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Lietuvos pašto konkurso „Nepriklausomi“ nugalėto-
jai – keturi menininkai. Jų darbai atsidurs ant ketu-
rių LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalų. Kon-
kursas sumanytas minint Lietuvos nepriklausomybės 
trisdešimtmetį, tad jame dalyvauti buvo pakviesti 
nepriklausomoje Lietuvoje gimusieji. Man tai pasiro-
dė puiki proga susipažinti su perspektyviais meninin-
kais, virtualiai pasikalbėti su savo karta apie laisvę, 
kūrybą ir mus – nepriklausomybės vaikus. 

Kaip ir kodėl nusprendėte dalyvauti šiame konkurse?

Živilė Spūdytė (Žvėrūna): Internete pamačiau 
kvietimą dalyvauti konkurse, tad pamaniau, kad 
visai smagu būtų save pasitikrinti. Pažiūrėjau į tai 
kaip į žaidimą.

Aušra Turskytė: Šio konkurso reklama nuolat 
šmėžuodavo socialiniuose tinkluose, tad nuspren-
džiau nepraleisti progos ir jame sudalyvauti. Mėgs-
tu savo jėgas išbandyti įvairiuose konkursuose – 
dažnai žiūriu į tai kaip į progą sukurti kažką naujo 
ir įdomaus. Tad džiugu, jog šį kartą ne tik atsirado 

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Kas nepriklausomybės 
vaikams yra laisvė?

smagus darbas, bet ir mano laimėjimas papuoš vie-
ną iš Lietuvos miestų. 

Tautvydas Vidugiris: Kvietimą dalyvauti konkur-
se internete aptikau visai netikėtai ir jau visai į dar-
bų pateikimo termino pabaigą. Sėkmė ir anksčiau 
lydėdavo įvairiuose konkursuose/žaidimuose, tad 
nusprendžiau dar kartą išbandyti, kaip šis sėkmės 
dėsnis veikia. 

Vytautas Stankevičius (Vytautas Vy): Aš esu ta-
tuiruočių meistras ir karantino metu mano veikla 
yra uždrausta.  Tai iš dalies ir paskatino mane skirti 
laiko įsigilinti, sugalvoti savo viziją ir pabandyti 
įvykdyti užduotį, kaip aš įsivaizduoju laisvę ir pa-
teikti temą savu stiliumi.

Kokia yra kūrinio idėja? Kokia estetika pasirinkta?

Živilė (Žvėrūna): Ieškojau visiems suprantamų, 
temą atskleidžiančių ženklų. Sąmoningai nenau-
dojau konkrečių valstybingumo simbolių, nes į už-
duotį norėjosi pažvelgi labiau asmeniškai, juolab ir 
pati tema padiktavo kryptį. Juk reikėjo permąstyti, 
ką man reiškia laisvės trisdešimtmetis. Pati dar tiek 

Aušra Turskytė. Lietuviška dvasia, 2020, skaitmeninis piešinys
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negyvenu, tad niekada nejutau, kas yra ta nelais-
vė. Žinau tik istoriją, todėl nusprendžiau sujungti 
gyvąją atmintį su dabartį išreiškiančiais ženklais. 
Ieškojau savo kartai būdingų bendrų vardiklių ir 
siekiau organiškos praeities ir dabarties simbiozės. 
Kūriau atsipalaidavusio jauno žmogaus, įkvėpimo 
ieškančio tėvų pasakojimuose, portretą. O jie api-

ma ir senas Anties dainas ir Dainuojančios revoliu-
cijos prisiminimus.

Aušra: Kūrinyje kviečiu pasivaikščioti po pasakiš-
ką, stebuklingą Lietuvą – istoriniai motyvai, asme-
nybės mano darbe yra praturtintos fantastinėmis 
detalėmis: čia ir Gediminas vaikosi neklaužadą sli-
biną, ir papūga atskrido aplankyti karaliaus Min-
daugo tiesiai iš Pietų Amerikos, net ir Bazilisko 
snapas šmėžuoja iš požemių. Šis kūrinys – tarsi 
priminimas apie nepaprastą ir turtingą mūsų šalies 
istoriją, kurią toliau kuriame ir mes – laisvi ir ne-
priklausomi žmonės. Tačiau yra daugybė stebuklų 
ir neįtikėtinų pasakojimų, kurie vis dar glūdi pasi-
slėpę, laukdami, kada juos kas nors atras. Kartais 
užtenka pasidomėti savo gatvės istorija, ir štai – ji 
virsta įvykių sūkuriu. Esu vilnietė, tad pastaruoju 
metu domiuosi būtent savo miesto rajonų istori-
jomis. Kai kurios jų tokios neįtikėtinos, kone pri-
menančios legendas, jog, atrodo, buvo išgalvotos! 
Tad neabejotinai siekiu perteikti tą stebuklingą ir 
magišką dvasią, kuri sklando virš mūsų šalies.

Nepaprastai mėgstu kurti detalius, kantrybės 
reikalaujančius darbus. Šį kartą norėjosi šio to sa-
vito, įdomaus bei pasirinkti mažiau šiai tematikai 

Živilė Spūdytė (Žvėrūna). Fake Twins, 2019, skaitmeninė spauda
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įprastas spalvas. Tad galvoje išsyk šmėstelėjo idėja 
apie smagų linijinį kūrinį tamsiame fone, per kurį 
banguotų ryški Lietuvos vėliava. 

Tautvydas: Galvoje dar iki konkurso sukosi idėjos 
personifikuoti kulinarinio paveldo simbolius, jais 
paženklinti drabužius ar artėjančioms vasaros šven-
tėms pagaminti suvenyrinės atributikos. Kita idėja 
buvo artimesnė tautosakai ir kolektyvinei kūrybai.

Veik paskutinę dieną prisėdau prie idėjos vi-
zualizavimo ir jau buvau sunerimęs, kad nespėsiu 
laiku išsiųsti darbo konkursui, tačiau, laimė, ter-
minas dėl visuotinės suirutės buvo pratęstas ir, at-
likęs kelis pakeitimus, „spėjau į traukinį“. Dažnai 
jaučiuosi kaip studentas, kuriam pritrūksta vienos 
nakties, tačiau šį kartą pavyko to išvengti.

Gimęs jau nepriklausomoje Lietuvos valstybė-
je, džiaugiuosi galėdamas kurti laisvai. Žinodamas, 
kad nestandartiniai kūrybiniai sprendimai nebus 
suniveliuoti ir priverstinai „pritempti“ prie nusta-
tytų etalonų, galiu atpalaiduoti fantazijos raumenį 
ir kurti ką tik panorėjęs... pripūsti cepeliną, kurio 
tarkiui panaudotos bulvės, užaugintos atgauto-
se senelių žemėse, nuėjęs į viską menantį šakočių 
mišką, nusilaužti ir suvalgyti kokią šaką, sužvejoti 
savo gyvenimo žuvį (svajonę) šaltibarščių vandeny-
ne ir paleisti atgal į laisvę (kad užaugtų dar dides-
nė). Idėja yra galimybė į laisvę paleisti fantaziją ir 
į įprastinę aplinką pažiūrėti ne taip rimtai, kaip tai 
dažnai daro suaugusieji. Įjungti vaikišką naivumą 
ir vėl patikėti magiškais dalykais. Turbūt ir pats po 

truputį sugrįžtu į tą stadiją, nes, pagausėjus šeimai 
ir augant dukrytei, ruošiuosi ir stengiuosi jos vai-
kystę papildyti nepaprastomis idėjomis. Beje, roži-
nę šaltibarščių spalvą, kuri dominuoja mano darbe, 
pasąmoningai galėjo nulemti rožinių dukros dra-
bužių garderobas.

Vytautas Vy: Kūrinio idėja yra labai paprasta ir 
lengvai suprantama. Savo darbe stengiausi perteik-
ti dialogo pojūtį tarp rankomis kuriamos laisvės ir 
aiškios ateities vizijos matymo. Kūrinio žinutė pa-
prasta – laisvę, o kartu su ja ir šalies ateitį, kiekvie-
nas galime kurti savo rankomis, svarbiausia turėti 
aiškią viziją.  Aš pasirinkau tokią estetiką, kokia 
kasdien kuriu tatuiruočių piešinius. Kai kuriu pie-
šinius, kurie vėliau bus įamžinami ant kūno, man 
labai svarbu, kad jie atlaikytų metų išbandymą ir 
būtų suprantama, kas tai pavaizduota, iš atstumo, 
todėl mano piešiniai kupini kontrasto. Taip pat 
šios taisyklės, manau, labai gerai tinka ir lauko pie-
šiniams, tad puikiai atrodys ant paštomato.

Kokie motyvai, kokios temos, kokie klausimai, koks 
stilius dominuoja apskritai jūsų kūryboje?

Živilė (Žvėrūna): Mane domina archajiškų mitų 
dekonstravimas. Dažnai zoomorfinius motyvus 
perkeliu į XXI a. buitį ir būtį. Temų kūrybai ieškau 
ir savo pačios vaikystėje, tai gali būti  prisiminimai 
iš laiptinės teatro, kurioje su draugais lindėdavome 
lietingais vasaros vakarais ir mainėmės žaislais, ar 
sena surūdijusi čiuožykla, piešinyje virstanti kos-

Tautvydas Vidugiris. Pirmasis cepelino skrydis virš šaltibarščių vandenyno, 2020, iliustracija; ant paštomato bus ~10,1 m x 1,7 m.)
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miniu kanalu rožiniais turėklais. Asmenines patir-
tis jungiu su mitais, kuriuose yra užkoduotos ne-
kintančios santykių ir pasaulio suvokimo schemos. 
Per šią prizmę analizuoju ir šiandieninę visuomenę. 

Aušra: Šiuo metu esu pasinėrusi į pasakų ir istori-
jų pasaulį. Pasitelkdama iliustracijas, nuolat kuriu 

pasakojimus, transformuoju savo realybę įvesda-
ma keistų, juokingų personažų, keliančių šypseną. 
Kiekvienas nutikimas, sutikta asmenybė, įvykis 
tampa tarsi inspiracija, kuri netrukus įgauna fizinį 
pavidalą. Net ir pats karantino laikotarpis dabar 
tapo viena iš temų, kurioje šmėžuoja įvairios bū-
tybės, gyvenančios po vienu stogu ir pasakojančios 
savus nutikimus. 

Dažniausiai mano darbuose vyrauja detalių 
gausa. Labai mėgstu kurti kruopščius, imlius lai-
ko projektus – galiu valandų valandas sėdėti prie 
vieno kūrinio ir krapštyti įvairiausias smulkmenas. 
Tai virsta tarsi meditacija, kurioje pasineriu į pasa-
kų pasaulį ir neišlendu bent kelias valandas. 

Tautvydas: Iliustracijos sritis yra netolimas nukry-
pimas nuo įprastų kūrybinių darbų. Ryškių spalvų 
estetiką perėmiau norėdamas „parėkauti garsiau“, 
nes, dirbdamas reklamos srityje, dažnai naudo-
ju kontrastingus derinius norėdamas akcentuoti 
konkrečią informaciją. Daugiau dėmesio skyriau 
objektams ir jų atpažįstamumą kuriančioms deta-
lėms. Iš burokėlių teko sukonstruoti žuvis, paukš-
čius bei tiltą. Kiaušiniai atstojo banginį, povande-
ninį laivą ir valteles. Svogūnų laiškai virto stiebais, 
periskopais, poliais ir taip toliau.

Tautvydas Vidugiris, 
Žuvų banga, 2016; 
Klaipėdos šviesų festivalis, 
plieninė konstrukcija, 
organinis stiklas, šviesos 
šaltinis; ~6 x 1,9 x 1,9 m

Vytautas Stankevičius (Vytautas Vy), tatuiruotė ant odos, 2019
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Nepabėgau nuo sąmojo kūryboje, kuris dažnai 
pasitaiko mano kelyje. Kaip ir minėjau prieš tai, 
personifikuoju daiktus, jiems suteikdamas neįpras-
tą funkciją ar reikšmę. Kūriniai dažnai būna asme-
niški, įkvėpti patyrimų. Svarbi ir aktuali šeimos 
tema. Taip pat mėgstu atsitiktiniuose daiktuose, 
jų formose ir rakursuose atpažinti kito objekto ar 
žmogiškus bruožus (pareidolijos reiškiniai), fiksuo-
ju ir kolekcionuoju tokius vaizdus.

Vytautas Vy: Mano kūryba skyla į dvi dalis. Vie-
na – kaip atrodo mano eskizai ant popieriaus lapo, 
ir visai kita – galutinis variantas, ištatuiruotas ant 
odos. Mane žavi detalės, plonos linijos, detalumas 
ir taškeliai. Visos mano tatuiruotės yra šešėliuoja-
mos labai smulkiais taškeliais, kurie suteikia deta-
lumo ir tekstūros visiems mano daromiems pieši-
niams ant odos. Kuriant eskizus, man svarbiausia 
pagauti, kad piešinys atspindėtų kūno formas, 
būtų originalus, perteiktų idėją. O darydamas ta-
tuiruotę, 100 procentu koncentruojuosi į techniką 
ir atlikimą. 

Ar esate baigę meno mokslus? Ar kūryba jums – kas-
dienė veikla?

Živilė (Žvėrūna): Esu įgijusi grafikės specialybę. 
Ne grafinio dizaino, kaip kartais manęs klausia. 
Mokiausi raižyti linoleumą ir cinko plokšteles. 
Prieš kelerius metus susidomėjau ir skaitmenine 
grafika. Tai kasdienė mano veikla. Piešiu ir savo 
malonumui, ir bendradarbiaudama su kitų discip-
linų kūrėjais, kuriu plakatus renginiams. Tačiau 
nesu grafikos dizainerė, priimu tik tuos užsaky-
mus, kurie man pačiai yra įdomūs, nes prie pro-
jekto užtrunku nemažai laiko. Kelias dienas turiu 
pavaikščioti su konkrečia idėja, tada sėsti ilgam 
procesui. Todėl manau, kad sinergija tarp užsakovo 
ir kuriančiojo labai svarbi.  

Aušra: Šiuo metu baigiu mokslus Vilniaus dailės 
akademijos Grafikos katedroje. Prieš tai mokiausi 
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, 
tad kūryba man – tikrų tikriausia kasdienybė. Tur-
būt nepraleidžiu nė dienos be eskizo ar akvarelės 

rankose. Galvoje nuolat sukasi idėjos, kurias noriu 
realizuoti ir papasakoti, parodyti žmonėms.  

Tautvydas: Esu baigęs juvelyrikos ir kalvystes stu-
dijas Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete, 
turėjau nuostabią galimybę stažuotis Edinburgo 
menų koledže. Kiekvieną dieną daugiau ar mažiau 
kuriu, tačiau norėčiau tam skirti daugiau laiko.

Vytautas Vy: Esu baigęs A. Martinaičio dailės mo-
kyklą ir įgijęs bakalauro laipsnį Fine Arts studijose 
Northumbria universitete, Anglijoje. Labai pasisekė, 
kad galėjau susieti savo gyvenimą su kūryba ir tuo 
užsiimti kasdien kurdamas piešinius tatuiruotėmis.

Kas jums yra laisvė? Kaip laisvė ir menas veikia vie-
nas kitą?

Živilė (Žvėrūna): Neišvengiamai. Užtenka pa-
žiūrėti į dar šiandien egzistuojančių autoritarinių 
valstybių menininkų kūrybą. Tai mistiškas, saky-

Živilė Spūdytė (Žvėrūna), Prisikėlimas, 2019, skaitmeninė spauda   
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čiau, net siurrealistiškas vaizdas. Labai įdomus, ta-
čiau liūdnas. Studijuojant dėstytojas, bandydamas 
įkvėpti mums motyvacijos, dalijosi prisiminimais 
apie jo laikais universitete spintose rakinamus da-
žus, kad studentai nekontroliuojami neprikurtų ko 
nors, kas nepatiktų režimui. Kita vertus, kūrybiš-
kumas yra tokia vitališka jėga, kad net ir nelaisvėje 
ji ieškos būdų prasiveržti, kad pasakotų tiesą. Juk, 
ko gero, tai ir yra pirminė meno funkcija. Ne de-
koruoti ir puošti sienas, bet kalbėti. Kai pradedi 
ieškoti savo būdo ją transliuoti, tada prasideda kū-
ryba. Visa kita yra dekoracijos, nors tai irgi nebū-
tinai blogai. Tačiau laisvė suteikia prabangą atvirai 
kalbėti, kurti, kritikuoti ir nepataikauti. Tačiau jei 
anksčiau menininkai susidurdavo su cenzūra, šian-
dien neretai susiduriama su vidine cezūra. Manau, 
kad esame dar sukaustyti praeities stigmų. Bet joms 
reikia duoti laiko, veržiama žaizda greičiau nesugis. 

Aušra: Man laisvė, tai – platus galimybių laukas, 
kuriame laisvai galiu reikšti savo nuomonę, idė-
jas, semtis patirties, įkvėpimo ir, žinoma, kurti. 
Kūryba tampa tarsi atskira kalba, kuria bendrau-
jame siekdami transliuoti įvairias žinutes, paveikti, 

priversti susimąstyti. Tad laisvė šioje srityje tampa 
beveik neatsiejama dalimi. 

Tačiau kaip menui reikia laisvės, taip laisvei 
taip pat reikia kūrybos. Menas tampa vienu iš 
būdų skleisti meilę savo šaliai, prisiminti ir įvertinti 
visus, kurie kovojo už mūsų nepriklausomybę bei 
skatinti ir palaikyti patriotinę dvasią. Tad kūryba 
ir laisvė tampa dviem tarpusavyje besijungiančiais 
veiksniais, kurie nuolat vienas kitą papildo įkvėp-
dami žmonėms pasididžiavimo Lietuva jausmą.

Tautvydas: Nepajutęs, kas yra laisvės trūkumas ar 
visiškas jos neturėjimas, į pasaulį žiūriu kritiškai. 
Vertinu ir bandau įsivaizduoti, kaip gyveno kartos 
prieš mane, kaip jie, būdami suvaržyti, nepametė 
tikėjimo ir ieškojo formų kovoti su neteisybe. Me-
nas buvo ir yra toks įrankis perduoti žinutę, kalbėti 
tiesą, kad ir nepatogią.

Laisvę kurti prilyginčiau laisvei mylėti, nes, jei-
gu veiksmas yra nuoširdus, jis kyla iš širdies. Laisvė 
man yra galimybė mąstyti, kalbėti ir daryti tai, ką 
noriu ir kam neprieštarauja aktualios vertybės – 
meilė artimui, atsakomybė už save ir kitus, atsako-
mybė už savo mintis ir žodžius. 
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Vytautas Vy: Pats meno kūrimas yra laisvės aktas, 
nes leidžia mums jaustis taip laisvai. Žinoma, kar-
tais jaučiu spaudimą priversti menu ką nors pasa-
kyti ir panaudoti jį perduoti žinutę ar jausmą, bet 
kaip pasakyti ir kaip kurti, kiekvienas turi laisvą 
pasirinkimą ir neribotą laisvę.

Kokia yra mūsų nepriklausomybės laikais gimusi karta?

Živilė (Žvėrūna): Mūsų karta kiek kitokia, mes 
nematėme priespaudos. Esame drąsesni, nes patys 
nepatyrėme kovos dėl laisvės kainos. Gyvename 
geriausiais laikais, tačiau ir mums dar reikia moky-
tis atsakomybių priimant laisvės suteiktas dovanas, 
nes laisvė nėra savaime suprantamas dalykas. Mes 
visai kitaip nei mūsų tėvai kuriame ir savo gyve-
nimo liniją. Neieškome darbo ar buto visam gy-
venimui. Ieškome ne stabilumo, o naujų potyrių. 
Tai sakydama nesumenkinu ankstesnių kartų pasi-
rinkimų. Juk pasirinkimus diktuoja ir gyvenamojo 
meto suteiktos sąlygos. Mums labai pasisekė. 

Aušra: Mūsų karta – jauna, drąsi, turinti daugy-
bę galimybių mokytis, augti, tobulėti ir skleistis, o 
kartu – toliau grįsti kelią mūsų senelių ir tėvų pra-
mintais takais. Laisvės kartos vardai vis suskamba 
pasaulinio lygio konkursuose, didžiosiose scenose, 
parodose, kartu garsindami ir Lietuvos vardą. Ta-
čiau man labiausiai džiugu aplinkui save matyti 
jaunus žmones, kurie įsitraukia į įvairias inicia-
tyvas, projektus, skatinančius pažinti tėvynę, jos 
tradicijas, istoriją bei prisiminti svarbius įvykius, 

kuriuos pamena mūsų tėvai, tačiau kurių mūsų 
kartos žmonės jau nematė. Tai atskleidžia, jog 
laisvės sąvoka jauniems lietuviams vis dar išlieka 
svarbia ir neatsiejama gyvenimo dalimi, tiesiančia 
kelius ir ateinančioms kartoms. 

Tautvydas: Mūsų karta, gimusi vėl nepriklauso-
moje Lietuvoje, kartais atrodo neįvertinanti tos 
didelės laisvės kainos, kurią turėjo sumokėti kartos 
prieš mus. Empatijos trūkumas iš dalies pateisina-
mas, nes dabartinis gyvenimas labiau orientuotas 
į ateitį, naujienas, o tai, kas buvo, suvokta ne iki 
galo, nes asmeniškai neišgyventa. Stengiuosi kiek 
įmanoma daugiau informacijos surinkti iš pirminių 
šaltinių (seneliai, tėvai) ir pabandyti įsivaizduoti, 
kaip aš būčiau išgyvenęs tuos istorijos etapus. Vis 
dėlto mūsų karta turi labai ryškiai išreikštą norą 
eksperimentuoti veiklose ir išbandyti save, o tai yra 
lyg užkoduotas kompensacinis mechanizmas, nes 
kartos prieš mus tokių galimybių neturėjo. 

Vytautas Vy: Man sunku šnekėti už visą kartą, 
bet aš augdamas buvau labai arti nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo užkulisių. Mano senelis yra Lietu-
vos Nepriklausomybės Akto signataras, dėl to nuo 
mažens žinau, kokia brangi yra laisvė. Man mano 
senelis yra didelis autoritetas ir dėl jo man giliai įsi-
minė, kiek daug galima nuveikti turint vieną aiškų 
tikslą ir protingo užsispyrimo, kai to nepaleidi ir 
eini daug metų iš eilės. Štai tai ir bandžiau pavaiz-
duoti savo darbe.

Vytautas Stankevičius (Vytautas Vy), 2020, skaitmeninis piešinys
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Uršulė Tarvydytė

Ismenė

• • •

   Antigonei
 
Matai – nesu herojiška, 
neturiu idealų, 
esu hipokritiška, 
neapsakomai. 
Tikiu, kad neverta 
aukotis, 
mirtis dar nieko 
neišgelbėjo, 
geriau du lavonai 
nei trys. 
 
Neisiu su tavimi, 
ne man garsus vardas, 
vainikai ant kapo 
ir meilė žmonių 
po mirties. 
Geriau būsiu gyva, 
kad ir negarbinga, 
kad ir kenčianti, 
kad ir mirusi, 
nes tik šitaip galiu tikėtis 
kada prisikelti. 
 
Neprašyk – žinau, 
nepajėgsiu teisingai 
atsakyti. 
Mano miela seserie, 
aš myliu tave 
ir brolius mylėjau, 

2020 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinys, III klasė

todėl negaliu eiti su 
tavimi. 
Negaliu mirti – 
ne dėl savęs gyventi 
aš juk gimus – tik dėl 
tavęs.

• • •

   Kreontui
 
Tu man lyg tėvas.  
Jo niekad išties neturėjau, 
todėl dar labiau skaudėjo, kai ištarei: 
„Tokią gyvatę įsileidau į 
namus; nemačiau, 
kaip auga dvi bėdos ir 
dvi priešės sostui.“ 
 
O aš atsakiau: 
„Dariau, jei taip sako 
sesuo.“ 
Ir meldžiau kaltinti mane 
nesvarbu, kad kalta dėl 
visai kito.
 
Mačiau, nusivylei. 
 
Mano tėve, 
žinoma, prisipažinau. 
Juk ji mano sesuo. 
Žinoma, nesuprasi manęs, 
Mano tėvui nebūtum padaręs 
to paties. 
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Ši šeima supuvusi ir pasmerkta 
skausmui. 
Ne mylėti, bet nekęsti esame 
mes gimę 
ir tik stipria valia pasirenkam 
kitaip.

• • •

   Haimonui

 
Sužadėtini! tiesa, 
ne mano,
sesers, 
tik tu vienas tegali
mane suprasti. 
Abu vieninteliai šioje 
skylėje dar turim proto.
Tavo tėvas nužudys 
mano seserį,
tavo mylimąją,
savo dukrą, 
ir visi mes kentėsim, 
jis pirmas. 
 
Turėjai atkalbėti tėvą – 
savo tikro sūnaus jis klausytų. 
Ne manęs,
ne moteries, 
ne giminės gėdos dukters. 
Nepaisant visų meilių žodžių, 
Kreontas nesugebėjo pamilti 
manęs anei Antigonės. 
 
O aš nesugebėjau pamilti 
tavęs, nė nesupratau, 
kuo patraukei mano mieląją seserį, 
iki pat galo. 

Iki pat akimirkos, kai 
pamačiau pasruvusį kraujais, 
prigludusį prie jos kojų 
nesupratau, 
O tada viskas tapo aišku – 
tu toks pats, kaip ji, 
kaip tavo tėvas ir 
mano, 
kaip tavo motina ir 
mano, 
tavo gyslomis teka tas pats
kraujas, 
karštas, tragiškas, herojiškas 
kraujas, 
šitaip nedėkingai aplenkęs 
mane.

   2019

Ozo šalies burtininkas

 
Geltonų plytų keliu 
Aš eisiu, nors 
Nereikia man smegenų, 
nereikia drąsos, 
nereikia širdies, 
nereikia 
Tai ko gi aš eisiu 
į smaragdo miestą 
pas burtininką 
pro aguonų laukus, 
pro raganas, 
pro pabaisas? 
man juk nereikia – 
aš noriu 
smegenų, drąsos 
ir širdies noriu 
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Štai smaragdiniai 
smaragdo miesto 
vartai, bet 
Nebereikia smegenų, 
nebereikia drąsos, 
nebereikia širdies man – 
juos aš pakeliui 
seniausiai
radau. 
 
*** 
Štai smaragdiniai 
smaragdo miesto 
vartai, bet 
Nebereikia smegenų, 
nebereikia drąsos, 
nebereikia širdies man – 
juos kaliausei,
liūtui
ir medkirčiui
atiduosiu.

   2019

3 L

 
kol aš miegojau, 
įvyko revoliucija. 
suvienijo liaudį, 
o ryte paskelbė, kad 
jau vakar buvome 
Lygūs. 
kol aš miegojau, 
įvyko revoliucija. 
giljotinavo karalių, 
o ryte paskelbė, kad 
dabar jau esame 
Laisvi. 
kol aš miegojau, 

įvyko revoliucija. 
sudegino knygas, 
o ryte paskelbė, kad 
rytoj jau būsime 
Laimingi. 
 
kol aš miegojau, 
mane suvienijo, 
giljotinavo ir 
sudegino. 
bet viskas gerai, nes 
jau esu 
Lygus 
Laisvas ir 
Laimingas.
 
   2019

Apie gyvenimą trumpai

Biografija 

dar ne 
ar jau?
jau nebe.

Knyga, kaip būti sėkmingam, laimingam ir 
turtingam

dar ne
ar jau?
taip.

Svarbiausia laiku nutraukti pasakojimą

negyvenu
gyvenu

   2019, rugpjūtis, Nida
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Mokytojo ir mokinio santykio tema aktuali mūsų 
skaitytojams, todėl dažnai prie jos grįžtame. Praėju-
siame numeryje apie mokytojus kalbėjome su akto-
re Taura Kvietinskaite, atlikusia mokinės vaidmenį 
Rolando Kazlo režisuotame E. Ionesco spektaklyje 
„Pamoka“. Šiame numeryje apie mokytojus klausia-
me menininkės Uršulės Kavaliauskaitės-Vaitulionės 
(žr. p. 42). O ką apie mokinius ir kolegas mokytojus 
mano trisdešimt darbo metų šiai profesijai pašventęs 
mokytojas lituanistas – skaitykite čia pat.

Redaktorė Audronė Daugnorienė

Dauguma iš mūsų rinkomės mokytojo kelią 
niekieno neverčiami, t. y. patys norėjom visą gyve-
nimą mokyti, bendrauti su jaunesniais, būti jiems 
autoritetu. Turbūt suprantame, kad mokytojo au-
toritetas priklauso nuo mūsų pačių. Niekas nega-
li liepti, įsakyti gerbti kitą asmenį. Kaip ir mums 
niekas negali nurodyti, ką gerbti, ko ne. Nemanau, 
kad tėvai namuose iškart vaikams perša savo po-
žiūrį, savo nuomonę, ką gerbti, ko negerbti. Taigi 
skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų rei-
kalas. Tad ar visada pavyksta mums įgyti pagarbą, 
būti pavyzdžiu mokiniams?

Galvoju, kad kiekvienas mokytojas savo darbe 
turi turėti keletą principų, suformuotų gyvenimo, 
gyvenimiškos patirties, mokytojo darbo. Nuo tų 
principų, nuo jų humanizmo priklausys, ar bū-
sim mėgstami mokinių, ar tapsime jiems patyčių, 
jų tarpusavio apkalbų objektais. Dažnai pagalvo-
ju, kaip jaučiasi mokinių nemėgstamas, daugelio 
netgi nekenčiamas mokytojas, kai kas dieną, kiek-
vieną pamoką į jį nukreiptos pykčio strėlės. Ir, 
manau, visai kitokia būsena mokytojo, kurį visi 
mėgsta, liaupsina. Juk, kaip sakoma: „Lašas po lašo 

Kęstutis Subačius

Mokytojas ir mokinys – 
neišvengiama akistata

ir akmenį pratašo.“ Ta geroji daugumos mokinių 
nuomonė, ta „aura“, kalbu nemistifikuodamas, 
sukuria ir mūsų psichologinę būseną, jauseną. Juk 
tai galime lengvai pasitikrinti: ar buvę mokiniai, 
dauguma iš jų prieina, pribėga gatvėje, ar nusisu-
ka, pereina į kitą gatvės pusę. Ir dar vienas svarbus 
mokytojo charakterio bruožas, o gal ir gyvenimo 
credo – būtina mylėti žmones. Taip, taip – visus 
žmones. Mizantropija – svetima mokytojo profe-
sijai. Kiekvienas mokinys, net ir pats blogiausias, 
tariant mokytojo žodžiais, visų pirma yra žmogus. 
Yra gyvas, jautrus jaunas žmogus, kuris jaučia tiek 
pat kaip ir kiekvienas. Jam taip pat skauda širdį, jis 
taip pat kenčia dėl neteisybės. Daug ko racionaliai 
jis negali paaiškinti, negali racionaliai vertinti savo 
elgesio, negali galbūt net sau įsakyti elgtis vienaip 
ar kitaip, bet neteisybę, nuoskaudą, melą jis visa-
da pajus širdimi. Tad kaipgi mums, suaugusiems, 
elgtis, kaip bendrauti su tais, kurie mūsų galbūt 
neklauso, ar, kaip mums atrodo, specialiai nemalo-
niai elgiasi. Ką daryti? Visų pirma, niekuomet ne-
galima pamiršti, kad bendraujame su žmogumi, su 
mažu žmogumi, kurio galbūt niekas net nemokė ir 
neišmokė elementarių elgesio taisyklių, todėl jis ir 
yra nekaltas dėl neadekvataus savo elgesio. Esu sa-
kęs: „Kad ir ką vaikas padarytų, jis nekaltas.“ Kalti 
mes, suaugusieji, visų pirma – tėvai, gal tik mes 
mokytojai pagal kaltę esame „paskutinėje vietoje“. 
Esu sakęs, kad mokykla – ne aukykla, mokykloje 
mes tik įtvirtiname, primename gyvenimo elgesio 
taisykles, įgytas namie.

Tėvai vienu pasakymu gali visą mūsų įdirbį, vi-
sas pastangas nubraukti. Bet vėlgi, sakau, vaikai dėl 
to nekalti, o mes, mokytojai, patys pasirinkom šią 
profesiją, mes atėjom ugdyti vaikų, primenu – visų 
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vaikų, neišskirdami nė vieno iš jų, net minties ne-
turėtų būti, kad aš tavęs nematysiu ar nebemoky-
siu. Ir tik gerumu, tik taikiai galime rasti kelią į vai-
ko širdį. Mūsų gerumas – vienintelis būdas mūsų 
situacijoje susikalbėti su vaiku. Pagalvokime, kodėl 
gydytojas nesako: „Gydysiu tave tik tiek, kiek tu 
esi geras.“ Gydytojas privalo gydyti absoliučiai vi-
sus vienodai gerai. Jeigu jis taip nedaro – tai jau 
nusikaltimas. Mes irgi privalom vienodai mokyti 
visus, radę individualų raktą į kiekvieno širdį. Gal-
būt sakysite, kad tai neįmanoma... Tačiau argi mei-
lė žmogui yra neįmanomas dalykas?.. Tėvai myli 
savo atžalas, nekreipdami dėmesio į jų elgesį, mes 
irgi (bent jau dauguma iš mūsų) esame tėvai, tad 
supraskime ir mūsų mokinių tėvus, kuriems jų vai-
kas yra vienintelis. Taip, mes tėvų neišauklėsime, 
be to, ir ne mūsų tai pareiga. Jie, tėvai, šiais laikais 
labai pasikeitę, jie tiesiog kitokie. Pasikartosiu, Va-
karuose šį tėvų pokytį mokslininkai nagrinėja kaip 
reiškinį, kurio neįmanoma pakeisti, to tikrai neį-
manoma pakeisti kaip ir visos mūsų visuomenės, 
todėl ir mes su tuo privalome susitaikyti, o ne grę-
žiotis atgal, prisimindami savo jaunas dienas, savo 
mokyklos patirtis, ir nebaksnoti pirštu į nostalgijos 
kupinus mūsų jaunystės metus. Dar Platonas peikė 
jaunąją kartą, ir taip šimtmečių šimtmečius... Pri-
siminkime mokyklos laikus, kaip dažnai girdėda-
vome iš vyresniųjų, kad jaunimas sugedo... Dabar 
tai prisiminus, juokinga. Kiekviena karta išugdo ir 
Nobelio premijos laureatų, ir žymių kompozitorių, 
ir gerbtinų mokslininkų. Kiekvienoje kartoje atsi-
randa bilų geitsų. Ir ši karta, kuri yra tiesiog kito-
kia, įneš svarų indėlį į žmonijos kultūrą, mokslą 
ir pažangą. O dabar apie tuos keletą galimų mo-
kytojo principų, kuriais jis galėtų vadovautis savo 
darbe, bent jau aš juos taikiau per trisdešimt mo-
kytojavimo metų.

Svarbiausias dalykas mokytojo darbe – tai įteig-
ti mokiniui žinią, kad jis gali, kad jis gali viską iš-
mokti, jeigu tik panorės. Tai yra – kelti mokinio 
savivertę, mokinio supratimą, suvokimą, kad jis 
gali viską išmokti. Nuolatos mokiniams kartoju, 
kad žmogus gali viską, kas yra žmonių sukurta, 

perprasti, išmokti. Absoliučiai viską, jei tik jis to 
panorės, jei labai stengsis. O tai, kas yra iš Dievo ar 
gamtos, ir liks greičiausiai paslaptimi. Kiekvienas 
gali išmokti, pavyzdžiui, kinų kalbą per metus, nes 
tai realu, per mėnesį – ne, nes fiziškai to neįmano-
ma padaryti, bet per metus, dvejus – taip. Tik rei-
kia begalinio noro, reikia motyvacijos. Vienus mo-
tyvuoja galbūt materialūs dalykai, kitus – kitokie 
pažadai. Tas pats ir su fizika, matematika, istorija. 
Mokinys, o dar blogiau mokytojas, teigdamas, kad 
šis yra negabus vienam ar kitam dalykui, iš tiesų 
naikina jo, kaip žmogaus, savivertę. Juk iš tiesų pa-
sakydami net sau: „Aš to nesuprasiu. Aš nesugebė-
siu. Aš tam negabus“, teigiame, kad galbūt esame 
kvaili – pavartojau šį patį švelniausią žodį. O jei 
mes nuo mažų dienų teigiame vaikui tą patį, koks 
jis išaugs? Juk iš anksto programuojame jį kaip ne-
vykėlį. Taip, reikia kartoti, kad tu galbūt nemoki 
to ar ano dalyko, todėl, kad kažkada patingėjai, 
todėl, kad nesimokei, kad atsirado spragų, kurias 
užpildyti reikia daug laiko, bet, jei tik tu panorėsi, 
tau pavyks tai padaryti. Kartodami kas dieną lyg 
mantrą, kad tu gali, kad tu sugebėsi, kad tau tai 
įmanoma, kuriame ir šių jaunų žmonių ateitį. 

Kitas svarbus momentas yra – išmokyti. Išmo-
kyti – geriau mažiau, bet išmokyti nors kiek nors. 
Todėl aš esu prieš bet kokį šuoliavimą per progra-
mą. Geriau išmokyti vaiką sudėties negu iškart pra-
dėti mokyti daugybos. Neturi būti aklo mokyklinių 
programų vykdymo dėl „varnelės“. Geriau ir vieną, 
ir kitą, ir trečią kartą grįžti prie nagrinėtos temos 
negu šuoliais per temas keliauti toliau, taip nieko ir 
neišmokant. Suprantu, kad klasėje negali dėl vieno 
ar kito mokinio tūpčioti vietoje. Tam ir yra indivi-
dualus darbas su kiekvienu, tam žmonės ir sugalvo-
jo diferencijavimą. O jei mes iš visų tikimės vieno-
dų rezultatų, dažniausiai nesulaukiame jokių... 

Manau, todėl mes rinkomės šią profesiją, kad 
mokytume kiekvieną. Kiekvieną žmogų, nesame 
pranašai, kad mokytume minią. Juk mokytojas – 
ne minios mokytojas. 

Trečias svarbus mokytojo darbo momentas – 
tai suvokimas, kad ši profesija yra nedėkinga visais 
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atžvilgiais, kad jos vaisiai pasirodys – jei išvis pasi-
rodys – po daugelio metų. Grįžtamasis ryšys – čia 
ir dabar – neįmanomas, mes turime tikėti tuo, ką 
darome, ką teigiame. Tik patys tikėdami savo darbo 
prasmingumu, suteiksime jam prasmę. Nepamirš-
kime, kad vaikų neįmanoma apgauti, mes jiems 
kaip ant delno, jie mus mato kiaurai, jie jaučia 
kiekvieno mūsų nenatūralumą, veidmainystę. Mes 
galim apmauti suaugusiuosius, tokius pat kaip mes, 
bet vaikų neapgausim, todėl bet koks saldžialiežu-
viavimas, bet koks dirbtinis (net balso) pakeitimas 
jiems kelia įtarimą, jie galbūt jaučia geriau, nei mes 
galime įsivaizduoti. Paklauskite, kodėl vaikai vienus 
suaugusiuosius iškart priima, kitus iškart atstumia. 
Taip, vaikai jaučia bet kokį mūsų apsimetinėjimą. 

Ką mes bandome apgauti? Su kuo kovojame? Iš 
tiesų gali atrodyti, kad vyksta nuolatinė kova tarp 
suaugusiųjų – mokytojų ir vaikų – mokinių. Kodėl 
mes tokie susireikšminę, kodėl neperžengiam, ne-
nugalim savo ambicijų, kodėl bandome kažką įro-
dinėti? Jei kitaip negalime, gal paklauskime savęs: 
gal aš ne tą profesiją pasirinkau, gal mokykloje man 
ne vieta? Aš suprantu, kad esame galbūt pavargę, 
galbūt išsekinti, bet to neturėtų jausti mūsų moki-
niai. Visos mūsų gyvenimiškos bėdos turi likti už 
mokyklos sienų. Suprantu, kad tai sunku, bet todėl 
mes ir esame mokytojai, kad tai sugebėtume. Būki-
me savimi, būkime nuoširdūs, neveidmainiaukime, 
elkimės sąžiningai – kaip su savo vaikais su kiekvie-
nu, ir tikiu, kad mokiniai pamils ir įvertins mus.
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Išėjimas
Ar norite sužinoti, kodėl Jėzus 
mirė už jūsų nuodėmes? 
Keista ponia Laisvės alėjoje 
 
Ne, ačiū, aš už saviškes 
pats numirsiu. 
   Aš

Vieną dieną, o gal naktį – kas ten žino, doku-
mentuose laikas paromis skaičiuojamas – į duris 
pasibeldė Ji. Keistas dalykas – neišsigandau. Bri-
sius tik pradėjo loti. Nuėjau į virtuvę toliau malti 
mėsos. Tiesą pasakius, tai buvo pirmas mano kar-
tas. Šlykštus reikalas. Ta keista negyvos vištos gyvų 
audinių konsistencija, mėsmalė gerokai atšipus, ką 
jau kalbėti apie kaulus, visiškai nenorinčius ten lįs-
ti. Buvau susinervinęs, o dar ta gražuolina po lan-
gais baladojasi... teko grįžti prie durų. Grįžau.

– Kas ten?
– Neapsimetinėk durneliu, įleisk.
– O kas čia dabar kalba?
– Daryk duris tiktai, – iš tono supratau, kad 

sunervinti pavyko.
– Oi, oi, kaip gražiai švilpauja, tik kad nežinau, 

kas tokia.
– Tuoj kaip duosiu „nežinau“, tai pats pro skylę 

dantyse švilpsi!
„Nusiteikusi rimtai“, – galvoju. Juo geriau. Kai 

žinai, kad mažai belikę, pradedi branginti. O kai 
brangini, tai ir mėgaujiesi.

– Gerai, tuoj raktus atsinešiu.
– Tik greičiau. Man šalta, – Ji šitai pasakė su 

tokiu kalenančių dantų švelnumu, kad man Jos 
beveik pagailo.

Nuėjau kepti kotletų. Kaulų sumalti nepavyko, 
tai cielus aplipdžiau faršu ir sudėjau keptuvėn. Ne-
kepa. „Gerai, – galvoju, – Brisiui atiduosiu.“

Arminas Bartulis

– Brisbrisbris! – po greitai kartojamo vardo 
sekė tas keistas šunų kvietimo garsas, kurio čia ne-
papasakosiu. Nes nežinau kaip. Katinui galiu pa-
rašyti „kiskiskis“, o ką šuniui rašyti? Nežinau. Žo-
džiu, pabrisinu, atsisuku su kaulu rankose, o ten: Ji 
stovi. Vos į kelnes nepridėjau (būčiau pridėjęs, tik 
kad dar nevalgęs, nebuvo ką dėti). Supratau, kad 
jau visai prastai...

– Aš ne tave kviečiau, o Brisių, – numykiau.
Pamačiusi, kad mano krūtumas (ne, ne nuo 

žodžio krūtys) išgaravo, Ji, regis, apsidžiaugė. 
Džiaugsmas – momentas, kai esi silpniausias. Nu-
tinka kas ir lieki stovėti išsišiepęs kaip kvailys, nors 
viduj gal jau verkti norisi. Ji apsidžiaugė ir tai buvo 
Jos pralaimėjimas. Grįžau į trasą:

– Sėsk, – pamojau į stalą prie pat viryklės. – 
Valgysi?

Ji pažiūrėjo į keptuvę:
– Šitai? – akivaizdu, kad šitą žodį, kupiną pa-

niekos man, ji tyčia nukreipė prieš mano kulinari-
nius sugebėjimus.

– Žinok, aš galiu ir įsižeisti, – varčiau kotletu-
kus ir apsimečiau esąs ramus. Būtų bent paragavu-
si, tai gal užspringtų kokia kaulo atplaiša ir...

– Ir ilgai tu čia taip kepsi įsižeidęs?
– Klausyk, leisk bent pavalgyti, o paskui jau 

veiksim, ką tu nori...
Dievas mato ir neleis sumeluoti (Ji irgi matė – 

bet gali meluoti, dabar, kai pats negaliu apsiginti), 
tai buvo lėčiausias mano valgymas. Net virškinti 
nieko nereikėjo – tiek smulkiai sukramčiau mėsy-
tę. Duonos plutos nepalikau – sugraužiau. Ketinau 
net taukus iš keptuvės išgerti, bet čia Ji mane su-
laikė:

– Gerai, gana išsikalinėti, einam.
Tik dabar pastebėjau, kad Ji nė nebuvo nusi-

vilkusi juodo palto – regis, kiaurai perėjo šarvuotas 
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duris (o tiek už jas paklojau...) ir Brisiaus vietoje 
atsistojo. 

– Aš tave taip šiltai priėmiau... beveik kaip lau-
kiamą svečią, o tu taip man atsidėkoji.

Ji pradėjo vartyti akis.
– Leisk bent čemodaną susidėti. Tada jau galė-

sim eiti. O! Beje, ar pastebėjai, kad šnekam beveik 
vien apie išėjimą, gal aptarkim pasi...

– Romai, aš paskutinį kartą tau sakau, – jos to-
nas buvo kaip darželio auklėtojos. – Jeigu nori oriai 
išeiti pro tas duris, susidedi daiktus, persirengi ir 
baigi užkalbinėti dantis.

Nepavyko. Gudri, gyvatė. Slapta galvodamas, 
kaip čia išsisukus, nupėdinau į miegamąjį. Į laga-
miną tilpo tik mano gerasis kostiumas, kaklaraištis 
ir marškiniai. Lakuotus batus apsiaviau iš karto. 
Jeigu oriai, tai oriai. 

– Užrišk, – atkišau batuotas pėdas.
– Ne.
– Nu užrišk. Aš nemoku.
Desperacijos apimta Ji pažvelgė į mane:
– Bet prižadi, kad tada eisim?
– Prižadu.
„Durnius!“ – pagalvojau vos pasakęs. Jos pirštų 

šaltumą jaučiau net pro storą lakuotą odą. Dieve, 
kaip jos nekenčiu.

– Na ką, – atsistojau segdamasis paltą. – Ei-
nam?

– Taip.
Išėjau ir uždariau duris.
Tad tokia štai istorija... 

Žinoma, ji nutyli nutikimą vienoje Kauno gat-
vėje: esą ten keistas tipas juodu paltu su lagami-
nu rankose bėgęs nuo nežinia ko ir rėkęs: „Gyvo 
tu manęs nepaimsi!“ Nutyli ir tai, kad jam buvo 
atsakyta: „Gyvo ir nereikia!“ Bet dabar manęs jau 
niekas nepaklaus, ar iš tiesų taip buvo. Nes Ji mane 
pasivijo. O mano karsto niekas nebeatplėš. Nebent 
vienas padariukas... Tik dėl vieno ir neramu. Kad 
atbėgs (juk kviečiau) vizgindamas uodegą žadėtojo 
kauliuko ir gaus jį išsikasti.

Išėjimas. Prologas epilogo vietoje

Vieno mano krokso dirželis buvo nuplyšęs. 
Tiek ir tereikėjo. Po kažko, panašaus į špagatą, 
sekė mažiausiai aštuonių balų vertas kūlvirstis, po 
kurio – čiuožimas nuokalne ant pilvo laisvuoju 
stiliumi, o pasirodymą vainikavo ledinis etiudas: 
plaukimas krūtine metro ilgio baseine.

Išsikapanoti iš eketės sekėsi kiek sunkiau nei į 
ją pataikyti. Dugno kojomis nesiekiau. Atsispirti 
nuo ko nebuvo. Šlapios vilnonės pirštinės juokin-
gai slidinėjo priešais kalenančius dantis kategoriš-
kai atsisakydamos užsikabinti. Vėl panirau. „Kokia 
gėda, – galvoju, – sugrįš žvejys patikrinti, ar kas 

Miglė Daugnoraitė. Išvykimo salė, 2020, gegužės 20
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neužkibo, ir ras – mane! Viešpatie, kokia gėda! Gal 
geriau nurimt, nugrimzt... Bet vėlgi: stintapūki-
ninkai su tinklais ištrauks, tik jau gerokai papuvu-
sį. Ne, geriau jau sušalusį.“ Iš paskutiniųjų išsiyriau 
atgal į eketę, kurią ką tik mačiau kaip mažą skylutę 
lede. Vos išniręs pradėjau gaudyti orą, akyse plė-
tėsi juodi taškai. Laimė, kažkoks žvejys jau buvo 
atbėgęs ir čiupęs mane už pažastų ištraukė ant ledo. 
Prieš atsijungdamas dar spėjau pagalvoti: „Gaudė 
ešerius, o pagavo...“ ir sumurmėti:

– Nepyk, ne ešerys, ne ešerys, ne...
Pabudau pasodintas ant suoliuko priešais ma-

rias. Savarankiškai iškosėjau šiek tiek švariojo jų 
vandens. Išvydau man nuo ledo mojuojantį žmo-
gų mėlynu kombinezonu. Matyt, bus bičiulis, iš-
traukęs iš eketės ir grįžęs tęsti žvejybos. Pamojavau 

atgal. Nusišypsojo. Apsižvalgiau aplink: Juodkran-
tė... dabar net pavadinimas skambėjo ironiškai. 
Storai apsnigti medžiai ir krūmai, regis, drebėjo 
nuo priešais stūksančio vaizdo: apledėję bango-
laužiai, apledėjusi krantinė ir jos šlaitai, apledėję 
suoliukai ir šiukšliadėžės, apledėjusios skulptūros 
ir žibintai  – tartum pačios marios vakar būtų pa-
kilusios ir ledu užliejusios sniegu norėjusį išsisukti 
krantą. Vienintelis juodas dalykas čia buvo tepalai, 
išsilieję iš greitosios automobilio, kurį pastebėjau 
tik atlupęs prišalusią nugarą nuo suoliuko ir smar-
kiai grįžtelėjęs atgal. Tiksliau, pirmiausia išgirdau 
platų rusišką žodyną norėjusį pademonstruoti grei-
tosios vairuotoją, o tada atsigręžiau:

– Atsiprašau, galit padėti? – sulemenau pro ka-
lenančius dantis.

– Pala biški, mašina neužsikuria.
Prisiminiau. Po sveikatos apsaugos reformos 

greitosios automobilių ekipažuose nebeliko gydy-
tojų, suprask, pakaks ir gaivinti mokančio vairuo-
tojo. Pastarasis dabar spardė mašinos ratą:

– Bl*t! – dar vienas rusų kalbos perlas išriedėjo 
iš plataus kaip Klaipėdos uostas tarpdančio.

Sukosėjau.
– Gerai, gerai, tuoj atnešiu, – purtydamas galvą 

nupėdino galinių durelių link.
Pasijutau nejaukiai. Juk atsikosėjau tik dėl to, 

kad peršėjo gerklę. Ar nuo to vandens, ar nuo tos 
druskos. Nenorėjau trukdyti mane gelbėjusiam 
žmogui. Dievaži, nenorėjau. Nors, kai dabar pagal-
voji... išgelbėti galėjo ir tas mėlynu kombinezonu, 
kuris šypsojos.

– Še! – man nespėjus nė atsisukti greitosios vai-
ruotojas užmetė man ant kelių kažką panašaus į fo-
lijos lapą, tik daug kartų perlenktą. Dar supakuota. 
Ant įpakavimo užrašyta: „Šilumopledis“. Matyt, 
kai tėvai sakė, kad Lietuvos laukia baisi ateitis, 
omeny turėjo šitai. Suprask, mano dabartį. Na ge-
rai, išsipakuosiu. Kol knibinėjausi su septyniolikos 
valstybių jungtinės mokslininkų komandos kurtu 
„ypač lengvai atpakuojamu“ neatplėšiamu plasti-
ko voku, išgirdau iš dešinės sniegu atgirgždančius 

Miglė Daugnoraitė. Suoliukas, 2020, gegužės 20
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žingsnius. Atsisukau. Prieš mane stovėjo juodais 
kailiniais apsivilkęs siluetas su akiniais nuo saulės. 
Laibos kojos buvo apautos tokiais lakuotos odos 
batais, kad ne vienas britų aristokratas būtų paro-
dęs savo britiškai kreivus dantis. Kailinių atlape 
blizgėjo įsegtas auksinis lėktuvėlis. Iki pečių kirpti 
garbiniuoti plaukai irgi atrodė šlapi. Pajutau ryšį.

– Prašau, tęskite. Ar jums padėti? – vyras pra-
bilo itin sodriu balsu. Muzika mano vandens pil-
noms ausims.

Kaip tyčia po pasiūlymo padėti išgirdau trakš-
telėjimą ir pakelis plyšo. Greitai ištraukiau tą „šilu-
mopledį“, kuris iš tikrųjų tebuvo blizgus celofanas, 
ir įsisukau į jį.

– Nė kiek ne šilčiau.
– Nustebčiau, jeigu būtų kitaip, – šyptelėjo. – 

Leiskite jums padėti. Padarysim taip...
– Ar galiu pasimatuoti akinius? Jie su dioptri-

jom?
– Padarysim taip: jūs nusirengsit šituos šlapius 

drabužius, o aš nusirengsiu kailinius ir...
– Kažkaip nepa...
– Padėsiu juos ant šito atlošo, o jūs juos apsi-

vilksite.
– Neatsakėt, ar su dioptrijom?
– Sutarta?
– Kad gal nereikia, – atsigręžiau į dabar jau pa-

galiu akumuliatorių mėginantį sutaisyti vairuoto-
ją. – Vis tiek tuoj važiuosiu.

– Man atrodo, nelabai tuoj, Romai, – vyras nu-
metė kailinius ant suoliuko atlošo. Tuo pat metu 
greitosios variklio kapotas kirto vairuotojui per 
pirštus.

Jis žinojo mano vardą. Keistas dalykas – neiš-
sigandau. 

– Tai kaip dėl tų akinių?
– Renkitės.
Kas daryt, teko rengtis. Kailiniuotis buvo tei-

sus – nusirengus ir susisupus į jo paskolintą rūbą, 
pasidarė kur kas šilčiau. Dar užsikėliau basas kojas 
(joms vietos pakako). Visai gerai. Dabar ir Jis vien-

marškinis prisėdo šalia manęs. Auksinis lėktuvėlis 
blizgėjo juoduose marškiniuose. Abu kurį laiką ty-
lėdami žiūrėjom į marias. Kombinezonuotas mano 
bičiulis buvo dingęs. Beveik pradėjau jaudintis, gal 
po ledu?! Bet čia prabilo Jis:

– Nurimkite, jam nieko nenutiko. Tuoj sugrįš.
– Gerai tada.
– Romai, turbūt suprantat, kodėl aš čia.
– Ne, – sumelavau, o gal nenorėjau pripažinti.
– Gerai, tuomet padarysime taip...
– O Jūs, kaip matau, visada turite savo planą.
– Padarysime taip: aš pasakysiu, ką turiu pa-

sakyti, o jūs ir toliau apsimesite, kad nieko nesu-
prantat.

Linktelėjau.
– Romai, šiandien aš čia todėl, kad vos per 

anksti neiškeliavot, o dar tas incidentas su vairuo-
toju, – Jis grįžtelėjo per petį pirmą kartą per visą 
pokalbį kiek suraukęs antakius. – Žodžiu, dar buvo 
ne laikas.

– Bet?
– Bet jis greitai ateis.
Giliai atsidusau:
– Nesuprantu, apie ką Jūs.
– Neskubėkite. Bet jau taupykit. 
Jis atsistojo: 
– Kailinius galite pasilikti.
Susikišęs rankas į kišenes nupėdino ten, iš kur 

buvo atėjęs. Jau gerokai Jam nutolus kailinių kišenėj 
radau kažką labai sunkaus. Ištraukiau. Mėsmalė!

– Ei! – pašaukiau. – Kas čia?!
– Tai dovana! Prireiks!
Prireiks tai prireiks – sugrūdau atgal į kišenę. 

Baltose pusnyse Jo siluetas galutinai ištirpo. Prie-
šais, ant marių ledo, vėl išvydau skaisčiai besišyp-
santį žvejį, bet dabar man galvoje buvo ne tai.

Gudrus kailiniuotis... Bet aš gudresnis.
Ne šiaip sau vis prašiau pasimatuoti Jo akinius.
Ne šiaip sau net Marija paveiksluose nežvelgia 

tiesiai Jam į akis.
Greitoji užsivedė.
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Vėlus, steriliu prakaitu prakvipęs vakaras. Ta-
čiau čia, šioje salėje, visada šviesu. Pro mėlynus 
vitrininius langus sklinda tokia pat mėlyna šviesa. 
Girdisi tylus jau nebekalbančio mikrofono šnypš-
timas. Terminale vos vos kruta nebespėtas ištraukti 
eilės numerio lapelis. Visi kažkur dingę. Net ir visiš-
kai atmintį praradusi siela čia – šitoje mėlyno stiklo 
dėžėje – kaipmat suprastų, kur esanti. Tik paklaus-
ta, atsakytų paprasčiau – vandenyno dugne. 

Visos metalinių suoliukų eilės buvo atsuktos į 
tris liftus priešais ir melsvų vandens atšvaitų akimis 
tarytum prašė būti prisėdamos. Tobula simetrija. 
Tobula tvarka. Tobulam judėjimui visą parą. Tik 
šįvakar kažkas buvo kitaip. Čia buvo tuščia. Vartai 
uždaryti. Atvykimas ir išvykimas ribojami. Visiškai.

Staiga pasigirsta prislopintas antrojo lifto ūži-
mas. Jis leidžiasi. Užsidega lemputė, pasigirsta 
skambtelėjimas ir malonus moteriškas balsas: „Pa-
skirstymo salė“. Prasiveria durys: tobulos simetrijos 
centre atsiduria žmogaus figūra – lieknas, kažin ko-
dėl turisto šypsena pasipuošęs vienišas keleivis. Be 
daiktų. Suplėšytais rūbais, bet tobulai sušukuotais 
plaukais. Jam nereikėjo į šitą aukštą. Bet vis tiek 
paspaudė mygtuką „77“. Kad paskutinį kartą pa-
žvelgtų į salę, kurioje šitiek kartų laukdamas manė, 
kad paskutinio karto nebus. Dar plačiau nusišyp-
sojęs Jis pasilenkė, nuspaudė šimtąjį lifto mygtuką 
(jis buvo prie pat grindų) ir durys užsidarė. Liftas 
nusileido. Aukštai čia kitaip skaičiuojami.

Šimtasis aukštas buvo mažesnis. Be langų. Vieno 
lifto durys priešais kitas – kabineto – duris. Siaura-
me koridoriuje vos tilpo sekretorės stalas. Už juodų 
dvivėrių durų glūdintis kambarys kaip ir koridorius 
buvo juodas: tamsus, kailį primenantis kilimas, 
juodi aksominiai krėslai priešais juodalksnio stalą, 
knygų lentynos, nedegantis aprūkęs židinys. Kairėje 
nuo durų – veidrodis su staliuku, ant kurio – kelios 
dešimtys skirtingų akinių nuo saulės, tvarkingai išri-
kiuotų eilėmis ir atspindinčių dabar vienintelės de-
gančios stalinės lempos gelsvą šviesą. Ir viskas juoda. 
Regis, net šviesa, jei tik mokėtų, dabar šviestų šešėlį.

Bet vis dėlto nešvietė. Nes tebebuvo Dievas. Sė-
dėjo plačiame odiniame krėsle ir užvertė paskutinį 
segtuvą. Paslinko stalo kampo link. Pasitaisė tam-
sintus akinius ir atsiduso. Sunki diena. Lengvesnių 
po šios kažin ar bebus... Staiga kažkas pabeldė į du-
ris, lėtai nusileido rankena. Pro plyšį galvą su keletu 
pagurklių iškišo sekretorė. Išsprogusios akys galėjo 
reikšti tik viena – jau metas. Dievas atsiduso, plaš-
taka persibraukė drėgnus plaukus ir atsistojęs tarė:

– Tegul įeina.
Ryškiai žydru kostiumėliu apsivilkusi moteris, 

įsivaizduojanti, kad atlieka labai svarbų darbą, kaip 
paliesta sraigė gūžtelėjo atgal į savo žydrą kiautą ir 
tyliai privėrusi duris išėjo pakviesti svečio. Po kele-
to sekundžių lėtai, bet tvirtai ir šypsodamasis įėjo 
Jis. Šitaip šypsosi iš pavadžio išsinėrę vilko ir kalės 
mišrūnai pamatę pamiškę.

– Prašom sės...
– Taip, aš prisėsiu, – keista, bet Jo žodžiai 

skambėjo labiau romiai nei džiugiai.
Dievas nebuvo nustebęs, daug ką iš anksto nu-

jautė, bet šis kūrinys, sugebantis švytėti dar juo-
džiau už kambarį, keistai traukė jo akį. Dėl to tik 
po kelių minučių pastebėjo šaltu prakaitu išmuštą 
sekretorę, prigludusią prie sienos šalia durų ir lau-
kiančią naujų nurodymų. Jos paniškas žvilgsnis da-
bar būtų perskrodęs visus aukštus virš jų – iki pat 
dvidešimt antrojo – Mirties departamento – tan-
kiai alsuojanti kupli krūtinė – užpildyti šį kambarį, 
o virpantys pirštai – sukelti žemės drebėjimą. Štai 
kiek galėjo josios baimė. Ir vis dėlto ji tvardėsi: 

– Ar ko pageidausite?
– Kavos, – nukirto.
– O man kotletų, – Dievui šiandien buvo sun-

ku. Kotletai ramina.
Sekretorei prasispraudus pro duris, Jis gaišti 

neketino:
– Kas nutiko? – vos nesukikeno. – Visas pasta-

tas tuščias – nė gyvos dvasios.
– Šiandien sustabdėm siuntimus, viską tikri-

nam. Laikinai uždarytas net dvidešimt antras.

Žmogus, paskui velnias



Proza

19

– Jie bandė mane sulaikyti, – konstatavo rody-
damas savo suplėšytus marškinius.

– Aišku, jie juk Jūsų nebepaži...
– Aišku tik tiek, kad jie manęs nesulaikė, – nu-

traukti Dievą Jam patiko.
– Kiek?
– Devy-nias-dešimt sep-ty-ni. Ir vienas luo-

šas, – Jis stengėsi pajusti kiekvieno skiemens sal-
dumą.

Dievas sunkiai atsiduso. Kažką pasižymėjo blok-
note, bet vėl grįžo žvilgsniu tyrinėti savo pašnekovo.

Pro židinio kaminą pasigirdo vėjo ūžimas.
– Ir jie vis dar ten, – pirštu parodė į viršų ir 

šyptelėjo. – Nes dvidešimt antras uždarytas. Mirę, 
bet negalintys išeiti, nebepakeliantys skausmo, bet 
ir negalintys jo palikti, norintys iš...

– Gana! – vos sušukęs Dievas griebė sau už bur-
nos. Pats išsigando savo reakcijos. Tik dabar paste-
bėjo, kad stovi delnais įsirėmęs į stalą. Atsisėdo.

– Matau, pirmas kartas. Nieko baisaus, dabar 
tai norėsis daryti vis dažniau.

– Ką?
– Sušukti „gana“. Na, bet aš jau eisiu, matau, 

kad pokalbiui esi visai nepasiruošęs.
– Jūs dar niekur neisite.
– Nemanau, kad esi pajėgus mane sulaikyti, – 

tardamas šiuos žodžius Jis jau stovėjo prie durų. Jos 
neatsidarė. Kiek sutrikęs Jis atsigręžė į Dievą.

– Trumpam galėčiau, – iškvėpė nusiimdamas 
akinius. – Prisėskite, aš tik noriu užduoti keletą 
klausimų. Tik nežinau, kaip į Jus kreiptis...

– Labai gerai, – Jis sėdosi atgal į krėslą.
– Kaip, kada, kodėl?
– Todėl, kad tavo rašytoje priesaikoje nėra nė 

vieno žodžio „prisiekiu“.
– Kurioje priesaikoje?
– Toje, apie kurią mąstei vos išrinkęs šią vie-

tą. Toje, kurią rašei, kai skridome čia, tavo moti-
na vėmė tualete, o mes susėdę prie lėktuvo langų 
nematėme nieko kito tik tamsą. Toje, kurią taisei 
ilgiau, nei buvo statomas šitas pastatas. Toje, kurią 
mes visi – devyniasdešimt devynios dūšios, savo 
noru pasiryžusios paversti šią vietą namais, – kar-
tu su tavimi pakartojome tris kartus ir sulipę į tris 

liftus pakilome kovoti kovos, kuri tik dėl atsitikti-
numo nebuvo amžina.

– „Viskas yra tamsa, amžinai kovojanti su žmo-
gaus gerumo švytėjimu.“

– Taip.
Kiek prisimerkęs Dievas įtemptu žvilgsniu 

spaudė Jam tarpuakį:
– Bet juk Jūs prisimenate, kad prieš priesaiką 

sakiau dar kai ką.
– Kiekvieną mielą žodį: „Ten pakilus spengs 

ausyse ir norėsis bėgti: viskas aplink ne tik skęs, 
bet ir gargaliuos tamsoje. Kiekvienas šešėlis turės 
savo atšešėlį, o tas – dar vieną, kaip marškiniai nu-
mestą ant daiktais įkūnytos tamsos. Ir visi jie norės 
jus pargriauti, neleis pasiekti kranto. Ilgai užtruks, 
kol išmoksite plaukti vandeniu, o dar ilgiau, kol 
išmoksite juo eiti. Bet atsiminkite, kad paskendę 
vėl grįšite čia ir galėsite mėginti iš naujo.“ Ir tada – 
priesaika.

– Tai, kada... kada aš tave praradau, mielas 
drauge?

– Kai nusprendei, kad po visko, ką padarėm, kol 
tu sėdėjai čia, ant jūros dugno pasistatytoje pilaitė-
je, ir kūrei planus, koks šviesus ir gražus bus tavo 
pasaulis, po visko, ką mums teko ištverti, kol tu 
siunteisi čia kitas dūšias, kai po viso to nusprendei, 
kad ir mums turės būti ištrinta atmintis, o mes patys 
būsim išsiųsti gyventi tokio pat niekingo gyvenimo, 
kaip visi naujakuriai, aš pasakiau – ne. Per daug ten 
mūsų krauju nuspalvintas vanduo – per ryškiai. 
Taip, kiti sutiko suktis toje karuselėje: mirimas, 
Mirties departamentas, Atminties departamentas, 
paskirstymo salė, gimimas... vėl mirtis. Todėl dabar 
ir guli merdėdami ir negalėdami čia patekti.

– Bet už ką juos?
– Kad prisimintum, kas ir ką iš tikrųjų padarė.
Dievas susimąstęs krapštė kelnių klešnėje at-

spurusį siūlą. Tuo tarpu Jis kažką prispaudęs laikė 
savųjų kišenėj. 

– ...bet jau gali atverti savo tvirtovės vartus. 
Buvau vienas. Tavo biurokratų šunauja nieko ne-
atkapstys.

Tik po keleto minučių tylos Dievas tarė:
– Supratau. Tuomet ilgiau Jūsų nebetrukdysiu.
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– Ką man dabar darys? Mėginsi sunaikinti ar 
trinsi... – ironizavo.

– Ne, mes iš Jūsų tiesiog atimsime kūną.
– Kodėl?
– Šitaip Jus bus sunkiau sulaikyti.
Pirmą kartą per visą pokalbį Jo veide atsirado 

klausimo persmelkto sutrikimo išraiška, bet tą pa-
čia sekundę Jis prisiminė:

– Prieš išeinant turiu tau dovaną, – iš kišenės Jis 
ištraukė mažytį (maždaug nykščio dydžio) auksinį 
lėktuvėlį. – Va. Atminimui, – padėjo ant stalo.

Ant propelerio buvo lašiukas sukrešėjusio kraujo.
– Leiskite, aš Jus palydėsiu, – ištiesė ranką durų 

link. Tik ką tik vėl užsidėti tamsinti akiniai slėpė 
sukilusį jo nerimą.

Koridoriuje sekretorę rado prie savo stalo, bet 
nusisukusią į sieną. Regis, verkė.

– Atsiprašau, kavos taip ir neparagavote. Gal 
paguos bent tai, kad aš savųjų kotletų dėl akivaiz-
džių priežasčių irgi negavau.

Išgirdusi šiuos žodžius „akivaizdi priežastis“, 
atsisuko tebesivalydama nosį:

– Aš atsi...
– Viskas gerai. Jis jau išėjo.
Iš tikrųjų, ji Jo nebepamatė, tik išgirdo užsida-

rant lifto duris.

– Tai... tai kas dabar bus?
– Nieko nebus. Užsakyk rytojui kokią didesnę 

konferencijų salę.
– Kiek didesnę?
– Kad tilptų devyniasdešimt devyni žmonės.
– O kodėl Jis atsirado? – josios smegenys pa-

čios išsigando, kaip sugebėjo užduoti tokį protingą 
klausimą.

– Jis prisiminė. Jam paprasčiausiai pavyko pri-
siminti...

– Prisiminti ką
– Kad Jis pasakė tik pirmą priesaikos dalį.
Dievas grįžo į savo kabinetą. 
Po penkių minučių iškišo galvą pro duris:
– Marija, gal vis dėlto atnešk tų kotletų. Ačiū.
Kotletų ji nenunešė. Sėdėjo ir iki pat paryčių 

galvojo, ar jai tik pasivaideno, ar Dievo švarko atla-
pe buvo įsegtas auksinis lėktuvėlis...

Kai Dievas nusprendė sukurti Žemę, jis rado visų 
juodžiausią planetą, įsisodino į lėktuvą 99 šviesiau-
sias sielas ir išskrido į iš anksto jūros dugne slaptai 
pastatytą savo rojų.

Evangelija pagal Jūrą

Vilnius, 2020, kovo 7

Arminas Bartulis. Evangelija pagal Jūrą, 2020
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Agnė Repečkaitė

Pabėgimas

Kartą padariau nusikaltimą.  
Mane su mėlynais švyturėliais vijosi Privalėjimas Bėgti.
Tylėjau taip garsiai, kad iš manęs buvo atimta ši teisė.
Mokėjau tik geležinius žodžius.
Iš eilių apie nelaisvę rašiau sau kalėjimą...

Kartą bandžiau pabėgti, 
deja, aš labai geras kalėjimo prižiūrėtojas.
Gerai, kad su savimi turėjau ašarų balionėlį –
apsiverkiau ir mane paleido į laisvę,
bet pasaulis man pasirodė per žiaurus, todėl į kalėjimą įkišau jį.

Likusi erdvė labai tiko slėpynėms,
o aš mėgau žaisti slėpynes –
manęs niekada nerasdavo.
Tikriausiai dėl to, kad niekas neieškodavo...

Kartą pats nuėjau savęs ieškoti.
Įkvėpiau pilnus plaučius ir sušukau: 
einu ieškot!
Tada bandžiau atsekti, iš kur sklinda garsas.
Pasirodo, iš manęs.
Taip ir maniau, kad tais plaučiais negalima pasitikėti.
Išdavė.
Mečiau kvėpuot. 
Ne iš keršto, tik šiaip,
jau seniai buvau nusprendęs  
atsisakyti visų priklausomybių.

2020 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė,  
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, IV klasė
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nusiramunėliai

slogiai gulu į ramunėlių arbatą
grimztu
išsilydo mintys
ant lubų 
pildosi plaučiai
garsu
užvirusį kraują
išjungiu 
užpilu ant lūpų
lubos
traukiasi varvančios
blizga
ratilai prieš akis
pamažu 
manęs nelieka nieko
tik jaučiasi

* * *

apsivynioja šaliku
lūpas
šiltai alsuodamas  
kvepia žmogumi
3D tekstas 
kuris geriau jaustųsi
tame tarpe 
kai prie veidrodžio prispaudi popieriaus lapą
ir nenutrūkstamu šriftu
gyventų juodu ant balto
vingiais
 kartais susiliedamas
 į egzistencines linijas
 kartais karštligiškai
 bandydamas užbraukti klaidą
 susilaužytų ranką
 bet rašytų toliau
 be taškų ant i

 be šalikų
 be žiemų
 be besmegenių
 iš rutulio formos nuomonių
 be supratimo
 kad alsuoja
pavargęs 
nuo begalinio savęs frazavimo
(nesustok, pauzė)
iki taško

* * *

tas švelnumas
apie kurį aš
nešiurkštėja
neįvynioja
sušalusio kūno
neranda kelio 
galvai paglostyt
sutyvuliuoja jis
į mane įkritus
apsunksta kybojimas
iškrinta lietum
apsemia į kulnus 
nusiritusią širdį 
šokis per balas
toks sausas
toks skylėtas
viskas taip praeita 
viskas taip nepriglausta
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kelionė 

važiuojam visi
tyliai 
paskendę 
po vieną dvivietėj
kompanionė siela
nesėdi šalia
pasiliko spoksoti
kaip beržynai šukuoja debesis 
išėjo paplaukioti
išplaukė pasivaikščioti
galvoti trijų sekundžių karvėms vardus
keliauti rugiais į rugpjūtį 
bilietas jai pusė kainos
galiu sau leisti
saugau daiktus
kartas nuo karto
sujudina lūpas
akys pameta saulės kasas 

 apsidairau ar niekas nemato
 kad rašau eilėraščius

* * *

šarvuose trapi mergina
trapioj merginoj šarvuotas riteris
viskas taip juokinga
tik ne tam 
kuris viduj beldžiasi

trapiai gėlei
bijančiai saulės
sunku kvėpuot
žmogui 
bijančiam oro
įkvėpt daugiau nei užtenka
sunku dainuot

tas kuris sėdi
žemyn žiūri
 jau seniai sėdi
 nebe akyse
 o plaukų galuose
 kuriuos tuoj kirps
 geras būdas išsilaisvinti
 kai pro kitas duris užrakinta
 ir viskas atrodo taip paprasta
 tik ne tam
 kuriam nuo šarvų
žirklės lūžta

* * *

saulėtekis
ir šešėlis
solo duetas
plaukai ir pirštai
paišo nebuvimo paveikslą
ant saulės drobės
tylu iki negyvumo
laikina iki netikrumo
šoka juodu
be širdies
plaka vienas kitam
į nebūtį

V
irg

in
ijo

s N
or

ei
ka

itė
s n

uo
tr

au
ka

, 2
02

0,
 g

eg
už

ės
 1

3



Esė

24

Kai atsibudau, rytas buvo išties nuostabus. Vis-
kas atrodė kaip pasakoje. Ir ne kokiame siaubo tri-
leryje iš viduramžių glūdumos su baubais bei nu-
trauktomis rankomis ar kojomis, bet viename iš tų 
naujoviškų Disnėjaus saldainių. Pro langą įsprūdę 
saulės spinduliai nuspalvino viską švelniu persiki-
niu atspalviu. Atrodė, kad net šalta varinė vaza pa-
sidengė švelniu vaisiaus pūku. Žodžiu, buvo vienas 
iš tų rytų, kai atsikėlusi jutau, jog viskas nuostabu, 
ir atrodė, kad tarp menčių pulsuoja galia, kone ver-
čianti skristi.

O tada išlipau iš lovos.
Mano draugė dažnai man sako, kad paprastai 

visos bėdos ir ne bėdos prasideda nuo vieno vyno 
lašo, o paskui vis laipsniuojasi ir laipsniuojasi, kol 
galiausiai lieki girtas kaip pėdas ir išsilaipsniuoji 
visas nuo plaukų, kuriuose sugraduotas laipsniavi-
mosi tvarkaraštis, iki pirštų galiukų, kurie pačioje 
pavakarėje tarytum išskysta ir rodosi nebe viengu-
bu, o bent jau dvigubu pavidalu. Ir štai apsilaips-
niavus, pagal vieną, jau labai seną stereotipą, kyla 
krūva naujų meninių idėjų – tokių, kaip parašyti 
Pienių vyną arba sukurti chimerą laboratorijos mė-
gintuvėlyje. Būtų gal ir visai nieko visos tos pasek-
mės, tačiau kartais, netgi labai dėsningais kartais 
tos geros mintys ima ir išsiverčia į priešingą pusę, 
ir išsivysto šakos, ant kurios sėdi, pjovimo sin-
dromas. O va tada jau pasidaro nebelabai svarbu, 
iš kurio – pienių ar salotų – vyno gimė visas tas 
mėšlas. Bet kokiu atveju būtina skubi pagalba. Čia 
Ana paprastai dramatiškai atsidūsta ir užvertusi 
akis išdaužia paskutinį, bet svarbiausią faktą, kad 

Austėja Daukšaitė

2020 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Palangos senoji gimnazija, IV A klasė

didžiausia bėda yra tai, jog paprastai sindromas 
mums nesivaidena vakarais ir akivaizdžiai nerei-
kalauja gydimo, ne, jis labai tyliai tūno smegenų 
kampe ir murkia, o jo egzistavimo faktas konsta-
tuojamas tada, kai žmogus jau sėdi ant žemės ir 
svarsto – skilo jam šįkart uodegikaulis ar ne.

Daug kartų mėginau jai pasakyti, kad „ką tu, aš 
negeriu“ arba „nebijok, man tai negresia“, bet ji tik 
nusijuokdavo ir pridurdavo, kad čia profilaktiškai. 
Kad neįklimpčiau į kokį svaigų pasaulį vien dėl drau-
gijos. Pasak jos, reikia gerai žinoti, dėl ko geri. Dėl ko 
vakarais nusigeria pati, ji man niekada nesakė.

Šiaip ar taip, dėl nesėkmingos mano dienos 
pradžios šį kartą išties buvo kaltas vynas. Vos at-
sistojusi aš staiga paslydau ir dėjausi galva į žemę. 
Pasirodo, prie mano lovos per naktį buvo užsilikęs 
vienas šlapias salotos lapas. Įprastu atveju tai būtų 
labai keista, tačiau ne tada, kai vakare su drauge 
nusprendi pamėginti pasigaminti salotų vyno. 
Tiesa, mums nepavyko. Net nespėjome sudėti į 
indą – per vėlai pastebėjome, kad kalbėdamosi jas 
suvalgėm. Trindamasi skaudančią galvą, sunkiai 
pakilau. Pasirodo, ne visas.

Susiradusi šaldytuve skardinę žirnelių, priglau-
džiau prie skaudamos vietos. Gerai, kad šiandien 
šeštadienis – turėjau laisvą dieną. Kiek pasėdėju-
si nusprendžiau, kad su tokia galva negaliu veikti 
nieko įprasta ir geriausia būtų eiti pasivaikščioti. 
Nuėjau prie jūros.

Visada domėjausi ligomis. Negalėčiau paaiš-
kinti, kodėl, bet simptomai, ligos, jų priežastys ir 
pasekmės traukė mane savo mįslingumu. Iki kulkš-

Salotų vynas ir jūra
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nių įsibridusi į smėlį, žiūrėjau į jūrą. Prisiminiau, 
kaip prieš tris dienas juokavome, kad jūra serga pa-
siutlige. Sunkia jos forma. Dabar pagalvojau, kad 
ne tokie jau beprasmiai tie mūsų juokai buvo.

Šiandien bangomis blaškėsi Šiaurys ir žvelgiant 
į jūrą atrodė, lyg ji būtų sunkiai sužeistas gyvūnas, 
bandantis ištrūkti iš sąmonės pančių. Daužanti ir 
daužanti savo galvą į krantą, besitaškanti nuo der-
vos pajuodavusiomis seilėmis, lyg išprotėjusi nepa-
stovi lapė, juntanti artėjančią nuo pasiutligės mirtį.

Po mėnesio ji pažaliuos ir vėl dažys kojas dum-
blina žaluma, o mes sakysime – štai, pažiūrėk, jūra 
žydi. Bus visai šilta diena, o kopose voliosis nuo 
vyno, alaus ir degtinės išpurtę žmonės. Čirškės vi-
dudienio saulėje iki paraudonavimo, dažysis lūpas, 
valgys bulvių traškučius ir rūkys. Paskui spjaudysis. 
Taip, kaip šiandien spjaudosi jūra.

O tada sušvis saulėlydis. Kuriam laikui viską 
nuklos švelnus persiko pūkas. Kuriam laikui visi 

nutils ir ta tyla primins pasaką. Tačiau po penkių 
minučių ir tūkstančio sugalvotų norų viskas bus 
taip pat. Spjaudysis žmonės, spjaudysis jūra, mai-
šeliais springs žuvėdros.

Po saulėlydžio keli žmonės dar liks apsidaryti. 
Trejetas iš jų atsidus ir gailiai pareikš, kad mūsų 
veislė – tikri parazitai, – sugebėjom susargdinti net 
jūrą.

Aš sėdėsiu tarp jų ir akimis seksiu plūduriuojan-
čią nuorūką, vis priartėjančią ir vis nutolstančią nuo 
mano kojų pirštų. Nebūsiu tikra, ar mes parazitai. 
Abejosiu. Sakysiu, kad kol kas dar nieko nenužudė-
me, tiesa? Na, bent jau nevisiškai. Kad mes veikiau 
bjaurus skiepas nuo stabligės, pasklidęs po organiz-
mą ir veikiantis stipriau nei turėtų. Nenužudysim to 
organizmo. Kad nepajėgsim. Kad ne mums skirta 
sunaikinti gyvybę. Kad mes tik apgraušime jo eg-
zistenciją ir nubalintus kaulus paliksime ateičiai, 
gražius ir šiurpius – kaip ženklą, kad buvom. Na, 

Armino Bartulio nuotrauka, 2020
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greičiausiai šalia jų mėtysis ir „optima linijos“ maiše-
lis nuo cukraus. Jis irgi baltas. Ir irgi buvo.

Man patinka tokios mintys. Dažnai stebiu ban-
gas. Ateinu čia ir žiūriu, ką jūra man pasakoja. Ji 
kalbėti nemoka, tik mėtosi gabaliukais istorijų, to-
dėl ir žiūriu. Jūra nuolatos ką nors išošia. Kokį nors 
prisiminimą. Buteliuko nuo vaistų dugnelį, žiedą, 
pirštakaulį. Ir visi jie tylomis ošia, kad buvo, kad 
buvo, kad buvo.

Vis dėlto man labai patinka tas metas, kai ir ji 
patinsta mirusių medūzų kūneliais. Tada būna tylu 
ir tuščia. Žmonės bijo kelti koją į vandenį, bijo su-
smegti pirštais į šaltą drebutį, o ji tarytum juokiasi ir 
košia iš savęs nuorūkas. Lyg apsvaigus nuo nikotino. 
Manau, tomis dienomis jai tikrai reikėtų terapijos.

Pakeliu galvą ir pamatu bangomis atliūliuojan-
čią pirmąją medūzą. Su niekuo nesupainiojamas 
rausvas drebutis, viduje – keturi močiutės krokų 
spalvos puslankiai. Atsidūstu. Ir nusprendžiu, kad 
ir aš nenorėčiau paliesti lavono. Apsisuku ir ruo-
šiuosi grįžti namo. Galvos beveik nebeskauda, tad 
pamanau, kad salotų vynas – geras dalykas pamąs-
tymams. Geriausias buvo tas jo lapas, kuris užsiliko 
prie lovos. Privertė nueiti prie jūros.

Aš einu, o kažkur Norvegijoje pašėlęs meni-
ninkas perskaito Pienių vyną ir imasi alchemijos. 
Kitą dieną jis plosis galva į žemę ir nueis prie jū-
ros. Įmerks kojas į vandenį. Ir jam kils idėja pa-
rašyti istoriją apie tai, kas nenuilstamai šnabžda, 
jog buvo.

Ir salotos turi jausmus
Buvo kiek vėsokas vakaras stovyklauti, tačiau 

mudu vis vien užsikorėme ant stogo. Sukryžiavę 
kojas, atsirėmėme į kaminą ir stebėjome žvaigždes. 
Iš senelės nudžiauta skara maloniai šildė, o mes, 
vaikai, nieko nenutuokėme apie peršalimą. Aplink 
švelniai šnabždėjo reti debesys, o toli apačioje 
burzgė vienišas automobilis. Kažkas vėlavo namo. 
Kažkam traškėjo rankų sąnariai. Kažkokia bobutė 
dešimtame aukšte prisvilino dar vieną skardą ban-
delių. Kaip ir kiekvieną sekmadienį. Sėdint čia, ant 
namo stogo, atrodė, kad esame taip aukštai, jog 
akimis galime aprėpti visą pasaulį. Regis, net už-
uodžiame rudeninių samanų mirtį švelniame drus-
kingame pajūrio vėjyje.

Samanos... Visiška salotų priešingybė. O mirš-
ta taip pat. Lėtai nugeibsta, praranda gaivų gyvy-
bės aromatą, suglemba ir ima skleisti salsvą kvapą. 
Negalima sakyti, kad jis nemalonus – lyg švelnus 
perspėjimas, jog per daug cukraus gali tave mirti-
nai karamelizuoti iš vidaus.

Mes sėdėjome, o pasaulį ištiko dar vienas siau-
bingas sunkaus vegetarizmo protrūkis – per naktį 

salotos nupigo 23,45 procento. Kodėl? Niekam 
neaišku. Gal Maxima nusprendė sandėlius ištuš-
tinti, gal ūkininkai apskaičiavo, kad šie metai – 
tinkamiausi skubiai išparduoti salotas... O gal šiaip 
afrikinio salotų maro grėsmė ore pakibo? Baisu ir 
pripažinti, tačiau tai buvo išties riebus ir mėsingas 
taškas vegetarų naudai. Statistika paskelbė, kad jų 
skaičius išsaugo 2,345 procento. Klaiku, ar ne?

Ir viskas per vieną naktį. Kai mes sėdėjome ir 
stovyklavome ant stogo, mūsų mieste mėsą par-
duodančios krautuvės savininkė patempė lūpą ir 
suraukė pagal naują madą pastorintus antakius. 
Siurbtelėjo dar vieną gurkšnį kavos ir atsivertė 
susidarytą kainų suvestinę, skelbiančią, kiek kai-
nuoja būti vegetaru. Prirašiusi keletą pastabų, 
dar labiau susiraukė ir nuleido akinius ant nosies 
galo. Aišku, tai ne itin padėjo, tad po akimirkos 
ji jau žingsniavo ratais, svarstydama, kaip iškišti 
žmonėms 23,45 procento daugiau vandens pri-
sotindros kiaulienos, pagardintos vienu kitu ki-
niškos esencijos (arba, kaip neskaniai skelbė žur-
nalistai, natrio gliutamato) samteliu. Staiga jos 
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melsvos, migla kiek aptrauktos akys nušvito at-
radimo džiaugsmu. Moteriškutė klestelėjo į seną 
savo krėslą, pasičiupo nuo staliuko kompiuterį ir 
energingai puolė rašyti.

Kitos dienos popietę vietinis laikraštukas pir-
majame puslapyje, kur paprastai būdavo išsamiai 
aprašomos kruvinos nelaimės arba tyčiojamasi iš 
naujo politikos mirktelėjimo, paskelbė neįtikėtiną 
naujieną – atsiradusią mėsanų bendruomenę...

O mes naujienas pražiopsojome ant stogo. 
Ką darysi, gražios žvaigždės buvo. Ryte lėtai nu-
sileidę nuo žvarbios rasos sutingusiomis kojomis, 
pirmiausia išgirdome neramų dūzgimą apačioje. 
Išsigandau – pamaniau, gal nelaimė, o paskui šyp-
telėjau, gal kartais kokia mokykla bankrotą paskel-
bė? Ech... Bet čia tik fantazijos, to dar nėra buvę, 
kad ir kiek mokiniai besistengtų, paslapčiomis nai-
kindami inventorių – tai suolus paraižydami, tai 
tūliko popierių sumesdami į unitazą... Nelemta, 
matyt, nelemta paties Dievo tokia laimė. Matyda-
mi, kaip energingai visi laksto, kaip diskutuoja, ir 
mes susidomėjome. Kai visi turi, rodos, ne dvi, o 
keturias rankas, kai šitoks oro ventiliavimas aplink, 
kad nė benzino kvapo nebeužuosti, kai beveik kaip 
pajūryje, kur nesusidomėsi? O jeigu susidomėjai – 
kur daugiau eisi, jei ne į turgų? Ten visos bobutės 
jau nuo šešių ryto viską žino. Ir štai tau – pasirodo, 
mėsanai, paslaptinga pogrindžio bendruomenė, 
pagaliau tarė žodį. Tetulė Aldona, pardavinėjanti 
salotas, baisiausiai nelaiminga atkišo mums nau-
jausią laikraščio numerį. Regis, atrasta, kad ir salo-
tos turi jausmus...

Eina sau... Tai naujiena. Jeigu salotos turi jaus-
mus, o mes jas valgome žalias, žalias ne dėl spal-
vos, o dėl to, kad jos termiškai neapdorotos, tai su 
kiekvienu krimstelėjimu kankiname vargšą gyvą 
padarą! Gal tikrai tada geriau misti mėsa? Juk ką 
ten... Prieini prie gyvuliuko: bakst – ir viskas. Ir jis 
be jokių jausmų guli ant tavo stalo. Šaltas ir ramus 
it kokia menkė ant jūros kranto. Ir nė čiukšt, jokių 
cheminių aimanų. O salotos? Salotas mes, žmonės, 

kramtome pasigardžiuodami gana ilgą laiką. O jos 
kramtomos išskiria įdomias medžiagas, kuriomis 
perspėja giminaites, kad vienas bjaurus didelis žo-
lėdis (ar pusiau žolėdis) įsimaumojo į jų lapus. Ir 
tada visa šutvė kankinasi nuo dešimties iki trisde-
šimties minučių, priklausomai nuo to, kaip ilgai 
individas valgo.

Susimąstę grįžome namo. Atsisėdom prie stalo. 
Užsitepėm sumuštinį, nusiskynėm kelis pomido-
rus. Pavalgėm. Ir vis mąstėm. Apie žoles, mėsas ir 
pasaulį. O mums tarp dantų grikšėjo šviežia žalu-
ma (ar veikiau raudonuma, juk pomidorai tradici-
niai, prinokę buvo).

Taip mintydami nuėjome miegoti. Ir sapnavo-
me salotas. O kai ryte atsikėlėm, augalai po mūsų 
langu buvo keistai apvytę, nurudę, palinkę gležnais 
kūneliais prie žemės. Pašokom, išbėgom laukan, 
kas gi čia?! Šalna? Ne... Negali būti! Juk dar tik rug-
pjūtis! Nejaugi.... Nejaugi bus sielvartas vargšes ža-
lumas taip pakandęs? Visai be gailesčio? Pabandėm 
pakelti nulinkusius stiebus, taip, tikrai, sielvartas... 
Nesikelia, nejuda... Ir vis mes kalti, ir vis mes, vai-
kai, vakar be jokios gėdos maumoję sumuštinius su 
pomidorais... Su pomidorais! Mūsų širdys, rodės, 
iššoks pro gerklę. Akys pasruvo ašaromis dėl siel-
varto pakąstų salotų... dėl mūsų prakąstų salotų.

Apsiašaroję mes galvotrūkčiais nulėkėme namo 
ir pasislėpėme senoje dulkėtoje palėpėje. Išsitrau-
kėme metų ruduma apsitraukusį sąsiuvinį, užside-
gėme žvakę ir vis dar virpėdami nuo patirto mirties 
skonio iškilmingai prisiekėme... Taip taip, prisie-
kėme. Ką daugiau gali daryti vaikiščiai, išgąsdinti 
mistiškos skausmo galios? Prisiskaitę visokių tomų 
sojerių ir kitų garsių personažų gyvenimų aprašy-
mų, mes žinojome, kad tokiu atveju tik priesaika 
gali padėti apsisaugoti nuo nuolatinio klaidų kar-
tojimo ir sutvirtinti mūsų naująjį pasiryžimą – nie-
kada daugiau nebekankinti salotų. Mūsų kiek vir-
pantys, prisodrinti akimirkos didybės balsai dusliai 
nuaidėjo palėpėje.

Ir taip mes tapome mėsanais.
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Sima Bartninkaitė

1

Mano tėvai atsimena Liūtą Karalių,
pagarsintą sekmadienio rytais 
per televizorių,
ir balsą jų penkiametės dukros,
kuri visad norėjo būti pačiu Simba,
karalių karalium,
suprantančiu Gyvenimo Rato paslaptį.
Kažkuriuo metu ji peraugs juos
Ir jų tėvus, ir protėvius.
Jų dukra aprėps visa nuo Palangos tilto
iki Niujorko žiburių,
ji nuguls kažkur Šri Lankoj, pirmiau išbarsčius save 
per vyrus
Ir universitetus.
Atguls toje pačioje žolėje, kurią ris antilopės,
vėliau būsią sušaudytos ir suvalgytos
Iš neturtingo gyvenimo ištrauktos prostitutės, 
po oda nešiojančios kūdikį.
Ir tik tas vienintelis vaikas,
dar negimęs,
kažkiek gal pajėgs
mane suprasti.

2020 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, 11 klasė

2

Stebiu skraidančius balandžius.
Ir kaip vienas iš jų,
su pačiu kvailiausiu snukiu,
Atsitrenkia į pilką ir purviną namo betoną.
Kažkada sutrupės ir jis.

Net patys neprasmingiausi dalykai praeina.
Tačiau kodėl jie man 
Dabar yra tikresni už tave,
Mano meile?

Jau kuris laikas
Visi ir visos į mane žiūri
Kaip į pavasarį.
Gal dėl to, nes jis,
Nors yra gražus ir šiltas,
Bet greičiausiai praeina?

Turbūt tai ir bus priežastis,
Kodėl nelemta yra
Man ir tau
Kada nors (dar) susitikti.
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3

Kartais aš atsikeliu ir jaučiu, 
kad galiu pakeisti pasaulį. 
Kitomis dienomis
tik apsiverčiu 
ant kito šono lovoj.
Kartais glostau
garbanotų vaikinų plaukus. 
Paskui duodu šuniui tą ranką nulaižyti.
Būna, kad vis kažką įsimyliu. 
Bet dar dažniau būna, 
kad myliu 
tik save 
pačią.

4

Baltų prospekte vyksta karai,
Kur šalia nepasakytų žodžių
Ir išmėtytų kolos skardinių
Tyli ir žiūri į praeivius
Tie visi neperskaityti eilėraščiai.
Taip į mane žiūri ir Radauskas,
Kai jam pasakau,
Kad gyvenime visgi
Yra daugiau prasmės
Negu taip mano
Į nihilizmą atsirėmę žmonės.
 
Kartais man užtenka pažiūrėti,
kaip teka upės
Arba kaip musės ropoja
Ant mano kūno,
Nors dažniausiai jos ropoja ant
Lavonų arba ant mėšlo,
O mano išpuikęs ego
Dar neleidžia savęs priskirti nė vienai
Šių kategorijų.
 

Viena mergina iš Tokijo,
Kuri apsigyveno manyje,
Vis lepteli, kad turėčiau važiuoti
Į Tibetą ar link Indijos,
Jei noriu ieškoti prasmės.
 
Bet aš tada patyliu,
Nes ji nesupranta,
Kad tie visi Tibetai ir
Indijos, ir vienuolynai,
Ir mandalos, ir kalnynai,
Jau dabar skleidžiasi mano galvoje,
Kad jau dabar aš turiu viso
Pasaulio upes, dykumas,
Atogrąžų miškus,
Ir visas tas filosofines knygas.
 
Tokiais momentais ir pagalvoju, kad gal manyje
Vis dėlto yra daugiau prasmės negu karvės mėšle,
Bet visgi musės to turbūt dar nesupranta.
Jos laipioja ant mano kūno,
Matyt, vis dar ieškodamos to
Neatrasto joms Tibeto
Tų Indijų,
Kalnynų,
Prancūziškos gramatikos formuluočių,
Istorijų apie galimą trečią pasaulinį,
Remarko knygų eilučių
 
Ir tos merginos iš Tokijo,
Kuri subombarduotame
Baltų prospekte
Radauskui sako,
Kad gyventi
visgi
yra
verta.
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5

Jei numirčiau ryte, tai atgimčiau paukšteliu
Ir įsliuogčiau pro tavo atidarytą langą
Naktį.
Pasižiūrėti, kaip žvaigždės atrodo iš tavo pusės
Ir ar ramiai tu miegi.
Kiek senų knygų guli ant tavo dulkėtos palangės.
Seniai jau jos liestos ir glostytos,
Bet visgi guli ramiai,
Tavęs nepalieka,
Jos kuria gražiausius sapnus ir eiles.

Jei būčiau paukšteliu tik vieną minutę,
Vis vien nutūpčiau ant tavo palangės
Ir pačiulbėčiau tau kokią melodiją.
O tu žiūrėtum ir galvotum,
Koks vis dėlto keistas šis padaras,
Kodėl gi taip garsiai jis čia šūkauja?
Tada nuvytum ir paliestum
Tas dulkėtas knygas ant palangės,
Seniai jau liestas ir glostytas.
Ir to man pakaktų, nes
Žinau, kad dabar jos tau netrukdys
Ir leis ramiai sapnuoti naktį.

Net jei nebūčiau paukštelis,
Tai bent jau nugulčiau kaip dulkė ant
Tavo knygos viršelio.
Tada joms kuždėčiau 
gražiausias istorijas, 
Kad tu galėtum ramiau išsimiegoti
Iki kol mane iš ten vėjas nupūs
Ir aš pasidarysiu dalis tos beribės tamsos
Į kurią tu žiūri pravėręs langą naktį.

Ir net jeigu nebūčiau buvusi.
Nei čia, nei ten, nei toliau, nei tada.
Vis vien slapta tikiuosi,
Kad ramiai tu miegi.
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Kimas (vyras): Nors ji ir turtinga, bet vis 
tiek miela.
Chung-sooko (mama): Ne „Nors ji ir turtin-
ga, bet vis tiek miela“. Ji miela, nes turtinga. 
Velnias, jei tik aš turėčiau tiek pinigų. Aš irgi 
būčiau miela!

Kaip niekada anksčiau, man ir jums (numano-
mieji skaitytojai) turbūt ypač įdomu pasigilinti į 
filmo Parazitas1 garso takelį – kas, kaip, kodėl? Ki-
nematografinės istorijos kontekste filmas unikalus 
tuo, kad 2020 metais jis tapo pirmuoju NE (!!!) 
anglų kalbos filmu, laimėjusiu Oskarą geriausio fil-
mo kategorijoje.

Juodojo humoro komedijoje vaizduojama 
ankštame rūsyje gyvenanti Ki-taeko šeima. Nors 
šeimos nariai yra emociškai artimi vienas kitam, 
gyvena santarvėje, tačiau didžiuliame skurde 
(kurio skaudžiausia apraiška – Wi Fi ryšio netu-
rėjimas). Tuo tarpu kitame miesto gale turtingo 
verslininko Parko šeima gyvena prabangoje, net 
nesusimąstydama apie tuos, kurie kuria visą gerovę 
aplink juos. Atsitiktinai vyriausiasis Ki-taeko sū-
nus Kevinas gauna Parko dukros privataus anglų 
kalbos mokytojo vietą, o likusiems šeimos nariams 
gimsta puikus planas, kaip išbristi iš skurdo...

Filmas tiesiog spindi puikia režisūra, originaliu 
scenarijumi, natūralistine aktorių vaidyba, ne išim-
tis ir filmo garso takelis, kurio autorius yra Pietų 
Korėjos filmų kompozitorius Jungas Jaeilas (sukū-
ręs muziką to paties režisieriaus 2017 metų filmui 
Okja su Tilda Swinton priešakyje).

Filmo garso takelyje dominuoja dvi – iš esmės 
kontrastuojančios – muzikos rūšys: fortepijoninė 

Domantas Milius

Visi parazitai yra aukos

muzika (kuria filmas prasideda) ir barokinė muzi-
ka (vokiečių–anglų baroko laikų kompozitoriaus 
Georgo Friedricho Händelio operos Rodelinda iš-
traukos).

Filmo pradžioje girdime fortepijonu atliekamą 
linksmo improvizacinio pobūdžio muziką, kuri su 
vis ryškiau išnyrančiomis konkretizuojančios me-
lodijos atkarpomis po truputį klausytoją – filmo 
žiūrovą atveda iki vėliau skambėsiančios barokinės 
muzikos ištraukų. Vis aiškiau plėtojantis fortepijo-
no partijai, į ją pamažu įsilieja styginių instrumen-
tų atliekamas spicicatto bei varpai, po kurių dūžiais 
slypi kur kas gilesnis matomos scenos ir viso filmo 
socialinis bei emocinis kontekstas.

Tokio plataus spektro kino žanrų susiliejimas 
filme Parazitas labiausiai artimas su barokine opera 
ir paties baroko laikotarpio žanrų įvairove. Filmo 
garso takelyje skamba net dvi skirtingos arijos iš 
Händelio 1719 metų rimtosios seria operos Rode-
linda, kurios akcentuoja itin svarbius emocinius 
filmo dramaturgijos momentus.

Kodėl būtent Händelio Rodelinda? Tikriausiai 
todėl, kad  Händelis – vienas puikiausių vokiečių 
kompozitorių, kartu su Scarlatti savo operomis už-
kariavęs Italiją, tų laikų pasaulinės muzikos meką 
(kaip Bong Joon-Ho su filmu Parazitas užkariavo 
Holivudą – pasaulinę kino pramonės meką). Hän-
delis tarnavo kaip Hanoverio kurfiursto kapelmeis-
teris. Kurfiurstas vėliau tapo Anglijos karaliumi 
Jurgiu I, todėl Händelis netrukus tapo Anglijos 
operos žvaigžde (todėl dažnai jį, kaip tautos kom-
pozitorių, savinasi anglai).

Pirmą kartą arija iš operos skamba, kai šeimos 
tėvas Kimas Ki-taekas gauna Parko šeimos vai-
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ruotojo darbą ir kai visa šeima rengiasi atsikraty-
ti namų šeimininkės, kad į jos vietą galėtų ateiti 
motina, kuri galutinai užbaigtų uzurpatorių šei-
mos kvartetą. Per įtemptą veiksmo scenų montažą 
girdime ariją Spietati io vi giurai. Šioje arijoje Ro-
delinda prakeikia žiauriuosius vyrus, kurie nori ją 
nuskriausti. Muzika kupina užsidegimo, jausmų ir 
emocijos, kuri išreikšta Rodelindos koloratūriniu 
dainavimu. Filmo dramaturginiame kontekste ari-
jos gyvybingumas eina kartu su komediniu scenų 
plėtojimu įgyvendinant šeimos planą. Vizualiaja-
me ir garsiniame filmo paviršiuje šios arijos muzi-
kinės intonacijos nušviečia nedorus šeimos kėslus 
žiūrovų akyse. Klasikinė muzika savo estetine pri-
gimtimi atpalaiduoja žiūrovus – scenų montažas 
tokios muzikos kontekste žiūrovus verčia emociš-
kai palaikyti Kimo šeimos pusę.

Bet kartu muzika čia yra tarsi choras antiki-
nėje graikų dramoje – ji komentuoja įvykius ne-
tikėčiausiais būdais: kai dainuojamoje arijoje gir-
dime keršto besišaukiančią Rodelindą, matome, 
kaip šeimos nariai pradeda užimti naujas pareigas 
ne meluodami, o metodiškai veikdami ir imda-
miesi fizinių veiksmų pašalinti savo pirmtakus iš 
užimamų pareigų. Tai scenos su persikais, netikra 

kruvina nosine šiukšlių dėžėje, namų guvernantės 
sekimas. Nuo eilinių antrarūšių aferistų statuso visi 
šeimos nariai tampa tikrais nusikaltėliais. Šis mora-
linis dvilypumas parodomas Rodelindos arija, kuri 
drauge pranašauja sekančių įvykių tėkmę (tik, deja, 
ne visi žiūrovai sąmoningai į tai atkreipia dėmesį).

Kai uzurpatorių šeimynėlė galų gale išsiaiški-
na, kad buvusi namų guvernantė, kurią jie išėdė, 
prabangaus namo rūsyje pati slėpė savo prasilošusį 
ir mafijos ieškomą vyrą, būsimų įvykių grandinė 
klostosi netikėtai greitai: buvusi namų guvernantė 
miršta, o jos vyras atkeršija per Parko sūnaus gim-
tadienio vakarėlį...

Būtent šiuo kulminaciniu filmo momentu iš-
girstame antrąją Rodelindos ariją Mio caro bene, 
kuri dar diegetine forma yra dainuojama daini-
ninkės – vakarėlio viešnios pritariant violončelei. 
Ši arija kupina susižavėjimo ir džiaugsmo ir savo 
mažoriniais sąskambiais kontrastuoja su prieš 
tai skambėjusia dramatiškąja arija. Šioje scenoje, 
skambant linksmai ir meilės žodžių kupinai ari-
jai, Kimo šeima yra išdraskoma žūstant jo dukrai. 
Nors Rodelinda dainuoja No ho piu affanni e pene  
(daugiau nebejaučiu rūpesčių ir nelaimių), realybėje 
būtent rūpesčiai ir gedulas užgula likusius šeimos 
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narius. Toks muzikos ir matomų vaizdų kontras-
tas žiūrovų sąmonėje sukuria įtampą ir dviprasmį 
suvokimą akcentuojant moralinį dviprasmiškumą 
esminėje filmo scenoje. Mūsų pamėgti filmo he-
rojai imasi niekingų uzurpavimo veiksmų kompli-
kuoto ir kur kas sudėtingesnio pasaulio kontekste, 
uzurpatoriams manant, kad jie nusipelnė geresnio 
gyvenimo šanso labiau nei jų pirmtakai.

Ryšys tarp Parazito pagrindinių herojų ir ope-
ros Rodelinda yra ypač glaudus. Ir filme, ir operoje 
susiduriame su uzurpavimo padariniais. Operoje 
Grimoaldo pavagia karūną iš Bertarido, kuris turi 
atgauti savo karūną, žmoną, ir sūnų. Galų gale jam 
pasiseka ir piktasis Grimoaldo priverstas pasiduoti. 
Opera baigiasi su atkurtu status quo. Tačiau filmo 
kontekste galime kelti klausimą – kas yra blogiečiai, 
o kurie yra geriečiai? Kieno status quo reikia atkurti? 
Ar vargšų Parkų šeimos – realų fizinį? Ar Ki-taeko 
šeimos – moralinį, emociškai ir fiziškai iškentėtą? 
O kaip dėl buvusios namų guvernantės ir jos vyro, 
kankinamo modifikuoto Stokholmo sindromo?..

Operoje Rodelinda viskas baigiasi laimingai. 
Režisieriaus Bongo naudojamos barokinės operos 
arijos tarsi parodo, kad laiminga pabaiga yra pa-
sakos atributas. Parazite laiminga pabaiga neegzis-

tuoja, ypač tiems, kurie drįsta peržengti ribą (po-
nas Parkas to netoleruoja...).

Finalinės filmo dainos Soju One Glass žodžius 
sukūrė pats režisierius, o ją įdainavo filmo hero-
jus – parazitas Kevinas (mokytojas, mylimasis, 
šeimos santykių restauruotojas). Dainos tekstas 
tiesiogiai atspindi paties filmo herojaus Kevino iš-
gyvenimus, požiūrį į susidariusią situaciją, per ku-
rią mes suprantame (tik pačioje filmo pabaigoje), 
kad jis savęs nelaiko blogu žmogumi, o viską darė 
savo moralinių normų kontekste tiesiog siekdamas 
geresnio gyvenimo.

Žinai, koks planas visada pavyksta? Joks planas. 
Joks planas iš viso. Žinai, kodėl? Todėl, kad gyveni-
mo nesuplanuosi. (Kimas Ki-taekas – vyras, tėvas, 
vairuotojas).

1 Pietų Korėjos kino meistro Bong Joon-Ho 2019 metais 
sukurta juodojo humoro komedija-trileris, kuris 2020 me-
tais pelnė 4 Oskarus: geriausio filmo, geriausio režisieriaus, 
geriausio originalaus scenarijaus, geriausio užsienio kalbos 
filmo. 2019 metų Kanų kino festivalyje – pirmą kartą Pietų 
Korėjos filmas laimėjo prestižiškiausią festivalio prizą Auksi-
nę palmės šakelę.
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Kai viena iš Kino pavasario organizatorių reko-
mendavo šį filmą, peržiūrėjusi anonsą, suabejojau, 
ar man bus įdomu.

Pirmiausia man pasirodė labai nevykęs pažo-
dinis filmo pavadinimo vertimas: „Atsiprašome, 
neradome jūsų namie.“ Pažiūrėjusi aš šį filmą pa-
vadinčiau Prarastieji.

Kas tie prarastieji: vaikai? Tėvai? Šeimos verty-
bės? Meilė? Bendravimas?

Filmas prasideda juoda užsklanda. Girdime tik 
vyro balsą, kuris vardija darbus, kuriuos yra dir-
bęs: betonavau, mūrijau, net duobes kasiau... Ne-
patiko, nes už nugaros kažkas stovėjo. Nori dirbti 
sau. Naujasis bosas vardija savo sąlygas, Rikas su 
viskuo sutinka. Atrodo, dabar viskas įsibėgės, grą-
žins skolas, išsipirks namą – atsigaus po 2008-ųjų 
krizės. Tačiau pradžiai reikia 1000 svarų – užsta-
tui už mikroautobusiuką. Reikia parduoti nuosavą 
automobiliuką, kuriuo žmona Abė važinėja pas 
senukus – ji dirba slaugytoja. Vakare sutuoktiniai 
svarsto naujas galimybes ir bėdas: kaipgi Abė be 
automobilio lankys savo senolius? „Tu dirbsi po 14 
valandų šešias dienas per savaitę“, – nerimauja ji. 
Tačiau Rikas kupinas ryžto. Jis įsisuka į darbus ir, 
atrodo, jam sekasi neblogai. 

Tačiau vyras jaučia didžiulę įtampą, dažnai jis 
būna pervargęs ir piktas, todėl santykiai šeimoje 
trūkčiojantys. Abei taip pat nepakeliamai sunku, 
tačiau ji randa paguodos bendraudama su malo-
niais senoliais. Itin jaudinanti scena, kai garbaus 
amžiaus ponia šukuoja Abei plaukus – koks svar-
bus kiekvienam iš mūsų kito žmogaus švelnumas.

Tačiau šeimos gyvenimas po truputį ỹra – lyg 
vanduo graužtų skalūno uolą.

Audrė Karaliūnaitė

Prarastieji
Apie Kino pavasario filmą „Sorry, we missed you“

Rikas su Abe turi du paauglius vaikus: šešiolik-
metį sūnų Sebastianą ir devynmetę dukrą Laizą 
Džein. Kaip jaučiasi jie?

Sebastianas pasinėręs į savo draugų pasaulį. 
Jie piešia grafičius protestuodami prieš vartotojiš-
kumą. Sebas netgi sukuria savo ženklą – antį. „Aš 
piešiu ją kaip antireklamą prieš visą tą mėšlą, kuris 
skatina pirkti visokį šūdą“, – aiškina jis sesei jie-
dviem vakarojant namie. Sebą labai palaiko vienin-
telė mergina iš būrio Rouzi. Sebas su ja jaučiasi itin 
gerai. Tačiau ši išvažiuoja iš miesto, nes mokykloje 
patiria patyčias. Ir naujas Rouzės mamos vaikinas 
tyčiojasi iš jos. Sebas sėdi autobusų stotyje išlydėjęs 
Rouzę lyg žemę pardavęs. Pasaulis jam atrodo be 
galo neteisingas.

Po vieno kivirčo namuose Sebas įsiutęs užpurškia 
dažais artimųjų portretus ir išeina iš namų. Jisai su-
grįš – tačiau tik šeimai likimiškai svarbiu momentu.

Ar iš tiesų tas pasaulis toks neteisingas? Atro-
do, Riko ir Abės šeima labai panaši į daugelį. Jie 
kupini gerų norų ir vilčių. Ką gi jie daro ne taip, 
jeigu Sebas perka dažų savo grafičiams už parduotą 
žieminę striukę?

Abė, važiuodama autobusu pas savo globojamą 
senolį, diktuoja Laizai Džein nurodymus: „Ma-
karonai šaldytuve, namų darbai, 15 minučių prie 
kompiuterio, paskui į lovą – ne vėliau kaip be pen-
kiolikos devynios. Kada grįšiu, nežinau... Tėtis grįš 
vėlai. Labai tave myliu.“

Ar tiek užtenka? Ar toks turėtų būti mamos ir 
dukros vakaras? Gal Laiza Džein turi ką pasipasa-
koti mamai, gal turi ko paklausti?

Užtat jai kaip nereali dovana atrodo diena, 
praleista su tėvu vežiojant siuntas. Jiedu turi laiko 
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pasikalbėti, kartu užkandžiauti. Atrodo, reikia tiek 
nedaug – trupučio dėmesio.

Tėvai iš visų jėgų stengiasi uždirbti pinigų, kad 
sūnus galėtų toliau mokytis. O šis išpoškina:

– Mano draugo brolis baigė universitetą, dirba 
skambučių centre, turi 57 tūkstančius skolos ir kas 
vakarą geria. Kam man to reikia?

– Yra gerų darbų, – sako tėvas, – čia tik man 
šūdini darbai pasitaikė. 

– Šūdinas darbas neateina pas tave. Tu ateini pas jį.
Kas teisus: sūnus ar tėvas? Kur to nesupratimo 

šaknys? Juk mokslas tikrai nėra blogai. Jis gali pa-
dėti rasti mėgstamą darbą. Tačiau pirmiausia turi 
išsiaiškinti, koks tas tavo mėgstamas darbas. Kas 
tau pasaulyje svarbiausia.

Kai Sebastianas įkliūva parduotuvėje vogdamas 
dažus grafičiams, – atrodo, intencija irgi gera, bet 
poelgis blogas, – policininkas jam išrėžia:

– Dabar gali atversti naują lapą ir pradėti 
viską pradžių. Turėti viską, ko užsimanysi. Tavo 
didžiausias turtas – šeima. Kiti jos neturi. Tai – 
didžiausias turtas.

Štai jums ir viso filmo moralas. Lyg ir viskas 
aišku. Tačiau po kraupaus apiplėšimo, kai iš Bilo 
pagrobiami visi jo gabenti mobilieji telefonai, o jis 
pats sužalojamas, kitą rytą jis ant blanko „Sorry, we 
missed you“ parašo atsiprašymo laiškelį žmonai ir 

išvažiuoja. Jo nesulaiko nei sūnus, puolęs po mi-
kroautobusiuko ratais, nei dukra, nei žmona.

Tad gal nieko verta ta šeima? Svarbiau paskola, 
butas, maistas... 

Scenarijaus autorius Paulas Laverty ir filmo 
režisierius Kenas Loachas užgriebė nepaprastai 
jaudinančią temą. Realistinis filmo pasakojimas ir 
operatoriaus darbas įtraukia į gyvą vyksmą ir ne-
paleidžia iki paskutinės filmo minutės. Filmo gar-
so takelis, sakyčiau, minimalistiškai tikslus: gatvės, 
namų garsai, jokių muzikinių puošmenų: liūdnos 
saksofono melodijos ar fortepijono pasažo. Mano 
akimis, tai irgi suteikia filmui įtikinančio realis-
tiškumo.

Aktorių darbai taip pat neleidžia suabejoti jų 
emocijomis – jokio dirbtinumo, perspaudimo. 
Ypač jaudinantys jaunųjų Rhyso Stoune’o (Sebas) 
ir Katie Proctor (Laiza Džein) sukurti vaidmenys. 
Riko bosas Maloni (akt. Ross Brewster) mane ne 
sykį privertė krūptelėti: jo povyza, balso šiurkštu-
mas... Tikras aktorystės asas.

Siūlyčiau šį filmą žiūrėti tėvams kartu su vai-
kais. Galbūt jis paskatintų atvirą pokalbį apie rū-
pimus klausimus. Galbūt paskatintų būti supratin-
gesniems ir švelnesniems.

Ir vis dėlto – teisus tas policininkas, – šeima 
gyvenime svarbiausia.



Esė

36

Noriu, kad atsistotumėte priešais mane, pra-
žiodytumėte man burną ir būtinai patys išsižiotu-
mėte. O dabar... O dabar tiesiog reikalauju: atsi-
palaiduokite, giliai giliai įkvėpkite ir nežmoniškai 
rėkite! Rėkite, kol pamėlynuosite, kol imsite dusti, 
kol žarnos sušoks į didžiulį gumulą arčiau širdies. 
Šaukte iššaukite visus demonus iš savęs. Įsivaizduo-
kite, kad aš kempinė, kuri sugers visą jūsų nerimą, 
liūdesį, skausmą ir neviltį. Aš VYRAS! Tad šaukite, 
šaukite ir dar kartą šaukite! Išrėkite, ką turite blo-
giausia, ką slepiate šlykščiausio – viską, kas truk-
do gyventi. Leiskite man išgirsti, kaip jūsų žarnos 
viduje vartosi iš džiaugsmo, turėdamos galimybę 
varyti baimę kam nors kitam. Trokštu matyti, kaip 
jūsų ramus gajaus padaro veidas patiria metamor-
fozę: virsta šlykštaus kirmino atvaizdu. Kirmino, 
kurio išsižadėjo Dievas. Atverkite savo sielą, nes 
noriu stebėti, kaip Liuciferis paliečia jūsų veidus 
ir iščiulpia jūsų sielos trupinius. Klykite ir dras-
kykitės! Pjaustykitės veidą, krūtinę, rankas, visą 
kūną. Išsiraukite dantis ir pajuskite skausmą, kuris 
pervers visą jūsų kūną. Trypkite kojomis, plokite 
rankomis. Kvatokitės! Gavę progą, daužykite gal-
vą į sieną. Prigulkite ant traukinio bėgių, užmiki-
te – tegul jūsų kūnu pasivažinėja traukinys. Šaltą 
žiemos rytą vietoj šaliko pasiimkite virvę, apsijuos-
kite ja kaklą, kitą virvės galą būtinai pritvirtinkite 
ant šakos ir supkitės. Spyruokliuokite aukštyn ir 
žemyn, aukštyn ir žemyn... kaip Garšva: „up and 
down“, „up and down“. 

Atėjus laikui, suprasite, kad pavargote suptis... 
Tada atsipalaiduokite. Paskutinįkart leiskite sau 

įkvėpti deguonies. Tegul skvarbus oro gūsis pri-
pildo jūsų plaučius ir meiliai kutena apmirusias 
alveoles. Lai mėgaujasi jūsų ląstelės, audiniai ir 
sveikas protas paskutine žemiškąja jums Dievo su-
teikta malone. Iškvėpdami išleiskite pyktį, liūdesį 
ir skausmą. 

Sveikinu! Jūs ką tik užbaigėte savo gyvenimo 
performansą...

***

Dabar esi tik... siela – nuoga ir visų kiaurai per-
matoma. Tu nebejauti skausmo, alkio ar trošku-
lio. Amžinai nerimastingoji siela, tu gali mėgautis 
pomirtiniu pasauliu ir jo teikiamomis dovanomis. 
Gyvenimas nebuvo tau lengvas, bet čia – Rojaus 
meno galerijoje – tu ir tavo prisiminimai ras prie-
globstį. Visų mintys ir išgyvenimai čia atgula į savo 
menes. Būk rami, siela, visi mes čia lygūs. Visi!..

Kad tolesnė mūsų pažintis nebūtų bauginan-
ti ir atgrasi, leiski man prisistatyti: aš griausmas ir 
ugnis, aš vėtra ir lietus, aš viskas, kas gyva, ir viskas, 
kas jau neegzistuoja. Aš – Sigma Librea, deivė Te-
midė. Kibkis man už rankovės ir eikime drauge, 
nemirtingoji siela. Aš degu noru tave supažindinti 
su įžymių kūrėjų gyvenimais, su jų būties pakili-
mais ir nuosmukiais, su keisčiausiais pomėgiais ir 
bjauriausiais instinktais. Pradėsiu nuo mylimiau-
sios būtybės... Fridos... Šiai menininkei jaučiu 
didžiausią pagarbą, nes ji skleidė žinią, jog visos 
moterys šviesios ir taurios, o jų kūnai tyri ir... palai-
minti. Matau, ir tu nekantrauji susipažinti su Frida 

2020 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, IV klasė

Gabrielius Leščinskas

Rojaus meno galerija
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Kahlo. Jau tuoj, bet minutėlei, siela, prisėsk. Štai 
čia... Aš noriu tave perverti metaliniu strypu. Tai 
ilgai netruks, bus smagu – skausmo neturėtum pa-
justi. Tau neturėtų skaudėti... tiesa? Juk tu ir aš esa-
me tiesiog metafizinė substancija... Manau, skaus-
mą jaučia gyva būtybė, bet ne ta, kuri jau išjautė 
savo gyvenimą, kuri patyrė dvasinę mirtį. Kad ir 
kaip ten būtų, nemanau, jog mirsi dar kartą. Dar 
neteko su tuo susidurti. Truputis apžavų ir tu pra-
dėsi tikėti, kad vėl apsigyvenai senajame savo kūne. 
Aš paimsiu į rankas metalinį strypą ir sulaužysiu 
tau stuburą, raktikaulį, du šonkaulius, sutrupinsiu 
dubenį, o jeigu man pasiseks, dešinėje kojoje atsiras 
vienuolika lūžių, bus sutrupinta pėda. Teoriškai... 
Jeigu turi vaginą, tas strypas pro ten ir išlįs, o jeigu 
neturi – skausmas tave pervers lygiai taip pat žudo-
mai. O gal tas skausmas bus panašesnis į gimdymo 
skausmą?.. Tik vietoje tyros ir nekaltos naujagimės 
būtybės tu išvysi metalo gabalą, kuriuo čiurkšlėmis 
tekės kraujas... Svarbiausia yra gyvenimiška patir-
tis, apie kurią taip dažnai kalba kiekvienas žmo-
gus. O... Tu tik pagalvok: jeigu tu būtum dar ne-
pasikorusi, maloningoji siela, tikriausiai po tokios 
staigmenos, jokiais būdais neprimenančios skrai-
dančių drugelių pilve, vis vien atsidurtum Rojaus 
meno galerijoje! Bet, žinoma, jeigu sėkmė būtų tavo 
pusėje, tu dabar gulėtum kelis mėnesius ligoninė-
je, o vėliau dar kelis mėnesius praleistum lovoje. 
Tave nuobodulys varytų iš proto neką mažiau nei 
skausmas, gal netgi išprotėtum arba neapsikentusi 
skausmo ir slegiančios rutinos bandytum žudytis. 
O galbūt tiesiog imtumei ieškoti užsiėmimo, kuris 
padėtų pabėgti nuo skausmo ir ilgos, kankinančios 
kasdienybės, kurią „palengvintų“ metaliniai įtvarai 
ir langetės gipso lipdiniai. 

Būtent taip atsitiko vienai žymiausių gyvojo ir 
pomirtinio pasaulio menininkių. Aš kalbu ne apie 
ką kitą, o apie melodramos karalienę Fridą Kahlo, 
vieną garsiausių Meksikos dailininkių, realizmo, 
siurrealizmo ir simbolizmo atstovę1. Fridą Kahlo 
pervėrė metalinis strypas, kurio keliamą skausmą ji 

juto visą gyvenimą. Drąsiai galima teigti, jog Kahlo 
geriausiai yra žinoma dėl sukurtų autoportretų, ins-
piruotų gamtos ir Meksikos simbolių bei... patirto 
skausmo. Garsiosios menininkės drobės dažnai 
virsdavo sielos gelbėjimosi ratu, kuris palengvin-
davo Fridos Kahlo skausmo priepuolius, besikė-
sinančius atimti merginos ūpą gyventi. Skausmas 
palaužė ne tik fizinę moters būtį, bet pasiglemžė 
ir emocinį stabilumą. Kai galėdavo tapyti, meni-
ninkė rinkdavosi vaizduoti savo pačios skausmų 
kankinamą kūną. Sudaužytoje kolonoje, nutapytoje 
1944 m., pavaizdavo save nuogą, tik su korsetu. Jos 
oda – subadyta vinių, o žvelgiant į moterį, matyti, 
jog kūnas tarsi kolona, bet kurią akimirką galinti 
sugriūti nuo per didelio kiekio įtrūkimų (aliuzija į 
fizinį skausmą, alinusį moterį)2.

Iki 1925 m. rugsėjo 17 d. (tai diena, kai meksi-
kietė buvo perverta metalinio strypo, kuris pakeitė 
tolesnį merginos gyvenimą) Frida Kahlo gyveno 
labai įprastą paauglišką gyvenimą: lankė mokyklą, 
laisvalaikį leido su draugais. Tėvas buvo žydas, o 
motina meksikietė katalikė. Gyvenimas niekuo 
neišsiskyrė iš kitų ir vargu ar kas būtų pagalvojęs, 
jog nelaimė, ištikusi jauną merginą, pavers ją viena 
ryškiausių XX amžiaus meno atstovių. 

O nemirtingoji siela, Frida Kahlo buvo ne tik 
nuostabi menininkė, stipri moteris, kuri atsisakė 
pasiduoti skausmui, ji taip pat buvo ir feministė. 
Tapytoja nuožmiai kovojo už moterų teises, kad 
silpnoji lytis galėtų nevaržomai mėgautis savo gyve-
nimu ir svarbiausia – savimi. Ar tu gali įsivaizduo-
ti, kaip turėjo atrodyti feminizmo judėjimas, kol 
dar gyveno Frida Kahlo? Manau, daugelis žmonių 
nesuprato, dėl kokių priežasčių moteris gali norė-
ti būti lygi vyrui. Juk ilgus šimtmečius iš kartos į 
kartą vaikai buvo mokomi įvairių stereotipų, ku-
rie įsiviešpatavo kiekvienoje tautoje, o galiausiai 
ir kiekviename iš mūsų. Siela, ar tu galvoji, kad 
vyras – šeimos galva ir tik jo pareiga išmaitinti šei-
mą, rūpintis tvarka, saugoti nuo grėsmių, valdyti 
ir priimti įstatymus? Ar tiki, kad vyras turi visas 
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teises nuspręsti moters likimą? Kaip manai, ar vyrai 
gali žudyti, prievartauti ir nesulaukti jokio atpildo, 
nes smurto naudojimas – tiesiog įprastas instink-
tas, kuriuo Dievas apdovanojo stipriąją lytį?.. Vyro 
galia ir didybė visada turėjo dominuoti, nes tvar-
kai palaikyti reikėjo fizinės, o ne protinės jėgos (ar 
bent jau taip įsivaizduoju XX a. individų požiūrį 
į moterų norą būti lygiavertėmis, nes moterų ly-
gybė buvo skambus žodžių junginys, kurį vertino 
tik minimali grupė žmonių XX a., o dažnai net ir 
XXI a. į feminizmą yra žvelgiama įtariai).

 Atsigręžę į praeitį, išvystume, jog nemaža dalis 
moterų buvo piešiamos tarsi kvaili Dievo kūriniai. 
Mano manymu, taip būdavo (o neretai taip pasi-
taiko ir XXI amžiuje) todėl, kad valdyti suvaržytus 
žmones yra kur kas lengviau nei mokant indivi-
dus mylėti save, suprasti, kad visi yra lygūs. Hie-
rarchinė sistema, kai vyras yra aukščiau už mote-
rį, – tobulas žmonių valdymo įrankis. Moterys yra 
suvaržytos ir negali išreikšti savo minčių, pateikti 
pastabų dėl vyrų elgesio, o vyrai jaučiasi puikiai, 
nes jie mano esą svarbiausia grandis visuomenėje. 
Ieškojau logiškų paaiškinimų, kodėl vyrams buvo 
sunku pripažinti moters jėgą ir didybę, bet paieš-
kos buvo bevaisės. Suvokiau tik viena: ne visi klau-
simai turi logiškus atsakymus, nes daugelis žmonių 
atsisako logikos pajutę frustraciją ir imasi neapgal-
votų, kvailų veiksmų. Vyrai juk dažnai pašiepdavę 
moteris, esą jos kvailos, nemoka skaityti, rašyti, 
bet vyrai buvo kaip tik tie, kurie draudė moterims 
įgyti išsilavinimą, kad ir kaip jos būtų maldavu-
sios leidimo mokytis. O ta dalis merginų, kurios 
turėjo progą baigti vidurinę mokyklą, nes jas augi-
no racionalaus mąstymo tėvai, nelabai galėjo rasti 
padorų darbą, o jeigu rasdavo – užimdavo kvailas 
ir visiškai su įgyta specialybe nesusijusias pareigas. 
Gal tokius vyrus, kurie menkino moteris, kankino 
kompleksai, kad jie yra silpnesni ir kvailesni už tą 
„durną bobą“? Juk moters vieta yra namie kur nors 
prie židinio su skuduru ar šepečiu rankose, o ne 
karo lauke, valdžioje, statybų aikštelėje ir, žinoma, 

ne visuomenės dėmesio centre. Jeigu moteris ne-
maitina vyro ego, ar ji tikrai yra moteris? Moterims 
aktualūs tik mieli ir švelnūs gyvūnai, gražios gėlės, 
saldumynai bei drabužių mada... 

Aš žinau, ką reiškia tapti visuomenės sukurtų 
stereotipų kaliniu. Manau, ir tu žinai, nes su tuo 
tenka susidurti didžiajai daliai jaunimo. Tėvai savo 
vaikams linkėdami tik geriausio kone kaskart per-
lenkia lazdą ir savotiškai ima juos kankinti... Bent 
jau mano šeima tą pajėgė daryti labai tobulai. 
Nuolatinės kalbos, kad vyro pareiga – išlaikyti ir 
rūpintis šeima, būti stipriąja grandimi, kuri ne-
rodo emocijų: neverkia, nešaukia, nesijuokia, kai 
nereikia, jog privalu tapti maksimalistu, siekiančiu 
daugiau, nei galima įsivaizduoti, varė iš proto. Na-
muose buvo per daug veidų, balsų, emocijų (ir aš 
kalbu ne apie svetimus žmones, o apie šeimos narių 
kaukes ir melą). Visada trūko supratimo ir gilesnio 
žvilgsnio į mano vidinį pasaulį, tikrąjį mane. Sie-
la, ar dar klausai manęs, gal jau „sąmonės srautu“ 
čiuoži į savo išgyventą patirtį?.. Tada tęsiu. 

Mano šeima mane išmokė vieno: norėdamas 
sugriauti stereotipus artimoje aplinkoje, turi švies-
tis ne tik pats, bet kartu apšviesti ir kitus, atves-
ti juos prie naujo pasaulio suvokimo, jog keičiasi 
visuomenės moralės nuostatos, žmonių vertybės, 
pasaulėžiūra, todėl reikia ir mums drauge žengti į 
priekį. Laikas pamiršti pamokas, kurias išmokome 
prieš trisdešimt keturiasdešimt metų, ir iš naujo at-
rasti save. Lygios teisės – svarbios ir labai reikalin-
gos kiekvieno mūsų gyvenime. Be lygių teisių var-
gu ar galima tikėti šviesia žmonijos ateitimi. Verta 
paminėti ir tai, kad anksčiau žodis feminizmas buvo 
tabu daugelyje šalių. Bėgant laikui ir sparčiai vys-
tantis valstybėms, žmonės pradeda suvokti, jog, 
norint pasiekti daugiau ir tapti geresniems, reikia 
dirbti petys petin. Svarbu pamiršti įsisenėjusius 
stereotipus, nes jie įkalina žmones stagnacijoje. Aš, 
SIELA, tikiu, kad Fridos Kahlo feministinė veikla 
įžiebė pasitikėjimo, drąsos ir ryžto bent keliasde-
šimčiai moterų, kurios taip pat pradėjo kalbėti apie 
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lygias teises ir apie tą kvailą, sveiku protu nesuvo-
kiamą, toksišką vyrų galybės pasaulyje mažinimą.

Meksikietė menininkė Kahlo yra pasakiusi, 
kad jos gyvenime buvo dvi tragedijos. Pirmoji – tai 
siaubinga tramvajaus avarija jaunystėje, pasmerku-
si merginą nežmoniškoms kančioms, kurias kėlė 
fizinis ir dvasinis skausmas. Antroji tragedija, kaip 
teigė ji pati, – jos vyras Diegas, buvęs jai neištiki-
mas net du kartus... „Diegas, – sakė Frida Kahlo, – 
buvo daug blogiau nei tramvajaus avarija.“3

Rojaus meno galerijoje netyla kalbos, kad Frida 
Kahlo pamilo Diegą tik dėl to, kad sulauktų pri-
pažinimo, nes dėmesio spinduliuose daugiau ar 
mažiau nori būti visi. Tačiau pati idėja, jog Kahlo 
intencija buvo pasinaudoti Riveros jau įgyta šlove, 
yra absurdiška. Tiesa, 1928 m. Diegas Rivera jau 
buvo pagarsėjęs kaip geras menininkas4, bet bū-
tent jis buvo ir tas žmogus, suteikęs jaunajai me-

nininkei suvokimą, kad siurrealizmo, simbolizmo 
atstovė turinti neabejotiną talentą kūrybai. Diegas 
Rivera augino Fridos Kahlo pasitikėjimą savimi, o 
juk būtent drąsos ir pasitikėjimo merginai labiau-
siai trūko. Išvarginta siela troško šilumos ir meilės, 
kuri skatintų augti ir tobulėti. Man atrodo, kad 
Diego ir Fridos susitikimas buvo didžiausia likimo 
dovana – moiros (nemirtingos būtybės, prižiūrin-
čios metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo 
iki mirties) jau žinojo, kas laukia šių dviejų pasikly-
dusių, nesuvaldomų sielų, besiblaškančių tarpinėje 
stotelėje Žemė. 

Diegas puikiai mokėjo flirtuoti. Jis turėjo kaž-
ką, kas traukė moteris tarsi vapsvas prie medaus. 
Rivera nevengė flirtuoti su akiplėša bebaime Frida. 
Diegas susuko Fridai galvą, o netrukus jai pasipir-
šo. Kahlo santuoka su Diegu Rivera palengvino 
meksikietės fizinę ir tėvams užkrautą finansinę 

Frida Kahlo. Dvi Fridos, 
1939
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naštą. Garsusis tapytojas monumentalistas galėjo 
padengti medicinines išlaidas ir rūpintis, kad jo 
žmona gautų deramą priežiūrą. 

Pirmieji santuokos metai meksikiečiams meni-
ninkams iš tiesų buvo nuostabūs. Viskas buvo gra-
žu kaip pasakoje, o neramioji siela!.. Buvo galima 
pamanyti, jog jie skirti vienas kitam ir tai likimo 
skirta amžina meilė, kupina gėrio, nuolankumo 
ir ištikimybės. Tačiau tai buvo tikras gyvenimas. 
Suprantu, kad tai gali nuskambėti banaliai, bet 
laimingų pabaigų Žemėje tiesiog niekada nebūna. 
O jeigu atrodo, kad tai pabaiga, tai – tik griaus-
mingos ir tuoj viską nušluosiančios audros pradžia. 
Jūs, žmonės, esate menininkai, jums reikia skaus-
mo, emocinio ir fizinio, kad galėtumėte išlaisvinti 
save. Diegas Fridai buvo gyvenimo demonas, ku-
rio tikslas – apsunkinti ir nuspalvinti kasdienybę. 
Diegas Rivera ne vieną kartą išdavė jaunąją daili-
ninkę su kitomis moterimis. Viena iš moterų buvo 
ir Kristina, Fridos Kahlo sesuo. Manau, toks vyro 

elgesys draskė žmonos širdį. Bet kokia artimo žmo-
gaus išdavystė būna skaudžiausias kirtis gyvenime, 
nes įsimylėjėlis mažiausiai tikisi dūrio į nugarą iš 
artimo žmogaus, su kuriuo kas rytą nubunda ir 
planuoja tolesnį gyvenimą. Galima bandyti ieškoti 
paaiškinimų, dėl kokių priežasčių Frida neišsiskyrė 
su Rivera, juk ji pati ir jos draugai Diegą apibū-
dindavo tarsi vieną didelį siaubą, slėgusį liaunus 
meksikietės pečius. Galbūt teisingiausias atsaky-
mas būtų – meilė. 

Meilė – gražus jausmas. Į visus anksčiau ar vė-
liau sminga Kupidono strėlė, kuri užtemdo pro-
tą. Neretai toks tyras ir gražus jausmas, teikiantis 
palaimą, patiria metamorfozę ir galiausiai virsta 
skausmu. Meilė – pavojingiausi nuodai, nes jie 
užnuodija organizmą žaibiškai, o galiausiai suskal-
do žmogaus esybę į daugybę dalelių, kurias ne visi 
sugeba susirinkti. Nelaimėlis pradeda dangstyti 
savo sielą kaukėmis, vildamasis, jog niekas nepa-
stebės įtrūkimų, žiojinčių sieloje. Taip buvo ir 
Fridai Kahlo. Ta kvailė (taip, tikrų tikriausia kvai-
lė!) pamilo iki ausų. Jai atrodė, kad gyvenimas be 
Diego Riveros – ne gyvenimas. Atleido jam visas 
išdavystes. Man pikta, siela, labai pikta! Išdavystė – 
neatleidžiamas nuopuolis... O gal atleidžiamas? 
Kaip elgtumeisi tu – atleistum mylimo žmogaus 
išdavystę ar žvelgtum į ją pro pirštus, manydama, 
jog sudužusi širdis sugis ir nebebūsi pasmerkta dar 
kartą patirti tą patį alinamą skausmą?

Manau, Fridos istorija tave pakerėjo ir dabar 
nekantrauji išgirsti dar vieną? Negaiškime – leiski-
mės į kitą Rojaus meno galerijos menę. Šįkart aplan-
kysime Vincentą van Goghą. 

Tęsinys kitame Pašvaistės numeryje.

1 Sussie Hodge. The Short Story of Art. – London, Laurence 
King Publishing, 2017, p. 140–141.

2 Elizabeth Lunday. Slapti didžiųjų menininkų gyvenimai. – 
Gimtasis žodis, Vilnius, 2014, p. 251.

3 Ten pat, p. 247.
4 https://www.mentalfloss.com/article/80067/17-artful-

facts-about-frida-kahlo

Frida Kahlo. Autoportretas su erškėčių vėriniu
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Gal pradėkime nuo vaikystės – kokia ji buvo. Kas 
Tau davė tokį, sakyčiau, nelabai populiarų, bet gražų 
vardą?

Kiek save pamenu mažą, niekaip negalėdavau nu-
sėdėti vietoje, ne veltui sakoma, kad vaikų fanta-
zijai nėra ribų, nuolat prisigalvodavau užsiėmimų. 
Į savo susigalvotus nuotykius dažnai įtraukdavau 
ir jaunesnį brolį. Visa laimė, kad abu tėvai buvo 
gydytojai, nes rankas ir kojas po tų nuotykių man 
teko gipsuoti aštuonis kartus. Kai pirmą kartą pra-
dinėje mokykloje susilaužiau ranką, labai bijojau 
pasisakyti, niekas tikrai nebūtų pagyręs, kad prieš 
pat mokykloje organizuotą koncertą Mamos die-
nos proga, sugalvojau išbėgti ir mokyklos kieme 
dar pasisupti ant sūpynių. Seniau kiemuose būda-
vo tokia metalinė plokštė su ratu išdėstytomis kė-
dutėmis, besisukanti apie savo ašį. Na, o kad būtų 
smagiau, bandžiau jomis suktis atsistojusi ir, aišku, 
nuskriejau tolyn nuo sūpynių ne vieną metrą. Ran-
ką baisiai skaudėjo, bet nudrožiau tiesiai į koncer-
tą, juk tiek repetavom, mokėmės programą, ir šiaip 
gėda, kad visos mamos gaus po sveikinimą, o ma-

Būti kitokiam – pranašumas
Menininkę Uršulę Kavaliauskaitę-Vaitulionę kalbina Audrė Karaliūnaitė

niškė liks be jo... Grįžusi vos galėjau ranką pakelti, 
kitą dieną mokykloje pasirodžiau su gipsu. Na, ir 
panašių nuotykių nutikdavo dažnai. Vaikystė buvo 
įsimintina ir smagi, neturėjome kompiuterio, tele-
fonas buvo tik laidinis, tačiau labai mėgau laiškus. 
Skaitomose pasakose, vėliau romanuose ir detek-
tyvuose dažnai minėdavo laiškus, tad pati pradė-
jau juos rašyti. Būdama maža, rašiau močiutėms, 
vėliau per vasaros atostogas susirašinėdavome su 
draugėmis. Tuo metu leidžiamuose žurnaluose 
paaugliams būdavo tokia skiltis Noriu susirašinėti, 
joje radau ne vieną susirašinėjimo draugę. Labai 
mėgdavau laiškus gauti, juose ranka užfiksuotos 
istorijos buvo tokios tikroviškos ir gyvos.

Už įdomų ir išskirtinį vardą esu dėkinga ma-
mai. Kai buvau maža, savo vardo nemėgau, kaž-
koks keistas jis man atrodė ir kiti vaikai „per dantį 
patraukdavo“, pradinėse klasėse net buvau susigal-
vojusi kitą vardą, tiksliai nepamenu kokį, bet tokį 
kaip visų mergaičių (mano kartoje populiariausi 
vardai buvo Monika, Aistė, Agnė, Ieva...). Tačiau 
vėliau, jau būdama paauglė, pradėjau savo vardą 
vertinti, nes jis buvo išskirtinis, kitoks, tokio niekas 
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sugebėjo vieną kaimo moterį priprašyti parduo-
ti jai pieno kibirėlį vaikams, kad šie nemirtų iš 
bado. Už nedidelį kibirėlį pieno prosenelė atidavė 
žiedą su deimantu. 

Kaip sekėsi mokykloje? 

Mokykloje geriausiai sekėsi humanitariniai moks-
lai, su matematika ir skaičiais niekada „nedrauga-
vau“. Kad ir kaip būtų keista, chemijos pamokos 
sekėsi sunkiai, bet jas labai mėgau, būdavo įdomu ir 
teorija, ir praktika – bandymai. Gimnazijos klasėse 
ėmiau vis labiau krypti į menus, bet profiliavimo 
metu pasirinkau tuo metu turbūt sudėtingiausią, 
ekonominių mokslų profilį, jame buvo daugiausiai 
sustiprintu A lygiu mokomų dalykų. Klausimas 
„kur stoti“ pabaigus mokyklą, buvo didelis galvos 
skausmas: blaškiausi tarp menų ir medicinos.

Kuo domėjaisi, pavyzdžiui, būdama aštuntokė? O 
vėliau?

Lankiau dailės mokyklą, pamokos joje vykdavo 
kasdien, taigi po mokyklos eidavau į dailės pamo-
kas. Dailės mokyklą lankiau su keliomis mokyklos 
draugėmis. Po dailės pamokų grįždavau vakarais, 
na, o tuomet laukė namų darbai. Kiek turėdavau 
laisvo laiko, jis buvo skirtas draugams, bet iš tie-
sų daug mokiausi, o piešimo, tapybos, skulptūros 
pamokos atstodavo laisvalaikį. Mokykloje vokiečių 
kalbos mokytojos kiekvienais metais organizuoda-
vo moksleivių išvykas į Vokietiją, tėvai prižadėda-
vo, kad už gerus rezultatus išleis mane į šią išvyką.

Ar turėjai mėgstamą dalyką, mylimą mokytoją būda-
ma dešimtokė?

Turbūt mėgstamiausiu dalyku ir pamoka tuo metu 
tapo dailė, dailės pamokas mokykloje vedė tapy-
toja Ilona Žvinakienė, puiki mokytoja ir išskirtinė 
asmenybė, kiekviename mokinyje ji pastebėdavo 
individualumą ir darbus vertindavo labai sąžinin-
gai. Kas tingėdavo namuose atlikti užduotis ir 
manė, kad užteks per pertrauką kažką papaišyti sė-
dint ant palangės, greitai suprato, kad nieko nebus. 

Kaip apsisprendei, ką nori studijuoti?

Kad noriu studijuoti dizainą Vilniaus dailės aka-
demijoje, nusprendžiau vienuoliktoje klasėje. 

neturėjo ir manęs su jokia kita mergina niekada ne-
supainiodavo. Supratau, kad būti kitokiai nei visi, 
išsiskirti yra pranašumas.

Ar skaitei daug pasakų?

Skaičiau labai daug knygų. Mėgau Brolių Grimų 
pasakas, klasikų A. Dumas ir J. Verne’o nuotykių 
romanus, dar pradinėse klasėse pradėjau skaityti 
Arthuro Conan Doyle’o detektyvus. Labai žavėjau-
si nuotykiais, kelionėmis, magiškomis istorijomis. 

Ką pasakojo seneliai?

Mano senelių vaikystė prabėgo karo metais, ji buvo 
visiškai kitokia, daug vargingesnė ir net pavojinges-
nė nei mano. Vasaros atostogas kartu su jaunesniu 
broliu leisdavome pas senelius, turėjome tokią tra-
diciją, kad vakarais prieš miegą senelė papasakodavo 
vieną istoriją iš savo vaikystės. Senelė gyveno kaime, 
Ukmergės rajone. Prasidėjus karui, gyvenimas buvo 
sunkus, trūko maisto, drabužių, teko nuolat gyventi 
baimėje. Aplinkiniuose ūkiuose gyveno daug žydų 
šeimų, tačiau per karą daugybę sušaudė. Prosenelė 
(senelės mama) kurį laiką slėpė rūsyje kelis žydus, 
tad baimintis teko visų, net draugų ir kaimynų. O 
dar nuolat atklystantys stribai, rusų kareiviai.

Kita močiutė (ją vadinau „baba“) su savo 
mama gyveno Naujojoje Vilnioje, bet, prasidėjus 
karui, teko bėgti iš miesto į kaimą, namai buvo 
sudeginti, nespėjusieji pabėgti buvo sušaudyti. 
Pamenu, su kokia nuostaba klausiausi babos pasa-
kojimo, kad mano prosenelė, jos mama, šiaip taip 
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Kiekvieną penktadienį po pamokų mokykloje va-
žiuodavau į Vilnių, nes ėmiau lankyti Akademijos 
organizuojamus parengiamuosius kursus. Kursų 
metu turėjome praktines tapybos, piešimo ir di-
zaino paskaitas, išlaikius valstybinius egzaminus, 
laukė stojamieji į Dailės akademiją.

Koks, Tavo manymu, yra geras mokytojas?

Mano nuomone, geras mokytojas yra pastabus ir 
gebantis kiekvieną savo mokinį vertinti individua-
liai. Ne visi mokiniai šimtu procentų geba moky-
tis pagal švietimo sistemos nubrėžtas gaires, mano 
nuomone, geras mokytojas yra tas, kuris pritaiko 
šias gaires kiekvienam savo mokiniui. (Palyginki-
te mokytojo Kęstučio Subačiaus nuomonę p. 11–
13, – Red. past.)

Kas Tave nukreipė/pakreipė, pastūmėjo meno link?

Įvairiais menais domėjausi nuo mažų dienų. Ap-
sispręsti ir pasirinkti meną, kaip profesiją, turbūt 
labiausiai paskatino baba ir tėtis. 

Menai ir dailė buvo babos svajonių profesija, 
tačiau ji buvo vyriausias vaikas savo šeimoje. Jos 
jaunystės laikais buvo sunku „išgyventi iš meno“, 
taigi ji pasirinko chemikės profesiją. Tačiau mane 
visuomet skatino, palaikė, „turėjo akį“ meno dar-
bams, kartais mano darbus pakritikuodavo, patar-
davo, ir visuomet taikliai.

Taip pat palaikė ir tėtis, jo mėgstamas užsiė-
mimas buvo fotografija, vonios kambaryje jis buvo 
įkūręs nedidelę nuotraukų ryškinimo laboratoriją. 

Kokie buvo pirmieji darbai: piešiniai, lipdiniai?

Pradėjau piešti būdama vos kelerių metų. Labiau-
siai mėgau piešti pasakų princeses, kuo didesnę 
ir puošnesnę suknelę princesei nupiešdavau, tuo, 
mano manymu, gražesnė būdavo princesė.

Kai kurie žmonės mėgsta piniginėse nešiotis 
jiems brangių artimųjų nuotraukas, o mano tėvai 
nešiojasi pirmuosius mano piešinius.

Kaip manai, ar menas atlieka tik „grožio perteikimo“ 
funkciją, ar gali ir auklėti? Praėjusiame numeryje 
klausėme, ar menas turi gąsdinti. Kaip Tu manai? Ar 
menas turi tik glostyti akis?

Menas yra žmogaus individualybės raiškos priemo-
nė, labai dažnai šiuolaikinio meno priemonės yra 
pasitelkiamos kalbėti apie visuomenės, socialines 
problemas. Menas neturi būti tuščias, tik dėl gro-
žio, manau, labai svarbu, kad menas būtų funkcio-
nalus, perduotų žiūrovui idėją, žinutę, sužavėtų ar 
net sukrėstų. Tokius meno objektus mes užfiksuo-
jame atmintyje, jie turi išliekamąją vertę, gautas, 
įstrigęs į atmintį įspūdis mus keičia, ugdo.

Kokią žinutę nori perduoti savo darbais?

Kuriu užsakomuosius sienų tapybos darbus klientų 
interjeruose. Kiekvienam klientui darbas kuriamas 
individualiai, deriname darbų detales, spalvas, sti-
listiką. Klientams atlieku darbus, sukurtus atspin-
dint jų pomėgius, asmenybes. Žmonės, norintys 
piešinių, vertina išskirtinumą, nori būti originalūs. 
Sakoma, kad namų interjeras yra lyg asmenybės 
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veidrodis, tad ir atliekami piešiniai būna labai skir-
tingi. Dirbdama su piešiniais ir interjero dekoru, 
pastebėjau, kad lietuviai dažnai yra tikri šiaurie-
tiškos stilistikos mėgėjai: interjeruose dominuoja 
šviesios spalvos, aiškios formos ir švarios linijos.

Mano kuriamai keramikai ir keramikos pa-
puošalams taip pat noriu suteikti kuo daugiau 
individualumo ir unikalumo. Indų formos lipdo-
mos rankomis, šiek tiek netaisyklingos, netobulos, 
taip pat ir papuošalų formos organiškos, nenuglu-
dintos. Formų netobulume įžvelgiu išskirtinumą, 
kiekvienas darbas yra vienetinis. Papuošalams ir 
indams nenaudoju liejimo formų, man patinka, 
kad kiekvienas žmogus, turintis mano sukurtą ga-
minį, turi vienetinį originalą. Manau, kad puoštis 
pačiai ar puošti savo stalą netradiciniais dirbiniais 
yra drąsu, o kartu tai – saviraiškos būdas. 

Gilindamasi į keramikos dizainą, pastebėjau, 
kad žmonėms artimos ir mielos netaisyklingos, 
ranka lipdytos formos, lietos glazūros, sodrios ir 
gilios spalvos, žėručiai. Indų dizainui pritaikau ir 

papuošalų dekoravimo techniką: aukso ir plati-
nos liustrus. Vartant dubenėlius galima pastebėti 
teptuko brėžus, paliejimus, spalvų susiliejimą. 
Mėgstu eksperimentuoti su grafiškais raižiniais ir 
reljefiniais lipdiniais. Juk mėgstamą indą kasdien 
naudodami liečiame, taigi ir kuriamą vaizdą galima 
ne tik pamatyti, bet ir užčiuopti. Netobulumuose, 
atsirandančiuose kuriant keramiką ir papuošalus, 
įžiūriu išskirtinumą ir grožį, dekoravimas tokiomis 
medžiagomis kaip auksas ir platina meno dirbi-
niams suteikia ir prabangumo.

Grafiškiems indų raižiniams idėjų semiuosi 
keliaudama. Nuo vaikystės žavėjausi tolimų kraštų 
kultūromis, ypač mėgdavau klausytis istorijų apie 
Afriką (seneliai kurį laiką gyveno Malyje), apžiūri-
nėti kaukių ir unikalių galvos apdangalų kolekciją, 
kurią parsivežė seneliai. Kai pirmą kartą nuvykau į 
Keniją, negalėjau atsigrožėti vietos gyventojų dar-
bais, jų kruopščiu atlikimu, unikaliu stiliumi. 

Kokie Tavo mėgstamiausi menininkai? Muziejai, ga-
lerijos, palikusios giliausią įspūdį.

Nuo mokyklos laikų vieni mėgstamiausių meni-
ninkų yra Gustavas Klimtas ir Salvadoras Dali. 
Pernai gruodį lankydamasi Londone, visai netikė-
tai atradau modernaus meno galeriją The Store X: 
milžiniška urbanistinė erdvė, kurioje eksponuoja-
mi šiuolaikinio meno kūriniai, fotomenas, tapyba, 
šviesos ir vaizdo instaliacijos. Lankydamasi galeri-
joje, atradau menininkę Doną Huancą, ypač suža-
vėjo ten eksponuotas jos kūrinys Transformatorius: 
stebuklo atgimimas.

Kaip Tau atrodo – kiek menininko sielos jo darbuose?

Manau, kad kiekvienas menininkas į savo kūrybą 
įdeda didelę dalį savęs. Kūryba man yra saviraiškos 
priemonė, tai nėra tik darbas, kurį palieki uždaręs 
duris ir išjungęs šviesą. Menininkas išgyvena ir gy-
vena kūryba kiekvieną dieną, viskas, ką matome, 
jaučiame, kokie buvome ir kokiais dar tik tapsime, 
joje užsifiksuoja.

Turbūt viskas, ką pamatome, išgirstame, nugu-
la į pasąmonę, lyg į kokį stalčių. O po kurio laiko 
iš to „stalčiaus“ kažką išimi – taip ir gimsta idėjos 
raižiniams ir piešiniams. Ir šias legendas ar džiun-
glių istorijas sukuriu pati.

Dona Huanca. Transformatorius: stebuklo atgimimas, 2019. 
Galerija The Store X
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