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Laiškas į Saremą
Šįryt prieš penkias prabudau nuo lėktuvo, virš Rokantiškių kalvų sklendžiančio į oro uostą, ūžesio, ir vokų monitoriuose atsidarė vaizdas: Rygos oro uosto rūkomasis, kur
toptelėjo, kad mūsų mobiliukai teberodo centrinį, tai yra valanda ankstesnį laiką ir mes vėluojame, ir teko bėgti, bėgant
klausinėti kvepalų parduotuvių merginų (ilgi kaklai ir ilgos
ilgos rankos), kiek valandų, spėjimui pasitvirtinus, bėgti
su nervu, stiprinamu mažamiegių naktų ir daugiaalkoholių
dienų, su nuostaba, kad mūsų pavardžių neskelbia per garsiakalbius, kas atsitiko, negi specialiai, bėgant atsisveikinti
ir atsiglėbesčiuoti, pasiekti savo vartus, įlaipinimo rankove
jau lėčiau nužingsniuoti iki pilno lėktuvo, klestelėti į savo
vietą ir suprasti, kad dar kažko laukiama, liuks, ne manęs
vieno, durys uždaromos ir boarding completed tik pasirodžius nespalvotam vyrui su apvalia skrybėle ir peisais – o
paskui sužinoti, kad ir tavajam lėktuve paskutinysis keleivis, kuris, laimei, vėlavo, buvo „mūsų žmogus Judėjoje“ –
Talino rabinas.
Taip, Mihkeli, taip; tie airbaltikų lėktuvėliai, kuriais kratėmės pirmyn atgal virš Vidurio Europos ir dar biškį pasikratysim, kolei pasieksim gimtuosius miestus, esančius
lygiai priešingose pusėse, propeleriniai kledarai, kuriuose
sėdime prie iliuminatoriaus po sparnu, neklausydami nugroto stiuardesės „norėdami užsegti diržą, spauskite štai taip,
norėdami atsegti diržą, patraukite štai šitaip“, per sąmonę
perleisdami paskutines dienas, – tie sutapimai, persikryžiavimai, paūmėjimai, jie tikri, nepasiskolinti ir nenusižiūrėti,
ir taip arti vienas kito, taip stipriai susiraizgę, kad nežinau,
kur pažymėti pradžios tašką, kur pirmą kartą spragtelėjo
saito sagtis. Ar tada, kai išėjome pro sukamąsias duris ir
vidutinio amžiaus moteris, kalbanti tik vengriškai, įsodino
mus į ankštą sudzukį ir ilgai vežė greitkeliu į vieną pusę,
paskui sustojo prie pakelės namo, paspaudė skambutį, paklebeno duris, grįžo ir, net nepabandžiusi mums paaiškinti,
nuvairavo automobilį ten, iš kur ką tik atvažiavome? Ar kai
priekalnių kaimelyje, į kurį galų gale nusigavome, nuėjom į
vietinį barą ir užsisakėm špricerio už du litu, t. y. už dvidešimt du forintu?
Kad ir kaip ten būtų, paūmėjimas vis labiau ūmėjo, nelyginant atgijusių propelerių išjudintas lėktuvas, kuris įvažiavo
į pakilimo taką, beveik nestabtelėjęs pasileido lėkti, gaudė
žemu ūžimu, primenančiu budistų giedojimus, rezonuojančius stuburo kryžmėje ar dar žemiau, pačioje kūno apačioje,
atsiplėšė nuo žemės, pakilo į viršų ir paniro į debesis, taip,
Mihkeli, į pašnekesių debesis,
ir mes kalbėjomės, lyg mažiausiai kelerius metus būtume praleidę kamaldulių vienuolyne ar kalėjimo vienutėje:
apie žydus ir apie krikščionis, apie poeziją ir prozą, apie
vyrus ir (aišku) apie moteris, ir apie ką tik ne; kalbėjomės
kaip filmo apie seklį Kalį, kurį susuko neseniai miręs lietuvių režisierius (mūsų kolega, dramaturgas iš Rusijos manė,
kad estas), personažai, nenutraukiantys pašnekesio nei prasidėjus susišaudymui, nei sulaikyti policijos, nei nuovadoje;
bet kokia smulkmena, paprastas kaip taburetė klausimas, ar
gersi kavą, ar arbatą, pažadindavo prisiminimą, asociaciją, o
pas mus, o kaip pas jus, o kartą mano draugas Toksirtoks...
į pokalbį įsitraukdavo Belvarošo skersgatvis ir 800-asis autobusas, ir mūsų mansarda su balkonu, ir kalnų grandinė
horizonte, – ypač Pilišo kalnai, į juos žiūrėdavau pritrūkęs
žodžių, norėdamas tiksliau pasakyti – ir jie ateidavo visai
kaip originale: iš pradžių nedideli, reti gūbriai, paskui – vorelė statesnių viršūnių.
Be mažiausio abejo, tatai galima paaiškinti – kad ir panašia kilme iš tarybinio Pabaltijo inteligentų šeimų, tarp
sostinės ir miško (Labanoro) ar salos (Saremos) praleista
vaikyste, užsitęsusiomis aferomis su sudėtingo būdo (kad nesakytum – fatališkomis) personomis jaunystėje, bastūniška
prigimtim ir didesnių erdvių trauka, pasireiškusia Vokietijos
ar Italijos atradimu ir šiokiu tokiu jų kolonizavimu, galima
pažymėti analogiškas mudviejų pozicijas estų ir lietuvių
literatūrų laukuose ir kloniuose, galų gale – kontempliuoti

Laurynas Katkus
tavo varde susidūrusias „h“ ir „k“, kurios atitinka pistoleto
šūvį mano pavardės viduryje –
Tačiau dabar tik matau, in my mind’s eye matau tave su
melsva hipsteriška skrybėle, iš sendaikčių prekijo nupirkta
požeminėje perėjoje prie Arpad hid, į ją taip momentaliai įsikliopinai, kad teko tau užfundyti, įsikliopinai nepaisydamas
dėmių ir išblukimo, kurios akivaizdžiai pasirodė išlindus į
saulės šviesą, bet tau vienodai rodė, vis tiek vėsiai atrodei su
ja ir saulės akiniais, klasikinis nuotykių šiltuose kraštuose
ieškotojas, tartum Džionis Depas iš „Baimės ir drebėjimo
Las Vegase“, kurį išvertei į estų – nors mūsų atveju svaigulys ir nuotykiai kilo ne iš chemijos, arba, tikriau – iš natūralios, perkeltinės prasmės chemijos.

Saul Leiter. Sniegas. 1960

Ar ne tam pačiam požemy, kramsnojant inteligentiško
barzdoto kepėjo paruoštą picą, tu papasakojai istoriją, pergalvojęs ją pripažįstu tavo geriausia: kaip Voroneže, universiteto bendrabutyje, naktį prispaudus pūslei turėdavai eiti į
bendrą tupyklą, apsimiegojęs, apsiavęs specialiai tuo tikslu
įsigytais storapadžiais guminiais batais, kad srutos nesiektų
kojų ir pižamos, eiti net ir žiemą nešildomais koridoriais pro
kambarius, kuriuose negrų karaliukų sūnūs, čia masiškai
studijuojantys inžineriją, 24/7 taktu klausosi techno muzikos (garsiausią iš jų neapsikentęs iššaukei į muzikos ir šokio
dvikovą – ji baigėsi lygiosiomis), – ir šita istorija užgavo
kažkokį kamertoną manyje ir aš ėmiau kvatotis, nevaldomai
kvatotis vieną dvi tris minutes su pica rankose, čia aprimdamas, čia vėl įsivažiuodamas prunkšti, tik kai sąmojo smiginis pataiko į viduriuką, ištrykšta juoko ašaros;
Arba tavo pasakojimas numeris du: kaip Talino gatvėse
reklamuojant „Red Bull“ vieną po kitos siurbei dykai dalinamas skardines – maniau, kad dar vienas naujas limonadas,
be to, kai siūlo patrauklios merginos, negali atsisakyti – o

po to drebančiom rankom ir kojom atgulei į lovą – mamma
mia, blogiau nei amfetaminas! – į ką aš pabandžiau atsikirsti
istorija iš Sąjūdžio laikų Nidos, kai, ištrūkęs iš „Ešerinės“ ir
prigulęs pailsėti ant cementinių molo plokščių, staiga išvydau angelus, nežemiškai baltus moteriškosios lyties angelus,
kurie su manimi pasisveikino ir netgi, kai šiaip taip atgavau
amą ir praveblenau: „O kokios jūs šviesios...“, skambiai ir
gracingai nusijuokė (tą akimirką buvau savimi patenkintas:
štai pirmą ir turbūt paskutinį kartą pavyko prajuokinti angelus) – o dar kitą akimirką supratau, kad tai „Ešerinės“ virtuvės kolektyvas, išėjęs pakvėpuoti rugpjūčio oru.
Taip, Mihkeli; ir anas, ir šiųmetis rugpjūtis jau kaži kur,
ir kosminis Atila pasitraukė į nuošaliausius savo kambarius,
pagalbos galiu tikėtis tik iš vidinio Arpado... šitą pokštą suprantame tik mudu (ir dar mūsų vairuotojas Lajošas) – ir
gerai, tegu taip ir lieka, mįslinga, šitais viską atskleisti pasišovusiais laikais, kaip nuoroda į žmogišką ryšį, kurio fainiausi epizodai, stipriausiai susiejantys dalykai pašaliniams
lieka neprieinami, nesuprantami, weird.
Rasti kitą, kitur augusį, kita kalba kalbantį ir rašantį – bet
tokį patį kaip tu... argi tai ne nuostabu? Didele dalimi mano blaškymąsi po pasaulį lėmė paieškos draugo, dvynio, be
kurio nelengva sielai, kaip rašė vienas poetas. Ieškojau alter
ego tarp dangoraižių, kalnų ir sniego, tariausi jį radęs Vokietijoje, Slovėnijoje, Amerikoje, vėl Vokietijoje – o, pasirodo,
nereikėjo taip toli trenktis. Nors ir anie susitikimai nebuvo
bergždi: jie davė progą pažvelgti į savo ir savo aplinkos gyvenimą iš šono, palankiu, bet nešališku žvilgsniu – juk ar
nesako išmintingi žmonės, kad distancija yra meno šerdis?
Jie duodavo retą progą išsakyti, kas tą sielą slegia ar sunkina – be nereikalingų smulkmenų, be abipusių pažįstamų, be
baimės, kad tai bus panaudota saviems tikslams, paskaloms
(maždaug taip įsivaizduoju idealią išpažintį, apie kurią kalbėjom).
Dar susidraugavimai ir nutolimai išmokė vertinti akimirką ir nesigviešti tau nepriklausančio gyvenimo (todėl, jei
pagalvojai, būk ramus – nebus nieko panašaus į amžinas
priesaikas, vienodus amuletus ant kaklo ir parašus krauju,
Mihkeli). Bet gal tau nepasirodys pompastiška, jei pasakysiu: nuostaba ir džiaugsmas radus dvasios giminaitį yra nelyginant amžinas saulėtekis, kurį mato lėktuvo keleiviai, kai
skrenda prieš laikrodžio rodyklę palei platumą?
Pameni, irgi šnekėjomės, kad draugystė mūsų laikais nuvertinta, o graikai ją kėlė aukščiau už erotinius ryšius. Ir
graikai neklydo, nes erosas yra baisiai neteisingas dalykas.
Gali kiek nori prisiekinėti žmonių lygybe, visuotine teise į
meilę ir laimę ir t. t. – o atkreipsi dėmesį, o geisi vis tiek vieno, ne kito veido, šlaunų linkio, eigasties, tembro – tarkim,
jaunos ukrainietės pretenzingu vardu (Meluzina? Nemezidė? – kažkas į tą pusę), bet skaisčiu veidu, kuri prasiyrė pro
šalį didžiausių Budapešto termų lauko baseine, ir baigta...
juo labiau kad mūsų kūniškų savybių visuma nuo mūsų nepriklauso, vieniems nežinia už ką duodama tiek patrauklumo, kad užtektų tuzinui, kitiems pagailima ir menkiausio
trupučio, ir to iš esmės negalima pakeisti (jei nekalbėsime
apie plastines operacijas, kurios atsirūgsta praėjus laikui,
paverčiančiam jomis pasinaudojusius siaubingomis sutraukomis: gamtos nepergudrausi), kūne neatsispindi nei protas,
nei gabumai, nei dorovė – „čia ne aš“, prieš veidrodį sako
neišvaizdi moteris (o ir vyras). Ir ar verta plėtotis apie žiaurų
geismo nepastovumą, kuris vieną dieną toks deginantis, kitą –
babaa? Todėl draugystė... (Bet, kaip sakyta – be priesaikų ir
parašų krauju.)
„Žiūrint iš pasaulinės istorijos perspektyvos, per pastaruosius tris šimtus metų prie Baltijos nenutiko nieko svarbaus“, – kadaise sakė pažįstamas istorikas. Susitikimas su
tavim dar kartą parodė, kokie neteisingi savo teisume yra
garbaus mokslininko žodžiai. Nes, viena vertus, kas yra ta
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Iš Rusijos- be meilės
1963 metais pasirodė britų filmas apie Džeimsą Bondą –
„Iš Rusijos su meile“. Senokai Lietuvoje nebuvo tiek daug
„be meilės“ diskutuojama apie Rusiją, kurios neigiamas
įvaizdis, atrodo, vienija lietuvius labiau negu alus ir krepšinio pergalės, kaip skelbė viena populiari reklama. Savo
ruožtu Rusijos diplomatai kalba apie „antirusišką isteriją“ ir
lietuvių paranojas.
Taip jau atsitiko, kad Rusijos vykdomas ekonominis embargas Lietuvai sutapo su geopolitine kaita Rytų Europoje,
ieškiniu „Gazpromui“ dėl dujų kainų ir stiprėjančia antibaltiška Kremliaus propaganda. Tačiau tokie veiksmai neturėtų
stebinti tų, kurie domisi šios šalies politikos pokyčiais nuo
2000 metų, kai į valdžią atėjo Vladimiras Putinas. Įtakingas
Kremliaus vertinamas geopolitikas Aleksandras Duginas dar
2005 metais teigė, kad „Gazpromas“ iš esmės yra Rusijos
simbolis geoekonomine prasme [...]. Būtinas sąryšis tarp
prezidento, Rusijos valdžios ir „Gazpromo“, kuris remtųsi apgalvota ir aiškiai nustatyta strategine paradigma, nes
„Gazpromas“ sprendžia valstybinius uždavinius, o valstybė
tuo pačiu metu sprendžia „Gazpromo“ uždavinius.“ Aiškiau
ir nepasakysi.
2004 metais politinis analitikas iš JAV valstybės departamento Januszas Bugajskis išleido knygą „Šaltoji taika. Naujasis Rusijos imperializmas“, joje rašo, kad atėjus į valdžią
Putinui Rusijoje vėl atsirado spaudos cenzūra, kai Rusijos
prezidentas pasirašė Informacijos saugos doktriną, leidžiančią valstybei kištis į žiniasklaidos politiką, nutildyti ar pakeisti leidėjų grupes, o tas pats „Gazpromas“ pradėjo supirkti
žiniasklaidos priemones. Čia dėl vadinamojo visokių „Pervyj Baltijskij kanal“, NTV ar ORT „objektyvumo“. Prieš
keletą metų britų žurnalistas iš „The Economist“ Edwardas
Lucas knygoje „Naujasis šaltasis karas: Kremliaus keliama
grėsmė Rusijai ir Vakarams“ iš esmės išdėstė Rusijos žingsnius Baltijos atžvilgiu.
Informacinis karas virto realybe, o kare kaip kare – dažnai
tiesa tampa pirmąja auka.

LAIKU IR NELAIKU

Kartais sakoma, kad Rusijos nereikia erzinti – ryškia geopolitine orientacija į Vakarus, keliant ieškinius „Gazpromui“
arba primenant apie 1940 metų okupaciją, dėl kurios Lietuva
patyrė didžiulius žmogiškuosius ir materialinius praradimus.
Primenamas Suomijos, kuri tam pačiam „Gazpromui“ už
1 000 kubų moka apie 450 dolerių, o štai Lietuva – apie
600 dolerių, pavyzdys. Tiktai užmirštama, kad Suomija savo
saugumą ir gerovę iškovojo ir per kruviną Žiemos karą, kuris pasiglemžė 26 000 gyvybių.
Šias eilutes rašau Helsinkyje, kuris yra ramios ir kultūringos šalies, pasiekusios gerovę savo darbu ir užsispyrimu,
sostinė. Helsinkio centre stovi ir paminklas carui Aleksandrui II, ir jam skirta kolona, ir didžiausias Vakarų Europoje
stačiatikių Ėmimo į dangų soboras, šalies verslo kontaktai
su Rusija – geri, o rusų turistai, keltu atsikeliantys iš Sankt
Peterburgo, – dažni ir naudingi svečiai.
Architektūros požiūriu Helsinkis yra kiek nuobodokas.
Čia nėra tokių viduramžių senamiesčio kvartalų kaip Taline,
Rygoje ar Vilniuje, tačiau suomiai sukūrė gerovės valstybę.
Ne tik darbu, bet dar ir todėl, kad nebuvo po karo okupuoti sovietų kaip Baltijos šalys. Kaimynai estai taip pat kuria
skandinaviškos valstybės modelį teisingai galvodami, kad
aukštesnis gyvenimo lygis, socialinis saugumas, vakarietiška kokybė bus atspara bet kokiems Rusijos siekiams ideologiškai paveikti vietos gyventojus.
Talinas yra pavyzdys Vilniui, nors gyvenant šalia tokio
kaimyno sunku ką nors prognozuoti. Vieną dieną toks kaimynas draugauti siūlo, o kitą, žiūrėk, dar peilį išsitrauks.
Ta nesuvokiama rusiška siela, tad kol kas „iš Rusijos – be
meilės“.

– VYGANTAS VAREIKIS –
LRT radijo „Savaitės komentaras“ (X.21)
Urtės Bimbaitės piešinys

Dievo baimė – be verksmo ir dantų griežimo?

Argi našlės skruostais tekančios ašaros
neapkaltina žmogaus, privertusio jas lietis?
Kas nuoširdžiai tarnauja Dievui, bus išklausytas;
jo maldavimas pasiekia dangų.
Nuolankiojo malda prasiskverbia pro debesis
ir nenurimsta, kol nepasiekia savo tikslo, –
kol nepalauš negailestingųjų sprando
ir neatmokės kerštu tautoms;
kol nesunaikins įžūliųjų minios
ir nesutrupins neteisiųjų skeptro;
kol neatlygins mirtingajam pagal jo veiksmus
ir neatmokės už darbus žmonių pagal jų mintis.
Sir 35, 15–17. 20–22
Visa tai, ką dabar gauname kaip pamokymą iš Siracho (Siracido) knygos, nebus kažin kas negirdėta ar labai įspūdinga.
Daug anksčiau už šį vėlyvą biblinės išminties autorių Izraelio pranašai stodavo užtarti našlių ir našlaičių, o jiems rodomą užuojautą ir pagalbą prilygindavo maldai, pasninkui, net
aukų atnašavimui. Nebent prisimintum, kad Sirachas buvo
anaiptol ne plebėjas, priklausė turtingam ir įtakingam Rašto
aiškintojų luomui ir Šventyklos elitui. Kita vertus, jokia naujiena ir Dievas, prisistatantis varguolių gynėju, klibinantis
turtingųjų ir galingųjų sąžines. Mūsų laikais tokie posmai irgi gana paklausūs, jie padeda steigti rėksmingas populistines
partijas ir praturtina rinkimų technologijų arsenalą. Turbūt
ne vienam atrodytų, kad gražbyliaujant apie Dievo palankumą vargšams vilkinami konkretūs socialinio teisingumo
aktai.
Bet Biblija yra Biblija. Turinti savo logiką, savo argumentus ir poveikio priemones. Ne ta prasme, kad ji perdėm dvasinga, pakylėta nuo žemiškų aistrų ir susitelkusi tik į širdžių
perversmus. Biblijos statusas reiškia labai paprastą mintį,
kad Dievo žodis turi nepraeinamą gyvybę ir galią, kurią
žmogui lemta patirti, norom ar nenorom. Rodos, dieviškųjų tiesų tvarumą ir universalumą dar tiktų palydėti Spinozos
pastaba sub specie aeternitatis, tačiau bibliniai autoriai, kad
ir kaip keista, nebūtinai ja naudojasi. Kitaip sakant, amžinybės perspektyva nėra vienintelis įmanomas būdas kalbėti
apie Dievo žodžio veiksmingumą.

Siracho knyga nepripažįsta amžinojo gyvenimo ir didžiosios progos ten suvesti visus galus. Nei pomirtinio atlyginimo vilionės, nei grasinimai pragaro liepsna už nuodėmes
šiam autoriui nieko nereiškia. Jo teigimu, žmogus paprasčiausiai baigia savo dienas ir nugrimzta į šeolą, t. y. šešėlių karalystę, kur nėra galimybės garbinti Dievą, vadinasi,
nėra ir gyvenimo. Taigi visa, ko Dievas laukia iš mūsų ir
ką mes galime jam duoti, išsitenka čia, kol esame gyvi ir
pajėgūs. Atlyginimas už dorybes ar bausmė už nuodėmes,
pasak Siracho, taip pat neperžengia šio gyvenimo ribų. Teisiųjų atlyginimas kuklus – ilgas amžius ir vaikai, dar – geras
vardas, likęs po mirties. Didžiausia bausmė nusidėjėliams –
juos nuolat persekiojantis nerimas. Dar aiškiau ir trumpiau
ši pasirinkimų pora apibūdinama dviem žodžiais – išmintis
ir kvailybė.
Įtartum autorių šiaip sau filosofuojant, užuot skelbus Dievo valią ir stiprinus tikėjimą. Iš tiesų Siracho knygoje tyrinėtojai sako aptinką ir stoikų, ir net epikūriečių idėjų pėdsakų.
Pats autorius tikrai nebuvo vienos knygos žmogus ir prisipažįsta matęs pasaulio. Pagaliau jo gyventa ir mokyta Jeruzalėje graikų filosofijos ir kultūros klestėjimo laikotarpiu (II
amžiaus prieš Kristų pradžia), ne tik oponuojant helenizmo
burtams, bet ir naudojantis jo minčių lobynu. Vis dėlto Siracho raštai nėra nei mėginimas filosofuoti, nei patogus judaizmo pritaikymas graikų kultūros apžavėtam klausytojui.
Takoskyra tarp Jeruzalės ir Atėnų čia labai ryški ir svarbi. O
kad neapsiriktum dėl autoriaus įsipareigojimų Izraelio Dievui, knygos kulminacija tampa himnas tikėjimo protėviams
ir idealizuota vyriausiojo kunigo figūra. Savo aforistinius
pamokymus Sirachas kartkartėmis pertraukia Dievo kūrėjo
šlovės posmais, kuriuose aidi biblinės Pradžios knygos ir
psalmių parafrazės. Kone fanatišką autoriaus tikėjimą liudija
per visą knygą lyg kokia mantra besidriekianti Dievo baimės
idėja. Sirachas ją laiko visos išminties pradžia ir tikslu. Jai
patikimi ir žmonių santykiai, socialinių problemų sprendimas, bet koks etinis pasirinkimas.
Mūsų dienų religinė pedagogika pašiurptų nuo tokios
išminties. Negana to, kad Sirachas iš tikėjimo kelionės išmeta galingą pomirtinio atlyginimo ir bausmės motyvą, jo
pasiūlymas bijoti Dievo niekaip neatitinka tų įvaizdžių, kurie dabar vadinami vieninteliu autentišku Viešpaties veidu.
Autorius bematant sulauktų Naujojo Testamento citatos,

kad meilėje nėra baimės ir kad apskritai bet koks tikėjimas
ir moralė negali remtis baimės jausmu. Ne veltui Siracho
knygą vyraujanti judaizmo srovė I amžiaus pabaigoje atmetė
kaip eretišką. Su jos turiniu nesusidorojo ir Reformacija, atėmusi iš jos kanoninės Šventojo Rašto knygos statusą. Dievo
baimės padiktuotas tikėjimas atrodo įžeidžiantis ant Jėzaus
kryžiaus apreikštą begalinę Dievo meilę ir gailestingumą.
Šiek tiek ironiška, kad, apgiedodamas Dievo baimę ir
priskirdamas jai giliausios išminties žymę, Sirachas visai
nesistengia gąsdinti savo mokinių. Jeigu nesama amžinos
pražūties tiems, kurie nebijo ir neklauso Dievo, kur dar
galėtų būti anos baimės šaltinis? Šios žemės perspektyva
tikrai nepalaiko tokio nusiteikimo. Pats autorius mato klestinčius nedorėlius ir nelaimių prispaustus teisuolius. Tai, ką
Sirachas tiesiogiai vadina palaiminimu ir prakeikimu šiame
gyvenime, yra iš pažiūros paprasti kasdieniai dalykai, nesukeliantys virpulio nei dėl savo grožio, nei dėl baisumo.
Sirachui lieka kiti dalykai, maitinantys ir palaikantys Dievo baimę. Nuostabi tikėjimo grandinė, surišanti skirtingas
kartas ir likimus. Dievą garbinanti Šventyklos liturgija, nuo
kurios tikinčiajam alpsta širdis ir kūnas eina pagaugais. Dievo sukurtasis pasaulis, nesiliaujantis stebinti savo įvairove
ir savo priešingybių poromis. Žmogaus gyvenimas, kupinas
didybės ir trapumo, vienintelis, baigtinis, ir dėl to toks brangus. Pagaliau ta pati meilė, paradoksiškai atsirandanti ten,
kur galima laisvai pasirinkti ir būti ištikimam be jokios sau
naudos.
Kad šios rūšies išmintis nėra retorinės vingrybės ar malonus užsiliūliavimas nepakeliamų sunkumų akivaizdoje,
patvirtins įvykiai, nutikę tuoj po Siracho mirties. Helenizmo
siautimas pasieks tokį mastą, kad bus išniekinta Jeruzalės
Šventykla, o vyriausiojo kunigo pareigos už pinigus atiteks
renegatui. Kruvinas žydų atsakymas – Makabiejų sukilimas.
Jo dalyviai, jauni ir seni, bus išmokyti Siracho, kaip reikia
branginti protėvių tikėjimą ir Dievo bijoti labiau negu šio
pasaulio galybės. Drąsa paaukoti savo gyvybę bus taip pat
Siracho išminties aidas. O kartu su viskuo – sukilimo ugnyje
dovanotas suvokimas, kad teisumo kankiniai gyvena amžinai, neįveikiami šeolo.
-tj-
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„Šortai“ ir rudeninis peršalimas

Kadras iš filmo „Ziegenort“

Spalio pradžioje turbūt ne vieno sostinės
gyventojo akį patraukė reklaminiai stendai,
vaizduojantys žmones gerokai per ankštais
drabužiais, tokiais ankštut ankštutėliais,
kad, regisi, vos vos besilaikančios sagos
ištrūks ir atvėrusios lig tol slėptus klodus
nusiridens šaligatviu smagiai besikvatodamos. „Čia telpa daugiau“ – toks buvo spalio 10–13 d. Vilniuje, o 15–20 d. ir kituose
Lietuvos miestuose vykusio 8-ojo tarptautinio trumpų filmų festivalio „Vilniaus
kino šortai“ šūkis. Jau minėta antiestetika
sufleravo kažkokias neaiškias asociacijas,
skriejančias aplink lig tol regėtas socialines reklamas, o netyčia supratus, kad visa
tai sietina su kinu, labiau apsišvietusį praeivį galėjo paskatinti prisiminti žmogaus
teisių kino festivalį „Nepatogus kinas“.
Bet visgi teko susitaikyti su tuo, kad šortai
virto per mažais marškinėliais.
Kad ir kaip norėjosi pasimatuoti visus
šių metų „Vilniaus kino šortų“ pasiūtus
drabužius, dėl rudeninio peršalimo pavyko save veidrodyje pamatyti tik su keliais
iš jų. Ir ne visi tiko. Bet čia nėra nieko
naujo – mano santykiai su trumpų filmų
festivaliais ne pirmą kartą kėsinasi iškrėsti
piktų pokštų. Dar šią vasarą Odesos trumpų filmų festivalyje teko išbėgti iš ukrainietiškų filmukų konkursinės programos.
Susirūpinę draugai tuokart juokavo, kad
veikiausiai taip apsinuodijau ne senu maistu, o prastais ir tuo pat metu šlykščiais filmais (tenka pripažinti, kad pastarieji buvo
tikrai bjaurūs). O štai Vilniaus festivalio
metu visai netikėtai pasijutau kaip reikiant
persišaldžiusi. Sakytum, pats organizmas
maištavo prieš trumpametražius. Visgi beveik neprakvėpuodama ir vieną po kitos
nesiliaudama kramsnoti mėtines pastiles
kažkokiu paslaptingu būdu sugebėjau išsėdėti kelis seansus. Bet tik kelis, tad mano įspūdžiai iš šių metų festivalio labai
fragmentiški.
Vienas iš pirmųjų mano „atsloguotų“
seansų, pavadintas „Konkursine programa III“, deja, stokojo bet kokio didesnio
paveikumo. Net palyginti su jau minėta odesiškųjų filmukų doze, atrodo, kad
bjaurumas yra kur kas didesnis pliusas nei
drungnas ekranų vanduo. Prabuvau šiame
baseine ar veikiau pelkėje ilgiau nei valandą ir jaučiausi, tarsi visą laiką būčiau
panirusi po drungnu vandeniu ir nekvėpavusi, – kas bandė išsipūsti bent kiek rimčiau
užimtą nosį didelėje kino salėje, dabar turėtų pritardami linkčioti galvas. Nors programa buvo rodoma penktadienio vakarą,
salė toli gražu neužsipildė. Vienas po kito
parodyti šeši trumpametražiai buvo vienas
už kitą blogesni. Net keista, kaip įmanoma į vieną programą taip viską sudėti, kad
nebūtų nė vieno nors šiek tiek labiau iš
blankios visumos išsiskiriančio darbo, po
seanso kartu nusistebėjome su filmukus
taip pat žiūrėjusiu draugu.

Minėtą setą pradėjo „Betono maišyklė“
(rež. Liviu Sandulescu, Rumunija, 2012).
Dėl statybininkų vienoje Bukarešto gatvėje keliamo triukšmo negalintis išsimiegoti
vyras ryžtasi protestui, tačiau, užuot apgynusi šio piliečio interesus ir padariusi galą
jo kančioms, policija jį laiko nusikaltėliu.
Žinutė visiškai aiški ir gana nuobodi – tai,
kas teisėta, nebūtinai teisinga ir atvirkščiai. Pabaigoje vyriškis, susitaikęs su tuo,
kad jo protestas nedavė jokių rezultatų,
grįžta pas laukiančią žmoną. Visgi rezultatas yra – žmona tikisi, kad jį parodys
per televizorių. Jie abu apie tai mąstydami
džiaugsmingai juokiasi. Iš pabaigos atrodytų, kad filmukas geba peržengti savo
paties brėžiamas buitiškumo ribas ir asmeninės tragedijos rėmus, nusitaikydamas
į televizinį visuotinumą. Tačiau tai tampa
tik dar vienu nevilties ženklu. Veikėjai –
vyras ir žmona – suvokdami, kad reportažas per žinias jų situacijos nepakeis, vis
tiek tuo džiaugiasi kaip susigėdę vaikai. Jei
filmas „tekėtų“ ne tokia buitiška vaga, būtų galima kelti klausimus apie šiuolaikinio
aktyvizmo interaktyvumo ir interpasyvumo prigimtį, asmeniniame maište slypintį
aklavietės išgyvenimą ir panašius dalykus,
tačiau dabar vienas pagrindinių klausimų
žiūrint filmą – kodėl pagrindinis veikėjas
miegodamas neužsidarė plastikinio lango?
Dėl šios priežasties gerokai nustebau sužinojusi, kad festivalio žiuri „Betono maišyklę“ išrinko geriausiu vaidybiniu filmu.
Dar labiau stebina tai, kad antrasis šioje
kategorijoje kritikų pastebėtas, paminėtas
ir specialiuoju prizu apdovanotas (suprask –
tuo, kas liko nuo geriausio šios kategorijos
darbo) buvo filmas „Sveiki atvykę… ir
užuojauta jums“ (rež. Leon Prudovsky,
Izraelis, 2012). Keista ne tai, kad šis apie
Rusijos žydų persikraustymą į Izraelį pasakojantis filmas buvo pastebėtas ir įvertintas, o tai, kad jam teko vieta „Betono
maišyklės“ paunksnėje. Tiek vaidybos,
tiek scenarijaus, tiek istorijos vaizdavimo
technikos atžvilgiu „Sveiki atvykę... ir
užuojauta jums“ atrodo nelygstamai pranašesnis už „Betono maišyklę“. Pirma,
negali nežavėti pasirinktos istorijos fiktyvus „dokumentiškumas“, antra – giliai
išgyventas ir todėl visai nevulgarus komiškumas.
Filme matome Rusijos žydų šeimos, atskridusios į Izraelį, patiriamus tragikomiškus nuotykius. Vos tik išsilaipinę žmona
su vyru pastebi, kad drauge su jais keliavusi garbaus amžiaus teta Roza neatlaikė kelionės ir pasimirė. Maža to, kad tai
temdo jų džiaugsmą grįžus į protėvių žemę, netrukus jie dar sužino, kad giminaitę palaidoti nebus taip lengva. Galiausiai
absurdiškoje situacijoje atsidūrusi šeima
nusprendžia, kad vienintelis būdas kovoti
su absurdu – absurdas. Taip mes matome
neva dokumentiškai šeimos sūnaus kame-

ra užfiksuotus kadrus, kuriuose mirusi teta
Roza registratūroje pristatoma kaip gyva,
o netrukus ji net paskelbiama 100 000-ąją
grįžusia piliete. Valdžia, sužinojusi apie
jos mirtį, nusprendžia, kad vaidinimą patriotiniais sumetimais privaloma tęsti. Šis
filmas taip pat gana kandžiai ir sąmojingai
pažvelgia į istorinių faktų, valdžios, biurokratijos ir paprasto žmogaus susitikimą, šio
susitikimo pompastiškumą, absurdiškumą
ir mitų gajumą. Beje, „Sveiki atvykę… ir
užuojauta jums“, rodytas „Konkursinėje
programoje IV“, prieš tai atidarė šių metų
„Vilniaus kino šortų“ festivalį.
Jau nieko nebestebina, kad tokių ir panašių festivalių repertuare galima rasti nemažai filmų, kurių tematika skrieja aplink
seksualinę orientaciją, lytiškumą ir t. t.,
ir pan., tačiau net pačiam atviriausiam ir
tolerantiškiausiam žiūrovui kartais tiesiog
atsibosta šia tema mintantys, tačiau nieko
įdomesnio negalintys „išlaužti“ filmai. Atrodo, kad jei neturi geros idėjos, bet nori
parodyti savo filmą tarptautiniuose festivaliuose, tai receptas – minėtoji ar panaši tematika. Vienu aiškiausiai šias mintis
iliustruojančių festivalio filmų vienareikšmiškai galėtų būti tituluotas „Šalia tavęs“
(rež. Marcelo Caetano, Brazilija, 2012).
Filmas, kuriame gėjai erotiškai vienas
kitą filmuoja, paskui plauna indus ir vėl
erotiškai vienas kitą filmuoja, kol nei iš
šio, nei iš to apie gyvenimo kančias ima
dainuoti iš nežinia kur atsiradęs transvestitas. Ir ši daina suskamba gerai nebent
atliepdama žiūrovo galvoje spėjusią suskambti natą, bylojančią, kad tokį ir panašų „š...“ žiūrėti taip pat esanti šiokia tokia
kančia. Bet akivaizdu, kad režisierius pats
to tikrai nėra numatęs, nes kam vargintis
kažką numatant, jei galima tiesiog pasinaudoti šiuo laiko patikrintu „receptu“: du
gėjai, šaukštas nesusikalbėjimo, stiklinė
tylos, du šaukštai erotiškumo, keli skambūs kojų ar rankų pirštų kadrai, scena iš
uždaro gėjų klubo, scena iš uždaro vakarėlio, žiupsnelis policijos sirenos garsų už
kadro. Nuobodu. Neįdomu. Trunka ilgiau
nei 20 min. ir vis tiek nieko negali įžiūrėti.
Valio! Vadinasi – tinkamas festivaliams.
Kaip jau minėjau, tokie receptiniai filmai
jau seniai nestebina, stebina tik faktas, kad
jie vis dar visur „praeina“ (ne visiems).
Tačiau maloniai nustebino kitas iš pažiūros lytinės orientacijos temą liečiantis trumpametražis filmas „Plikis“ (rež.
Maria Bock, Norvegija, 2011), kuris savo
užmojais akivaizdžiai neišsitenka šioje
siauroje lentynoje. Prisipažinsiu – jau gana seniai teko matyti tokį vykusiai originalų arba originaliai vykusį trumpametražį
filmą panašia tematika. Pirmos kelios sekundės, tiesa, atrodo gana pretenzingai:
grįžęs į namus vaikinas, iš išvaizdos visai
tinkantis už parankės emo subkultūros atstovams, tėvams prisipažįsta, kad viešai
grabinėjosi su plikiu. Tėvai, o ypač motina, puola į neviltį, atrodo, kad labiausiai ją
liūdina ne žinia, kad jos sūnus gėjus, o tai,
kad jis grabinėjosi su nuplikusiu vyru. O
netrukus pasidaro dar keisčiau – vaikinas
apie tai uždainuoja ir netrukus visas mažas
Norvegijos miestelis, kuriame jis gyvena,
jau dainuoja tik apie šį įvykį – pasigrabinėjimą su plikiu (skallamann).
Sūnaus bendraamžiai vaikinai ir merginos drauge su juo jau būriuojasi pagrindinėje miestelio gatvėje ir dainuoja, kaip
visi nori pasiglamžyti su bjauriu, šlykščiu
plikiu. O prieš juos stojęs vaikino motinos vadovaujamas mažo miestelio namų
šeimininkių choras nuogąstauja, kas bus,
jei apie tai sužinos KITI. Tuo tarpu „tėčių“
pozicija atrodo neapibrėžta ir gana neutrali. Filmas šmaikščiai ir originaliai pateikia
mažo miestelio socialinį pjūvį. O filmo
pabaigoje paaiškėja, kad plikis, su ku-

riuo glamžėsi vaikinas, visai ne šlykštus,
o aukštas ir gražus – vaikinas pasiteisina,
kad glamžėsi tamsoje, todėl gerai nebuvo
įsižiūrėjęs. Šis „išsiaiškinimas“, kad plikis
visai nėra negražus, žiūrovams tarsi sufleruoja, kad grožis ir šlykštumas yra gana reliatyvios sąvokos. Pavyzdžiui, filmo
pradžioje motina, kaip minėta, labiausiai
baiminosi, „kaip viskas atrodys“ ir dėl
to, kad jos sūnus grabinėjosi su šlykščiu
plikiu. Apibūdinimas „šlykštus“ – tai išankstinės reakcijos, nukreiptos prieš tabu
laužymą, reliktas.
Nelikus tabu paaiškėja, kad plikis visai
nėra šlykštus. Taigi, provokuojanti filmo
pradžios scena, kurioje pats vaikinas savo
susižavėjimo objektą įvardina kaip šlykštų,
yra neišvengiamai padiktuota numanomos
aplinkinių reakcijos į jų santykį išdava ir
tuo pat metu gynybinis impulsas. Šio impulso vedamas vaikinas, nelaukdamas,
kol jo santykis su kitu vyru bus įvardintas
kaip šlykštus, pats žengia pirmą žingsnį
ištardamas šį apibūdinimą, tačiau taiko
pastarąjį ne pačiam santykiui, o adresatui
įvardinti. Šis perkėlimo veiksmas ir netenka savo prasmės filmo pabaigoje, kai visur
gatvėse girdime deklaruojamą troškimą
pasigrabinėti su plikiu. Šioje vietoje taip
pat dera atkreipti dėmesį į vaikino ištartus
žodžius, esą jis nematęs, koks gražuolis
yra plikis, nes grabinėjosi tamsoje, tad ši
tamsa išsisklaido, vos tik išnyksta tabu
brėžiama riba. Įdomu, kad prieš tai taip
karštai dainavęs, kaip nori grabinėtis su
bjauriu šlykščiu plikiu, dingus tabu padiktuotai skirčiai, visuotinei nuomonei tapus
palankiai, akis į akį sutikęs gražųjį plikį,
jis tik parausta ir žemai nuleidžia akis. Nelikus sankirtos, susikryžiavimo su visuotine morale, atrodytų, užgęsta ir aistringa
ugnis, akinusi vaikiną maištui. Kai nebėra
prieš ką maištauti, nelieka ir drąsos bei
aistros.
Tapatybės, lytiškumo, kito atpažinimo
ir daugybę kitų temų puikiai kabino filmas „Ziegenort“ (rež. Tomasz Popakul,
Lenkija, 2013). Šis animacinis trumpametražis kaip ir „Plikis“ vaizduoja mažame
miestelyje įrėminto paauglio istoriją. Tik
šis paauglys nepaprastas – jis pusiau žuvis. Jis drauge su miestelio vyrais mokosi
gaudyti ungurius, sūdo juos. O naktimis
jo mažo kambario grindys ima kilnotis,
visur knibždėte knibžda ungurių – net
berniuko sapnuose. Filmas baugus, juodas, apnuoginantis pasąmonės virsmus ir
persmelktas košmarams artimo šalto prakaito nuojautos. Viename kadre unguriu
pamažu tampantis, tačiau kitus ungurius
sūdantis paauglys žuvis darinėjančio suaugusio vyro klausia, kaip atskirti žuvų
lytį. Atsakymas gautas – tiesiu pjūviu reikia perskrosti pilvą. Ir štai vaikinas žuvies
galva tvirtai rankoje gniauždamas peilį jau
artinasi prie savo kaimynės. „Ziegenort“,
deja, taip ir nebuvo apdovanotas kaip geriausias festivalio animacinis filmas, tačiau jei kas paklaustų – iš tų, kuriuos teko
šiais metais peržiūrėti, šį ungurių gniužulą
rekomenduočiau kaip geriausią viso festivalio filmą.
Štai keli iš nedaugelio šiais metais mano
festivalyje žiūrėtų filmų ir paminėti. Bet ir
tie patys dabar, kai rašau, jau yra pageltę
it paskutiniai ant medžių šakelių sekundėmis, kaip skalbinių segtukais, prikabinti
klevo lapai. Ir galbūt, bet tik galbūt, šią
akimirką geriau pažvelgti į klevo lapus,
nes jie krinta kur kas iškalbingiau nei daugelis trumpų ar ilgų filmų. Apčy!

– Aušra Kaziliūnaitė –
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CARL GUSTAV JUNG

Vienijančio simbolio reikšmė
„Psichologiniai tipai“ – vienas svarbiausių ir bene garsiausių
Carlo Gustavo Jungo (1875–1961) veikalų, išleistas 1921 m. –
po aštuonerių metų „tuščio“ laikotarpio. Pats Jungas jį vadino
„bemaž dvidešimties metų darbo praktinės psichologijos srityje vaisiumi“. Tipologijos poreikį paskatino autoriaus noras
sutaikyti Sigmundo Freudo ir Alfredo Adlerio teorijas ir pagrįsti savo paties požiūrį. Knygoje ne tik apibrėžiamos esminės
analitinės psichologijos sąvokos ir pateikiami apibendrinti
tipų aprašymai. Savo metodą Jungas grindžia ir aiškina gausia medžiaga iš literatūros, religijos, filosofijos, estetikos ir
kitų sričių. Knygą rengiasi leisti leidykla „Margi raštai“. Taupumo sumetimais šioje publikacijoje atsisakyta visų bibliografinių nuorodų.

a. Vienijantis simbolis kaip
dinaminis dėsningumas
Remdamiesi indiškais šaltiniais apžvelgėme, kaip iš priešpriešų atsiranda išsivadavimo principas, o priešpriešos savo
ruožtu randasi iš to paties kūrybinio principo; sykiu pastebėjome akivaizdžiai dėsningą psichologinį vyksmą, kurį
nesunku suderinti ir su mūsų moderniosios psichologijos sąvokomis. Šį dėsningo vyksmo įspūdį indiški šaltiniai perteikia, dar ir tapatindami Brahmaną su rita. Kas yra rita? Rita
reiškia tvirtą tvarką, apibrėžimą, kryptį, sprendimą, šventą
paprotį, įstatus, dievišką įstatymą, teisumą, tiesą. Etimologiniu požiūriu, pagrindinė žodžio reikšmė – sutvarkymas,
(teisinga) eiga, kryptis, direktyva. Tai, ką lemia rita, pripildo visą pasaulį, bet labiausiai ji reiškiasi pasikartojančiais
gamtos procesais – šie pirmiausia ir paskatina reguliaraus
sugrįžimo vaizdinį. „Pagal ritą nušvito aušra, dangaus pagimdyta.“ Tėvai pasaulio tvarkytojai „pagal ritą užkėlė į
dangų saulę“, ši yra „šviesus regimas ritos veidas“. Aplink
dangų rieda nesenstantis dvylikos stipinų ritos ratas – metai.
Agnis vadinamas ritos atžala. Rita – ir dorovinis žmogaus
veiklos dėsnis, reikalaujantis tiesos ir tiesaus kelio. „Kas
laikosi ritos, tas žengia keliu gražiu ir neerškėčiuotu.“ Rita
pasireiškia ir per kultą, laikomą magišku kosminio vyksmo
pakartojimu arba kūrimu. Paklusdamos ritai, teka upės ir
švinta aušros, auka irgi suliepsnoja, „ritos pakinkyta“; ritos keliu Agnis neša auką dievams. „Dievus šaukiu, švarus
nuo burtų; pagal ritą atlieku savo darbą, kuriu savo mintį“,
– taria aukotojas. Rita Vedose pasirodo neįasmeninta, bet,
pasak Abelio Bergaigne’o, ji primena konkrečią būtybę. Rita išreiškia vyksmo kryptį, todėl esama „ritos kelio“, ritos
„vežėjų“ ir laivų; kartais dievai gretinami su rita. Antai rita
apibūdinama taip pat kaip ir Varuna. Senasis saulės dievas
Mitra irgi siejamas su rita (žr. anksčiau!). Apie Agnį sakoma:
„Tu tampi Varuna, kai sieki ritos.“ Dievai yra ritos sergėtojai. Paminėsiu dar keletą esminių sąsajų:
Rita yra Mitra, nes Mitra yra Brahmanas ir rita yra Brahmanas.
Duodamas brahmanui karvę, įgyji visus pasaulius, nes joje yra rita, Brahmanas, taip pat dvasios įkarštis.
Pradžapatis vadinamas ritos pirmagimiu.
Dievai laikėsi ritos įstatymų.
Tas, kuris matė jį, paslėptąjį (Agnį), tas, kuris priartėjo
prie ritos srauto.
O, žinantis ritą, išmanyk ritą! Išgręžk daugybę ritos srautų.
Gręžimas susijęs su tarnyste Agniui, kuriam skirtas šis
himnas (Agnis čia vadinamas ir „raudonuoju ritos jaučiu“).
Garbinant Agnį, gręžimu išgaunama ugnis kaip magiškas
gyvenimo atkūrimo simbolis. Akivaizdu, kad čia ritos srautų
išgręžimas įgyja tą pačią prasmę, būtent vėl į paviršių iškeliami gyvenimo srautai, iš susaistymų išlaisvintas libido.
Žinoma, ritualinio ugnies gręžimo arba himnų deklamavimo
poveikį suvokiantis tikintysis laiko tai magišku objekto poveikiu, bet iš tikrųjų vyksta subjekto „užkerėjimas“, būtent
stiprėja jo gyvenimo pojūtis, išlaisvėja ir didėja gyvybinė
galia, atkuriamas psichinis potencialas. Antai sakoma:
Nors jis (Agnis) nepastebimai pasitraukia, bet malda tiesiu keliu kyla link jo. Jos (maldos) iškėlė paviršiun tekančius
ritos srautus.
Sugrįžtantį gyvenimo pojūtį, srūvančios energijos jausmą
apskritai įprasta lyginti su ištryškusiu šaltiniu, kaustančio
žiemos ledo tirpimu pavasarį arba po ilgos sausros prapliupusiu lietumi. Tai patvirtina tolesnis fragmentas:
Ir pasruvo... maurojančios pieningos ritos karvės pilnais
tešmenimis. Upės, iš tolo meldusios (dievų) malonės, srautais pramušė uolos vidurį.

Šis paveikslas – aiški nuoroda į energijos įtampą, į užtvenkto libido išlaisvinimą. Rita čia pasirodo kaip palaimos,
„maurojančių pieningų karvių“ savininkė, kaip tikrasis išlaisvintos energijos šaltinis.
Tolesnis fragmentas vaizduoja libido išlaisvinimą minėtu
lietaus paveikslu:
Lekia rūkai, debesys griaudi. Kai jie atveda jį, nuo ritos
pieno išbrinkusį, į tiesiausią ritos kelią, Arjamanas, Mitra ir
Varuna, žemę apeinantis, pripildo odinį maišą (debesį) apatinės (atmosferos) įsčiose.
Agnis, išbrinkstantis nuo ritos pieno, čia lyginamas su žaibo jėga, pratrūkstančia iš susitelkusių lietaus debesų. Rita ir
vėl pasirodo esanti tikrasis energijos šaltinis, pagimdantis ir
Agnį, – tai aiškiai sako Vedų himnai. Rita yra ir kelias, t. y.
dėsninga eiga.
Šūksmu jie sveikino ritos srautus, slypinčius dievo gimimo
vietoje, jo buveinėje. Gyvendamas padalytas vandenų įsčiose, jis gėrė...
Ši vieta papildo ką tik pasakytus žodžius apie ritą kaip libido šaltinį, kuriame gyvena dievas ir iš kurio jis išgaunamas
ritualiniais veiksmais. Agnis yra teigiama anksčiau latentinio libido apraiška, jis – ritos vykdytojas arba atlikėjas, jos
„vežėjas“ (žr. anksčiau), pakinkantis dvi ilgakartes raudonas
ritos kumeles. Agnis netgi laiko ritą kaip žirgą už vadžių. Jis
atveda pas žmones dievus, t. y. jų galią ir palaiminimą, – tai
yra ne kas kita, kaip tam tikros psichologinės būsenos, kai
gyvenimo pojūtis ir energija srūva laisviau ir laimingiau, kai
ledai pralaužti. Nietzsche užčiuopė ir puikiai nusakė šią būseną posmu:
Sielos mano ledą kietą
Ietim sudaužai ugnies,
Siautulinga kad skubėtų
Jūron amžinos vilties.
Čia dera ir maldos šūksniai:
Teatsiveria dieviškieji vartai, gausinantys ritą... geidžiamieji vartai, kad dievai galėtų žengti pro juos. Tesusėda
drauge ant aukos žolės naktis ir aušra, dvi jáunosios ritos
motinos...
Analogija su saulėtekiu neabejotina. Rita pasirodo kaip
saulė, nes iš nakties ir prieblandos gimsta nauja saulė.
O, dieviškieji lengvai praeinami vartai, atsiverkite, apsaugokite mus. Pripildykit auką vis didesnės palaimos: mes artinamės (maldomis) prie nakties ir ryto aušros – gyvybinės
galios gausintojų, dviejų jaunų ritos motinų.
Tikiuosi pateikęs pakankamai pavyzdžių, patvirtinančių,
kad ritos sąvoka – kaip ir saulė, vėjas ir t. t. – simbolizuoja
libido. Tik ji nėra tokia konkretizuota: ritos sąvoka apima
ir abstraktų elementą, nusakantį tam tikrą kryptį ir dėsningumą, t. y. tvarkingą kelią ar procesą. Taigi rita – filosofinis
libido simbolis, tiesiogiai lygintinas su stoikų heimarmenės
sąvoka. Kaip žinoma, heimarmenė stoikams reiškė kūrybišką pirmapradę šilumą ir kartu tam tikrą dėsningą eigą (iš čia
ir jos reikšmė „žvaigždžių prievarta“). Savaime suprantama,
kad šie atributai tinka ir libido kaip psichologinės energijos
sąvokai: energijos sąvoka eo ipso apima tam tikros krypties
vyksmo idėją, nes bet kokio vyksmo kryptis – nuo aukštesnės prie žemesnės įtampos. Tai teisinga ir kalbant apie libido sąvoką, nes ji nusako ne ką kita, kaip gyvenimo vyksmo
energiją. Libido dėsniai – gyvybinės energijos dėsniai. Kaip
energijos sąvoka libido yra kiekybinė formulė, apibūdinanti gyvenimo reiškinius, kurie, kaip žinoma, skiriasi intensyvumu. Libido, kaip ir fizinė energija, patiria įvairiausius
virsmus, apie kuriuos sužinome iš nesąmoningumo srities
fantazijų ir mitų. Šios fantazijos – tai pirmiausia savivaizdžiai energetinių virsmo procesų, natūraliai vykstančių pagal
tam tikrus dėsnius, taigi turinčių tam tikrą eigos „kelią“. Šis
kelias reiškia optimalią energetinės iškrovos liniją arba kreivę ir atitinkamą darbo rezultatą. Todėl jis yra tiesiog plūstančios ir pasireiškiančios energijos išraiška. Kelias yra rita,
„tikrasis kelias“, gyvenimo energijos arba libido srautas, tam
tikra vaga, kuria vyksta nuolat atsinaujinantis procesas. Šis
kelias sykiu yra ir likimas, nes likimas priklauso nuo mūsų
psichologijos. Tai mūsų paskirties ir mūsų įstatymo kelias.
Neteisinga manyti, kad tokia kryptis tėra natūralizmas, t. y.
visiškas žmogaus atsidavimas savo potraukiams. Be to, to-

kia nuomonė paprastai grindžiama prielaida, kad potraukiai
visada linkę krypti „žemyn“ ir kad natūralizmas esąs neetiškas slydimas nuožulniąja plokštuma. Tikrai neprieštarauju
tokiam natūralizmo supratimui; tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad žmogus, paliktas pats sau, taigi turintis visas galimybes slysti žemyn, – pvz., pirmykštis žmogus, – moralės
ir įstatymų griežtumu kartais toli pranoksta mūsų kultūrinę
moralę. Ir visai nesvarbu, kad gėris ir blogis pirmykščiam
žmogui reiškia kitką nei mums. Esmė ta, kad jo „natūralizmas“ skatina kurti įstatymą. Moralumas nėra kažkoks nesusipratimas, išrastas garbėtroškos Mozės ant Sinajaus kalno;
tai sudėtinė gyvenimo dėsnių dalis, kuriama – kaip namas,
laivas ar kita kultūros priemonė – vykstant normaliai gyvenimo eigai. Natūrali libido tėkmė, būtent šis vidurio kelias,
reiškia visišką paklusnumą pagrindiniams žmogaus prigimties dėsniams, ir neįmanomas aukštesnis moralinis principas
už šią darną su natūraliais dėsniais, kurių sąskambis ir suteikia libido optimalaus gyvenimo kryptį. Optimalus gyvenimas nėra šiurkštaus egoizmo kelias; pasirinkęs egoizmo
liniją, žmogus niekada ir negyvena optimaliai, nes iš tikrųjų
jam būtina teikti džiaugsmą artimam. Gyventi optimaliai neįmanoma ir atsiduodant nesutramdomam individualistiniam
siekiui valdyti, nes kolektyvinis pradas žmoguje toks stiprus,
kad bendrystės ilgesys apkartins pliko egoizmo džiaugsmą.
Optimalus gyvenimas vyksta tik paklūstant libido tėkmės
dėsniams, pagal kuriuos, teikdamos džiaugsmą ir būtiną apribojimą, keičia viena kitą sistolė ir diastolė, pagal kuriuos
atsiranda ir individualūs gyvenimo uždaviniai, kurių neįvykdžius gyventi optimaliai neįmanoma.
Jei, kaip mano natūralizmo peikėjai, pasukti šiuo keliu
tereikštų atsiduoti tave nešančiai srovei, jokios prasmės
neturėtų giliausia dvasios istorijoje filosofinė spekuliacija.
Susipažinus su Upanišadų filosofija susidaro įspūdis, kad pasiekti šį kelią anaiptol nėra paprasta. Mūsų vakarietiška puikybė indų filosofijos atžvilgiu liudija, kad iš tikrųjų esame
barbarai, nė iš tolo nenutuokiantys apie ypatingą jos minčių
gelmę ir nuostabią psichologinę tiesą. T. y. tebesame tokie
neišsiauklėję, kad mums būtinai reikia išorinių įstatymų ir
tramdytojo arba tėvo, idant žinotume, kas gera, ir galėtume
teisingai elgtis. Būdami tokie barbarai, pasitikėjimą žmogiškos prigimties ir žmogiško kelio dėsniais laikome pavojingu
ir neetišku natūralizmu. Kodėl? Barbaras pagrįstai bijo plėšrūno, tūnančio jame tiesiog po plonučiu kultūros sluoksniu.
Tačiau žvėries neįveiksi, uždarydamas į narvą. Be laisvės
apskritai nėra dorovingumo. Išleidęs savo žvėrį, barbaras
nepatiria laisvės, priešingai, tai yra nelaisvė. Kad galėtum
būti laisvas, pirma turi įveikti barbarybę. Iš tikrųjų ji įveikiama, kai dorovingumo pagrindą ir skatinančią jėgą individas
junta ir suvokia kaip savo paties prigimties dalį, o ne kaip išorinius apribojimus. Tačiau kaip kitaip, jei ne per priešpriešų
konfliktą, žmogus gali tai pajusti ir suvokti?

b. Vienijantis simbolis kinų filosofijoje
Kinų filosofijoje irgi aptinkame vidurio kelio, esančio tarp
priešpriešų, sąvoką, būtent dao. Dažniausiai dao siejamas
su 604 m. pr. Kr. gimusio filosofo Laozi vardu. Vis dėlto ši
sąvoka senesnė už Laozi filosofiją. Ji susijusi su tam tikrais
senosios liaudiškos religijos vaizdiniais apie dao, dangaus
„kelią“. Sąvoka atitinka Vedų ritą. Dao reikšmės tokios: kelias, metodas, principas, gamtos arba gyvybinė jėga, dėsningi gamtos procesai, pasaulio idėja, visų reiškinių priežastis,
dorybė, gėris, dorovinė pasaulio tvarka. Kartais dao net verčiamas „Dievu“, ir negali sakyti, kad visai nepagrįstai, nes
dao, kaip ir rita, pasižymi konkrečiu substancialumu.
Pirmiausia pateiksiu keletą pavyzdžių iš klasikinės Laozi
knygos:
Aš nežinau, kieno sūnus jis (dao), regis, ankstesnis jis už
Dievą.
Yra toksai, nenusakomas ir tobulas, atsiradęs anksčiau už
dangų ir už žemę. Koks tylus jis buvo ir beformis, pats vienas, nekaitus, apėmęs viską, neišsenkantis! Jį galima laikyti
motina visų daiktų. Aš nežinau jo vardo, tad vadinu jį dao.
Norėdamas nusakyti dao esmę, Laozi lygina jį su vandeniu:
Vandens palaima ta, kad, gėrį teikdamas visiems, jis nesipriešina ir visad susiranda žemiausią vietą, vengiamą visų
žmonių. Tuo artimas jis dao.
Turbūt neįmanoma geriau išreikšti energetinio vyksmo
idėjos.
Nukelta į p. 8
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Literatūra mirė, tegyvuoja literatūra!
Man labai gražus paprotys skelbiant Nobelio literatūros
premiją pateikti ne tik laureato pavardę, bet ir skambią,
grakščią formuluotę, apibūdinančią jo kūrybos ypatybes.
Šiųmetė laureatė Alice Munro buvo pavadinta kone kukliausiai pastaraisiais metais – „šiuolaikinio apsakymo
meistre“.
Nežinau, ar paskatinti tos formuluotės, ar tiesiog ieškodami kokio nors dėsningumo ir apibendrinimo tie keli
žmonės, kurie mane klausinėjo apie Lietuvoje (visai be
reikalo ir, tikėkimės, laikinai) dar beveik nežinomą autorę, it susitarę prašė ir paspėlioti, ar toks įvertinimas reiškia
ir kokį nors „trumposios prozos renesansą“, „reabilitaciją“ ar „sugrįžimą“. Tokį klausimą kelti skatina ir Lietuvos
leidėjai, prisibijantys leisti ne vien Alice Munro, bet apskritai apsakymus ar noveles, nes tokias knygas daug sunkiau parduoti – skubėkime pridurti, kad prisibijantys visai
pagrįstai ir suprantamai, jų pastebėjimas, kad trumposios
prozos paklausa menkesnė, tikrai teisingas ir galioja daug
kur pasaulyje, tik stambesnėje rinkoje leidyklos mažiau
priklausomos nuo kiekvienos konkrečios knygos atsiperkamumo. Tačiau pats klausimas, mano galva, yra painesnis ir sudėtingesnis, jis skatina kreipti žvilgsnį į keistą,
dažnai net bauginančią sritį – literatūros teoriją, kuri neinicijuotiesiems atrodo vien painių tarptautinių žodžių ir
dar painesnių paradoksalių idėjų kratinys, bet iš tikrųjų
yra tiesiog nepaliaujamas mėginimas atsakyti į, neinicijuotųjų nuomone, labai paprastą klausimą – kas yra literatūra, iš kur ji atsiranda ir kam ji reikalinga.
Nuo tada, kai turiu sūnėnų ir dukterėčių, supratau, kad
geriausiai kalbos, o kartu ir literatūros esmę suvokia maži vaikai. Penkiametis Martynas užsikloja galvą pledu
ir sako: „Čia mano namukas.“ Baisi klaida būtų manyti,
kad pledas nuo to ir lieka tik pledas. Jis virsta namuku, ir
norint į jį užeiti reikia pabelsti. Nesiginčykite, Martynas
turi pakankamai fizinio (auralinio) poveikio priemonių
jus tuo įtikinti.
Ne mažesnė klaida yra manyti, kad tai „tik“ vaikų žaidimas. Kuoliukų greta viduryje lauko ir lieka kuoliukų
greta tol, kol kas nors, turintis pakankamai fizinio – deja,
dažniausiai būtent fizinio, visa kita tėra jo išvestinės – poveikio priemonių jus tuo įtikinti, jos nepavadina „riba“ ar
net „valstybės siena“. O „kaimynas“ atsiranda tik tuomet,
kai kas nors nusprendžia, kad kitapus ribos gyvenantįjį
reikia kaip nors ypatingai pavadinti. „Visuomenė“, „bendruomenė“, „valstybė“, „įstatymas“, „draugas“, „priešas“
ir dar daugybė dalykų, kuriuos laikome labai svarbiais ir
net pačiais svarbiausiais, neegzistuoja tol, kol niekas nekalba apie visuomenes, bendruomenes, valstybes, įstatymus, draugus ar priešus. Gyvename net ne tiek namuose
ar butuose, kiek oro pilyse gryniausia šio žodžio prasme.
Net nuosavybė, visos Vakarų civilizacijos pamatas, neegzistuoja tol, kol kas nors neišmoksta pasakyti „mano“.
Kaip gali taip būti, kad suaugę žmonės kuo rimčiausiais
veidais žaidžia žaidimus, iš esmės niekuo nesiskiriančius
nuo Martyno ir jo namuko, išsamiai išaiškina vienas garsiausių šiuolaikinių filosofų Johnas R. Searle’as gana nedidelės apimties veikale „Making the Social World: The
Structure of Human Civilization“ (OUP, 2010). Veikalas labai įdomus ir iš širdies rekomenduotinas mėgstantiems griežtą logiką ir nebijantiems tarptautinių žodžių,
bet šįsyk mums su juo toliau nebe pakeliui, kitaip prie
klausimo apie „trumposios prozos reabilitaciją“ niekada
nebegrįžtume. Verčiau kvieskimės į pagalbą ne mažesnį
autoritetą, vieną garsiausių ir produktyviausių šiuolaikinių akademinių literatūros tyrinėtojų Josephą Hillisą
Millerį. Viena iš vėlyvųjų jo knygų tiesmuku pavadinimu
„On Literature“ („Apie literatūrą“, Routledge, 2002) prasideda skyriumi dar tiesmukesniu pavadinimu – „What
Is Literature?“ („Kas yra literatūra?“) Skyrius prasideda
dviem priešingais teiginiais. Viena vertus, literatūrai atėjo
galas, mat ji – laikinas reikalas, priklausomas nuo epochos
dvasios ir joje vyraujančių raiškos priemonių, madingai
vadinamų medijomis. Kita vertus, literatūra vis tiek yra
amžina ir universali, ji pergyvens bet kokias technologines ir istorines permainas, mat yra būdinga bet kokiai
žmonių kultūrai (na, arba „rankraščiai nedega“, jei jums
mielesnės citatos iš grožinių šaltinių).
Jei manote, kad tai paradoksas, tuomet Martynas jūsų
nieko nepamokė. Literatūra yra tiesiog pledas, kol kas
nors jos nepavadina „literatūra“. O tuomet literatūra yra
tai, kas tuo žodžiu vadinama, ir tiek. Kaip doras mokslininkas, Hillisas Milleris varto įvairaus senumo žodynus
ir mėgina užčiuopti, kada literatūra pavadinta tai, kas
taip vadinama dabar – „visokie ten romanai, eilėraščiai
ir dramos“, akademiškai preciziškai įvardija jis. Ir aptinka, kad mūsiškė literatūros samprata yra net labai vėlyva,

geriausiu atveju siekianti vos XVII a. O tai reiškia, kad
įmanoma gana smulkiai išvardyti istorines, kultūrines,
technines ir socialines sąlygas, kuriomis tokia samprata
susiformavo ir sustiprėjo ir kurioms pasikeitus jai taip pat
ateina galas.
Hillisas Milleris pateikia ir sąrašą tų sąlygų: žinoma,
spaudos technologija; visuotinai paplitęs raštingumas;
vakarietiškosios demokratijos branda; šiuolaikinė tautinė
valstybė, leidusi kalbėti apie kurios nors tautos literatūrą;
universiteto raida ir vaidmuo visuomenėje; visuotinė žodžio laisvė; šiuolaikinė filosofinė ir psichologinė „savęs“
samprata, nulėmusi šiuolaikinę „autoriaus“ traktuotę. Sąrašas tikrai įdomus ir įvairus, o argumentai taip pat verti
dėmesio. Tačiau kadangi humanitariniuose moksluose
tokie sąrašai niekada nebūna baigtiniai ir absoliutūs, nesiimkime dar išsamiau jo perpasakoti. Užteks tik trumpai užmesti akį, ir pamatysime, kad dauguma iš tų sąlygų
šiuo metu yra persvarstomos ir permąstomos, kinta, traukiasi ar apskritai nyksta – tai galioja ir tautinei valstybei,
ir universitetams, ypač humanitariniams mokslams juose,
ir (nors dėl to, ko gero, galvą dažniau suka akademiniai
tyrinėtojai) autoriaus ar autorystės sampratai, ir, žinoma,
spaudos technologijai. Jei ši sąlygų kombinacija kinta, labai tikėtina, kad literatūros – tokios, kokią šiandien tuo
žodžiu vadiname, – taip pat neliks.
Pažįstu daug žmonių, kuriems arba labai nejauku skaityti tokias pranašystes, arba, priešingai, net saldu gedulingu balsu skelbti literatūros pabaigą, iš esmės prilygsiančią
civilizacijos, kur ten – visos Saulės sistemos pabaigai. Jų
argumentai visiškai neracionalūs (skaitmeninis tekstas
nekvepiąs spaustuvės dažais, todėl esąs netikra literatūra),
užtat beveik nenuginčijami (ar geros knygos kvepia skaniau už prastas?). Pašiepti neracionalius žmones visada
labai smagu, nes juos lengva užspeisti į kampą, o į kampą
užspeisti visi žmonės ima elgtis trupučiuką juokingai. Bet
tai visiškai neproduktyvu, jei norime galiausiai vis dėlto
išsiaiškinti, kaipgi bus su tuo „trumposios prozos atgimimu“. Todėl verčiau pamėginti ir juos nuraminti, ir kartu
pažvelgti, ar tuose neracionaliuose argumentuose nesama
ir tiesos grūdo.
Paprastai akademiniame kontekste vengiama žodžių,
kurie prašyte prašosi palydimi ilgesingo atodūsio, pavyzdžiui, „magija“. Turi būti labai užtikrintas savo argumentų
svarumu, kad, kaip Hillisas Milleris, kuo ramiausiai pareikštum, jog literatūra yra „abrakadabra ir hokus pokus“.
Ir ypač atsargiai reikia kalbėti apie literatūrą ar ir kitus
menus, kurie neinicijuotųjų dažnai suvokiami kaip veikią
paslaptingais ir nepaaiškinamais būdais, todėl iš tikrųjų
primena kerus, apžavus ir stebuklus – ir paskubėkime pridurti, kad toks suvokimas nėra visai nepagrįstas, kitaip
literatūros teorija seniai nebebūtų teorija, nes būtų įrodyta
ir paaiškinta, o ne nuolat vis persvarstoma ir perkratoma.
Tačiau ar ne burtai, kai penkiametis ima ir pasistato
nuosavą namuką, neįsigijęs sklypo, nebraižęs projekto,
neklojęs pamatų, nemūrijęs sienų ar bent jau nepasamdęs
kokio suaugusio dėdės, kad visa tai už jį nuveiktų? Ir ar ne
stebuklas, kad noras užaugti tokiam kaip Džeimsas Bondas iš esmės niekuo nesiskiria nuo noro užaugti tokiam
kaip mylimiausias dėdė? Ir ar ne stebuklas, kad jei patys
dėdės lyg tyčia neturite, šitą pavyzdį vis tiek supratote?
Kalba turi magišką savybę, ir šįsyk be jokio atodūsio.
Antropologiškai magija yra sugebėjimas primesti savo valią išoriniam pasauliui. Kalba turi savybę statyti namukus
iš pledų ir steigti valstybes. Tačiau ši savybė kyla ne tiek
iš mūsų poreikio gyventi namuke arba valstybėje, kiek iš
pačios kalbos prigimties ir ypatybių. Todėl kalba kuriama
ne tik žmogiškoji tikrovė – na, visos tos oro pilys, – bet ir,
anot Hilliso Millerio, virtuali. Negana to, pro literatūros
kūrinį lyg pro Alisos veidrodį galime ten pakliūti, pažinti
Džeimsą Bondą ir grįžę panorėti užaugti tokie kaip jis.
Kaip tik tokia literatūra – kaip kalbos savybė plėsti esamą pasaulį ir kurti naujus – ir yra amžina ir universali,
gebanti pergyventi bet kokias istorines ir technologines
permainas. Kaip tik todėl „rankraščiai nedega“. Ir kai gerai pagalvoji, kaip tik už tai ją mylime ir branginame.
Tai aptarus, galima atsipalaiduoti. Jei literatūra – pačios
kalbos savybė, o ne vien istorinių aplinkybių padarinys,
tai ji niekur ir nedings tol, kol tik bus kalbos vartotojų, kad
ir kokia kalba kalbančių, kad ir kaip gyvenančių ir sugyvenančių. Tai svarbu dėl to, kad dažnai pamąstymai apie,
pavyzdžiui, spaudos amžiaus pabaigą dvelkia apokaliptinėmis nuotaikomis, ir tuomet daug sunkiau pastebėti ne
tik tai, kas nyksta, bet ir tai, kas iškyla ar atsiranda.
Turbūt ryškiausi pavyzdžiai yra poezija. Atrodo savaime suprantama, kad eilėraščių vieta knygose, kartu su kitais eilėraščiais. Tačiau iš tikrųjų tokia tradicija nemenka

dalimi nulemta visiškai pragmatinių sumetimų – mažos
apimties kūrinius spausdinti po vieną per brangu, o jų
sklaidą užtikrinti per daug sudėtinga, todėl paprasčiau
leisti rinkiniais. O jau tuomet ir priešingai – patys poetai
ar leidėjai ima tuos eilėraščius kažkaip rikiuoti ir grupuoti, kad, per jėgą sumesti krūvon, jie vis tiek turėtų ką nors
bendra ar kaip nors kits kitą papildytų. Tačiau poezijos
knygų skaitomumas ypač menkas. Atrodo, kad knyga
vis dėlto nėra natūraliausia vieta eilėraščiams laikyti.
Tik noro eilėraščius rašyti mums tai kažkodėl neišmuša.
Priešingai, visokių poezijos skaitymų, renginių, festivalių pastaruoju metu net gausėja, jie populiarėja, įvairėja ir
margėja. Ką ir kalbėti apie tai, kad net ir visiško „popso“
dainų tekstai yra, šiaip ar taip, eilėraščiai, nors galbūt ir
ne itin geri, įdomūs ar originalūs.
Kitaip sakant, poezija prašosi atliekama, o eilėraščių
knyga tėra lyg teatro rekvizitas, kuriame sukrauti reikmenys laukia savo valandos. Ir jei sutarsime, kad knyga nėra
būtina poezijos sąlyga, man turbūt gryniausias šiuolaikinis poezijos pavidalas atrodo hiphopo kultūros repas,
konkrečiai tai, kas vadinama flow, – dažniausiai improvizuotas (atliekamas čia pat, įrašai nesiskaito), dažnai ir
spontaniškas ritmiškas ir rimuotas tekstas, net ne deklamuojamas, o berte beriamas pagal muziką. Išspausdintas popieriuje, jis netektų nemenkos dalies savo žavesio
ir paveikumo. Ir kai gerai pagalvoji, tai niekuo iš esmės
nesiskiria nuo bardų ar menestrelių. Net turinys tas pats:
sunki artimosios aplinkos varguolių dalia ir artimosios
aplinkos didvyrių žygdarbiai.
Šitaip galima grįžti ir prie trumposios prozos renesanso.
Išdėstysiu savo pranašystę ir kartu su jumis žiūrėsiu, ar ji
išsipildys, – apie tokius dalykus žinovo tonu kalbėti netinka. Man atrodo, kad spausdinta knyga yra tinkamiausia
vieta laikyti ilgosios prozos kūrinius, visų pirma romanus.
Apsakymai, panašiai kaip eilėraščiai, joje vis tiek, kad ir
kaip kruopščiai komponuojami, lieka sukrauti it malkos į
stirtą. Todėl jie taip pat, vos atsiradus galimybei, skuba iš
jos vaduotis. Turbūt sėkmingiausias to pavyzdys yra visų
„tradicinės“ knygos mylėtojų baubo ir didžiojo leidybos
inovacijų variklio „Amazon“ sumanytas projektas „Kindle Singles“. Jei turite „Kindle“ skaityklę, iš „amazonės“
galite įsigyti jau nebe tik popierinių knygų skaitmeninių
atitikmenų, bet ir specialiai jai pritaikytų, dažnai ir „Amazon“ užsakymu parašytų singles – turbūt reikėtų juos
pakrikštyti kokiais nors „trumpukais“. Iš esmės jie yra
toks romano ir apsakymo derinys: paprastai romanams
būdingo siužeto, pavyzdžiui, detektyvo ar trilerio, bet apsakymo apimties. Komerciniu požiūriu jie – visų pirma
autorių ar stambesnių kūrinių reklama, parduodami už
labai nedidelę kainą arba ir visai nemokami, jie skirti suintriguoti, paskatinti pasidomėti ir kitomis „Kindle Store“
prekėmis. Tačiau jie turi ir kitą ypatybę: jų apimtis labai
tinkama šiuolaikiškam gyvenimo būdui, kai ilgas vakaras
ar net ir visas savaitgalis su storu romanu darosi prabanga
ir retenybė (pavydžiu tiems, kas gali didžiuotis, kad jiems
tai, matote, visai ne, jie kas savaitgalį po storą romaną
perskaito – jei tik nemeluoja). Šiuolaikinio miestiečio
skaitytojo įpročiai kitokie: skaitoma 20 minučių troleibuse, gerai, jei valandą kitą traukinyje ar lėktuve. Trumpam
prisėdimui prie knygos (dedu galvą, kad net kai būsime
visai pamiršę spausdintas knygas – o tai bus tikrai negreit,
– dar ilgai nepamiršime šio žodžio, kaip nepamirštame
„saulėtekio“ ar „saulėlydžio“, puikiai žinodami, kad saulė nei kyla, nei leidžiasi) geriausiai tinkami tokie kūriniai,
kuriuos tuo vienu prisėdimu įmanoma ir perskaityti. Tad
jei mūsų tikrai laukia trumposios prozos sugrįžimas, jį atneš ne Nobelio ar kuri kita premija, o būtent kitoks gyvenimo būdas ir iš jo kylantys kitokie poreikiai ir įpročiai.
Tačiau svarbu nepamiršti ir dar vieno dalyko. Literatūra
yra tai, kas vadinama literatūra. Visokie pažangos entuziastai tą dažnai pamiršta ir visai be reikalo niekina sentimentus spaustuvės dažams. Iš esmės šiandien jau visi
nujaučiame, kad tos istorinės aplinkybės, – ir, kaip minėta, ne vien spauda, – suformavusios mūsiškę „literatūros“
sampratą, kažkaip kinta. Tačiau kol yra pakankamai žmonių, kuriems „Kindle“ knygos neatstoja, niekur nedingsime, turėsime dar tverti tą nežinią ir netikrumą, spėlioti
ir pranašauti, kas gi kuo pavirs, o ir netikėtumų, ko gero,
neišvengsime. Visa laimė, kad galime beveik neabejoti:
rankraščiai nedega.

– Gabrielė Gailiūtė –
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Jono ir oko
Jono ir Oko – du draugai, vyrai su kostiumais ir sportbačiais. Žydrais marškiniais ir kaklaraiščiais. Tik Jono kaklaraištis – gelsvas, o Oko – mėlynas.
Gražiai, tiesiog puikiai atrodo Oko kaklaraištis – mėlynas –
žydrų marškinių fone.
Jono ir Oko eina gatve, tempdami lagaminus ir dairosi:
– Kur Džulija?
Jie patys girdėjo, kaip Džulija aiškino, kad „geriausias
sportas yra seksas“.
Bet dabar Džulija sėdi su draugais, bendradarbiais ir pasakoja, kaip smagu yra suptis sūpynėmis:
– Sūpynės – tai virvė ant šakos, padanga apačioje, o medis –
šlaite. Įsisiūbuoju ir – „sparnuotosios sūpynės“!
– Taip, sparnai būtų smagu! – juokiasi draugai.
O Jono ir Oko vaikščioja po miestą su lagaminais, ieškodami Džulijos.
Džulija sėdi su trimis draugais bendradarbiais – brunete
tamsiai mėlyna suknele ir dviem vyrukais lenktomis nosimis bei atsikišusiais viršutiniais dantimis. Vienas iš jų – su
aksominiu švarku.
Nykuma.
Vartotojai tariasi, kaip praleisti artėjantį savaitgalį. Kalba
beveik žiovaudami. Prisigerti, „gerai“ praleisti laiką sodyboje ir panašiai.
Jie dirba reklamos firmoje ir kalbasi apie teminį vakarėlį.
– Tegul būna „Laukiniai Vakarai“, – siūlo Džulija.
Ketina kino studijoje gauti kepures (taip šneka – iš tikrųjų
sombrerus ir skrybėles).
O Jono ir Oko – beviltiški romantikai.
Lagaminėliuose jie susidėję tempia savo jausmus, kuriais
norėtų pasidalinti su Džulija.
Jeigu ji nenorės jų imti, patys paims ir pasidalins Džuliją
su visomis linksmomis, tuščiai smagiomis jos emocijomis.
Susidės į lagaminėlius tarp jausmų, psichologinių iškrovų ir
vežios po miestą, pasipuošę tais kostiumais, žydrais marškiniais ir kaklaraiščiais.

Surf team
Siras, nuolat vaikščiojantis nuo gatvės galo iki pradžios. Ir
atvirkščiai – nuo pradžios iki galo. Kur čia suprasi – kur galas, o kur pradžia? Nors simboliškai pradžia vis dėlto priskirtina katedros prieangiui. Nes juk miestuose ir visose kitose
sakraliose erdvėse pats didžiausias sacrum yra šventykla. O
ir pradžių pradžia.
Siras kalba telefonu. Visą laiką kalba siriškai.
Štai jis grįžta atgal.
Stabtelna, vėl eina atgal. Kažką rėkauja (telefonui).
Dešine smarkiai mojuoja, joje laiko piniginę ir automobilio raktelius.
Vėl grįžta atgal.
Rėkauja ir gestikuliuoja.

Laiškas į Saremą
Atkelta iš p. 1

pasaulinė istorija? Ir kas apdovanotas tokiu globaliniu protu
ir viską aprėpiančiu akiračiu? Ar pasaulio istorija nesudaryta
iš vietinių, regioninių istorijų? Ir ar šitas teiginys – pasakytas, beje, irgi pabaltijiečio – nėra teisingas tik tada, kai juo
tikima, ir dar viena protinga galva nusisuka kuria nors kryptimi, užtemdydama čionykštę tikrovę?
Man atrodo, kad dauguma mūsų pašnekesių nesąmoningai
sukosi apie vieną klausimą: kaip būti savo šalies ir regiono
patriotu, neprarandant platesnės perspektyvos pojūčio, kritiškumo? Kaip būti patriotu, neįpuolant į „tėviškėlės“ stabmeldystę, uždarus klanus, pasaulinio sąmokslo prieš mus
teorijas? Kaip išvengti provincijos kietuolio pozų, slepiančių nesidomėjimą niekuo kitu, išskyrus save, dvasinio snūdo, kurį lietuvių rašytojas RoRa apibūdino kaip „susitikimo
su kitu gėdą“?
Matau tavo kantrybę bendraujant ir su nesimpatiškais
žmonėmis; lyginu tavo atvirumą ir gyvumą su pažįstamais
arktiniais charakteriais, apskaičiuojančiais kiekvieną draugiškumo džaulį – labai ironiška, kai prisimeni visus tuos stereotipus, anekdotus apie „goriačije estonskije rebiata“ ir t. t.
Klausausi tavo pasakojimų ne tik apie estų literatūrą, bet ir
apie Talino savivaldybės politiką, pietiečių, šiauriečių ir saliečių charakterių skirtumus, apie turtingiausios verslininkų
šeimos iškilimo istoriją, stebiuosi, kaip gerai išmanai įstatymus, net jų pasikeitimus (pirmiausia liečiančius alkoholį, bet
ne tik). Kokios nepoetiškos, nedvasingos temos! Bet – ar ne
tai yra tikrasis, nechimeriškas, prabočių šešėliuose didybės
neieškantis patriotizmas?

ŠIAURĖS        ATĖNAI
Sustoja, eina atgal. Dabar į mus, bet mūsų nemato. Žiūri
juodais akiniais dengtomis tuščiomis akimis.
Trūkčioja kūnu kalbėdamas.
Vėl eina atgal.
Pro šalį pravažiuoja automobilis, čaižiai sucypia stabdžiais. Regis, neatšoka užpakalinių ratų kaladėlės. Jis važiuoja cypdamas, bandydamas įveikti asiliškai užsispyrusios
sistemos pasipriešinimą.
Siras vėl grįžta atgal.
Paauglės, kurioms ką tik suėjo aštuoniolika (pačios apie
tai kalbėjo), aptarinėja mokymosi vairuoti subtilumus. „Sunkiausia pastatyti šonu.“ Jos nenuėjo į pirmą pamoką – fiziką.
Sėdi ir rūko, pliurpia apie mergaitiškus reikalus.
Siras atėjo iki mūsų, tarstelėjo „laba diena“ ir vėl nuėjo
atgal.
Jo pakumpusi nugara su kabančiais mėlynais marškinėliais susilieja su rytmetinio saulėto dangaus žydryne.
Ant krūtinės užrašyta SURF TEAM.
Siras kalba su nuobodžiu šatenu (šiek tiek garbanotu, su
retomis žandenomis) pilku kostiumu.
Atskiras nuotrupas atneša vėjas:
– Sikstyn of džun... Šimtas šešiolika... Aš galvoju... A vy
videli?

Skudurų
karaliaus išpažintis
– Aš – skudurų karalius. Drąsiai ir įžūliai vadinkite mane
tokiu, nes aš tikrai esu toks. Ne, nesu elgeta ir sąvartynuose
besikuičiantis valkata. Esu kuo tikriausias verslininkas, kuriam priklauso visas skudurynų – tų dėvėtų rūbų parduotuvių
tinklas. Ir nieko daugiau. Prekiauju vartotais drabužiais. Mano veidas – ilgas ir rėminamas atlėpusių ausų – yra pats kaip
truputį paglamžytas skuduras.
– Bet juk jūs jaučiatės laisvas?
– Visuomet siekiau ir siekiu išsilaisvinimo. Didžiausia
mano tragedija, kad, net atsilaisvinęs ar išsilaisvinęs, toks
nesijaučiu. Pakartosiu, kad skudurų verslas mane yra įsiurbęs į save.
– O kam jums šie krepšiai? Kam tiek daug prikimštų nešmenų?
– Tai mano materialaus buvimo apoteozė. Juose laikau
dulkes, nugramdytas arba nukratytas nuo savo asmeninių
kojų padų. Tai mano viso gyvenimo dulkės, mano kasdienio prisilytėjimo prie šio pasaulio kūno atributai. Žinote, ko
mums trūksta ir kuo mes pasižymime? Mums trūksta dvasingumo ir esame labai godūs. Taip, ir mano skudurai, ir mano
parduotuvės yra žemiškojo godumo, savanaudiškumo, geismo pasipelnyti įrankis ir simbolis. O dulkės, tegul ir labai
žemiškos, yra mano dvasinis aspektas.
– Dėkojame už pokalbį.
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Spyris.
Kosmonauto kūnas
– Su manimi taip nesielk! Ožy! – ji pastūmė jaunikį, prieš
tai žaismingai pakėlusį koją ir įspyrusį nuotakai į žavų, aptakų, mėlyna vestuvine suknele glotniai aptemptą užpakaliuką.
Pastūmė gana stipriai – jaunavedys pakniopstomis palėkė
kelis didelius žingsnius į priekį. Palėkė, suglumo, supyko,
bet, nenorėdamas kelti skandalo ir gadinti šventės, siekdamas išlaikyti elementaraus padorumo ribas, ėjo pirmyn toliau kaip niekur nieko.
Ėjo ten, kur linksmai čiauškėdama traukė visa vestuvių
kompanija – link upės, žalios, kalvotos pievos skiriamos
nuo miesto (šio siluetas, vainikuojamas barokinės bažnyčios
bokšto ir stalininio namo špilio, šmėžavo visai šalia).
Čia, prie upės, jaunųjų pora ir juos lydintieji turėjo dalyvauti tradiciškai būtinoje fotosesijoje (nešimo per tiltą,
spynos pakabinimo ant turėklų ceremonija jau buvo atlikta),
diriguojamoje ir režisuojamoje reiklaus, savo amato ypatybes nepriekaištingai išmanančio fotografo.
O prieš tai buvo taip smagu!
Jaunieji ėjo susikabinę už rankučių, juokavo, smagiai šūkavosi su kitais, išsiveržusiais priekin ir atgalios numetančiais
kokią nors nepadoriai provokuojančią pastabą. Šalia jų, iš kairės, ėjo jos draugė, atliekanti pamergės ir liudininkės funkciją.
Įspyrė jis galantiškai, apsisukusia nuo bendro šėliojimo
ir įtampos galva. Juk susidūrė su vienu svarbiausių, esmingiausių savo ir jos, mylimų mylimosios, svajotosios ir godotosios, gyvenimo momentų.
– Na ir tebūnie! Tegul pyksta! Višta! Turbūt ir ji neatlaikė
akistatos su reikšmingumu.
Abu ėjo susierzinimo įtemptais veidais, nejaukiai tylėdami.
Galop juos savo rėksmingomis komandomis pagriebė fotografas, šaukdamas:
– Stokite čia! Ant šio kalnelio! Rankos taip! Torsą dešinėn! Veidą į vieną pusę (jaunoji)! O jūs – kiton (jauniki)!
Susikirtimo tarp jaunųjų net nepastebėjusi, tvyksčiojančių
žaibų net nepajutusi palyda vėl laidė replikas ir juokelius.
Jaunieji patys jautė, kad susierzinimas atlėgsta, kad vėl pradeda bendrauti, kad vėl žvalgosi tarpusavyje ir bando išvysti
esmę mylimojo / mylimosios akių gelmėje.
Staiga danguje pasirodė taškelis.
Taškas virto skafandre įkalintu kosmonauto kūnu (turbūt
jau seniai nebegyvu, gyvybės likučius praradusiu aukštesniuosiuose stratosferos sluoksniuose).
Negyvas kosmonautas žaibiškai, su trenksmu ir didele
jėga rėžėsi tiesiai į besifotografuojančių vestuvininkų būrį.
Laimei, nieko neužmušė. Tačiau, apdrabstydamas juos (tokius puošnius ir šventiškus) velėnos gabalais, grumstais,
beformiais mėsgaliais, organų dalimis, galūnių liekanomis,
žarnų skivytais, privertė lėkti į šonus, klykiant iš baimės ir
pasibjaurėjimo.

– VIDAS POŠKUS –

Ar ne patriotizmo išraiška yra kelionės po pasaulį, pažįstant, tiriant, lyginant su tėvyne, pasirodant kaip tos šalies ir
kalbos žmogui, rašytojui, geraširdžiam bastūnui – tų kelionių būta tiek ir tokių įvairių, kad aš, nors ir vyresnis, daugiau laiko avantiūroms turėjęs, kas kartą turėdavau įtempti
atmintį, kad generuočiau kažką panašaus, apytikriai atitinkančio, nors, antra vertus, man pasirodė, kad esi truputį nuo
jų atšalęs, pamatęs tiek, kad pradeda kartotis, ir apskritai –
panūdęs apsistoti, įkurti savo sodą arba labirintą (sodą, tai
yra labirintą), susirasti jukią ir jaukią moteriškę, kaip pasakytų Whitmanas, – apie šituos dalykus, regis, galėjau tau šį
tą naudingo paporinti.
Bastūniško periodo palikimas yra ir puiki tavo anglų kalba
(ir italų, ir rusų, ir suomių, gal ir dar kokių ugrofiniškų šnektų) ir tikslus ar, tiksliau pasakius – profesionalus orientavimasis erdvėje. Užžėlusioje priemiesčio gatvelėje ar metro
stotyje viską įsimindavai iš pirmo karto, surasdavai kryptis,
numerius, bilietų kainas. Muzikanto sūnus ir orientacinio
sporto trenerio sūnėnas tą įvertino, juo labiau žinodamas,
kad nepaklystum ir miške, be problemų sukurtum laužą, pasistatytum palapinę... Todėl lengva širdimi leidausi vedžiojamas (malonu po ilgo laiko niekuo nesirūpinti, žinoti: kad
ir kur būtum, rasis kelias, kavinė, gražus kampas) po light
Gothic, švelnaus grotesko stiliaus metropolį, kurio žmonių
gymis ir virtuvė žiūri į pietus, o pastelinių spalvų pastatai
ilgisi šiaurės rūkų, kad galėtų jais apsisiausti ir tapti dar
įmantresni, dar fantastiškesni –
vedžiojamas po miestą, Budapeštą, kurio vyšnias tu taip
mėgsti, kurio gidas guli prie mano lovos, kad prabudęs paryčiais, galėčiau atsiversti ir dar kartą paklaidžioti –
O dabar, kol pabaigą pasiekęs laiškas šviesolaidžiais lėks
link šiaudais dengtos sodybos prie Baltijos, dabar noriu,

kad laikas, tos penkios dienos, penkiskart dvidešimt keturi,
vadinasi, šimtas dvidešimt valandų, pabaigoj netikėtai sutrumpėjusių viena, atsisuktų ir tarkštelėjusios sustotų kaip
magnetofono kasetė. Vyzdžių projektoriai, didinkit va šitą
vaizdą, ir let it stand still: įstabi secesinė vila, su moterų
galvutėm ir liaunom lelijų linijom ant kiekvienos sienos,
kiekvienos briaunos, su kaminu ir vėjarode iš liaudies pasakų; net ir tualeto prausykla čia iš kaltinio metalo, ir vanduo
trykšta iš mitinio Huno (gal Arpado?) gerklės; be to, vila nemažiau įstabiai nušiurusi, apgriuvusi, neremontuota; dažai
išblukę, patamsėję, durys kliba, tinkas vietomis išbyrėjęs –
žodžiu, tikra, neeuroremontuota Austrovengrija!
Vilos žiemos sode vyksta skaitymai. Salėje – mudu, kiti
„festivalio“ dalyviai ir būrelis kostiumuotų ponių ir ponų
išraiškinga veido mimika ir baltomis, nesveikomis akimis.
Tai silpnaregiai ir aklieji literatai. Jie išklausė mūsų trumpus
pasirodymus, o dabar skaito patys – aišku, vengriškai. Budapešto homerai ir borchesai vienas paskui kitą stojasi iš vietos
(tas kraštinis iš kairės galėtų Chorchę Luisą vaidinti filme),
pasakoja, kada neteko regėjimo ir kada pradėjo rašyti, ir
užvertę galvas, atmintinai ir nė sykio neklysdami recituoja
eilėraščius savo pratisa, hermetiška kalba. Man atrodo, akies
krašteliu tu stebi Gražią Merginą paskutinėje eilėje, matyt,
iš aptarnaujančio personalo. Ar norėdamas atsirevanšuoti ilgakalbiams toje srityje, kurią jiems likimas lėmė apleisti, ar,
greičiau – iš pasigėrėjimo pasauliu, kurio tu, kurio mes visi
nebemokam kitaip išreikšti? Štai gera proga į ją atsisukti –
skaitymai pagaliau lyg ir baigėsi, ir besimarkstantys aklieji,
pirštais atsiskaičiavę klavišus, nuo kurio pradėti, paskambins mums tobulą, iš tikro tobulą Bartoką.
Keturiomis rankomis. Dviese.
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Kevin Hart
Kevinas Hartas gimė 1954 m. Londone, 1966 m. su
tėvais atvyko į Australiją. 1973–1976 m. dėstė filosofiją
Australijos nacionaliniame universitete, 1984 ir 1986 m.
Melburno ir Monasho universitetuose apsigynė daktaro
laipsnį. 2002 m. pradėjo profesoriauti Notr Damo universiteto Filosofijos ir literatūros katedroje, nuo 2007 m. – Virdžinijos universitete.
Yra išleidęs septynis poezijos rinkinius ir dvi kūrybos
rinktines. Yra laimėjęs daug literatūros premijų, daug nuveikė akademiniame darbe, pasižymėjo fenomenologijos,
teologijos, religijos ir literatūros mokslo srityse.

Medis
Reikia viso gyvenimo norint suprasti medį.
Pradedi viršūnėn įlipęs, laikai kiaušinius
Kaip akis išlenktuos jaunos rankos vokuos,
Paimi dar šiltus braižančius lizdus,
Galvodamas apie ką nors kitą. Šakos siūbuos,
Tarsi prašydamos pagalbos, subruzdusios
Kaip skruzdėlės, o lapai su trapiom venom.
Praeis vasara su tirštu derlingu žemės kvapu,
Ir tada vėjo balsas šakose – ir tas
Nuslys į tuštumą, kurią laikai
Su kaimynystės šilkiniu ąžuolu, kuris dejavo
Vieną ankstų rytą gilioj pavasario minkštumoj,
Po to nukrinta ant elektros linijų arba pro stogą.
Reikia viso gyvenimo norint suprasti medį,
Bet gyvenimas greitai kopia, kabinas nagais,
Taigi, neilgai stovėjai po medžiu.

Ametisto kristalai

•

Čia drakono dantų
pieva
purpuro ir indigo
geometrija prisiliečia prie misticizmo
prisimindama Vegos
sušalusios muzikos miestus
Čia mineralų karalystė
pasisuka į nežinią
cheminiai junginiai ieško
kitos formos
akmuo auga
pradėdamas
lėtą kopimą
į kūną
mirtingas virusas
sumani DNR
Pusiau permatomi
pusiau matiniai
šie kristalai plaukia
per miros dūmą
tremties spalva
Žavėkis jų taisyklėm
aspektais ir plotmėm
aiškiom kaip angelo logika
ten mums nėra veidrodžio
Nors tos viršūnės
sveria tavo delną
nenumaldomas svetimas mūsų pačių
siekis
į žvaigždes

Visa kuo sirgome būdami vaikais
Tėra lapkričio purtomas medis

Granatmedis
Antrą kartą
akušerė išstūmė vyrą
į kiemą.
Jis sėdėjo pašiūrėje
su obliuota lenta prie kojų
ir gelsvom garbanotom drožlėm
iki moters triumfuojančio šauksmo.
Marijai miegant
jis apgaubė vaiką savo apsiaustu,
sulinkęs prieš vėją
nuėjo prie granatmedžio,
apsunkusio nuo atsivėrusių vaisių,
ir stebėjo saulėlydį,
nulenkdamas galvą, kad pajustų
šio mirtingo kūdikio
ir savo alsavimą.

Jan Owen
Jan Owen gimė 1940 m. Adelaidėje. Studijavo humanitarinius mokslus ir bibliotekininkystę. Dirbo bibliotekininke, redaktore,
mokytoja. Jos šeštąjį poezijos rinkinį „Poems
1980–2008“ išleido „John Leonard Press“. Už
kūrybą yra pelniusi įvairių apdovanojimų.

Lapai
Švytėjo mėnulis.
Kitame kambaryje atbudo berniukas
ir tyliai gulėdamas čiulpė kumštį.
Girdėjo nakties paukščio verksmą,
vabalo krebždėjimą,
pelės krapštymąsi.
Jis dar nežinojo, kas esąs,
bet žiūrėjo, kaip figmedis meta
ant vidinės sienos savo raštą,
stebėjo šviesą ir šešėlį
savo tėvo namuose.

Paklydęs. Spąstai
Viskas prabėgo taip greitai
Tarsi sapno pradžia prieš nubundant
Tai tik skausmas įlindęs į dilgėlės kūną
Apynio gijomis surištos kojos
Draskaisi plėšais ištrūkti
O vėjo vilkeliai vis stūgauja
Sapnai neišgydo ligų
Sapnai tik pasiima kūną
Ir grąžina vis labiau sudėvėtą
_______
Žydint kaštonams turėtų
Visos šviesos būti išjungtos
Jei kartais
Kraują pralietum

Vakar. Šiandien. Ruduo
Sukuosi kažkur tarp šito rudens,
Plyštančių vėjų ir vėtrungių, rodančių kryptį.
Kažkur tarp snieguotų viršūnių, įšalusio tigro,
Upėmis žemyn, uolėtom pašlaitėm genamo plausto.
Kažkur tarp šito rudens
Ir vėjo draskomų plaučių.
Tarp kojas trinančių batų,
Kuprinės su kirviais ir pjūklais,
Dėžute degtukų.
Kažkur tarp besiplečiančios taigos
Ir lietaus, varvančio į vis dar
Kojas trinančius batus.
Sukuosi kažkur tarp laiko ir erdvės,
Kur pastebimai keičiasi – –
Tik metų laikai.

Apie orą

Mėlynas dubuo
Taurimos Bunkutės piešinys
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Pjedestalo dubuo prieš šviesą
palinkęs į kairę
trokšdamas filosofijos,
o ne vaisių.
Bukas kampas priverčia mane
pagalvoti apie vieną vyrą:
ta iškelta galva turėjo omeny
Kierkergaard’ą, ne dzen.
Gerai, kad vertinu asimetriją,
bet sykiu ir pusiausvyrą.
Taip ir mano gydytojas, kai buvome jauni,
linktelėdavo į šoną
nuleisdamas stetoskopą
ir mikliai pakreipdavo viršun
mano kairį spenelį, kad prilygtų kitam.
Grynai estetinis gestas,
kaip tas, kai nubraukiu pūkelį nuo jo apsiausto,
Atsimenu, dažnai juokdavomės
iš niekniekių.
Vėliau sužinojau, kad jo santuoka iširo,
ir pagalvojau apie tuos metus,
kai abu jautėme,
kad verta reguliariai tikrintis sveikatą.
Ar tai buvo išsilavinimas, ar natūralus polinkis,
padėjęs jam išlikti.
Vertė Lidija Šimkutė

Regis vėjuota
Arba tiesiog
Kyla lėktuvai

Toliau tik ruduo
I
vis vien jau ruduo ir vėjas čia baigias
kažkur ties beržais prasideda lietūs
tarytum dar kas netyčia užklysta
prisėda surūko šiaudą pakramto
II
skilę ąsočiai nebelaiko vandens
nuo vieno lig kito tolimo kranto
traukiantys paukščiai atneša vėtrą
III
vėjas plėšia dangų ir trobą
langines išdrasko
įsupta šakelė taip ir lieka siūbuoti
paukščio baime
IV
dabar jauti jog derėjo
paklausyti žieduos
įsiraususios bitės
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Vienijančio simbolio reikšmė
Atkelta iš p. 4

Be troškimų gyvenantis regi jo esmę,
Nuolat trokštantis temato paviršių.
Akivaizdi giminystė su pagrindine brahmanizmo idėja,
nors tiesioginio sąlyčio galėjo ir nebūti. Laozi – neabejotinai originalus mąstytojas; archetipas, tapęs ritos-brahmano-atmano ir dao sąvokų pagrindu, yra bendražmogiškas
ir aptinkamas visur – kaip primityvi energijos sąvoka, kaip
„sielos jėga“ ar kokiu nors kitu pavadinimu.
Žinantis amžinatvę visa apimantis; visa apimantis, todėl
teisingas; teisingas, todėl valdovas; valdovas, todėl dangiškas; dangiškas, todėl paklūsta dao; paklūsta dao, todėl amžinas; netekęs kūno, nepatiria žalos.
Taigi dao žinojimas išvaduoja ir pakyli taip pat kaip ir
Brahmano žinojimas: įvyksta susivienijimas su dao, begaline „kūrybine trukme“, – pavartosime šią naujausią filosofinę
sąvoką greta senesnių jos giminaičių, nes dao yra ir laiko tėkmė.
Dao – iracionalus, todėl visiškai nesuvokiamas dydis:
Dao yra esybė, miglota ir nesuvokiama.
Dao taip pat ir nesti:
Iš jo, esamo, atsirado viskas pasaulyje; bet šio esamo būtis savo ruožtu atsirado iš jo kaip nesamo. Dao slaptas ir
bevardis.
Dao – akivaizdžiai iracionali priešpriešų jungtis, taigi simbolis, esantis ir nesantis.
Dao dvasia nemari, slėpiningu moteriškumu vadinama.
Slėpiningo moteriškumo vartai vadinami dangaus ir žemės
šaltiniu.
Dao yra kūrybinė esmė, jis kuria kaip tėvas ir gimdo kaip
motina. Jis – kiekvienos būtybės pradžia ir pabaiga.
Tas, kieno darbai dera su dao, tampa vieniu su dao.
Todėl tobulas žmogus išsivaduoja iš priešpriešų, nes permato jų vidinį sąryšį ir kaitą. Antai sakoma:
Pačiam pasitraukti – dangiškas kelias.
Todėl jo (tobulojo) nepasiekia suartėjimas nei išsiskyrimas, nauda nei žala, pagarba nei panieka.
Vienybė su dao primena dvasinę vaiko būseną.
Kaip žinoma, pastaroji psichologinė nuostata – viena iš
krikščioniškosios Dievo karalystės sąlygų, nepaisant visų
racionalių aiškinimų, ji iš tikrųjų yra svarbiausia iracionali
esybė, vaizdinys ir simbolis, turintis išvaduojamąjį poveikį.
Tik krikščioniškasis simbolis labiau socialinio (valstybės)
pobūdžio nei giminiškos rytietiškos sąvokos. Šios tiesiogiai siejasi su egzistavusiais nuo seno dinaminiais vaizdiniais, būtent vaizdiniu magiškos jėgos, būdingos daiktams ir
žmonėms arba – aukštesniu lygiu – dievams ar abstrakčiam
principui.
Tarp daoistinės religijos vaizdinių yra principinės priešpriešos, į kurias skyla dao, būtent jang ir in. Jang – tai šiTEKSTAI NE TEKSTAI
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luma, šviesa, vyriškumas, in – šaltis, tamsa, moteriškumas.
Jang yra ir dangus, o in – žemė. Iš jang jėgos atsiranda „šen“
(schen), dangiškoji žmogaus sielos dalis, iš in jėgos – „guei“
(kwei), žemiškoji dalis. Žmogus – mikrokosmas, sykiu jungiantis priešpriešas. Dangus, žemė ir žmogus – trys pagrindiniai pasaulio elementai, vadinamieji sancai (san-tsai).
Tai perdėm pirmykštis vaizdinys, panašių į jį aptinkame
ir kitur, pvz., Vakarų Afrikos mite apie protėvių porą Obatalą ir Oduduą (dangų ir žemę), gulinčius greta kalabasoje,
ilgmoliūgio inde, kol tarp jų atsiranda sūnus, žmogus. Taigi
žmogus kaip mikrokosmas, jungiantis savyje pasaulio priešpriešas, atitinka iracionalų simbolį, vienijantį psichologines
priešpriešas. Akivaizdu, kad Schilleris nujautė šį žmogaus
archetipą, vadindamas simbolį „gyvu pavidalu“.
Žmogaus sielos dalijimas į „šen“ arba „hun“ (hwun) sielą
ir „guei“ arba „po“ (poh) sielą yra didi psichologinė tiesa. Šį
kinų vaizdinį primena garsioji „Fausto“ vieta:
Many dvi sielos grumias nuolatos! –
Viena kitos norėtų atsiskirti;
Viena, pilna troškimų ir geismų,
Už žemiškos, šiurkščios būties kabinas;
Antroji kyla lig pačių esmių
Ir nyra į giliausius vandenynus.
(Vertė Antanas A. Jonynas)
Taigi egzistuoja dvi priešingos tendencijos, kurios gali
primesti žmogui kraštutines nuostatas, įpainioti jį į pasaulį – nesvarbu, dvasinę ar materialią jo pusę, – šitaip sukiršindamos su pačiu savimi; todėl reikalinga atsvara, būtent
iracionalusis dao. Tad tikintysis baimingai stengiasi gyventi
pagal dao, kad nepatirtų priešpriešų įtampos. Dao, kaip iracionalaus dydžio, neįmanoma pasiekti sąmoningai – Laozi
nuolat pabrėžia šią aplinkybę. Kaip tik ji labai išryškina kitą
specifinę kinų filosofijos sąvoką, „uvei“ (wu wei). Tai yra
„neveikimas“, bet „neveikti“ anaiptol nereiškia „nieko neveikti“. Racionalus noras ką nors sukurti – mūsų epochos
didybė ir nelaimė – neveda prie dao.
Taigi daoistinė etika siekia išspręsti priešpriešų įtampą, atsiradusią iš pasaulio pagrindo, grįžimu prie dao. Šiame kontekste reikėtų prisiminti ir „išminčių iš Omio“, Nakae Toju,
reikšmingą XVII a. japonų filosofą. Remdamasis iš Kinijos
atkeliavusia Zhu Xi mokykla, jis skelbė du principus, „ri“ ir
„ki“. Ri yra pasaulio siela, ki – jo medžiaga. Tačiau ri ir ki
yra tas pats, nes tai Dievo atributai, taigi egzistuoja tik per
jį ir jame. Dievas – jų sąjunga. Siela irgi apima ri ir ki. Toju
sako: „Dievas kaip pasaulio esmė apima visą pasaulį ir kartu
yra visiškai arti mūsų, būtent mūsų pačių kūne.“ Dievas yra
bendrasis Aš, o individualusis Aš – tai „dangus“ mumyse,
antjuslinis, dieviškasis pradas, vadinamas rioši. Rioši – tai
Dievas mumyse, gyvenantis kiekviename individe. Tai tikrasis Aš. Taigi Toju skiria tikrąjį ir netikrąjį Aš. Netikrasis
Aš – įgyta, klaidingų nuomonių sukurta asmenybė. Šį netikrą Aš puikiai galime apibūdinti kaip „personą“ – tą bendrąjį savo esybės vaizdinį, kurį susidarėme, patirdami mūsų
poveikį aplinkai ir aplinkos poveikį mums. Persona nusako,
kas žmogus atrodo esąs pats sau ir aplinkiniams, bet ne tai,
kas jis yra, pasak Schopenhauerio. Toju teigia, kad žmogus
yra individualusis, „tikrasis“ Aš, rioši. Rioši dar vadinamas
„vienišu buvimu“, „vienišu žinojimu“, akivaizdu, dėl to, kad
tai su savasties esme susijusi būsena, anapus bet kokių išorinės patirties nulemtų asmeninių sprendimų. Toju suvokia
rioši kaip summum bonum, kaip „palaimą“ (Brahmanas yra
ananda, palaima). Rioši – pasaulį persmelkianti šviesa, todėl
Inouye ją irgi sieja su Brahmanu. Rioši – meilė žmonėms,
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nemari, visažinė, gera. Blogis atsirandąs iš valios (Schopenhaueris!). Rioši – save reguliuojanti funkcija, priešpriešų ri
ir ki tarpininkė ir taikytoja. Tai „senas išminčius, gyvenantis
tavo širdyje“ – apibūdinimas, visiškai derantis su atitinkamu indų vaizdiniu; pasak japonų filosofijos tėvo kino Wang
Yang-Mingo: „Kiekvienoje širdyje gyvena išminčius (sejin).
Tik žmonės tuo nepakankamai tvirtai tiki, todėl viskas lieka
palaidota.“
Dabar jau nesunku suprasti, koks archajiškas vaizdinys padėjo išspręsti problemą Wagnerio „Parsifalyje“. Kančia – tai
įtampa, atsiradusi dėl priešpriešų, būtent Gralio ir Klingzoro
galios, kurią šis įgijo užvaldęs šventąją Ietį. Klingzoro kerams paklūsta Kundri, toji instinktyvi, dar gamtinė gyvybinė
jėga, kurios stinga Amfortui. Parsifalis išvaduoja libido iš
nuolatinės neįveikiamo potraukio būsenos, nes, viena vertus,
nepasiduoda jo galiai, kita vertus, tebėra atskirtas nuo Gralio. Amfortas yra greta Gralio ir dėl to kenčia, nes jam stinga
priešybės. Parsifalis neturi nei vieno, nei kito, yra „nirdvandva“, laisvas nuo priešpriešų, ir todėl tampa išvaduotoju,
gydančiu ir teikiančiu atsinaujinusią gyvenimo jėgą, sutaikančiu priešpriešas – tai, kas šviesu, dangiška, moteriška
(Gralis), ir tai, kas tamsu, žemiška, vyriška (Ietis). Kundri
mirtį lengva paaiškinti kaip libido išlaisvinimą iš gamtinio,
nesutramdyto pavidalo („jaučio pavidalo“, žr. anksčiau), kuris nukrinta nuo jo kaip negyva forma, o libido jėga, naujas
gyvenimo srautas, prasimuša Gralio švytėjimu.
Iš dalies nevalingai susilaikydamas nuo priešpriešų, Parsifalis užtvenkė libido, taigi sukūrė naują potencialą, leidžiantį naujai pasireikšti energijai. Akivaizdžiai seksualinė
terminologija bemat sugundo suvokti Ieties ir Gralio sąjungą
vienpusiškai, kaip seksualumo išlaisvinimą. Tačiau Amforto
likimas atskleidžia, kad seksualumas čia niekuo dėtas; priešingai, karalius patiria kančią ir netenka valdžios būtent dėl
savo nuosmukio – pasirinktos gamtinės, gyvūniškos nuostatos. Aplinkybė, kad Kundri suviliojo Amfortą, reikšminga
kaip simbolinis aktas, liudijantis, jog tokias žaizdas padaro ne tiek seksualumas, kiek natūralaus potraukio nuostata,
bevalis pasidavimas biologiniam malonumui. Ši nuostata
reiškia, kad mūsų psichikoje gyvūnas pranoksta žmogų.
Gyvūno įveiktam padaroma aukos žaizda, skirta gyvūnui
(turinti paskatinti žmogaus raidą). Jau anksčiau knygoje
„Libido virsmai ir simboliai“ pabrėžiau, kad tikroji problema –
ne seksualumas, o libido „prijaukinimas“; su seksualumu tai
siejasi tik tiek, kiek šis yra viena svarbiausių ir pavojingiausių libido raiškos formų.
Laikydami Amforto atvejį, taip pat Ieties ir Gralio sąjungą
vien seksualine problema, gautume neįveikiamą prieštaravimą, nes tai, kas žaloja, sykiu ir gydytų. Tačiau toks paradoksas leistinas ir teisingas tik sykiu įžvelgiant priešpriešų
sutaikymą aukštesniu lygiu, būtent suvokiant, kad kalbama
ne apie vienokios ar kitokios formos seksualumą, o apie
nuostatą, kuriai paklūsta bet kokia, taigi ir seksualinė, veikla. Nuolat privalau pabrėžti, kad analitinei psichologijai
rūpi nuodugnesnė praktinė problema nei seksualumas ir jo
išstūmimas. Pastaroji sąvoka neabejotinai vertinga aiškinant
infantilią, todėl liguistą sielos dalį, bet anaiptol nėra pakankama kaip principas aiškinti žmogaus sielos visumą. Juk anapus seksualumo ir galios instinkto slypi nuostata seksualumo
ir galios atžvilgiu. Nuostata nėra vien intuityvus reiškinys, t. y.
nesąmoninga ir spontaniška, tai ir sąmoninga funkcija, todėl ji pirmiausia yra požiūris. Mūsų požiūrį bet kokiu kebliu
klausimu itin stipriai veikia tam tikros kolektyvinės idėjos,
sudarančios mūsų dvasinę atmosferą, – kartais tą poveikį
įsisąmoniname, dažniausiai – ne. Šios kolektyvinės idėjos
kuo glaudžiausiai susijusios su praėjusiems šimtmečiams ar
net tūkstantmečiams būdinga gyvenimo samprata ar pasaulėžiūra. Visiškai nesvarbu, ar mes suvokiame tokią priklausomybę: šios idėjos veikia mus jau vien per atmosferą, kuria
kvėpuojame. Šios kolektyvinės idėjos visada yra religinio
pobūdžio; iš filosofinių idėjų kolektyvinį pobūdį įgyja tik
tos, kurios išreiškia kokį nors pirmykštį vaizdinį, t. y. kolektyvinį archetipą (Urbild). Religinį idėjų pobūdį lemia tai,
kad jos išreiškia kolektyvinės nesąmoningumo srities faktus, taigi gali išlaisvinti ir latentines nesąmoningumo srities
energijas. Didžiosios gyvenimo problemos – tarp jų ir seksualumas – visada susijusios su kolektyvinės nesąmoningumo
srities archetipais. Šie netgi tampa tai balansuojančiais, tai
kompensuojančiais veiksniais sprendžiant problemas, kurias
pateikia gyvenimas tikrovėje.
Tai neturėtų stebinti: juk šie vaizdiniai – nuosėdos patirties, susikaupusios per daugybę prisitaikymo ir kovos už būvį tūkstantmečių. Todėl kiekvienas didis gyvenimo potyris,
kiekviena didžiulė įtampa palyti šių vaizdinių lobyną ir pateikia juos vidiniam suvokimui, kuris gali tapti sąmoningas,
jei individas turi pakankamai savivokos ir nuovokos, kad ne
vien aklai išgyventų, bet ir mąstytų tai, ką patiria; jei taip
nėra, jis – pats to nesuvokdamas – konkrečiai išgyvena savo
mitą ir simbolį.
Iš: Carl Gustav Jung. Psychologische Typen.
Gesammelte Werke. Bd. 6. Patmos Verlag, 2011
Vertė Austėja Merkevičiūtė
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Kurt, o ne rašyt
Laima Kreivytė. Sapfo skai(s)tykla. Eilėraščiai.
V.: Homo liber, 2013. 64 p.

Viename „Santaros-Šviesos“ suvažiavime (galėjo
būti kokie 2009-ieji) filosofas Algis Mickūnas, pamenu, apgailestavo – esą lietuvių moterų poezijoje beveik
nesą jokių sapfizmų (galėjo ir kitaip pasakyti, cituoju
netiksliai). Tai va, galime kartu pasidžiaugti – sapfizmų
sulig Laimos Kreivytės knyga akivaizdžiai padaugėjo,
jie bado akis iš pat pavadinimo.
Simptomiška, kad pirmąkart su Laima susipažinau
ne kokioje nors sterilioje skaitykloje, o lesbiečių bare.
Sėdėjau viena, prie manęs priėjo nepažįstamoji ir sako:
„Kaip Gruzijoj sekėsi?“ Net loštelėjau, nes nesitikėjau, kad toje terpėje lankosi „Šatėnų“ skaitytojos ir net
bendraautorės (lyg ir to paties penktadienio numeryje
buvau aprašiusi kelionės įspūdžius). Dar kažką šnektelėjom; buvau skaičiusi jos recenzijas ir šiaip žinojau iš
pavardės kaip parodų kuratorę, bet tik tada pirmąkart
identifikavau tikrovėje.
Vėliau vis tekdavo atsidurti tuose pačiuose provincialaus Vilniaus smagračiuose; renginiuose, laikraščiuose,
įvykiuose ir pan. Laimą suvokiau kaip menotyrininkę,
nors kartą (tuo metu dar dirbau telike), kuisdamasi
montažinėje, atsitiktinai pamačiau ją bene 1996-ųjų
„Ženklų“ laidoje. Ten ji buvo pristatyta kaip menininkė, todėl jos biografija ir man ėmė kelti abejonių – pavyko bent jau išsiaiškinti, kad dalyvauja menininkių
grupėje „Cooltūristės“. Dar labai prajuokino faktas,
kad Laima ketino parašyti disertaciją tema „Lietuvių
skulptūra viešojoje erdvėje nuo 1977-ųjų“ – nors neabejoju, kad veikalas būtų puikus, linksmai nuteikė srities
pasirinkimas.
Laimos Kreivytės eilėraščiai įdomūs kaip autentiškų
išgyvenimų liudijimai, perteikiantys autobiografinius
momentus. Tai lyrika, nors esama keturvėjišką stilių
imituojančio kalbėjimo; bet ne avangardas. Skliausteliai pavadinime, žymintys neva dekonstrukciją, – so
last day, kaip sako jaunimas, bet aš ir tą jai atleidžiu.
Minimalus eilėraščių skaičius – vos trisdešimt aštuoni.
Knyga plona, neperkrauta. Anotacija erzina: „[...] Jis
nurodo du svarbius dėmenis: išpažintinės lyrikos tradiciją ir intertekstualumą. Sapfo vardas prideda trečiąjį – trangresiją“ (iš to rimtumo net s raidė praleista

– g. k.). Buvo galima ne taip griozdiškai, paprasčiau;
juk ne monografija apie skulptūras viduje. Vienas gražiausių tekstų, „Užkeikimas“, kur kas šilčiau pristatytų
visą knygos esmę: „surišai bambagyslę / atėjus pas mano vyrą / laume ragana rūdžių plaukais / akim ametisto
/ iki grabo lentos tavęs neužmiršiu / man / dabar priklausai / bėgsi Prahon Paryžiun / slėpsies Antakalny /
melsies kūno kalba / rūtom smilkysies / nieks negelbės
/ veidą išės saulės dėmės / ir sugrįš pas žuvis / mylimasis“ (p. 10). Knygos paskyrimas dukrai („Ūlai –
nebijok ir nelauk“) taip pat skatina naujai permąstyti
motinystę ne vien kaip saugojančios globos, bet ir kaip
intymiosios bei emancipacinės patirties perdavimo būtinybę.
Kadangi literatūra nėra pagrindinė Laimos veikla,
galbūt galima laisviau apie tai kalbėti – apie tik poezija išsakomus dalykus, apie Adrienne Rich (ar bent
jau Neringos Abrutytės, galvojant lokaliau) konteksto
poeziją. Tačiau ir to konteksto neišmanau, už Rich man
artimesnė Anne Sexton (dėl vulgarios priežasties: jos
vertimų daugiau). Todėl gal reikėtų eiti dar siauresniu
takeliu, primygtinai nenarstant to, kas ir taip matoma.
Gražu, kai naivoki pasažai primena ne vien neparašytos disertacijos istoriją: „[...] šaldytuvas palaiko / buto
gyvybę / jo ritmingas burzgimas / nakties tyloje / kai
į tamsą atsimuša / žvilgsnis / kai turėčiau rašyt / o ne
„kurt“ / ir miegot o ne mirti“ („švinta“, p. 17). Priverstinis imperatyvas „rašyt, o ne „kurt“ neblogai apibūdintų
ir lyrinės veikėjos asmenybę: ji nėra tiek perversiškai
disciplinuota, kad atsižadėtų nepragmatiško kūrybingumo, menininkės ambicijos. Nemažai nemigos motyvų, jie kartojasi. O nemiga, jeigu tikėsime Emmanueliu
Lévinu ir painiais fenomenologų svarstymais, gali būti
tokia pat kankinanti kaip nemirtingumas, jeigu paralelę tarp miego ir mirties suvoksime kaip tarp nemigos
ir nemirtingumo. Vadinasi, nemigą galima interpretuoti ir kaip simbolinį atsisakymą mirti (galbūt – mirti
kaip menininkei, įtvirtinant kitą tapatybę); be abejo,
neįsisąmonintą. Apie tokią interpretacijos galimybę
išsiduodama ir kituose tekstuose, užuominomis („...jei
bijočiau mirties“, p. 11).
Reprezentacinis eilėraštis „Sapfo skai(s)tykla“ ne tik
paaiškina knygos pavadinimą, bet ir emocingai „sužmogina“ knygas, paliekama poetiška aliuzija į biografijos
partneres: „jos trinasi šonais / nemaskatuoja skvernais

/ išrikiuotos it kareiviai / be uniformų / nebent tos / iš
elitinio / pasaulinės literatūros bibliotekos / dalinio //
drauges renkasi pagal ūgį / kartais pagal spalvą / kai
kurios buriasi į draugijas / kitos šliejasi prie bet ko /
yra numylėtinių / kurias varto glosto / neša nuo stalo
prie lovos / kol palieka išžergę / prie kompiuterio / kitos kantriai laukia / šeimininkės / kuri niekada neprieis
/ tik iš kvailo užsispyrimo / jaučiasi pranašesnės / už
tapetus“ (p. 39). Skaistyklos motyvas ne visai pateisintas, todėl skliaustelių pavadinime galėjo ir nebūti. Įmanoma, autorei maloni toji knygos skyrius dirbtinokai
formuojanti skaistyklos, sakyklos, skaityklos trilogija,
tarsi žadanti „nuvogti“ galias iš religijoje funkcionuojančių hierarchijų (mano galva, ne visai originaliai, bet
tiek to, ką padarysi). Kad autorė tikrai mąsto labiau
vizualinėmis negu akustinėmis asociacijomis, liudija
ir eilėraštis „O“ (p. 46), kuriame varijuojama fonetine
Gertrude Stein formulės rožė yra rožė yra rožė išraiška.
Vizualiai ir akustiškai įtaigus, vienas stipriausių yra ir
knygą uždarantis, paskutinis eilėraštis („...poezija nėra
kairiarankė“, p. 58).
Neseniai klausiausi radijo laidos „Po lyros ženklu“:
Alfonsas Andriuškevičius apie poezijos vertimus – regis, komentuodamas Sylvią Plath, pasakė, kad poezija
esanti „jausmingas kalbėjimas muzikiniu ritmu“ (ar
kažkaip panašiai, gerai nenugirdau, bet tas pasakymas
man labai tiko ir patiko). Tą patį galėčiau pasakyti ir
apie gan vientisą „Sapfo skai(s)tyklą“, emocingai reiškiančią nedominuojančiai lyrikos tradicijai būdingus
išgyvenimus, netipinius biografijos momentus, sapfinį pasaulio modelį. Nors esama ir silpnesnių tekstų:
pavyzdžiui, „malda už teisingą reprodukciją“ (p. 56) –
perdėm publicistinis (nors ir šmaikštus, ironiškas, sugestijuoja pilietinę poziciją etc). Ir, žinoma, autorę yra
smarkiai užbūręs Sapfo mitas, matyt, itin patrauklus ir
vertas susitapatinti išsilavinimo paralelėmis: apatiniame viršelyje ji jį visai racionaliai perša ir motyvuoja.
Bėda, šiandien jis gali kai kada pasirodyti banalokas;
kultūroje jau nemenkai eksploatuotas. Bet: net Mickūnas nebegalės sakyti, kad sapfizmų moterų poezijoje
neturime.

– GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ –

Būties dantų skausmas

Rūta Jakutytė. Be pavadinimo. 2013

Viskas aplinkui tėra skaudantys dantys, kurių nervai tarsi milžiniško dydžio
ilgintuvai įjungti tiesiai į vidų. Neišeina tų nervų neliesti. Jie patys savaime
plaikstosi, paklaikusio žvilgsnio papėdėse augindami žėrinčius druskų kalnelius.
Tai skausmas, kuris permuša savo paties
buvimą. Norėtųsi išrauti visus pūliuo-

jančius būties dantis, išdaužyti plaktukais, kirviais iškapoti gleivėtas pasaulio
dantenas, kad bent vieną suknistą dieną
taip stipriai negeltų, kad išeitų bent šiek
tiek pozityviau žiūrėti į aplinką suvokiant, kad joje slypi ne tik neišvengiami
demonai, užskvotinę visas manyje esančias dvasines celes.
Rodos, anksčiau gyvenau ir niekad net
nebūčiau pagalvojęs, kad kažkada gali
būti taip sunku priimti visą dūzgiančią
realybę, kuri savo milžiniškais sparneliais sukelia dvasinę griūtį. Ji tampa
nepakeliama. Demonai, kuriuos turime
kiekvienas savyje, nuolat šlapinasi į
mano sąmonės gėlą vandenį, jį versdami rūgšties upėmis, kurios tekėdamos
išgraužia viską, ką sutinka pakeliui. Laikui bėgant nieko nebelieka. Jokios padoresnės salelės, kurioje būtų galima kažką
pradėt iš naujo su savimi pačiu. O ką jau
kalbėti apie kito žmogaus įsileidimą, jei
nebėra net kur pačiam padėti pėdos. Manyje nebėra jokio sausumos taško, nuo
kurio būtų galima atsispirti.
Esu tik būtybė, kuri kraustosi iš proto.
Arba kraustosi iš savęs pačios į niekur.
Rodos, nebėra jėgų kovoti. Net užmerkęs akis jaučiu, kaip kažkas bando
pradrėksti vokus iš vidaus, kišdamas atsargiai ilgą neapčiuopiamą nagą it košmaro adatą per vyzdžių centrus. Kai toks
nagas išlenda, išgriovęs akių barikadas,
jis užsilenkia tapdamas kabliuku. Tuo-

met kliūnu net žiūrėdamas į veidrodį.
Už savęs paties. Už savo paties kabliukų, kurie styro iš akių, kurie atsispindi
veidrodyje. Už tų, kurių greičiausiai net
nėra. O aš ar esu? Turbūt tik būsiu. Kažkada pagimdytas kreivo veidrodžio.
Su tokiomis jausenomis toli nenužingsniuosi. Dienų dienas gulėdamas
lovos apkasuose svarstau, kas su manimi negerai. Kas negerai su viskuo, kas
vyksta. Kodėl būties dantenos tokios
gličios ir nemalonios, kodėl nervai tokie atviri. Kad ir kiek bandyčiau juos
izoliuoti, vyniodamas lipniomis juostomis, kad nesiliestų vienas su kitu, kad
netrumpintų ir pagaliau nekibirkščiuotų
vienatvės, liūdesio žiežirbos... rezultatai
nuliniai. Visai nenoriu tikėti, kad mano
tokia prigimtis. Skęsti vienatvės pamazgose anoks čia gyvenimas. Viskas
aplinkui pykdo. Vimdo. Regis, imsi ir
išvemsi kokio nors demono apvirškintą galvą, kuri bus nugraužta skrandžio
rūgšties, vien tam, kad bent šiek tiek atsikeršintum. O kam aš jaučiu nenumaldomą kerštą – sau?
Įvairios mintys savo snapeliais lesa
sveiką protą it zylės lašinius. Sveiką?
Įdomu, kiek jo ten beliko. Vis galvoju,
kad gyvenu ne vadovaudamasis sveiku
protu, o atmintimi, prisimindamas, kaip
turėtų elgtis žmonės. Gyvenimas iš atminties. Visos bendravimo, meilės schemos etc.

Po perkūnais, koks aš tuščias. Kaip
išdraskyta elektros skydinė. Kaip skaudantys dantys. Kaip atviras nervas. Ir
niekas neišvalys jokių kanalų, nes pats
per daug ilgai buvau pristatęs užtvankų,
kurios neleido liūdesiui nutekėti. O stovintis vietoje liūdesys ima pūti išskirdamas žiaurų vienatvės jausmą.
Tai kiekgi manęs beliko? Kūnas. Kuris iš tikrųjų nieko nereiškia. Sumauta
mėsos pašiūrė, dengianti ir slepianti nuo
lietaus raišą dvasią. Manęs išvis nėra. Aš
tik visa tai, kas neegzistuoja, neegzistuojančiu žvilgsniu gainiojantis vaikystėje
pamėgtus balionus. Aš tik sprogimas,
kuris nuaidi erdvėje vieną kartą, palikdamas sukiužusį mėsgalį, kadaise pripūstą Dievo ar Darwino. Net ir tai neturi
jokios didesnės prasmės, žinant, kad esi
subjektas aplinkui egzistuojančių objektų atžvilgiu.
Diena iš dienos susigūžęs laukiu, kol
kažkas ateis ir išraus mane patį tarsi
skaudantį dantį. Tuomet viskas baigsis.
Nes pernelyg vargina būti dantimis, kuriais neišeina perkąsti net paties savęs.

– Ernestas Noreika –
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Kalavijo simbolika
Tikriausiai retas, žvelgdamas į muziejų ekspozicijose
išdėliotus šaltuosius ginklus, pagalvoja, kad ginklas – tai
ne tik baisus žudymo įrankis, bet ir daiktas, išreiškiantis tam tikrus simbolinius klodus. Šioji simbolika gimė
neatmenamais laikais ir formavosi per visą žmonijos
istoriją. Ji aptinkama mitologijoje, pasakose, papročiuose, o kai kurios itin archajiškos reikšmės atkeliavo
ir į mūsų laikus.
Literatūrinėje ir žodinėje Europos tradicijoje surasime
apsčiai paslaptingų ir stebuklingų ginklų. Tai magiškos
ietys, lankai, strėlės ir skydai, tačiau bene daugiausia
dėmesio skirta būtent kardams ir kalavijams.
Viduramžiškose įšventinimo į riterius ceremonijose
vienas pagrindinių momentų buvo kalavijo būsimajam
riteriui įteikimas arba jo apjuosimas diržu, prie kurio
prikabintas šis ginklas. Tai buvo labai simbolinis, netgi
sakralus aktas, bylojantis apie naujo nario priėmimą į
kilmingų karių bendruomenę ir tam tikro statuso jam
suteikimą. Žinoma, daugeliui naujųjų riterių (dažniausiai – buvusiems ginklanešiams) kalavijas ir mokėjimas
juo kautis nebuvo naujiena, nes šiuo ginklu paprastai
buvo kovojama ir iki tampant riteriais, tačiau pats kalavijo įteikimas per ceremoniją reiškė kur kas daugiau
nei paprastą ginklo perdavimą iš rankų į rankas – tai
simbolizavo visiškai naujo gyvenimo etapo pradžią ir
savanorišką sutikimą su visomis kariško išrinktųjų luomo taisyklėmis.
Manoma, kad šio papročio ištakų reikia ieškoti pagoniškose Europos visuomenėse. Romos istorikas Tacitas
taip aprašo germanų ginklo įteikimo tradicijas: „Niekas nedrįso nešioti ginklo iki to laiko, kol bendruomenė nepripažins [jaunuolio – V. M.] subrendusiu tam.
Tuomet bendruomenės sueigoje kuris nors iš senolių,
arba tėvas, arba giminaitis, įteikia jaunuoliui skydą ir
ietį. Tokia yra pirmoji jam išreikšta pagarba.“ Taigi,
tiek įšventinimo į riterius aktas, tiek germaniškas jaunuolio tapsmo genties vyru ir kariu paprotys iš esmės
yra vienos kilmės ir demonstruoja tam tikrą iniciaciją
per ginklo simboliką. Beje, dar ir mūsų dienomis kai
kuriose šalyse pirmojo karininko laipsnio suteikimas
yra lydimas ceremonijos, kurios metu karo mokyklos
absolvento petys paliečiamas kardu (seniau kardas ar
durklas buvo įteikiamas). Tai irgi savotiška šiuolaikinė
„iniciacija“ ir senųjų įšventinimo tradicijų atgarsis.
Paprastai senosiose Europos kultūrose ginklą nešioti galėjo tik laisvas žmogus. Laisvo žmogaus statusas
buvo būtinas ir kandidatui į riterius. Vergas ar baudžiauninkas negalėjo nešiotis jokio rimtesnio ginklo
(išskyrus buityje naudojamus savadarbius peiliukus,
kirvukus ir pan.) ne tik todėl, kad nebūtų išgalėjęs tokio
įsigyti, bet ir todėl, kad ginklo turėjimas ir nešiojimas
simboliškai buvo siejama su asmens laisve ir garbingu visaverčio savo genties ar luomo atstovo statusu. Ir
atvirkščiai – ginklo atėmimas reiškė to garbingo statuso praradimą. Ankstyvojoje riterystėje asmuo, iš kurio
dėl kokių nors priežasčių buvo atimamas riterio vardas,
tiesiog atiduodavo savo kalaviją ir iškart tapdavo visų
paniekintu atstumtuoju. Vėliau riterio vardo atėmimas
virto ištisu ritualu, kai buvusio kario atributai, taip pat
ir ginklas buvo numetami į purvą po kojomis ir nepataisomai sugadinami (sulaužomi, sudaužomi ir pan.),
kad niekas niekada negalėtų panaudoti šių buvusio savininko elgesiu suteptų ginklų. Taigi, ginklo įteikimas
per įšventinimo ceremoniją tik pakeldavo laisvo žmogaus statusą, o teisės nešioti ginklą atėmimas nublokšdavo paniekintąjį kur kas žemiau, negu jis buvo prieš
įteikiant jam ginklą. Kalavijo atėmimas reiškė ne tik
įgytos padėties, bet ir visišką garbės praradimą, o „garbės praradimas“ neretai reiškė atsidūrimą už socialinių
to meto ribų. Dar XIX a. pab.–XX a. pr. Europos šalyse
karininko vardą suteršusio kario kardas buvo laužomas
prieš visą rikiuotę, tai reiškė simbolinę ginklo mirtį
kartu su karininko garbės mirtimi. Paprastai po šios
ceremonijos laipsnį praradusio išdaviko laukė įkalinimas, o ypatingais atvejais – netgi mirties bausmė.
Įvairiose legendose kalavijams dažnai priskiriamos
neįprastos savybės. Jie buvo tarsi įasmeninami sutei-

Edmund Leighton. Įšventinimas į riterius. 1901

kiant jiems vardus ir vien Europoje tokių suskaičiuojama keli šimtai. Tikėtina, kad šis paprotys siejosi su
senais pagoniškais tikėjimais, jog šlovingą karį su jo
ginklu sieja kažkoks paslaptingas, netgi antgamtinis
ryšys. Tam tikra prasme kalavijas galėjo būti laikomas
„gyvu“, turinčiu savo sielą, atmintį ir pasižyminčiu
tam tikromis savybėmis. Netiesiogiai tai patvirtintų ir
archeologų tyrinėtose kapavietėse rasti tyčia sulaužyti ar sulenkti kalavijai, tai galėtų reikšti, kad ginklas
buvo simboliškai „nužudomas“ ir laidojamas kartu su
savininku. Tiesa, yra ir kitų versijų, jog kalavijai buvo
laužomi tam, kad jais negalėtų pasinaudoti niekas kitas (pavyzdžiui, kapinių plėšikai ar priešai), tačiau toks
„gadinimo ritualas“ gali būti sąlygotas kelių skirtingų
priežasčių. Kaip ir kiti patys būtiniausi daiktai, ginklas
turėdavo lydėti savo šeimininką į kitą pasaulį ir ten ištikimai tarnauti jam toliau.
Paslaptimis apipintų stebuklingų kalavijų tiek daug,
kad, norint aprašyti visus su jais susijusius pasakojimus ir legendas, neužtektų nei laiko, nei vietos.
Stebuklingais kalavijais ginkluoti dievai, angelai, legendiniai karaliai ir didvyriai. Paprastai magiškomis
galiomis pasižymintis kalavijas būna įteikiamas herojui „iš aukščiau“ arba „laukia savo šeimininko“, kuris per didelius vargus turi jį atrasti. Karalius Artūras
gauna savo kalaviją Ekskaliburą iš Ežero valdovės
rankų, legendinis Zygfrydas pasiima savąjį Balmungą
kaip atlygį už pagalbą karališkojo lobio dalybose, o legendiniam riteriui Rolandui kalaviją Diurendalį įteikia
pats Karolis Didysis. Skirtingų Europos tautų folklore
didvyrių kalavijai pasižymėjo įvairiausiomis savybėmis. Buvo pasakojama, kad jie gali stabdyti kraujavimą, liepsnoti rankose nepalikdami nudegimų, kalbėti ir
dainuoti, šviesti tamsoje, niekada neatšipti, pasižymėti
kelių karių jėga, visuomet sugrįžti pas savo šeimininką
ar net kautis be jo. Visa tai rodo, kad senojoje Europoje
kalavijams ir kardams teikta didžiulė pagarba, ji atsispindėjo visais tautosakos lygmenimis – nuo liaudies
pasakojimų iki herojinių riteriškų giesmių.
Tačiau kodėl paprastas šaltasis ginklas buvo apipintas tiek daug simbolinių prasmių, legendų ir mitų?
Kad suprastume visą simbolinę ginklo evoliuciją,
tenka atsigręžti į patį žmonijos istorijos priešaušrį, tai
yra į tuos laikus, kai pradėti gaminti pirmieji, gana primityvūs, šaltųjų ginklų prototipai. Tikriausiai tam tikra
sakralinė prasmė tiems pirmykščiams ginklams buvo
suteikta jau tada, nes nuo jų gausumo ir efektyvumo

priklausė bendruomenės gyvenimas – sėkmė medžioklėje ar kovoje su konkurentais. Neįmantrus ginklas
galėjo būti laikomas tam tikru gerovę užtikrinančiu pagalbininku. Ilgainiui vis tobulinami duriamieji ir kertamieji ginklai tapo neatsiejamu stipriausių ir narsiausių
genties vyrų atributu, atsirado ginklo, kaip tam tikrą
statusą liudijančio simbolio, reikšmė. Pastarąją simboliką galima laikyti universalia, nes ginklo sakralizavimas ir tam tikrų simbolinių prasmių jam suteikimas
buvo būdingas daugeliui kultūrų.
Ankstyvosiose Europos tradicijose garbingas karo
ginklas buvo tai, kas skyrė vyrą nuo vergo, vaiko ir
moters. Tai buvo vyriškos brandos ir galios simbolis.
Būtent toks supratimas ilgiausiai išsilaikė „barbariškoje“ Europos dalyje, kai senovės Roma jau buvo perėjusi prie reguliariosios legionų kariuomenės. Tarp to
meto visų šaltųjų ginklų kalavijas nusipelnė didžiausios pagarbos ir buvo apipintas tiek simbolinių prasmių
tikriausiai todėl, kad tai buvo itin brangus, toli gražu
ne kiekvienam prieinamas ginklas. Geram kalavijui
nukaldinti reikėjo daug laiko ir didžiulio ginklakalių
meistriškumo, o tai senovėje buvo prilyginama menui
ar netgi stebukladarystei. Būtent todėl stebuklingų kalavijų kaldinimas kadaise sietas su dieviškomis kalvėmis ar nagingomis mitinėmis būtybėmis (pavyzdžiui,
Hefaistu, požemių nykštukais ir pan.). Feodaliniais
laikais, kai kalavijas tapo neatsiejamu elitinio kilmingų karių sluoksnio atributu, sunku suskaičiuoti visas
tas ceremonijas, kurios buvo atliekamos pasitelkus jį.
Laikant kalaviją buvo prisiekiama, prie jo buvo tariami maldos žodžiai (riterišku viduramžių supratimu,
apačion nukreiptas kalavijas atkartojo Šv. Kryžiaus
formą), šaltiniuose aptinkama užuominų, kad naktį
prieš įšventinamas į riterius kandidatas privalėjo praleisti bažnyčioje „budėdamas prie kalavijo“, tai reiškė
maldą ir savotišką meditaciją. Ilgainiui kalavijas tapo
vienu iš daugelio Europos monarchų valdžios atributų,
kartu su karūna, valdžios rutuliu ir skeptru jis būdavo
įteikiamas karūnavimo metu kaip valstybinės galios,
karališkojo orumo, teisės bausti ir pasigailėti simbolis.
Visos valdovo regalijos, taigi ir pagrindinis „valstybės
kalavijas“, karaliui ar imperatoriui buvo perduodamos
tarytum iš paties Dievo rankų su Bažnyčios palaiminta
teise viešpatauti ir spręsti pavaldinių likimus.
Kalavijo sąsajos su teisingumu taip pat turi senas tradicijas ir kyla iš antikinių laikų.
Vienas iš romėnų teisingumo deivės Justicijos atributų yra kalavijas, kuris turi priminti apie neišvengiamą
atpildą įstatymo ir papročių pažeidėjams. Kalavijas neretai aptinkamas ir senojoje heraldikoje, kur jis reiškia ne tik pasiryžimą kovoti ir ginti savo teises, bet ir
valdingumą, tvarką, teisingumą. Kalavijas yra vienas
iš lietuviškojo Vyčio atributų, jis galėtų reikšti ne tik
amžiną kovą dėl Laisvės, bet ir siekį, ryžtą, iniciatyvumą, pozityvų veržlumą plačiąja prasme. Taigi, kalaviju
ginkluotas raitelis gali reikšti priešpriešą sustabarėjimui ir apsileidimui.
Universalioji kalavijo simbolika ir vaizdinio populiarumas nekart bandytas aiškinti psichologiniu požiūriu.
Carlas Gustavas Jungas rašė, kad kalavijas yra į tam
tikrą rezultatą nukreipta valios išraiška, ir siejo šį ginklą su žmogiškąja Esybe. Kalavijas susijęs su vyriškąja
veržlumo, kovos, ieškojimo ir dominavimo simbolika
ir šiuo aspektu yra priešpriešinamas moteriškai Taurės,
įsčių, simbolikai. Būtent šios gelminės, su lytiškumu
susijusios prasmės yra ypač svarbios, jeigu norime
suvokti, kaip tam tikros giliausios žmonijos idėjos ir
archetipai išreiškiami, atrodytų, kasdieniais ir materialiais daiktais. O juk daugelis tų idėjų kreipiasi į žmogų
per tuos pačius simbolius netgi visiškai negiminiškose,
viena nuo kitos nutolusiose kultūrose. Ir šaltojo ginklo –
kardo, kalavijo – simbolis yra vienas iš tokių.

– Vitalijus Michalovskis –
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Pavėluotas in memoriam
Jau seniai sakiau ir sau daug sykių žadėjau – parašysiu
apie Robkę, būtinai turiu parašyt apie Robkę. Nuo tos dienos, kai perskaičiau, kad jo – nebėra. Taip jau nutinka – prisilieti prie žmogaus su juo bendraudamas, susibičiuliauji,
bet gyvenimas tave ar bičiulį išskiria dešimtmečiams, vis
kartkartėmis prisimeni jį – ar užtikęs pavardę kokiam leidinyje, ar susitikęs bendrą pažįstamą, kurio klausi: „Na, o kaip
laikosi tas ar anas?“
Išėjo Robkė, ir kaži kodėl mintyse ima suktis visokiausi
su juo susiję prisiminimai – ar iš Salomeikos laikų, kur jis
mokėsi žemesnėje klasėje, ar iš Karalienės dramos būrelio
ant Tauro kalno, kur drauge repetuodavom, ar, pagaliau, iš
audringų universiteto metų. Labiausia Robkę įsiminiau dėl
jo gerumo. Tokio neįprastai nuoširdaus, nemeluojančio, inteligentiškai neįkyraus, todėl visad subtilaus.
Buvo 1978 metų gruodis, šaltas ir nepaprastai baltas, Neris
plukdė vis didesnes ir didesnes lytis. Žodžiu, gruodis buvo
toks, kokiam mūsuose gruodžiui ir derėtų būti. Iš mokyklos
išpėdinau drauge su Robke – rūbinėje abu vienu metu pasiėmėm paltus ir išsliūkinom pro duris. Robkė gyveno visai netoli mokyklos – iškart už gėlių turgelio, priešais „Kronikos“
kino teatrą, kuriame kartais susitikdavome, – abu pabėgę iš
pamokų, – už 10 kapeikų ten būdavo galima ištūnoti kone
visą dieną, o kartais ten rodydavo visai įdomių filmų.
– Cizų turi? – paklausė Robkė, kai tik už nugaros trinktelėjo didžiulės medinės mokyklos durys.
– Ne, o tu?
– Ir aš ne. O pinigų turi, nes aš viską pravalgiau?
– Turiu, Robke, net visą rublį – triasučke* išlošiau!
– Tai gal nusiperkam „Kosmoso“ ir eime pas mane?
– Hm, – sudvejojau, – man už poros valandų pas Iloną,
algebros papildomai mokytis, atsilikau po ligoninės.
– Algebros, sakai, – lyg šyptelėjo, lyg paklausė Robkė. –
Žiūriu, dabar visi ko nors papildomai mokosi – tu algebros
pas Žvirblytę, Mikas biologijos pas Didoną, o Vaškelis tai
turbūt megzti mokosi pas Lolitą…
Aš nežmoniškai nuraudau, nes visa mokykla žinojo, kad
Sieras Kanovičius yra iki ausų įsikliopinęs Žvirblytę – visų
laikų ir laidų mokslo pirmūnę, būsimą mūsų aukso medalininkę ir ilgiausios mokykloje kasos savininkę…
– Klausyk, Sierai, – tyliai tarstelėjo Robkė, – perkam cizų,
einam pas mane – parūkysim, pasibūsim, o tada jau eisi tos
algebros ar dar ko nors mokytis.
„Klaipėdos“ stotelėje stovėjo tabako kioskas, iš kurio
gundančiai į mus žvelgdavo kubietiški „Partagas“, „Monte Cristo“ ir tautinį folklorą minintys „Jūratė“, „Kastytis“,
darbininkiškoji „Prima“, brandaus socializmo pasiekimus
šlovinantis „Kosmosas“ ir gražioji „Nefertitė“. Čia visados
cigarečių parduodavo Gierkai, Aismontui, Žygeliui ir dar
keliems labiau ūgtelėjusiems bendraamžiams. Nežinau, bet,
paprašius cigarečių, pardavėjos žvilgsnis staiga pasidarydavo sąmokslininkiškas, kone užjaučiantis vargšus nepilname-

čius, taip beatodairiškai skubančius į išsvajotąjį, bet anaiptol
ne visad išmintingą suaugusiųjų pasaulį. Aš turėjau „savą“
kioską – prie Čiurlionkės, ten turėjau manęs gailėjusią pardavėją, o šita „Klaipėdos“ stotelės tabako karalienė man
atrodė ganėtinai grėsmingai. Ilgai apsižiūrinėjau, kad ištaikyčiau akimirką, kai aplinkui bus kuo mažiau žmonių – dar
koks pažįstamas ar mokytojas pamatys, tėvams paskųs.
– Man „Kosmoso“ pakelį, prašom, – pasakiau kiek galėdamas žemesniu balsu, iš paskutiniųjų laikydamasis ant mane paaukštinti turinčių kojų pirštų galų…
Po kiek laiko su Robke jau mėgavomės dūmu. Rūkėm prie
jo namų, lauke, beveik nesislėpdami, nes sunku buvo pasakyt – ar dūmus leidom, ar garus… Grįžę susėdome virtuvėje,
Robkė paruošė kavos.
– Nori, aš tau savo eilėraščių paskaitysiu? – netikėtai paklausė jis.
– Noriu, – nė kiek nepagalvojęs atsakiau.
Robkė netruko atsinešti sąsiuvinį, visą prirašinėtą, ir ėmė
skaityt. Eilėraščiai man labai patiko, nes atitiko mano orientaciją į tiksliuosius mokslus – jie buvo tik apie meilę. Kadangi Žvirblytei jau bene penkis kartus buvau perskaitęs visą
Sergejų Jeseniną, įsidrąsinęs Robkės paklausiau:
– Ar negalėčiau vieno nusirašyt?
– Jai? – visiškai rimtai paklausė Robkė.
– Taip, – vos girdimai atsakiau.
– Gerai, duosiu. Jei nori, gali jai perskaityt kaip savo.
– Ką tu! Pašėlai? Jokiu būdu! – nuoširdžiai ir energingai
užprotestavau.
– Tada aš jį perrašysiu, – tarė Robkė ir nuėjo ieškot popieriaus.
Jis kruopščiai perrašinėjo eilėraštį, kurį, matyt, jau mokėjo
atmintinai – į originalą beveik nesidairė. Aš siurbčiojau kavą
ir apžiūrinėjau gausiais vazonais su visokiausiais augalais
apstatinėtą jo virtuvę. Ta žaluma už lango matomo sniego
fone atrodė kažkokia netikra, atrodė, kad sėdi lyg kokiam
automobilyje vardu pavasaris ir leki pro metų laikus, pravažiuoji žiemą…
– Štai, – ištiesė gražiai sulenktą lapą Robkė, – šitas geriausias. Aš jį iš meilės parašiau, tai ir tau tiks. – Jis akimirką
nutilo. – Klausyk, Sierai, o tu ją myli?
– Taip, – jau nežinia kelintąsyk išraudęs, pasakiau.
– Labai? – neatlyžo Robkė.
– Labai, – greitakalbe ištariau, ir man pasirodė, kad nuo
mano raudonio užsiliepsnos ir man ką tik iškilmingai perduotas lietuvių meilės lyrika tapsiantis kūrinys.
– Tuomet tu turi jai dar padovanoti štai šitą, – pasakė keldamasis nuo stalo Robkė.
Jis atsikėlė, išsitraukė iš stalčiaus didžiules tikras siuvėjo
žirkles ir, man nespėjus nė aiktelėti, nuo vieno iš vazonų tomis žirklėmis lyg dalgiu – čerkšt – nupjovė pluoštą gėlių…
– Ką tu darai! – sušukau. – Ką pasakys tavo mama?!

– Laikyk, – įsakmiai tepasakė.
Aš pirštų galais suėmiau gal kiek mažiau nei tuziną gležnų
nedidukių gėlių, kurios būtų lengvai man tilpusios į delną.
Robkė ištraukė rudo šiurkštaus vyniojamojo popieriaus ir
netrukus gėlės jau buvo improvizuotoje popierinėje dėžutėje, negrabiai, bet sandariai susuktoje mano bičiulio.
– Štai, – tiesiog švytėdamas pasakė, ištiesdamas tą popierinį ryšulį, – jai tikrai patiks! – draugiškai nusišypsojo.
– Ačiū, Robke, ačiū, aš kada nors irgi tau… ačiū, tikrai, –
lemenau.
– Nieko, nieko, tu tik eilėraščio nepamiršk ir gėlių pakeliui
nesumaigyk.
Prie Žvirblytės buto durų stovėjau kone po akimirksnio – nė
nepajutau, kaip nuo gėlių turgelio atsidūriau prie Kutuzovo
aikštės kaštonų.
– Labutis, – kaip visad valiūkiškai nusišypsojusi pasakė
Ilona ir apsisukusi nuėjo į svetainę, kurioje ant staliuko jau
buvo padėtas algebros uždavinynas ir keli lapai.
– Čia – tau, – pasakiau, ištiesdamas Robkės padarytą popierinį ryšulėlį.
Ilona ėmė pirštais ieškot kokio nors atlėpusio popieriaus
galiuko, o radusi ėmė atsargiai vynioti.
– O Dieve! – sušuko pridėdama plaštaką prie lūpų. – Žibutės! Žibutės gruody!!! Iš kur?
– Iš Robkės. Iš Roberto Danio, – droviai atsakiau. – Dar
turiu jo eilėraštį. Apie meilę…
– Žibutės! – nenustygo iš džiaugsmo Ilona. – Žibutės! –
kartojo ieškodama joms mažiausios vazos.
„Ačiū, Robke, – kartojau mintyse. – Ačiū, Robke.“
Netrukus mano „ačiū, Robke“ ir žibutės susiliejo mano ir
Žvirblytes bučiny, turbūt laimingiausiame 1978-ųjų bučinyje jei ne pasaulyje ir ne Vilniuje, tai, be abejones, Kutuzovo
aikštėje…
Eilėraščio, Robertai, aš tada taip ir neperskaičiau. Ir padėkoti tau tada, regis, nespėjau. Dėkoju dabar. Ir būtinai
padėkosiu, kai vėl susitiksim. Apsikabinsim ir padėkosiu,
nes nedaug buvo bičiulių, galėjusių apdovanoti mane tokiais
šiltais prisiminimais, kurie lydėtų visą gyvenimą. O tu, Robke, Robakai, Robertai, – tą padarei. Žibutės gruodyje. Kas,
išskyrus tave, galėjo sugalvot. Kiekvieną gruodį, Robke, aš
prisimenu Tave. Ir eilėraštį, kurio tuomet neperskaičiau, tu
man vėl kada nors būtinai paskaitysi.

– Sergejus Kanovičius –

* Triasučkė – toks anuomet paplitęs azartinis žaidimas, kurio
metu žaidėjai turėjo atspėti, kuria puse – skaičiaus ar herbo –
atsivers saujoje kratomos monetos.

Civilizuoto pasaulio ženklai
Turiu bajoriško kraujo ir užaugau tarp inteligentų. Mano gyvenime buvo daug paveikslų ir džiazo ir niekada
nebuvo kolektyvinio sodo ar kilimo ant sienos. Visada
galvojau, kad buvau pranašesnė už tuos, kuriems to
reikėjo. Tačiau kai vėliau išvydau tam tikrus ženklus,
supratau, kad pasaulis, kuriame iki tol gyvenau, buvo
tik blyškus tikrosios civilizacijos atspindys, pritilęs brandaus išsivysčiusio pasaulio aidas. Užteko vienąkart tą
suvokti, ir kelio atgal jau nebebuvo.

Nė vienas iš dešimties prie stalo sėdinčių žmonių šaukšteliu iš bendro indo kabindamas medų neišterlioja staltiesės (Braga, Portugalija).
Garsios įmonės atstovė užsienio rinkai yra pagyvenusi
moteris, kuri neturi vienos rankos (Švedija).
Po vienuolikos valandų skrydžio tiesiai į biurą atvykusios skyriaus vadovės veidas švyti, plaukai gražiai sušukuoti. Ji visiems šypsosi ir klausia, kaip sekasi (Viena,
Austrija).
Atidarytame grietinės indelyje niekada nebūna maisto
likučių, nes jai pakabinti valgantieji kaskart naudoja atskirą švarų šaukštelį (Štutgartas, Vokietija).
Dideliame restorane su daugybe stalų pietų metu dirba
keli padavėjai vyrai. Nė vieno iš jų veide nesimato susirū-

pinimo, sutrikimo ar nuovargio. Darbas vyksta sklandžiai
ir nepriekaištingai (Londonas, Jungtinė Karalystė).
Nors klimatas šaltas, moterų plaštakos yra šviesios, o
ne raudonos ar mėlynos (Norvegija).
Ant pusryčių stalo patiekta baltos skrudintos duonos,
minkšto sviesto, vienas kietai virtas kiaušinis, stiklinė
šviežiai spaustų apelsinų sulčių ir puodelis juodos kavos
(Paryžius, Prancūzija).
Visi užvalkalai tiksliai atitinka patalynės dydį. Nėra išlindusio antklodės galo ar į per mažą užvalkalą sugrūstos
pagalvės. Svečiams paduodami trijų dydžių rankšluosčiai: mažiausias veidui, vidutinis kojoms, didžiausias
kūnui. Visi jie iš vieno rinkinio, yra minkšti ir kvepia
(Olandija).
Darbuotojams laiku ir kokybiškai atlikus papildomą užduotį kaip padėka yra užsakoma milžiniško dydžio pica ir
keli litrai „Coca-Cola“ (Denveris, JAV).
Pardavėja neužbaigia mikčiojančio žmogaus tariamų
žodžių pati, o kantriai palaukia, kol šis baigs sakinį. Su
kurčnebyliu klientu ji kalba per vertėją, tačiau žiūri klientui, o ne vertėjui į akis. Niekada nepuola stumti neįgaliojo
vežimėlio nepaklaususi pirkėjo, kuris jame sėdi, ar jam
reikia pagalbos (Otava, Kanada).

Balionai, kurie per šventę mieste dalijami vaikams,
duodami ne vaikui tiesiai į rankas, o vienam iš kartu su
juo esančių tėvų (Josu, Pietų Korėja).
Jauno menininko virtuvėje nėra nė vieno puodo prisvilusiu dugnu. Jo marškiniai visada švarūs ir išlyginti (Monopolis, Italija).
Norėdami patikrinti, ar viešoje vietoje esantis tualetas
užimtas, žmonės negriebia už rankenos, o pirma pabeldžia į duris. Jei kas nors yra už durų, pasigirsta beldimas,
ir žmogus stoja į eilę prie tualeto. Minios žmonių visur
ir visada į autobusą įlipa pro priekines duris, o išlipa pro
užpakalines (Taivanas).
Ranka rašytas padėkos raštelis ant kokybiško popieriaus (Japonija).
Nusileidus lėktuvui, niekas neploja (Tarptautinis Frankfurto oro uostas).
Į kreipimąsi elektroniniu paštu atsakoma (Vakarų ir
Šiaurės Europa, JAV).

– Rūta Ona Sruoginis –
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Kas ir kodėl yra poezija
Norint atsakyti į čia užduodamus klausimus, reikia
daug negalvoti. Smogti instinktyviai. Be ilgų samprotavimų ir dėstymų. Tai turi būti suprantama ir natūralu
ne vien kultūros savaitraščiais, žurnalais ir kibernetinėmis erdvėmis apsikrovusiai pelei, bet ir krepšinio čempionatą per televizorių stebinčiam aistruoliui, kuriam
poezija – tai tik dar vienas neaiškus, tačiau kažkur girdėtas žodis. Ir jau tik tada (supaprastinus ir sukonkretinus) galima leistis diskusijų labirintais, tikintis rasti šį
tą daugiau negu tuščią apvalkalą ir sutrūnijusius priešistorinių gyvūnų kiaušinius.
Taigi, kas ir kodėl yra poezija Lietuvoje?
Nepaisant nuvalkiotų frazių, suskaldžius visais atvejais yra lengviau užvaldyti, tad skeldamas šį klausimą
pusiau nejaučiu nė menkiausio susirūpinimo.
Ir štai vietoj vieno jau turiu du. O du – geras skaičius
pradedant kalbėti apie poeziją. Apie žmones, jų santykius ir tų santykių komplikuotą buvimą.
Klausimo paprastumas nulemia atsakymo grožį, nes
kuo paprastesnis klausimas – tuo paprastesnis atsakymas, o juk visa, kas paprasta, – gražu. Bent jau tol, kol
pajuosta nuo dėvėjimo. Bet ir tada, snobams užtraukę
jų kepures ant akių (nors gal reikėtų sakyti – akinių),
galime grožėtis paprasto daikto paprastumu. Beveik atsakymu į pirmąjį klausimą – poezija Lietuvoje yra tai,
kas yra pavadinta / pavadinama šiuo vardu. Kadangi
patys daiktai (būsenos, objektai ir t. t.) savęs įsivardinti
negali, manykime, kad tam būtinas žmonių įsikišimas.
O jeigu jau žmogus, tai jis žino daug žodžių. Todėl poezija gali būti ne tik stalas, kėdė, bet ir bet koks kitas
buitinis, cheminis ar mechaninis daiktas. Galiausiai,
pats žmogus. Galiausiai, tik pretenzija į žmogų. Galiausiai, viskas, kas prasideda čia, o baigiasi ten – pūkuotuose žodžių debesyse ir tik tam tikruose visuomenės
sluoksniuose suprantamose asociacijose, vaizdiniuose,
išgyvenimuose, patyrimuose.
Trumpai tariant, poezija gali būti bet kas. Tereikia,
kad žmogus (su visais šiai sąvokai priskiriamais nuokrypiais) tą „bet ką“ imtų ir pavadintų poezija. Ir viskas. O jau diskusijos, keliančios grėsmę nacionaliniam
saugumui, lito ir euro kursui ar pavasario potvyniams,
tėra išdava, kitaip tariant, rezultatas. Klausiate, ko? Poezijos, žinoma. Ar bent jau to, ką taip vadiname. Čia
galime apgręžti veidrodžius ir pasakyti, kad jeigu poezija gali būti „bet kas“, tai reiškia, kad „bet kas“ ir yra
poezija. Nes jeigu gali, tai ir yra. Logiška, ar ne? Todėl
galime sakyti, kad viskas Lietuvoje yra poezija.
Ar jau laikas kalbėti apie poezijos kokybę, talentą
ją perteikti (nors daugeliu atvejų – tik pateikti) ir kitus nereikšmingus dalykus? Turbūt ne, juk tai, ar „bet
kas“ yra poezija, lemia visai ne talentas ar įgūdžiai, o
paprasčiausias įvardinimas ir pritarimas tam įvardinimui, kitaip tariant – kaimyno replika. Ir visai nesvarbu,
koks tas kaimynas: mechanikas-šaltkalvis, inžinierius,
žemdirbys ar kultūristas (kodėl taip negalėtų vadintis
kultūros darbuotojai (mėgėjai?), auginantys akinių (sakinių?) raumenis?).
Atvėrę šią žaizdą, pereiname prie antrojo žingsnio.
Pirmajame jau išsiaiškinome, kad poezija yra bet kas,
ką bet kuris iš mūsų šiuo vardu pavadinsime. Antrajame žingsnyje poezijos prasmė susiaurėja iki to, kas
gauna pritarimą iš kaimyno (taigi, aplinkos). Jeigu aš
sakau, kad ši kėdė yra poezija, o tu su tuo nesutinki, vadinasi, tai yra poezija tik pirmajame žingsnyje, tačiau
antrajame – tai jau nebėra poezija. Paprasta, ar ne?
Dabar, kai matome laiptus, galime kopti toliau ir
siaurinti poezijos apibrėžimą iki aukščiausio laipsnio.
Skirtingose sąmonėse tolimesnės piramidės pakopos
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Ryto Jurgelio piešinys

išsidėsto skirtingai. Vieniems aukščiausias laiptelis gali būti minios balsas, kitiems – profesionalų nuomonė,
tretiems – įvairios pirmųjų dviejų samplaikos arba kas
nors čia dar nepaminėto.
Taip schematiškai sukapojus poezijos kūną, labai nesunku pastebėti, kas yra kas. O kai jis, toks begalvis,
gulintis savo paties išskyrose, nieko nebenori mums
pasakyti, galime tęsti ir prieiti prie antrosios klausimo
dalies: „Kodėl yra poezija Lietuvoje?“
O čia, brolyčiai ir sesytės, susikibkime rankomis ir
grįžkime į pačią teksto pradžią. Ir vėl atsakymas turi
būti paprastas ir aiškus, nekeliantis didelių diskusijų ir
/ ar chaoso. Taigi, kodėl? Kad turėtume viską, įskaitant ir tai? Kad galėtume juoktis ir verkti? O galbūt
tam, kad pradėję visuomet žinotume, jog reikia užbaigti? Šie klausimai tarpusavyje susiję tik tuo, kad verčia
mus galvoti, schematizuoti ir bėgti į priekį. Į atsakymą,
kuris yra paprastas ir aiškus. Taigi, kodėl? O dabar susikaupkime. O dabar jau aišku, kodėl – todėl, kad mes
to norime.
Jeigu mes (aš, tu, jis ir ji, ir visi kiti) nuspręstume,
kad poezijos nenorime, vadinasi, jos ir nebūtų. Mes nebeįvardintume nieko poezija ir ji paprasčiausiai nustotų egzistavusi. Jeigu liktų vos vienas žmogus (tarkime,
aš), kuris vis dėlto norėtų, kad poezija egzistuotų, vadinasi, poezijos nebūtų tik nuo antrojo laiptelio. Grįžus
į piramidės vaizdinį mūsų kiaurose galvose, jau turėtų
būti aišku, kas ir kodėl. O jeigu reikia pavyzdžio, galime paimti jau minėtą pelę, ties kurios piramidės viršutiniais laipteliais stovi rašytojų sąjunga ir aktyviausieji
jos nariai. Jeigu šie atsisakytų ką nors įvardinti poezija,
vadinasi, poezijos ir nebūtų. Ir tik todėl, kad jie atsisakė
tai įvardinti poezija. Ar jaučiate atsakomybės naštą?
Ir vis dėlto nepraleiskime pro akis dar vieno niuanso,
ieškodami atsakymo į antrąjį klausimą. Jeigu rašytojų
sąjungos aktyviausieji nariai nenorėtų, kad tam tikras
„bet kas“ būtų poezija, tačiau matytų, jog tai vis dėlto
yra poezija (ar jaučiate vidinį konfliktą?), tokiu atveju
dar neaišku, kokį atsakymo variantą jie pasirinktų ir
kaip tai išsiskleistų bei suvešėtų mūsų žodynuose.
Šį netikslumą tarp klausimo „kodėl“ ir atsakymo
„todėl“ galima labai nesunkiai ištaisyti. Visų pirma
reikia išskaidyti žodį „noriu“. Bent jau į dvi dalis, kurių viena virstų pirmojo lygio noru (noriu valgyti, nes
esu alkanas), o kita – antrojo (esu sotus, tačiau noriu
valgyti, nes tai yra skanu). Pirmojo lygio noras kyla
iš mūsų fiziologijos (rimuojame su „zoologija“) ir yra
neišvengiamas. Antrojo lygio noras kyla iš pasirinkimo
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galimybės ir labai paprastai gali būti nuslopintas (arba
sukeltas!).
Kadangi sutarėme, kad į viską reikia žiūrėti paprastai
(galbūt net kiek naiviai), netraukime į atsakymo interpretacijas antrojo lygio norų ir gausime, jog X kintamasis (vis dar esantis žmogaus kailyje), nenorėdamas
įvardinti mūsų pasirinkto „bet ko“ poezija, tačiau suprasdamas, kad tai yra poezija, įgalina mūsų pasirinktą
„bet ką“ vadintis poezijos vardu.
Įvertinę aplinkybes ir nekreipdami dėmesio į smulkias variacijas (kad ir kokios stambios jos būtų), jau
galime pamėginti trumpai ir aiškiai atsakyti į išsikeltus
klausimus.
Taigi, kas ir kodėl yra poezija Lietuvoje?
Poezija Lietuvoje yra bet kas, ką pavadinsime poezija.
Poezija Lietuvoje yra todėl, kad mes norime, jog ji
čia būtų.
Lietuva, beje, pasirinkta atsitiktinai ir nėra kuo nors
išskirtinė. Aprašytąją formulę galima taikyti ir visam
likusiam pasauliui tiek vienaskaita, tiek daugiskaita.
Viskas atrodo paprasta ir aišku, tačiau kuo paprasčiau paaiškinta, tuo sudėtingiau pritaikoma, nes tiek
pelė, tiek jūrinis erelis, mėgindami pritaikyti aprašytąją
metodiką poezijai atpažinti, gali tapti neįgalūs. Natūralu, kad ji (ne poezija, o metodika) juos supainios, nes
tokius pasirinkimus (apsisprendimus) jie daro spontaniškai, o dažnai – dar gerokai anksčiau prieš išvysdami, išgirsdami ar perskaitydami kažką, kas vėliau taps
(arba netaps) poezija. Tai sąlygoja natūralų ir dažnai
pasąmoninį (dažniausiai – nesąmoninį) pasirinkimą,
kas ir kodėl yra poezija Lietuvoje.
Vis dėlto nusistačius aiškius kriterijus, daug paprasčiau vertinti, patarti ar net pačiam / pačiai (nors šito,
ginkdie, nerekomenduoju) kurti poeziją. Nesakau „rašyti“, nes, kaip paaiškėjo iš aptarto metodo, poeziją galima ne tik rašyti, bet ir konstruoti, virti, kepti, lyginti,
išjungti, įjungti ar nuleisti tualete.
Didieji nesusipratimai kyla ten, kur susitinka dvi
skirtingas piramides turintys kintamieji (nesakau „asmenys“, nes asmens statusą galima įgyti tik darbais ir
/ ar pažintimis). Dvi skirtingos piramidės ir noro rasti
vieną teisingą sprendimą trūkumas veda į nesusikalbėjimą, o tokiu atveju su kiekvienu neatsargiai ištartu žodžiu didėja kraujo praliejimo grėsmė. Tobulame
pasaulyje prieš kiekvieną pokalbį būtų atskleidžiamos
piramidės ir kintamieji suprastų, su kuo turi reikalą, ir
atitinkama linkme kreiptų savo diskusiją. Ir nebūtinai
nutraukdami jai vos tik prasiskleidusius drugeliškus
sparnelius.
Vis dėlto šiųdieniame pasaulyje, kuriame informacijos yra daugiau, negu įmanoma apdoroti, kiekvienas
kintamasis (tarkime, vis dar žmogaus pavidalu) dažnai
gyvena savo asmeninėje, su niekuo nesupainiojamoje
ir nepajudinamoje piramidėje ir tai atveria netikėtus
potyrius, kurie gali baigtis (o jeigu gali – tai ir baigiasi)
visa spalvų palete – nuo pažinties iki išsiskyrimo.
Ir jeigu sutiksite su manimi, tuomet tai ir yra poezija.
Ir jeigu sutiksite su manimi, tuomet todėl ir yra
poezija.
Ir jeigu sutiksite su manimi, visa tai galima sutalpinti
į Lietuvą.
Ašarą Dievo aky.

– TADAS TOMAS –
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