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Nuo rugsėjo 5 dienos atidaryta po remonto atsi
naujinusi Panevėžio miesto dailės galerija pakvietė į 
parodą „Aukštaitijos dailė 2020. Asmenybių karto
teka“. Steriliose, bet tuo pat metu ir jaukiose salėse 
apgyvendinta skoninga, rūpestingai sukuruota paro
da – puikus kultūrinis potyris.

Panevėžio miesto galerija šiemet, pasirodo, 
mini trisdešimtmetį – tiek metų praėjo nuo jos 
įkūrimo. Pirma Aukštaitijos dailės paroda įvyko 
1995-aisiais. 2005 metais ji buvo atgaivinta, o nuo 
2006-ųjų vyksta reguliariai kas dvejus metus. Di-
deli jubiliejai visuomet kelia pavojų – kaip išvengti 
pompastikos, pergrūdimo ir chaoso?

Būtent apie tai ir yra šiųmetinė paroda. Ku-
ratorės Aurelija Seilienė ir Rūta Povilaitytė kėlė 

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Aukštaitijos dailės pirmūnai, arba  
Ar mums dar reikia suneštinių parodų?

tokius klausimus: kaip išvengti to momento, kai 
tradicija tampa paprasčiausia inercija? Ar postmo-
dernioje eroje dar yra prasmės rengti sovietmečio 
laikus primenančias „suneštines“ parodas? Ar svar-
biau rodyti daug ir viską, ar tai, kas kokybiškiausia?

Kuratorės pasielgė drąsiai ir vykdė griežtą 
autorių ir jų kūrinių atranką. Tiesa, tai nėra stipriai 
kuratorinė paroda ta prasme, kad darbų nevieni-
ja viena suformuota koncepcija. Tikslas išlieka tas 
pats – pamatyti, kokia linkme juda Aukštaitijos 
dailė. Tiesa, šiuo atveju labiau klausiama ir atsa-
koma, kokia linkme juda Aukštaitijos dailės „pir-
mūnai“. 

Žinoma, kūrinius atrinko kuratorių duetas ir 
galbūt kam nors atrodys, kad vienas ar kitas at-
rinktasis nebuvo vertas būti nominuotas „pirmū-
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nu“ (nors man taip nepasirodė), ar koks vienas ar 
kitas nepriimtas autorius turėjo patekti. Tačiau aš 
drįsčiau pasakyti taip: išlepinta sostinės ir kitų šalių 
parodų – šią parodą matau kaip puikiai sukons-
truotą itin kokybiškai atrinktų kūrinių ekspoziciją. 

O kadangi kuratorės klausia ir kviečia disku-
tuoti, ar dar yra prasmingos „suneštinės“ parodos, 
pasisakysiu šia tema. Atrankinės „suneštinės“ tikrai 
gali būti – tokios, kaip šios. Na, o „suneštinės“, ku-
riose eksponuojama absoliučiai viskas be atrankos, 
man būtų įdomios tik kaip tam tikras įdomybių 
muziejus – postmodernus žvilgsnis į hipsteriškai 
netvarkingą chaosą. Tačiau tikriausiai toks požiūris 
kai kuriems dalyviams pasirodytų įžeidžiantis. 

Žinoma, labiausiai mėgstu kuratorines paro-
das. Smagios ir personalinės, jos – kaip susitikimas 
su autoriumi, artimesnis jo pažinimas. Na, o ši 
paroda, kaip minėta, nėra kuratorinė, arba, kitaip 
tariant, jos kuratorinė tema yra apie pačią jos for-
mą – t. y. ar dar reikalingos nekuratorinės parodos. 
O jeigu reikalingos, tai galbūt taikant profesionalų 
atliekamą atranką? 

Beje, rengiant šią parodą, kaip pasakojo A. Sei-
lienė, koncentruotasi į autorius – į jų asmenybes 
(tai nurodo ir pavadinimas). Keliauta į autorių 

dirbtuves, su jais kalbėtasi apie kūrinius ir pasau-
lėžiūrą. Puiku – juntamas personalinės parodos 
dvelksmas. Todėl labai įdomu buvo dalyvauti ku-
ratorės ekskursijoje ir išgirsti asmenines jos reflek-
sijas, papildytas įspūdžiais iš apsilankymų dirbtu-
vėse. Kūriniai įgavo dar ryškesnius veidus.

Pasižvalgykime po parodą. Vos įėjus dėmesį 
patraukia Giedriaus Mazūro objektas Keliaujančios 

Monika Dirsytė. Performansas Kamuolys; videodokumentacija; 
trukmė 2.02 min., 2019 

Rimvydas Pupelis. Labas, mes ir vėl susitinkam; drobė, aliejus, 2020

Darius Misiūnas. Kompozicija 25; kartonas, tolis, pieštukas, ke-
ramika, medis, 2020
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Valiušio staklės. Tad griozdiškos „puodų karaliumi“ 
vadinamo Vytauto Valiušio staklės, kurias šis va-
dina Mersedesu, ironiškai priekaištauja šiuolaiki-
niams keramikams, kurie dirba su mažesnėmis ir 
patogesnėmis staklėmis. Simboliška – šis kūrinys 
tarsi „atrakina“ parodą. Bus kalbama apie inerciją, 
tradiciją ir naujoves. Kas geriau? Šis kūrinys, ma-
tyt, sufleruoja, kad kiekvienam – savo. 

Kuria linkme keliauja Aukštaitijos dailė? Tik-
riausiai skirtingomis. Kiekviena asmenybės kortelė 
savo kryptimi. Kaip pastebėjo A. Seilienė, Juozas 

Lebendykas, nesiima naujų eksperimentų, bet 
naujus jo kūrinius pamatyti kaskart vis taip pat 
įdomu. Ekspozicijoje užtinkame jau ne sykį regėtas 
Remigijaus Kriuko stiklo „gėles“. Ir vėl gražu, vėl 
džiugina akį ir mintį. Na, o Fotografijos galerijo-
je, kur apgyvendinta dalis parodos, susiduriame su 
firminiais Indrės Stulgaitės-Kriukienės namukais. 
Visai nepabodę. Malonu prisėsti ir pamedituoti, 
pakvėpuoti (ar čia kvepia pušimis?). 

Dar viena panevėžiečių menininkų pora – Ru-
dokai. Jau kuris laikas Rudokas tapo geometrizuo-

Rimvydas Pupelis. Labas, mes ir vėl susitinkam; drobė, aliejus, 2020

Savirija Kaziūnaitė. Paskendusi 
pieva; linas, pusvilnė, sintetika, 

2020

Indrė Stulgaitė-Kriukienė. 
Ten, kur namai; karšto 

stiklo liejimas, šlifavimas, 
poliravimas, 2016–2020
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tas kompozicijas. Kaip taikliai pastebi Aurelija, jis 
artėja prie dar abstrahuotesnio pasaulio, atsisako 
antropomorfinių ir augalinių motyvų. Rudokienės 
drobės estetizuotos, tačiau dekoratyvumą čia laužo 
gilios vidinių būsenų analizės, netikėti estetiniai 

momentai. Pastaruoju metu vidines būsenas autorė 
nagrinėja per nuogo kūno studijas.

Džiugu buvo išvysti Gailiūno šešių paveiks-
lų kompoziciją. Kaip tik šią vasarą turėjau garbės 
susipažinti su jau gerai žinomų kūrinių autoriu-
mi – Gailiūnu. Visuomet filosofiškai nusiteikęs ir 
paprastai kalbantis apie esmingas idėjas. Toks ir jo 
menas. Karantino aktualijų autoportretas rodo, 
kad matome visiškai šviežius jo kūrinius. 

Karantino patirtys sugula ir į Ramūno Gri-
kevičiaus drobes. Didelio formato paveikslai, ku-
riuose – kiek mistifikuoti miško peizažai, atrodo 
itin paveikiai. Tai – keliai, kuriais vaikštant leistos 
karantino dienos. 

Tekstilės menui parodoje atstovauja Savirija 
Kaziūnaitė. Vienas žavių audeklų įkvėptas juodo 
namo žalioje pievoje vaizdo. Į tamsesnę juostą 
įsiterpę žali siūlai atrodo kaip klaida, kaip ply-
šys realybėje. Tarp fotografijai atstovaujančiųjų 
mano dėmesį patraukia Sauliaus Saladūno kadrai. 
Vasario 16 dieną užfiksuoti Vilniaus langai – iš-
kalbingi ir tapybiški. Įdomios Evaldo Ivanausko 
siurrealumo ir baugumo atmosferos turinčios fo-
tomanipuliacijos. 

Egidijus Radvenskas. Mano trofėjai; izoliacinės plytos, surūdiję 
metaliniai daiktai, 2020;
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Na, o Fotografijos galerijoje eksponuojami trys 
asambliažai. A. Seilienė pasakojo, kaip, keliauda-
mos pas Darių Misiūną, kuratorės manė žinan-
čios, ką ras. O rado visai netikėtą naują autoriaus 
kūrybos kryptį. Vietoj stilizuoto, kiek animuoto 
ir prasminį stuburą turinčio realizmo – tūriniai 
paveikslai. Štai vienas jų sukurtas iš tolio ir lygin-
tuvo dalių. Štai audimo staklių skietų ritmika. Ir 
su didinamuoju stiklu išdeginta laivų mūšio len-
ta, inspiruota simboliškos metaforos – prisiminta 
Archimedo idėja priešų laivus padegti pasitelkus 
milžinišką veidrodį.

Parodoje matome ir dokumentuoto Monikos 
Dirsytės performanso Kamuolys vaizdo įrašą. Prieš 
metus tarpusavyje surišti žmonės turėjo keliauti 
nuo Bendruomenių rūmų iki Miltinio teatro. Vie-
tos simboliškos. Į Miltinio teatrą ne vienas sugrįžo 
dėl žmonių – dėl kolegų. Performansas apie san-
tykius, apie ryšius, apie gijas, kartais padedančias, 
kartais pakišančias koją. Tačiau šis performansas 
nublanksta prieš gyvai atliktąjį.

Tikra vinimi per atidarymą tapo M. Dirsytės 
performansas Pan/demos. Šiuo performansu Dirsytė 
klausia, ar mus tikrai įkalino pandemija, ar nebu-

Saulius Saladūnas. Vilniaus 
langai; 2019-02-16

Evaldas Ivanauskas. 
Registracijos portalas 
(iš ciklo Pašnekesiai 

su Vincu Firinausku); 
skaitmeninis fotomontažas, 

drobė, 2020
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vome patys savanoriškai tapę skaitmeninio pasaulio 
kaliniais jau iki jos? Dirsytė įlenda į ankštą stiklinį 
tunelį ar labirintą su posūkiais ir pakylomis ir šliau-
žioja juo pirmyn ir atgal. Ir taip dvi valandas! 

Tai – Marinos Abramovič pamėgto fizinio 
performanso tipo reginys. Kol kas tai mano mėgs-
tamiausias iš visų matytų Dirsytės performansų. 
Nuostabus minties ir turinio sinchroniškumas. Jos 
šliaužiojimas tuneliu vizualiai primena kompiu-
terinius žaidimus (pavyzdžiui, Pacman). Taip pat 
argumentuotas pats įsikalinimo vizualumas. O iš-
tvermė ir fizinis pasirengimas taip pat daro įspūdį. 

Kaip ten sakoma nuotakai? Truputis seno, tru-
putis naujo, truputis skolinto. Viso to yra ir šioje 
parodoje. Truputis to, ką malonu išvysti kaskart iš 
naujo. Truputis netikėtų ypač man, o kartais ir net 
savo regiono menų pulsą nuolat užčiuopiančioms 
kuratorėms naujienų. Truputis skolinto? Na juk 
menininkai, net ir patys originaliausi, yra veikiami 
tam tikrų įtakų. Ir čia nieko blogo. 

Išėjus iš parodos, lieka malonus skonis – nei 
per saldu, nei per kartu. Profesionalu, įdomu ir 
neprovincialu. 

Artūras Stančikas. Pavasaris; drobė, aliejus, 2020 Irina Nosova. Veidrodis; drobė, aliejus, 2020

Monika Dirsytė. Performansas Pan/demos; 2020-09-05, 15:00–17:00. Austėjos Mikuckytės-Mateikienės nuotrauka
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Moralės transformeriai

Transformuojantis istoriniam kontekstui, trans
formuojasi ir žmogaus moralės samprata. 1547 me-
tais Martynas Mažvydas, rašydamas pirmuoju lie-
tuvišku eilėraščiu tituluojamą Katekizmo prakalbą 
Knygelės pačios bylo lietuvinykump ir žemaičiump, 
svarbiais iškėlė mokslo, reformatiškojo tikėjimo, 
Dievo idealus, ragino išsižadėti pagonybės. „Nie-
kas niekada visiškai neišnyksta, tik transformuo
jasi“, – viename interviu sakė istorikas Vasilijus 
Safronovas. Iš tiesų, šiandien moralinė lygtis lyg ir 
ta pati, tik kur kas sudėtingesnė. Ta pati moralė 
šiandien suprantama kiek kitaip. Kiek kitaip žvel-
giame į tautos išsaugojimo idėją, pati išsaugojimo 
reikšmė šiandien transformuojasi.

Pasauliui žengiant į dirbtinio intelekto amžių, 
moralės klausimas tampa ypač specifinis. Etinė di-
lema, kuriais bėgiais kreipti traukinį, kai ant vie-
nų pririšti penki nepažįstamieji, o ant kitų – tau 
brangus žmogus, šiandien tampa kraupia realybe. 
Įsivaizduokite, jog važiuojate autonomiškame 
automobilyje – be vairuotojo. Staiga sugenda au-
tomobilio stabdžiai, o per perėją eina penki jums 
nežinomi žmonės. Lieka dvi išeitys: trenktis į kelio 
užtvarą – tokiu atveju žūstate jūs – arba užmušti 
minią pėsčiųjų. Dilema paliekama spręsti dirbtinio 
intelekto nematomose rankose ir neapčiuopiamo-
se smegenyse. Atrodytų natūralu, jog kompiuteris 
techniškai pasirinktų paaukoti vieną gyvybę vietoj 
penkių (juk 5>1), tačiau, specialistų teigimu, jau 
visai netrukus dirbtinis intelektas gebės atpažinti, 
identifikuoti ir įvertinti žmogaus tapatybę, tada 
nematomasis protas rinktųsi užmušti „mažiau ver-
tingą“ žmogų. Štai čia ir kyla esminis dorovės klau-
simas – kuris žmogus yra vertingesnis? Atsakymo 

Adomas Zubė

į jį ir ieško dirbtinio intelekto (tokios galios, kuri 
šiame ateitin transformuotame kontekste jau ima 
panašėti į netyčiomis mokslininko sukurtą „pa-
saulio blogį“ iš prastos kokybės Holivudo filmų) 
kūrėjai ir tobulintojai. Galime tik palinkėti sėkmės 
sprendžiant visą žmonijos egzistavimo laiką kama-
vusį klausimą. Juk primityviu matematiniu požiū-
riu šis klausimas kyla daugiausia 280 tūkstančių 
metų, o lygiai tiek pat žinoma tiesa byloja, jog visa, 
kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Gal 2020-ieji taps 
egzistencinių moralės klausimų išsprendimo me-
tais? Gal visa, ko siekė priešistorės, Antikos, vidur-
amžių, Renesanso ir visų kitų epochų kūrėjai, štai 
dabar turės pabaigą, finalą, sprendimą, finišą? Ar 
sukels tik dar vieną kruviną revoliuciją? Gal mora-
lės normos iš tiesų ir vėl transformuojasi? 

Visgi net ir į žmonijos nugarą šaltu garu šno-
puojantiems robotams žmogus gali pasipriešinti 
vienu ilgai galąstu ir niekada iki galo nenusmailin-
simu ginklu – morale, dorove, jausmais. Visa, apie 
ką kalbėjo Renesanso kūrėjai, humanistai, šiandien 
kaip niekada svarbu. Dirbtinis intelektas neturi 
tėvynės, gimtosios kalbos, neturi šaknų, tautinio, 
religinio ar kultūrinio identiteto. Tuo žmonija iš-
skirtinė, todėl būtent tai būtina ryškinti šiandien. 
Kitaip mus pakeis, liksime tik daug prasčiau dir-
bantys robotai. Moralės transformeriai.

„Kuri pagaliau pasaulyje yra tokia prasta ir nie
kinga tauta, kuri neturėtų šių trijų, lyg įgimtų daly
kų: tėvų žemės, papročių ir kalbos?“ – iškeldamas tris 
esminius dėmenis, sudarančius tautinį identitetą, 
dar 1599 metais rašė vyskupas Mikalojus Daukša. 
Šiuos renesanso Lietuvoje šauklio žodžius šiandien 
galime matyti kitomis, transformuotomis akimis. 
Gal transformuojasi kontekstas? Galbūt šiandien 
turime galvoti plačiau, ne tik apie tautos išlikimą 
(kuris, žinoma, kitame kontekste taip pat labai 
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svarbus), bet apie visos žmonijos išlikimą? Ar ga-
lėsime konkuruoti su už mus gerokai tobulesniais 
tvariniais, neatsižvelgdami į unikalias savo savybes, 
gimtąją kalbą, papročius, žemę? Niekas nežino, 
kuo tapsime ar netapsime. Galime kelti klausimus, 
juos formuluoti, formuoti, deformuoti ir galų 
gale – transformuoti. Tačiau juk niekas niekada ne-
išnyksta, tik transformuojasi. Gal ir mes transfor-
muojamės? Ir viskas čia gerai. 

– – –
„O kas geriau: dirbtinis intelektas ar dirbtiniai 

intelektualai?“ – klausia Gintaras Grajauskas.

Vytis, vejasi, vijosi

– Labas vakaras.
– Labas vakaras. Tai gal iš karto ir pradėkim nuo 

to, kaip čia sugalvojot tokį projektą?
– Tai nežinau, norėjau parodyti, kad Lietuvoje 

svarbus žmogus.
– O ar svarbus?

– Šiuo metu nelabai svarbus. 
– Reakcijos tai visokios. Atrodo, daugiau neigia

mų nei teigiamų. Štai skaitytojas vakar parašė, jog 
tokiais savo projektais įžeidinėjate žmones. Kaip ver
tinat tokią nuomonę?

– Absurdas, nieko aš neįžeidinėju, įvyko nesusi
pratimas.

– Tačiau projektas tai drąsus, neslėpkim. Šitaip 
pasielgti! Juk žinojote, kad mūsų visuomenėje tai ne
priimtina, netoleruotina ir netgi draudžiama.

– Na, aš manau, kad kartais už tos vėliavos sle
piasi tikri žmonių veidai, gal ja nebūtina dengtis.

– Jūs kalbate antivalstybiniais teiginiais.
– Paprastais teiginiais aš kalbu, kas jums yra.

Lietuvai laisvėjant, žengiant į priekį, transfor-
muojantis iš sovietų į Vakarus, daug lėčiau kei-
čiasi žmonės. Juk paprasčiau keistis suoliukams ir 
aikštėms nei tautai, suopračiui ar mentalitetui. Tie 
patys sovietiniai žmonės Lietuvoje tikriausiai vis 
dar sudaro daugumą ir kartais iki šiol mąsto sovie-
tiškai, nepaisant to, kad manome, jog sovietmetis 
pasibaigė prieš trisdešimt metų.
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Štai mano tėtis bijo oro uostų. Visada prieš ke-
lionę ima jaudintis, rėkti ant visų. Dar jis sako, kad 
yra homo sovieticus – lyg tai būtų koks pateisinimas 
bet kam, ką jis daro ne taip, kitaip, senamadiškai 
ar durnai sovietiškai. Aš oro uostų nebijau, keliauti 
irgi nebijau, nekaltinu aukos dėl išprievartavimo, 
bet, pavyzdžiui, jei pamatau kokį juodaodį Klaipė-
doje – instinktyviai išsigąstu. Sąmoningai supran-
tu, kad toks instinktas niekaip nesusijęs su mano 
patirtimi, bet jis yra. Aš prisibijau žmonių, niekada 
neužkalbinu šalia sėdinčio lėktuvo keleivio, beveik 
niekada nesisveikinu su autobuso vairuotoju, man 
vis dar šiek tiek svarbu, ką apie mane pagalvos kiti. 
Sąmonė žengia pirmiau nei instinktas, instinktas 
likęs kaip mušto šuns – kaip muštos kalės šuniuko.

Hiperbolizuota priešų paieška ir baimė yra tai, 
ką vis dar šiandien galime geriausiai. Kiek lendan-
čių į šiuolaikinį bunkerį, už vienpusio stiklo, kovo-
ti už Vytį? Juk jis vienintelis tautos amuletas, atbai-
dysiantis piktąsias antivalstybingumo dvasias. Negi 
ši tauta tokia pažeidžiama ir taip lengvai sunaiki-
nama? Reikia tik keturių užsienio autorių lietuvių 
literatūros egzamine, tik kalvos ar kalno? „Kas bijo 
Vyčio, Lietuvos kario? Šiuolaikiniai verktiniai!“ – 
parašyta ant vieno iš piketuotojų Lukiškių aikštėje 
plakato. Jūs esate verktiniai, klausykite ir pakar-
tokite, listen and repeat, slušaitie i pavtarytie. jūs, 
apsiverkę šauktiniai, jūs, kurie fotošopinėm ašarom 
pravirkdėte juos, jūs, kurie netikite viena vieninte-
le teisinga tiesa – visi esate tėvynės išdavikai. Visas 
blogis pasaulyje kyla iš vieno konkretaus šaltinio, 
vieno šaltinio, visa valdančio ir visa griaunančio. 
Kodėl jo niekas nenušauna pagaliau?

– „Tai yra įžvalgi, idėjinė, intelektinė, patraukli, 
nepaprastai gražiai atlikta valstybės išdavystė ir nieko 
daugiau.“

– Man atrodo, kad ši reakcija yra absoliučiai hi
perbolizuota ir visiškai absurdiška. 

– Tai jūs nesutiktumėt, kad tai, ką padarėte, vals
tybės išdavystė?

– Manau, per stiprus žodis.

Vis svarsčiau, kiek kartų̃ turi pasikeisti, kiek 
žmonių turi mirti (ar užteks jau mano vaikų kar-
tos, ar reikės laukti ir anūkų), kol tapsime tokie 
laisvi ir atviri kaip vakariečiai. Dažnai sakome, kad 
turi mirti mūsų senelių karta, tada jau nebeliks 
kai kurių sovietinių nesąmonių, bet mes juk lygiai 
tokie patys – kiek mumyse slepiasi to netikrumo, 
užgniaužtos pagiežos ir nemeilės aplinkai? 

Aš juk galiu mąstyti kitaip, galiu šypsotis, 
džiaugtis, sveikintis su praeiviais ir autobuso vai-
ruotojais, bet tai yra per sunku. Per sunku pasiti-
kėti žmonėmis, kai tave prie pat namų apiplėšia, 
kas, kad tik kartą per septyniolika gyvenimo toje 
pačioje vietoje metų. Vis susiduriu su siaubingu 
plačiosios visuomenės spaudimu nieko nekeisti, 
nesikeisti, nesišypsoti, netikėti žmonėmis, nepasi-
tikėti ir tik nepaklausti nieko. Po metų, mėnesio, 
savaitės, dienos imi pasiduodi. 

– Ir tokiomis aplinkybėmis galite save vadinti 
vakariečiu, galite save vadinti vakarietiškos valstybės 
piliečiu?

– Galiu.
– Ne, vakarietis atviras visiems ir tiki šalimi. Ar 

apskritai galite save vadinti Vyčiu? 
– Tai jei noriu, galiu, man atrodo.
– O norite?
– Ne visada. 
– A, tai čia labai paprasta: esate įprastasis jau

nasis tautos išdavikas, dar vienas „tikrai išvažiuosi iš 
čia“ kartos žmogus. Taip ir parašysiu.

– Išdavikas?
– Tikrai išvažiuosite iš čia, neištversit. Žinot, gal 

ir gerai, mažiau tokių kaip jūs mūsų Lietuvai.

Kartais atrodo, kad nepasitikime savo šalimi. 
Šalies nepasitikėjimo kompleksas sukelia daugybę 
pasekmių jos žmonėms. Esame geresni, o jei nesa-
me, būtinai būsime. Būtinai gausime priedą prie 
algos Kalėdoms, o jei negausime, verksime, nusi-
vilsime šalimi kaip sąvoka ir savimi kaip žmogumi. 
Provincialumas ir yra provincijos baimė, – dažnai 
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kartoja tie, žinantys, kas yra vakarietiškas gyveni-
mas. Bet gal provincialumas yra ir savo šalies bai-
mė? Kodėl mums gėda savęs? Kodėl man gėda sa-
vęs? Kodėl nenorime tapatintis su savimi? 

Visai neseniai keltu plaukiau į Švediją. Pir-
myn kėlėmės tokiu, kuris akivaizdžiai buvo pri-
taikytas švedams: jis turėjo didžiulį Grand Buffet 
milžiniškais langais, galėjai valgyti, ką nori ir kiek 
nori (tik rai ne lietuviams – pastebit?). Iš ryto, ste-
bėdami Švedijos salų ir salelių grožį, užsibuvome 
ten gal tris valandas. Po savaitės atgal į Klaipėdą 
plaukėme visiškai kitu, kitos kompanijos, kitokiu 
jūriniu keltu. Greičiausiai jis skirtas vilkikų vairuo-
tojams, tačiau to laivo restorano langai buvo tokio 
pat dydžio kaip švediško laivo kajutės. Žmonės, 
dažnai vairuotojai, visą naktį pylė degtinę, nešėsi 

ją stiklinėmis, stebėdami krepšinio (ar kokį kitą) 
čempionatą. Gal todėl, kad savaitę praleidau šve-
diškos kultūros apsuptyje, tądien patyriau kultūri-
nį šoką. Nenorėjau kalbėti lietuviškai – nenorėjau, 
kad mane atpažintų ir priskirtų prie jų. Tačiau visa 
tai bergždžia – akivaizdu, aš lietuvis – parašyta ant 
veido (ačiū Dievui, kad ne ant krūtinės, kaip tiems 
vairuotojams, kuriais tada bodėjausi). Aš lietuvis ir 
nieko čia nepadarysi. 

– Beje, ko palinkėtumėt Lietuvai dušimtmečio 
proga?

– Savitarpio supratimo.
– Nu aišku, o kokia būtų jūsų idėja?
– Lietuvai?
– Aha, idėja.
– Tai nežinau, gal pagaliau nusiimti tą Vytį nuo 

veidų.
– Oho, jūs ir vėl pradedate.
– Galim gal jau baigti?
– Ką konkrečiai?
– Nežinau, tai gal vaidinti.
– Nesuprantu jūsų.
– Ai, nieko.
– Gerai, ačiū, visokeriopos jums sėkmės. 
– Tai ką jūs čia iš tiek parašysit?
– Nebijokit, parašysiu.

Lietuvai laisvėjant, žengiant pirmyn, transfor-
muojantis, transformuojasi tik sąvokos. Mano tėtis 
homo sovieticus, ir nieko čia nepadarysi. Šiandien 
aš – tiesiog lietuvis ir nieko čia nepadarysi, jei taip 
ir toliau, rytoj – Vytis (gal tikrai gera viešųjų ryšių 
akcija – lietuvius pervadinti vyčiais). Ir dar – suo-
liukai transformuojasi, nes jiems lengviau. 

– – –

Norėjau dedikuoti šitą tekstą tėčiui, maždaug – 
„pažiūrėk, koks tu sovietinis“, bet supratau, kad gi-
liai giliai ir aš toks pat sovietinis, bet galiu kažką dėl 
to padaryti, todėl jį tikriausiai turiu dedikuoti sau.

Mūzos Olimpijos Svetickaitės nuotrauka
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Kamilė Vaidogaitė

krizė

idant Renė Magrito paveiksle nusisuktų atspindys 
lakoniškumo prizmė įdomesnė už subjektą 
stiklas rodo elgesį, ne prototipą 
mano asmenybę nusako tik Forerio efektas 
aš – televizorius 
tik dvilypė projekcija matricos erdvėj 
dantų netekęs manekenas 
absurdizmui pasišventusio poeto sąmonės gelmėj 
žirklės kerpa ambivalentiškumą, atskirdamos sąmonę nuo sielos 
veidrody priešpilnis – delčia 
tenais; 
tenais, bet tik ne čia 

dirbtinis palydovas

iš mano rankų auga elektromagnetiniai drugiai 
vakarėjant jie apleis tuščiavidurį fotoaparatą 
ir kosmose užauginta gležniausia visatoje gėlė 
pasiilgs namų, orbitoje skriedama aštuntą ratą 
stiklainyje plasnoja vidurnakčio saulė 
tačiau niekas nesidžiaugia trapia jos šiluma 
kosmoso gėlei fotosintezės nereikia 
ją slegia begalinė erdvuma 

atika

parapsichologija – retas žanras 
jau nebesusivaikau 
ar čia aš sukuosi, ar metai retėja  
juodu ant balto. 
ant nosinės lygiai šeši mazgeliai,  
tik ką aš pamiršau, Afroditės dukterie,  
ką pamiršti įsinorėjau – nebesuvaikysiu jau,  
Afroditės dukterie,  
tik pirštus skaičiuosiu ir skaičiuosiu iš naujo,  
kol pamiršiu, kaip plaukti. 
pamestos lagūnos  
dalija pasaulį į trupmeninius skaičius;  
trys šešioliktosios – man sako, ir aš pajuntu, kaip lūžta  
sekun 
dė 
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vaikystė

sąžinė ant durų viršaus persverta džiūti 
kilimai, prisivėlę dulkių iškosėtų, kosminių 
meteorai vienas po kito sukrenta į ražienas, pilkas nuo audrų 
drugeliai skraido, ne pilve, gaila – plaučiuose
 
kai saulė dega, trupa baltos blakstienos saujoj švelnioj 
spalva primena pieną vaikystės rytais 
kai saulė dega, neskauda 
skauda, kai saujoj minkštoj paskęsta drugiai 

vintažas

klaidinga manyti, kad vijokliai, apvytę nuo žvilgsnių 
neapraizgo rankų iš gludinto stiklo, trapių 
nespaudžia sielos ir josios van gogiškų žingsnių 
išnyrančių sniege punktyrų klaidžių
 
antika kvepia laikrodžiai, pakabinti ciferblatu į sieną 
ir kiekvieną valandą dūžiai girdis vis garsesni 
po vieną minutę, po sekundę kiekvieną 
mostai apraizgytų rankų vis trapesni 

fanatizmas

tykiai dovanoja man dievus naujus 
vinis ir krucifiksus 
kasas ištįsusias iki mėnulio 
nukirpo 
man mama 
išdžiūvo pernykštė ašara gipiūre 
džiovintam patamsiuos 
ilguos šešėliuos vystant tyliai 
su cinamono lazdelėm rašau 
uždususius sapnus 
manding paliečiau 
gal netyčiom išblukusiu pirštu 
ir sutrupėjo, fanatikai manieji 
greitai dyla memuarai 
pakabinti varpinėj bažnyčios 
idant saulė leistųsi rytuos 
fanatikai manieji, 
kaip ilgu 
laikui einant atbulai 

imbierinė idilė

o imbieriniuose nameliuose po siauros gatvės žibintu 
neauga niekas; nebelaistyk 
lyja. Prakiuro stogas, prikaltas popierine vinute 
ir magnetofonas tyli. Tik nepaisyk 
jie sako – pasiilgstą 
imbierinių prakiurusių stogų po siauros gatvės žibintu
žmonės imbierinėm akim pamiršta 
baltus rytus ir saulę po dangum baltu
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Linas Daugėla

Tautiška šypsena 

Liepos šeštąją man visada sekasi. Dažniausiai 
sutinku kokį įkaušusį patriotą, kuris ima dėstyti sa-
vas filosofijas, be skrupulų atskleidžia pasaulėžiūrą, 
išdeda viską, ką galvoja apie tėvynę, ir kelis kartus 
pasveikina su švente. 

Šiemet prie stotelės sutikau kaimyną. Išlipęs iš 
taksi, jis atsvirduliavo iki manęs, šypsodamasis ėmė 
sveikinti su švente, sakė matęs mane laikrašty, gyrė 
savo sūnų, tvirtino, kad užaugęs jis irgi pateks į 
laikraštį. Skambėjo dviprasmiškai. Bet jo entuziaz-
mas buvo begalinis. Vis kartojo: gyveni gyveni – ir 
vieną dieną – pyst – į laikraštį. 

Jis buvo tikras patriotas – vieną akimirką gyrė 
Lietuvą, teigdamas, kad niekas viduramžiais Euro-
poje neturėjo tokios galingos valstybės, kitą – dėjo 
į šuns dienas Algirdą, neužėmusį Maskvos. Aiški-
no, kad mieliau būtų nacis nei britas, nes pastarieji 
jam neva nehumaniški, mokė saugotis svetimšalių, 
ypač negrų, nes gali vieną rytą atsibusti negyvas. 
Sakė norįs visus, kas įlenda į televizorių, suspardy-
ti, sunaikinti; visus, kurie šmeižia Lietuvą, sutraiš-
kyti... 

Jis mokė mane nesipešti, nors pats gyrėsi esąs 
peštukas: va, žiūrėk, kiek randų turiu, man ir dan
tys specialūs sudėti, oi, jaunystėj mušdavaus. Jis mane 
ilgai įtikinėjo, kad galėtų galva sudaužyti autobusą. 
Nemokėjau jo nuraminti. Tik tikinau, kad nerei-
kia, kad dantys brangiai kainuoja... 

Išsiskyrėm su šypsenom. Jis šešis kartus pa-
spaudė man ranką. Gerai, kad bent neklausė, ar jį 
gerbiu. 

2020 Jaunųjų filologų konkurso laureatas,  
Kretingos Pranciškonų gimnazija, 3 klasė

Kiek duosi už bilietą? 

Ir vėl atsitiko vasara, karšta, atrodo, ištirpdy-
sianti visus taukus ant galvos. Sėdėjom sušutusioj 
klasėj kaip kokie ministerijos įsakymų eksponatai, 
šaudėm varnas, kurios į mus nė žiūrėt nenorėjo, 
nuo absurdo rankų lupinėjom suskirdusią odą ir 
spėliojom, kada gi uždarys šį kančios muziejų. 

Šią savaitę į miestą atvažiavo cirkas – tikras cir-
kas, su ožiais, išbėgančiais į kelią, su kebabinių sto-
gus graužiančiais kupranugariais ir su drambliais, 
vedžiojamais miesto gatvėmis. Visada gailėdavau 
kankinamų gyvūnų, dabar ėmiau justi ryškią pa-
ralelę tarp savęs ir jų: taip pat prirakinti prie laiko, 
taip pat kankinami kaip gyvi eksponatai, taip pat 
beprasmiškai žvelgiantys į nuo kaitros suakmenė-
jusias varnas skirpsto pašonėje.  

Šįsyk termometras įsimylėjo, ėmė svaigti nuo 
plius trisdešimt keturių, susivėlęs anoreksikas liki-
mas paunksnėj valėsi prakaitą, o aš kavinėj šutinau 
cepelinus, dar labiau prisitaikydamas prie bepro-
tybės. 

Pavakary pravėso. Galva ėmė plyšti, akys apsa-
manojo nuovargiu. Gėriau sultis, jau gerokai pasi-
stovėjusias laikrodžio infliacijoj. Dramblį parvedė 
į aptvarą, davė šlakelį vandens, bet tas vis tiek liko 
nukabinęs straublį; jo akys buvo tuščios it du lašai, 
pakibę ant gudobelės šakos, – jos nieko nematė. 
Žmonės nori kaip geriau – kad pasaulis pažintų gy-
vūnus, kad mes daugiau išmoktume vasarą tūno-
dami mokykloj, – išeina kaip visada. Tik atsidūsti 
ir apsidžiaugi pagalvojęs, kad gali būti dar blogiau. 

Nupudruoti namai aptemsta, šaligatviu lojantį 
rosinantą vedžioja aikštinga moteris, vienišas vyriš-
kis mašinoje atkemša šampano butelį ir ilgesingai 
žiūri į kylančius burbuliukus. 
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Jau pavargau nuo žvilgsnių, ilgesingų, gilių, 
kupinų liūdesio, panirimo į apmąstymų kriptas. 
Pavargau nuo pernelyg blaivaus vidurdienio. Pa-
vargau pavargti. Geri mes gladiatoriai vasaros ko-
liziejuose. Linksma į mus žiūrėt. Cirkas? Galbūt. Į 
mane pažvelgia varna. Bičiule, kiek duosi už bilietą? 

Užsiskaitymai 

Kartais kai kurių poetų eilėraščiai nuodija kaip 
pieno rūgštis. Padegustuoji tris eilėraščius – ir dau-
giau negali paragaut neatsikvėpęs. Jie vargina kaip 
žmonės, besistengiantys išspręsti tavo problemas ir 
už tai besitikį medalio. 

Kai kurie eilėraščiai užtraukia kvapą kaip vai-
kystėj suvalgytas levandom kvepiantis muilas. 

Kai kurie degina it ką tik užgesintas degtukas, 
priglaustas prie skruosto. 

Kai kurie šaldo lūpas tarsi pasiklydusios snaigės 
mirusio sausio katakombose. 

Kai kurie čiulba it kolibriai, radę medaus šven-
tyklą. 

Bet kai pats tampi eilėraščiu, supranti, kad 
neišryškinsi kurios nors neišspalvintos spalvos – į 
saują imi visas. 

Puokštė 

Tądien ėjau gatve su gėlėmis rankose ir ledais 
maišely. Pro šalį plaukė mašinos. Nuo karščio ly-
dėsi asfaltas. Rožės leipo, muistėsi, tarsi norėjo nuo 
manęs pasprukti. Ledai maišely ėmė tirpti ir liko 
pėdsakai. Buvau it vasaros anekdotas. Praeiviai į 
gėles žvelgė su ironija, tarsi dovanoti gėlių puokštę 
būtų kvailumo ar laisvės suvaržymo požymis. 

Prisiminiau žmogų, sutiktą Moters dieną. Pa-
matęs mane su gėlėmis, išsišiepė, apnuogindamas 
kelis dantis, ir, kramtydamas gumą, tarstelėjo: jau 
prisidirbai, matyt, būsi vaiką užstatęs. 

Dabar irgi pasijutau nejaukiai – it būčiau pa-
leistas lygtinai ir skubėčiau išpirkti kaltę. 

Gal kartais į viską žvelgiu pernelyg stebėtojo 

akimis – reikėtų išmokti apmąstymus priimt pa-
prasčiau, per giliai į juos nepasinerti. Bet nemoku. 
Močiutė su bočeliu kadaise daug vargo statydamiesi 
garažą, pusę miesto aplakstė, kol surado plytų, o 
kaimynas naktimis plytas garažui susinešė iš statyb-
vietės anapus kelio ir liko nepagautas. 

Kartais atrodo, kad kitiems gyventi nepapras-
tai lengva, lyg viską būtų išmokę atmintinai. Man 
ne – iš batų ir širdies turiu išimti kiekvieną akmenį. 
Bet gal taip įdomiau – leipstant gėlėms, tirpstant 
ledams, išgyvenant praeivių ironiją.  

Stabteliu. Į krūmus kažkieno įmestos pernykš-
tės rožės jau virto fosilijom. Aš irgi fosilija – nei 
kaltas, nei prisidirbęs, bet nešu gėles, leipstančias 
nuo kaitros. 

Ar mes laimingi? 

Niekad nepasitikiu visuomeninėmis apklau-
somis, ypač tomis, kurios neva atskleidžia lietuvių 
emocinę būklę. Vis dėlto juo toliau, tuo dažniau 
kalbama, kad mes – nelaiminga tauta. Galbūt 
duomenys netikslūs. Nejaugi gatvėj sutiktas, stai-
ga iš pasalų užpultas, išgriebtas iš vidinio pasaulio 
ir apmąstymų žmogus šypsodamasis tarstelės – aš 
laimingas? 

Tačiau lietuviams įnirtingai lipdoma nelaimin-
gųjų etiketė. Gyvenam civilizuotai, esam nepri-
klausomi, patys kuriam naujus amžius, bet nega-
lim pasakyti, kad esam laimingi. Galbūt tokie ir 
nesijaučiam, bet tai nereiškia, kad esam pesimistai. 
Galbūt išgyvename savas dramas, tampame uždari 
kaip Vaižganto Mykoliukas ar Severja, kenčiame 
viduje – gal toks mūsų būdas. Jei ir iškeliame baltą 
optimizmo vėliavą ir ja plevėsuojame, šaukdami, 
kad viskas gerai, dar nereiškia, kad mums gera, kad 
esam laimingi. 

Tiesą sakant, ir pats nežinau, ar jaučiuosi lai-
mingas. Dažniau prijaučiu lietuvių būdui, gal kiek 
ir stereotipiniam, kad viduje reikia kentėti, sunkiai 
dirbti, spręsti problemas pačiam, jomis su niekuo 
nesidalijant. Atrodo, kad gyvenu tik vasarą, mąstau 



Esė

15

iki vidurnakčio, dėlioju posmus, o naktis už lango 
sėdi ir žiūri – ir ta nusiteikusi filosofiškai. Tada ir 
yra tikrasis gyvenimas, tikroji laimė. Kitais metų 
laikais belieka taikytis prie lietuvių būdo, kasdie-
nių rūpesčių, vidinių monologų, dialogų, kurių 
dažnai nebesugebi išnarplioti. Tuomet esu minia-
žmogis, tylus monologas kasdienybės gatvėse. 

Ar aš laimingas? Taip, galbūt – pastarasis žodis 
įstringa gerklėj lyg strėlė debesy. Aš lietuvis, lietu-
vis, esu laimingas, kad galiu laukti vasaros naktų, 
filosofijos, megzti kasdienybę, skaityti laikraščius, 
lėkti gatvėmis... Bet ar tikrai laimingas – nežinau – 
vidinis monometras neišverčia monologo. 

Neregimas

Žmonės kartais tampa nematomi. Kaip stebuk-
lai. Nematomi, nes nemato kiti. Nematomi kaip 
Dievas, mokantis būti tada, kai reikia. 

Šiandien visuomenė išmoko nebekalbėti apie 
Dievą. Naujas pasaulis, naujos kartos, kiti žmonės, 
atsakymų ieškantys visatoj, dažnai nebebrendantys 
į save, į kitus žmones. Ieškodamas Dievo, tampi 
tauriu sendaikčiu, ironiškai pašiepiamu – šiandien 
žmogus jau moka būti sau. 

Poetas Rimvydas Stankevičius rašė, kad die-
voieškos nebėra, nes Dievas jau atrastas. Tačiau 
dažnai žmogus pats nori atrasti, patirti, išgyventi 
naujus renesansus, tokius, kokius tik jis moka pa-
tirti. Ko gero, dažnas žmogus susidvejinęs, daugelis 
kupini priešingybių, neramių sielų, kartu – ir Die-
vo. Dievo, kuris vis dar yra taikos ir naujų pasaulių 
kūrėjas. 

Tad kodėl šiandien tikintys žmonės dažnai kri-
tikuojami, jei politikoj, visuomenėj remiasi Biblija 
ar Dievo meilės pavyzdžiais? Žmogus laisvas kaip 
išskridusi plunksna iš dangaus archyvų. Tačiau ar 
pati plunksna moka rašyti? 

O gal ir nereikia per daug kalbėti apie Dievą? 
Ko gero, kiekvienas jį pajus šalia savęs, kai to rei-
kės. 

Nuo lūpų iki dangaus 

O šiandien lyja. Smarkiai. Lietus šoka ant 
stogų, lašais apšlakstydamas ir palaimindamas 
kiekvieną gyvą būtybę. Pastaruoju metu dažnai 
pasikalbu su lietumi. Pafilosofuojam apie rudenį, 
amžinybę, tylą, vienatvę. 

Tačiau kartais, kai nelyja, nerandu su kuo pa-
sikalbėti. Ne visi žmonės išgirsta širdies balsą, ne 
visad mano lūpos sukruta, kai širdis prašo prabil-
ti. Kodėl kartais žmogus, turėdamas, ką pasakyti, 
nusprendžia tylėti? Bijo kitų nuomonės, pasmer-
kimo? Baiminasi likti nesuprastas? Bijo užsidėti 
kaukę ir neįstengti likti savimi? 

Aplink mus daug žmonių, kurie subręsta kaip 
pumpurai, pamilsta pasaulį arba jo neapkenčia, 
myli žmogų arba nuo jo nusigręžia, akyse tampa 
angelais, už akių – velniais, ir atvirkščiai. Jie praby-
la kaip rytas ir nutyla kaip vakaras. Bandau suskai-
čiuoti žmones, kuriančius laiką kartu su manimi. 
Ačiū Dievui, skaičių vis dar pametu. Vis dėlto sun-
ku suprasti, kiek iš jų tikri, į akis nemeluojantys, 
paslapčių neišsiuntinėjantys kiekviena mesendžerio 
žinute, nesijuokiantys iš apkalkėjusios ir sulytos 
tavo širdies? Kiek yra jų, nūdienos apaštalų, kurių 
lūpos liūdnai nusišypso, išgirdusios tavo nusiskun-
dimus, džiaugsmus, kančią, laimėjimus, pralaimė-
jimus, idėjas?.. 

Neskaičiuosiu. Bijau, kad netektų amžinai 
kalbėtis su lietumi. Kalbėtis... Žmogus sutvertas 
kalbėtis, tylėti jis negali. Nėra nieko sunkesnio 
nei tylėti, kai širdies balsas veržiasi pro suskirdu-
sias lūpas. Dažnai tyla padeda įsiklausyti į Dievo 
balsą, atrasti save, išpinti save iš painaus rūpesčių 
voratinklio, susimąstyti, atrasti tiesą vienu ar kitu 
klausimu. Tačiau tyla tuo ir ypatinga, kad netrun-
ka amžinai, kad, kai ji įkūnija prasmę, ją suvilgo 
žodis, pabudęs ir panoręs išskleisti sparnus. 

Sakoma, kad kai kuriems žmonėms lemta visą 
gyvenimą praleisti vieniems. Vis dėlto pritarti sun-
ku, kaip ir patikėti, kad žmogus gali nekalbėti. 
Iškentęs ilgą tylą, kupiną apmąstymų, žmogus vis 
vien imtų kalbėtis su sienomis, puodeliais, kaktu-
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sais, vazonais, laikrodžiais ar lietumi, užklydusiu į 
balkoną. Kalba – įgimtas žmogaus pradas, ji gali 
virsti ir gėriu, ir blogiu; taip pat vienatvės priežasti-
mi ir pasekme. Kalba atveria pasaulio lygmenis, bet 
kartu gali jas ir užverti. Tik pats žmogus pasirenka, 
kokie žodžiai nuo jo lūpų pakils į pasaulį. 

Tyloj jaučiu, kad negalėčiau nekalbėti, kalbė-
damas – kad neįstengčiau netylėti. Kalba neįmano-
ma be tylos, pastaroji – be kalbos. Ir viena, ir kita 
gali įskaudinti žmogų, sugriauti santykius. Mąstau, 
nuo tylos ar kalbos kenčiu labiau. Ko gero, pana-
šiai. Bet tik kenčiant galima išmokti tylėti ir kalbėti 
taip, kad kentėti tektų mažiau. Nors, tiesą sakant, 

abejoju, ar kada išmoksiu. Juk protas ir nuojauta 
dažnai užklumpa pavėlavę. 

Šiandien pasitylėjau su vėju. Parke gurkšnojau 
kavą, o jis vaikštinėjo aplink. Tylėti buvo gera. Pa-
sak Albert’o Camus, kartasi nėra prasmės kalbėti, 
jei neturi ką pasakyti. 

Neturi metų

Kiekvienąkart per Vėlines tarp apsamanojusių 
paminklų ir išvirtusių žvakių ieškau savęs. Nesu 
pesimistas, mėgstantis skųstis, bet apie mirtį daž-
nai pagalvoju, ypač tada, kai būna sunku; tuomet 
mąstau, verta stengtis ar ne. Dažnai sakoma, kad 
jauni žmonės negalvoja apie mirtį. Aš kartais pa-
galvoju, kaip atrodys mano paminklas, bet nerim-
tai – vis vien juk neišvysiu, kaip jis atrodo. 

Kai kurie perša mintį, kad lietuviai, ypač mo-
terys, laukia mirties. Jos neva tiesiog trokšta pas-
kutiniosios. Vyrai paskutiniosios nelaukia ne todėl, 
kad yra optimistai – jiems laukti dažnai nė neten-
ka. Bet sunku patikėti, kad net ir sergantis žmogus, 
kad ir kiek skųstųsi, pyktų ant gyvenimo, tikrai 
nuoširdžiai teigtų, jog trokšta mirti. Juk bilietas į 
gyvenimą – vienatinis, dažnai greičiau pats išblun-
kantis, nei žmogus jį panori suplėšyti. 

Dažnai žmonės, išpažįstantys pasaulį, materia-
lią meilę ir banalius jausmų kodus, mirtį laiko tik 
kada nors įvyksiančia lemtimi. Tik mokantys skau-
dėti žmonės kasdien kalbasi su mirtimi ir nedrą-
siai klausia, kiek jiems dar liko. Tačiau, kad ir koks 
būtų žmogus, vargu ar žvelgdamas į pritemusias 
kapines, kupinas jonvabalius imituojančių liepsnų, 
susiliejusių siluetų ir užsimerkusių chrizantemų, 
nesusimąstytų apie mirtį, gyvenimą ir amžinybę. 

Vis dėlto mirtis metų neturi – ji šienauja ne-
skaičiuodama. Gal nekalta – tiesiog nemoka skai-
čiuoti? 

Šiandien žvelgiu į datą ant išėjusiojo paminklo. 
Metai. Padauginus iš dienų, susidaro šioks toks 
skaičius. Gailiuosi, kad kadais neskaičiavau. 

Ramintos Levandraitytės-Matulevičienės nuotrauka, 2020
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Gabija Matkutė

***

Lietaus peripetijos:
Glostau šaltą puodelį,
Ne mano valioj
Priversti jį dar kartą mylėti.

Sugrįžo žvaigždės,
Palikus vėjams namus
Ištirpo gairės.
Vanduo šaltai per saldus.

Sudegė upėj
Norėjęs nušvisti žmogus.
Pakvaišo likimas
Praradęs žaislus.

Liko vaikas,
Nemokytas mokinys.

***

Atsakymai užmirštuose sapnuose,
Mudu ten jau susipažinę.
Ten mūsų dievai išsigandę,
Drebulėmis drebantys,
Saule šildantys,
Vilkais globojantys,
Bijantys meilės.
Širdgėlos trupinio.
Stebintys ir pabūgę prisirišti.
Žinantys...
Tik mes turim galią
Sielvartaudami numirti.

***

Išmirkytas visas popierius,
Ištrauktas iš jo rašalas,
Išslapstyti tie žodžiai
Po rankoves apaštalo.

Iškraipyti melai
Tiesių nebeprimena.
Tyrumas ir tas
Sunaudotas skalbimui.

Nenubalinti medžiai,
Vis ošia obelys.
Ar jau kitąmet nuo kalno
 Riedės kritę pumpurai?

Dar ne, dar ne!
Kregždės krykštaus.
Dar galite grįžti
Į šventąjį mišką.

***

Viksvom aplink pirštus
Apsivijo miškas.
Nežinau, ar verta aš
Šių vedybų.
Giesmių aš strazdo negirdėjau,
O ir pranašysčių ateičiai nėra.
Galiu tik glaustis prie viso,
Jau seniai pamilto,
Dainuot samanų paklodėse
Ir būt užsnigta.
Mano kišenėse vėjai,
Niokotojai.
Aš esu laikinumas.
Aš nesu miškas.
Aš miško žmona.
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Aš puikiai žinau, ko jums reikia. Aš puikiai ži-
nau, ko jūs norit. Žinau, kas pritraukia skaitantįjį, 
kas jį intriguoja, erzina, verčia žodis po žodžio ryti 
parašytą istoriją. Tai ir ruošiuosi padaryti. Ruo-
šiuosi pateikti jums ant lėkštutės tokį patrauklų 
kūrinį, kad jūs jį čiupsit net nedvejodama, ponia 
mokytoja. Taip mąstau jau pustrečios valandos sė-
dėdama prie tų pačių dviejų sakinių. Vienas iš jų 
yra man duotos temos pavadinimas, o kitas kažko-
kia banali, iš interneto ištraukta citata apie ateitį. 
Tema – „Tavo planai ateityje“ (pritariu, kažkokia 
nesąmonė). 

Turbūt supratot, kad manęs per tas ilgas kelias 
valandas neaplankė kūrybos mūza. Nežinau, ką ra-
šyti, kaip išlieti ant to švaraus balto lapo viską, apie 
ką galvoju. Kaip išlieti tai taip subtiliai ir gražiai, 
kad galų gale neatsidurčiau ant kietos ir nepato-
gios kėdės pas direktorių, o gal net pas mokyklos 
psichologą. Darau tą patį, ką dariau tas pustrečios 
valandos. Pažiūriu į savo molbertą, ant kurio stovi 
progresuojantis mano darbas, šedevras, o jeigu pa-
prasčiau pasakius, tai ant to molberto stovi mano 
užgaida – miško peizažas, kurį pradėjau tapyti 
prieš metus ir kurį mečiau piešti po trijų dienų nuo 
darbo pradžios (bet juk reikia palikti tą apdulkė-
jusią „nesąmonę“ kambaryje, nes aš tokia jau me-
nininkė), į prieš mane stovinčias degančias žvakes, 
į fotosieną, nukabinėtą nuotraukomis bei Marylin 
Manson plakatais, į telefoną...

 Žvilgteliu pro langą, ten, pasilipusi ant ko-
pėčių, stoviu aš. Pamoju sau. Paraleli aš nekreipia 
į tikrą mane dėmesio. Ji pasiraitojusi rankoves lipa 

Gabrielė Šimoliūnaitė

kopėčiomis aukštyn. Ji nekreipia dėmesio į raudantį 
dangų, į lietaus lašus, skaidrius, bet kartu ir tokius 
mirtinus lietaus lašus, kuriuose atsispindi visos kaž
kada dužusios žmonių svajonės, kaip ledo krislelius 
lietaus lašus, krintančius ir pjaustančius jos odą, 
į viršuje jos laukiančius draugus bei artimuosius, į 
apačioje likusius jos priešus, į lipančius jai ant kulnų 
ir besikėsinančius apsivyti jai kojas ir nutempti ją že
myn sunkumus, į atskrendančias kitų žmonių apkal
bas. Metu žvilgsnį į veidrodį, pakabintą kambario 
kampe, ten stoviu aš. Pamoju sau. Paraleli aš man 
pamoja atgal. Atsistoju ir einu prie veidrodžio. Ji taip 
pat eina artyn. Už jos nugaros keistas pasaulis. Su
stojame viena priešais kitą. Aš pakeliu kairį antakį, 
ji taip pat. Aš pakeliu dešinį, ji taip pat. Aš papučiu 
lūpas, ji taip pat. Pakeliu ranką, ji taip pat. Bandau 
paliesti ją, ji mane. Staiga viskas pradeda suktis aky
se, pojūtis toks, lyg skrandis būtų apsivertęs pilve tris 
kartus, o žarnos susirišusios į gražų kaspiną. 

Dabar jau man už nugaros keistas pasaulis, o 
prieš mane senasis mano kambarys. Bandau grįžti 
atgal. Nepavyksta. Kelio atgal nėra. Išgirstu visiš
ką Tylą. Ji man liepia apsidairyti. Viskas aplinkui 
įvairių rudų atspalvių. Atrodo, kad tas, kuris kūrė 
šį pasaulį, įsivaizdavo jį tik „Sepia“ fone. Tolumo
je matau kažkokį pastatą. Debesys verpetais sukasi 
aplink to pastato bokštus. Statinio languose įžiūriu 
mažas žaltvyksles. Tyla man liepia traukti šio pa
stato link. Eidama artyn,  prasilenkiu su žmonėmis. 
Su žmonėmis išblukusiais, išvargintais veidais, tik jų 
akys gyvos, pilnos vilčių. Jie alsuoja tirštais dūmais, 
šie lėtai leidžiasi ant žemės, sudarydami tirštą rūką, 

2020 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija, 3 klasė

Aš nekreipiu į nieką dėmesio. Aukštyn.
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kuris sukasi ir kimba prie mano kojų, bando lipti 
jomis aukštyn. Žmonės nekreipia į mane dėmesio, tik 
nešasi įvairius įrankius kažkam statyti. Prisiartinu 
prie pastato su šviesomis languose. Virš jo durų pa
rašyta MOKYKLA. Viena žaltvykslė pajuda manęs 
link. Tyla man į ausį šnabžda: „Sek paskui ją.“ Švie
sa mane nuveda prie šio pasaulio krašto. Tiršti dū
mai sūkuriuodami virsta per pasaulio kraštą, atrodo 
magiškai. Nebegirdžiu Tylos. Nebematau žaltvykslės. 
Supanikuoju (o ką man daugiau daryti?). Tolumoje 
ima ryškėti dūmuose plūduriuojančios salos siluetas. 
Viskas joje juodų ir baltų spalvų. Prie manęs priei
na Blezas Paskalis. Jis pamoja tos salos pusėn, tada 
ranka parodo į žemę, ant kurios mes stovime, ir sako: 
„Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės“, pamoja ran
ka aukštyn: „Tik ateitis – mūsų tikslas.“ Aš pakeliu 
akis aukštyn. Matau ten dar vieną salą. Viskas joje 
spalvota, gražu. Atrodo, kad ji šaukia mane vardu. 
Kaip į ją patekti? Vėl išgirstu Tylą, ji man sako: „Štai 
tavo žaliavos, pasistatyk kopėčias ir kopk ten.“ Pa

matau prieš save krūvą įrankių. Pasiraitoju rankoves. 
Pasistatau kopėčių rėmą. Pradedu dėlioti laiptelius, 
kur statysiu kojas. Pirmas laiptelis – Atkaklumas. 
Antras – Žingeidumas. Trečias – Atsidavimas. Ket
virtas – Kantrumas. Penktas – Nuoširdumas. Šeštas – 
Stropumas. Kai tik pastatau koją ant pirmo laiptelio, 
pradeda raudoti dangus, lietaus lašai, skaid rūs, bet 
kartu ir tokie mirtini lietaus lašai, kuriuose atsispin
di visos kažkada dužusios žmonių svajonės, kaip ledo 
krisleliai lietaus lašai pjausto mano odą. Aš nekrei
piu į juos dėmesio. Aukštyn. Kuo aukščiau aš lipu, 
tuo aiškiau girdžiu draugų bei artimųjų balsus. Aš 
nekreipiu į juos dėmesio. Aukštyn. Kuo aukščiau 
lipu, tuo labiau blanksta ir tolsta mano priešų bal
sai. Aš nekreipiu į juos dėmesio. Aukštyn. Sunkumai 
lipa man ant kulnų, kėsinasi apsivyti mano kojas ir 
nutempti mane žemyn. Aš nekreipiu į juos dėmesio. 
Aukštyn. Kitų žmonių apkalbos atskrenda prie manęs 
ir grasina mane nukreipti nuo tikslo. Aš nekreipiu į 
jas dėmesio. Aukštyn. Aš nekreipiu į nieką dėmesio, 

Aurelija Karaliūnaitė. Migla
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tik lipu į ateitį. Aukštyn. Aukštyn. Aukštyn. Verpetas 
iš dangaus sukasi aplink mano kopėčias. Aš nekreipiu 
į jį dėmesio. Aukštyn. Verpetas prasiskiria. Iš jo Tyla 
man tiesia ranką. Ji man padės. Padės pasiekti išsva
jotą salą. Aš siekiu jos. Aš nekreipiu į nieką dėmesio. 
Tik siekiu jos. 

Užuot padavusi ranką, ji man pliaukšteli per 
veidą. Aš krentu. Savo dideliu užpakaliu plojuosi į 
visus tuos tirštus rūkus. Aš nekreipiu į nieką dėmesio. 
Žemyn.

Sėdžiu savo kambaryje, ten pat, kur ir sėdėjau 
prieš visas savo haliucinacijas. Tema – „Tavo pla-
nai ateityje“ (pritariu, kažkokia nesąmonė). Už-
verčiu sąsiuvinį, kad tik neatsidurčiau ant kietos 
ir nepatogios kėdės pas direktorių, o gal net pas 
mokyklos psichologą. O gal pabandysiu vėliau. 
GAL.

Komforto zona

– Sveiki, aš esu Drovus ir aš bijau išlipti iš savo 
komforto zonos. 

– Labas, Hello, Bonjour, Hola, Guten tag, 
Drovus. 

Pasisveikina visi Anoniminių Introvertų Susi-
tikimo nariai. 

– Susirinkusieji, prisistatykit Droviam, – palie-
pia Ekstravertas. Jis yra mūsų susitikimo vedėjas. 

– Mano vardas Kuklus.
– Mano – Bailus.
– O mano – Nedrąsus.
– Taigi, turbūt visi susirinkome čia, nes turi-

me tą pačią problemą. Aš irgi seniau ją turėjau ir 
puikiai jus suprantu. Ir aš ten buvau, todėl galit 
su manimi kalbėtis, aš jus išklausysiu. Šiame susi-
rinkime mes atliksime kelis saviugdos, savęs tobu-
linimo pratimus, kurie, tikiuosi, jums padės taip 
pat, kaip ir man padėjo, – taria Ekstravertas su ant 
veido priklijuota, įcementuota dirbtine šypsena. 

Šypsena, kuri sako: aš esu geresnis už jus visus, bet 
bandysiu jums, apgailėtini padarai, padėti. 

Kai mūsų kuratorius baigia sakyti banalią ir 
tikrai surepetuotą pratarmę, jis liepia mums sto-
tis. Mes taip ir padarome. Nors esame tikrai ne-
patenkinti tuo faktu, kad jis suardė mūsų jaukų 
bei saugų ratelį, bet vykdome jo paliepimą. Eks-
travertas veda mus vorele taip, kaip mama antis 
veda savo mažylius ančiukus. (Na... mes tokie pat 
pažeidžiami kaip ir tie ančiukai.) Prieiname prie 
durų. Mokytojas jas su trenksmu atidaro. (To tai 
jau tikrai nesitikėjome...) Mes keturiomis puolame 
tolyn nuo jų. Bailus ir Nedrąsus nagais ir dantimis 
kabinasi į toliausiai nuo durų esančią sieną. Kopia 
ja ir įsitaiso palubyje. Kuklus susigūžia kamputyje 
ir pradeda linguoti kaip tikras beprotis. Aš stoviu 
sustabarėjusi ir negaliu žengti nė žingsnio. Jaučiu, 
kaip paskutiniai kraujo lašai kartu su mano dva-
sia palieka kūną. Jaučiu nežmonišką šaltį. Jaučiu, 
kaip visos mano galūnės nutirpsta... Nebejaučiu 
nei tų pačių galūnių. Nejaučiu nei savo veido. Ma-
nau, apalpsiu. Ir tai įvyks labai greitai. Labai labai 
greitai. Pamatęs mūsų reakciją, Ekstravertas uždaro 
duris. Mes nusiraminame ir apduję šlepsime atgal 
prie saugaus ratelio, prie saugiųjų mūsų kėdžių. 
Atrodo, kad tik jos sugrąžins iš mūsų išsiurbtą gy-
vybę. Susėdę jaukiame ratelyje po truputį atsigau-
name. Kuratorius pradeda mus kamantinėti (ko 
jam dar reikia?).

– Ką jūs matėte už šių durų?
– Daug nepažįstamųjų... – tariu aš.
– Be galo daug šunų, – perbaldamas sako Bailus.
– Aš mačiau visišką tamsą. Tokia tirštą, juodą 

bei sunkią tamsą, kuri veržėsi bei lipo į mūsų kam-
barį, kuri savo apipuvusiais nagais kabinosi į mūsų 
durų staktą ir grasino įsiveržt, – sako Nedrąsus.

– O aš mačiau rožines tampres. Daug rožinių 
tamprių, – šnabžda Kuklus.

(Palaukite, ką jis pasakė?)
Visi pažvelgiame į jį, lyg jis kliedėtų. 
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– Visų baimės skirtingos. Vienų didesnės, kitų 
daug mažesnės. Mes turime visas jas suprasti, į jas 
įsigilinti ir bandyti jas įveikti. Prisiminkite, kad 
tik suprasdami savo baimes žinosime ir matysime 
priešą, su kuriuo mums reikia kovoti ir kurį mums 
reikia žūtbūt įveikti. Taigi, kodėl jūs bijote tų daly-
kų, kuriuos matėte už durų? Drovus, pradėk.

Aišku, kuratorius nori pradėti nuo manęs. Tik, 
deja, aš neturiu atsakymo... Po ilgos pauzės tariu:

– Galbūt aš bijau ne nepažįstamųjų, o jų atstū-
mimo, pajuokų bei izoliavimo...

– Šunų aš nebijau, bet jie tokie nenuspėjami. 
Vieną akimirką laižo tau ranką, o kitą jau gali kąsti.

– Tamsos aš nebijau. Bijau to, kas gali slėptis 
joje. Šlykščiausi padarai. Tamsoje pildosi tavo di-
džiausi košmarai, jie tave dusina. 

Visi pažvelgiame į poną Rožines Tampres. Ką 
gi jis pasakys?

– Tiesiog mane išmuša iš vėžių rožinės tam-
prės. Man nepatinka būti sutrikusiam ir išmuštam 
iš vėžių. Faktas, kad aš būsiu pažeidžiamas, mane 
baugina.

Ironiška, pagalvoju, o tu tikrai neišmušei mūsų 
iš vėžių ir nebauginai su savo rožinėmis tamprė-
mis... 

Ekstravertas mums taria:
– Dabar, supratę savo baimes, prisiminkite, 

kad žmonės dažniau yra linkę būti malonūs su 
tavimi, šunys dažniau laižo tau ranką nei kanda, 
tamsoje ne visada kažkas slepiasi, o rožinės tamprės 
negali išmušti tavęs iš vėžių. Kad ir kaip juokingai 
tai skambėtų. Jūsų baimės neturi jokios galios prieš 
jus, kol jūs jos nesuteikiate. Raskite drąsos pažvelg-
ti baimei į jos dideles, mažas, tamsias ar šviesias, 
nieko nereginčias ar viską permatančias akis.

Kai mūsų kuratorius baigia sakyti savo įkve-
piančią pratarmę, jis liepia mums stotis. Mes taip 
ir padarome. Einame kiekvienas iškelta galva. Ei-
name lyg į karo lauką, kuriame tuoj užvirs žūtbū-
tinė kova. Prieiname prie durų. Mokytojas jas su 

trenksmu atidaro. (To mes ir tikėjomis.) Baimės 
vėl kėsinasi mus pulti. Mes keturiomis puolame 
pro duris...

Žadintuvo signalas prikelia mane iš nuostabaus 
sapno. Nėra geresnio ryto nei rytas, kai tavo ausis 
pasiekia žaismingos natos. Radijas groja Ninos Si-
mone’s Feeling Good. Pritardama Ninai išplaukiu iš 
lovos, išsivalau dantis. Viens... du... trys... viens... 
du... trys... Tos pačios dainos ritmu sušoku valsą, 
na, bent jau porą valso žingsnelių, kiek jų moku, 
su savo mylimuoju, beveik dviejų metrų meškinu 
Ekstravertu (neklauskit, kodėl jį taip praminiau). 
Pažiūriu į veidrodį – plaukai susivėlę, žandai svei-
kai paraudę. Viens... du... trys... viens... du... trys... 
Sugrįžtu prie veidrodžio. Kažkas ne taip... Kažkas 
kitaip... Susiraukiu. Kažkas mano akims... Jos ki-
taip spindi. Pažiūriu iš arčiau. Ieškau savo nuola-
tinių palydovų: Drovaus, Kuklaus, Bailaus ir Ne-
drąsaus. Jų nerandu. Jų vietoje vien drąsa bei noras 
keistis. Nusikvatoju. Viens... du... trys... viens... 
du... trys... Iš spintos išsitraukiu rožines tampres. 
Apsimaunu jas ir neriu pro savo kambario duris. 
Pro buto duris. Išbėgu į laiptinę. Sustoju ir vos 
neparvirstu pamačiusi akliną tamsą. Pagalvoju, tai 
juk nieko baisaus. Viens... du... trys... viens... du... 
trys... Lauke toks gaivus pavasario vėjas glosto man 
veidą ir velia plaukus. Pamatau nuostabų šunį. Ar 
prieiti ir jį paglostyti? Sudvejoju, juk jie tokie ne-
nuspėjami. Vieną akimirką laižo tau ranką, o kitą 
jau gali kąsti. Tačiau šunys dažniau laižo tau ranką 
nei kanda. Juk taip? Pašaukiu jį. Paglostau. O kurgi 
jo šeimininkas? 

– Reksai! Štai kur tu.
– Koks nuostabus šuo, – užmezgu pokalbį su 

jo šeimininku.
Tai štai koks pranašumas kartais peržengti savo 

komforto zoną.
„It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life 

for me, and I’m feeling good!“
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Kristupas Linas Bernotas

Šitaip nebūna

Linksmina naktį
Toks vienišas žiogas,

Kol, ant mėnulio
Užkėlusi kojas,

Ilsisi saulė
Po miego skliautu – 

Šitaip nebūna,
Matyt, aš sergu.

Šokantis fontanas

Kai liūdnas platanas,
Žemiausia nata

Suskamba fontanas
Tyčiom visada.

Ir kibina medį – 
Jokios pagarbos!

O čiurkšlės nustebę
Tuojau susigros:

Melodija pilsis,
Užmerkus šaknis,

Bus pergalės linksnis
Arčiau nei mirtis.

Tad sklis vėju Bachas
Ir frontą laikys,

Ir šoks jam fontanas
Tarytum žaltys.

Vakaro glamonės

Jūra banguoja,
Šiaurės gražuolė

Pasaką seka
Smėlingiems kalnams.

Ir pina kasas
Putos, dainuoja,
Kaip rytas atneš

Naują spalvą klevams.

Azijos svajonė

Azijoj Budą nuvertę krikščionys
Ir melą teisybe paskelbęs žmogus

Saulę safyru spindėti išmokys,
Kol kris deimantinis budistų lietus.

Mergina

Gal nueitumėm į kiną,
O gal porcijos žvaigždžių?
Atsakyk ką nors, blondine,

Ar ne veltui aš šneku.

Apie kvapą vilkdalgynų,
Apie jūrą – ja buvau.
Tavo grožyje subyru,

O tu šypsais vis dailiau.

(Bet stiebiesi link padangės
Lyg koks angelas išvargęs...)

Ir jau svyra mano rankos
Prieš rudąsias akutes.

Tegul lenkiasi alyvos – 
Vėjas įsaką joms neš.
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Rudenėjantis vanduo

Toks nubalęs, komiškas ruduo
Duoda pirmą bučinį prie jūros,

Ir pažyra lūpomis vanduo,
Ir prasiskleidžia širdis it rūtos.

Ugnis

Aš ieškau kažko, kam per naktį meldies,
Aš laukiu tavos baltagūžės ugnies,

Bet dangūs nukrinta ant mano pečių,
Ir aš tarsi lapas su vėju skrendu.

Mozės sapnas

Šaltas rudenio vertėjas
(Iš pavasario kalbos)

Tvenkia užupes, alėjas,
Neklausydamas savos

Žinią nešančios plaštakės,
Tokiais dieviškais sparnais,
Kuriuose, dangau, apakęs,

Naktį nuodėmes valais.

Jis užtildo aukštus kalnus
Ir kalnakasius namo

Siunčia, žodžio nepratarus
Aukso, platinos balom.

Ir paruošia guoliui vietą,
Kur diktonai, liepsnose

Žaižaruodami, man liepia
Likt nežemiškam sapne. 

Vasara–Ruduo

Krištoliniai medžiai byra trupiniais man į rankas,
Be manęs šitų būtybių žemėj niekas nesupras.

Tarsi Abelis ir Kainas jie kovoja dėl mirties,
O dangus, susigraudinęs, baltu fosforu tekės

Per šaknis, per jų kamieną, per drenažines venas,
Per neoninę papėdę, kur beržynas vadą ves,

Ir per nuogą miško kūną, afroditiškas krūtis
Liepų, kuriose įkliūna nesibaigianti liūtis.

Bet užpykęs Hadas traukia vieną brolių pas save,
Ir sugrįžta jau pasaulin viską stelbianti darna.

Deivė

Be spalvų, taip neaistringai
Tirpsta vakaras burnoj
Stalaktito deivei širmai,

Kur lytės man lūpas tuoj.

Savo pirštais šaltalankių
Kekę dėsis ant galvos

Ir, šilkinio grožio vergių
Pasikvietusi, pozuos

Prieš vidurnakčio ramybę,
Kurioje toks neramus
Vynui atimu skaistybę

Aš, triumfuojantis žmogus.
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Viena valanda. Viena minutė. Ir dar viena se-
kundė. Šou metas.

– Vamos! Vamos!1

Laikas eiti. Į sceną. 
Dirbtinis veidas. Šypsena. Grimas. Kaukė. 

Ir žmonių minia. Čia renkasi moterys. Pavargu-
sios skalbti kojines. Ir vyrai. Vis nepasisotinantys. 
Gurkšnojantys viskį. Su ledukais. 

Laukiu užkulisiuose. Reikia tik įžengti. Šauti 
nevykusį bajerį. Ir dingti. That’s it2. Toks vaidmuo. 
Nekintantis. Kiekvieną penktadienį/šeštadienį/
sek madienį. 

Kažkas nuvirto. Nuo kėdės. Visa salė lūžo. Jie 
tokie keisti. Visada apsvaigę. Pametę gyvenimus. 
Kažkur. Pakeliui. Šalia šitos velnio irštvos... 

Groja per nervus. Pigus džiazas. Ketvirtas sta-
las. Vyras. Grabinėjantis jauną padavėją. Dama. 
Trenkianti konjaku. Cigaretėmis. Neviltimi. Ir tas 
šokis. Nepadorus. Beviltiškai kraupus. 

Čia tvanku. Šimtas žmonių. Ir tik vienas. Ste-
bintis reginį. Parketas šlapias. Nuo iškvėpto drėgno 
oro. O gal lietaus, besiskverbiančio pro lubų plyšius. 

Liūdnas jūreivis. Skandina save. Martinio tau-
rėje. Dešimt šūvių. Ant jo krūtinės. Dešimt tatui-
ruočių. Slepiančių skausmą. Žaizdas. Jis toks niū-
rus. Mąstantis. Kas jo galvoje? Mergina? O gal tik 
dar vienas. Svaiginantis krištolas... 

Pagaliau. Aš čia. Scenoje. Kiek daug akių. Vie-
nu ritmu plakančių širdžių. Dreba kūnas. Ir mik-
rofonas. Susiraizgęs. Susipynęs. Iki kraujo. Nešva-
rus. Lyg išgyvenęs karą. Trečią pasaulinį.

Samanta Stankevičiūtė

125 % holografinio jausmo

– Buona sera, signore e signori!3

Pasakoju apie paštininką. Mopsą. Apkandžio-
jusį mane. Ir tą musę. Kasnakt dovanojančią kon-
certą. Nulis saksofono. Vienas dūzgesys. Talentin-
ga, ar ne? 

Trypiu kojomis. Tai apgailėtina. Ironiška. Nu-
valkiota... Galiu čiaudėti. Prisidegti kubietišką ci-
garą. Dainuoti. Nesvarbu. Paragavę marmelado. 
Vežančios ekstazės. Jie juokiasi. Kad ir malka ten 
stovėtų... 

Aplodismentai. Švilpesys. Neaiškus gaudesys.
Darbas baigtas. Beveik baigtas. Beliko nuvalyti 

grimą. Na, ne tik jį. Bet ir apdergtą šaligatvį. Pa-
ženklintą kažkieno skrandžio turiniu. 

Po vienos valandos. Vienos minutės. Ir vienos 
sekundės. Būsiu laisva. Už kampo trauksiu deguo-
nį. Tokį karštą. Garuojantį. Įsivaizduosiu kaljaną. 
Suteiksiu prabangos. Šiai menkai vietai... 

Aš  +  Tu  =  ?

– Ti amo con tutto il mio cuore4.
– Ir aš tave labai myliu!
Klausausi šių žodžių skambesio. Iš naujo. Kad 

išgirsčiau balsą. Skanų. Ramų. Šildantį... O širdis 
ilgisi. Ilgisi jo. Ir meilės romano... Suku vaizdajuos-
tę. Galvoje. Akimirkas. Nespėjusias ataušti. Dar vis 
dvelkiančias patosu... Jaučiu tavo kvapą. Visur. Ant 
savo kaklo. Rankų. Lūpų. Nostalgija! Tokia saldi. 
Bet rūgšti. Plieninė. Lyg rytinė espresso kava...

– Išeik! – tą vakarą liepiau. 
Tada trenkei durimis. Ir dingai. Netgi dabar. 

Po kelerių metų. Aš ir Tu. Mes esame klaustukas. 

2020 Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Šakių Žiburio gimnazija, III klasė



Esė

25

Sudėtinga lygtis. Lygybė. Po kurios bus parašytas 
taškas. Gal minusas. Pliusas. Reziumė: netvarka.

Mano siela dvelkia medumi. Baltu lietumi. 
Naktimi. Ir jos paslaptimi... Bet aš tokia rami. 
Nors klystanti. Ir vis pasiklystanti. Gyvenime. 
Kelyje. Tavo glėbyje! Pamenu... Dar vis pamenu 
šokį. Ne vieną. Rumba/salsa/tango. Fantastiniai.
Ezoteriniai vaizdai. Mano smegenyse. Alsuojan-
čiose praeitimi... Meilės akordas. Viliojantis. Nuo-
dėmingas. Lyg Vilnius. Visada kupinas kambarių. 
Kuriuose tvanku. Tūkstančiai žmonių. Ir jie vieni-
ši. Tylūs. Ir tokie infantilūs. Jie bijo rėkti. Reikia 
bėgti! Nuo savęs. Ir likimo. Negailestingo. Ir Tu tas 
žmogus. Piešiantis hiperbolę. Kuri nesusikerta. Tik 
milimetras skiria mus. Tačiau. Kai priartėju. Dedi 
tašką. Tokį slegiantį. Tuščią. Lyg riebaluotą piršto 
atspaudą. Kuris pravirkdo švarią. Baltą sieną. O 
aš ta penkta siena. Nereikalinga. Tavo tobulame. 
Kvad ratiniame bute...

Stiklinė vandens. Vandens stiklinė. Pilna dul-
kių. Geltono liūdesio. Pilna. Tačiau nematoma. Aš 
skęstu. Joje. Lyg vandenyne. Vienui viena. Laikau 
galvą. Virš vandens. Užgniaužiu kvapą. Panyru. Į 
tuštumą. Aš undinė. Tu italas žvejys. Vis ieškantis. 
Nerandantis laimikio. O gal gyvenimo prasmės? Aš 
paprasta. Moteris. Žuvies kūne. O Tave žavi kita. 
Graikų sirena. Viliojanti. Gražiai dainuojanti. Juk 
žinai. Ji pražudys Tave. Sudaužys širdį. Ir meilės 
laivą. Norėsi grįžti. Per vėlai... Nusiimsiu karūną. 
Paliksiu dugne. Ji auksu žėrės. O Tu suprasi. Kai 
rasi. Tik krante paliktus. Mano pėdsakus. Dainuo-
si. Bangų mūšos dainą. Toje vandens stiklinėje. 
Vienas. Gal gyvas. Kol išrėksi. Paskutinius. Savo 
syvus. O aš. Žvaigždžių šviesoje. Negyvenamoje 
saloje. Išsiųsiu laišką. Butelyje. Sau. Kaip atmini-
mą. Skaudų prisiminimą. Ištarsiu. Ti ho amato...5

– Jus kur? 
– Bet kur... 
Vakarinis metro. Požemis. Važiuoju. Kažkur. 

Sustosiu. Kai kelias baigsis. Arba mane išjungs. Lyg 
seną. Dar šiek tiek cirkuliuojantį laikrodį. Gyveni-
mas. Jis. Šachmatų lenta. Mes pėstininkai. Siekian-

tys paskutinės horizontalės. Einame. Nekliudomi. 
Tiesiai. Įstrižai. Netvarkingai... O Tu bėgi. Nuo 
manęs. Lyg sovietinio naftalino. Bėgi. Kol pasieki 
kampą. Šachas. Ir matas. Tau. Karaliau! Pasipuo-
šiu aukso vainiku. Karūna. Pamesta vandenyno 
dugne. Gersiu ambroziją. Iš kito rankų. Liksi man 
siluetas. Sapnas. Iš kurio pabudau. Sniegas. Ištirpęs 
pavasarį. Nutrūkusi styga. Praeities smuike...

Meilė. It matematika. Sudėtinga. Beribė. Mes 
lygtis. Kuri neturi sprendinio. Dukart du. Keturi! 
Žemė. Minus. Saulė. Lygu. Mirtis... Bet. Aš. Plius. 
Tu. Lygu. Klaustukas. Mes. Du skirtingi vektoriai. 
Niekada nesusikertantys. Paprasti. Tačiau beprotiš-
kai keisti...

Užverčiu matematikos namų darbus.

3001 kubas

Dėlioju. Miestus. Iš kubelių. Spalvotų. Mėly-
nų/raudonų/žalių. Kažkur pamečiau geltoną. Ne
vermind...6  Bokštas švyti ir be jo. Įjungiu stalinę 
lempą. Suteikiu gyvybės. Savo pilkam. Neįpras-
tam. Gyvenimo maketui.

Noriu plaukti. Letos upe. Gerti vandenį. Ir 
pamiršti. Praeities peizažus. Plaukti. Už horizon-
to. Skanauti rožių pieną. Buriuoti. Gaudyti vėją. 
Žiedadulkes. Į savo plaučius. O tada atgimti. Rein-
karnacijos būdu. Trokštu būti paukštis. Inkile. Ku-
bistiniame mieste. Arba tiesiog būti...

Kvėpuoju. Ir dūstu. Tai lyg invazija. Dvi sielos 
kaunasi manyje. Du plėšrūnai. Viena veržiasi. Į nu-
brėžtas ribas. Balta kreida. Tamsioje plotmėje. Kita 
ginasi. Savo esybės skydu... Jau pavargusiu. Mer-
dinčiu. Kardu. Duria. Pataiko. Į šonkaulių tarpus. 
Nepasiduoda. Iki paskutinio atodūsio...

Keliu taikos vėliavą. Atsibodo. Juodai. O gal 
tik pilkai? Kariauti. Su demonais. Grabalioti juos. 
Po lova. Ieškoti. Ir ten nieko nerasti. Bėgti. Vos tik 
išjungiu šviesą. Bijoti monstrų. Ir to, kas slepiasi 
ten. Tamsoje.

Ji tokia baili. Elegantiška. Ir naivi. Vos pažvel-
giu. Nusuka akis. Į šalį. Kampą. Kuriame tuštuma. 
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Nežinomybė. Vienatvė. Tada suprantu. Kad bijau 
savęs. Ir veidrodžio. Kuris be žodžių. Tačiau taip 
niekinamai drebia. Jog aš. Ta demonė...

Manyje kažkas dedasi. Chemija. Fizika. O 
gal abi? Maišosi adrenalinas. Dopaminas. Vėliau 
ir insulinas. Hormonai šėlsta. Kūne audra. Daug 
stichijų. Ir visos tokios skirtingos... Nepavykus eks-
perimentui. Sprogsiu. It atominis ginklas...

Nekenčiau gaudynių. Slėpynių. Smėlio dėžių. 
Visada jaučiausi didelė. Tačiau dabar. Aš slepiuo-
si. Nuo pasaulio. Bijau. Savo minusų. Strazdanų. 
Randų. Per mažų krūtų. Neatitinku standartų. 
Mados diktato. Paradoksalu. Ir taip beprasmiška... 
Siekti tobulybės.

Išpaišau save markeriu. Nenuplaunamu. Įsi-
vaizduoju. Kaip mane pjausto. Tempia odą. Nu-
siurbia riebalus. Prikemša silikono. Neaiškaus 
metalo. Gailiuosi. Nes aš. Ne aš. O tik analogas. 
Kvailai bandantis įtikinti. Save. Ir aplinką. Jog vis-
kas. Taip ir turėjo būti...

Verkiu. Išverkiu. Tą geltoną kubą. Šviesą. Se-
niai pamestą. Kelyje. Saulę. Rankomis išgertą. 
Pieštukus. Trintukus. Ir dar daugiau... Išverkiu. 
Sumaištį. Chaosą. Ir tą sielą. Žudančią mane.

Trys tūkstančiai. Ir dar vienas kubas. Tiek ne-
daug. Bet ir daug. Vienalytės masės. Nedaug. Bet 
daug. Gyvenimo. Tvirtovės... 

Koks jausmas?

Žvakių šviesa. Ir vaškas. Degantis. Bėgantis 
oda. Gyvastimi. Įsisiurbęs. Ligi kaulų. Raudonų. 
Ugnies liežuvių. Liepsnoja. Kol apsinuogini. Ir pa-
siduodi... Koks jausmas? Jausmas. Būti netobulam?

Koks jausmas. Būti nuogai. Ne savo noru? Gla-
monėtis. Be aistros? Laikytis dietos. Valgant šoko-
ladą? Žiūrėti siaubo filmą. Ryte? Gerti arbatą. Su 
pienu? Šokti. Lietuje? Plaukti. Ir nuskęsti?

Koks jausmas. Nemaskuoti. Paauglystės spuo-
gų. Baltomis. Porcelianinėmis. Pudros smiltelėmis? 
Nusiskusti plaukus. Išsitatuiruoti kūną. Lytinius 
organus. Ir šypsotis? Verkti. Bet be ašarų? Rėkti. Be 

garso? Dainuoti. Duše?
 Koks jausmas. Badauti? Kūčių vakarą praleisti 

lauke. Valgyti duoną. Gerti vandenį. Ir mėgautis. 
Kad kažką. Dar turi... Koks jausmas. Pralošti. Gy-
venimą. Žemutiniame kazino. Ir verkti. Jog nieko. 
Neturi...

Koks jausmas. Savyje nešioti. Naują gyvybę. 
Vis spurdančią. Ir nerimstančią... Širdelę. Neby-
liai plakančią. Ir lyg kalbančią. Taip švelniai. Lyg 
simfonija. Skambinama styginių orkestro. Filhar-
monijoje...

Koks jausmas. Sirgti. Vėžiu. Patirti chemotera-
piją. Silpti. Griūti. Išvemti. Ne vakarienę. O vidų. 
Kepenis. Plaučius. Nuodingą žalią tulžį. Ir galiau-
siai mirti. Net nepradėjus gyventi...

Koks jausmas. Būti skaidomam. Dalelėmis. 
Ištraukiamam. Iš motinos. Įsčių. Metaliniu skal-
peliu. Dvokiančiu chloru. Koks jausmas. Niekada. 
Net liežuvio galu. Neparagauti. Krūties pieno...

Koks jausmas. Būti vienam. Skandinti save. 
Neviltyje. Kraujuoti skausmu. Rankose laikyti jį. 
Tą. Taip slegiantį. Vis tylintį. Telefoną. Ir kavą. 
Kuria nusiplikai. Neapdairiai pažvelgęs į langą. Ir 
auksinius medžius...

Koks jausmas. Kalbėti. Be žodžių. Naiviai tikė-
ti. Kalėdų seneliu. Keliauti. Į pasaulio kraštą. Nors 
Žemė apvali. Mylėti. Pilve jausti impulsus. Tuos 
skraidančius. Ir vis nerimstančius drugelius...

Koks jausmas tiesiog jausti?

Prisukamas mandarinas

Tuščios gatvės. Bet tokios triukšmingos... Tuš-
čios. Bet pilnos. Durų. Be rankenų. Noriu. Užeiti. 
Negaliu... Kažkas. Pagarsinkite mane. Dviem deci-
belais. Kad išgirstų. Riksmą. Miesto žibintai. Mie-
gantis taksi. Ir šviesa. Tunelio gale...

Rankinėje sumaištis. Lūpų dažai. Kelios kupiū-
ros. Rašalo dėmės. Pusė tušinuko. Ir citrusinis vai-
sius. Klementinas? Privalau. Privalau atrakinti. Tas 
paslaptingas duris. Prisuku mandariną. It rankeną. 
Atveriančią. Mistiką...
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Ūžia. Pilkas vėjas. Lyg dulkių siurblys. Įtraukia 
mane. Į mažą. Ankštą dėžutę. Bet čia telpa žemė. 
Dangus. Milijonas žvaigždžių. Ir jūra. Nepaprastai 
tyki. Nepamirštama. Mnemoninė... Ištarsiu. An
diamo!7 Nukritus rudeniniams lapams...

Jūrų marios. Sūrios. Bet gaivios. Įkvepiu. Tą 
druską. Skaidrius kristalus. Deginu. Pėdas. Karšto-
se. Smėlio kopose... Po truputį. Lėtai. Degu ir aš. 
Aimanuoju. Ligi aušros. Lietaus. Ledo kubeliais...

Aš. Kaip tąkart. V. Šekspyro Hamletas. Svars-
tau. „Būti ar nebūti – štai mįslė.“ Bet prieš akis 
koniec8. Raudoni šviesoforai. Kelio galas. Ir durys. 
Keista. Bet su rankenomis. Prašosi uždaromos... 
Nėra laiko. Kuistis.

Nenoriu išeiti. Išvysti Niujorką. Ir jo dirbti-
numą. Nenoriu slampinėti. Pakampiais. Ir ieškoti. 
Prasmės. Pasilikti. Šiame butaforiniame pasaulyje. 
Širdis kalatojasi. Baimė? Ar laimė? Kas gi atsakys?

Mėgaujuosi. Akimirka. Šia. Grįšiu. Į tą akimir-
ką. Kažkada. Jei čia. Bus kažkas likę...

Pabundu iš sapno. Taksistas prašo susimokėti.  
Už dar du. Gyvenimo. Kilometrus...

1/2 vaikystės

Užuodžiu. Vyšnių uogienę. Aguonų pyragą. Ir 
tėviškę. Mano išmintus takus... Pabalusios obelys. 
Nusvirę jazminai. Kviečia sugrįžti. Atgalios...

Senelės troba. Gaila. Bet tuščia... Niekas ne-
skuba. Nebėga. Atidaryti durų. O aš. Nedrįstu. 
Užeiti. Žinau. Kad ten. Tik plikos sienos. Medinis 
kryžius. Lova. Išsiilgusi žmogaus...

Ranka glostau. Sūpynes. Jos gyvos. Kaip nie-
kad. Kviečia parymoti. Kartu... Skrendu. Siekiu 
padangę. Ta pačia. Jauna ranka... Skambant bala-
dei. Prisirpusiai odei. Leidžiuosi. Žemėn...

Stigmos. Ąžuolo rievėje. Prisiminimai. Mano 
širdyje. Kraujagyslėse. Kurios cirkuliuoja. Džiaugs-

mu. Ir lašeliu liūdesio. Nes aš. Čia. Viena. Beveik 
viena...

Pamenu. Kaip vėlyvą vasarą. Krito obuoliai. 
Dalinome juos. Į segmentus. Taip saldžiau. Ra-
gauti. Godžiai gerti. Vaisiaus sultis. Valgėme. Kol 
skaudėjo. Liežuvius...

Įsimintiniausia žiema! Minus dvidešimt penki. 
Lauke. Kilometrinis šalikas. Sniego kalnai... Vie-
nas/du/trys. Pirmyn! Strimgalviais žemyn. Ir taip 
begalę kartų...

Delnuose tirpo varvekliai. Grįždavome. Rau-
donais skruostais. Lediniais veidais. Sušildydavo 
karštos. Motinos lūpos... Ir krosnis. Kupina žari-
jų...

Vakare jauku. Suposi mėnulis. Lango rėme... 
Garavo arbata. Riešutų duona. Ant margaspalvio 
stalo. Blausią šviesą. Prietemą. Užpildė pasakų 
skrynelė. Trys klausytojai. Aš/jis/ji.

Pavasaris. Kvepėjo rasa. Ir dilgėlėmis. Kurių 
trapūs lapeliai. Nudegino. Mažus pirštukus. Ir bi-
tės. Vis gėlė. Basas kojas. Trokštančias laisvės. Pie-
nių. Jų medaus...

Medžių sakai. Lipino. Rankas. Dar vaikiškas. Ir 
vis smalsias. Dvelkė gamta. Nepaprastumu. Ked-
rais. Gintarais. Ir paukščių čiulbesiu. Gaivino ry-
tai. Tyrumu. Glūdinčiu. Pušų viršūnėse...

Gaudėme kačiukus. Pūkuotus. Meilius. Ne ke-
turkojus. O tuos. Augančius prie pelkės. Karkluo-
se... Guvus verpetas. Pelenuotas vėjas. Vaikė juos. 
Lyg mažus vaikus...

Ritosi saulė. Žaliavo liepa. Žydėjo bijūnai. Prie 
tvoros. Sodrūs žiedai. Balti/rožiniai/rausvi. Sky-
niau. Nešiau mamai. Puldama į glėbį. Sakiau. Aš 
tave myliu...
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Taškiau balas. Kol vanduo sunkdavosi. Į batus. 
Braidžiau po ežerą. Dumblėtą. Pasidengusį žalia 
pluta. Laksčiau lietuje. Laibais plaukais... Paleidau 
aitvarą. Ir svajonę. Nenoriu suaugti...

Nespėjau kvėptelėti. Ir aš jau čia. Užaugus. Ir 
suaugus. Nardau atsiminimų jūroje. Mintyse var-
tau albumus. Apdulkėjusius. Nuotraukų lapus...

Žaviuosi. Būties laikinumu. Ilgiuosi. Senų lai-
kų... Bet. Aš. Žinau. Nors puoš sidabras. Mano 
plaukus. Senelės trobelė. Liks tokia pati... Po šimto 
karų. Tūkstančio metų. O gal dar ilgiau... Visada 
sakysiu. Aš čia buvau...

„Manęs dar nebuvo, / Alyvos žydėjo – / Manęs 
nebebus jau, / Jos vėlei žydės.“ Salomėja Nėris. 

Online’as

Rasistas. Lyderis! Patyčių auka... O gal iškry-
pėlis? Ten galima tapti bet kuo. Ten. Internetinėje 
erdvėje. Kur jaunuomenė – lyg infantilūs augalai. 
Neprisotinami. Milijonai akių. Tūkstančiai reak-
cijų ir nuodingų liežuvių. Brutali realybė. Neįma-
noma sustabdyti to, kas masiškai populiaru. Mūsų 
esybė bejėgė pasipriešinti. Aštru. Koktu. Jis mus 
visus sunaikins. Jis. Internetas.

Įsijungia išmaniojo telefono ekranas. Nulei-
džiu pavargusias akis. Atrodo, jog ir joms trūksta 
deguonies. Stinga laisvės. Bet... Negaliu pasiprie-
šinti disciplinai. Po akimirkos matau ją. Interneto 
platformą. Kaifas. Spragsintys klavišai. Spalvoti 
ekranai. Butaforinė mūsų dabartis... Sunku! Nepa-
keliamai sunku, kai viską diktuoja tobulumo ste-
reotipai. Daug kaukių, netikrų veidų... Vulgarios 
nuotraukos, kupinos efektų ir grandiozinių filtrų, 
trikdo. Laisvamaniškos merginos drąsiai apsinuo-
gina. Atiduoda save. Vojerizmo apsėsti vaikinai 
ieško aukų... Intymios scenos. Gėda. Šalta. Jie ne-
nutyla... Keikia. Žargoniškai šneka! Mandagumo 
ir etikos prisotintų frazių – deficitas. Tiesioginės 
transliacijos. O jose... Savižudybės. Efemeriškas 

šleikštulys paliečia mano gomurį. Jaučiu kartumą 
ant liežuvio galo. Noriu dingti. Trokštu, kad pasau-
lis sustotų bent minutei. Bent sekundei poilsio... 
Apgailėtina, jog sisteminės erdvės valdo mus. Le-
mia kiekvieną žingsnį. Blogus sprendimus... Tamsi 
ir niūri tikrovė. Tobulumo fragmentai. Diktatūros 
pradai. Kaip ištverti?

Sakrali tyla. Pagaliau. Pagaliau nurimo vidinis 
balsas. Metų metus jis kamavo mane... Spaudė ger-
klę. Dusino... Sukaupiau jėgas ir rėkiau. Riaumo-
jau! Apmaudu, jog be garso... Nuovargis ir baimė 
neleido prasižioti. Bloknotas buvo kupinas žodžių. 
Visa tirada frazių, išmargintų juodu tušinuku. 
Gaila, kad rašalas baigėsi. Nenorėjau sustoti... Bet 
nurimau. Susimąsčiau. Mūsų įprasti ir virtualūs 
portretai yra identiški. Ar realiame gyvenime ra-
sistas toleruoja skirtingas tautas? Ne... Sisteminėje 
erdvėje jis drąsiai išreiškia savo nuomonę, nes ne-
mato kito ašarų. Apmaudo. Skausmo. Realybėje 
jis tyli. Tačiau liguistai nekenčia... Ar lyderis visur 
yra „herojus“? Vargu. Internete galime pavaizduo-
ti save taip, kaip norime. Lengva ištaisyti klaidas. 
Meluoti. O kasdienybėje sunku atsikratyti juodo 
šešėlio. Sunku! Jei nutapome savo paveikslą pilko-
mis spalvomis, jis toks ir liks. Amžinai. Gyvenime 
reikia šviesos. Ryškių atspalvių. Meilės...

Aš čia. Sistemoje. Tyliai skęstu savyje. Venomis 
teka skausmas. Jaučiu, kaip lakoniškai pulsuoja. 
Akys pagauna žiburį. Jis ryškus. Deginantis. Nusu-
ku žvilgsnį. Gaudau šešėlius, ezoteriškai šokančius 
ant sienos. Begalybė minčių. Suvibruoja telefonas. 
Aš ten. Internete. Lūpas suvilgo šypsena. Smagu, 
jog žmogus išdrįsta parodyti tikrąjį save. Tos pa-
čios lyties atstovų meilė – nieko naujo. Rizikingas 
žingsnis atskleisti jausmus viešumoje. Burnos, pri-
kimštos aštrių liežuvių, nenutyla. Bjauru! Pade-
monstruoti save be kaukės ir spektaklių – pranašu-
mas. Gėjus. Transvestitas. Biseksualas. Jie žmonės 
kaip ir kiekvienas iš mūsų. Visaverčiai. Mylintys. 
Šios Žemės gyventojai! Staiga laikas sustoja... Išgąs-
tis. Straipsniai, kupini melo, nestebina. Kodėl sle-
piama tiesa? Baimė? Ir... prekyba žmonėmis? Tam-
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sus kambarys. Tylus verksmas. Apnuoginta siela. 
Dar viena mergina... Grožis ir tobulumas internete 
lemia kraupią realybę. Noriu. Trokštu pakuždėti. 
Reikia būti savimi... Nors ir atrodys viskas para-
doksalu. O gal... Fantasmagoriška.

Kameros. Akinančios blykstės. Ironiškos šypse-
nos. Banalu. Žmogus trokšta būti matomas. Ger-
biamas. Mylimas. Jis nori išsiskirti. Dėmesys. Ži-
niasklaida. Šlovė. Sunku nusiimti kaukę, kai prieš 
akis – patikli visuomenė. Slegianti netiesa atneša 
didelius turtus. Garbę. Kilnumą. Iškyla tik vienas 
klausimas: kuo pasitikėti šioje Žemėje? Per šimtus 
metų niekas nepasikeitė. Niekas. Kadaise puikiai 
žinomos asmenybės pelnydavo pasitikėjimą sarkas-
tiškai meluodamos. Jos žadėjo sukurti socialistinį 
rojų. Orumą. Santarvę. Ar tai tiesa? Ne. Ginklas ir 
valdžia. Sąmokslai ir nekaltų žmonių kraujas. Pri-
simenu E. M. Remarque’o romaną Vakarų fronte 
nieko naujo. Karo beprasmybė. Mirties kvėpavi-
mas. Nutrauktos kojos. Rankos. Tokia buvo rea-
lybė. Šiuolaikiniame pasaulyje kovos vyksta ten. 
Internete. Verda dinamiška konkurencija. Peripe-
tijos... Dailiai išmargintos figūros, grakščios kūno 
linijos verčia aikčioti. Graudu pagalvoti, jog iš pa-
vydo galima gerklę perkąsti. Paprastumas lieka kaž-
kur ten... Už miražo. Šimtai „like“ mygtukų. Daug 
lyderių. Plieninių širdžių! Melas. Jis nemarus. Jis 
niekada nemirs. Niekada!

Prisėdu ant vienatvės suolelio. Ramu. Į plaučius 
plūsteli tyras oras. Atgaiva... Gera pabėgti nuo kas-
dienybės šurmulio ir slegiančių problemų. Pakeliu 
akis. Žvelgiu į plačiąsias tolumas. Gamtos peiza-
žai stebina. Širdis monotoniškai plaka. Spurda iš 
džiaugsmo! Saulė pasiekė zenitą. Užgeso žiburiai... 
Tyla. Aš kažkur ten... Ten. Už horizonto. Stebiu 
ošiančią jūrą. Neįtikėtinas jausmas girdėti melo-
dingą bangavimą. Sustoju vienai akimirkai. Nury-
ju plaučius deginantį deguonies gurkšnį. Rymau: 
kas aš esu online? Žiūrovė. Mąstytoja? Galbūt... Bet 
visgi esu žmogus! Gyvybė, kuri... Klysta. Myli. Ir 
atleidžia! Mintis nutraukia švelnus prisilietimas. Po 
sekundės suprantu, jog tai jis... Mūsų gyvenimas. 

Kupinas dramų. Erotikos... Toks susipynęs... Bė-
gantis. Juodas ir baltas. „Neišeik! Pasilik!“– skubu 
ištarti. Bet... Jis negirdi. Lieka tik dulkės. Migla. 
Graužianti nežinomybė. Netikėtai grįžta spengian-
tis triukšmas. Žadintuvas. Plačiai atmerktos akys. 
Drebantis kūnas supranta, jog viskas tikra. Aš ir 
mano pasaulis. Mes realūs.

Gilus vakaras. Kvepia lietumi... Takai, nukloti 
margaspalviais lapais, žaismingai lydi namo. Į duris 
pasibeldė ruduo! Apnuogino medžius... Papuošė 
žemę. Šalta. Vėjas, žaidžiantis plaukuose, nurami-
na. „Sustok, akimirka žavinga!“ – sušunku didin-
gus J. W. Goethe’s Fausto žodžius. Tyluma. Prieš 
akis tuščių gatvių siluetai. Ore tvyro gaivus svarai-
nių kvapas. Ramu. Tik ten... Tolumoje... Skamba 
gaudžiantis bažnyčios varpas. Ak, sidabrinės liepos! 
Užuodžiu medų... Nors bitės jau seniausiai miega. 
Sodai pasipuošė auksu... Ežeras apsitraukė šerkš-
nu. Pievos. Supasi rasos gaivumo paliesti voratin-
kliai. Žvilga paskutiniai dobilų žiedai... Dangus. 
Jo skliaute sukasi migruojantys paukščių pulkai. 
Harmonija! Štai kur nuostabus grožis! Internetas. 
Sistemos. Programos... Niekada neatstos gamtos 
nepaprastumo. Tikrumo. Akimirkos trapumo...

Naktis. Lietaus kristalai vangiai barbena į langą. 
Neramu. Įsivaizduoju, jog vėl esu prie jūros. Kojas 
glosto karštas smėlis... Saulė bučiuoja strazdanotą 
odą. Netikėtai sugrįžtu į dabartį. Tolumoje dega 
žiburys. Ryškiai šviečia. Kiekvienas žmogus turi 
šviesiąją ir tamsiąją pusę... Lyg žibintas. Dega... Ir 
vėl užgęsta. Įsijungus išmaniojo telefono ekranui 
keliauju ten... Ten. Kur tiesa ir melas! Kur tūkstan-
čiai žmonių. Tūkstančiai pilkų žibintų...

1 Eime! Eime! (port.)
2 Viskas (angl.)
3 Labas vakaras, ponios ir ponai! (it.)
4 Myliu tave iš visos širdies! (it.)
5 Aš tave mylėjau... (it.)
6 Nesvarbu (angl.)
7 Ateinu! (it.)
8 Pabaiga (lenk.)
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Kaip žiūrime į kitą žmogų? Ką reiškia tolerancija? 
O ar yra viena teisinga religija? Kaip gali sugyventi 
skirtingų tautybių, religijų ir kultūrų žmonės? Šiemet 
Lukiškių aikštės vasaros skaitykloje „Vilnius skaito“ 
vyko pokalbis apie Mirjam Pressler romaną jaunimui 
„Natanas ir jo vaikai“. Jame dalyvavo ir savo minti
mis bei įspūdžiais apie knygą dalijosi publicistas Do-
natas Puslys, rašytoja Ilona Ežerinytė ir edukologė 
Gabija Karpauskaitė.

Donatas Puslys: Mirjam Pressler (1940–2019) – 
vokiečių rašytoja ir vertėja, rašyti pradėjo sulaukusi 
trisdešimt devynerių. Prieš tapdama rašytoja, iš-
bandė ne vieną profesiją: dirbo taksiste, turėjo savo 
džinsų parduotuvę; savanoriavo Izraelyje. Kurį lai-
ką M. Pressler augo vaikų namuose, po to krikš-
čionių globėjų šeimoje, o apie žydišką savo kilmę 
sužinojo tik vėliau. Autorė į vokiečių kalbą išvertė 
Anos Frank dienoraščius, yra parašiusi knygą apie 
A. Frank šeimą.

Romanas Natanas ir jo vaikai parašytas remian-
tis XVIII a. vokiečių rašytojo G. E. Lessingo knyga 
Natanas Išmintingasis. Tai Apšvietos laikų drama, 
kurioje kalbama apie religinę toleranciją, skirtingų 
religijų – islamo, krikščionybės ir judaizmo – su-
gyvenimą. Kūrinio veiksmas vyksta 1191–1192 
metais, Trečiojo kryžiaus žygio metu, sultonui Sa-
ladinui valdant Jeruzalę.

Prieš paimdamas šią knygą, aš buvau gana skep-
tiškas – perskaičiau G. E. Lessingo dramą, G. Var-
nas Nacionaliniame Kauno dramos teatre pagal šį 
kūrinį pastatė spektaklį, o dabar dar teks skaity-
ti perrašytą knygą, kur ir taip viską žinau. Tiesa, 
vėliau supratau, kad kai kas lyginant su originalia 
G. E. Lessingo drama yra pakeista. Didelį įspūdį 

Žmogiškumas tarp bažnyčių, 
sinagogų ir minaretų

man paliko tai, jog M. Pressler romano veikėjai yra 
daug gyvesni – jeigu G. E. Lessingo dramoje jie yra 
tik idėjų įkūnytojai, šioje knygoje jie mums yra ar-
timesni, savesni, galime labiau su jais susitapatinti.

Kokios mintys kilo skaitant šią knygą, kas paliko di
džiausią įspūdį?

Ilona Ežerinytė: Skaitydama Nataną ir jo vaikus, 
patyriau didžiulį džiaugsmą. Dažnai romanuose 
paaugliams be vingriai sukurto siužeto daugiau 
nieko nėra. Tad ši knyga mane labiausiai sužavėjo 
tuo, kad tai yra išmintinga knyga jaunimui. Knyga, 
kurioje kalbama apie rimtus dalykus, keliama daug 
klausimų ir duodama daug išmintingų atsakymų.

Gabija Karpauskaitė: Skaitydama šią knygą, gal-
vojau, kad joje kalbama tik apie tai, kaip nesutaria 
skirtingų religijų išpažinėjai: musulmonai, judėjai, 
krikščionys. Bet juk ir kiekvienas iš mūsų savo 
gyvenime patiriame nesutarimų šeimoje ar darbo 
vietoje. Knygos autorė mums duoda labai išmin-
tingą patarimą – vienintelis ginklas, galintis įveik-

Mirjam Pressler. 
Natanas ir jo 
vaikai. – Magnificat 
leidiniai, 2020
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ti nesantaiką, yra meilė, gebėjimas mylėti vienam 
kitą. Tad man labiausiai patiko tai, jog ši knyga iš 
tiesų yra pamokanti, parodanti, kad visame kame 
svarbiausia yra meilė.

Šiais laikais dažnai girdime žodį „tolerancija“. Kas 
M. Pressler knygoje apibrėžiama šiuo terminu, apie 
kokią toleranciją kalba rašytoja?

G. Karpauskaitė: Anot rašytojos, toleruoti reiškia 
mylėti ir priimti kitą tokį, koks jis yra. Tik jei my-
lėsime ir gerbsime kitą žmogų, sugebėsime jį pri-
imti. Kai ką nors tikrai myli, tau tas žmogus tampa 
labai svarbus ir besąlygiškai jį priimi.

I. Ežerinytė: Kalbėti apie meilę kitam žmogui yra 
aukštasis pilotažas. Jeigu norėdami būti tolerantiš-
ki pirmiausia turėsime išmokti mylėti kitą žmogų, 
tolerancijos mes niekada neturėsime. M. Pressler 
laikosi nuomonės, kad tolerancijos pagrindas yra 
protas, t. y. pirmiausia turime norėti suprasti. Tam, 
kad norėtume suprasti, turime daugiau sužino-
ti apie kitus ir kitokius. Čia kaip su nepažįstamu 
žmogumi, susipynusiu barzdą į kasą – tau jis at-
rodo keistuolis, kvailys, bet kai su juo susipažįsti, 
atrandi bendrų dalykų, staiga tas žmogus tau pasi-
daro visai priimtinas. Taip yra ir su kitos religijos, 
kitos seksualinės pakraipos ar kitokios odos spalvos 
žmonėmis – jeigu tik norėsime juos suprasti, iš-
moksime ir toleruoti.

G. E. Lessingo knyga „Natanas Išmintingasis“ – ti
pinis Apšvietos kūrinys, kuriame svajojama apie 
skirtingų religijų dialogą, tad jo pabaiga išties opti
mistiška: musulmonų sultonas Saladinas, judėjų at
stovas Natanas ir buvęs tamplierius švenčia brolystę. 
M. Pressler knygos pabaiga gerokai niūresnė. Ar tai 
reiškia, kad nuo XVIII a. pabaigos prabėgus daugiau 
nei 200 metų nutolome nuo Apšvietos laikų idealų ar 
mažiau jais tikime?

I. Ežerinytė: Aš manau, kad mes nutolome nuo 
Apšvietos idealų. Mes, lietuviai, labai džiaugiamės, 
kad buvome uždari, paskutiniai pasidavėme krikš-
čionybei… Viena vertus, tai yra didžiulis pliusas, 

nes taip išsaugojome savo tautinę tapatybę. Kita 
vertus, būdami uždari, neišmokome sugyventi su 
kitais. Mes neturėjom įvairovės, o tai tam tikra 
pras me yra minusas. Galėjome to išmokti, kai 
Lietuvoje gyveno daug žydų, bet tos progos neiš-
naudojome ir dabar vėl esame labai netolerantiš-
ki, uždari, bailūs ir pernelyg santūrūs. Taigi iki 
G. E. Lessingo optimizmo mums dar toli.

Kodėl Nataną galima laikyti išmintingu žmogumi?

G. Karpauskaitė: Natanas savo gyvenime pasi-
kliauja protu ir juo vadovaudamasis priima tei-
singus sprendimus, kurie žmonių akyse jį daro 
išmintingą. Žmonės mato, kad gali jo klausti, gali 
prašyti jo patarimo, nes, išmintingai patardamas, 
jis gali jiems padėti. Vadovaudamasis protu, Nata-
nas padeda ir pats sau – protingi sprendimai jam 
padeda sutarti su Saladinu ir įgyti sąjungininką, 
negana to, pelnyti Natano Išmintingojo vardą.

Pasak romano vertėjos Indrės Klimkaitės, be Natano, 
kitas išmintingas herojus yra sultonas Saladinas. Ką 
galite pasakyti apie šio veikėjo išmintį?

G. Karpauskaitė: Manau, kad Saladinas panašus į 
Nataną. Šis veikėjas, kaip ir išmintingasis žydas, pri-
imdamas svarbius sprendimus, vadovaujasi protu ir 
taip gauna sau naudos. Būdamas išmintingas, Sala-
dinas nusprendžia nepersekioti Natano ir kitų Jeru-
zalėje įsikūrusių žydų, o tai lemia, kad ir Natanas 
bei visa žydų tauta nori padėti sultonui ir sąžiningai 
su juo elgtis. Kadangi Saladinas buvo tolerantiškas 
ir supratingas Natanui ir jo tautai, šis sultonui taip 
pat parodo supratingumą ir net neprašytas pasko-
lina jam pinigų, kad galėtų sumokėti skolą. Jeigu 
Saladinas būtų persekiojęs žydus, turbūt tų taip rei-
kalingų pinigų nebūtų gavęs. Taigi būtent geras ir 
išmintingas sultono elgesys su žydų tauta leido jam 
padėti ne tik Jeruzalės miestui, bet ir sau pačiam.

I. Ežerinytė: Saladino jokiu būdu nelaikyčiau iš-
mintingu žmogumi. Tai žmogus, kurį valdo emo-
cijos, garbės troškimas, kerštas... Užvaldytas tų 
emocijų, Saladinas pridaro išties bjaurių dalykų, 
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tačiau paskui apmąsto savo poelgius ir stengia-
si būti nuosaikesnis. Žiaurusis sultonas supranta 
klydęs ir nori išmintingo patarimo. Kai žmogus 
pripažįsta, kad jo proto galių nebeužtenka ir prašo 
patarti, tai yra pirmas žingsnis išminties link.

Ko siekė Saladinas užduodamas Natanui klausimą 
apie tai, kuri religija teisingiausia. Ar sultonas iš 
tikrųjų norėjo sužinoti tiesą, ar tai tebuvo spąstai, 
spendžiami turtingam žydui?

I. Ežerinytė: Natanui atrodė, kad tai yra spąstai. 
Greičiausiai taip ir buvo. Užduodamas šį klausimą, 
Saladinas nori patikrinti žydą, sužinoti, koks žmo-
gus yra Natanas: ar jis padlaižys, ar bailys. Atsakymas 
jam nerūpi. Daugelį klausimų mes užduodame jau 
žinodami atsakymus. Tad natūralu, kad ir Saladinas 
žinojo, jog musulmonų tikėjimas yra geriausias.

Romane kalbama ir apie fanatizmą. Kas daro žmogų 
fanatišką? Iš kur kyla fanatizmo pavojus mūsų die
nomis?

G. Karpauskaitė: Fanatizmas susijęs su nepagarba 
kitam, nesugebėjimu suprasti kitą žmogų ir priimti 
jį tokį, koks yra. Jis kyla iš neapykantos ar nemei-
lės kitam žmogui, jo įsitikinimams, įsivaizdavimui 
apie pasaulį.

I. Ežerinytė: Mano manymu, fanatizmas kyla 
iš baimės ir silpnumo. Tai yra silpnųjų ir bailių-
jų kelias. Fanatikas – tai žmogus, kuris nekeičia 
savo mąstymo, įsitikinimų, požiūrio ir yra su jais 
suaugęs. Žmogus, bijantis, kad kas nors pakeis jo 
požiūrį, iš tiesų yra labai silpnas, ribotas, netikras 
savo tiesomis.

Ką svarbaus atskleidžia antraeiliai romano veikėjai: 
berniukas Gešemas, Daja ir kiti?

G. Karpauskaitė: Šiuos veikėjus sieja tai, jog jie 
visi jaučiasi esą nevisaverčiai, nepriimti ir nesu-
prasti. Tačiau kito mylintis žvilgsnis, supratimas 
gali žmogų pakeisti. Tai gražiai atskleidžia ber-
niuko Gešemo paveikslas. Kai Natanas berniukui 
davė vardą, kartu jam suteikė ir tapatybę, galimybę 

suvokti, kas jis toks. Per Gešemo portretą parodo-
ma, kokią galią turi vardas ir suaugusio žmogaus 
rūpestis – tai vargšui berniukui leidžia pasijusti 
svarbiam ir reikalingam. Knygos autorė pati paty-
rė, ką reiškia nežinoti, iš kur esi kilęs, ji pati buvo 
palikta tėvų, tad sugebėjo atjausti tokius vaikus 
kaip Gešemas ar Daja. Galbūt dėl to šiam romanui 
tokie veikėjai ir buvo pasirinkti.

I. Ežerinytė: Taip, Gešemas išties yra labai įdomus 
personažas, vienas šviesiausių šioje knygoje. Tačiau 
negalima nepaminėti ir veikėjo Elijo, kuris Natano 
nutarimu paskiriamas rūpintis Gešemu ir būti jo 
tėvu. Mes labiau mylime ne tuos, kurie mus myli ir 
mumis rūpinasi, meilės jėga slypi rūpinimesi kitu. 
Tad ir Elijas tik tada, kai pradeda rūpintis berniu-
ku, pajunta jam meilę. M. Pressler per šių veikėjų 
santykius puikiai parodo, kad meilė nėra duotybė, 
tai yra kuriamas ryšys, sąmoningas pasiryžimas ati-
duoti save kitam.

Kuo šis romanas įdomus literatūriniu požiūriu?

I. Ežerinytė: M. Pressler perkūrė G. E. Lessingo 
dramą ir parašė prozinį pasakojimą, palikdama kal-
bėjimą pirmuoju asmeniu – tai reiškia, kad apie įvy-
kius kalba patys veikėjai. Pastebėtina, kad Natano 
ir Saladino tarp kalbančiųjų nėra. Nors jie romano 
herojai, apie jų veiksmus ar poelgius kalba Recha, 
tamplierius ar kuris kitas knygos personažas. Tad iš-
ties įdomu, jog pasakotojo balsas suteikiamas tiems 
veikėjams, kurie, atrodo, nėra patys svarbiausi.

G. Karpauskaitė: Romanas Natanas ir jo vaikai 
man labai patiko. Autorė šiai knygai atidavė visą 
save – ji parašyta įdomiai, su daug istorinių fak-
tų, kurių anksčiau nežinojau. Vietomis net reikėjo 
pasitikrinti, ką reiškia vienas ar kitas žodis, nes jie 
buvo perimti būtent iš to laikotarpio. Skaitant šį 
romaną, galima nemažai sužinoti apie XII a. Jeru-
zalę, kas tais laikais joje vyko, kokie žmonės gyve-
no, kokia buvo jų kultūra ir pan. Taigi šią knygą 
tikrai verta perskaityti kiekvienam.

Parengė Sigita Druktenytė ir Karolina Bagdonė 
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Jonas Baranauskas – aktorius, gimęs 1989 m. Kau
ne. Nuo 2011 m. jis kūrė vaidmenis Kauno kame
riniame  teatre, Valstybiniame Kauno dramos teatre, 
Klaipėdos dramos teatre, Vilniaus kameriniame teatre, 
Kauno mažajame teatre bei televizijoje. Nuo 2016 
metų jis dirba Klaipėdos dramos teatro aktoriumi, o 
už 2019 metais sukurtus vaidmenis šiemet jam skir
tas Klaipėdos teatralų įvertinimas „Padėkos kaukė“. 
Kalbamės apie pasitikėjimą savo intuicija, pirmuosius 
vaidmenis, dėstytojų įtaką bei smalsumo ir drąsos bū
tinybę teatre. Kalbino Rosana Lukauskaitė.

Kas tave įkvėpė pasirinkti aktoriaus kelią?

Aš visada visiems kartoju, kad nepasirinkau šitos 
profesijos – ji pasirinko mane. Niekada neturėjau 
griežtai užsibrėžto tikslo, kuo aš būsiu gyveni-
me. Iš dalies tarsi ėjau pasroviui. Muzikuodavau, 
lankiau muzikos mokyklą, paauglystėje su drau-
gais buvau sukūręs grupę, koncertuodavome, tad 
po mokyklos net negalvojau apie teatrą ir stojau 
į garso technologijas KTU – tuo metu ten Linas 
Adomaitis ir Giedrius Kuprevičius rinko kursą, 
bet per stojamuosius man pritrūko kelių balų, nes 
neatsinešiau muzikos mokyklos baigimo pažymėji-
mo. Stodamas kaip atsarginį variantą buvau įrašęs 
režisūrą Klaipėdoje, per keletą dienų, pasiklausi-
nėjęs bičiulio, kuris tai jau studijavo, pasirengiau 
stojimui ir kažkaip netikėtai pavyko. Prisimenu, 
kad pirmaisiais studijų metais Gytis Padegimas net 
juokdavosi sakydamas: „O! Baranauskas vaikšto 
nieko čia nesuprasdamas.“ Taip ir atsitiko, kad te-
atras pats pas mane atėjo. Dabar net atrodo, o ką 
daugiau aš galėčiau?..

„Man visada norisi įnešti tikrumo“

Iš tikrųjų, jei nebūtum aktorius, kokią profesiją pa
sirinktum?

Gal nuskambės keistai, bet aš visą gyvenimą gai-
liuosi, kad mečiau krepšinį. Sportas visada mane 
lydi, nes esu aktyvus žmogus ir man nuolatos rei-
kia judėjimo, veiksmo. Po tiek metų pagalvoji: kas 
būtų buvę, jeigu... Tačiau yra taip, kaip yra dabar 
ir tai yra mano gyvenimo kelias. Negali blaškytis, 
gailėtis, kad kažko nepadarei ar padarei per daug. 
Net su sese kartą nutarėm, kad didžiausias mano 
pliusas yra tai, kad dažniau vadovaujuosi ne racio-

Eglės Sabaliauskaitės nuotrauka
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naliu protu, o intuicija ir, atrodo, vidinio jutimo 
vedamas, nesuklydau.

Koks buvo tavo pirmasis vaidmuo?

Nors baigęs studijas Klaipėdoje išvykau į Kauną, 
kuriame pradirbau kokius penkerius metus, pir-
masis mano vaidmuo didesnėje scenoje buvo bū-
tent Klaipėdos dramos teatre Maros Kimelės re-
žisuotoje Lūšies valandoje 2012 metais. Nors dar 
prieš tai, kai aktorė Monika Vaičiulytė statė savo 
magistrinį darbą, ji pasikvietė mane, dar net nebai-
gusį studijų, vaidinti – ko gero, tai ir buvo pirmasis 
mano didesnis vaidmuo, bet tiksliai net nebepame-
nu, kuo aš ten buvau ir koks buvo siužetas. Atrodo, 
kad mes su Simona Šakinyte vaidinome marione-
tes, kurios buvo pagrindinio personažo alter ego... 
Šiuo metu savo laiką dalinu tarp Klaipėdos dramos 
teatro ir Kauno kamerinio teatro.

Ar publika Klaipėdoje skiriasi nuo publikos Kaune?

Labai. Tačiau tai turbūt priklauso nuo to, kaip pats 
tą publiką priimi. Dirbant keletą metu viename 
mieste, atsiranda ryšys su jo žiūrovais, o atvažiavus 
į Klaipėdą buvo truputį net nejauku, nes iš pradžių 
jaučiausi svetimas klaipėdiečiams, norėjosi kuo 
greičiau priartėti, tapti bendruomenės nariu. Kau-
nas ir jo publika turi truputį elitizmo, užsilikusio iš 
praeities. Man atrodo, kad miesto dydis ir greitas 

ritmas nulemia ir jame gyvenančių žmonių laisvę – 
Klaipėdoje mažiau žmonių, mažesnis judėjimas ir 
patys žmonės ramesni, santūriau žiūrintys į įsitrau-
kimą teatre, o Kauno publika yra linkusi tikėtis iš 
tavęs, kaip aktoriaus, daugiau.

Kokio svarbumo aktoriui atgalinis ryšys su publika?

Būnant scenoje, man visada norisi turėti periferinį 
matymą ir analizuoti, kaip žiūrovai reaguoja, nes 
juk spektaklį vis dėlto rodai ne sau, o žmonėms. 
Man labai įstrigo toks momentas, kai Kauno ka-
meriniame teatre rodėme interaktyvų G. Padegimo 
spektaklį Akmenys jo kišenėje, kuriame mes su kole-
ga dviese vaidinome gal penkiolika personažų, bet 
dėl daugybės renginių tą vakarą mieste, mus atėjo 
pažiūrėti vos trylika žmonių – tada atrodė, kad bus 
nesmagu tris valandas vaidinti tokiai mažai audito-
rijai, bet po pasirodymo visi jautėmės artimi kaip 
šeimos nariai. Kamerinėse erdvėse jauti intymesnį 
ryšį su žiūrovu. Atvykus dirbti į Klaipėdą, buvo iš-
šūkis vaidinti didžiojoje scenoje, nes čia visai kitaip 
nuskamba ir tavo balsas, ir energija.

Ar būtų galima teigti, kad yra tokia „lietuviškoji“ ak
torystės mokykla?

Galėčiau sakyti, kad gal ir yra, nes ta tradicija per-
eina iš žmonių, kurie tau dėsto. Darius Meškauskas 
kartą juokavo, kad stengiasi savo studentams kuo 

Spektaklio Antigonė scena Spektaklio Demonas scena
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mažiau kišti savo nuomonę, nes bijo, kad ketve-
riems metams pasibaigus, į pasaulį išeis dvidešimt 
keli nauji meškauskiukai. O specifinė lietuviška 
mokykla, – jeigu ji ir egzistuoja, – ko gero, turi 
iš rusiškos mokyklos ateinančių motyvų, susijusių 
su J. Vachtangovu, A. Čechovu, K. Stanislavskiu ir 
kitais. Dabar Lenkijos teatras yra be galo stiprus ir 
jau lenkiantis Lietuvos teatrą. Taip pat ir Latvijos 
teatras jau įgauna savo stilių. Vis dėlto Lietuvos 
teatras lieka pasaulyje gerbiamas ir žinomas kaip 
labai paveikus. Džiaugiuosi, kad man dėstė tokie 
puikūs profesionalai kaip Vytautas Anužis, Velta 
Žygurė-Anužienė, Gytis Padegimas, Darius Meš-
kauskas, Regina Šaltenytė ir kiti. Gal iš skirtingų 
jų patirčių bei technikų ir susidaro lietuviškosios 
mokyklos pagrindai.

Kokius personažus tau lengviausia ir kokius sunkiau
sia įkūnyti?

Kartais gali atrodyti, kad panašaus tipažo personažą 
vienoje istorijoje tau yra sunku vaidinti, o dirbant 
su kita medžiaga – lengviau. Neskirstau personažų 
į lengvus ir sudėtingus – man tiesiog patinka su 
jais dirbti, išanalizuoti medžiagą, ieškoti niuansų, 
būdų, kaip galėčiau praeityje jau suvaidintą tipažą 
pateikti naujai. Viskas priklauso nuo pjesės, kolek-
tyvo ir režisieriaus. Štai, pavyzdžiui, pernai rudenį 
išėjo Maros Kimelės Antigonė, o pavasarį – Euridi

kė. Abu pastatymai sukurti pagal Jeano Anouilho 
pjeses, artimi ir siužeto motyvai, ir stilistika, 
abiejuose vaidinau mylimuosius, tad teko iššūkis 
išlaviruoti ir būti kitokiu. Visada smagu yra įkū-
nyti personažus, kurių charakterius gali papildyti 
detalėmis iš savo gyvenimo. Dabar repetuojame 
Maksimo Gorkio Saulės vaikus, o ten mano per-
sonažas yra daug gyvenime skausmo patyręs žmo-
gus, kuriam paskutiniu lašu, sukeliančiu suicidines 
intencijas, tampa mylimosios atstūmimas. Net to-
kiame naratyve turi ieškoti panašumų su savimi, 
išplėsti vaidmenį savo patirtimis ir net pasiekus 
savo priešingybės įkūnijimą scenoje, nepasimesti, 
neprarasti savęs. Teatre man įdomiausias dalykas 
ir yra šie ieškojimai, lygties su daug nežinomųjų 
sprendimas. Į naują vaidmenį einu atsispirdamas 
nuo savo jausmų – man tai yra tikriau. Kaip kaž-
kas kartą sakė, „mes, būdami scenoje, meluojame, 
o tie, kurie žiūri, meluoja, kad tiki“, tad tai tampa 
savotišku apgavystės menu, bet man visada nori-
si įnešti tikrumo. Tačiau tai gali būti ir pavojinga, 
nes sunkios emocijos, patirtos scenoje, gali paveikti 
tave giliau nei norėtum. Ne taip lengva jų nusikra-
tyti grįžus po pasirodymo namo.

Kokį patarimą duotum siekiantiems aktoriaus kar
jeros?

Atsimenu, kad kartą į teatrą buvo atėjusi grupė 
jaunuolių ir aš juokais jiems sakiau: „Jokiu būdu 
nestokite į aktorinį...“ Tačiau kai pagalvoji, šios 
studijos ir visas gyvenimas po jų būna labai įdo-
mus. Aišku, ši profesija reikalauja atsidavimo, 
atkak lumo ir užsispyrimo. Taip pat reikia be galo 
daug drąsos, pasitikėjimo savo jėgomis, kuris daž-
nai ateina su laiku ir patirtimi. Žinoma, drąsos 
reikia visose gyvenimo srityse. Siekdamas akto-
riaus karjeros, turi būti ir visapusiškai talentingas, 
nes niekada nežinai, ko prireiks scenoje. Svarbu ir 
smalsumas, žingeidumas, turi tapti savotišku gyve-
nimiškos patirties „sugertuku“.  

Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės.

Spektaklio Tinklas scena. Kemel photography nuotraukos
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Javier Jubera apie knygų iliustravimą, 
kultūrą kaip prioritetą ir Frankenšteiną

Ir dar apie popsą, nes „popsas yra laimė“, kaip pats 
sako. Bet apie tai vėliau.

Su ispanų iliustratoriumi Javieru Jubera 
García susitinkame jo gimtajame mieste Logroño. 
Susitinkame, kad jis papasakotų apie iliustravimą, 
kultūros padėtį Ispanijoje, ką jam reiškia skirtingos 
Ispanijos vietos (gyvena jis Logroño, Madride ir kai
melyje Galisijoje), kūrybinę tautos laisvę po frankiz
mo ir kodėl gyvenime svarbu rinktis tai, ko trokšti. 
Na ir dar bus šiek tiek aistros. 

Pirma palaukiame, kol nustos skambėti prie pat 
mūsų esančios katedros varpai (o aš – kol pašneko
vas nustos šokti pagal varpų muziką) ir pradedame 
pokalbį. Taigi, apie meną, kultūrą ir pasirinkimus 
tiesiai iš Ispanijos. Kalbino Gerda Pilipaitytė.

Kaip pradėti

Pradėsiu nuo paprasto, bet būtino klausimo: kaip 
save pristatytum?

Esu Javieras Jubera – iliustratorius. Gyvenime už-
siimu knygų, muzikos albumų, spaudos leidinių, 
plakatų iliustravimu bei kuriu graviūras. Mano 
asmeninę kūrybą galima išvysti ir individualiose 
parodose, ir kartu su kitų menininkų darbais ga-
lerijose Ispanijoje ir užsienyje. Be to, džiaugiuosi 
galėdamas derinti šiuos darbus su dėstytojo parei-
gomis meno mokyklose Madride ir La Korunjoje, 
Galisijos regione.

Būkime atviri – vaikystėje piešiame visi, bet ne visi 
vėliau tai perkeliame į kitą lygį. Paklausiu kaip žmo
gaus, kamuojamo kokios nors priklausomybės – kodėl 

pradėjai? Kada ir kaip supratai, kad tai tau – ne vien 
žmogeliukai ir gėlytės ant popieriaus?

Vaikystėje piešimas man buvo kaip žaidimas. Vi-
sada sėdėdavau apsikrovęs piešimo sąsiuviniais, 
spalvotais pieštukais, dažais, teptukais etc. Augda-
mas jaučiau, kad tas pomėgis vis dar yra, daugybė 
iliustruotų dalykų traukdavo mano dėmesį: filmų 
plakatai, kompaktinių diskų viršeliai ir pan. Pra-
dėjau galvoti, jog galbūt tai galėtų būti ir mano 
profesinis kelias.

Javier Jubera. Fotografija Bikus nuotrauka
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Paprastai jauni žmonės renkasi vadinamąsias „pers
pektyvias“ specialybes: teisę, ekonomiką, inžineriją... 
Tu surizikavai ir pasirinkai meną. Buvo sunku pri
imti tokį sprendimą? Negirdėjai patarimų iš šalies, 
nebuvo noro turėti „atsarginę“ specialybę? Ką patar
tum tiems, kurie balansuoja tarp to, ar rinktis tai, ką 
nori, ar tai, kas galbūt garantuos patogų gyvenimą?

Aš maniau, kad pradėti studijuoti menus yra gera 
mintis, o ar tai skirta man, ar ne, geriausiai nusprę-
siu mokydamasis. Atrasti savo kelią buvo lengva: 
kartą per dailės pamoką gavome užduotį iliustruoti 
tekstą. Pasirinkau šiurpą keliančius Timo Burtono 
eilėraščius ir tiesiog mėgavausi atlikdamas skirtą 
užduotį. Tada ir supratau, kad iliustracija yra tai, 
kuo noriu užsiimti visą gyvenimą. Kiek vėliau pra-
dėjau mokytis ir graviravimo technikos, glaudžiai 
susijusios su iliustravimu. Niekas man niekada 
nesakė, kad rinkčiausi kitą kelią, nes turbūt buvo 
akivaizdu, koks atsidavęs esu savo pasirinktai spe-
cialybei.

O mano patarimas būtų toks: jei kaip profesiją 
pasirinksi tai, ką tau ir šiaip patinka veikti, tai dar-
bas tave džiugins visą gyvenimą. Kiekviena nauja 
užduotis bus vis kitas išbandymas, iš kurio moky-
siesi bei augsi kaip asmenybė. Ir jei jauti, kad tai 
tavo – nedvejok ir siek to. Gal ir bus sunku, bet 
retai lengvai gaunami dalykai suteikia tiek malo-
numo.

Amerikiečių režisierius Robertas Zemeckis viename 
interviu pasakojo, jog tėvai, išgirdę jo norą kurti fil
mus, pasiūlė jam nusileisti ant žemės ir liautis svajoti, 
nes jam filmų režisieriumi būti nelemta. Ką tau sa
kydavo tavo tėvai – kad piešimas tai tik šiaip pomėgis 
ar „varyk toliau“?

Studijuodamas iliustraciją Logroño, planavau tęsti 
mokslus Madride. Kad savo planus įgyvendinčiau, 
pradėjau dirbti miestelio teatre. Matydami, jog de-
rinu studijas ir darbą, gaunu stipendijas, demons-
truojamą entuziazmą, aistrą, mano tėvai suprato, 
jog tai rimta. Laimė, jie mane skatino ir rėmė visą 

laiką, todėl labai džiaugiuosi, kai matau juos besi-
didžiuojančius mano laimėjimais.

Iš kur semiesi įkvėpimo? Turi kokią nors kūrybinę ruti
ną, įpročius? Žvakių šviesa, vynas, „The Cranberries“?

Man patinka, kad pamini The Cranberries – nuo 
pat mažens žavėjausi šia grupe. Tačiau įkvėpimas 
ateina, kai būnu tyloje pats vienas su savo minti-
mis, žymėdamasis idėjas, apmąstydamas kalbas, 
kuriomis išreiškiu naujus projektus. Jeigu atvirai, 
labiausiai mane įkvepia pats gyvenimas: tai, kas pa-
tinka, kas nepatinka, patirtys, jausmai ir dar dau-
gybė dalykų, kuriuos sunkiau paaiškinti.

Ką tau pačiam reiškia tavo kūryba? Ar pritari Char
leso Bukowskio žodžiams: „jei nesiveržia iš tavęs / ne
paisant nieko, / nedaryk ko. / kol neišsilies neprašytai 
iš tavo / širdies ir proto, tavo burnos, / tavo vidurių, / 
nedaryk to.“? 

Reiškia viską. Tai – mano gyvenimas, juo galiu iš-
reikšti save. Tai, ką veikiu ir ką noriu veikti. Man 
patinka Bukowskio žodžiai, nes jie aistringi, bet 
abejoju, ar jie tikrai atitinka realybę. Gal kiek per 
daug romantiški. 

Reikia išdrįsti veikti. Ir ta drąsa, kai pagaliau 
imi ir pradedi, yra svarbiausia. Tik tuo skiriasi 
žmonės, kurie kažką gyvenime veikia ir kurie ne, 
nes pirmieji tiesiog išdrįsta. Net jeigu suklysi – vis 
tiek verta, juk kiekviena pamoka svarbi.

Dažnai tavo darbuose pastebiu augalų motyvą. Iš kur 
toks polinkis? Ar manai, kad šiais laikais žmonės nu
tolę nuo gamtos?

Manau, kad taip yra dėl to, kad darbuose pasiro-
do tai, ko nėra šalia, ko trūksta. Sakyčiau, jog net 
nesąmoningai mano kūryboje atsiranda žmogus, 
palaikantis ryšį su aplinka. Tokiame mieste kaip 
Madridas labai lengva pasiilgti gamtos.

Mes tampame vis sąmoningesni dėl aplinkos, 
pradedame labiau ja rūpintis. Taip pat pastebiu, 
kad vis daugiau žmonių persikelia iš didmiesčių į 
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mažus kaimelius, kur gamta jaučiama vos išėjus per 
namų duris.

Mažiau yra daugiau? Dažnai pasitaikanti frazė, kad 
reikia džiaugtis smulkmenomis, bet ar tikrai? Gal rei
kėtų gerti gyvenimą dideliais gurkšniais? Koks tavo 
požiūris į minimalizmą tiek mene, tiek gyvenime?

Mažiau gali būti daugiau, bet daug yra daug. 
Mano gyvenime vis daugiau minimalizmo, paste-
biu jį tame, kaip piešiu. Prieš tai piešiniuose buvo 
galybė linijų, dabar tai, ką noriu pasakyti, išreiškiu 
keletu brūkštelėjimų. Taip išėjo savaime, gal tie-
siog instinktyvus noras ieškoti paprastumo. Savo 
studentams nuolat kartoju „mažiau yra daugiau“, 
kad išreikštų mintį neapkraudami jos daugybe 
informacijos, man atrodo, taip galima sukurti ką 
nors tikrai įdomaus. 

Bėgant metams, pradėjau jausti poreikį ne-
prisirišti prie vietos, kurioje gyvenu, kurioje yra 
mano daiktai. Mano profesijai reikalingos įvairios 
priemonės, jos vis kaupėsi ir kaupėsi, kol nuspren-

džiau atsikratyti nebūtinų daiktų. Dabar galiu ke-
liauti iš vieno miesto į kitą turėdamas tik tai, kas 
būtina darbui ir kas svarbiausia man pačiam. Pa-
vyzdžiui, visur vežiojuosi mažytį rėmelį su senelės 
nuotrauka.

O kalbant apie meną, man patinka Bauhaus1 
konceptas, bet taip pat mane žavi perkrautas Ver-
salio barokas.

Miestai, Ispanija, kultūra

Mano dėmesį patraukė tai, kad kartais Logroño pri
mena tavo piešiamą miestą: sukūrei plakatus San 
Mateo šventei, „Breton“ teatrui, dekoravai knygyną 
miesto centre, net čia nebegyvendamas rengi jame 
parodas. Kas tau yra Logroño, ką reiškia vieta, iš ku
rios esi kilęs? Ar žmogus yra tai, kur gimė, ar tai, kur 
gyvena?

Logroño tai vieta, kurioje gimiau ir užaugau, ku-
rioje yra mano šeima, draugai. Esu iš Logroño, 
galiu čia bet kada sugrįžti, jaustis namuose. Mad-
ridas – miestas, kuriame pagaliau tapau pačiu sa-

Arthur Rimbaud knygos viršelis, sukurtas Javiero Juberos
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vimi, subrendau ir pradėjau skleistis kaip meni-
ninkas. Galisiją renkuosi, kai noriu atsiriboti nuo 
pasaulio. Tikiu, kad žmonės yra iš tos vietos, iš 
kurios tiesiog nori būti, kurią myli, vietos, kurioje 
gera, kuri jiems leidžia jaustis laimingiems.

Vis dėlto persikėlei į Madridą. Kodėl? Kur geriau 
gyventi menininkui – didmiestyje ar mažame mies
telyje?

Išvykau į Madridą, nes norėjau tęsti mokslus, to-
bulinti iliustravimo ir graviravimo technikas, o 
tokiame mažame miestelyje kaip Logroño tokios 
galimybės nebuvo. Didelis miestas visų pirma tau 
suteikia daugybę paspirčių savęs tobulinimui, as-
menybės ugdymui. Studijų metai Madride buvo 
lydimi parodų atidarymų, koncertų, kino filmų 
peržiūrų, knygų pristatymų ir panašių dalykų, iš 
kurių vis ko nors išmoksti. Didmiesčiuose daž-
niausiai daugiau visko vyksta, daugiau kultūrinių 
dalykų, todėl gal ir yra tiesos tame, kad didesnis 
miestas menininkui palankesnis, bent jau karjeros 
pradžioje.

Taip pat gyveni ir Galisijoje. Ar skiriasi kultūrinis 
gyvenimas skirtingose vietose? Esi pristatęs savo dar
bus kituose Europos miestuose bei už Atlanto: ar ma
tai skirtumus tarp skirtingų kultūrų? Galbūt vienos 
šalies atstovai nesupranta kitų meno?

Taip, skirtumas tikrai yra. Madridas yra šiuolaikiš-
kas visomis prasmėmis. Galisijoje gyvenu maža-
me kaimelyje, kuriame kultūra daugiausiai grįsta 
folkloru ir tradicijomis. Man labai pasisekė, kad 
galiu gyventi dviejose tokiose skirtingose vietose. 
Didžiausias skirtumas būtų ritmas. Galisijoje gali 
mėgautis gamta, o Madride pasineri į meno galeri-
jas ir koncertus. Dirbu abiejose vietose ir abi man 
patinka. Judesys, greitas gyvenimas Madride bei 
ramybė, atokvėpis Galisijoje.

Kitose Europos šalyse ir kitapus Atlanto, ne-
paisant skirtingų tradicijų ir istorijos, nepastebė-
jau, kad požiūris į meną itin skirtųsi. Mano kūryba 
buvo eksponuojama Romoje, Vašingtone, Mek-
sike, o darbai vertinami ir Ispanijoje, perkami ir 
Belgijoje, Liuksemburge ar Lotynų Amerikoje. Gal 
Lietuvoje būtų kitaip, kas žino. 

Bernardo Bonezzi muzikos 
albumo viršelis, sukurtas 
Javiero Juberos
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Kas buvo/yra tavo korifėjus? Gal turi užsienio ar Is
panijos menininkų, į kuriuos lygiuojiesi?

Man patinka daugelis: dėl darbų, savo asmenybių 
ar reiškiamų nuomonių. Dažnai atkreipiu dėmesį į 
savo amžiaus žmones, derinančius „aukštąjį“ meną 
ir iliustracijas, mane džiugina matyti juos tobulė-
jant ir kylant kaip menininkus. Pavyzdžiui, Laura 
Soriano ir Roberto Marínas, be to, kad vadovauja 
galerijai Sebastián Melmoth Valensijoje, suteikian-
čioje galimybę jauniesiems menininkams ekspo-
nuoti savo darbus, jau kelintus metus rengia muzi-
kinį projektą UKE, patys įrašydami, redaguodami 
ir tobulindami savo diskus, darydami tai ypač sko-
ningai. Jie – kaip mano muzikinis fetišas.

Neįmanoma nepaminėti ir Goya’os graviūrų, 
įkvėpusių mane išbandyti šią meno rūšį pačiam, 
naudoju tą pačią graviravimo techniką kaip ir šis 
įstabus menininkas. Atrodo nuostabu, kad būtent 
raižiniai įamžina istorinius įvykius Ispanijoje. Kar-
tas nuo karto vis juos peržvelgiu ir mane vis dar 
taip pat žavi kaip ir pirmą sykį juos pamačius.

Kalbant apie Ispanijos istoriją – pilietinis karas ir 
frankizmas, be jokios abejonės, paliko vieną ryškiau
sių pėdsakų joje. Dabar kuria daug jaunų žmonių, 
kurie patys šių dalykų nepatyrė. Bet, visgi, gal atspin
džių galima matyti ir jų kūryboje? Kodėl?

Mano nuomone, viskas pasikeitė iš esmės. Daugybę 
metų žmonės negalėjo laisvai savęs išreikšti, buvo už 
tai net teisiami. Tais laikais Ispanijoje vyravusi cen-
zūra, padarė taip, kad frankizmui pasibaigus, menas, 
muzika ir kiti raiškos būdai tiesiog pratrūktų, išsi-
veržtų revoliucijos banga. Daugybė menininkų da-
bar remiasi buvusiais išgyvenimais, kad savo kūryba 
galėtų parodyti ir savo poziciją šiais klausimais, kri-
tiškai pažvelgti į tai, kas vyko. Manyčiau, kad būtent 
dėl šios patirties šiandien visose meno srityse galime 
matyti visišką laisvę, norą kurti be jokių apribojimų. 

Menas, kultūra ir Ispanija. Kaip manai, ar kultūra 
yra vienas iš prioritetų visuomenėje ir ar turėtų būti? 
Kokia kultūrinė situacija Ispanijoje?

Nemanau, kad tai vienas iš prioritetų, bet turėtų 
būti. Buvo neįtikėtina matyti, kaip žmonėms rei-
kėjo kultūros dalykų karantino dėl Covid metu, 
bet taip pat kultūra yra viena tų sričių, kurios dėl 
karantino nukentėjo labiausiai. Dėl to galiu saky-
ti, kad valdžia neiškelia kultūros kaip prioriteto, 
ji nėra toje vietoje, kurios nusipelno. Nepaisant 
to, bent jau Ispanijoje, kultūra įgauna vis dides-
nę svarbą, jai pradedama skirti daugiau dėmesio. 
Akivaizdu, jog žmonėms to reikia, todėl atsiranda 
vis daugiau su kultūra susijusių iniciatyvų, didėja 
finansavimas, menininkams skiriamos stipendijos, 
pagaliau išjudinami buvę opūs klausimai.

Menas ir darbas. Dažnai meno žmonės turi papildo
mų darbų tik dėl to, kad išgyventų. Kaip tau pavyks
ta suderinti šiuos du dalykus – pašaukimą ir buitį?

Džiaugiuosi galėdamas visą savo laiką skirti kūry-
bai ir iš to užsidirbti. (Bet juk tu ir dėstai...) Dėstau, 
nes gavau tokį pasiūlymą ir priėmiau jį kaip dar 
vieną iššūkį. Be to, menininko profesija veda prie 
vienišumo, kai kalbame apie patį kūrybos procesą, 

Emmanuelio Bove’o knygos viršelis, sukurtas Javiero Juberos
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todėl darbas su studentais man leidžia bendrauti, 
atitrūkti nuo vienatvės. Tačiau tai nėra finansinė 
būtinybė, laisvai išgyvenu iš savo kūrybos.

Sakyčiau, kad Lietuvoje galima įžvelgti ribą tarp 
pop so ir elito meno, mes labai greitai galime įvardyti, 
kas yra stipru ir kas yra „šiaip sau“, daug kritikuoja
me. Kaip yra Ispanijoje?

Meno rinka Ispanijoje turi dvi kryptis, kurias gali-
ma matyti dviejų tipų galerijose: vienose aptinka-
ma didesnė įvairovė, jose sau vietą randa iliustraci-
jos ar keramika, o kitos yra, kaip tu sakai, skirtos 
„elito“ menui. Jose eksponuojami brangesni dar-
bai, pavyzdžiui, ARCO yra būtent tokia galerija, 
kuri atstovauja „aukštajam“ menui. Ispanijoje dau-
giausiai kritikuojamas yra ne „pop“, bet „elito“ me-
nas. Taip yra todėl, jog į šio tipo galerijas sunkiau 
patekti, kūriniai griežčiau vertinami. Be abejonės, 
lengviau pasiekti „popsines“ vietas. Jose palankiau 
vertinami darbai ir suteikia daugiau galimybių, 
kad jauni žmonės galėtų paviešinti savo kūrybą. O 
kas tau yra „elito“ menas? (Parodau vieną iš Tomo 
Daukšos bigfutų – kažkas panašaus ar bent jau į tą 
pusę.) Šitą aš pasistatyčiau namie. Tikra baidyklė, 
bet tame ir jo žavesys. (O kas tau yra „pop“?) Man 
didžiausias „pop“ yra Kristus. (Koks Kristus?) Jėzus 
Kristus. Ir Mergelė Marija. Nežinau, ar gali būti 
kas nors popsiškesnio – tiek kartų panaudota, per-
pasakota, perdaryta, ant jų stovi visa mūsų kultūra. 

Menas menui ar turėtų būti „naudingas“?

Manau, kad adresatas ir turi atsakyti į šį klausimą. 
Kai kas nors žvelgia į Albrechto Dürerio2 graviū-
ras ar klausosi Violetos Parros3 dainų, ar tai teikia 
naudos? Ar kam nors to reikia? Jeigu abu meni-
ninkai tai sukūrė, vadinasi, buvo reikalinga. Jiems 
ir man. Savaime aišku, kad menas gimsta iš porei-
kio išreikšti save. Tai romantiškoji dalis. Tačiau čia 
galime paklausti – o futbolas reikalingas? Korida 
reikalinga? Iš mano žiūros taško – NE didžiosiomis 
raidėmis. Dėl meno miestai gražesni, per jį sklei-
džiasi šalies istorija, kurią lengviau gali suprasti 

užsieniečiai, galų gale tai pramoga ir pinigai valsty-
bei, pritraukiant turistus ar meno žinovus. Menas, 
kultūra parodo šalies vertę.

Knygų iliustracijos ir menų sintezė 
(aistringoji dalis)

Kaip literatūrologė, turiu pasakyti – papasakok apie 
knygas. Juk esi knygų iliustratorius, koks žanras tavo 
mėgstamiausias? Autorius? Ar dažnai tave patį gali
ma pamatyti su knyga rankose (nekalbu apie tą mo
mentą, kai jas iliustruoji)?

Labiausiai literatūros lauke vertinu tai, su kuo 
ir dirbau iki šiol: romanus jaunimui ir poeziją. 
Džiaugiuosi galėdamas iliustruoti viršelius roma-
nams ir itin mėgaujuosi, kai projektas trunka il-
giau, t. y. kai reikia ne tik viršelio, bet ir iliustracijų 
pačiam tekstui. Įvaizdinti poeziją didesnis iššūkis, 
ji apima daug daugiau, daugybę simbolių, jauti ją 
skaitydamas, bet dėl to poezijos iliustravimas yra 
didžiulis malonumas. 

Turėjau garbės iliustruoti Sezoną pragare – Ar-
thuro Rimbaud, vieno iš mano mylimiausių auto-
rių, kūrinį, kurį vis skaitau iš naujo.

Javier Jubera. Mayo (Gegužė)
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Knygos visada turi vietos mano gyvenime, vi-
suose mano namuose, stebiu naujoves, skaitau įvai-
rius tekstus vienu metu. Taip pat esu didelis kino 
gerbėjas, gal filmų peržiūroms skiriu daugiau laisvo 
laiko nei knygoms. Dažniausiai skaitau per atosto-
gas, kai galiu atsiplėšti nuo darbo. 

Kuo skiriasi iliustracijų knygoms kūrimas ir kada 
kuri atskirus, originalius savo piešinius?

Kai iliustruoji knygą, turi teksto nubrėžtus kontū-
rus. Nors ir suteiki kažką savo, bet vis vien piešiniai 
turi atitikti tai, ką pasakoja tekstas. Mano atveju, 
nelabai mėgstu piešti pažodžiui tai, kas rašoma au-
toriaus, labiau patinka papildyti knygą iliustracijo-
mis to, kas tekste tiesiogiai nepasakoma. 

Pagrindinis skirtumas turbūt būtų technika. 
Kai iliustruoji knygas, spaudą, plakatus ir pan., 
pieši kompiuteryje, gali dirbti iš namų. O dirb-
damas sau, pats pasirenki kokiomis priemonėmis 
įgyvendinsi kilusią idėją – tai gali būti graviūra, 
sukurta skirtingais būdais dirbtuvėse, skirtose bū-
tent tam. Čia aš pats nusprendžiu, kokia bus tema, 
stilius ir technika. Kartais temą nulemia tiesiog 
būsimos parodos pavadinimas, eskizas, sukeliantis 
daugiau idėjų kitoms, jo įkvėptoms iliustracijoms 
ar pats procesas, kai ieškai atitinkamos formos ir 
spalvos. 

Mano asmeniniai darbai ir knygų iliustravimas 
man suteikia pusiausvyrą. Mėgstu derinti darbą 
namuose su kūryba dirbtuvėse. Ypač po ilgo, in-
tensyvaus iliustracijų kūrimo, atrodo būtina užsi-
daryti dirbtuvėse ir kurti laisvai. 

Kokią knygą/personažą norėtum iliustruoti labiausiai 
ir kodėl?

Frankenšteiną! Mane žavi jo asmenybė. Tai mons-
tras, bet kartais primena poetą. Prieš kelis metus 
nupiešiau jį visu ūgiu, realaus dydžio vienai pa-
rodai. Pavadinau Geriausias mano draugas. Man 
tik rai patiktų toks išbandymas: suteikti formą mi-
tui, jau tiek kartų interpretuotam, bei sukurti nau-
ją, šiuolaikišką knygos įvaizdį.

Dabar gana retai kada pamatysi iliustruotą kny
gą suaugusiesiems, o XIX a. antroje pusėje ir XX a. 
pradžioje knygų iliustracijos išgyveno aukso amžių, 
iliustratoriai ir grafikai buvo tokie pat garsūs kaip ir 
patys rašytojai: Aubrey Beardsley, Edmundas Dula
cas, Johnas Baueris ir kiti. Kokia situacija su knygų 
iliustracijomis Ispanijoje? Ir kodėl iliustracijos knygo
se reikalingos?

Mini nuostabius iliustratorius, būtent jie mane 
įkvėpė studijų metu. Ispanijoje prieš keletą metų 
iliustracijos įgavo antrą kvėpavimą: jos naudoja-
mos vis dažniau: spauda, plakatai, reklama, muzi-
kos albumų viršeliai ir t. t. Nors maždaug iki 2000 
metų atrodė niekam nereikalingos. Dar man keis-
tai atrodo, kai kritikuojamas skaitmeninis menas. 
Gyvename XXI a. – ant bangos jau ne raižiniai. 
Dabar turime tai – džiaukimės.

O pačios iliustracijos reikalingos dėl vienos 
paprastos priežasties: jos daro gyvenimą gražesnį. 
Pavyzdžiui, būdamas prekybos centre, dažniau at-
kreipsi dėmesį į prekę gražiau išpieštoje pakuotėje. 
Vaikų literatūra dailiais paveikslėliais labiau trau-
kia mažuosius, žadina jų vaizduotę. Knygų viršeliai 
taip pat būna pirmieji, į kuriuos pažvelgi užsukęs 
į knygyną. Arba iliustracijos ant muzikos albumų 
pakelia šių vertę. Ir tai tik keli pavyzdžiai iš dauge-
lio, kuriuos galėčiau vardyti ir vardyti.

Kuri iš tavo paties iliustruotų knygų tau artimiausia? 
Kodėl?

Félixo María’os Samaniego Los 22 Cuentos Picantes 
(22 pikantiškos istorijos). Buvo pati pirmoji knyga, 
kurią iliustravau vos baigęs studijas. Pirmas realus 
iššūkis ir žingsnis į mano profesiją. Be to, projektas 
negalėjo būti labiau viliojantis: pikantiškos garsio-
jo naratoriaus eilutės, rašiusio paslapčia dėl pasi-
rinktos tematikos ir už tai persekioto inkvizicijos. 
Šiam leidimui buvo skirta daug iliustracijų, galė-
jau formuoti knygos stilių pridėdamas įvairiausių 
detalių, dėl to darbas man itin patiko. Buvo šeši 
nuostabūs darbo mėnesiai. Knyga pavyko ir patiko 
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daugeliui, todėl, be jokios abejonės, šį darbą prisi-
menu su šilčiausiais jausmais.

Buvo neįmanoma neatkreipti dėmesio į tavo ilius
truotą Samaniego (1745–1801) knygą „Veintidós 
cuentos picantes“, kuri priminė karalienės Viktorijos 
laikais leistas erotines knygas, tokias kaip „Memoirs of 
a Woman of Pleasure: Being the Life and Adventures 
of Miss Frances Hill. Written by Herself“. Jau vien 
viršelis akis badė. Manau, gerai išlaikei autoriaus lai
kų atmosferą, bet juntamas ir šiuolaikiškumas. Kaip 
manai, ar žmonių gyvenime erotikos ir aistros buvo 
daugiau tais laikais ar mūsų?

Būtent tavo minimą knygą skaičiau norėdamas 
įsijausti į buvusius laikus ir vyravusį erotinės kūry-
bos stilių. Norėjau pažvelgti į tekstą naujai, turint 
omenyje, kad jis buvo parašytas XVIII a., reikėjo 
tokio stiliaus iliustracijų, kurios atspindėtų ir tą lai-

kotarpį, bet taip pat aiškiai nurodytų ir tai, jog šis 
iliustruotas XXI amžiuje. 

Iš to, ką skaičiau apie tuos laikus, jie buvo itin 
aistringi ir gal net laisvesni už dabartinius. Aistros 
netrūksta ir šiems laikams, bet, manau, kad galbūt 
dabar dalis visuomenės užgožiama, priešingai nei 
buvo anksčiau. Labiau kritikuojama? Galų gale, 
koks skirtumas, kuriame laike esame – aistra yra 
aistra. Ji visada tokia pati. 

Ar egzistuoja amžinai trunkanti aistra?

Man – taip. Nors, deja, žinau, kad niekas netrunka 
amžinai.

Visai neseniai atidarei parodą „MAJA“ kartu su ke
ramike Marta Berra. Papasakok apie patirtis dirbant 
su kitu menininku, kurio kūryba skiriasi nuo taviš
kės. Koks turėtų būti tobulas partneris?

Ši patirtis buvo viena iš maloniausių, kokias tik 
esu iki šiol turėjęs. Ryšys su Marta mums pradėjus 
darbą buvo toks natūralus ir praturtinantis, tikiu, 
kad tai galima pastebėti ir to darbo rezultatuose. 
Atrodo, jog viskas įvyko savaime. Turbūt taip yra 
dėl to, kad abu profesionaliai žiūrime į savo darbą, 
abu įdedame daug pastangų ir gerbiame vienas kito 
kūrybą. Todėl buvo lengva vienam kitą suprasti iki 
tobulybės. Surasti žmogų, su kuriuo suprantate 
vienas kitą visomis prasmėmis ir galite įgyvendinti 
bendrą projektą, yra didžiulė sėkmė. Tobulas jaus-
mas, kai gali kartu mėgautis, mokytis ir matyti, jog 
galutinis rezultatas tenkina bei savyje talpina po 
abiejų dalelę.

Jeigu jau prakalbome apie menų sintezę, jokia paslap
tis, kad taip pat kuri viršelius muzikos albumams. 
Kaip iki to priėjai? Kaip nusprendi, koks turėtų būti 
viršelis?

Esu melomanas, mėgaujuosi muzika dideliais kie-
kiais. Meilė muzikai prasidėjo jau nuo mažų die-
nų. Kai kurios muzikos grupės man taip patiko, 
kad įsivaizduodavau, jog iliustruoju jų albumų 

Javier Jubera. Ciudadana (Miestietė)
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viršelius. Taigi vieną dieną nusprendžiau parašyti 
Nacho Umbertui ir pasisiūlyti iliustruoti vieną iš 
būsimų jo albumų. Mane nudžiugino atlikėjo atsa-
kymas, kad jam patiko mano kūriniai ir jis mielai 
sutiktų bendradarbiauti ateityje. Po kelių metų su-
laukiau Umberto skambučio, susipažinome asme-
niškai, jis paaiškino savo muzikinio disko idėją ir 
pradėjome dirbti su jo albumu Familia. Po jo sekė 
kitos muzikos grupės, kurių albumų viršelius tu-
rėjau garbės iliustruoti. Tai toks pats procesas kaip 
iliustruojant knygas: gaunu rankraštį, jį perskaitau, 
užsirašau savo pastebėjimus, pasidarau eskizus. Kai 
kalbame apie diskus, pasižymiu jausmus, kuriuos 
man sukėlė išgirstos dainos ir juos išreiškiu eski-
zais. Po pirmos perklausos jau žinau, koks bus vir-
šelio stilius. Iliustruoti muziką yra vienas iš mėgs-
tamiausių mano darbų.

Kur save matai po penkerių metų?

Sudėtingas klausimas. Turbūt pats sudėtingiausias 
iš visų. Bėgant metams, vis savęs to klausdavau – 
kur būsiu po penkerių metų? Bet pamažu, nors iš 
pradžių sunkiai, įpratau negalvoti apie ateitį ir ver-
tinu dabartį. Daug tikiuosi iš ateities: iššūkių, su 
kuriais noriu susidurti, naujų horizontų, kuriuos 
noriu pasiekti... Bet verčiau judu nedideliais žings-
neliais, jausdamas kiekvieną dieną.

Atsisveikiname ir nedideliais žingsniais išsiskirstome 
Logroño gatvėmis jau visiškai sutemus. Senas miestas, 
kuriame jauti kiekvieną dieną. Ir karštą vasaros nak
ties orą ant odos.

1 Bauhaus – vokiečių meno mokykla, atsiradusi XX a. pra-
džioje, kuriai svarbus funkcionalumas.

2 Albrecht Dürer – vokiečių Renesanso dailininkas ir grafikas.
3 Violeta Parra (1917–1967) – Čilės kompozitorė ir dainų 

atlikėja.

Javiero Juberos bendri darbai su keramike Marta Berra iš parodos MAJA
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