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Pasaulį ir Lietuvą ištiko keistas, neramus me
tas. Izoliuoti nuo susibūrimų, bent jau galime pa
sidžiaugti lėtesne laiko tėkme ir atsidėti išsamiems 
pokalbiams apie meną (kad ir raštu). „Arkoje“ dar 
ramesniu periodu atidaryta paroda „Hyperlink“. Su 
tapytoja Monika Radžiūnaite ir dailėtyrininku, 
parodą papildančių tekstų autoriumi Linu Bliške-
vičiumi susirašinėjome apie viduramžius dabartyje, 
prisiminimų ir žinojimo nepatikimumą, politikos 
ir mokslo prieskonius. Keistus ir neaiškius bei visai 
vykusius klausimus uždavinėjo Austėja Mikuckytė-
Mateikienė. 

Monika Radžiūnaitė:  
žinių kiekis nekoreliuoja su 
proto ar išminties gausa

Kaip sugalvojote tokį neįprastą kūrinių pateiki
mą – sienų išdažymą įvairiomis spalvomis? Kaip tai 
siejasi su parodos ir kūrinių koncepcija? Ką simboli
zuoja kiekviena iš panaudotų spalvų?

Linas Bliškevičius: Nuo pat pradžių svarstė
me, koks turėtų būti tapybos darbų pateikimas, 
tačiau vienas dalykas man buvo iš karto aiškus – 
šie kūriniai geriausiai gali atsiskleisti ne „balta
me kube“, kuriame erdvės prasmė sumenksta ir 
turi netrukdyti žvilgsniui susitelkti tik į kūrinius. 
Mano idėja buvo priešinga – erdvė turi tarnauti ir 
papildyti bendrą vizualinį įspūdį, gal net šiek tiek 
trukdyti kūrinių „išsišokimui“. Žvelgiant į seną

Parodos Arkoje atidarymo akimirka. Giedriaus Akelio nuotrauka
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ją dailę, turi pasistengti išvysti ją ne kaip atskirą, 
baigtinę estetinę išraišką, bet kaip visumos dalį, 
neatsiejamą nuo konteksto (funkcinio, prasminio 
ar vizualinio), nuo istorinio laikotarpio. Parodinė 
erdvė turėjo atspindėti tą santykį su senosios kul
tūros paveldu, dėl to turėjo būti transformuota – iš 
vienos pusės nutildytas apšvietimas, sukurta prie
blanda, siekiant muziejinio įspūdžio ir tamsos re
torikos, iš kitos pusės – suaktyvinta – įgauti spalvų, 
lyg pratęsiančių kūrinius.

Spalvų pasirinkimą lėmė paveikslų turinys ir 
tapytojos Monikos Radžiūnaitės meninių tyrimų 
tema. Todėl ieškojome spalvų, kurios išlaikytų har
moningą santykį su kūriniais, bet kartu atitiktų 
viduramžių dvasią. Pasirinkome XII a. Popiežiaus 
Inocento III patvirtintą svarbiausių liturginių spal
vų sąrašą: baltą, juodą, violetinę, žalią ir raudoną. 
Kiekviena spalva turi savo simbolinę prasmę (pa
vyzdžiui, balta naudojama džiaugsmingoms Baž

nyčios šventėms, o raudona simbolizuoja Kristaus 
kančią ar šventųjų kankinių kraują, violetinė skirta 
adventui ar ypatingoms progoms paminėti). Svar
biausia tapusi juoda žymi dieną, kai Jėzus buvo 
nukryžiuotas – esminę kulminacijos akimirką 
krikščionybėje. Be to, parodos erdvėje dvi sienos 
yra paliktos visiškoje prieblandoje ir baltos, taip 
įprasminant klaidingai įsivaizduojamą antiką, iš 
kurios išnyra viduramžių kultūra. Taip norėjome 
ironiškai pažymėti ir stereotipinius suvokimus apie 
abu laikotarpius – nuspalvinti antiką ir apšviesti 
viduramžius.

Kodėl dalį tekstų išslapstėte (palubėse, prie grind
juosčių ir kitur)? Ar tai tiesiog žaidybinis elemen
tas, ar tai turi ir konceptualųjį, simbolinį, dėmenį? 
Iš kur paimti tie sąmojingi paveikslėliai, išslapstyti 
parodoje?

Linas Bliškevičius: Pagrindiniai tekstai, pasa
kojantys istoriją, nėra paslėpti, tačiau kai kuriuos 
reikia atrasti. Taip norėjosi išreikšti darbo su pra
eitimi specifiką. Iki šiol istorikai pildo žiniją at
rasdami naujus istorinius šaltinius. Iš tiesų, šioje 
parodoje viskas turi simbolinį turinį, kiekvienu 
judesiu pasakojame kažkokias istorijas, tačiau ne 
visos jos turi būti paaiškintos. Mes bandome at
kartoti santykį su praeitimi, kuris primena mūsų 
pačių atmintį. Joje pamažu išnyksta aiškios detalės, 
priežastys, savalaikės prasmės, veiksmai. Ir vis dėlto 
išlieka esminė gyvenimo istorija, tik ši jau yra da
barties produktas. 

Parodoje žiūrovas, atsispirdamas nuo objektų, 
sau pasakoja jam aktualią istoriją. Siekiant repli
kuoti seniai pamirštą atsiminimą ar žingeiduolį 
apimantį atradimo džiaugsmą, po parodą išmėtė
me paveiksliukus, rastus viduramžių manuskriptų 
paraštėse ir didaktiniuose vaizduose. Žinoma, ne 
visi jie gali būti suprasti taip, kaip tada. Be to, juos 
papildėme atsitiktinėmis sąvokomis, rastomis teo
loginiuose Bonaventūros raštuose, o tai turi suteik
ti krislą viduramžiško humoro, ir šioms dienoms 
būdingo iš karto suvokiamų vaizdų ir taiklių juos 

Monika Radžiūnaitė. Čia yra tik iliuzija / Hic est praebebit 
spem fallacem, 2020, drobė, aliejus, lakas, 140x120 cm
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papildančių juokingų frazių apjungimo interneti
niuose memuose. Šioje parodoje nėra nė žingsnio 
be prasmės.

 
Kaip viduramžiai, jūsų nuomone, siejasi su da

bartimi? Tai buvo dar gana tamsi visuomenė. Dabar 
esame vadinami žinių visuomene. Ar viduramžius 
matote vien kaip neigiamą periodą?

Monika Radžiūnaitė: Viduramžiai yra tiek 
pat neigiamas periodas kiek ir dabartis. Įprasta sa
kyti, jog esame žinių visuomenė, tačiau vis labiau 
atsiskleidžia, kad žinių kiekis nekoreliuoja su proto 
ar išminties kiekiu. Tad nėra neigiamo periodo, yra 
tik neišvengiama, kas neišvengiama.

Koks tavo, Monika, santykis su religija? Kodėl 
renkiesi šią temą? Tai, rodos, retai aktuali tema tavo 
kartos tapytojų kūryboje.

Monika Radžiūnaitė: Religiniai aspektai mano 
kūryboje atsiranda kartu su viduramžių ikonografi
ja, nes pasaulietiniai siužetai tuomet nebuvo gausiai 
vaizduojami. O ir man pačiai tiek teologiniai, tiek 
filosofiniai klausimai visados buvo įdomūs, juolab 
visą gyvenimą mokiausi ir gyvenau Vilniuje, apsup
ta krikščioniškų ženklų, lankiau Jėzuitų gimnaziją. 
Tai savaime įsilieja ir į mąstymą, ir į kūrybą, tačiau 
nebūtinai kaip religija, labiau kaip kultūra. 

Kūrinyje „Liūdnojo vaizdo riteris iš Krasnojarsko“ 
įsiterpia ir sovietmetis. Ar Nepriklausomybėje gimusi 
karta gali pažinti šią epochą? Ar lietuviai, kaip visuo
menė, jau yra išsivadavusi iš Homo Sovieticus šleifo?

Linas Bliškevičius: Gali, tačiau pažinimas vi
suomet yra atribotas laiko distancijos ir aptrupan
čių praeities pėdsakų. Kalbant apie praeities šleifą, 
mano įsitikinimu, bet kokia visuomenės patirtis 

Monika Radžiūnaitė. Imk, tau nieko nebus / Suscipe, non nolueritis, 2020, drobė, aliejus, 60x90 cm
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gali būti juntama tol, kol egzistuoja ta visuomenė, 
ir gali išryškėti neatpažįstamai, nesuvoktai, po šim
to, po tūkstančio metų. Tačiau aktualiai juntami 
aspektai pamažu nyksta. Šiuo klausimu vis mėgstu 
prisiminti Mozės istoriją, kai jis savo tautą vedžio
jo po dykumą tol, kol ši pamiršo vergijoje įgytus 
įpročius. 

Mano supratimu, išsivaduosime tuomet, kai 
mirs paskutinis gimęs vergijoje – taigi tai ne prak
tikos, o mąstymo klausimas. Žinoma, kultūrinis 
tęstinumas išliks ir tos patirties pėdsakai dabar yra 
akivaizdūs visose srityse, o paveiksle esantis Liūd
nasis riteris ir gali būti tai simbolizuojanti figūra. 
Jis taip ir nesusitaikė su praėjusios epochos mir
timi ir gyvena lyg nebe savo epochoje. Pagal tokią 
interpretaciją jis gali būti ir kilnus Don Kichotas, 
ir vatnikas, neadekvačiai romantizuojantis sovieti
nės gerovės ir galybės iliuziją. Matyt, tai yra ir kiek 
auto ironiškas paveikslas, apie santykį su atminti
mi, praeitimi ir buvusiomis epochomis.

Monika, tavo kūryba parodo, kad apsiskaity
mas, talentas ir darbštumas leidžia pasiekti stulbi
nančių rezultatų. Kaip pati manai? Ar kažkurio iš 
šitų komponentų neturintis autorius gali būti geru 
tapytoju?

Monika Radžiūnaitė: Manau, jog tai yra in
dividualu kiekvienam kūrėjui. Kai kurie meninin
kai tapo lėtai, bet pasiekia įspūdingų rezultatų, kai 
kurie kuria iš vidinės pajautos, bet apsiskaitymo 
ar intelektinio krūvio jų darbams visai netrūksta. 
Mano atveju yra reikalinga disciplina ir nuolatinis 
darbas bei domėjimasis kuo įvairesniais dalykais. 
Talentas apskritai yra mistinis dalykas, nežinia, ar 
egzistuojantis, nežinia, įgimtas ar įgytas, nežinia, ar 
svarbus, bet seniau buvau pamokyta, kad kūryboje 
svarbus susikaupimas, tad talentą gal ir laikyčiau 
tuo sugebėjimu nuoširdžiai susitelkti į darbą.

Kaip pažinote viduramžius? Paroda išduoda, jog 
esate gana giliai juos pažinę. Kokią literatūrą skaitė
te? Kokios dar buvo pasitelktos priemonės?

Monika Radžiūnaitė: Viduramžių laikotarpį 
bandau tyrinėti įvairiais būdais: lankau paskaitas 
šia tema, skaitau literatūrą (rekomenduočiau kiek
vienam perskaityti H. Pleij Karminas, purpuras ir 
mėlis ir J. Huizingos Viduramžių ruduo), ieškau ir 
tų laikų kasdienybės istorijų ir, žinoma, nardau po 
vizualinius šaltinius.

Linas Bliškevičius: Išties, kaip ir kiekviename 
dailėtyriniame darbe, literatūros ir šaltinių sąrašas 
ilgas, apimantis nuo įprastų filosofinių, teologinių 
iki meno istorijos, šiuolaikines meno teorijas ir ku
ratorystės praktikas aprašančių tekstų. Dėl vidur
amžių atradimo, matyt, labiausiai reikėtų dėkoti 
įkvepiančioms Vilniaus dailės akademijos dėstyto
joms – Giedrei Mickūnaitei ir Aleksandrai Alek
sandravičiūtei. 

Iš pradžių net norėjome atkartoti akademi
nį procesą, surinkti visą panaudotos literatūros ir 

Monika Radžiūnaitė. Kur dingo vaikas, 2018, drobė, aliejus, 50x40 cm



Dailė

5

šaltinių sąrašą, nurodyti kiekvieną citatą ir pateikti 
tai ant sienos, kad kiekviena išsakyta mintis turėtų 
savo nuorodą, į kurią smalsesnis galėtų sulįsti. Vis 
dėlto nusprendėme, kad ne viską reikia išsakyti, kai 
ką galima palikti ir užkulisiuose.

Monika, kaip atradai šį „plakatinį“ braižą? Koks 
buvo tavo kelias iki šio savito asmeninio stiliaus?

Monika Radžiūnaitė: Negaliu tiksliai pasaky
ti, kaip gryninu savo braižą, bet nemažai metų bu
vau įtikinėjama, kad čia grafikos studijų Vilniaus 
dailės akademijoje įtaka. Beveik tuo įtikėjau.

Ką tapei anksčiau, kokios temos tave domino, iki 
atrandant viduramžių aruodą?

Monika Radžiūnaitė: Prieš šį etapą domėjausi 
kvailumu ir, kuriant darbų seriją šia tema, po tru
putį ėmė atsirasti nauji kultūriniai klodai, lėmę susi
koncentravimą į žaidimą ikonografija ir viduramžių 
kultūrą dėl istorijos fragmentiškumo ir klaidingu
mo, kuris kartais laikomas kvailumu, neišmanymu.

Kūrinys „Jis draugiškas, nesikandžioja“ kalba 
apie jėgą, galią, valdžią. Kiek domitės politinėmis 
aktualijomis? Jauni meno, kultūros atstovai neretai 
sako, jog jiems įdomu tik menas, ne politika. Kaip tai 
vertinate? Ar toks teiginys – žalingas įsitikinimas? Ar 

menas ir kultūra gali būti atsietos, viena kitos nepa
veikiančios sritys?

Monika Radžiūnaitė: Manau, kad svarbu būti 
pilietiškiems, o tam reikalingas domėjimasis poli
tika. Menininkas, besidomintis tik menu, greitai 
pasieks savo ribas arba tiesiog supras, kad domėtis 
tuo, kas vyksta, yra svarbu jo paties kūrybai. Kultū
ra negali būti atsieta nuo meno, nes tai vienas kitą 
formuoja. Be kultūros menininkas, spėju, grįžtų į 
tiesioginį vaizdavimą to, ką mato.

Linas Bliškevičius: Teiginys nebūtinai yra 
žalingas įsitikinimas. Galima pastebėti, jog meni
ninkai nedažnai kreipia dėmesį į politiką, tačiau 
negalime sakyti, jog jie kažkuo ypatingi lyginant su 
kitomis socialinėmis grupėmis. Yra politinio meno, 
yra politinių žinučių mene, yra meninių strategijų, 
kurios atkartoja ar gimsta iš politinių, yra meninių 
strategijų, kurios sėkmingai perkeliamos į politiką. 

Apskritai būtų sunku atrasti ir apolitišką meną, 
turint omenyje tai, jog apolitiškumas jau yra politi
nė pozicija. Kalbant apie meno santykį su kultūra, 
tektų paklausti, kaip mes apsibrėžiame kultūrą. Jei 
antropologiškai, tai akivaizdu, jog menas yra kul
tūros dalis, jei etimologiškai – taip pat dalis. Tur
būt čia reikėtų klausimą užduodančiam atskleisti 
šių sričių atskyrimo galimybę, jei tai apskritai įma
noma ir, matyt, apsibrėžti sąvokas.
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Kodėl viename paveikslų būtent undinė sugundo 
mokslu? Ar šiuo atveju ji yra kaip sirenos sinonimas? 
Tavo žvilgsniu – mokslas ir menas – koks jų santykis? 
Ką mokslui atnešė menas ir ką menui davė mokslas? 

Monika Radžiūnaitė: Taip, undinė buvo aklo 
pasidavimo pagundai simbolis. Manau, viskas yra 
pernelyg susiję ir persipynę su kultūra, kad galė
tume atmesti mokslo įtaką menui ir atvirkščiai. 
Mokslui tampant vis prieinamesniam, platėja ir su 
juo dirbanti auditorija. Tačiau yra spėjama, kad ir 
viduramžių pabaigoje menininkai buvo paveikti 
mokslo ir jo produktų prieinamumo, todėl ėmė 
tapyti pasitelkę veidrodžius, išgaudami itin realis
tišką vaizdinį.

Linas Bliškevičius: Kiek keistas klausimas, tu
rint omenyje tai, jog, norint atsakyti į jį tiksliai, 
būtų galima parašyti kelias disertacijas. Meno ir 
mokslo veiklų santykio istoriją apskritai turėtume 
pradėti nagrinėti nuo vėlyvojo Renesanso – nuo 
tada, kai šios sritys aiškiai atsiskiria. Iki tol tai buvo 
persiklojančios veiklos. Pavyzdžiui, mokslo filo
sofas Thomas S. Kuhnas teigė, kad ir Antikoje, ir 
vėliau ankstyvojoje Europos modernybėje, tapyba 
buvo suvokiama kaip progresą kurianti disciplina, 

o Renesanso menininkai nejautė meno ir mokslo 
atskirties bei laisvai keliavo iš vieno lauko į kitą. 

Net ir tada, kai veiklos aiškiai atsiskyrė, menai 
buvo laikomi technologine ar amatininkiška veikla. 
Umberto Eco apskritai kiekvieną epochą ar didįjį 
meno virsmą susieja su tuometėmis mokslo revo
liucijomis. Akivaizdu, jog nauja idėja, nauja filoso
finė mintis, naujas atradimas ar, pavyzdžiui, nauja 
socialinė teorija lemia tam tikrą pasaulėvaizdžio 
kismą, sukuriantį pokytį ir mene. Viduramžiais tu
rėjome artes liberales – sistemą, apjungiančią esmi
nius to laikotarpio mokslus. Čia ir tikslieji, gamtos 
ir humanitariniai mokslai, menai. Šiandien turime 
meninį tyrimą ir meno doktorantūrą. Menininkai 
savo tyrimais gali plėstis į bet kokias mokslines 
disciplinas ar eksperimentuoti su pažinimu, teori
jomis, net pateikti kažką panašaus į disertacijas ar 
tiesiog vizualizuoti mokslą. Tad jų santykis tvirtas, 
nors menas gerokai dažniau pasinaudoja mokslo 
idėjų repertuaru nei atvirkščiai.

Gyvatės ir liūtai – ar tai grynai viduramžių vaiz
duotės padiktuoti simboliniai gyvūnai ar ir asmeni
nės preferencijos? Formai, asociatyvioms reikšmėms?

Monika Radžiūnaitė: Pačioje parodoje yra at
sakymas, kiekvienas gyvūnas turi savo ikonografiją, 
paremtą ne vaizduote, o Šventuoju Raštu, šventųjų 
gyvenimų aprašymais ir krikščioniškos ikonografijos 
tradicija. Tad, pasitelkdama gyvūnus, aš kuriu simbo
liais išreikštą tekstą, pildau paveikslų minties turinį.

Tavo kūryboje esama grotesko. Ką šis „kalbėjimo“ 
teptuku būdas suteikia? Ar sieki šokiruoti žiūrovą? Ar 
jį dar įmanoma šokiruoti? 

Monika Radžiūnaitė: Niekada neturiu tikslo 
savo darbais šokiruoti. Gausaus dekoro elementus 
naudoju norėdama paminėti viduramžišką Dievo 
garbinimą, išreikštą grožiu ir darbštumu. Kiekvie
nas panaudotas „efektas“ yra skirtas atspindėti 
konkrečiam simboliui ir sustiprinti jo prasmę. Tai 
nėra grožis vardan grožio.

Dėkoju už įdomų pokalbį.

Monika Radžiūnaitė. Gera pradžia pusė darbo / Initium est dimidium 
bonum opus, 2019, drobė, aliejus, 90x92 cm
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Girdėjau sakant, kad gražus gyvenimas yra 
patogus. Tarytum fotelis ar kelnės. O kai kurie 
džiaugiasi, kad  „šiandien įvyko pokytis ir jie išėjo 
iš komforto zonos“.  Skamba kiek keistai, juokingai 
ir netgi beprasmiškai. Ironiška, kai būčiai nuolat 
ieškome gilesnės prasmės, tačiau ji vis dar apibū
dinama daiktiškai. Rodos, kad tampame šachma
tų lenta, kurios figūras lengva pastumti, pakeisti 
jų išsidėstymą, kitaip tariant, žaisti kaip patogiau. 
Nemanau, kad tokius epitetus galima taikyti gyve
nimui. Čia veikia kitokios taisyklės ir dėsniai. 

Susidūrus su apibūdinimais „patogus, komfor
tiškas“, nejučiomis mintyse iškyla Prokrusto lova.  
Graikų mitologijoje Prokrustas – tai milžinas plė
šikas, kuris priviliodavo keliautojus ir guldydavo 
juos į savo lovą. Tiems, kurie buvo pernelyg mažo 
ūgio ir lova tapdavo per ilga, ištempdavo kojas; o 
kurie netilpdavo lovon – nukirsdavo jas. Taigi ši 
frazė simbolizuoja prievartinius rėmus, dirbtinius 
matus. Deja, Prokrusto lova visai lengvai gali tap
ti erdve, kurioje malonu ir patogu būti. Tik dabar 
niekas nekerta galūnių. Savanoriškai „apkarpomas“ 
vidus ir pašalinamas gebėjimas kurti bei ugdyti save 
turint laisvo pasirinkimo teisę. Mainais gaunamas 
patvirtinimas, kuris tarsi suteikia pripažinimą, jog 
su mumis yra viskas gerai. Visi suvienodinti, su
reguliuoti pagal „standartus“, nėra jokios grėsmės 
išsiskirti iš minios. Pamažu susiformuoja dirbtinis 
saugumo jausmas. Kituose matydami savo atspin
dį, pasikartojančius tam tikrus bruožus ar elgseną, 
nusiraminame ir naiviai patikime, kad taip ir turi 
būti – juk tyliai prisitaikome ir nenusižengiame 
mįslingai sukonstruotoms normoms.  

Milda Janeikaitė

Mitų kolizija:  
kiek mumyse liko maišto?

Liūdi Dzeuso nubaustas ir grandinėmis sura
kintas vyras, kuriam erelis kasdien išplėšia kepe
nis – toks Prometėjo likimas.  Pasmerktas bausmei 
už dovaną žmonijai – dalį žinojimo, kuris leidžia 
asmeniui tapti kultūringu, būti nepriklausomu 
nuo kitų valios, determinuoti savo pasirinkimus 
bei įgauti krislą dieviškumo. Prometėjas yra kūrėjas 
ir mąstytojas, savarankiškumo siekiantis veikėjas, 
kuriam laisvė yra svarbiausia. Maištautojas, nebi
jantis rizikuoti ir aukotis. Juo galėtų tapti asmuo, 
išdrįstantis atsukti veidrodį į visuomenę, kad ji iš 
naujo pažvelgtų į save, pamatytų, kas jau atgyvenę, 
netikra, kad ateitų suvokimas, jog vyraujanti po
puliarioji nuomonė nėra tikrasis žinojimas. 

Tačiau maištauti geba tik tas, kuris nebijo mąs
tyti bei atsiskirti nuo minios, kitaip tariant, išlipti 
iš Prokrusto lovos, įrodyti sau bei parodyti aplinki
niams, jog savirealizacijai nėra nieko žalingesnio už 
pastangas pritapti, nušlifuoti save pagal svetimus 
kontūrus ir užpildyti juos tokia materija, kokios 
tikimasi iš aplinkos. Verta pabrėžti, kad kalbu apie 
maištą ne kaip apie trankius masių išėjimus į gat
ves, ne kaip apie naikinantį veiksnį, o kaip kuriantį 
kažką nauja ir savita. Parodantį, kaip reikia pasi
priešinti savo pačių sugalvotiems konstruktams, 
etiketėms. Užrakinantį rūsiuose atgyvenusius rė
mus. Tai maištas, prasidedantis viduje, teikiantis 
paskatą išsivaduoti nuo savęs, kokį nori matyti 
pašaliniai asmenys, bet ne pats žmogus. 

Užduokite sau klausimą – kiek manyje liko 
maišto? Galbūt eiti su Prometėju ne taip patogu 
kaip likti Prokrusto lovoje, bet tikrai verta. 
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Laimės dilemą bandoma išspręsti šimtmečius. 
NE. Tūkstantmečius. Rodos, net dinozaurus do
mino filosofiniai pasvarstymai apie gyvenimo 
prasmę. Kaip man tapti laimingu – tai svarbiau
sias klausimas, į kurį žmogus privalo atsakyti per 
savo gyvenimą. Džiugu, kad šių dienų visuomenė 
jau žino, kas yra laimė. Tai – sėkmė. Tačiau kas yra 
sėkmė? 

Sėkmės koncepciją jau seniai buvo nuspręsta 
prilyginti turtams. Taip pat sėkmė yra tolygu pa
siekimams, o tai esti kažkas, kam reikėjo didelių 
pastangų arba kas visuomenės akimis atrodo verta 
pasididžiavimo. Rodos, reiktų džiaugtis šiuo po
žiūriu. Taip dykaduoniai nesijaus sėkmingi (tad 
laimingi), skatinsime darbštumą, ambicingumą, 
tikslų siekimą. Gink Dieve, nesakau, kad tikslų 
siekti nereikia. Net mokslas yra įrodęs tikslų sieki
mo naudą psichologinei sveikatai. Tačiau gyvena
me paviršutiniškame pasaulyje, kuriame matome 
ir rodome tik paviršinį savo ir kitų sluoksnį. Kita 
vertus, viskas yra ant lėkštutės (tiksliau sakant – 
ant lėkštutės yra tik tortas, o sukiužusio pieno ar 
supelijusios duonos niekas nepatiekia). Tad tobulai 
nutapyti kitų gyvenimo peizažai, kuriuose nesima
to nei tamsių spalvų, nei neužbaigtų potėpių ar 
nelygių linijų, manau, retai kada taps tikru įkvėpi
mu kurti harmoningesnį autoportretą. Negaiškite 
laiko svetimose galerijose, stebėkite ir kurkite savąjį 
paveikslą.

Apie šią lyginimosi epochą kalba ne vienas. 
Sprendimo būdas, pasak jų, suvokti, kad rodo
ma tik ledkalnio, kurio didžioji dalis panirusi po 
drumzlinu vandeniu, viršūnė arba mesti į šalį šal
tinius, demonstruojančius kitų pergales. Mano 

Ieva Bosaitė

Laimė. Kur ji?

manymu, nė vienas būdas nėra visiškai veiksmin
gas. Ar bent jau nebus kol… Nesuvoksime vieno 
esminio dalyko. Laimė nėra sėkmė. Pasiekimai 
nereiškia, kad žmogus džiaugiasi šiuo gyvenimu. 
Gyvenimo džiaugsmas – tai tikroji laimė. Pavydite 
„sėkmingam“, milijonus uždirbančiam verslinin
kui? Žinoma, galima bandyti jo gyvenimo peizaže 
rasti netobulumų. Galima vargintis, sukti galvą, ju
dinti vaizduotę, pamąstyti apie tai, kiek daug ner
vų, sveikatos, laiko kainuoja toks darbas, kiek daug 
vargo reikia įdėti, kad galėtum skraidyti nuosavu 
lėktuvu į tolimiausią pasaulio kraštą. Taip, galbūt 
turtingas žmogus yra turtingas, nes neturi laiko, 
kurį galima skirti savo šeimai, ramybei, gamtai, 
meilei, artimiesiems, jį nuolat slegia atsakomybės 
našta. Tačiau tai mąstymas, kuris paremtas pavydu, 
pagieža ir yra orientuotas į kitą. Tikiu, jog sielai 
bus daug ramiau, jei džiaugsimės kitais, o ne pul
suosime iš pavydo it lavos pritvinkęs ugnikalnis, 
bet kurią akimirką galįs prasiveržti. Būkime van
duo, ne ugnis, jis kuria, ne griauna. Tekėkime sava 
vaga ir gal kada pasieksime jūrą, vandenyną. O gal
būt visai neverta mąstyti apie svetimus gyvenimus, 
nes juk mes nežinome jų užkulisių. O savuosiuose 
gyvename, galime pajusti ir vidinę sielos gelmę, ga
lime klausti ir atsakyti, tik save esame pajėgūs su
prasti. Mūsų viduje – tūkstančiai durelių, o rakto 
nuo jų, atrodo, nėra. Tačiau klauskite, atsakykite, 
gyvenkite ir raktelis pats stebuklingai atsiras.

Viduje tūnanti laimė nėra pasislėpusi, tereikia 
nukreipti žvilgsnį nuo kitų ir užčiuopti savo sie
lą, pajusti, kas tau yra laimė. Mes nežinome kito 
jausmo. Būvį mes galime žinoti, suskaičiuoti jo 
daiktus, pinigus ir draugus, bet laimė yra jausmas, 
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kuris netgi gali būti sumeluotas, o ar melas, ar tie
sa – žinoti negalėsime. Nesiūlau pasijusti laimin
gesniu galvojant, jog galbūt kitas yra nelaimingas. 
Ne. Siūlau pažiūrėti į save. Pakrapščius savo sielos 
kerteles, galima geriau suvokti, kas gi esu, kas man 
yra laimė. Net jei laimė iškrenta iš nustatytų vi
suomenės rėmų, net jei tavasis laimės apibrėžimas 
priverstų kikenti pasaulį – nesvarbu. Galbūt laimė 
tau – kepti obuolių pyragą, galbūt pokalbiai su 
artimaisiais ar popietė muziejuje. Laimė gali būti 
bet kas. Ir jei pasiekimai tau yra laimė, siek, tačiau 
daryk tai vedamas noro pažinti, noro plėsti savas 
galimybių ribas, noro pakisti ir patobulėti, bet ne 
pasipuikuoti. Jei viduje būsi užtikrintas savimi ir 
tuo, kaip jautiesi, galėsi ramiai, ignoruodamas visą 
pasaulį, gyventi savo susikurtoje tikrovėje. Laimė 
pajaučiama darant, būnant su savimi ir savęs klau
siant ir klausant. Galima uždirbti visus pasaulio 
pinigus, aplankyti visas pasaulio šalis, bet jei savyje 
nerasi džiugesio gyventi, laimingu tavęs nepavers 
nei turtai, nei įspūdžiai. Savyje laimę atradęs žmo
gus gebės džiaugtis ir apniukusiu, ir giedru dan
gumi, ir kvepiančia nušienauta pieva, ir pūvančių 
lapų kvapu. 

 Sėkmė, mano supratimu, yra laimė. Sėkmin
gas žmogus yra tas, kuris jaučiasi laimingas. Tas, 
kuris suvoks esąs laimingas, nereikalaus sėkmės. 
Siekimas bus nuolatinis gyvenimo kelionės palydo
vas, bet ne pagrindinis jos vedlys. Juk kartais sėkmė 
tėra kopimas į kalną, kad pasiektum tai, kas kitų 
akimis atrodo verta dėmesio ir garbės, kopimas į 
viršukalnę, nors tau gražesnis vaizdas pusiaukelėje, 
o gal net kalno papėdėje? Kartais žmogus prisikuria 
tikslų ir svajonių, o kai jos po sunkaus darbo rea
lizuojasi, paaiškėja, kad tai anaiptol nėra svajonė, 
tik įtikėjimas, iliuzija. Mūsų vaizduotė ir norai gali 
būti klaidingi. Raginu neturėti išankstinių lūkes
čių, grandiozinių svajonių. Nes mes nežinome, kas 
toje svajonėje gyvena. Svajokite būti laimingi, sva
jokite daryti, svajokite mylėti. Svajokite apie laimės 
procesą, o ne apie tikslo rezultatą.

 

Kas yra vidinė pilnatvė? Tai būsena, kai jauti 
ramybę, harmoniją, santarvę su savimi ir pasau
liu, kai jautiesi laimingas ir tau nieko netrūksta. 
Vidinė pilnatvė nereiškia, kad tau nereikia naujų 
batų, dar vienos kelionės į šiltus kraštus, paaukšti
nimo darbe, tai reiškia, kad čia ir dabar esi paten
kintas. Šioje pilnatvės būsenoje, esu įsitikinusi, visi 
kalnai tampa ranka pasiekiami, o jūra – iki kelių. 
Siekimo procesas vyksta ne dėl to, kad pasijustum 
laimingas, o praturtintum savo laimę. Jokia vėtra 
nesulaužys tavojo namo, nepalies jo sienų (gal tik 
kiek sujudins), jeigu jis bus saugiai įsikūręs tavy
je. O jei lauke? Čia pūgos, vėjai, audros, liūtys, čia 
viso pasaulio stichijos. Nepaisant aplink tvyrančio 
netobulumo, gyvenimas gali būti tobulas. O kas 
yra tobulas gyvenimas? Supratimas, kad jis niekada 
nebus tobulas. Ar suvokiate, kad saulė egzistuoja, 
kad ji šildo, šviečia, džiugina mus? Tuomet turėtu
mėte suprasti ir tai, kad saulę kartais užstoja juo
di debesys, bet ji niekur nedingsta, tuo metu jos 
paprasčiausiai nesimato, saulė slepiasi po tamsiais 
debesimis, tačiau vis tiek išlįs, pailsėjusi pasirodys. 

Niekada, manau, nepasijusi laimingas, jei 
žvilgsnį nukreipsi į kitą ar laimės ieškosi materijo
je, o ne dvasioje, daiktuose, ne žmonėse. Per savo 
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trumpą gyvenimą mačiau labai daug įvairiausių 
žmonių. Gyvename laikais, kai langai atverti, be 
proto dideli, aiškiai matyti išorinis (nors gal ne vi
suomet tikras) pasaulis. Nesunku įžvelgti – esame 
godūs, apakinti turtų troškimo, pamirštame savo 
dvasią, o ji miršta. Materialinėmis gėrybėmis ban
dome užkišti rėkiantį, alkaną vidinį sielos balsą, bet 
jis netyla, ta ertmė tik didėja. Išorinis blizgesys – 
vidinės tuštybės atspindys. Žmonės, santykiai, są
žinės švara, žinios, meilė – tai turtas, kurio reikia 
ieškoti ir kaupti. Kaip šiuos dalykus nupirkti? Rei
kia laiko, reikia kantrybės, atkaklumo. Sėkmė, pi
nigai taip pat parduodami už šiuos resursus, tačiau 
jų galiojimo laikas gerokai trumpesnis. 

Papasakosiu jums istoriją apie vieną gerą, bet 
liūdną žmogų. Žmogelis buvo neturtingas. Pie
tums jis valgė sriubą, užsikasdamas duona (kad 
būtų sočiau). Turėjo trobelę. Nedidelę, suklypu
sią, tačiau ji saugojo nuo lietaus. Turėjo jis batus. 
Vienerius, truputį apiplyšusius, turėjo jis save, tad 
KITĄ dar reikėjo rasti. Gyveno jis netoli jūros. 
Naktimis galėjo klausytis bangų mūšos. 

Ką jam veikti, paklaustumėte, prie jūros? Ar jis 
žvejys, ar jūrininkas, o gal jis laivo kapitonas? Deja, 
žmogelis nežengė į jūrą, jis mirtinai bijojo vandens. 
Užsimovęs vienintelius batus, šiaudinę skrybėlę už
sivožęs ant galvos, jis kasdien traukė link motulės 
jūros, tačiau žengė ne į vandenį. Jo kojos brido 
smėliu, o žemėn nudelbtos akys ieškojo stebuklo – 
gintaro gabalėlio:

– Žiūrėk, štai, šis žiba it saulė. Ją kažkada ma
čiau.

– Pažvelk kairiau, tasai pajuodęs lyg būtų tit
nago brolis.

– O ten! Tuojau, tuojau nubėgsiu...Toks dide
lis, kad net jūra atsispindi. Dabar matau – graži. 

Taip lakstė žmogeliukas diena iš dienos paskui 
akmenėlius ir kalbėjosi. Deja... Su savimi. Šio tur
to jis niekam nerodė. Nors, tiesą sakant – nebuvo 
kam. Pabaigęs darbus, kai saulė eidavo miegoti, 
žmogelis skaičiuodavo savo laimikį:

– Dvidešimt... Trisdešimt... Aštuoniasdešimt... 
Mažai! Reikėjo ilgiau pabūti. Su saule pakilti, jai 
užmigus neišeiti, – apgailestavo žmogelis. 

Gintarą jis kruopščiai saugojo medinėje skry
nelėje. Juk tai – viso gyvenimo turtas. Ją atidarius, 
vaiskia geltona spalva nušvisdavo kambarys. Tačiau 
iš kambario akmenėliai taip ir neiškeliavo. 

O žmogelis... Jis vis ėjo ir savo kelionei galo 
nematė. Nematė jis ir kitų. Aklinas jam buvo likęs 
pasaulis. Žmogelio akys tegaudė gintarą, jos žvelgė 
į visas puses, tačiau tik žemėn žiūrėjo. Nepažintas 
jam liko briliantinis dangaus spindesys, nepatir
tos safyrinės jūros malonės, neprivertė nuo grožio 
apakti rubininiai saulėlydžiai. Akyse spindėjos tik 
gelsvi gintaro lašai. Žmogelis ėjo, ėjo, o pro jį pra
ėjo žmonės, galbūt meilė, gal draugai, o jis vis ėjo 
ir kuždėjo – daugiau, daugiau, dar per mažai. Kol 
balsas tilo, kojos linko, kūnas krito. Žmogelis pir
mą kartą atsisuko į jūrą, raukšlėtą veidą pabučiavo 
saulės spinduliai, jo skruostu nuriedėjo krištolinė 
ašara. Dabar jau paskutinį kartą žmogelis ištarė: 
daugiau, daugiau, dar per mažai. Tik šįsyk pagal
vojo ne apie gintarą, o apie gyvenimą. 

Miglės Daugnoraitės nuotraukos
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Visi ambicingi žmonės turi savo tą vienintelį 
tikslą, kurio siekia bet kokia kaina. Tai dažniausiai 
arba labai aukštos pareigos, arba bet kokios parei
gos pasaulinio lygio kompanijoje, ar galiausiai sa
vas verslas su fix idėja. Tačiau retas kuris susimąsto, 
kas nutinka, kai ten atsiduri.

Apie IUCN aš pradėjau mąstyti vos pradėjusi 
studijuoti antrąjį bakalaurą. Baigusi mėginau gauti 
bet kokias pareigas, bet būtinai šioje organizacijoje. 
Nepavyko. 

Truputėlį daugiau apie pačią organizaciją, kuri 
yra žinoma ne visiems. Na, bent jau tiems, kurie 
nėra susiję su aplinkosauga. Aišku, pasitaiko klau
simų ir su aplinkosauga savo ateitį siejantiesiems. 
O tai jau tikrai šokiruoja. Taigi, IUCN – Interna
tional Union for Conservation of Nature, išvertus – 
Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga. Ši sąjunga 
apima visą pasaulį, skyrių ar bent jau atstovų turi 
daugelyje valstybių. Jos išskirtinumas yra toks, jog 
ši institucija neturi galios priimti sprendimų, ji gali 
tik konsultuoti valstybes arba organizacijas dėl joms 
iškilusių aplinkosaugos klausimų. Tačiau neapsi
gaukite, po tuo slypi daug daugiau – ši sąjunga yra 
tokia galinga, kad jos dėka vyksta konvencijos, ku
riomis vėliau vadovaujasi regionai, sąjungos, valsty
bės. Visiems, manau, teko girdėti apie garsiąją Rio 
de Žaneiro konvenciją dėl rūšių apsaugos, klimato 
kaitos ir dykumų plėtimosi. Taip, už jos stovi ta pati 
organizacija, ir mūsų šalių vadovai kiekviename 
žingsnyje remiasi tokių konvencijų išvadomis. Tai 
vienintelės gairės pasauliui, kuriomis valstybės nori 
nenori turi remtis. Sąjungos principas yra visas iš
vadas ir pasiūlymus paremti moksliniais įrodymais. 
Kiekvienas biuras pilnas „moksliukų“, kurių kalbą 

Miglė Daugnoraitė

Pasiektas aukščiausias tikslas, 
o kas toliau? 

gali suprasti tik „jų pačių rūšis“. Tačiau jie užkopė 
tokiais laiptais, kurie aplinkosaugoje aukščiausi ir 
stačiausi. Todėl tai buvo mano tikslas ir siekiamybė, 
nes aukščiau nebėra kur. 

Taigi, kelionė į šią organizaciją tikrai buvo ne
lengva, visgi lipti teko aukštai. Kelią tiesiau ilgą 
laiką, nepasiekiau lengvu žingsniu. Ši kelionė buvo 
įdomi ir duobėta. Vienas iš įdomesnių žingsnių 
šioje kelionėje turbūt buvo nuvykimas į Europos 
Parlamentą Strasbūre. Įspūdis sutrikdė. Visi tokie 
pat kaip ir nemotyvuoti darbuotojai paprastuose 
biuruose: šneka apie aplinkosaugą, o vandenį ge
ria iš plastikinių buteliukų... Na, suprantantiems 
paradoksas turbūt aiškus. Užmojis – kiekvienai ša
liai pasirodyti geresnei viena prieš kitą. Parlamento 
darbuotojai kas savaitę ar dvi pervažiuoja iš Briuse
lio į Strasbūrą. Taip, visa dokumentacija važinėjasi 
kartu, sklandžiai leidžiant CO2 į jau ir taip užterštą 
orą. Na ir kas? Juk jie tai gali: skambiai kalbėti, bet 
veiksmais to neliudyti. Jau tada kilo minčių, kad 
toks svarbus, mūsų pasirinkimus ir sprendimus 
diktuojantis organas gali būti toks paprastas – kai 
kam tai kasdienis darbas nuo 8ių iki 5ių, kažkas jį 
atlieka geriau, kažkas per smarkiai susitelkęs į savo 
reikalus, kad susikoncentruotų į Europos visumą. 
Tada mano ambicija paaugo dar labiau – pamatyti, 
kas vyksta pasaulinio lygio organizacijoje. Nejaugi 
toks pats jovalas? 

Ir štai po beveik pusės metų įnirtingų pastangų 
žengiant paskutinį žingsnį, bemiegių naktų, nes po
kalbiai vykdavo su dideliu laiko skirtumu, aš stoviu 
prieš labai neišvaizdų pastatą su trijų pasaulinių or
ganizacijų logotipais: RAMSAR, IUCN ir WWF. 
Nebaisu, smalsu. Mane turėtų pasitikti moteris, su 
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kuria visą laiką ir bendravau. Aš esu Šveicarijoje, 
todėl skubu atvykti keliomis minutėmis anksčiau, 
nes vėlavimas čia – baisus nusižengimas. Užpil
dau anketą, man išduodamas „leidimas“ – tai yra 
paprasta „lankytojo“ kortelė. Mane turinti sutikti 
darbuotoja vėluoja keletą minučių, nenustembu. 
Mūsų bendravimas buvo gana vinguriuotas, daug 
atšauktų, pamirštų susitikimų ar elektroninių laiš
kų. Pagaliau, jai pasirodžius, nustembu – ji tokia 
mažutė, niekada nebūčiau pamaniusi, nes per ka
merą juk matai tik veidą. Tai mane labai nustebi
na ir pribloškia, – negaliu paaiškinti, kodėl. Ji vis 
tiek nepasirengusi manęs priimti, dar neaišku, prie 
kurio stalo galėčiau įsikurti, todėl laukiu apačioje. 
Pagaliau pagriebiame kavos puodelį, už kurį ji su
moka, nes automatu gali naudotis tik darbuotojai 
su specialiomis kortelėmis. Ji greitai susako mano 
užduotį, pabrėžia – nesikreipti, nebent tikrai už
strigsiu, kitu atveju rašyti elektroniniu paštu. Na, 
keistoka, bet, mano manymu, žmonės, užimantys 
atsakingas pareigas globalioje organizacijoje, yra 
tikrai labai užsiėmę. Aš čia atvykau tik kaip prakti
kantė, tačiau ir taip negaliu vadintis, nes neleidžia 
Žmogiškųjų išteklių biuras, taigi esu tik savanorė. 
Savanorystė čia irgi labai apibrėžta, – trys savaitės, ir 
ne ilgiau, neskiriamas net kompiuteris, todėl viskuo 
turi pasirūpinti pats. Ir vis dėlto daug kas varžosi 
norėdami čia patekti. Nors organizacija iš princi

po elgiasi nelabai svetingai. Toliau viskas dar labiau 
stebino, yra arbatinukas ir kavos aparatas, bet tik 
tiek. Nori kavos? Ne tik atsinešk savo kavos, bet ir 
puodelį. Keista, kai tokioje organizacijoje netviska 
jų logotipinė atributika. Mums įprasta matyti puo
delius, rašiklius, skirtukus, marškinėlius ir panašius 
suvenyrus su logotipais įvairiose organizacijoje, ku
rios siekia skleisti žinią apie save. O čia juntamas 
užtikrintumas, pasitikėjimas savo organizacija ir be 
jokių marketinginių triukų. Gaila, prisiminimui tik
rai būtų smagu gurkšnoti kavą iš IUCN puodelio. 

Biuro aplinka labiau primena „learning hub“, 
tai tiesiog darbo vieta, šiuo atveju  darbuotojams 
naudotis kompiuteriais, stalai gana sugrūsti, tik 
keliuose kambariuose stovi po vieną stalą, kitur – 
trys, keturi. Tačiau vyrauja visiška tyla, darbo metu 
neišgirsi nei skambučių, nei kalbų. Pokalbiams 
skirti susitikimo kambariai. Darbuotojai šnibždasi 
tik išskirtiniais atvejais, ir tik apie darbo reikalus. 
Įdomu būtų sužinoti kiekvieno asmeniškai moty
vaciją. Mane, padirbėjusią įvairiose pasaulio šalyse, 
tai labai stebina. Tačiau tai gal ir yra didžiausias iš
skirtinumas: tokia stipri organizacija turi tvirtą pa
matą – neblėstančią dirbančiųjų motyvaciją, kuria 
jie dega iš vidaus, o ne dėl išoriniais menkniekiais 
sukurtų detalių. Taip pat kyla mintis, ką sukuria 
begalinės savanorystės. Šiais laikais norint pradėti 
dirbti aplinkosaugoje, diplomo seniai nebepakan
ka. Reikalavimai auga kasmet: norėdamas gauti ele
mentariausią poziciją, privalai turėti trejų, penke
rių, o dabar jau septynerių metų patirtį. O iš kur ją 
gauti, jei visi to reikalauja? Belieka savanorystė, tada 
atsirenki, ko iš tiesų nori, nes išbandai daug sričių. 
Tuomet į darbo rinką ateina labai perspektyvus ir 
motyvuotas asmuo. Nors tai nėra teisinga ir labiau 
panašu į išnaudojimą, atsižvelgus į tai, kad jauni, ką 
tik studijas baigusieji neturės kur dėtis. O jei tikrai 
myli gamtą, „tarnaus“ be atlygio. Nustembu, kad 
darbuotojai čia yra tikrai jaunesni, nei aš įsivaizda
vau. Na, būtent apsigynę magistrinius darbus, pasa
vanoriavę penkerius metus – tokio amžiaus?.. Ir jau 
vaikštančios savo srities enciklopedijos... 
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Keletas sakinių apie žemiškus dalykus nukryps
ta tik pietų metu. Dažniausiai aptariamas valgyklos 
arba atsineštinis maistas. O tada vėl grįžtama prie 
profesinių diskusijų, ir labai džiaugiamasi, kad kar
tais, atsitraukus nuo mokslinės literatūros, galima 
išgirsti „tikro gyvenimo“ patirties. Ir man teko ga
limybė pasidalinti savo patirtimi iš Seišelių. Viena 
IUCN darbuotoja pradėjo vapėti, kaip Seišeliuose 
viskas puikai išvystyta, palyginti su Madagaskaru. 
Seišeliai neva labai turtinga ir išsivysčiusi šalis. Aš 
kurį laiką klausiausi ir tylėjau. Laikiausi principo: 
kai klausaisi išmoksti daugiau, nes jei tik pats pa
sakoji, kartoji tai, ką ir taip jau žinai. Kolegė toliau 
burnojo, kaip Madagaskare niekas neturi galimy
bės būti išgirstas, nes neįmanoma išsiųsti kvietimo 
į viešuosius pasitarimus. Ji toliau tęsė: kaip mūsų 
išsilavinusiame pasaulyje, va, sėdi tam pačiam ofise, 
išsiunti konferencijos kvietimą ir tuoj pat visi susė
da diskusijai. Tą pat galima padaryti ir Seišeliuose. 

Visų pirma, man toks bendravimas per tech
nologijas niekada neprilygs ir nebus toks pat geras 
kaip akis į akį, nes nebelieka apsikeitimo energi
ja. Kitas dalykas, kaip labai taikliai pasakė mano 
supervizorė: mums, ištisą dieną sėdintiems prie 
kompiuterių, visai neaiškus dalykas, kaip infor
macija pasklinda neišsivysčiusiose šalyse. O ji 
sklinda, ir gana greitai, tik kitokiais būdais: susi
būrimai, vakarienės, šokiai, turgus ir panašiai, tai, 
ką mes, užsiėmę žmonės, esame pamiršę. Ir tada 
aš nusprendžiau nebebūti kukli, juk tik klausyda
ma irgi nepatrauksiu dėmesio. O juk aš vis vien 
svarstau, kad norėčiau atstovauti šiai organizacijai. 
Taigi, prabylu ir pasidalinu savo darbine patirtimi 
iš Seišelių: tenai informacija pasiekiama ir cirku
liuoja tik vienoje – Mahės saloje. Kitos salos yra 
per atokiai, jos nėra įtraukiamos ar kviečiamos 
priimant sprendimus. O juk kaip tik atokias salas 
supa saugomos teritorijos, jose daug mažiau darbo 
galimybių, todėl žmonės iki šiol pasikliauja gam
tos ištekliais, kad išgyventų. O atėjusios tarptau
tinės organizacijos pareiškia: „privalote“ apsaugoti 
10% pakrančių, jei norite išlaikyti gerą „įvaizdį“. 

Valdančioji galia, t. y. tie, kurie sudalyvauja visuo
menės pasitarime ar balsavime, nustumia tokias te
ritorijas aplink mažiau gyvenamas arba negyvena
mas salas, kad neapsisunkintų sau gyvenimo. Ir ką 
gi: visi, kurie turi balsą, lieka patenkinti, o tie, ku
rie balso neturi – nesiskaito. Ir taip sukasi pasaulis. 

Įdomu būti biure, kuriame žmonės neatitrauk
dami nosių nuo kompiuterių, skaito nežmonišką 
kiekį mokslinės literatūros, nagrinėja įstatymus, ta
riasi ir konsultuoja besivystančių šalių valdančiuo
sius. O nors tu ką: viskas praktikoje veikė, veikia ir 
veiks kitaip, – taip, kaip reikia.

Prabėgus savaitei, padariau daugiau atradimų. 
Kažkoks paradoksas: žmonės, susitelkę prie savo 
kompiuterių, su pastabomis besikreipiantys tik 
elektroniniais būdais, yra visiški atlapaširdžiai per 
pertraukas. Jie vienas apie kitą žino viską – net 
keista. Iš kur ir kaip – to dar nepavyko atsekti. 
Prisėdus prie pietų stalo galima pusvalandį šiaip 
šnekučiuotis, ir tik paskui tave paklaus vardo, nors 
jau būsiu pamačiusi visas augintinių nuotraukas. 
Mano supervizorei mane pristatinėjant dar vienai 
kolegei, kitas kolega vos nešoko per stalą, kad ga
lėčiau būti pristatyta. Keista, bet čia tvyro draugiš
ka atmosfera. Labai įdomi ir sunkiai nupasakoja
ma vieta – IUCN biuras Šveicarijoje. Ir šiek tiek 
ironiška, kad išsilavinę žmonės supranta, taip pat 
paburnoja apie biurokratiją, vakarietiško ir likusio 
pasaulio nesuderinamumą, tačiau kasdien renkasi 
biure, į kurį puodelį turi atsinešti pats. 

Miglės Daugnoraitės nuotraukos
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Kinai turi posakį: jeigu žmogus bent kartą per 
dieną užsisvajojęs pažvelgia į dangų, tai reiškia, jog 
jis yra laimingas.

Vis dažniau pagaunu save žiūrint į dangų. Pa
skaičiuoju debesis, greitai suvedu plunksnuotus 
kraštus ir galūnes. Retsykiais prisimerkiu, nes į akis 
byra ankstyvo rugsėjo saulė.

Šiandien ėjau namo kabindama koją už kojos. 
Kairiame bate žiojėjo skylė. Kulnu jaučiau kiekvie
ną akmenuką ir po šaligatviu susiraizgiusią vidu
tinio amžiaus medžio šaknį. Prie vaikių ir baltų 
kačių pilnų terasų stabtelėjau. Pažvelgiau į dangų. 
Veidą paglostė stiprus vakaro vėjas, debesys pradė
jo irtis kiek greičiau.

Sustojau, akyse prisikaupė ašarų. Pirmoje tera
soje gyvenantys du šviesūs šuneliai sulojo ir aš atsi
budau iš savo transo, besiveliančiom kojom nusku
bėjau namų link. Ir tik prisėdusi ant lovos krašto, 
su juodu paltu vis dar ant pečių, supratau, kas taip 
stipriai traukė ašaras.

Pastebėjau, jog pripratau bent kartą per die
ną užvertusi galvą pereiti Gediminu nuo Lukiškių 
aikštės iki Katedros. Jei nespėju ten – tai grįždama 
namo, lauke jau temstant, leisgyvėms žvaigždėms 
žiopčiojant miesto baltumo kupiname danguje. 
Niekada nepagalvojau, bet dabar suprantu, ti
krai tikrai suprantu, jog iš visų jėgų bandau apverst 
tą seną kinų posakį. Jeigu jie iš laimės žiūrėdavo 
į dangų, galbūt aš, žiūrėdama į dangų, tapsiu lai
minga? Kažin kiek džiaugsmo pilnų akių debesys 
jau matę?..

Gabija Augustinavičiūtė

Žinau, kad nesveika, pamokslaut man nerei
kia – pamoksluose vaikystėj nuskendau. Nesveika, 
bet žiūrėjimas į dangų tapo mano nerviniu tiku. 
Anksčiau tai buvo žiovulys. Vėliau staigus pečių su
traukinėjimas. Tada perėjau prie pirštų traškinimo. 
Po vieną, lyg norėčiau kiekvieną nusiimt. O da
bar, mano kūno džiaugsmui, perėjau prie paprasto 
spoksojimo į dangų.

Ir dabar pati nebežinau, kuo tikėt – savim ar 
tais senoliais kinais. Ar mes darom dangų laimingą, 
ar jis mus? Nesu tikra.

Kažin ar tik visi neturim tokio pat nervinio 
tiko? Galvoj turiu ne žiūrėjimą į dangų ir ne pirš
tų laužymą. Kalbu apie tą patį laimės ieškojimą, 
tą patį beribį žiūrėjimą į dangų. Einam, brendam, 
siekiam, puolam, trenkiam galva į grindinį ir… vėl 
netyčiom spoksom tiesiai į dangų, sunkią galvą ant 
žalio kupsto numetę.

Matyt, esmė ne kaip dažnai žiūri į dangų, o 
kokiomis aplinkybėmis tai darai. Galbūt kada grįž
dama namo kramtysiu lūpą. Iki kraujo. Bus brit
ki diena. Tada iš įpročio pažvelgsiu į dangų. Nepa
jusiu nieko. Na, neviltį, geriausiu atveju.

Bet, akims pradedant pildytis ašarų, paslysiu ant 
banano žievės. Kaip multikuose. Ir gulėsiu ant žemės, 
akim žvejosiu blėstančias žvaigždeles. Stebėsiu, kaip 
kovoja su riaumojančiom prekybos centrų šviesom. 
Ir gal tada, gal pagaliau tada suprasiu, kas yra laimė.

Galbūt. O kol kas žinau tik tiek: laimės sieki
mas tėra mano asmeninis nervinis tikas.

Laimingas nervinis tikas
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Sugrįžt namo

Pirma stotelė
Traukinių stotis, laukiamasis

Antram kurse, prieš pat Kalėdų atostogas, 
mirė kursiokas. Vienas iš trijų mano kurse buvusių 
Matų. Dėstytoja sakė, kad nusižudė. Jo kūną rado 
bendrabuty, vienoj iš dušų kabinų. Sklido gandai, 
kad niekieno nepastebėtas gulėjo ten kelias dienas. 
Buvo savaitgalis.

Per Kalėdų atostogas grįžus namo, vaikščioda
ma su buvusiais klasiokais, netyčia užtikau raudo
no kraujo balą, besislepiančią po Baltosios rožės 
tiltu. Tupėjau prie nežmoniškai didelės kraujo dė
mės, kelias minutes paskendusi keistoj hipnozėj. 
Tą vakarą grįžus namo negalėjau nustot verkus. Ne 
dėl to, kad itin gailėjau nuo tilto nušokusio nepa
žįstamojo, bet lietaus praskiesta bala akiplėšiškai 
rėkė kursiokas negyvas kursiokas negyvas kursiokas 
negyvas. Tą vakarą verkiau ir dėl to, kad kažkur 
giliai palengvėjo. Ratas pagaliau užbaigtas, gyvatė 
pagaliau prarijo savo uodegą.

Šiandien išvažiuoju iš universiteto miestelio, 
palieku trejus sunkiai išgyventus metus. Visi klau
sinėja – koks jausmas pabaigus universitetą? Paga
liau pamatyt, kad sunkus darbas iš tiesų atsiperka? 
Nuoširdžiai sakau, iš kur man žinot? Jokių rezulta
tų dar vis neturiu, diplomų įteikimas glūdi kažkur 
ateity ir neturiu nieko, kas pasakytų well done!

Galbūt vis dar laukiu savo raudonos dėmės po 
begaliniu tiltu, galbūt tam dar reikės poros mėnesių, 
o gal ištisų metų, kad iš tiesų pajusčiau, kad šitas 
gyvenimo skyrius jau užbaigtas. Nes dabar jaučiuosi 
kaip paskutinis knygos puslapis, paliktas interpreta
cijai, ir aš nesu ta, kuri turi teisę jį interpretuot.

Žinau, kad šiandien išvažiuoju, bet įpročių ap
sėstas mano kūnas šnabžda aha, pabūsi Lietuvoj, 
grįši, susirasi darbą vasarai ir rugsėjį vėl keliausi į tra
są. Gal mano raudona dėmė bus kitas rugsėjis, kai 
to mėnesio pradžia man nebereikš nieko ypatingo. 
Nežinau. Teks palaukt ir sužinot. O laukti aš moku.

Girdžiu, kaip už sienos esančioje platformoje 
sustojo traukinys. Mano traukinys. Greitai susi
dėsiu daiktus ir važiuosiu oro uosto link. Žinau, 
kad turiu bilietą tik į vieną pusę, bet monotoniš
kos smegenys netyčiom planuoja atgalinę kelionę. 
Šiandien ausis užpildo Mac Demarco ir lengvu 
žingsniu keliauju pirmyn.

Neatsigręždama. Pirmyn.

Antra stotelė
Starbucks, staliukas prie lango su vaizdu į batų 
parduotuvę

Pastaruoju metu pastebiu, kad vis dažniau ir 
dažniau užsidedu iš brolio nuvogtas ausines, bet 
neįsijungiu muzikos. Einu tyloj, gatvės garsai vos 
ne vos prasibrauna iki mano ausų. Kartais atsito
kėju po keleto minučių, retsykiais – nuėjusi visą 
kelią. Kažkaip ramina, pravalo galvą.

Šiandien jaučiu, kad to man labai reikia, galvos 
pravalymo. Kiekviena nesąmoninga kūno ląstelė 
trokšta viską pradėti iš naujo, išjungti, po galais, 
pagaliau išjungti tas nelemtas smegenis ir tyloj irtis 
į priekį.

Todėl po miestą keliauju su ausinėm, bet be 
muzikos. Turiu pripažint, tokia sterili tyla tinka to
kiam miestui kaip Lidsas. Turėčiau paminėti, kad 
dabar yra sekmadienio vakaras, visi apsipirkimo 
centrai tupi tylūs, tarsi apleisti, postapokaliptiniai. 
Gatvelės, paprastai prikimštos šešiolikmečių, dievi
nančių Primark, taip pat guli tuščiavidurės.

Praeinu pro vieną iš apsipirkimo centrų. Per 
tylias ausines girdžiu, kaip aidi mano žingsniai. 
Vieniši lelijų pavidalo šviestuvai vis dar žybsi virš 
kruopščiai išplautų juodų plytelių. Viskas dvelkia 
dirbtinių obuolių kvapo veidrodžių valikliu. Viskas 
taip sterilu, pagalvoju. Nenatūraliai sterilu.

Nenatūraliai sterilu. Koks taiklus apibūdinimas 
paskutiniams mano metams universitete. Turėjau 
darbą, kartais netgi visai smagų darbą, šiais metais 
mokiausi patį mėgstamiausią modulį apie Rytų Azi
jos kiną. Daug dirbau, daug rašiau, bet rašiau, kas 
iš tiesų buvo įdomu. Ir vis vien gyvenimas, atrodo, 
dvelkė tuo pačiu netikrų obuolių kvapo valikliu.
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Dabar nebeatsimenu, kur buvau, – ar Lietuvoj, 
ar kažkur Anglijoj, – kai aukštam stikliniam pasta
te mačiau, kaip iš išorės valomi nuo lubų iki žemės 
besidriekiantys langai. Aš vaikščiojau dešimtame, 
gal dvyliktame aukšte. Vyras, jaunas vaikinas, iš 
tiesų, stovėjo ant lengvai vėjo supamos lentos, nu
leistos kažkur iš dangaus. Pro mane ėjo žmonės, 
tarškėdami apie pietus ir kitus bereikšmius daly
kus, retkarčiais uždengdami siūbuojančio vaikino 
siluetą. Jei gerai prisimenu, pastato langai iš išorės 
buvo veidrodiniai, skaisčiai mėlyni, šiek tiek tam
sino į vidų krentančią šviesą. Vaikinas, išsitraukęs 
geltoną skudurėlį, pradėjo brūžinti langą, retkar
čiais sustodamas ir pažvelgdamas žemyn.

Gal taip ir jaučiausi čia visus trejus metus. Ka
bojau kažkur tarp dangaus ir žemės, šiek tiek į kai
rę nuo visų žmonių, kurių per veidrodinius langus 
matyti negalėjau. Ir tikriausiai viskas, ką mes, aš 
ir tas siūbuojantis vaikinas, galėjom užuosti, buvo 
dirbtinių obuolių kvapo valiklis.

Prieš Kalėdas rašiau filmo A Girl Walks Home 
Alone at Night analizę. Raizgiau žodžius apie 
stereo tipus ir išsilaisvinimą iš jų (jei tai išvis yra 
įmanoma – abejoju), bet čia tema kitam kartui. 
Analizėje paminėjau, kad veiksmas vyksta niekada 
tiksliai neapibrėžtame mieste, a place in no place – 
vietoje, kuri egzistuoja tik niekur. Galbūt šioje vie
toje ir supomės, tas langų valytojas ir aš. Manau, 
kartkartėmis visi truputėlį egzistuojam tuštumoje, 
kur nei tai, kas praėjo, nei tai, kas dar ateis, tampa 
visiškai nepasiekiama. O tai, kas vyksta dabar, virs
ta monotoniškais rankų judesiais, kuriuos darome 
nebegalvodami. Ir ar tai būtų langų valymas, ar pa
dėklų nešiojimas, ar esė apie pirmuosius Kubricko 
darbus rašymas – viskas ilgainiui tampa smegenis 
šipinančiais rankų judesiais.

Galbūt tai, ką noriu iš tikrųjų pasakyti, guli 
kažkur po šitom eilutėm. Juk visi mojuojam, vis 
piktinamės tais atšipusiais judesiais. Tačiau paste
bim tik savo. Ir tavo mojuojanti ranka man atrodo 
draugiška, ne vieniša. Niekaip negaliu prisiminti 
autoriaus, bet vienas rašytojas/filosofas/moksli
ninkas, kalbėdamas apie nacionalines visuomenes, 

pastebėjo, kad šis kolektyvizmo fenomenas yra ne
pakartojamai keistas. Pavyzdžiui, mes, visi pasaulio 
lietuviai, iš pačių pačių pagrindų esam susiję tik 
tuo, kad esam kilę iš vienos šalies. Galbūt kai kurie 
iš mūsų net nebekalba lietuvių kalba, galbūt kai 
kurie gyvena Pietų Afrikoj. Esam išsibarstę, nepa
siekiamai toli vienas nuo kito.

Bet tada ateina Lietuvos vardo šimtadienis. Ir 
pradedam dalintis senomis nuotraukomis, senais 
prisiminimais. Po truputį jaučiam tą nematomą 
trauką vienas kitam. Tačiau įdomiausia tai, kad 
juk visi vienas kito gyvenime nesam sutikę ir tikrai 
nesutiksim, todėl mūsų bendruomenė iki tam tikro 
lygio yra tik mūsų vaizduotės vaisius. Tikriausiai 
per pačią šventės dieną Katedros aikštė Vilniuje su
rinko bent trečdalį viso miesto, bent trečdalis kartu 
lingavo pagal Mikutavičiaus dainas. Bet net ir tą 
trečdalį sudarantys žmonės nepažvelgė vienas kitam 
į akis, nesusidaužė pečiais linguodami pagal ritmą, 
nes tai tiesiog fiziškai neįmanoma. Bet visi tą dieną 
jautėm keistą iš dalies įsivaizduojamą vienybę.

Manau, kad tokia nacionalinių/globalinių ben
druomenių vienybė turi veikti kaip mūsų variklis, 
kaip paguodos prisilietimas, kai jaučiamės itin vie
niši. Kai pradedam galvoti, kad tik mes patiriam 
tuos monotoniškus judesius.

Nes už mūsų visada stovi milijonai tokių pat 
kaip ir mes, tik jie tyli. Dažniausiai.

Trečia stotelė
Mcdonnald’s, staliukas prie aprasojusio lango

Šituose tekstuose dažnai pagaunu save minint, 
kaip norėčiau, kad mano smegenys bent kartkar
tėmis nutiltų. Neturiu galvoje tikrų, svarbių min
čių apie gyvenimą ir jo variklį, bet apie monoto
niškus ritualus, kuriuos smegenys priprato atlikt. 
Ar tai būtų savivertės tikrinimas, ar panika dėl 
rytojaus, ar niekada nedingstančios problemos dėl 
pinigų – šitai bandau užtildyti išeidama į žmonių 
susibūrimo vietas, klausydama Pierce the Veil ir 
rašydama, vis rašydama. Kartais jaučiu, kad nuo 
šių minčių atsijungiu, kartais sugebu ištraukti tą 
nelemtą kištuką ir tiesiog klausyti aplink mane rie
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dančio gyvenimo rato. O pirštai tada laksto patys, 
net ir dabar jau nebežinau, apie ką kalbėjau šitos 
pastraipos pradžioje.

Už manęs sėdi būrys trylikamečių, vienas per 
kitą šaukiančių apie savo simpatijas. Fone groja se
nos One Direction dainos, o aš pirštais mąstau apie 
gyvenimą. Juxtaposition. Naudingiausias žodis, 
kokį išmokau pirmais studijų metais. Priešprieša.

Dar vienas dalykas, kurio mane išmokė mano 
nemėgstamiausia rašymo dėstytoja buvo požiūris į 
rašymą. Pirmais metais, galbūt net pačioj pirmoj 
paskaitoj, ji pasakė, kad jai nesvarbu, ką mes ra
šom, svarbu, kad tik rašom. Iš pradžių nesupratau, 
ką ji turėjo galvoje, bet su kiekviena praėjusia die
na suprantu, kad neįvertinau jos įžvalgų. Rašymą 
ji lygindavo su bėgimu. Jei dabar visiems jums liep
čiau nubėgti maratoną, manot, kad sėkmingai pa
siektumėt finišo liniją? Absolutely fucking not, you 
hear me? You’d all be dead. Visi būtume negyvi. Bet 
jeigu kasdien bėgtume po mylią, tada po dvi, tris, 
dešimt, pagaliau nubėgtume ir maratoną. Practice 
doesn’t make perfect, sakydavo dėstytoja. Reguliarus 
darbas sukuria tobulybę arba bent jos iliuziją. Tik
riausiai visais šitais žodžiais tiesiog bandau padėko
ti tai cypiančiai dėstytojai.

Galbūt ji buvo pamoka man, kad nemėgs
tu, ne, greičiau nemoku priimti vertingų pamokų. 
Čia tikriausiai veikia kažkoks savarankiškumo ir 
nepriklausomybės kompleksas, nuolat man kar
tojantis, kad viską galiu padaryt pati, kad šiame 
pasauly man užtenka manęs. Nepriimu ne tik ver
tingų pamokų, bet ir patarimų, ir ištiestų pagalbai 
rankų. Manau, kad dabar jau esu tokioj gyvenimo 
stadijoj, kai bandau priimti, ką mano instinktai lie
pia atstumti, nes iš tiesų nė vienas nesam sutvertas 
išgyventi visiškoj vienumoj. Tačiau, nors ir jaučiu 
esanti šioj stadijoj, kažkur pasąmonėj vis dar ma
tau pagalbos ir patarimų priėmimą kaip kažkokią 
nelemtą pralaimėjimą. Kad nesu pajėgi susitvarky
ti pati. O itin kvaila, kad žinau tai – mano del
nai mažyčiai, juose beveik niekas netelpa. Bet vis 
vien, užsispiriu ir bandau vienu kartu nusinešt visą 
kopą. Jeigu filmų kritikas analizuotų mane kaip 

veikėją, šį savarankiškumą pavadintų mano fatal 
flaw – fatališku trūkumu, t. y. kažkuo, kas guli po 
kiekvienu mano pasirinkimu ir veiksmu. Kažkas, 
ko niekaip negaliu išvengti, kad ir kaip stengčiausi 
nuo to pasprukti.

Už lango pradeda temti. Tikriausiai pats laikas 
keliauti į oro uostą. Laukia ilga naktis.

Ketvirta stotelė
Vilnius–Alytus, keleivio sėdynė

Šoniniai langai tupi sulindę į mašinos dureles. 
Vėjas liejasi laisvai, landžioja pro kiekvieną kampe
lį. Išpučia paskutinio pokalbio likučius apie ilgą – 
trejus metus trukusią – kelionę namo. Ir lieka tik 
monotoniškas ūžimas, primenantis elektros laidų 
gausmą vidury nakties.

Kad ir kiek bėgčiau, visada grįžtu ten, kur pra
dėjau. Universitete sėdėdama vis mintimis grįžčio
jau prie Nemuno, o būdama čia, dabar, raminantį 
vėjo ūžimą lyginu su elektros laidais už mano (bu
vusio) kambario lango. Ar ne keista?

Ranką iškišu pro langą, visai atpalaiduoju. Jau
čiu, kad beprotiškai stiprus vėjas ją stumia atgal, 
laužia per alkūnę. Bet rankos neatitraukiu – su
spaudusi pirštus, suformuoju mažytį pusapvalį 
kastuvėlį ir, lyg žaisdama smėliadėžėj, pilstau vėją.

Pro mus bėga miškai, vienas kitam lipdami 
ant kulnų. Šviečia saulė, meiliai paima užsilikusius 
baltus debesis ir švelnia ranka pastumia į šoną. At
palaiduoju galvą. Žvilgsniu gaudydama pušų viršū
nes, prisimenu paskutinius momentus lėktuve. Pro 
dviejų apvalių moterų siluetus lėktuvui leidžiantis 
mačiau raudonus Vilniaus stogus, Katedrą, Aušros 
vartus. Tą akimirką vienintelė mintis aidėjo pavar
gusioj galvoj: ir ką aš bandžiau apgaut? Kodėl vis 
ieškojau darbo nemėgstamam mieste, kokio vel
nio žiūrinėjau spintos dydžio kambarius Londone, 
jeigu vien akies krašteliu pagavus prabėgančius sto
gus, jaučiuosi… taip?

Stiuardesė paprašė užlenkti stalelį. Atsitiesiau 
atgal į savo vietą. Bet Lietuva vis nenustojo aidėt 
už užmerktų vokų. Ramino.

Kaip tas elektros gausmas.
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2018 metų gruodžio 17 dieną dienoraštyje rašiau:         
Sugalvojau neblogą eilėraštį apie Ravelio kvartetą. 
Bet niekada jo nepradėjau. 

Jei tą užmirštą žiemą būčiau buvęs ryžtingesnis, eilėse turbūt 
būčiau parašęs apie jauno menininko vargą neturtingoje šeimoje, 
kur švarus vanduo retenybė, paplavos pilamos pro trūnijantį langą, 
duona apgraužta šmirinėjančių žiurkių, 
o aliejinė lempa uždegama tik per šventes.

Būčiau parašęs apie jaunuolio viltis ir svajones, 
kai rodosi, kad visą pasaulį tau vienam lemta suprast 
ir kad jį pats gali pakeist sunkiu darbu, 
nors tai būtų tik keli taktai natų 
ant suglamžytos penklinės.

Būčiau parašęs apie pasipiktinimą beformės minios triukšmu, 
sykiu apie baimę jos išsižadėti, nes vienas niekada nežinai, 
ar esi ko nors vertas.

Būčiau parašęs apie šiurkščius kaip švitrinis popierius patalus, 
girgždančią lovą, už sienos knarkiantį tėvą, krūtinėje tuksinčią širdį 
ir kasnaktinę kančią dėl iššvaistyto laiko, kurią bandoma nuslopint 
vienanakčiais pažadais. 

Būčiau parašęs apie susižavėjimą merdinčiu mentoriumi, 
iš kurio artritinių pirštų šaukštas įkrenta į vėstantį buljoną 
ir kuriuo visi abejoja, nors jis rūpinasi tavimi kaip vienintele gija, 
jungiančia jo gyvenimą su pasauliu, kažkada pasirinkusiu kitą kelią.

Būčiau parašęs apie sustabarėjusią seną sistemą, 
kurioje apdovanojamas pataikavimas ir padlaižystė, 
diplomai, medaliai, rekomendacijos, tradicijos, 
o ne kitoniškas gestas, kuris visada griaudamas kuria. 

Gal būčiau parašęs ir apie pasipūtusią buržuazijos madmuazelę, 
bulvarais žengiančią per Paryžiaus purvą ir smarvę, 
per anarchistus ir proklamacijas, omnibusus ir korporacijas, 
čigonus smuklės gale, smuikais griežiančius arijas, 
kurią dėl gimimo neteisingame luome (ar dėl vaikiškos baimės) 
jis glamonėt galėjo tik akimis.

Orestas Razumas

Eilės apie neparašytas eiles
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Ir būtinai būčiau parašęs apie vėją: 
skvarbų, šaltą, gūsingą, besiblaškantį, 
žvarbų, karštą, ramų, skriejantį, 
šiaurės, rytų, pietų, vakarų, 
drungną, neregėtą, tobulą, 
kaip galvoje griaudžianti neparašyta simfonija.

Kita vertus, nežinau, kas man iš to vėjo. 
Anksčiau vėjas man atrodė banalus, 
o dabar tiesiog jo nepastebiu. 
Pučia, ir tiek. 
Gal ir jis jo nepastebėjo.

Gal jo gyvenimas buvo toks paprastas, 
kad apie tai neverta rašyti eilių. 
O gal toks sudėtingas, 
kad jį aprašytų tik negimę ar spėję numirti poetai. 
O gal toks unikalus ir nesuprantamas, 
kaip ir visi.

Gal dėl to ir neparašiau: 
žinojau, kad sukursiu jį pagal savo nenutapytą portretą, 
o tada mano eilės nieko nereikštų.

Būčiau parašęs kažką, 
ką ateityje vadinčiau silpnu ar beverčiu. 
Svetimu. 
Mirusiu. 
Tai, kas įvyks ir su šiuo tekstu. 
Ir su visais neparašytais. 
Ir kas nutiko pražilusiam mentoriui Raveliui, 
bevartant lygiose penklinėse išspausdintą 
jaunystės netikslumų žemėlapį.

2019 metų lapkričio 21 dieną dienoraštyje rašiau: 
Pajudėjau iš mirties taško su Raveliu.

Šiandien sustojau. 
Amžiams.

Įsitikinimai
Išgirdau, Laisvės alėjoje vogdamas žvilgsnius, 
kad žmogaus ląstelės kas septynerius metus atsinaujina.

Kas septynerius metus atsiranda naujas žmogus.

Zulindamas sutvarkyto Kauno bespalvį parketą, 
bandau kuo greičiau sudėvėt savo trečiąją versiją: 
man aštuoniolika, pastaruoju metu gan sunku, 
o antrojoj versijoj, pamenu, daugiau džiaugiaus 
nei liūdėjau.

Ričardo Šileikos nuotrauka
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Tad nagais nukrapštinėju alkūnės atomus, 
vis spjaudau (bet negaudau) į neaiškaus krūmo 
cemento bidoną savo DNR koncentratą, 
o nusiavęs batus trinu kulkšnį į surūdijusią armatūrą.

Bet pusnuogis, pusiau aptrintas laikinojoj sostinėj 
jaučiuosi kaip tikras kvailys, 
o dar priešais kažkoks ožys besišypsąs tratina gitara. 
Jos stygos – tarka, kaip greit ja ištrintum visą save. 
Koks didžiulis jo accelerando 
ir kaip greit besikilnojantys pirštai ištirpsta erdvėj.  
(Turbūt ir jam jo versija nepatinka).

Nesąmonė. 
Tegul sau groja, aš neturiu gitaros, jam tiesiog pasisekė. 
Geriau trauksiu namo – išalkau. 

Šalta.

Skraidžioja kirai ir stovi Soboras – arlekinas. 
Dievo išgaubti kupolai 
ir nuo suskilinėjusių kolonų trupantis tinkas.

Girgžtelėjimas.

Iš Soboro rūsio išlenda popas 
su braškių padėklu ant delno.

Aš nustebęs (ir išsigandęs) pasilenkiu. 
O jis man paduoda braškę (ji šalta) ir sako: 
Sūnau, suprantu tavo rūpestį, 
jis kyla iš nežinojimo ir kvailybės. 
Tiesą pasakius, žmonės keičia ląsteles ne kas septynerius metus, 
o kas dešimt.

Ir tada jis išnyko.

Mano burnoje tirpo braškė. 
(Sušildžiau ją savo seilėmis.)

Vadinas, gyvenu dar tik antrąją savo versiją. 
Vadinas, nėra ko liūdėti. 
Vadinas, reik džiaugtis.
Prarijau braškę. 
(Saldu.)
Su nauja viltimi skriejau miesto verpetais ligi nulūžo sparnai. 

Roko Gelažiaus nuotrauka
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Juoda stačiakampė scena, kairėje jos pusėje, už 
metalinių lentynų, primėtyta baltų, dažams skir
tų kibirų, dešinėje stovi kietas medinis krėslas. 
Aplanko tamsos, chaotiškos askezės, tuštumos ir 
begalinio lyg iš rūgšties gimstančio kūrybinio pro
ceso jausmas. Į salės lubas nukreipta balta šviesa. 
Nepastebimai įeina senas pilku kostiumu vilkin
tis vyras ir jaunas vaikinas kiek susiglamžiusiais 
marškiniais bei juodu švarku. „Ką matai?“ – pa
sigirsta vyresniojo klausimas, paprastai ir jautriai 
atveriantis žmogaus širdį ir dailininko akį. „Ką 
matai?“ – vis kartojasi ir kartojasi, bet ko daugiau 
galima paklausti dailininką? Kiek jums metų? Kiek 
uždirbate? Geriausiu atveju, ką skaitote? Ko galima 
paklausti žmogaus?

Matymas, jo laukas ir sugebėjimas matyti, yra 
esmė į kurią remiasi gyvenimas, bet dažno žmo
gaus jis itin siauras. Tai įrodo ir tirtantis jaunas 
dailininkas, atėjęs pas didįjį Rothko, nežinantis nei 
Niet zsche’s, nei Shopenhauerio ar Jungo. Jaunas 
žmogus ir jo gaivališkumas įsiveržia į senstančio 
dailininko kūrybos erdvę. Įsiveržimas bekompro
misis, iš prigimties konfliktiškas, net fatališkas, 
toks, apie kokį kalbėjo pats Rothko plėtodamas 
mintį, kad išeinant reikia sunaikinti tai, kas buvo 
prieš tave (ką padarė kubistai su impresionizmu, 
tai padarė Rothko, Pollock’as su kubizmu), tačiau 
problema iškyla tada, kai senasis dailininkas negali 
susitaikyti su mintimi, kad atėjo jo laikas būti su
naikintam, – tai žmogiškosios tragedijos gimimas. 

Ignas Zalieckas

Raudona  – tarp juodos ir baltos
Apie Valentino Masalskio režisuotą spektaklį Raudona pagal Johno Logano pjesę  

Valstybiniame jaunimo teatre. Dailininkas – Mykolas Sauka; kompozitorė  – Nijolė Sinkevičiūtė; 

vaidina: Valentinas Masalskis, Mantas Zemleckas, Donatas Želvys.

Tad nagais nukrapštinėju alkūnės atomus, 
vis spjaudau (bet negaudau) į neaiškaus krūmo 
cemento bidoną savo DNR koncentratą, 
o nusiavęs batus trinu kulkšnį į surūdijusią armatūrą.

Bet pusnuogis, pusiau aptrintas laikinojoj sostinėj 
jaučiuosi kaip tikras kvailys, 
o dar priešais kažkoks ožys besišypsąs tratina gitara. 
Jos stygos – tarka, kaip greit ja ištrintum visą save. 
Koks didžiulis jo accelerando 
ir kaip greit besikilnojantys pirštai ištirpsta erdvėj.  
(Turbūt ir jam jo versija nepatinka).

Nesąmonė. 
Tegul sau groja, aš neturiu gitaros, jam tiesiog pasisekė. 
Geriau trauksiu namo – išalkau. 

Šalta.

Skraidžioja kirai ir stovi Soboras – arlekinas. 
Dievo išgaubti kupolai 
ir nuo suskilinėjusių kolonų trupantis tinkas.

Girgžtelėjimas.

Iš Soboro rūsio išlenda popas 
su braškių padėklu ant delno.

Aš nustebęs (ir išsigandęs) pasilenkiu. 
O jis man paduoda braškę (ji šalta) ir sako: 
Sūnau, suprantu tavo rūpestį, 
jis kyla iš nežinojimo ir kvailybės. 
Tiesą pasakius, žmonės keičia ląsteles ne kas septynerius metus, 
o kas dešimt.

Ir tada jis išnyko.

Mano burnoje tirpo braškė. 
(Sušildžiau ją savo seilėmis.)

Vadinas, gyvenu dar tik antrąją savo versiją. 
Vadinas, nėra ko liūdėti. 
Vadinas, reik džiaugtis.
Prarijau braškę. 
(Saldu.)
Su nauja viltimi skriejau miesto verpetais ligi nulūžo sparnai. 
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Visuomenė priešinasi minčiai, kad laikas, 
karta, gyvenimo būdas, seksas ar geras mais
tas turi limitą. Joks žmogus negali to lengvai 
pripažinti. Kaip šuo negali sustoti ėdęs, taip 
žmogus negali sustoti norėjęs daugiau. Gal
būt tai ir priveda prie su(si)naikinimo? O 
jeigu... O jeigu tuo metu, kai norisi dar, at
slenka metalinė siena, kurios paviršiuje esti 
skylės, leisiančios praeiti tik tam, kas iš tikrų
jų esi, tam, kokie tikrieji tavo idealai. Roth
ko šia siena tampa jaunasis dailininkas kaip 
sniego baltumą prisimenantis tėvų mirtį. 
Žiūrovui, tai yra pats teatras. Bekompromisė 
išpažintis prieš patį save – ar aš galiu eiti ten, 
kur nenoriu? Po šio klausimo žmogus atsi
sėda salėje ant kėdės ir atsiduria raudonoje 
Matisse’o studijoje, kuri visa būtimi atsiveria 
jo viduje.

Ar raudona gali būti asketiška? Ne, ji 
neiškęstų tobulumo, ji suėstų, sugniaužytų 
lyg popieriaus gumulą. Ji yra indikatorius, 
lakmusas žmogaus gyvenime, švytinti, įspė
jančioji lemputė, kuri užsidega atsisėdus į 
žiūrovo kėdę ir pradėjus žiūrėti spektaklį. 
Kas įvyksta? Šiandien niekas nesurūko ciga
retės, neišpila alkoholio, neištaško vandens, 
šiandien tik ant didžiulės drobės tepa grun
tą – pagrindą jauno žmogaus gyvenimui. 
Gruntas – tarsi tradicija, į kurią turi atsiremti 
ateinantis, jei to nebus, gyvenimo paveikslai 
už du milijonus valiutos vienetų bus paka
binti prabangiame restorane, iš kurio pa
veikslų kūrėjas savo darbais bandys sukurti 
sakralią erdvę, net pats nesuprasdamas, kad 
to daryti nenori. Teatras tam ir reikalingas, 
kad galėtum pažvelgti į gruntą, priminti apie 
jį, atsispirti pagundai visiškai atsisakyti bam
bagyslės su dirva, motinos kūnu. Jaunam, 
gaivalo kupinam žmogui tai ypač svarbu. 
Jo manymu, juoda – tragedija, šiuo aspektu 
Rothko, bijantis šios spalvos, yra naujos kar
tos atstovas, o balta yra pokytis, esmė, nors 
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ir aptaškyta krauju, kuriuo piešiami kankintojai, 
neteisingieji. Tokia dvispalve logika vadovaujasi 
kiekvienas bręstantysis, tačiau tam ir reikia raudo
nos, kuri gali tapti durimis į naują aušrą, diskusiją, 
susitikimą. Ji atsisako senos nuotraukos negatyvo.

P. S.

Išgirdus žodį „raudona“ ir praėjus kiek laiko po 
susidūrimo su šiuo vyksmu, mąstau, visgi koks ir 
kas yra teatras. Taip, jau pateikiau keletą nedidelių 
pavyzdžių, bet jaučiu reikmę prie to sugrįžti.

Visų pirma, tai – susitikimas. RAUDONA. 
Žvilgsnis į save, iš pradžių į nueinantį, po to į at
einantį, o galiausiai – į dabartinį vienetą, sėdintį 
parteryje ar balkone. Susitikimas, bet kokiu atve
ju yra kiek naivus, vėliau virsta sustabarėjusiu, kol 
galiausiai miršta arba nuteka į gelmę, ten ir pasi
lieka. Tai – minčių tėkmė, nesuprantama formulė, 

kaskart aplankanti šioje keistą kvapą ir atmosferą 
turinčioje erdvėje. Žvilgsnis į šį įvykį įvairus, kas
kart kitoks, galbūt erzinantis, kankinantis, kartais 
verčiantis užsiiminėti beletristika dėl savęs, vien dėl 
to, kad suprastum, ką reiškė susitikimo metu vie
nas į kitą sunertų kibirų skaičius.

Susitikimo erdvė – vakuumas. Retai kada ga
lima tai išgauti šiandienos pasaulyje. Nesinori 
kalbėti apie rutiną ir kitas normalias banalybes, 
užtenka pasakyti, kad teatras tai – vakuumas iš 
akmens, vandens, ugnies ir vėjo. Tokiame kvadrate 
susitinka du žmonės, du pasauliai, du paltai, dvi 
poros batų, jos ten ir išsiskiria, bet išeina kitokios, 
priklausomai nuo to, kokios formos, skersmens, 
tankio buvo jų metalinės sienos skylės.

Teatras yra asmeninis, tik sukurtas tam, kad 
suprastum, kas yra tas asmuo, kad suprastum, kur 
prasideda balta, kur baigiasi juoda ir kur atsiranda 
raudona.

Spektaklio Raudona scenos. Lauros Vansevičienės nuotraukos
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***

Tą kartą
Tu atsikvėpei
Apie Spalį,
Kuris nenori baigtis.

Atodūsiu prabilai apie
Vėlyvus autobusų reisus
Ir tėčius autobusų stotyse,
Mojuojančius išlydint.

Prisisunkę rudens tavo plaučiai aidėjo.
Jie nepaliaujamai dainavo irimo triumfą.

***

Užvėriau duris.
Išbėgau naktin.

Strimgalviais trūkau 
Pagauti save.

Pasidaviau nakčiai,
Galutinai pasidaviau.

Mirkau akligatviuos,
Leidausi varpoma
Nakties virpesio,
Šviesų nuotrupų.

Ir tąnakt
Išbudau.

Viltė Zaveckaitė

Pabaigos pradžia

Tai bus pasakojimas apie
Alyva permirkusius švarkus,
Kabinamus džiūti sekmadienio rytą. 

Tai bus pasakojimas apie
Vaikus, dengusius akis, 
Pėdinant pro kirtavietes. 

Tai bus pasakojimas apie
Klajoklių gentis, 
Marširavusias išdžiūvusiomis jūromis. 

Tai bus klaidingos vilties himnas, 
Dar viena nepraskleista uždanga,
Neatsivėrusios užtvankos. 

Žmogus, kurio niekada nesutikau

Žmogus, kurio niekada nesutikau,
Darbo dienomis tiekdavo ašaras
Ugniagesių gaisrinėms žarnoms. 

Dieną iš dienos
Mirksodavo perkrautose teatro aikštelėse,
Ridindavo pliušines saules
Ir susegdavo manekenų sąnarius. 

Žmogus, kurio niekada nesutikau,
Iš vienos dienos į kitą
Kiūtodavo valytojų sandėliuose
Ten rydamas pietų likučius.

Žmogus, kurio dar nesutikau,
Dienas leisdavo 
Laimėdamas jau įvykusius dialogus.

Tą kartą nepatikėjau išgirdusi,
Kad žmogus, kurio niekada nesutikau,
Buvo šaukiamas mano vardu.
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Repeticija repeticija repeticija

Kai man tebuvo ketveri, 
Motina pirmąkart mane atsivedė 
Į šokių repeticiją
Ir paprašė atmerkti akis. 

Laikui bėgant 
Repeticijos tik kartojosi.

Sekiau kasdienius koneveikimus
Ir bendraamžius, kurie
Spalvindami paveikslėlius
Kaip įmanydami mėgino 
Neišlįsti už juodo kontūro. 

Sekiau, kaip
Vyrai baltomis apykaklėmis 
Tarė paskutinį žodį 
Ir pasmerkė tūkstančius akrų ledynų, 
Miškai buvo laidojami jų negedint
Ir miesto gatvės dvelkė žibalu. 

Stebėjau, kaip 
Nutylame išgirdę 
apie anglies šachtose sukniubusius. 

Taip apima jausmas, 
Kad nė karto neužsimerkiau. 

Išmoktas bejėgiškumas

Aš veidu žemyn plūduriuoju
Užklota sluoksniais antklodžių,
Prisodrintų
Natrio druskos ir sintetinių detergentų. 

Girdžiu tavo balsą,
Pamažu nugulantį ant šaltų
Savitarnos skalbyklos plytelių.

Girdžiu tavo balsą,
Įsisukusį skalbimo mašinos verpetuose,
Išblunkantį mechaniniame triukšme.

Girdžiu tavo sakmes
Apie Martino Seligmano šuvas,
 Inkščiančias įelektrintuose narvuose. 

Mėginu tikinti, kad manęs čia nėra.
Smėlio audra artėja, – sakai man. –
Nesidenk akių.

Audronės Daugnorienės nuotrauka. 2020, kovo 29
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Koks tavo kelias į teatrą?
Negaliu pasakyti, kad teatru susidomėjau la

bai anksti vaikystėje. Gal dešimtoje ar vienuolik
toje klasėje Kauno nacionaliniame dramos teatre 
pamačiau Gyčio Ivanausko monospektaklį Švytu
rys. Jis paliko didžiulį įspūdį. Viduje tarsi kažkas 
pradėjo kirbėti, bet tai buvo svajonė – kažkur toli. 
Nemaniau, kad išdrįsiu jos siekti.

Maždaug nuo dvyliktos klasės pradėjau ieškoti 
užklasinės veiklos. Kaune man nelabai pavyko rasti 
ką nors rimtesnio. Tačiau turiu kaimą Pilviškiuose 
ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo kultūros centre ra
dau aktorinio meistriškumo studiją, kuriai vadova
vo Neringa Klišienė.

Baigusi Kauno Santaros gimnaziją, įstojau į so
cialinio darbo studijas ir vasarą pradėjau lankyti tą 
mokinių studiją Vilkaviškyje. Padarėme spektaklį ir 
tuomet išdrįsau Neringos paklausti: „Ką manai? Ar 
galiu bandyti stoti į aktorinį?“ Neringa ir padėjo pa
sirengti stojamiesiems į Muzikos ir teatro akademi
ją. Tais metais pirmą kartą savo kursą rinko Oskaras 
Koršunovas, stojančiųjų buvo gal trys šimtai. Egza
minai vyko penkias dienas. Sunkiausias man buvo 
dainavimo egzaminas. Bet kažkaip praslydau, man 
įeinant į salę, kaip tyčia prasilenkiau su Aidu Gi
niočiu, kuris visiems stojantiesiems tikrino klausą. 

Mūsų kurse buvo 25 studentai. Oskaras Kor
šunovas buvo įvardytasis kurso vadovas, bet dau
giausia mus globojo Darius Meškauskas, kurį 
vadinome kurso tėvu. Kurso mama buvo Vesta 
Grabštaitė. Sceninę kalbą dėstė Nelė Savičenko, 
kurią prisimenu kaip jautrumo ir moteriškos ši
lumos įsikūnijimą. Oskaras Koršunovas labiausiai 
mus „suverždavo“ prieš egzaminus.

Pamokos gyvenime ir teatre
Aktorę Taurą Kvietinskaitę kalbina Audrė Karaliūnaitė

Ar studijos pateisino tavo lūkesčius, Tavo įsivaiz
davimą apie teatrą?

Nežinau, ar pateisino. Neturėjau jokių lūkes
čių. Tik žinojau, kad tai labai sunku. O kas sunku, 
kodėl sunku – nežinojau. Manau, dar sužinosiu, 
viskas ateina per praktiką. 

Ir buvo sunku?
Taip. Labai sunku. Ir fiziškai, ir emociškai. 

Dirbdavom nuo ryto iki vakaro. Pirmą pusmetį 
Akademija dirbo visą parą, tai mes ir sėdėdavom 
ten ištisai. Paskui jau dešimtą vakaro uždarydavo.
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Ir štai studijos baigtos. Kaip klostėsi Tavo gyveni
mas toliau?

Buvo daug nežinios ir nerimo. Vieną kursą 
dėsčiusi Loreta Vaskova mums sakė: „Po Akade
mijos turite turėti bent menkiausią darbelį, bent 
masuotėje, kad užsikabintumėte ir neprarastumėt 
vilties...“

2016 metais, kai baigiau Akademiją, rudenį Jo
nas Tertelis Valstybiniame akademiniame dramos 
teatre statė pasaką Kaulinis senis ant geležinio kalno 
ir pakvietė beveik visą mūsų kursą. Paskui buvo 
labai gili duobė. Supratau, kad be darbo nesino
ri sėdėti, norisi būti scenoje ir, to kūrybinio alkio 
vedama, įlindau į komercinį spektaklį. O paskui 
du studentai režisieriai pakvietė vaidinti į savo dip
lominius spektaklius. Vienos režisierės spektaklis 
pagal pjesę Karalius Ūbas kažkaip numirė, jo ne
priėmė joks teatras – man dėl to labai gaila, nes 
buvo tikrai geras spektaklis. O va Mildos Mičiu
lytės spektaklis Juokingo žmogaus sapnas gavo šansą 
būti rodomas Klaipėdos dramos teatre. 

Šiame spektaklyje Tave ir pamatė Rolandas Kazlas.
Taip, jis buvo pakviestas šio spektaklio režisie

rės. Po kiek laiko, Rolandas Kazlas susirado mane 
ir pasiūlė kurti Mokinės vaidmenį jo naujame 
spektaklyje Pamoka. Beprotiškai apsidžiaugiau ir 
dar labiau išsigandau, vėliau visą vasarą toks ne
rimastingų minčių bangavimas: „Gal jis apsigal
vojo, kas dabar bus...“ nerimavau ir jaudinausi, 
ar sugebėsiu pateisinti jo lūkesčius. Nuo rugsėjo 
pradėjome repetuoti, o štai jau gruodžio pabaigoje, 
Pamoka įvyko.

O kaip Tu mokaisi tekstą?
Kalimo būdu. 

Ar išsirašai tik savo veikėjos žodžius ir mokaisi?
Ne. Skaitau viską ir bandau atsiminti. Kartais 

kas nors padeda, perskaito partnerio žodžius. O 
Pamokoje yra toks skaičius: devyniolika kvintili
jonų trys šimtai devyniasdešimt kvadrilijonų du 

trilijonai... Penkios eilutės skaitmenų. Tai tiesiog 
kaliau. Vaikščiojau po kalnus ir kaliau.

E. Ionesco „Pamoką“ parašė XX amžiaus vidury
je. Spektaklyje Mokytojas ir Patarnautojas yra tarsi 
iš anų laikų, o Mokinė labai šiuolaikiška. Kaip tai 
buvo sumanyta?

Taip, Mokinė labai šiuolaikiška. Orientuota į 
šiuolaikinio jaunimo kartą. Režisierius tarsi norėjo 
išryškinti šių dienų jaunimo nekantrumą: man čia 
viską greitai, aš galiu pasiguglinti, man tik duokit 
daktaro laipsnį...

Spektaklio Pamoka scenos. Egidijaus Jankausko nuotraukos
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Kas teatre svarbesnis – režisierius ar aktorius?
Manau, kad tai lygiaverčiai žmonės. Mes Aka

demijoje taip ir buvome auklėjami: ne kaip atli
kėjai, o kaip kūrėjai. Būdavome skatinami patys 
sugalvoti, kaip pateikti savo personažą.

Pirmasis Tavo vaidmuo buvo Liučė. Tad papasa
kok apie šį spektaklį „Liučė čiuožia“.

Liučė buvo mano diplominis spektaklis. Trečia
me kurse reikėjo pasirinkti medžiagą diplominiam 
darbui. Ir Neringa Klišienė pamėtėjo man šią idėją. 
Aš perskaičiau pjesę, man patiko. Parodžiau Dariui 
Meškauskui ir gavau jo palaiminimą. Tuomet mes 
su Luku Malinausku iškarpėme pjesę, pasirinkome 
dviejų veikėjų liniją, padarėme etiudus ir gavome 
Oskaro Koršunovo palaiminimą. Po to, pasikvietę 
bendramokslių, sukūrėme visą spektaklį. O. Kor
šunovas vis žadėjo įtraukti jį į savo teatro repertu
arą. Mes laukėme bene dvejus metus. Ir pagaliau, 
gavus finansavimą, 2019 metų sausį OKT įvyko 
jo premjera. Man labai džiugu, kad darbas auga 
kartu su manimi. (Taura Kvietinskaitė už Liučės 
ir Moters vaidmenis šiame spektaklyje nominuota 
Auksiniam scenos kryžiui – A. K. past.)

Kiek Liučėje atradai savęs ir kiek į ją įdėjai?
Kuo ilgiau vaidinu, suprantu, kad Liučėje yra 

daug manęs. Tik niekaip negaliu suprasti, ar aš joje 
atradau savęs, ar ji manęs prisipildė. Bet mokymo
si Akademijoje metais ta meilės tema buvo labai 
artima, labai jaudino. Per ilgesnį laiko tarpą mes 
kažkaip susitapatinom. Visai neseniai pagalvojau, 
kad labai suprantu Liučę.

O kaip Mokinė „Pamokoje“? Ar tikrovėje buvai 
panaši į savo veikėją?

Ne, niekada nebuvau įžūli. Buvau pagarbi. Bet  
buvau šiek tiek tinginė. Nebuvau pirmūnė, paaug
lystėje mokslai man nelabai rūpėjo, turbūt kaip ir 
daugumai. Bet manau, kad esu žingeidi,  smalsi, 
nuolat mokausi bei noriu tobulėti ir kaip aktorė, 
ir kaip žmogus.

 Kokie mokytojai gyvenime įstrigo?
Galbūt mokytojo pavyzdys būtų mano tėtis. 

Jis turi tarp mokinių tokį sunkiai nusakomą auto
ritetą. Prisimenu, kartą prieš tėčio pamoką mano 
klasėje, – o klasė buvo padykusi, netgi mėgstanti 
piktus pokštus, – visi smarkiai šurmuliavo. Ir stai
ga – ufff. Visi nuščiuvo, į klasę įėjo mano tėtis. Tai 
man mokytojo autoriteto pavyzdys. Mano nuomo
ne, mokytojas turi būti ir griežtas, ir mokėti prieiti 
prie mokinio, jį sudominti, atrasti bendrą kalbą.

Labai mylėjau savo matematikos mokytoją. Aš 
ją labai gerbiau, ji sugebėdavo mane sudominti. Net 
po baigimo atėjusi į mokyklą, norėdavau susitikti 
būtent su ja. Tai buvo geras, supratingas žmogus. 

O režisierius su mokytoju turi ką nors bendro?
Manau, turi. Galbūt tokį patį autoritetą, suge

bėjimą pasakyti aktoriui tai, ko galbūt jis nenori, 
bet privalo išgirsti. Mano galva, režisierius turi mo
kėti prieiti vis prie kitokio žmogaus, rasti su juo 
bendrą kalbą. Ir išsireikalauti, ko jis nori. Štai kaip 
man atrodo, kur O. Koršunovo genialumas: prisi
menu, prieš diplominius spektaklius, kai iki gyni
mų buvo likusios pora savaičių, mes graibstėme jį 

Spektaklio Liučė čiuožia scena
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už skvernų, kad patartų dėl etiudų. Ir stebėjome 
kartu vieną kursiokų etiudą. Žiūriu ir galvoju: lyg 
kažkas ne taip, bet negalėčiau įvardyti, ko trūksta. 
Koršunovas sustabdo kursiokus ir ima jiems kažką 
kalbėti apie ryto rutiną, medžius, dar kažką. Paskui 
klausia: supratot? Tie sako mhm ir suvaidina vis
ką tiesiog puikiai. Negalėčiau niekaip to įvardyti 
žodžiais. Mes, aktoriai, esame išaugę su įvairiomis 
mokyklomis, su įvairiais požiūriais, naudojame 
įvairias technikas. Ir režisierius turi sugebėti tave 
nuskenuoti ir pasakyti tau tavo kalba, kad tu su
prastum. Tai turbūt ir yra režisieriaus genialumas

Oskaro Koršuvovo teatras, dabar vadinamas Vil
niaus miesto teatru, yra toks ypatingas reiškinys. Pa
pasakok, kaip jis Tau atrodo.

Jo erdvė keista – tai tiesiog kambarys, kuriame 
telpa gal 80 žiūrovų. Iš pradžių atrodė labai nejau
kus. Vaidindami jame nuo antro kurso, po truputį 
prisipratinome, jis prisipildė mūsų šilumos. Gal
būt seniau teatrą įsivaizdavau būtinai su scena ir 
uždanga. Dabar man atrodo, kad teatras gali vykti 
bet kur. Jeigu yra idėja, galima ją įgyvendinti ir be 
scenos.

Mūsų Liučė vaidinama tarsi ilgame koridoriuje. 
Abipus sėdi žiūrovai, o mes vaidiname arba kam
puose, arba per vidurį.

Kaip jautiesi prieš žiūrovą? Ar žiūrovas gali iš
mušti tave iš pusiausvyros?

Pavyzdžiui, visai neseniai turėjome incidentą. 
Širvintose, vaidinant Pamoką, moteriai, sėdinčiai 
pirmoje eilėje, pasidarė negera. Aš tuo metu sėdžiu 
aukštai ant suolo, turiu nulipti kopėčiomis. Akies 
krašteliu stebiu tą moterį, girdžiu šnabždesį, kviečia 
greitąją pagalbą... Man tokios mintys: „O Dieve, 
ką dabar daryti?“ Tuomet gaudau akimis Rolandą 
Kazlą. Nulipu kopėčiomis jam į glėbį. Jis šnibžda: 
„Kažkam negera. Greitai baigiam spektaklį.“ Visa 
laimė, kad tai buvo spektaklio pabaiga, tam žmogui 
buvo suteikta pagalba ir mūsų Pamoka Širvintose 
baigėsi laimingai.

Iš tiesų tie publikos šnarėjimai, krenkštelėji
mai, telefono skambučiai labai trikdo. Atrodo, 
kodėl negalima to išvengti?.. Lyg pritrūksta supra
timo ir pagarbos.

Kas apskritai žmonių santykiuose Tau svarbiau
sia? Kaip atsirenki žmones, su kuriais nori bendrauti?

Labai vertinu žmogaus nuoširdumą. Svarbiau
sia žmogaus akys. Iš akių gali daug pamatyti. Kai 
užsimezga kažkoks kontaktas. Mane supa labai 
įvairūs žmonės, dabar gal daugiau meno žmonės.

Man patinka būti tarp žmonių, kuriais pasi
tikiu, kurie mane supranta. Bet mėgstu pabūti ir 
viena. Tiesiog nieko neveikti. Patinka tiesiog eiti. 
Anksčiau gyvenau Pilaitėje ir į repeticijas į centrą 
eidavau pėsčiomis. Nei muzikos klausau, atrodo, 
nieko net negalvoju. Patinka kokią valandą eiti ir 
prieš spektaklį, ir po jo. Tai man kaip terapija. Gal
voje susidėlioji į stalčiukus visokius dalykėlius.

Ar mėgsti skaityti? Kokius filmus žiūri?
Vaikystėje buvo metas, kai labai daug skaičiau. 

Nuo pirmos iki šeštos klasės. Tiesiog šluodavau 
knygas iš mokyklos bibliotekos. Paskui buvo tuš
čias periodas. Dabar mėgstu paskaityti pažįstamų 
žmonių rekomenduotas knygas.

Filmus taip pat mėgstu. Pačius įvairiausius: 
nuo rimtų iki skirtų tik pramogai, atsipalaidavi
mui. Buvo laikotarpis, kai žiūrėjau siaubo filmus. 
Bet dabar manau, kad iš šio žanro išaugau, realus 
gyvenimas kur kas baisesnis. 

Kaip pajutai, kad jau tapai suaugusiu žmogumi?
Nežinau... Mano paauglystė siautėjo, kai man 

buvo aštuoniolika metų: tada baisiausiai maišta
vau, prieštaravau tėvams. Kai išvažiavau į Vilnių 
mokytis, turbūt jau truputį tapau suaugusia, sava
rankiška. Ir vis dar mokausi tokia būti. Bet manau 
aktoriuje, kaip ir kiekviename žmoguje, turi išlikti 
vaikiškumas,  žaismė, maišto pojūtis bei nuolatinis 
noras augti.
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Režisierius Adomas Juška Valstybiniame jauni
mo teatre pristatė premjerą – spektaklį „Miego bro
lis“ pagal Roberto Schneiderio knygą. Tai jau trečioji 
režisieriaus premjera šiame teatre. Kartu su Jauni
mo teatro aktoriais Andriumi Bialobžeskiu, Aleksu 
Kazanavičiumi bei Aušra Pukelyte scenoje pasirodo 
ir jaunosios kartos aktoriai, Lietuvos muzikos ir te
atro akademijos trečio kurso studentai (kurso vado
vas Oskaras Koršunovas) Džiugas Grinys, Digna 
Kulionytė bei Aurelijus Pocius, kuriems patikėti 
pagrindiniai vaidmenys. Artėjant premjerai aktoriai 
komentavo savo kuriamus personažus, pristatė pa
grindines romane bei spektaklyje nagrinėjamas temas 
ir pasidalijo mintimis apie kūrybinį procesą. 

Apie romaną

Aurelijus Pocius: Miego brolis yra itin įtrau
kiantis kūrinys, jį pavadinčiau vieno vakaro ro
manu. Knygoje tarpusavyje derinami kontrastuo
jantys dalykai: joje daug žiaurumo, bet kartu, kaip 
atsvara jam, egzistuoja grožis. Pagrindiniam veikė
jui Elijui Alderiui tai – muzika. Kaimelio, kuriame 
vyksta veiksmas, aplinka yra persunkta grotesko, 
joje kartais probėgšmiais jautrios meilės istorijos 
pavidalu išnyra grožis. Tai romanas apie ypatingu 

Kas myli, tas nemiega

talentu apdovanotą žmogų, kuris gimė ne toje vie
toje, ne tuo laiku ir ne toje aplinkoje. 

Digna Kulionytė: Romaną perskaičiau greitai, 
skaityti buvo lengva. Liko sunkus, bet drauge ir 
išlaisvinantis įspūdis. Elijo Alderio mirtis nebuvo 
labai gramzdinanti. Kūrinys purvinas, juodas, sun
kus, bet jame netrūksta ir palengvėjimo momentų, 
kurie, atrodo, išlaisvina ir apvalo. Miego brolis man 
priminė vaikystėje skaitytą knygą Kvailių kaimas. 
Žmonės niekuo nepasitiki, visi priešai, aplink nėra 
jokios meilės ir štai sužydi kažkokia meilė, kuriai 
vis vien nėra kelio išsikeroti. Ji galėtų žydėti, bet 
tokioje terpėje, deja, negali. Kaip ir menininkas
kūrėjas Elijas Alderis. 

Džiugas Grinys: Kai skaičiau Miego brolį, 
jame radau panašumų su Patricko Süskindo ro
manu Kvepalai. Vieno žudiko istorija. Minėtoje 
knygoje pasakojama apie žmogų, kuris pasižymi 
fenomenalia uosle, taip, kaip Miego brolyje Elijas 
Alderis pasižymi fenomenalia klausa. Jautriausia 
pasirodė meilės tema ir tai, kad ji lieka neišsaky
ta. Tai mane patį verčia susimąstyti: kiek dalykų 
išsakau, o kiek lieka nutylėta, kokią įtaką tai turi 
mano gyvenime? Kaip viskas būtų pasisukę, jeigu 
būčiau tam tikrus dalykus išsakęs, ir kaip visgi lie
ka, kai nepasakau? 
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Apie spektaklyje kuriamą personažą

Aurelijus Pocius: Mano veikėjas romane yra 
vardu Peteris. Jis pagrindinio veikėjo Elijo Alderio 
bendraamžis. Knygoje labai išryškintos pavydo, 
prislėgto jauno žmogaus, kuris patiria smurtą iš 
tėvo, nekenčia aplinkos, kurioje egzistuoja, linijos. 
Staiga jis atranda Elijo talentą. Kartu ir pavydėda
mas, bet ir saugodamas nuo bet kokios meilės, Pe
teris stumia Eliją kurti muziką, dalyvauti vargonų 
turnyre. Kurdami spektaklį, mes atsisakėme Peterį 
deginančios pavydo linijos, spektaklyje jis žavisi 
Elijumi, stumia jį kurti, bando padėti jam atrasti 
ir išnaudoti jo talentą bei klausą. 

Digna Kulionytė: Mano veikėja vardu Elbeta, 
Peterio sesuo. Ji – labai užspausta mergaitė. Kny
goje rašoma, kad jos motina yra po vyro padu, ir 
Elbeta, pamačiusi tokį pavyzdį, irgi talkina vyrams. 
Manau, kad po ši graži, tyra, gera mergaitė kupina 
gaivališkumo, kurio turi ir visi kiti to kaimo gyven
tojai. Būtent būnant su Elijumi, kai ji išgyvena lai
mę, tam tikrą gyvybingumą, ji išsilaisvina.  Elbeta 
yra paprasta, trokštanti meilės, šilumos, artumo, 
net geisminga. Kartais tiesmuka. Ji kiek priešinga 
Elijui. 

Džiugas Grinys: Mano personažas – Johanesas 
Elijas Alderis, pagrindinis romano veikėjas. Jis iš
siskiria tuo, kad turi fenomenalią klausą – jis girdi 
žmogaus širdies plakimą iš didelio atstumo, jis girdi 
netgi žmogaus minčių dūzgimą. Elijas labai jautrus, 
stipriai, visa širdimi mylintis žmogus. Sakyčiau, net 
šiek tiek neurotiškas. Pagrindinė jo linija – tai ne
išsipildžiusi meilė. Sekdamas jo istoriją, susidariau 

įspūdį, kad meilė yra aukščiau ir svarbiau už bet 
kokį genialumą. Kai Elijas pramoksta groti, jis savo 
talentą pradeda lavinti tik dėl to, nes groja Elbetai. 
Ne pasauliui, o būtent jai, nes kitaip negali, nemo
ka išsakyti tos meilės. Jausmas, kurį jis išgyvena, yra 
žodžiais nenusakomas. To, ką jaučia Elbetai, per 
visą savo gyvenimą Elijas ir lieka neišsakęs. Tai tur
būt jį ir pražudo. Kas myli, tas nemiega. 

Apie kūrybinį procesą

Aurelijus Pocius: Režisierius dirba be insceni
zacijos, todėl romanas visada yra šalia ir niekada 
nediktuoja taisyklių. Šiuo atveju režisierius, ma
nau, diktuoja taisykles. Labai gražu, bet ir sunku 
tai, kad mes visi, be jokio scenarijaus dirbame vie
toje, ir tai reikalauja visų įsitraukimo, visų vaizduo
tės, statome sceną iš niekur, nuo nulio. Tai sunkus 
procesas, kuris vyko kone kas dieną, kol pajėgėme 
aprėpti mūsų norimą dramaturgiją, kurią siūlo 
romanas. Telkiamės į labai minimalias dalelytes, 
kaip kad Elijo klausa: metronomo garsas, kiekvie
nas bato taukštelėjimas, visas įgarsinimas – telkia
mės į garsus ir bandome tai atlikti su nežmonišku 
kruopštumu. 

Digna Kulionytė: Romanas yra mūsų me
džiaga, materija, iš kurios galime lipdyti. Tai lyg 
tam tikra įrankių dėžė. Iš jos mes pirmiausia išsi
traukiame pieštuką, braižome eskizą. Viso to fone 
yra materija – romanas, iš kurio ir skolinamės li
nijas. Tada išsitraukiame spalvas ir spalviname. Iš 
pradžių atsiranda eskizas, tada atsiranda spalvos, 
kontūrai, ryškiname, dailiname. Šitokiu būdu iš 
romano išauga visiškai kitas, naujas kūrinys. 

Džiugas Grinys: Sutinku su kolegomis. Taip, 
didžiausias iššūkis yra darbas be dramaturgijos. Prieš 
pradėdami dirbti scenoje, net neatlikome išsamios 
romano analizės – personažų linijas analizuojame 
vietoje, per repeticijas, iš karto galvodami ir apie 
sceninę išraišką. Tai man asmeniškai yra nauja ir su 
tokiu metodu iki šiol neteko susidurti. Man labai 
patiko Dignos pavyzdys, kaip iš eskizo išeina visas 
kūrinys. Iš sėklytės į medį, kaip sakoma. 

Parengė Laura Šimkutė

Spektaklio Miego brolis scenos. Lauros Vansevičienės nuotraukos
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(Re)konstrukcijos 

1

tu esi beribė dykuma
tavo oda diskursas
turiu keliauti juo
privalau sujungti ištakas ir baigtį
poros pripildytos smilčių
pėdos nebeatsispiria 
grimztu gilyn 

2

tąsyk ilsėjausi
ant mėnulio spalvos
šonkaulių lanko
po juo tviskėjo tvenkinys
nardė žuvys
kurių pilvuose irstėsi paukščiai
gelianti atspindžių šviesa 
vertė plaukti gilyn

3 

tapau trombu
mažyčiu susigūžusiu gyviu
tavo kraujagyslėje
atrandame pasipriešinimo ritmą
banguoju raudona Hado upe
krentu gilyn 

4

prisikėliau aukštumose
išlipau iš ausies putotos kriauklės
Venera ar Atėnė 
leisk dar pailsėti
tamsiuos kanaluos

Milda Janeikaitė 

5

plaukų girioj
bastėsi vieniši klajokliai
pabiro nuo audrų karavelės
šnarėjo portulanų skiautės
rinkau atplaišas ieškodama 
išėjimo 
iš burtų nelengva pabėgti
teks laukti
kol bus audra 

6 

pabaigai 

apkabink mane lyg dvejotum
kam skirtas šis kūnas
kada pasiglemš dulkių šuorai
ar apsuks apeirono pradas
šiandien mes dviese
rytoj sugrįšime po vieną
pamiršime maldas
užrašytas raumenų audiniuos hieroglifais
kai stikliniu lietumi
nusinersime seną odą
ištark mane
ir atsibusime hesperidžių soduos
paragauti esaties 
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***

pilnatį 
gėriau ežerus  
iš tavo raktikaulių 
 
vandenyse 
ilsėjosi laumių dukros 
dainavo tau giesmes 
 
sėdėjai krante 
melsvos pėdos plūduriavo 
balzganame visatos skystyje 
 
ragavome 
vienas kito 
ašaras 
 
kad rytui užtekėjus 
netaptume žmonėmis 
dar didesniais bepročiais 

*** 

jo vardas buvo miškas
ir aš pasiklydau
Aušra Kaziliūnaitė 

Aidas,
Pramušantis sienas,
Plintantis į tave,
Įsiliejantis į kraują.
Tariu tave –
Begalinis esi.
Iš rūko atomų
Sudėliosiu tavo vardą.
Juo pažymėsiu save,
Eisiu klajoti.
Gal sutiksi mane
Upėse, giriose, kryžkelėse – – – 
Turiu tavo vardą –
Žymę sau ant kaklo.

žvejyba 

pamerkei meškerę 
miško tankmėj 
žalian ežeran 
pušų sakų pritvinkusian 
klampioj gelmėj 
undinė šoks  
iš mėlynų plaukų 
pribers tau dumblių uogų 
pažers nuo uodegos 
po kojom sidabro atplaišų 
 
puošies dovanom ir juoksies  
širdin įbedęs kabliuką 
undinė tapys žoles violetiniu krauju 
miško vartai amžiams užsivers 
pabodus trauksi namo 
tik švytinti mergina  
vandens mėnesienoj gulės 
liūdnom stiklinėm akim 
ir blankia šypsena bylos 
tu magijos suprasti negebėjai 

Elektra 

karščiui pulsuojant 
iš kūnų 
 
jie įleidžia kambarin 
šiek tiek mėnesienos vėsos 
 
sugulę ant senos vintažinės sofos 
jie pirštais liečia 
vienas kito plaukus 
 
tamsoj glostant kontūrus 
delnai ieško atramos 
 
dvi drėgnos rankos 
susiliečia 
elektra 
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–20C

leidimas gautas
alsuoti alveolėmis 
pagirdyti tave vakarais
ledinio oro dozėmis
ir plaukti kartu su jomis 
tavo plaučiais 

taip įteku tavin
minus du kartus
žemiau nulio
ištirpstu tarp ląstelių
iškvėpk mane ant lango
piršto pagalvėle parašyk
minus du
tu ir vėl kvėpuoji

*** 

jie praado mano venas, 
iš kraujo kūnelių stato namus, 
po eritrocitų raudoniu 
žaidžia ir klykauja vaikai, 
kurių niekada neturėjau. 
trankiai bėginėja arterijų koridoriais, 
renkasi žaislus, 
murma skaičiuotes, 
kurios nukelia į embriono būvį, 
kai man, dar kurčiai esant, 
motina pasakojo apie vaikystę. 
štai, vaikai suklūsta nuo kvietimo 
pareiti į namus. 
ant stalo garuoja arbata, 
šnara balta staltiesė, 
tėvai nustoja pyktis, romiai šypsosi. 
tik nejaukiai trūkčioja akies vokas.  
po kapiliarų tinklais 
plaukia pasakos ir bučiniai prieš miegą. 
kvėpavimas prityla. 
banguoja tarytum jie išplauktų 
į savą kosminį pasaulį. 
mano venos nakčiai užsiuvamos, 
tegu manyje ilsisi, kuriasi šeimos – 
esu namai. 

Giedrės Mažienės nuotrauka
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Lyg ir galėčiau pradėti straipsnį tokiais žodžiais: 
„Niekada nebuvau Eurovizijos fanas, bet išgirdus 
šių metų eurovizinės dainos nugalėtoją – The Roop, 
nesusilaikiau. Kilo poreikis labai trumpai pasam
protauti, kodėl niekada nelaimėsim Eurovizijos. 
Niekada.“ Tačiau, pradėdamas samprotauti nuo 
savo sureikšminto, iš pat pradžių tam tikrą nuo
monę ir mano asmeninę poziciją atskleidžiančio 
komentaro, tik dar labiau susiniveliuočiau su visais 
kitais „kritikais“, kurie jaučiasi visažiniai vien to
dėl, kad kažkas jiems suteikė galimybę kritikuoti. 
Kritika paskatina palaikančiųjų ir prieštaraujančių
jų pozicijų gynimą, teigimą bei neigimą. Tai suke
lia analfabetiškų komentarų bangą, ir taip visi delfi, 
penkiolikamin bei lietuvaryčiai užsidirba pinigėlių 
iš reklamos tuose kritiniuose užkalnių ir voituchevi
čių straipsniuose, kuriuose kritinio žodžio išmonė 
bei kandumas yra aukščiau už kritikos konstrukty
vumą ir pagrįstumą.

Tad savo pasamprotavimus šių metų Eurovizinės 
dainos nugalėtojo atžvilgiu pradėsiu kiek nuo pla
tesnio konteksto, performuluodamas klausimą iš Ko 
reikia Eurovizijai į Ko reikėtų tikrai gerai dainai?

Perklausius/išgirdus/pamačius ne vieną kartą, 
iš naujo save atradusio atlikėjo The Roop dainą  On 
Fire, galiu pasakyti, kad iš esmės reikia dviejų es

Domantas Milius

Ko reikia Eurovizijai? – Kažko.

minių dalykų, kad daina/pasirodymas (bet koks iš 
esmės) ir pats atlikimas būtų sėkmingas: struktū
ros ir charizmos. Pirmą dalyką dar galima pasiekti 
sujungus žinias, patirtį ir darbą (jei yra poreikis 
rimtai dirbti, o ne kopijuoti kitus), tačiau antrasis 
dalykas pasiekiamas ne taip lengvai. 

Charizma (gr. χάρισμα – dovana) – tai (1) už
buriantis patrauklumas ar žavesys, galintis kitiems 
įkvėpti atsidavimą, (2) Dievo duotas sugebėjimas 
ar talentas.

Nei dainos atlikėjo, nei jos atlikimo charizmos 
perteklium neapkaltinsi. Pavaikščiojo po sceną, 
parodė keleto judesių „šokio“ kombinaciją, ir tiek. 
Viskas gražiai sustatyta, surepetuota, suskaičiuoti 
žingsniai ir rankų judesiai. Bet čia ne kritika. Iš 
esmės visa daina – pagal europinius standartus – 
yra tvarkinga, išbaigta, estetiška ir atitinkanti la
bai vidutinio lygio masių skonį. Tačiau klausimas 
Ko reikia Eurovizijai yra esminis. Galiu neigiamai 
samprotauti apie konkrečią The Roop dainą ar sta
tišką jos atlikimą, tačiau gal Eurovizijos žiūrovams 
ji pasirodys kaip tik tokia, kokios reikia. Konteks
tas yra labai svarbus. Vienaip Lietuvos Eurovizinė 
daina gali atrodyti kitų Lietuvos eurovizinių dainų 
kontekste, dar kitaip kitų Eurpos šalių eurovizinių 
dainų kontekste (beje, Islandijos eurovizinė daina 
daug kuo panaši į lietuvių. Savo natūralumu ir pa
prastumu ji, deja, turi daugiau potencialo), dar ki
taip tikrai gerų dainų kontekste. Mums gali daina 
patikti, o Eurovizijos gerbėjams ne arba atvirkščiai. 
Tad, kalbant apie Euroviziją, reikėtų kalbėti apie 
pasirodymą, o ne apie dainą. Nes tai ne dainų kon
kursas. Tai pasirodymų konkursas, kuriame daina 
yra tik kontesktas, kuriame vyksta pasirodymas. O 
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pasirodymas – tai charizma. Tačiau minėjau, kad 
apie charizmą nekalbėsim. 

Vis dėlto daina Eurovizijoje vaidina savo vaid
menį. Kartais pirmaplanį, o kai kada ir antrapla
nį. Nenorom, tačiau linkstu prie teiginio, kad tai 
tikrai nėra ta daina, kuri gali laimėti Euroviziją. 
Tiesiog nešokiruoja. O reikėtų, kad šokiruotų, 
tiesa? O šokiruoti Europos melomanus darosi vis 
sunkiau. Besaikis rėkimas (vadinamas dainavimu), 
už širdies griebiančios, anemišku balsu išverktos 
lyrinės baladės prie butaforinio rojalio rėmo, lyties 
keitimai, viščiukų šokiai... Atrodo, viskas išsemta. 
Europą galima priblokšti nebent tikrai gera daina 
(nors šokiravimo elementas – žmonių išmonėje, 
manau, neišsemiamas).

Visa ko pagrindas yra struktūra.
Kuo bet kokia daina struktūriškai geriau ap

galvota, sudėtingesnė, tuo didesnė tikimybė, kad ji 
bus klausoma, įdomi ir įsimenanti. Muzika – toks 
menas, kad ant matematikos pagrindo (struktūri
nių ritmo ir kūrinio sandaros dalių) yra statomas 
intuicija (harmonija, dinamika, orkestruote) grįs
tas namas.

The Roop atliekama daina savo struktūra yra 
nekontrastinė. Ją tarsi sudaro trys dalys, kurios yra 
viena kitos variacijos. Galima pagirti kiek labiau 
įsimenantį pagrindinį melodinį motyvą. Tačiau 
kai nėra jokio kontrasto (tonacinio, ritminio), ta 
pati melancholiška muzikinė atkarpa, kartojama 

per visą kūrinį, kiek atsibosta. Kitas neigiamas da
lykas – muzikinis dainos pritarimas itin skurdus ir 
liesas instrumentuotės atžvilgiu. Būtų buvę galima 
varijuoti melodinį akompanimentą įvairesnių ins
trumentų derinimu tarpusavyje, išlaikant tą pačią 
kūrinio stilistiką. Tačiau... Galima pagirti iš dalies 
tvarkingą (žinoma, gana silpną techniniu pagrin
du) dainos atlikimą. Atlikėjas kažką daro su balsu 
(kiek jo turi). Stengiasi ir jaučia savo galimybes. 
O tai jau neblogai. Pagrindinio muzikinio moty
vo pradžioje bando intonuoti kitaip, ieškoti kitos 
balso spalvos. Nerėkia – tikrai aukštas pilotažas ir 
savimonės lygis (nes technika mene – tai ne vir
tuoziškumas, garsumas, o niuansai ir sugebėjimas 
išgauti spalvas).

Iš esmės, eurovizinė Lietuvos daina – XXI am
žiaus europinės muzikinės popkultūros produktas. 
Kokybiškas, estetiškas, stokojantis fantazijos tam 
tikrų muzikinių išraiškos priemonių kontekste. Ta
čiau tikrai nedarantis gėdos lyginant su kitų šalių 
pasirinkimais. O tai – jau didelis laimėjimas. Kitas 
klausimas: ar konformizas geriau nei išsišokimas? 
Manyčiau, kad mūsų šalies atžvilgiu – taip. Nes 
Eurovizijos scenoje išsišokimas dažniausiai asoci
juojasi su šalimis, esančiomis arčiau Uralo kalnų, 
kurioms sceninė savikritika yra svetima sąvoka. Ta
čiau bet kokiu atveju, net ir trumpai aptarus geros 
dainos apibrėžimą (struktūrinių muzikinių kom
ponentų gausumą) ir lietuvių išsirinktos dainos 
niuansus, į pagrindinį klausimą Ko reikia Eurovizi
jai? negali atsakyti niekas. Visi straipsniai, sampro
tavimai, nuomonės, komentarai, blogai nesugebės 
apimti tokio monumentalaus įvykio ir darinio kaip 
Eurovizija, kuri po savo geriausios Europos dainos 
idėja apima tokias kardinaliai priešingas idiomas/
požiūrius į tokį įvykį. Muzikiniais ar bendriniais 
meniniais terminais Eurovizijos fenomeno neiš
nagrinėsim. Belieka tik žiūrėti, stebėti(s) ir savi
kritiškai įsivertinti, ar esame Europoje, ar tik šalia 
Europos (tik Eurovizinės dainos žanro kontekste, 
žinoma).

Ko reikia Eurovizijai? – Nesureikšminimo.Rėjaus Čemolonsko nuotrauka
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Viskas gerai, aš dar jaunas – Vlado Rožėno ro
manas, laimėjęs Lietuvos rašytojų sąjungos skel
biamą Pirmosios knygos konkursą. Debiutuojantį 
rašytoją galima atpažinti kaip kino kritiką, vieną iš 
kino festivalio Nepatogus kinas programos sudary
tojų. Nedidelės apimties knyga skaitytoją pasitinka 
spalvingu pirmuoju viršeliu ir smagia autoriaus 
šypsena ketvirtajame. Knygos herojus Robertas ne
stokoja ambicijų tapti didžiu Holivudo scenaristu 
ir rašytoju. Sutampančios autoriaus ir jo knygos 
personažo tapatybės sukelia lūkestį, jog iš knygos 
bus galima tikėtis tam tikro filmiškumo, o trileriš
ką intrigą kurianti anotacija jį tik dar labiau patvir
tina: Robertas turi vos dvi dienas pateikti puikų 
scenarijų priekabiai BBC prodiuserei. Taigi, ar Vla
das Rožėnas sukūrė filmišką maskaradą ir atveria 
skaitytojams duris į kino pasaulio užkulisius?

Ne, knyga ne apie tai. Taip, romanas praside
da scenaristą apakinančiomis rampos šviesomis. Jis 
atsisėda į vakaro pokalbių laidos krėslą, kalba apie 
savo būsimą filmą ir žarsto patarimus pradedantie
siems menininkams. Tačiau tai ne pats Robertas, o 
jo ateities projekcija, svajonė, galbūt sapnas. Laikas 
yra pagrindinis romano konstruktą palaikantis ele
mentas – skyriai pakaitomis laviruoja tarp Roberto 
gyvenimo ateities, dabarties ir praeities. Dvi Rober
tui užduočiai įvykdyti skirtas paras skaitytojas seka 
valandų ir minučių tikslumu – jas aprašančių skyrių 
pradžias ženklina tikslaus laiko žymos. Tuo tarpu 
Roberto praeitį menantys skyriai atkreipia dėmesį į 
visiems lengvai atpažįstamas augimo kančias.

Atpažįstama ne tik Roberto vaikystė, bet ir jo 
psichologinė tapatybė ir aplinka – nepaisant pasau
linių ambicijų, Robertas tėra paprastas dvidešimt 
kelerių lietuvis iš Vilniaus. Knygos personažas ne
truko būti pašventintu „urban žmogeliuku“ (Mo
nika Bertašiūtė) ar hipsteriu (Lina Ožeraitytė), nes 
dirba viešųjų ryšių agentūroje, rūko elektronines 
cigaretes, važinėja dviračiu ir turi draugą filosofijos 

Orestas Kazlauskas

Ar viskas yra ir bus gerai?

studentą vardu Martinas. Visgi tai tik aprašomojo 
pobūdžio ypatybės, kurios knygos eigoje neatveria 
kelių Roberto identiteto link (išskyrus darbo die
nos biure epizodą, tačiau sutikite, jog biurai tarpsta 
ir už miesto ribų, ir juose dirba toli gražu ne tik 
hipsteriai). Jeigu norite kategorizavimo, apie Ro
bertą pirmiausia reikia kalbėti iš kartos jausenos 
perspektyvos. Robertas – tipinis tūkstantmečio 
kartos atstovas ir knygai būdingas šiai kartai pri
skirtinų bruožų skleidimasis veikėjo charakteryje.

 Knygoje besivystantis dviejų parų trileris pra
sideda nuo Roberto pirmojo scenarijaus atmetimo. 
Robertas sunkiai priima kritiką, jam sunku sutu
rėti ir transliuoti emocijas: „Jo net veidas nemo
kėjo paslėpti savijautos, o veidas – tai tik pradžia.“ 
(p. 10) Vizualinė sutrikusios būsenos raiška antra
me romano skyriuje gražiai susišaukia su prodiu
serės ir Roberto aptarinėjamu brolių Coenų filmu 
Bartonas Finkas: „Kuo labiau jis stengėsi susitelkti 
pokalbiui, tuo labiau erzino neidentifikuojamas 
kvapas, prodiuserės ūseliai, ir jo paties visur besi
sunkiantis prakaitas.“ (p. 14) Gaila, bet literatūri
nė kalba knygoje visgi lieka nepakankamai vizua
li, nors kūniškas savo paties ir pasaulio patyrimas 
būtų knygos herojui suteikęs papildomą psicholo
ginę dimensiją. Užtat ironija išlieka integralia viso 
romano dalimi. Ji geriausiai atsiskleidžia dialoguo

Vladas Rožėnas. 
Viskas gerai, aš dar 
jaunas. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos 
leidykla, Vilnius, 
2019
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se, kurie išryškina nepakankamai tvirtus Roberto 
socialinius įgūdžius, pabrėžia situacijos nejaukumą 
ir yra labiausiai dėmesį atkreipiantis knygos litera
tūrinio stiliaus aspektas – ar tai būtų susidūrimas 
su žolę rūkančiu jaunimu, kuris Robertui diagno
zuoja Tureto sindromą (p. 20–21), ar pokalbis su 
knygų įrašymo akliesiems savanore (p. 77–78), ar 
vizitas pas psichologę (p. 83–88).

Nepaisant ironijos, išskirtinai neigiama pagrin
dinio personažo charakteristika skaitant ima slėg
ti. Be jau paminėtų, Robertui galima priskirti dar 
puokštę įvairiausių psichologinių nuokrypių – ga
lima matyti jį kaip nenorintį užaugti Piterio Peno 
tipo personažą, kuriam būdingas aukos sindromas, 
išmoktas bejėgiškumas, priklausomumas nuo kitų 
asmenų, valios trūkumas, užsiiminėjimas prokras
tinacija, baimė prisiimti atsakomybę už savo gyve
nimą... Dažniausiai tokio tipo kaltinimus tūkstan
tmečio kartos vaikams kartoja ankstesnės kartos, 
tad po ironiško ir komiško atpažįstamumo, kurį, 
skaitydama knygą, gali justi tūkstantmečio karta, 
tyčia ar ne, slepiasi ok boomer komentaro besipra
šanti kritika. Ar tikrai šios kartos atstovai tiesiog 
bejėgiški ir vienaplaniai? Nesinori tuo tikėti. Gera 
grožinė literatūra prašosi didesnių kontradikcijų. 
Šokia tokia atsvara Roberto būdui tampa jo draugas 
Martinas, spinduliuojantis tam tikrą atsipalaidavi
mą savo vienkiemyje Saulėtekyje. Deja, šalutiniai 
personažai knygoje lieka nepakankamai išplėtoti.

Kaip ir galima tikėtis, per kančias Robertas 
sukurpia šiokį tokį scenarijų ir iš prodiuserės gau
na teigiamą atsakymą. Tikėta filmiška ir trileriška 
pabaiga. Tačiau knygos siužetas iš tiesų įdomiai iš
sivynioja paskutiniame skyriuje. Jame – paskutinė 
Roberto ateities projekcija. Masinantį pripažinimą 
TV laidose ir apdovanojimuose pakeitė ramaus, 
meditatyvaus gyvenimo gamtos prieglobstyje vaiz
dinys. Skyrių nusėdusi tokia savipagalbinė išmin
tis: „Kai išmoksti džiaugtis keliu, o ne tikslu, ne
beteiki prasmės tam, kur nueisi. Pats ėjimas tampa 
prasme.“ (p. 121) Banalų išsipildžiusios šlovės 
vaizdinį pakeitė dvasingo gyvenimo saviparodija. 
Tiek laiko kentėjus pagrindinio herojaus netikėliš
kumą, tampa nebegaila, jog idilės apimtą Robertą 
sudrasko laukinė lapė, įkalinusi jį dviejų dienų tri

lerio metu draugo Martino namuose. Lapė tampa 
savojo intertiško gyvenimo mįslės, kurios Robertui 
taip nesisekė spręsti, išdava: „Staiga jis suprato, kad 
visiškai nežino, kas iš tiesų yra lapė.“ (p. 124)

Vladas Rožėnas įžengia į lietuvių literatūrą ta
pydamas šių dienų jauno žmogaus portretą. Tuo 
tarpu ironiškas žvilgsnis į pasaulį (kuriame, rodos, 
visi geria gėrimus iš vienodų Ikea stiklinių, ieš
ko romantinių santykių pirmiausia per telefono 
programėlę ir nebesugebės susikalbėti danguje su 
anksčiau išėjusiaisiais dėl išaugusių moralinių di
lemų skaičiaus) lieka nesufokusuotas, už pagrindi
nio veikėjo figūros. Kaip laiške prodiuserė atsakė 
Robertui: „room for improvement yra.“ (p. 115) 
Tokią jauseną pakurstė ir pati knyga, kurios turi
nį norėtųsi arba labiau išplėsti, arba suskliausti iki 
apsakymo/apysakos. Tačiau, nepaisant trūkumų ar 
nuviltų filmiškumo lūkesčių, tai kažkas, ką galima 
įsivaizduoti kaip filmo scenarijų. Roberto draugas 
Martinui irgi sakė: „O ar kartais scenarijai nėra, 
like 90 procentų dialogai?“ (p. 64) Nors roma
ne dialogų dalis, žinoma, mažesnė, bet jų svarba 
ir įtaiga irgi scenariška. Amerikiečių prodiuseris, 
scenaristas ir kino istorikas Jamesas Schamusas yra 
pasakęs mintį, jog, pabaigęs rašyti scenarijų, gali 
manyti esąs sukūręs 124 puslapių maldavimą pi
nigų ir šlovės. Tik puslapiu ilgesnis Vlado Rožė
no romanas to nesiekia, bet paralelė su personažo 
Roberto mąstysena pastebėtina. Tačiau, nepaisant 
noro būti nušviestam rampų šviesų, akivaizdu, 
kad Robertas norėjo kažko svarbesnio. Kažko, kas 
pasiliko neįvardyta ir jam pačiam: „Paskutiniams 
rašalo lašams išbėgant iš kūno, o mintims amžiams 
išnykstant baltame, bauginamai tuščiame pabaigos 
lape, jis, persmelktas baimės ir neapykantos, iš visų 
jėgų stengėsi prisiminti, kas parašyta tose neišleis
tose, nesurištose knygose, nuo kurių lūžo jo sta
las.“ (p. 125) Roberto atspindėtas tūkstantmečio 
kartos mentalitetas išėjo ir už romano ribų: pirma
sis knygos recenzentas, autoriaus draugas Justas M. 
paskutiniame knygos viršelyje teigia, kad su knyga 
„negali viskas tikrai būt gerai. Na nes čia tu pa
rašei“. Karta, svajojanti apie kraštutinumus: arba 
viskas gerai, arba nieko. Tikiuosi, jog lapė – ne kaip 
knygoje – vis dėlto bus prisijaukinta. 
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Domantui 

Šis ruduo turėjo būti kitoks. Ji nežinojo, koks 
tiksliai, tačiau kitoks. 

Žvarbus spalio vakaras. Aviečių arbata termose 
pasibaigė dar prieš tai, kai jos veidą apšvietė stadiono 
prožektoriai. Ji neturėjo nė menkiausio supratimo, 
kodėl sutiko net dvi valandas šalti stadione po atviru 
dangumi ne pačiame saugiausiame miesto rajone. 
Trispalvėmis savo skruostus papuošę draugai atro
dė kaip idiotai, bet, bijodama išsiskirti iš minios jai 
naujoje vietoje, ji leido ir savo veidą išpiešti dažais. 
Atsisėdusi ant šaltos plastikinės kėdės, mintyse bur
bėjo ir laukė, kada šitas reikalas pasibaigs. Į aikštę 
vaikų vedini išėjo tautiečiai bei jų priešininkai ir 
netrukus pasigirdo himnas, o ji pajuto kūnu per
bėgantį sentimentalumą susipynusį su pagarba. Tei
sėjas švilptelėjo paskelbdamas pradžią, o ji pašoko 
iš kėdės ir apsidairė: nors vis dar buvo toje pačioje 
VA 33 vietoje, tačiau dabar viskas aplinkui atrodė 
kitaip. Tarsi spragtelėjus pirštais, viskas pasikeitė: 
skanduojantys aistruoliai glostė ausis, aplūžusi kėdė 
tapo patogiausiu krėslu, o dvidešimt du paskui vieną 
kamuolį lakstantys vyrukai – herojais. Girdint skan
duotes, jai šiurpo oda, o nuo veido nedingo šypsena. 
Ji žavėjosi viskuo, kas vyko, jautėsi dalimi kažko ne
paprasto, todėl negalėjo atitraukti akių, norėjo viską 
aprašyti ir beprotiškai gailėjosi, kad šalia neturi rašy
mo priemonės bei dar bent poros papildomų akių. 
Tada ji suprato: stadionas yra pradžia.

Ji sėdėjo ant saulės nublukintos žalios plastiki
nės kėdės tribūnoje ir mąstė, kad šis ruduo buvo 
toks, kokį išpranašavo sinoptikai: kaitino saulė, 
tada staigiai atšalo ir žmonės išsitraukė savo ru

Ugnė Tartėnaitė

Stadionas yra pradžia

deninius paltus, pagelto, paraudo, parudavo ir 
galiausiai supuvo lapai, lijo ir lijo, tada atslinko pa
vėlavusi bobų vasara, bet netrukus ją išvarė šalnos, 
o žmonės išsitraukė iš spintų gilumos pirštines. Ne, 
šis ruduo buvo toks kaip visi, ir tai vedė iš pro
to – juk viskas turi klostytis pagal jos planą! Ji dar 
kartą žvilgtelėjo į telefono ekraną. Viršuje esantis 
laikrodis rodė, kad jos planas jau septynias minutes 
nėra vykdomas. Nepatenkinta piktai pavartė akis ir 
papurtė galvą. Ant gretimos blyškiai geltonos kė
dės pasidėjo pilką nešiojamąjį kompiuterį. Įrėmė 
alkūnes į kelius ir atrėmė ant delnų smakrą. Žiū
rėjo tiesiai į dirbtinę stadiono žolę. Ji apie nieką 
negalvojo, tiesiog žiūrėjo į tą žalią stačiakampį su 
baltomis linijomis, o jos galvoje suskambo ryte gir
dėta reklamos dainelė.

Tuo pat metu kitoje miesto pusėje prie švieso
foro sustojo automobilis. Vairuotojas keikdamasis 
barbeno pirštais per vairą – jis negalėjo patikėti, 
kad vėluoja. Juk jis niekada nevėluoja! Šviesoforas 
vis dar švietė raudonai ir, atrodo, nė neketino keis
ti spalvos. Suirzęs vaikinas pasuko galvą į kairėje 
esančią mokyklą. Buvo pertrauka, vaikai gainiojo 
purviną kamuolį ant spalvotomis kreidelėmis iš
marginto asfalto bandydami įmušti į improvizuo
tus vartus, kuriuos atstojo dvi sumestų kuprinių 
krūvos. Jis nusišypsojo. 

Kuprinės petnešos buvo įsirėžusios į jo pečius, 
bet jis griežtai atsisakė brolio pasisiūlymo panėšėti 
daiktus. Iki stadiono buvo likę visai nedaug – vos 
keli šimtai metrų paėjėti lapais nuklotu asfaltu. 
Nors vyresnysis brolis laikė jo rankutę, šešiame
čio kojos vis vien drebėjo, akys žibėjo, o žarnose 
šokinėjo drambliai, tik jis pats nesuprato, kodėl. 
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Pasiekus kelionės tikslą, vaikas sustojo prie baltos 
linijos. Norėjo žengti, bet kažkas viduje sulaikė. 
Pasijuto visai kaip per Kalėdas, kai po eglute pama
tai gražiai supakuotą dovaną su savo vardu. Jauti, 
kaip iš nekantrumo niežti rankas ir negali nustygti 
vietoje. Tačiau, vos palietus spalvotą popierių, per 
kūną perbėga šiurpuliukas ir akimirką išsigąsti to, 
kas tavęs ten laukia. Tai trunka vos akies mirksnį, 
bet ir jį reikia išgyventi. Vyresnėlis drąsinamai nusi
šypsojo mažiui, kuriam kamuolį besivarantis ir vi
sus priešininkus nuginkluojantis brolis visada buvo 
panašus į neįveikiamą herojų, priverčiantį visą pa
saulį paklusti. Jis irgi norėjo toks būti. Ir bus! Bro
lis švelniai ir be žodžių stumtelėjo berniuką ir šis 
suprato, kad tai jam patarimas išpakuoti dovaną. 
O vyresnysis brolis niekada blogai nepatars. Vaikas 
įkvėpė, o tada pasileido bėgti link besibūriuojančių 
bendraamžių. Ir vos kojytėmis palietęs žolę, supra
to: stadionas yra pradžia. 

Jis paskubomis priparkavo automobilį stovėji
mo aikštelėje ir nulėkė tribūnos link. Kai užlipo 
kelias pakopas, sustojo ir sekundėlę leido sau pasi
grožėti atsiveriančiu vaizdu. Jam visuomet stadio
nas būdavo gražiausias rudenį. 

Ji dar kartą pažvelgė į savo telefono ekraną. 
Buvo praėjusios dar vienuolika minučių. Ji labiau
siai nemėgo, ne, tiesiog negalėjo pakęsti, laukimo. 
Ir visai nesvarbu, ar laukti reikia vėluojančio pašne
kovo, troleibuso ar atsakymo dėl svajonių darbo – 
laukimas vesdavo iš proto. Kiekvieną sekundę pats 
sau neduodi ramybės ir klausi: o gal jau? Gal jau? 
Todėl nepaliauji tikrinti elektroninio pašto, Trafi ar 
nepaprastai lėtai tiksinčio laikrodžio. O tada viskas 
vėl apsisuka ratu ir vėl klausi: o gal jau? Ji žvilgtelė
jo į telefoną. Planas atsilieka jau dvidešimčia minu
čių. Atsiduso. Kartais net ir svajonių darbas tampo 
nervus, o šiandiena buvo to įrodymas.

Pamačiusi ant grindinio šešėlį, ji pakėlė galvą. 
Droviai nusišypsojęs vaikinas atsiprašė už vėlavimą 
ir ji mandagiai pamelavo, kad viskas gerai, nors vis 
dar mažumėlę pyko. Akimirką abu tylėjo, o tada 
paspaudė vienas kitam rankas ištarę vardus. Ji pakė
lė kompiuterį nuo kėdės, vaikinas užėmė jo vietą ir 
kiek pasimuistė. Tada ji atlenkė kompiuterio ekra
ną ir jautė, kaip žydros vaikino akys seka kiekvieną 
krustelėjimą, todėl žinojo, kad negali suklysti. 

„Stadionas yra pradžia“, – pagalvojo abu žiūrė
dami į žolę ir mergina įjungė diktofoną.

Krito paskutiniai lapai, gatvėje zujo automobi
liai, vaikai klasėse sprendė matematiką, o jie sėdėjo 
ant saulės išblukintų plastikinių kėdžių stadione ir 
kalbėjosi apie futbolą. 

– Kas sunkiausia būnant futbolininku? – mer
gina paklausė interviu pabaigoje ir pašnekovas 
suabejojo, ar klausimą ji perskaitė tikrai iš savo iš 
anksto pasiruošto sąrašo. 

– Visada sunku tai, kas svarbu, o futbole svar
biausia yra mušti įvarčius. Lietuvių toks būdas, 
jei muša, tai tik per save, – šyptelėjo. – Dauguma 
mano, kad tai paprasta: tiesiog imi ir smūgiuoji į 
vartus. Oi, kad būtų taip lengva! Tai daug jėgų rei

Ugnė Tartėnaitė. Tyla prieš futbolo audrą
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kalaujanti kova: būdamas aikštelėje, kiekviename 
žingsnyje turi būti pasiruošęs peržengti per save, 
nors ir bijai, nes čia nėra vietos abejonėms: turi 
įtikėti, kad gali viską. Kai tai padarai, belieka tik 
mušti, – vaikino akys buvo nukreiptos į baltą vartų 
konstrukciją. – Ir nesvarbu, ar įmuši, ar pramuši, 
ar tave nešioja ant rankų, ar esi išvadinamas visais 
įmanomais necenzūriniais žodžiais ir stovi po dušu 
kelias valandas bandydamas nusiplauti visą patirtą 
gėdą – visada turi atsiminti, kad rytoj bus naujas 
rytas. Ir naujos rungtynės, kuriose ir vėl reikės iš 
visų jėgų stengtis mušti per save. 

 Jis prisiminė savo pirmąjį įmuštą įvartį. Ber
niukas stovėjo priešais vartus ir žvelgė į kamuolį. 
Jautė visų stadione esančiųjų į jį įsmeigtas akis, 
kurios tiesiog degino. Jis bijojo pajudėti, bijojo ir 
neturėjo leidimo suklysti. Berniukas mintyse liepė 
sau pakelti galvą ir įkvėpęs oro prisivertė trumpai 
žvilgtelėti į kairį, o tada į dešinį vartų kampą. Gal
voje siautėjo minčių uraganas, o tada švilptelėjo 
teisėjas. Vaikas suprato, kad atėjo laikas peržengti 
per save ir įrodyti, kad gali viską, todėl, sukaupęs 
dar likusias jėgas, įsibėgėjo ir spyrė. Sekundėlei 
užsimerkė, o kai vėl atmerkė akis išvydo tiesiai į 
viršutinį kairį vartų kampą skriejantį kamuolį. Var
tininkas dar bandė pirštų galais užkabinti kamuolį 
ir pakeisti skriejimo trajektoriją, bet tai nepadėjo – 
jis įmušė. Jis įmušė! Vaikas atsisuko į tribūnoje jam 
plojantį brolį. Dabar jis buvo herojus, jam šią aki
mirką priklausė pasaulis. Ir nieko negalėjo padary
ti – jis tuo mėgavosi.

Ji žinojo, kad kai kuriuos įvarčius muši giliai 
kvėpuodamas ir užmerktomis akimis. Ji sėdėjo 

balkone vėlyvą pavasario rytą. Oras buvo gaivus, 
o baltame puodelyje auštanti kava – kiek per saldi. 
Mažiausiai valandą ji žiūrėjo į kompiuterio ekrane 
atidarytą ištobulinto elektroninio laiško langą su 
prikabintu ištobulintu CV. Barbeno pirštais į me
dinį stalą dvejodama, ar pasiryš šiam veiksmui. Jos 
mintys galvoje malėsi kaip kamuoliukai skaidrioje 
urnoje per Teleloto. Giliai įkvėpė, užsimerkė, su
stabdė minčių maišalynę, ištraukė auksinį kamuo
liuką iš urnos ir drebančiu pirštu paspaudė siųsti. 
Tada laukė visą savaitę be perstojo tikrindama elek
troninį paštą, kol sužinojo: ji įmušė! Tačiau tai ne
reiškė, kad rungtynės baigtos. Netgi priešingai: tik 
dabar jos iš tiesų prasidėjo. Tačiau nieko negalėjo 
padaryti – ji tuo mėgavosi. 

Mergina išjungė diktofoną. Jie atsistojo, sekun
dėlę žvelgė vienas į kitą, dar kartą pagalvodami, 
kad stadionas yra pradžia... ir pabaiga. Tada padė
kojo vienas kitam už pokalbį, paspaudė rankas. Jis 
nužingsniavo į aikštelėje paliktą automobilį, o jai 
galvoje ir vėl suskambo reklamos dainelė. Gaila, 
nebeprisimena, ką ji reklamavo. 

Buffon laukia, kada galės pakeisti Buffon. 
Ugnės Tartėnaitės nuotrauka

UEFA Tautų lyga LFF stadione. Ugnės Tartėnaitės nuotrauka
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Jeigu parašyčiau kelis keistus žodžius: MoMa, 
Mo, MoNa... apie ką pagalvotumėte? Pirmiausia 
turbūt atpažintumėte Mo – tai modernaus meno 
muziejus Vilniuje. Labai populiarus, tad, manau, 
dauguma jame lankėtės. O ar teko lankytis Mo
noje? 

MONA – The Museum of Old and New Art 
(seno ir naujo meno muziejus). Jis yra Berrieda
le pusiasalyje, Hobarte, Tasmanijos sostinėje, ir 
man nusišypsojo laimė praėjusią žiemą jame ap
silankyti.

Tai didžiausias privatus muziejus Pietų pusru
tulyje. Monos pirmtakas buvo 2001 m. Tasmanijos 
milijonieriaus Davido Walsho įsteigtas Antikos 
muziejus. 2006 metais jis buvo uždarytas rekons
trukcijai ir 2011aisias iškilmingai atidarytas kaip 
MONA per trečiąjį MOFO festivalį su 1350 kvies
tinių svečių. Nemenki užmojai, ar ne?

Muziejaus pastatas išsiskiria iš aplinkinių namų 
dydžiu ir spalvomis, tačiau neišsišoka virš jų. Jo 
paslaptis – erdvės į gylį. Nesibaigiantys spiraliniai 
laiptai veda lankytoją tris aukštus žemyn į Berrie
dale pusiasalio uolas. Klajodamas po tunelius pa
tenki į vis naujas erdves. Langų nėra ir atmosfera iš 
tiesų bauginanti. 

Statyti pastatą po žeme buvo Davido Walsho 
idėja – jis norėjo išsaugoti du senus Roy’aus 
Groundso namus. „Noriu, kad mano svečiai pajus
tų tą sėlinantį baimės pojūtį, turbūt stipresnį už 
meno poveikį“, – sakė muziejininkas. 

Muziejaus architekto Fenderio Katsalidžio už
duotis buvo ne tik suprojektuoti erdves meno dar
bams, bet ir sukurti nuotaiką – tarsi šokio, kuriame 
sukasi medžiagos, erdvės, šviesos, choreografiją.

Marija Migla

Ar meno tikslas – gąsdinti?
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Muziejaus vizitinė kortelė – Australijos mo
dernisto Sidney Nolano Gyvatė (1970–1972). Tai 
vaivorykštės spalvų kompozicija, sudėliota iš 1620 
paveikslėlių. Dar muziejuje įsikūrę arti 2000 įvai
rių meno kūrinių iš Davido Walsho kolekcijos.

Aš nesu didelė modernaus meno mėgėja, man 
sunku suprasti, ką kai kuriais savo darbais autoriai 
bando perteikti. Labiausiai šokiruojantį jausmą pa
tyriau įžengusi į salę, kurioje pasijutau kaip seno
vinėje kankinimo kameroje... Joje kabėjo daugybė 
skeletų: pakartų, pasmeigtų, iškreiptais veidais. 

Atsikvėpti gali tik kavinukėje, kur per stiklinę 
sieną matai banguojančią Dervento upę (iš tiesų tai 
fiordas, bet čia kažkodėl vadinama upe). O paskui 
vėl neri į tamsybių koridorius nebesiorientuoda
mas, ar kyli į viršų, ar leidiesi žemyn. 

Į dienos šviesą išėjau priblokšta ir sutrikusi. Ar 
meno tikslas gąsdinti?
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