočiau kitaip, gal jis 
man atrodytų kaip pasaulio centras, o ne pakraštys. 
Gal mano ranka ant šalto turėklo būtų ranka lai-
mingo žmogaus, o ne žmogaus, svajojančio iš čia 
ištrūkti. Gal. 

Neatlaikau namų žvilgsnio ir nuleidžiu akis. 
Nuo lietaus šlapios plytelės. Ir suoliukai. Po me-

Gerda Pilipaitytė

džių žaluma tvarkingai sutupdyti ledų vagonėliai. 
Dabar ne laikas. Diena dar neįpusėjo, praeivių tik 
vienas kitas. Tas pats poetas odine striuke. Tas pats 
vertėjas baltais marškiniais. Ir kiti, kurių kol kas 
dar nežinau. Kurių turbūt niekada nepažinsiu. 
Keista, miške niekada nesijauti vienas, ausis ištem-
pęs klausaisi kiekvieno traškesio. Bet niekur taip 
nesuvoki savo vienatvės kaip didžiausioj minioj 
mieste. Tada vienišumas akis bado. Ir širdį. Norisi 
ištrūkti. Pagaliau baig...

Kažkas patraukė mano dėmesį. Pirma nesupra-
tau, kas, – viskas atrodė taip pat. Tos pačios liepos, 
priekaištaujantys arba liūdni pastatų langai, šlapi 
suoliukai, tos pačios grindinio plytelės... Moteris. 
Alėja ėjo moteris. Negalėjau atitraukti nuo jos 
akių. Suvokiu, kad jau mačiau ją anksčiau. Kelis 
kartus. Paskutinį sykį ji pro mane praėjo, kai sėdė-
jau ant suoliuko prie Katedros su Kauno diena ran-
kose ir kažkoks vyras, keistai raudonomis akimis, 
paklausė, apie ką straipsnis, o tada ėmėsi kažin ką 
pasakoti apie Katedros Mariją. 

Nežinau, kodėl ją pastebėdavau, bet ji buvo iš 
tų, kurias pamiršti po kelių akimirkų. Tik šį kartą 
nenorėjau pamiršti. Net jei kiekvieną dieną turė-
čiau sėdėti prie Katedros ir klausytis kalbų apie 
Mariją.

Tą vakarą žiūrėjau į įsižiebiančias šviesas lan-
guose. Gatvės žibintus. Pravažiuojančius dvirati-
ninkus. Juokinga, nes, kai juos pamatau, vis prisi-
menu tą, kuris važinėdavo su kate ant peties. Virš 
liepų kabėjo mėnulis. O miestas atrodė tiek daug 
žadantis. Dar ryte svarsčiau krautis daiktus, kad 
viskas čia nebemiela, kad kitur įdomiau, spalvin-
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giau. Aplink buvo nežinia. Tada pagalvojau, jei šis 
miestas dar turi man ką nors paruošęs, tegul geriau 
parodo tai dabar. Ir štai, alėja ėjo ji, plačiais žings-
niais, skubėdama, susimąsčiusiu veidu.

Uždėjau plokštelę, įsipyliau taurę vyno. Per 
atvirą langą į kambarį sklido vakaro vėsa. Pro šalį 
ėjo per daug įsismarkavusi grupelė paauglių, ku-
rių šūkavimai visiškai netiko prie dainos žodžių So 
still, dass jeder von uns wusste das hier ist für immer... 
Pažvelgiau per langą. Už jo buvo Kaunas. Jo pasta-
tai. Jo žmonės. Ir kažkur ten – ji.

Taika ir pergalė

Per marias nemarias ir plačiausias
Ir per kalnus vainikais baltais,
Nei kelių, nei dienų nesiklausęs,
Jis lig Nemuno klonių ateis.

Bernardas Brazdžionis. 
Per pasaulį keliauja žmogus

1943-ieji, ruduo
Kaunas

„Į laisvę šios dienos! Į laisvę šios dienos!“ – 
laikydama rankutėse laikraštį, šūkalioja maždaug 
penkerių metų mergaitė prie Pieno centro, Laisvės 
alėjos vidury. Sunku patikėti, jog dar visai nese-
niai čia buvo didžiausias purvynas, o dabar sto-
vi Pieno centro dangoraižis, prieš kelerius metus 
tarptautinėje meno ir technikos parodoje pelnęs 
bronzos medalį. Ne tik tuo gali pasigirti moder-
nusis Kaunas: čia pat ir kino teatras Triumfas, 
vienas iš septyniolikos kino teatrų mieste; kiek 
paėjėjus – bohemiška dvasia alsuojanti Konra-
do kavinė, nors kavinių ir restoranų laikinojoje 
sostinėje knibždėte knibžda. Jeigu pavyktų nuo 
medžiais apsodinto pėsčiųjų tako perbėgti gatvę 
taip, kad tavęs nekliudytų vienas iš daugybės čia 
dardančių autobusų, pasiektum ir patį Metropolio 
restoraną. Mergaitė žino, kad ten dažnai lankosi 
jos mama ir vakarais iš jo skamba graži muzika. 
Namai irgi visai čia pat, pačioje Laisvės alėjoje, 
todėl ir leidžia dienas prie Pieno centro, toliau eiti 
motina draudžia.

Mergaitės vardas Irutė, gimė ji 1939-ųjų lie-
pos pradžioje. Vaiko sulaukti mama Ona norėjo 
tėvų namuose, todėl grįžo į gimtąjį kaimą. Jai 
gimus džiaugėsi visi, ypač septynerių metų dėdė 
Vincukas. Mergaitė buvo tokia mažytė, jog tilpda-
vo į lėlių vežimėlį. Dvejais metais jaunesnė sesutė 
Viktutė gimė jau Kaune, žydų ligoninėje. Tada 
parsivežti Oną su dukrele atvažiavo močiutė, su-
krapščiusi pinigėlių iš savo slaptojo krepšelio. 

Laisvės alėja. Ingos Pilipaitytės nuotrauka
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kad, rodos, nė nepastebėjai, jog tas laikas tiesiog 
ėmė ir praėjo. Vis dar skleidi jaunatviškumą, kuris 
dabar gal ir atrodo keistai, bet, reikėtų pripažinti, 
velniškai žaviai. Sako, kad laimingiems žmonėms 
laikas bėga taip greitai... O ar tu tikrai laiminga?

Viskas ateina ir praeina (juk norėtum, kad tru-
putį sustotų). Neišnaudotos progos, akimirkos, 
kada smarkiau plaka širdis, troškimai, kurie dar 
kartais apie save primena, žmonės, nes išaušta me-
tas atsisveikinti su vienais ir pasisveikinti su kitais. 
Nepasakytos kalbos, nežengti žingsniai, neaplan-
kytos vietos. Šiek tiek liūdna. Šiek tiek liūdna, kai 
neslopsta didžiulė aistra. Ar tą liepsnojantį troški-
mą sudėti į skrynelę ir paslėpti užmarštyje. Tik ret-
karčiais savęs paklausti – o kas būtų buvę?

Žinai, kur problema – net jei tave degintų 
tūkstantis aistros liežuvių, nedarytum nieko. Ar 
tau neliūdna, kad štai esi viena? Eini gatve viena. 
Šiame meilės mieste. Tokiame, kuris geba budinti 
pasąmonę ir kelti nostalgiją tam, ko niekada nebu-
vo. Eini link perėjos ir gal – labai maža tikimybė – 
girdi šį balsą. Duslų, tokį keistą. Šypsaisi.

Pasakyk, ko nori. Iš gyvenimo, iš šio miesto, iš 
savęs. Ko nori? Bijai ištarti tai garsiai? Turbūt vis 
vien neišsipildytų.

Nes tai būtų stebuklas. O iš esmės stebuklais 
mes netikime.

Kol jie neįvyksta.
Grįžti namo, atrakini duris, nusiauni batus. 

Slenka vakaras. Gal žiūrint televizorių, gal naršant 
po internetą, tikrinant elektroninį paštą, bet grei-
čiausiai dirbant. Ir kai užbaigi darbus, apie ką tada 
galvoji? Kai esi tik tu ir miestas už lango. 

Ar ir tau šis miestas atrodo ypatingas? Nors 
gera basomis bristi per žolę kaime arba per sniegą 
tyloje, saulei pamažu artėjant prie horizonto, to-
lumoje matant plikas krūmų šakas... Mėgautis su-
stingusia akimirka. Tačiau kažkas šiame mieste tave 
laiko, žinai, kad laiko. Nes jauti, jog ir čia įmanomi 
paprasti kasdienybės stebuklai. Vaikščioti po vaka-
rėjantį Kauną, kalbant apie gyvenimą, svajones, 

Abi mergaitės pavadintos pagal to meto 
madą – Irena ir Viktorija. Taika ir pergalė, taip 
šie vardai skambėtų lietuviškai, jeigu juos išvers-
tume iš graikų ir lotynų kalbų. Taika ir pergalė. 
Tokie gretimi žodžiai, ypač šiomis aplinkybėmis. 
Tik ar jie eina išvien, ar yra prieštaraujantys vie-
nas kitam? Daug kam dabar turbūt atrodo, jog 
be pergalės nebus taikos. Bet jos taip pat nebus, 
jei visi kariaus dėl pergalės. Visi nori laimėti, kuo 
daugiau laimėti. Turbūt dėl šito galima paaukoti 
taiką. Gal jos niekada ir nebuvo? O tos mergaitės, 
kokios jos bus užaugusios, kokios jos yra dabar – 
ar taikios, ar siekiančios pergalių, ar skiriasi viena 
nuo kitos? Juk sakoma, kad vardas taip pat nema-
žai pasako apie žmogų. 

Kaune gyvena ir mergaičių dėdė Antanas. Jis 
karininkas, gavęs paskyrimą į Kauną ir atsikėlęs 
čia su žmona iš Tauragės. Jie turi Irutės metų 
dukterį egzotišku vardu – Kleopatra. Jaunoji šei-
ma vieni iš nedaugelio Kaune turinčių automo-
bilį. Labiausiai stebina, kai jų Fordą vairuoja pati 
Kleopatra Ruzgienė. Duktė pavadinta jos garbei. 
Buvusi bėgikė iš Klaipėdos dabar laikinojoje sos-
tinėje lanko baleto pamokas, turbūt svajoja apie 
balerinos karjerą ir pasididžiuodama vadina save 
pulko dama. Vardas taip pat nemažai pasako apie 
žmogų. 

  Las mariposas amarillas *

Žvelgi į švieseles vitrinoje, o tau ant plaukų lei-
džiasi snaigės. Viena po kitos. Juk tau patinka snie-
gas, tau patinka daug kas. Tau patinka žiūrėti į savo 
atspindį vitrinoje, nesakyk, kad ne. Tada pagauni 
save galvojant, kaip greitai prabėgo laikas.

Kartais atrodo, jog jis tau buvo negailestingas. 
Ne todėl, kad paveikė išvaizdą, o ne. Tik dėl to, 

* Geltoni drugeliai – ispanų kalboje gerai žinomas simbolis, 
Gabrielio Garcia’os Marqueso romane Šimtas metų vienatvės 
reiškiantis meilę bei vienatvę ir persekiojantis veikėją visą 
gyvenimą.
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kurios neišsipildė, bet dar gali išsipildyti. Mėgautis 
šiuo miestu, vaizdais nuo Vytauto kalno, verdančių 
spurgų kvapu, sklindančia muzika... Tačiau visada 
tarp paprastų dalykų turėtų likti vietos intrigai, 
žaismui. 

Galvoji apie žmones. Jie kaip durelės. Matai 
jas, gal jos gražios, gal nelabai, vienokio stiliaus 
ar kitokio, bet iš tikrųjų nežinai, kas slypi už jų. 
Ką galima pasakyti ar žinoti apie žmones? Šitame 
pasaulyje jų septyni, aštuoni ar nežinia kiek mili-
jardų. Nelemti milijardai sielų ir minčių. Ir ką tu 
gali žinoti?

Įsisupusi į patalus, skaitai Marquesą. Kaunas 
už lango beveik miega. Mūvi šiltomis kojinėmis, 
o lauke lėtai leidžiasi snaigių pūkeliai. Krinta že-
myn, vėl pakyla, padaro kūlvirstį, vėl leidžias... Jie 
sukasi ore tartum šokdami. Ar tu šoki? Turėtum 
pabandyti.

Kartais, kai tavo žvilgsnis išduoda, kad liūdesys 
ir džiaugsmas susipynę į vieną, kad esi kažkur toli. 
Klaidžioji parkais su vietiniais vaiduokliais bei puo-
lusiais angelais. Stebi spektaklius apie nelaimingas 
santuokas, žmones, negalinčius nieko pakeisti. Nei 
scenoje, nei gyvenime. Nenori tuo tikėti.

Visada būna du pasirinkimai: elgiesi taip, kaip 
iš tavęs reikalauja, ko tikisi tave supantys žmonės. 
Ir tai nėra blogas pasirinkimas. Gal tai net būtų lai-
mingas gyvenimas. Reikėtų tiesiog apsimesti. Juk 
apsimetinėjame nuolat. Tačiau nebūsime savimi. 
Nebūsime laisvi. Gyvename tik vieną vienintelį 
kartą. Kito gyvenimo nebus. 

Nusisegi laikrodį, pasidedi ant spintelės šalia 
lovos. Tu miegi, o šalia bėga laikas. Tiksi minutės, 
slenka valandos, gal priartindamos mūsų susitiki-
mą, tą akimirką, kai pagaliau tave pamatysiu...

Prieplaukos krantinė Kaune. Roko Gelažiaus nuotrauka
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***

Iškvėpei mane, nespėju gaudyt 
likučių
tikėjimo tavąja idile. 
Tarpe karų negyvenau, 
o gyvenu.
Neguodžia 
bandymai atrasti 
gyvą, tikrą, tvirtą
bent ką nors –
o taip norėtųs artimo.

Kur pasislėpę esate,
subūrę savo rankraščius,
beskaitantys, 
drobes bedengiantys 
ar grojantys
pasidalinkit su ištroškusiais, 
neturinčiais,
dantim kalenančiais.

Nepatikėsiu, jeigu jūs po vieną, 
jei atskirai, nesusitinkate
prie vyno, prie arbatos, prie kavos 
ir išgyvenate
o išgyvenate, bet ne gyvenate,
nematome, negalime matyti,
kvėpti jūsų šilumos,
šviesos, 
gyvybės, 
atsiverkite!

Kažkas juos paėmė
ir nežinau, kur juos padėjo.

Žymantė Poškaitė-Tamulė

Iškvėptas Kauno

***

Tavo sienos nepaguodžia,
muša, vis atsimušu
į veido tuštumą,
o kalba jis, kad taip
gražu, taip turininga,
tokia turtinga architektūra
nuplikusi (gal reikia plikę rodyt?)
nuskutus ar išrovus,
apsivalius.
Tada
kažkaip kitaip
čia pasirodys,
pasirodysim
kitokia sostine,
mikrorajonų gyvybe alsuojanti,
juk reikia bent kaip nors
pritraukt žiūrovą –
pas patį jį ateiti, pasirodyti,
kad esame, kad kuriame
dėl jūsų, jums, ateikite, 
pakvieskite kaimyną,
parodykim Europai,
kad tarp miegamųjų
yra nemiegančių,
kad miegančiuosius prikeliam,
gaivinam miestą,
šviečiam, apsišvietę mes
save, savus, gatves.
tik kas po to
kultūriškai užpildys,
jei giriamės tik slamu,
o slamas nemalšina
troškulio eilių.
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Na taip, nieko netikėto ir labai nuspėjamo. Va-
saris – meilės mėnesis, o Valentino diena – svar-
biausia mėnesio diena. Atsiprašau visų vienišių, 
kurie šią dieną keikia rydami šokoladą ir liedami 
ašaras, tačiau apie šią Valentino dieną turiu papa-
sakoti. 

Šiemet man Valentino diena labiau buvo susi-
jusi su užsmaugusiais deadline’ais1, sloga ir per Sky-
pe’ą man į ausį nuolat zirziančiu Martynu. Jis buvo 
iš tų „kietų išore, bet minkštų vidumi“ vaikinų, 
kurie po storu egoizmo ir sarkazmo kiautu slėpė 
jautrią širdį. Vaikinas, kaip ir kiekvienais metais 
vasario keturioliktąją, sirgo depresija, nes šią dieną 
buvo vienas.

– Kodėl tik vieną dieną metuose visi skatinami 
poruotis? Tik vieną dieną metuose NEGALI būti 
be antrosios pusės. Kitomis dienomis prašom – būk 
vienas ir vienišas, kiek tik nori, bet vasario keturio-
liktąją PRIVALAI būti su kuo nors, – jau beveik 
valandą trunkantį savo monologą tęsė nepatenkin-
tas vaikinas. – Prekybininkai maitindami sparčiai 
augančią vartotojišką kultūrą ieško būdų, kaip už-
sidirbti dar daugiau. Todėl prisidengdami meilės 
diena, tikisi, kad vietoj vieno puodelio kavos įsimy-
lėjėliai nusipirks du. O prie kavos savo antrąją pusę, 
kurią vasario penkioliktosios rytą pames gyvenimo 
kelyje, pavaišins ir keksiuku. Taip laimi visi: preky-
bininkams didesnis pelnas, o žmonėms pasitenkini-
mo jausmas, kad turi kam nupirkti kavos.

– O tokie kaip tu sėdi namuose ir pyksta ant 
viso pasaulio, nes neturi kam nupirkti kavos, –  su-
telkusi visą dėmesį į velnio išgalvotus integralus, 
stengiausi palaikyti pokalbį. – Atsipalaiduok, juk 
tai ne pasaulio pabaiga.

– Sako ta, kurios galvoje nuolat sukasi vienin-
telė mintis – Justas, – susiraukė.

 Kažkodėl faktas, kad pradėjome bendrauti su 
Justu, Martyną beprotiškai erzino. Tikriausiai jis 
jautėsi beviltiškai, nes visi aplinkui turėjo poras, o 
jis vienas ne.

– Jeigu manai, kad nuolat galvoti apie kokį 
nors žmogų yra romantiška, beprotiškai klysti, nes 
tai iš tiesų yra kankynė. Dieną naktį vos menkiau-
siai smulkmenai pasirodžius arba susikūrus (ne)lo-
giškus saitus su tuo minčių objektu, norisi tiesiog 
prasipjauti smegenis ir kaip kokį nereikalingą pro-
tinį dantį ištraukti tą žmogelį, – atsidusau.

– Bet tavo protinis dantis bent jau irgi galvoja 
apie tave! – sušuko ir kambaryje sulojo jo haskis. 
Net šuniui nusibodo šeimininko sapalionės. 

– Martynai, eik pasivaikščioti, suvalgyk mė-
sainį ar nusipirk šokolado, galų gale pasinaudok 
Tinderiu, jeigu jau negali būti vienas, – suzir ziau. – 
Arba susitelk ir kankinkis dėl to, dėl ko tikrai ver-
ta – mokslų. Juk išsilavinimas, mielas drauge, ne-
sugalvos tavęs mesti. 

Vaikinas dar bandė ginčytis, tačiau aš išjun-
giau pokalbį. Galvoje spengė. Nežinau, ar tai buvo 
beprasmiškų Martyno kalbų, ar nosį okupavusios 
slogos padarinys. Pabaigusi spręsti matematiką, ga-
vau savo brangiausiojo vienišiaus žinutę – jis eina 
į pasimatymą su kažkokia mergina. Pagaliau! Einu 
prigulti. 

Po blizgančiomis raudonomis, baltomis ir ro-
žinėmis širdelėmis, kurios vertė vemti, išpuoštą 
prekybos centrą slampinėjo mintyse paskendusi 
Ingrida. Ji keikė visą vyrišką giminę. Tinderio su-
rastas alfonsas pasirodė tokia pati supuvusi moliū-
go galva kaip ir prieš jį buvusios garbės troškimo, 
egoizmo ir žmogiškosios šilumos trūkumo pripil-
dytos hipsteriškos asmenybės. Nusivylusi dar vienu 
nesėkmingu kariniu žygiu, bandant surasti kažkur 

Ugnė Tartėnaitė

Vasaris
(idealus simbolis)
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medyje įstrigusį princą ant balto žirgo, mergina 
nusprendė – gana. Užteks ieškojimų, Tinderio 
juokdarių ir dietų. 

Priešais merginos akis tarsi dangus atsivėrė auk-
su žybsintis ir atlygį už patirtą skriaudą žadantis 
McDonald’s užrašas. Nepraėjo nė minutė ir Ingrida 
jau varvino seilę stovėdama eilėje, pasiryžusi pa-
tuštinti banko sąskaitą. Nešina juodu padėklu su 
kalnu nesveiko maisto, mergina išsirinko vietą pa-
čiame restorano kampe. Jai dabar reikėjo vienatvės. 
Ir mėsainio.

Tačiau merginos vienatvę ir mėgavimąsi į kūną 
tekančiomis kalorijomis nutraukė balsas:

– Galiu prisijungti? – ji pakėlė galvą ir išvydo... 
Martyną.

Vaikinas stovėjo išsišiepęs, rankose laikydamas 
padėklą su taip pat dideliu maisto kiekiu. Mergina 
linktelėjo nustebindama pati save, kad ši draugija 
nekelia noro užsidaryti oloje. 

– Kaip tavo pasimatymas? – paklausė vaikinas. 
Apie jo laukimą teko visą savaitę klausytis ilgų, 
tauškimo pilnų monologų. 

– Ne pats sėkmingiausias, – Ingrida gūžtelėjo 
pečiais ir atsikando didelį kąsnį mėsainio. Kąsda-
ma apsitaškė smakrą ir skruostus gelsvu padažu.

Martynas pažvelgė į ją ruošdamasis guosti, bet 
ramus merginos veidas išdavė tai, kad paguodos jai 
tikrai nereikia. Ingrida pasiėmė baltą servetėlę ir 
nusivalė dėmes nuo veido.

– O kaip tau sekėsi? – paklausė nurijusi mėsai-
nį ir užpylusi skrandį nuodingąja kola.

– Nesutapo charakteriai, – mėgdžiodamas ją 
gūžtelėjo pečiais. – Juk taip sakoma? – nepakel-
damas akių, pasitikslino, norėdamas nuslėpti, kad 
pasimatymas su mergina tapo pasimatymu su vai-
kinu, kuris apsimetinėjo mergina.

– Kada mes spėjome tapti tokiais nevykėliais? – 
mergina užvertė galvą į purvinas restorano lubas. 
Vylėsi, kad nuo jų nenukris koks nors tarakonas, 
bet vis tiek sučiaupė lūpas.

– Manau, tai atsitiko tada, kai gimėme, – nu-
sijuokė vaikinas.

Ingrida liūdnai šyptelėjo Martynui. Kelias mi-
nutes jie tyloje grūdo į save nesveiką maistą.

– Kokia tikimybė, kad po prastų pasimatymų iš 
visų sostinės restoranų mes pasirinksime tą patį? – 
Ingrida nusijuokė.

– Viena iš kelių šimtų, bet šįkart pasisekė, – 
vaikinas taip pat neslėpė šypsenos.

– Už tikimybes, – mergina iškėlė popierinę 
stik linę su kola.

– Ir už Tinderį, kuris tuoj bus ištrintas iš mano 
telefono, – vaikinas pridėjo ir jie be garso susidaužę 
stiklinėmis per juodą šiaudelį siurbtelėjo cukraus 
prisodrinto gėrimo. 

Dzinkt!
Jaunuoliai žiūrėjo vienas į kitą ir negalėjo pati-

kėti: likimas šiandien išsityčiojo atsiųsdamas nepa-
kenčiamus pasimatymų partnerius, o tada suvedė 
juos – dvi meile ir jos paieškomis nusivylusias sie-
las – į vieną kavinę. Kartais žmogų turi pažinoti 
trylika metų ir susitikti būtent per Valentino dieną 
McDonald’s restorane, kad pajustum tą „dzinkt“. 

Tačiau Ingridai šis „dzinkt“ tebuvo atėjusi nau-
ja žinutė. Išvaizdus kurso draugas siūlė kartu vykti 
į barą. Pamiršusi vos prieš valandą pačiai sau duotą 
pažadą atsižadėti visos vyriškosios giminės, mergi-
na paskubomis pabaigė užsisakytą maistą. Ji buvo 
kaip išmaniojo telefono baterija – greitai išsikrau-
nanti, bet greitai ir įsikraunanti. Todėl dabar, vėl 
turėdama šimtą procentų energijos, buvo pasiruo-
šusi veikti, vėl stoti į ringą ir šįkart laimėti.

Stebėdamas iš kavinės išlekiančią jam tobulą, 
tačiau visiškai nepasiekiamą merginą, Martynas 
pagaliau suprato, kaip jautėsi simbolistai, įkalinti 
tarp idealo siekio ir supratimo, kad niekuomet jo 
negaus. Liudas Vasaris turėjo Katedros Nepažįsta-
mąją, Martynas turėjo Ingridą. Vasarį Nepažįsta-
moji įkvėpė kurti, o Martyną Ingrida įkvėpė... na, 
bent jau kol kas neįkvėpė niekam. 

Parduotuvėje pirkdamas šokoladą, vaikinas 
keikė visą friendzone2 sistemą ir tai, kad Ingridos 
tokiame sąraše jis buvo. Tačiau šis nusivylimas 
stebuklingai išsisklaidė laikrodžiui pasistūmėjus į 
00:01 val. Ar tai galima laikyti įrodymu, kad rytas 
protingesnis už vakarą?
1 Paskutinis, galutinis terminas (angl.).
2 Situacija, kurioje vienas dalyvis tikisi romantiškos draugys-

tės, o kitam ši mintis atrodo svetima, draugų zona (angl.).
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Simona Katiliūtė

Sniegu tau į ausį

***

šaltais pirštais
palietus
miegantis miestas
praskleidžia blakstienas
tinklus
žuvims iš šaldiklio
kvėpuoju tau
į ausį 
išeik

man nuo tavęs
labai šalta

***

kaupiu 
eilutes apie karą
iš sulaistytų puslapių
bedančius šypsnius
tuščias akis
praeivių
iš svetimų miestų
fotografijas senų 
meilės istorijų
žmonių veidus
įvardintus tėvų
bet paliktus
bevardžiais
eilutėse apie karą

kaupiu(osi) karui

Kauno rajono savivaldybės Garliavos Jonučių gimnazija, IVa klasė

***

jei tu kryžium
aš akmeniu
kad parimtum

kad atsimušus
atšoktų vinys

***

aš viduje 
besisukančio
ten kur vienas
liejasi į kitą
ten
kur ratas nesibaigia
besisukanti mandala
hipnotizuoja
kur visos mantros
žaibas ir griaustinis visada kartu
niekada atskirai
ten to
kuris linguoja rankomis
to kuris bėga
ir to stovinčio 
viduje
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***

aš viduje 
besisukančio
ten kur vienas
liejasi į kitą
ten
kur ratas nesibaigia
besisukanti mandala
hipnotizuoja
kur visos mantros
žaibas ir griaustinis visada kartu
niekada atskirai
ten to
kuris linguoja rankomis
to kuris bėga
ir to stovinčio 
viduje

***

aš nežinau
kaip išpilti
iš tuščio
kad būtų pilnas
užlopyti
tuštuma
užsiūti
kad nebūtų kiaura

kad nesidaužytų šonkauliuos
kad nekraujuotų ašarom

***

tavo nugara
vaikšto švieselės
glosto
kutena
šoka
tu guli 
nejudi
nes tavo nugara
drobė
šokama spalvom

stuburo
gyvatė
susisukusi
guli prie spintos

***

rėkiu
apie meilę
užaugusią spanguolėmis
galiniame kieme
prieš aštuonerius metus
kai galvom žolę glostėm
kai užteko pusės metro 
kad panertum
ir įsivaizduotum
kad turi žvilgančią uodegą
užteko pusės metro gylio
keturkampės pelkės
kurioje man paskandinus 
džinsinę basutę
skalbdama ją 
sakei
juk ant spanguolių lipti negalima

ir užteko tokio gylio
o dabar apie tai rėkiu
naktimis 
bedugnei pagalvei
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***

aš tau apie baimes
ir apie triukšmą
kol tu man apie 
neimk į širdį
pagaliau randu
tave tyloj sėdintį

jau paimtą

***

visiškas įšalas
gruodžiais
net jei nėra sniego
o termometras rodo
kad plius dešimt
Celsijaus
visi laiptai atrodo
neįmanomai apledėję
ir vieninteliai
kuriais sugebu lipti
stuburo slanksteliai
kopiami sušalusiais pirštais 
per mažą sekundės dalį
sukeliančiais sprogimus 
išsigandus atsargiai pažvelgiu
pro petį
atsisuki tuo pat metu

ir akys rodo
kad minus du
manęs

***

turiu katiną
jis ryžas
ir daug murkia
žiemą mėgsta gulėti ant radiatoriaus
bet žiema jau devintas mėnuo
už lango nesibaigiančios pūgos
sniego ligi dangaus
angelams jau kojos šąla

mano katinas 
šildo radiatorių

***

yra pilis
ant kalno
tarp kitų
žemės krūtų 
kurios rytais pašiurpsta
tingiems karvių varpeliams skambinant
labą rytą
dar po penkių valandų
žymiai didesnių
varpų gaudesio
jau nebedirginamos
kažkur pily
yra verkiantis vaikas
jam išpjautos balso stygos
jam verkiant
stoja laikas
byra dangus
ir krenta debesim žemyn

kol krūtys pasislepia
balto šilko chalate
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Jorė Gritėnaitė

Apie Vidurį

Aš pasikviesiu tave ant savo pirštų galiukų
Tu ir taip žinai
Kaip mano sapnus išbraidyti
Aš nusivesiu tave į patį vidurį
Nuo ten visos pabaigos
Vienodai nutolę ir mudu galime
Rinktis amžiams stovėti
Vidury susikibę kūnais
Lėtai pulsuojant
Esame tik šokis tik pirštų galiukais
Piešiantis žemei akis
Esame tik ką tik ištrūkę
Iš dienų be rankų
Be tikslo ir be lankytojų
Matę tik laukus sienas
Ir kelis kartus kaip brėkštant
Rausvuoja oda
Vis kirtę kelią ir gailėję savęs
Ir gailėję žodžių
Nespėjant sekti akimis kaip
Greitai augam
Esame tik nesusirenkančios konstrukcijos detalės
Nujaučiančios kad dar 
Ne viskas prarasta net
Vėluojant visą gyvenimą į patį
Vidurį ir vienam kitą surinkti

***

Norėčiau kad man tiek ir užtektų
Bet aš vis žiojuos ir žiojuos
Kol plyštu
O tu sakai kad vis kartočiau
Vardą
Lyg tai ką nors keistų
Iš esmės
Ir aš tikiu pavasariu
Nes šalia manęs tokia pati
Moteris
Ir aš tai moteriai noriu pavasario
Nesibaigiančių sekmadienio rytų
Ir džiazo
Man labai retai
Patinka žmonės
Dar rečiau
Man patinka jų žodžiai
O tiems kurie gražūs ir nebylūs
Virsiu kavą rytais
Ir kalbėsiu maldas
Kai mus skirs
Mėnesiai ir vandenynai

***

Tarp trupančių nuorūkom balkonų
Tų norinčių tave visą išdulkinti
Paklodėmis uždengtų veidrodžių
Plynų laukų kurių tiek mažai belikę
Akių kurios vis nepavargsta
Sutiksi mane basą ir norėsi apauti
Aš kartosiu kad aš tau nepriklausau
Aš tau kaip miestui bažnyčia

Žinau –
šitų žiedų šalna nesugelsKauno Valdorfo mokykla, 12 klasė
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***

Nuo bučinio patvinusiom lūpom
Netvarkinga rašysena
Akimis kaip žemė
Juodai apsirengusi
Išsiskleidusi ant paklodės
Šalta
Gimus pavasarį
Soti
Raudona
Nebepasiekianti
Kūno masės indekso normos
Tvirtai įsikibusi
Neparašiusi nė vienos novelės
Gilia iškirpte
Pajėgi
Turinti silpnybę
Tiems kurie sveria žodžius
Per saldaus kvapo
Prijaukintais randais
Anksti pasirinkusi
Visada išrinkta

Dar ilgai būsi
Kol pajausi –
taip smarkiai, net gels

***

Ilgėtis žmogaus
Lyg turėti savyje jam
Paskirtą kambarį
Ir laistyti jame
Gėles
Žemuogių kvapas
Vidurvasarį
Pabaigti arbatą
Nudegintu liežuvio galiuku
Išeiti iš namų

Pamiršus žiedus
Nuogais pirštais
Neturėti nė vieno prisiminimo
Atitinkančio
Mylimą dainą

***

Tada mano didžiausia baimė buvo
Tave sujaukti
Tavęs nepasiekti
Tavim nusivilti
Nudegintu liežuviu
Kitokio skonio
Brangi mano baimė
Dabar tavęs nepavyti
Rytoj palikti užnugary
Gili mano baimė
Tave nešiotis
Klystant
Iš vieno miegamojo į kitą
Kai drebėsiu kol naktis pražys rytu
Aš žinau man labai reikės
Draugo

***

Kartais jis primena žmogų
Su kuriuo aš norėčiau pasenti
Išgerti kavos ant palangės
Laukti kol užgęsta šviesos
Valandą žiūrėti į veidrodį
Kaip viskas mums nutinka
Ką pamiršome septyniolikos
Apie kurį aš norėčiau žinoti
Daugiau negu kartais užtenka
Kartais jis primena žmogų
Su kuriuo aš norėčiau kartoti
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Akordeonistas Vytenis Danielius – jauna muzikos 
pasaulio asmenybė, kurią pažinti tikrai verta – lie-
žuvėlinių aerofonų klasės instrumento garsai iš mu-
ziko rankų, jo asmeninio santykio, sąlyčio su juodais 
ir baltais klavišais, mygtukais, varijuojant rankų 
pirštams, kyla, sklinda ir virsta pačia skambesio gy-
vybe, jos tėkmė užlieja, tampa pokalbiu, polilogu, kai 
instrumento ir muzikanto dialogas ataidi klausytojų 
patirtyse. Du kartus prezidentės Dalios Grybauskaitės 
apdovanotas už muzikinius pasiekimus Vytenis Da-
nielius muzikuoja skirtingose erdvėse, dargi – skir-
tingais instrumentais, tad jo atliekama muzika ma-
lonina įvairią publiką transliuodama savąją žinią. 
Kokia ji pačiam muzikui, ką ir kaip jis nori išsakyti 
muzikos kalba – Elvina Baužaitė kalbasi su Vyte-
niu Danieliumi.

Vyteni, papasakokite savąją tapsmo akordeonistu is-
toriją.

Vaikystėje muzikos įkvėpėjas man buvo ketve-
riais metais vyresnis brolis, kurį nuolat girdėdavau 
grojant akordeonu ir sekiau jo pėdomis, nesvars-
tęs apie kitus instrumentus. Meilę muzikai man 
įskiepijo akordeono mokytoja Edita Veržbavičienė, 
kuri mane, kaip muzikantą, augino nuo pradi-
nių klasių iki pat pilnametystės. Ji išmokė mylėti 
muziką, mėgautis ja. Džiaugiuosi, kad galėdavau 
į kiekvieną pamoką eiti su džiaugsmu. Galėdavau 
groti kūrinius, kurie man patinka, o namie groda-
vau dažniausiai tiek, kiek pačiam būdavo malonu. 
Grodavau tiesiog mėgaudamasis muzika, tai buvo 
mano vaikystės hobis. Gimnazijoje mokslai sekėsi 

Įsimylėjęs muziką

gerai, labai ieškojau savo pašaukimo, svarsčiau apie 
įvairias profesijas: nuo ekonomisto iki odontologo, 
chirurgo, kineziterapeuto.

Kai buvau penkiolikos, tėvai nupirko gražų, 
puikiai skambantį, tuo metu itin brangų Pao-
lo Soprani akordeoną. Jis mane iš naujo uždegė 
muzikai. Pradėjau groti gatvėje, įvairiose žmonių 
šventėse, restoranuose ir pajutau didelį malonumą 
dalintis muzika su kitais. Po ilgų dvejonių supra-
tau, kad mano širdis iš tikrųjų yra muzikoje ir tu-
riu pašaukimą būti muzikantu, tada nusprendžiau 
stoti į Muzikos akademiją. 

Studijuodamas Vytauto Didžiojo universiteto Muzi-
kos akademijoje, pagal „Erasmus“ mainų programą 
buvote išvykęs trims mėnesiams semtis žinių „Torref-
ranca Vibo Valentia“ konservatorijoje (Italija). Prisi-
minkite šią patirtį.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
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Mokiausi pas pasaulinę akordeono žvaigždę Mario 
Stefano Pietrodarchi. Tai yra neeilinė asmenybė, 
kuri mane įkvėpė labiausiai. Girdėdavau, kaip jis 
pats groja po 10 valandų per dieną, stebėdavau jo 
repeticijas su ansambliais. Iš jo pasisėmiau naujų 
instrumento valdymo technikų, perfekcionizmo 
bei mokymosi metodikų. Taip pat susipažinau su 
daugybe puikių muzikantų, surengiau nemažai 
koncertų, pramokau italų kalbos. Pamilau šią šalį 
ir, manau, tikrai ne kartą dar į ją sugrįšiu. 

Šiais metais pradėjote mokytis Džiazo akademijoje. 
Taigi, Vyteni, kas yra džiazas, kaip jo mokoma(si)? 

Man džiazas yra bibopo stilistika. Visų studijų 
metu vis arčiau pažinau bibopą, nuo kurio ir pra-
sideda visi kiti džiazo stiliai. Džiazo išmokti gali 
kiekvienas muzikantas. Laisvesniems atlikėjams tai 
gal yra lengviau, bet, manau, to puikiai gali išmok-
ti ir grynas klasikas, kuris įpratęs atlikti muziką tik 
pagal parašytas natas. 

Pasidalinkite, kokios Jums ir Jūsų yra svarbiausios pa-
mokos – išmoktos, tebesimokomos, norimos išmokti? 

Turbūt mokytis muzikinių subtilybių nenustosiu 
niekada. Plačiai žvelgiu į muziką, domina įvai-
rūs skirtingi stiliai, tad ko mokytis – rasiu visada. 
Džiaugiuosi vis dar galėdamas tobulintis VDU Mu-
zikos akademijoje prof. Kazio Stonkaus pamokose. 
Magistro studijas veikiausiai baigsiu po pusantrų 
metų, o dar tiek daug noriu spėti pasisemti iš savo 
dėstytojo, kuris apie mano grojimą visada turi ką 
pasakyti. Taip pat stengiuosi tobulėti grodamas ir 
kitais instrumentais, kuo geriau įvaldyti saksofoną, 
pianiną bei gitarą, o dargi ir dainavimo techniką.

Kiekvienas muzikinis pasirodymas man yra 
kaip pamoka, kur visada mokausi užmegzti ryšį 
su klausytoju. Manau, turi vykti emociniai mainai 
tarp atlikėjo ir klausytojo. 2019-aisiais dalyvavau 
muzikiniuose konkursuose Kinijoje, Belgijoje, Ita-
lijoje, Lietuvoje. Kartu su savo profesoriumi ruoš-

damasis konkursui, jaučiu, kaip kiekvieną kartą 
palypėju laipteliu vis aukščiau. 

Muzikuojate įvairiose erdvėse, tad pasidalinkite uni-
kaliausiomis patirtimis, palikusiomis gilų pėdsaką.

Būdamas aštuoniolikos, grojau Vilniaus gatvėje ir 
pamačiau einantį Liną Adomaitį. Jam praeinant 
sugrojau akordeonu neseniai pasirodžiusią jo dai-
ną Mano vienatvė, jis atkreipė į mane dėmesį, tad 
susipažinome, o nepraėjus nė metams jau turėjau 
garbę su juo kartu stovėti ant scenos. Tuo metu 
dvejojau, ar stoti į Muzikos akademiją, o Linas 
buvo žmogus, paskatinęs mane eiti muziko keliu. 

Kartą po koncerto prie manęs priėjo nėščia 
moteris ir padėkojo už koncertą, sakė, kad ir jos 
kūdikiui labai patiko koncertas, jai besiklausant, 
kūdikis įsčiose labai aktyviai reagavo į mano groja-
mą muziką. Man tai buvo įsimintiniausias išgirstas 
atsiliepimas po koncerto. 

Vyteni, esate kaunietis, tad papasakokite, koks yra 
Jums ir Jūsų Kaunas.

Man Kaunas asocijuojasi su jaukiomis gatvėmis, 
kuriomis mėgstu vaikščioti, sutikti pažįstamus 
žmones ir jausti pačią Vilniaus gatvę, kurioje esu 
grojęs daug vasarų. Tikrai užplūsta begalė šiltų pri-
siminimų vaikščiojant senamiesčiu. 

Džiaugiuosi, jog Kaune vyksta vis daugiau ko-
kybiškų koncertų, atsiranda naujų erdvių rengti 
pasirodymus, pavyzdžiui, neseniai atidaryta Švč. 
Sakramento bažnyčia, kur noriai organizuojami ir 
klasikos, ir populiariosios muzikos koncertai. Iš tie-
sų jau laukiu 2022 metų, kai Kaunas taps Europos 
kultūros sostine. Ketinu prisidėti savo pasirodymais.

Vyteni, ko palinkėtumėte sau ateityje?

Linkiu visados siekti, jog kiekvienas mano atlieka-
mas muzikos kūrinys suskambėtų kuo kokybiškiau 
ir profesionaliau, nesvarbu, ar tai būtų sudėtingas 
ciklinis kūrinys, ar melodinga daina. 
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Last Christmas

Nuo 2019 metų lapkričio 8 dienos romantinių 
meilės istorijų gerbėjai pasaulio kino teatruose ga-
lėjo mėgautis dar vienu filmu apie meilę, užgimusią 
per Šventas Kalėdas. Tik šį kartą filmo siužetas yra 
kiek įdomesnis, nes filmo pavadinimas tiesiogiai 
susijęs su anglų popdainininko George’o Michae-
lo ir grupės WHAM! sukurta daina Last Christmas 
(Per praėjusias Kalėdas).

Filmo pavadinimas įpareigoja plačiau susipa-
žinti su šios dainos autoriais ir jų muzika, kad su-
prastume, kodėl filmo kūrėjai nusprendė visą filmo 
garso takelį ir net jo pavadinimą susieti su Geor-
ge’o Michaelo ir WHAM! kūryba.

George’as Michaelas ir Andrew Ridgeley susi-
pažino dar 1979 metais, kai pradėjo savo pasiro-
dymus kaip ska muzikos stiliaus atlikėjai, pasiva-
dinę The Executive (Vykdomoji valdžia). Šis stilius 
kilęs iš Jamaikos ir jungia tradicinius mento ir 
kalipso elementus su JAV džiazo ir ritmenbliuzo 
garsais. Ska atsirado Jamaikoje 6-ame XX amžiaus 
dešimtmetyje ir buvo rokstedžio, o vėliau ir regio 

Domantas Milius

Ar gali švęsti tik vartodamas 
ir kritikuodamas?

pirmtakas. Blogų berniukų (Jamaikos subkultūra) 
labiausiai mėgstamas muzikos stilius. Ska muzika 
8-ojo dešimtmečio pradžioje atgimė Anglijoje, o 
kita populiarumo banga kilo 10-ame dešimtmety-
je Jungtinėse Amerikos Valstijose. Vėliau George’o 
Michaelo ir Andrew Ridgeley suburta grupė pasi-
vadino WHAM! ir įžiebė tikrą popmuzikos atgimi-
mą 8-ojo dešimtmečio viduryje. Juos būtų galima 
laikyti vaikinų grupių, išgarsėjusių 9-ame dešim-
tmetyje (TakeThat, Backstreet Boys, NSYNC, New 
Kids On The Block), krypties pradininkais. Ypač 
nuoširdžiai skambanti grupės muzika atvėrė duris 
į televiziją. Įsimintinos ir ypač melodingos dainos, 
verčiančios dainuoti kartu, sukurtos George’o Mi-
chaelo (tikrasis dainininko vardas Georgios Kyri-
acos Panayiotou. Jis gimė Londone, graikų, užsi-
imančių restoranų verslu, šeimoje). 1984-aisiais 
grupės daina Wake Me up Before You Go Go tapo 
pasauliniu hitu. Iškart po šios sėkmės George’as 
Michaelas pradėjo galvoti apie solo karjerą ir iš-
leido solinę dainą Careless Whisper, o Amerikos 
publikai prisistatė kaip George Michael iš Wham!. 
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Grupė Wham! iširo netikėtai: 1985-aisiais grupės 
vadybininkas Simonas Napier-Bellas (kuris vėliau 
sukūrė kitą garsią vaikinų popmuzikos grupę Take 
That) nusprendė parduoti savo verslą Pietų Afrikos 
pramogų kampanijai. Maištaudamas prieš parda-
vimą, George’as Michaelas paskelbė apie Wham! 
iširimą. Atsisveikindama grupė surengė koncertą 
Londono Vemblio stadione ir į jį susirinko daugiau 
kaip 72000 grupės gerbėjų.

Dainą Last Christmas per pirmas penkiolika fil-
mo minučių išgirstame net tris kartus. Pagrindinė 
filmo herojė Keitė (kurią vaidina Sostų karų garse-
nybė Emilia Clarke) ant savo rankinės turi Geor-
ge’o Michaelo lipduką, tačiau jos santykis su dai-
nininko muzika filmo dramaturgijoje toliau nėra 
plėtojamas. Keitė neva yra talentinga dainininkė, 
kuri dirba persirengusi elfe ištisus metus kalėdine 
atributika prekiaujančioje parduotuvėje. Neran-
danti savo kelio gyvenime, nesutarianti su tėvais, 
neturinti draugų ji staiga įsimyli nepažįstamąjį var-
du Tomas (aktorius Henry Golding).

Dauguma kritikų teigia, kad Last Christmas 
yra šio šventinio sezono kinematografinis dugnas, 
kuris gal ir neblogai atrodė pačios idėjos stadijoje: 
kalėdinės romantinės komedijos scenarijaus au-
torė – dviejų Oskarų laureatė Emma Thomspon 
(kuri filme įkūnijo kroatę Keitės motiną, siaubin-
gai imituodama kroatišką akcentą), režisierius Pau-
las Feigas, režisavęs puikią komediją Bridesmaids 

(Pamergės), šventinė Covent Gardeno aplinka, pui-
kioji aktorė Michaelle Yeoh, įkūnijusi Keitės virši-
ninkę bei suklusti verčiantis iš George’o Michaelo 
dainų sudarytas garso takelis. Tačiau kažkas kažkur 
nesuėjo...

Tačiau kritikų nuomonė ne visada svarbi: net 
81% žiūrovų (Rotten Tomatoes) teigiamai vertina 
filmą, nors kritikai filmą vertina tik 48%. Per pir-
mąją savaitę pasaulio kino teatruose Last Christmas 
aplenkė kino kritikų ir žiūrovų išliaupsintą ir jau į 
pasaulio kino istoriją aukso raidėmis įrašytą Džio-
kerį (Joker), kuris, tikėtina, pagrindinio vaidmens 
atlikėjui Joaquinui Phoenixui atneš pirmąjį Oska-
ro apdovanojimą už geriausią pagrindinį vaidmenį.

Nesunku suprasti, kodėl – nors ir dramaturgiš-
kai padrikos struktūros, „perspaustos“ vaidybos, su 
tik kritiniuose-kulminaciniuose filmo epizoduose 
tinkamai parinkta muzika – Last Christmas susilau-
kė žiūrovų antplūdžio. Dauguma pasaulio kinoma-
nų jau pavargo nuo džiokerių, chavierų bardemų, 
kristopherių nolanų. Žiūrovai su ašaromis akyse 
meldžia kvailų ir drąsiai sentimentalių filmų, ku-
rie leistų pabėgti nuo tikrovės. Todėl, degant miš-
kams, įsibėgėjant pasauliniam atšilimui, žlungant 
vyriausybėms, per Covent Gardeno balas linksmai 
strykčiojanti Keitė su savo žaismingu leopardo raš-
tų paltuku – tai geriausia, ką šventėms gali gauti 
nuo pasaulio realybės pavargęs žiūrovas, – spalvin-
gą ir jaudinančią meilės istoriją.



Kinas

33

Apžvelgiant muzikinį garso takelį, bendrame 
filmo dramaturginiame kontekste labiausiai liūdi-
na deklaratyvus dainų parinkimas pagal siužetinę 
filmo liniją. Kai Keitė vieniša bare svarsto savo gy-
venimo pasirinkimus, girdime dainą Move On (Ju-
dėk Pirmyn)… Kai ji prižadinama draugo jo bute, 
išgirstame Wake Me Up Before You Go Go (Pažadink 
mane prieš išeidamas), o ėmus atgailauti už vėjais lei-
džiamą gyvenimą ir pradėjus savanoriauti benamių 
prieglaudoje, Keitę lydi Faith (Tikėjimas). Kai dainų 
turinys primityviai ir tiesiogiai siejasi su filmo siuže-
tu – tai filmo kūrėjų neprofesionalumo ir nepagar-
bos žiūrovo intelektui pavyzdys. Ir tai yra silpniausia 
viso filmo vieta – netinkamai parinkta George’o 
Michaelo dainų muzika viso filmo dramaturgijoje.

Filme išgirstame ir niekada viešai neatliktą Ge-
orge’o Michaelo dainą This Is How (We Want To 
Get High) (Štai kaip – mes norime pakilti), tačiau 
visas filmas kone tiesiogine prasme yra paremtas 
pačia daina Last Christmas. Pirmosios dainos ei-
lutės: Per praėjusias Kalėdas aš atidaviau tau savo 
širdį, patiria išsipildymą. Visas filmo kulminacinis 
netikėtumas – taip iš tikrųjų ir nutiko. Kiek tai 
įmanoma išlaikant sveiką protą.

Tačiau tegul kino kritikai kritikuoja, o žiūro-
vai žiūri. Ne viskas kuriama dėl meno. O siekis 
sukurti filmą pagal muzikos kūrinį – šiuo atveju 
dainą – pagirtinas pavyzdys. Pati daina, taip dažnai 
skambanti per visą filmo garso takelį (filmo kūrėjų 

manyta, jog tai privalu), sukurta dar 1984 metų 
gruodį. Ji gimė George’ui ir Andrew lankantis pas 
George’o tėvus, George’o vaikystės kambaryje. Kai 
George’as padainavo Andrew įžangą ir pagrindinę 
choro partijos melodiją, Andrew replikavo, kad tai 
buvo stebuklo momentas. 1977 metais sukurtos dai-
nos Can’t Smile Without You, kurią išpopuliarino 
dainininkas Barry Manillow, autoriai padavė Ge-
orge’ą Michaelą į teismą už galimą dainos plagija-
vimą. Tačiau byla buvo nutraukta, kai muzikolo-
gai pristatė daugiau kaip 60 pastarojo šimtmečio 
dainų, kurių harmoninė akordų seka ir melodija 
artimos savo muzikine prigimti.

Last Christmas – vietomis dramaturgiškai padri-
kas filmas, kuriame atskiri elementai ne visada dera 
tarpusavyje. Kino kritika kiekvieną filmą traktuoja 
kaip meno kūrinį. Tačiau yra filmai menui, yra fil-
mai atsipalaidavimui ir yra filmai jausmams. Ir bet 
koks meno kūrinys visų pirma tarnauja vartotojui, 
o ne kritikui. Last Christmas – puikus filmas tiems, 
kurie nenori kritikuoti, gilintis į struktūras ir logi-
kas bei baksnoti pirštu į natūralizmo trūkumą (vie-
na iš esminių meno paskirčių – tikrovės neigimas 
arba jos traktavimas kitaip). Tai filmas tiems, kurie 
nori vėl pajusti šventinę dvasią, kurios jau seniai 
nebejaučiame tik vartodami ir kritikuodami. Prie 
šventinės filmo atmosferos, žinoma, daugiausia 
prisideda George’o Michaelo dainos, kurios retą 
klausytoją paliks abejingą.
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Gruodžio 18, 19 ir 20 dienomis Nacionaliniame 
Kauno dramos teatre Rūtos salėje parodyta Kamilės 
Gudmonaitės režisuoto spektaklio „Panika“ premje-
ra. Šiuolaikinio suomių dramaturgo Mikos Myllyaho 
pjesę režisierė pasirinko dėl keleto temų sankirtos: vy-
riškumo problematikos, psichinės sveikatos ir emoci-
nio atvirumo, jautrumo. Be to, šis spektaklis – tarsi 
organiškas anksčiau jos kurtų spektaklių tęsinys.

Kuria iš savo patirčių 

„Mintį spektakliui gali įkvėpti ne tik dabartis, 
bet ir praeityje įvykę išgyvenimai, atsitikimai, vai-
kystės patirtys. Kartais idėja išsivysto tik per ilgą 
laiką, pribręsta, tačiau tai visada ateina ne iš išo-
rės, o iš to, kas patiriama mano pasaulyje, visumos. 
Man kūryba – labai asmeniškų patyrimų, pojūčių 

„Vidinėms krizėms lyties nėra“

transformavimas, – sako Kamilė Gudmonaitė ir 
priduria: Tam, kad suprasčiau savo protą, kartais 
darau įvairiausius dalykus: atlieku praktikas tylos 
stovyklose, važiuoju į kalnus, keliauju, skaitau kny-
gas apie psichoterapiją ir budizmą, tyrinėju save. 
Tačiau dažniausiai po intensyvaus „sąmoningo“ 
etapo ateina momentas, kai vos tik rodos, kad pa-
siekiu kažkokį aiškumą, staiga nutinka kas nors, 
kas įrodo, kad vis dar esu tame pačiame taške. 
Kiek vieną žinojimą pakeičia nežinojimas. Spekta-
kliai padeda nors laikinai kažką apie save suprasti, 
nors ir ne visi, ir ne visada.“ 

Kamilė Gudmonaitė nuo pat savo režisūrinio 
starto labiausiai ištikima socialinio žanro teatrui – 
tai laukas, kuriame ji kuria ir tyrinėja, tačiau apsiri-
boti neketina. „Gal ir galima sakyti, kad tai – mane 
dominanti kryptis, bet aš neįsikabinu į terminus ar 
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teorijas. Jei man norėtųsi kurti spektaklį remiantis 
viena Nietzsche’s eilute, tai ir kurčiau, tik gali būti, 
kad tai kažkuria prasme vis tiek taptų socialiniu 
spektakliu“, – šypsosi režisierė.

Prieš keletą metų spektaklyje Trans Trans Tran-
ce ji užčiuopė lytiškumo temą, bet per moters ir 
translytiškumo perspektyvą. Keturi, sukurtas 
Nacio naliniame Kauno dramos teatre, žiūrovus 
grąžino į ankstyvąją jaunystę, kai jaunus žmones 
„auklėjo“ gatvė, o filosofiniai klausimai maišėsi su 
gatvės kultūra. Naujausioje premjeroje Panika kū-
rėjai norisi gręžtis į vyrus, patyrinėti, kaip jie jaučia-
si suaktyvėjusio feminizmo amžiuje. Ši intelektuali 
ir aštri komedija pasakoja apie tris draugus, kurie 
stengiasi „susitvarkyti savo gyvenimus“. Pasitelkę 
Rytų praktikas ir psichoterapiją, jie leidžiasi į ab-
surdišką, komišką ir rimtą savęs pažinimo kelionę, 
kuri pamažu atskleidžia vyriškumo, kaip socialinio 
antspaudo, problematiką. 

Išstumtų, atmestinų jausmų 
pripažinimas ir integravimas

K. Gudmonaitei įdomus žmogus, individas, 
nes esame socialios būtybės, kurios koegzistuoja 
tarpusavyje. Ją domina sociopolitiniai klausimai, 
socialiniai konstruktai, lyties, vyro ir moters galios 
santykiai, engiamųjų ir marginalizuotų grupių at-
skirtis. Tačiau pastaruoju metu aktualiausias klausi-
mas – mūsų išstumtų, atmestinų asmenybės bruožų 
ar jausmų pripažinimas ir integravimas. „Psichinė 
sveikata ir vyriškumas – dviejų temų sankirta, dėl 
kurios pasirinkau statyti šią pjesę. Mano šeimoje 
vyrai nedaug kalbėdavo apie savo jausmus, emoci-
nę ar psichinę sveikatą. Pjesėje būtent ir kalbama 
apie tai, kas nutinka vyrams, kai šie ilgus metus 
neįvardija ar kitaip gniaužia savo jausmus. Norisi 
garsiai kalbėti, kad tai, kaip tu jautiesi, net jeigu tau 
sunku, patiri netektį, jautiesi silpnas, turi psicholo-
ginių problemų, yra natūrali žmogaus egzistavimo 
dalis“, – pasirinkimą komentuoja režisierė. Poreikis 
apie tai kalbėti atėjo iš vaikystės. „Užaugome ne-
labai mokėdami atvirai kalbėtis apie savo emocijas 
su tėvais, nes jų pačių tėvai nekalbėdavo su jais, tad 
pamažu ėmėme mokytis patirti pasaulį protu, už-
gniauždami tam tikrus pojūčius, baimes, jausmus. 
Vis dėlto matau pokytį – mūsų karta kreipia dėmesį 
į atvirumą, kalbėjimąsi. Tarp mano kartos žmonių 
vis dažniau minimas žodis „psichoterapija“ – nuo 
jo pamažu tarsi nuslysta kažkoks gėdos šydas. Ta-
čiau įdomu ir tai, kad mūsų karta taip nori „viską 
išsigydyti“, kad tampa nebeaišku, ar tos traumos ir 
krizės yra tikros, ar išgalvotos. Mes norime „saugių 
erdvių“, „saugių situacijų“, bandome kontroliuoti 
savo gyvenimą, tačiau kartais nesibaigiančios anali-
zės būna per daug“, – vardija režisierė. 

Nors K. Gudmonaitė mano, kad vidinėms 
krizėms lyties nėra, vis dėlto pjesėje akcentuojama 
vyrų problematika. „Mūsų visuomenėje vyras vis 
dar asocijuojamas su dominavimu ir galia. Tobulas 
šiuolaikinis vyras – verslus, sėkmingas, išlaikantis 
ir aprūpinantis šeimą. Toks požiūris uždeda didelės 
atsakomybės jungą vyrams, kurie nesijaučia atitin-
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kantys šį stereotipą. Pasak sociologo A. Tereškino, 
jau kurį laiką susiduriame su tokiu reiškiniu kaip 
„nesaugus vyriškumas“ – vyrai, mėgindami išlai-
kyti savo, kaip vyro, statusą, patiria daug daugiau 
nerimo, streso, depresijos ir nepasitikėjimo savimi 
nei moterys. Kaip sako vienas spektaklio persona-
žas, „vyrai klampoja per vyriškumo pelkę ir bėga 
nuo savęs, savo jausmų, o jų akis pamažu aptraukia 
liūdesys“, – pasakoja kūrėja.

Išėjimas iš #positivevibes pasaulio

Šiandien socialiniuose tinkluose žymūs vyrai, 
neretai aktoriai, pasakoja apie savo vidines psicho-
logines problemas, prisipažįsta sergantys depresija. 
Kaip K. Gudmonaitė vertina tokią viešą terapiją? 
„Viena vertus, labai gerai, kad mes pagaliau išei-
name iš to #positivevibes pasaulio, kur viskas pa-
gražinta Instagram filtrais, dominuoja nuolatinis 
grožio ir laimės kultas, kuris yra visiškas melas. 
Džiaugiuosi, kad mes išdrįstame pripažinti, kad, 
pavyzdžiui, dažniau bijome nei nebijome. Labai 
svarbu pripažinti ir įvardyti sau, ką jauti, ir suvokti, 
kad vadinamieji „neigiami“ jausmai iš tiesų yra da-
lis tavo gyvenimo. Kita vertus, tikiuosi, kad „būti 
silpnam“ netaps savotišku trendu ir nevirs būdu 
siekti populiarumo“, – teigia ji.

Su patikima komanda apie... meilę

Į spektaklį Panika režisierė pakvietė tris ak-
torius: Mantą Zemlecką, Gytį Laskovą ir Vaidą 
Maršalką. „Su Mantu Zemlecku ir Gyčiu Laskovu 
jau esame kūrę ne vieną spektaklį. Jaučiu, kad jie 
yra tie karžygiai, kurie eina kartu su teatru, kurį 
kuriu. O su Vaidu Maršalka man visada norėjo-
si dirbti, bet niekad nesusikirsdavo keliai. Labai 
džiaugiuosi aktorių komanda, nes jie – drąsūs, 
jauni vyrai, kurie yra atviri tiek temai, tiek pa-
sauliui. Spektaklio scenografė, vaizdo projekcijų 
ir kostiumų dailininkė Barbora Šulniūtė jautriai 
„gaudo“ šiuolaikinio vyro visatą. Žinau, kad te-
atre juokaujama, kad aktorių sudėtis tokia kaip 
ir spektaklyje Keturi – trys aktoriai ir du iš jų – 
tie patys, bet spektaklis bus visai kitoks, nors yra 
temų, kurios netyčia tarpusavyje „susišaukia“. Šį 
kartą tyrinėjame jausmus ir stebime mylinčius, 
besikapanojančius, sprendžiančius problemas vy-
rus, susiduriančius su giliomis, tikromis bei įsi-
vaizduojamomis krizėmis ir mėginame kalbėtis. 
Galų gale, spektaklis, o ne, ir vėl – apie meilę“, – 
šypsosi K. Gudmonaitė.

Parengė Gustė Naricynaitė 

Spektaklio scenos. Donato Stankevičiaus nuotraukos
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Rosanda Sorakaitė – jaunosios kartos tapytoja, 
VDA Kauno fakultete įgijusi dailės bakalauro laips-
nį ir baigusi tapybos magistrantūros studijas (2014). 
Tapytoja jau spėjo surengti ne vieną personalinę paro-
dą, dalyvavo grupinėse parodose ir projektuose, meno 
mugėse, kūrybinėse rezidencijose. Tarp apdovanojimų 
ir kitų įvertinimų – ne vieną sykį gauta stipendija 
kūrybai. Kosminių spalvų danguje pokši fejerverkai, 
prietemoje boluoja senovinė lempa, mėnulis pajuda ir 
susidvejina. Su šių siužetų autore kalbamės apie Kau-
no ir Lietuvos tapybos tendencijas, paveikslų motyvus, 
laiko tėkmės pojūtį... Kalbino Austėja Mikuckytė-
Mateikienė.

„Tapydama galiu ilgai suktis 
tame pačiame niuansų rate“

Koks, Jūsų manymu,  yra šiuolaikinės tapybos laukas 
Kaune? Kokias pastebite vietines šiuolaikinės tapybos 
tendencijas? Ar jos skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų 
tapybos tendencijų? Ar matote tam tikrą dominuo-
jančią šio miesto „tapybos mokyklą“? Ar save priskir-
tumėte Kauno tapybos mokyklai? 

Šiuolaikinis Kaunas man – stiprių tapytojų mo-
terų miestas: L. Drazdauskaitė, A. Petrašiūnai-
tė, A. Vaitkūnienė, A. Andziulytė, A. Jonkutė, 
J. Aukštikalnytė, mano laiku studijavusios Ž. Ja-
nušaitė, M. Gailiūtė, A. Veiverytė – ir visos savi-
tos, skirtingos. Prieš dešimtmetį atvykusi iš Šiaulių 

Rosanda Sorakaitė. Iš serijos Kasdienybės paviršiai, 2012, drobė, aliejus, 50x60 cm
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studijuoti į Kauną, labai stipriai pajutau Kauno ta-
pybos mokyklos ekspresionistinę įtaką, tačiau ne-
trukus supratau, kad ji ne man ir aš ne jai. Vyksta 
judėjimas, transformacija, bet ji gyva.

Esate laimėjusi „Jaunojo tapytojo prizo“ konkursą. 
Tikiu, sekate Baltijos šalių jaunosios tapybos procesus. 
Ar galime kalbėti apie dabartinę lietuvišką tapybos 
mokyk lą? Ar skiriamės nuo latvių, estų jaunųjų kūrėjų 
šiuolaikinės tapybos panoramoje? Kokia apskritai šiuo-
laikinės tapybos Lietuvoje situacija, kaip ją vertinate?

Taip, šis konkursas – puiki platforma stebėti jau-
nąją Baltijos šalių tapybą. Manau, dar konkurso 
pradžioje tie skirtumai buvo ryškesni – labai api-
bendrintai, bet buvo galima pasakyti, kad latviams 
būdingas hiperrealizmas, estams – ryškiaspalvis 
abstrakcionizmas, o lietuviams – ekspresionistinė 
tapyba, tačiau dabar tų skirtumų labai mažai, tapy-
ba visose šalyse įgauna vis įvairesnes formas. Esame 
atviri, ir tai pasaulinė tendencija, o lietuvių tapyba 
aktualumu niekuo nenusileidžia matomai Europos 
ar Amerikos galerijose.

Rosanda Sorakaitė. Iš serijos Naktis ateina anksti, 2019, drobė, akrilas, aliejus, 127x102 cm
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Kone visą Jūsų kūrybą perveria sulėtėjusio, išsitęsusio 
laiko pojūtis. Kodėl Jus domina būtent ši tema? Kaip 
ją atradote? Kaip patiriate laiką kasdienėse situacijose 
ir kūrybiniame procese – ar šie pojūčiai skiriasi? Kaip 
atsirenkate objektus, kurie geriausiai atspindėtų sulė-
tėjusio laiko koncepciją?

Tai natūraliai susiklostė ir išryškėjo einant laikui. 
Specialiai temų neieškau, man svarbiausia pats mo-
tyvas su savo paslaptimi, o juos renkuosi intuityviai. 
Atsiranda motyvas, su kuriuo pradedi tapatintis. 
Mėgaujuosi tapydama sluoksniais, taigi ir paveiks-
lo atsiradimas neretai labai išsitęsia laike. Taip pat 
tapant man svarbu įeiti į tam tikrą ramybės būseną, 
į tokį savo vidinio pasaulio lauką, kuriame nėra kon-
kretaus laiko, ir tai persikelia į paveikslus.
 
Šiuolaikinėje visuomenėje laikas bėga lyg pagreitin-
tai – esame lyg nuolat skubinami. Ar sulėtinto laiko 
tema yra kaip reakcija į šiuos procesus? Ar jaučiate grei-
to tempo spaudimą, ar norisi jam priešintis? Jei taip, 
kokie priešnuodžiai, kaip nepasiduoti skubėjimui?

Taip, iš dalies tas pasirinkimas pasukti kūrybos 
keliu, nors nesąmoningai, yra būdas nepasiduoti 
sistemai ir jos primetamam spaudimui, visam tam 
skubėjimui – iš tiesų į niekur. Šis atitrūkimas ir 
laikas sau, savo pasauliui, yra didelė prabanga, ir 
reikia dėti pastangų, kad ją išlaikytum. 

Jūsų kūryboje, sakyčiau, dominuoja šviesos ir šešėlio 
fenomenas. Ar šis dualizmas turi simbolinę prasmę, 
jei taip, kokia ji?

Tapydama apie tai negalvoju, bet, vertinant iš ša-
lies, ko gero, ši dualistinė simbolika būtų teisinga. 
Apskritai manau, kad juo paveikslas turi daugiau 
perskaitymo galimybių, tuo jis atviresnis ir tuo 
geriau. Žiūrovas kartais gali pamatyti daugiau nei 
autorius.

Kaip kito Jūsų kūryba per visą kūrybinį laikotarpį? 
Kaip kito motyvų, temų pasirinkimas, atlikimo, tech-
niniai klausimų sprendimo būdai?

Rosanda Sorakaitė. Be pavadinimo, 2015, drobė, aliejus, 150x200 cm
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Laikotarpis nėra ilgas, todėl, sakyčiau, ne tiek kei-
tėsi, kiek vystėsi. Gal išskirčiau tai, kad vis pasiban-
dau abstraktesnį vaizdavimo būdą. O šiaip man la-
bai įdomu, kaip tą patį motyvą galima pateikti kita 
spalva ar kitoje kompozicijoje ir jis vėl transliuos 
kažką savito, todėl kartojimo nevengiu ir galiu ilgai 
suktis tame pačiame niuansų rate.

Ar turite kūrybinių autoritetų? Kokių tapytojų kū-
ryba Jus domina (Lietuvoje/dabartiniai/praeities; 
užsienio/dabartiniai/praeities). Ir kas būtent šių ta-
pytojų kūryboje Jums artima?

Vertinu labai daug tapytojų, nežinau, ar verta var-
dinti. Tiek visko galima rasti internetu, keliaujant 
pamatyti naujai. Tiesiog, manau, labai svarbu plėsti 
akiratį, domėtis meno lauku. Pirmiausia, žinoma, 
tai praturtina asmenybę, o be to, išlaisvina ir kūrybi-
niame darbe. Visad palieka didelį įspūdį Čiurlionio 
darbai, Rothko, Bacono, Katzo, Richterio... Šie-
met teko apsilankyti muziejuje Accademia Carrara 
Bergamo mieste, ir ten XIV–XV a. madonos – kai 
kurios techniškai atliktos, bet eini ir praeini, o kai 
kurios – na, nesuvokiami dalykai – taip subtiliai nu-
tapyta, kad kažkas švyti, negali pamiršti. 

Rosanda Sorakaitė. Šešėlis ar šviesa, 2017, drobė, akrilas, aliejus, 130x100 cm
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Esu girdėjusi kūrėjų pasisakymų, jog geriausią savo 
kūrinį jie jau sukūrė. Ar pati esate nutapiusi tokį kū-
rinį, kuris yra Jums artimiausias, kuris yra tarsi Jūsų 
egzistencijos, būties įkūnijimas? 

Taip išeina, kad visi paveikslai mano pačios būtį, 
pasaulėjautą ir atspindi, vieno neišskirčiau. Kai ku-
rie išsipildo geriau, nustebina, kai kurie prasčiau 
negu viliuosi – priimu ir tai. Jaučiu, kad ta kūry-
binė energija banguoja, ji tai stipresnė, tai silpnes-
nė, ir jeigu žinau, kad tuo metu sudėjau viską, ką 
turiu, esu rami. 

Koks yra Jūsų ir Jūsų vyro – Povilo Ramanausko – 
tapybos santykis? Ar matote panašumų – teminių/
estetinių? O kas esmingai skiriasi? Pamenu, ArtVil-
nius meno mugėje Jūsų kūriniai buvo eksponuojami 
kartu. Kaip tarpusavyje judviejų kūryba rezonuoja – 
kaip papildo viena kitą, kokį efektą sukuria?

Manau, su Povilu turim bendrų motyvų, kurie 
mums abiems svarbūs, pasitelkiam tą pačią jų 
prasmę, bet mūsų išraiška skirtinga. Abiems svar-
bi kasdienybė, namų gyvenimas, bet jo kūryba 
impulsyvesnė ir konceptualesnė, o manoji labiau 
jausmiška, tačiau, kai eksponuojam kūrybą kartu, 
turim puikias sąlygas viską aptarti ir sudėlioti taip, 
kad tiesiog vienas kitą papildytume.  

Ar egzistuoja baltos drobės baimė? Kokios yra idea-
liausios sąlygos sėkmingam kūrybiniam procesui?

Taip, keistas tas jausmas, kai, atrodo, vis tiek kas-
kart nežinai, nuo ko pradėti. O dėl sąlygų... Aišku, 
visada galima sugalvoti, kas trukdo, kas netenkina, 
bet visgi tai smulkmenos ir galiausiai tiesiog džiau-
giuosi, kad turiu šią galimybę – tapyti.

Dėkoju už pokalbį.

Rosanda Sorakaitė. Nykstantis fejerverkas III, 2017, drobė, akrilas, 
aliejus, 200x150 cm

Rosanda Sorakaitė. Nykstantis fejerverkas I, 2017, drobė, akrilas, 
aliejus, 200x150 cm
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Kaunietę keramikę Julitą Karaliūnaitę kalbina 
Audrė Karaliūnaitė.

Kaip atėjai į meną? Kaip prasidėjo kūryba?

Vizualiniai menai, kiek save pamenu, lydėjo nuo 
pat mažens. Dar vaikystėje didžiausias malonumas 
būdavo vartyti Lietuvos tapytojų albumą: paveiks-
lai mane įtraukdavo ir nepaleisdavo portretuose 
įamžinti žvilgsniai su giliu emociniu „užtaisu“ .Vi-
suomet mane labiausiai žavėdavo žmogaus veido 
subtilybės, išskirtiniai bruožai, jame atsispindin-
čios emocijos, dramatiški ir mąslūs, paslaptingi, 
liūdni, įtarūs, kančios perverti žvilgsniai mane 
tiesiog prikaustydavo. Neatsitiktinai dar studijų  

Kiekvienas naujai gimęs kūrinys – 
tai mažas atradimas 

metais prasidėjo mano ieškojimai ir gilinimasis į 
žmogaus žvilgsnio raišką skulptūroje. Gilinausi į 
žmogaus veido anatomiją, buvo daug eskizavimo, 
stilizavimo bandymų.

Kokie mėgstamiausi Tavo dailininkai? Ar domiesi 
kitų jaunųjų menininkų kūryba?

Yra daug dailininkų, kuriais žaviuosi, iš lietuvių 
autorių išskirčiau E. Radvenską, Ž. Bardzilauskai-
tę-Bergins, Juri Bergins, Andrių Janulaitį (jauno-
sios kartos kūrėjas, keramikas), iš užsienio kūrėjų 
Johnson Tsang, Mary Philpott, Philippe Farant, 
Jan Vogepoel, taip pat nepaliauju žavėtis Isaiako 
Zagaro mozaikomis ir Emily Garces tapyba, mėgs-
tu kūrėjus, kurie yra itin kruopštūs, daugiasluoks-
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niai, kurių darbus gali tyrinėti ilgai, atrasti vis ką 
nors naujo.

Kas Tave įkvepia kurti: mintys, muzika, išgyvenimai? 
Ar mėgsti skaityti, kokie mėgstamiausi autoriai, kny-
gos?

Įkvėpimui impulsas gali ateiti labai netikėtai ir 
įvairiai. Dažniausiai viskas susidėlioja vienu metu, 
kaip mozaika iš įvairių detalių, ir kai jau, atrodo, 
persipildai tomis detalėmis, jos susilieja į vieną 
bendrą kūrinį. Galbūt jautriausia esu muzikai ir 
formoms. Kai esi keramikas, formai teiki ypatingą 
dėmesį, stebi aplink tave esančius objektus, ritmi-
ką, raštą.

Skaitau labai daug, mane domina knygos 
su filosofine potekste, pastaruoju metu skaitau 
daug istorinės literatūros apie žmonių gyveni-
mą įvairiais laikotarpiais. Man patinka ieškoti 
sąsajų tarp tuometinio žmogaus mąstymo, ide-
alo ir stebėti tapybą, lyginti ją su istoriniais fak-
tais, žmogaus gyvenimo būdu, taip analizuojant 
galima pajusti daug ryšių, apie kuriuos nė viena 
istorinė knyga neparašys, nes menas – tai daili-

ninko aplinkos atspindys per emocinę būseną. 
Dailininkų darbai patys geriausi metraščiai, atspin-
dintys visuomenės vertybes, nuotaikas, suvokimą. 
Atkreipkite dėmesį į šiuolaikinę dailininkų kūrybą, 
šiuo metu daug labiau nei bet kada išryškinamos 
destruktyvios, chaotiškos, kartais žiaurios emoci-
jos, tai atspindi visuomenės nuotaikas, pasimeti-
mą, sudėtingą situaciją pasaulyje. Tai lyg dailinin-
kų šauksmas pasauliui atsimerkti. 

Kokią istoriją apie savo kūrybą galėtum papasakoti?

Kartą gavau labai atvirą ir jautrų laišką: rašė mote-
ris, kuri turėjo daug išgyvenimų, sunkiai sirgo, ji 
norėjo, kad sukurčiau jai angelą, kuris globotų ir 
teiktų vilties. Ji anksčiau buvo mačiusi mano dar-
bus, kuriuose ieškojau savo stiliaus. Pasirodo, kar-
tais kažką atrandi labai netikėtai ir viskas, ką iki tol 
kaupei, išsigrynina kaip brangakmenis. Toks atvi-
ras laiškas ir patikėta užduotis mane labai sujau-
dino, jaučiau didelę atsakomybę, – juk tai šviesus, 
tyras Pasaulis, kuriuo norisi tikėti, pasisemti jėgų.  
Prasidėjo gilinimasis į religinius angelo vaizdavi-
mus, filosofiją. Bandžiau suprasti tą moterį, kuriai 
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reikia palaikymo, vilties, kartu norėjosi skleisti ir 
pozityvią, švelnią nuotaiką, tikėjimą gerumu ir 
gražesne ateitimi, nes tik viltis palaiko žmogų sun-
kiose situacijose. Kūrybinis procesas užtruko ilgai, 
turėjau surinkti daug informacijos, „susigyventi“ 

su idėja, norėjau pasikrauti pačių gražiausių emo-
cijų. Tikiu, kad kūrėjo nuotaika, emocijos pereina 
į jo kūrinius. Ne veltui daugelis menininkų pačius 
įspūdingiausius darbus sukuria mocinėje kulmina-
cijoje. Tai, kas dedasi kūrėjo širdyje, tas atsispindi 
ir kūryboje. Taip ir šįkart: kurdama angelą, pasi-
nėriau į ramybę ir pozityvias mintis. Dabar visa-
da prie angelų „einu“ tik gerai nusiteikusi, rami, 
kūrybos procese klausau tik ramios, įkvepiančios 
muzikos. Tikiu, kad ta ramybė, tyrumas persiduo-
da mano angelams, ir žmonės tai pajunta. Moteris, 
užsisakiusi angelą, pirmą kartą jį pamačiusi, pra-
virko. Supratau, kad tas angelas palietė jai širdį. 
Dabar mano kūryboje yra daug angelų, nors nie-
kada nenustoju ieškoti ir naujų įkvėpimo šaltinių, 
dalyvauju įvairiose parodose, mano ieškojimai dar 
nesibaigė. Kiekvienas naujai gimęs kūrinys – tai 
mažas atradimas!

Kaip dabar vyksta Tavo kūrybinis gyvenimas?

Dar studijuodama, 2014 metais, įkūriau savo kū-
rybinį ženklą Mūzos studija. Čia dalinuosi savo ieš-
kojimais, kūryba, atradimais – tai lyg mano kūry-
bos dienoraštis. Šiuo metu kuriu naują darbų seriją 
apie kiekviename mūsų esančia jėgą, viltį, tikėjimą, 
geresniu pasauliu. 
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