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Grožis – tai žiaurybė
O kabančiuose soduose

O kabančiuose soduose lietus
Nuo dvyliktos iki pirmos nakties kapoja
Lapus ir žiedus, teka liemenim
Platanų, groja tvenkiniuos arpeggio
Ir stygom pakraiges sujungia su paparčiais.
Princesė skaito. Būgnų valetas miega.
Karalius girtas: sviedžia aukso taurę
Iš bokšto lango (pro lietaus užuolaidėlę)
Žemyn į alyvas.
                               
                                   O lygiai pirmą
Prabunda po sodu vulkanas bei
Suduoda į priekalą. Ir lietus
Nustoja lijęs, bet tebekrapnoja,
Tamsoj girdėt čiurlenantis vanduo,
O lapai sustangrėję išsitiesia.
Princesė lapą perverčia, šalia
Jos – žvakė, žvilga standžios aukso kasos, 
Ji skaito: „Ir iš ten aš leidaus šiaurėn
Į keturių dienų kelionę, kol
Pasiekiau kalvose apleistą kaimą,
Kuriam radau tiktai grifus ir žiurkes
Ir senį nebylį, kurs visą laiką juokės.
Stogai įgriuvę, šuliniai užžėlę.
Tai šičia buvo žuvęs mano tėvas.
Paskui – kiek vakariau aštuonetą dienų.
Į veidus šaltas vėjas bloškė smėlį,
Ir maistas buvo smėlio skonio. Kai
Pasiekėm pliką uolą aukštumoj,
Man brolis tarė: „Dar juk nevėlu
Pasukti į namus.“ Ir mes tylėjom
Galvodami apie namus. „Princesė
Akis užmerkia, tvenkias po vokais
Jai ašaros; paskui – ant lapo byra.
Būgnų valetas kambario tamsoj
Nubloškia antklodę, vėl miega, knarkia.
Karalius tyliai leidžias bokšto laiptais
Ieškoti aukso taurės.
                                       
                                            Lygiai dvi.
Vulkanas savo požeminėj kalvėj
Po kabančiaisiais sodais, kuriuose
Lietaus lašai dar krenta nuo žiedų
Vijoklio tiesiai į gebenės žiedus,
Sudaužia dusyk į priekalą; murmesys
Pasklinda tarp šaknų ir virkščių. O
Princesė skaito: „Aš sergu, rašyti
Nebegaliu, manau, netrukus mirsiu,
Tad laišką duodu broliui, jis pietuosna 
Jį atgabens ir viską apsakys. Jo
Pasiteirauk, kaip numiriau šiaurinėj
Dykumoje, kur nėr žolės ir krito
Visi žirgai, išskyrus vieną...“ Galvą
Princesė deda tarp baltųjų rankų
Ir žvilgančių kasų ant lapo. O valetas
Nubunda ir tamsoj prie savo lango
Žiūri, kaip blaškosi alyvos, kur karalius
Surasti stengias taurę.
                                          

                                                   Lygiai trečią
Mėnulis uždega alyvų žiedus, triskart
Vulkanas kalvėje tarpu šaknų suduoda
Priekalan; ir į viršų dūžiai tyliai sliuogia
Tarp sienų ir vijoklių. Apskritas mėnulis – 
Tarytum skydas viršum bokšto smailės.
Princesė žvakę užpučia ir verkia,
Jos kambario brėkšmoj – alyvų kvapas.
Ji verkia rankomis akis uždengus,
Ji mato dykumą ir smėlį, vėjus.
Būgnų valetas kambario tamsoj
Sučiuopia raktą, tylutėliai žengia
Koridoriumi, kiša raktą į
Princesės kambario duris. Tuo tarpu
Karalius (jo barzda šlapia ir rankos,
O nuo rankovių varva) lipa laiptais
Laikydamas iškeltoj rankoj taurę;
Sustoja laiptų vidury ir čiulpia
Iš jos lietaus atmieštą vyno lašą. 

Kambarys

Pro šitą langą – o visa kita dingę,
Išskyrus tik mane ir jį – regėjau kovą
Tamsos prieš tamsą. Kambario viduj
Ji sukos, sukos, krito. Ir tuomet išvydau,
Kaip randasi tvarka (jei chaosas panori):
Tamsa pati save pradėjo gniaužti
Ir gūžėsi gūžte; tarytum ji
Save žudytų: pamažu: begal skausmingai.
Tai buvo skausmas. Tai tebuvo vien tik skausmas.
O kas gi dar, kai chaosas įtraukia
Visas jėgas savin, kad gimtų lapas?..

                                                                       
Nes

Jis rados kambary: spindįs, vičvienas;       
Nuo jo tuoj pat nusidriekė šakelė;
Nuo šiosios – jau šaka; paskui – kamienas,
Šiurkštus ir storas; ir galiaus – juoda šaknis.
Šaknis suardė sienas; daužė šakos – langą:
Įsigalėjo didis medis.   
                                  
                                                  Medžių medis!
Atmink (atėjus laikui), kaip, kad rastųs
Lapas, numirė chaosas. Tuomet išdrįski:
Suglausk šakas su šaknimis, pakūkčiok
Iš liūdesio ir chaosą išleisk iš formos.
Aš žvelgsiu taip, kaip kad žvelgiu dabar.
Ir tamsą šlovinsiu dabar, tuomet – vėl lapą.

Dužimo garsas

Kodėl tu surinki, kodėl gi man patinka,
Kad surinki, nekrintant rasai, sėdint
Šįvakar mudviem susiglaudus taip, kad širdys
Nustoja plakti ir mintis išblėsta? Du mirtingieji
Bežodžiai ir bežadžiai, klumpantys, nualę
Dykynėj pražūties bendros! Girdi, kaip žolės
Siautėja aplinkui mus! Kaip ploja kirminai!
Ir chaoso garsai kaip ratilais pasklinda!
Girdi: šioj knibždėlynėj vakaro garsų
Žiaurus pirmasis Dievo žingsnis!

                                                           Tavo
Alkūnę nykščiu apimu ir smilium,
Pajunta vienas kraujas kitą kraują;
Tuomet tava ranka žemyn lig riešo slystu
Ir siaurą tavo plaštaką imu savojon, pirštų
Galiukai susitinka; plaštakos priglunda
Iš pradžių išorėm, paskui delnais, galiausiai
Susikabina. Akimis pakeltom
Mes šypsomės vakariui alebastro dangui,
Bet nieko, nieko neregim, o mūsų sielos
Vis sukas, sukasi verpetuos.

                                                    Karčioji moterie,
Karčios širdies ir smegenų, ir kraujo, kaip
Ir aš, geriąs kartumą tavo, gal – tai grožis?
Gal surinki, nes grožis – tai žiaurybė?
Ar siaubas: juk mes grimztame taip greitai?
Siaubas tamsumos?

                                      Ak, tai dužimo garsas!
Pasaulis dūžta, ak, jisai – dužimo garsas,
Gilus, įvairiabalsis ir įvairialypis
Dužimo grožis. Ant, kaip mudu dūžtam,
Koks sambrūzdis bedūžtančių akordų, disonansų
Užpila pasaulį, kai tuo tarpu išprotėję
Du mūsų kūnai glaudžiasi draugėn!

                                                                       Tai garsas
Nepaliaujamojo liūdesio, tai verksmo garsas,
Kančios, nelaimės garsas, ak, tai garsas
Pasaulio šerdyje aistringai dūžtančios širdies.

Iš: Conrad Aiken. Selected Poems. New York: Oxford 
University Press, 2003

Vertė Alfonsas Andriuškevičius

CONRAD AIKEN

Linas Katinas. Atspindys. 1979. Cinkografija.
Vytauto Balčyčio reprodukcija
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LAIKU IR NELAIKU Verta ar neverta užtarti Sodomą?

Kažkaip nesiseka su švietimo ministrais 
pastaruoju metu. Ir ne tai, kad šie žmonės 
būtų mokslų nebaigę ar vadybinių gebėjimų 
neturėtų.

Buvo ministras Gintaras Steponavičius su 
komanda, praminta „komjaunuoliais“, kuri 
vykdė neoliberalią švietimo politiką į aukš-
tojo švietimo sistemą įvesdama verslo princi-
pus. Galbūt universitetų ir studijų programų 
yra per daug, dalis jų yra žemo lygio, tačiau 
po penkis šimtus litų už pusmečio studijas 
studento šeima galėdavo sukrapštyti. Dabar 
mažiausiai kelių tūkstančių litų suma užker-
ta kelią nepasiturinčioms šeimoms išleisti 
vaikus ar bent vieną vaiką į mokslus. Tad 
ir išleidžia juos į emigraciją. Beje, sovietų 
laikais kolūkiečių šeimos turėjo didesnes ga-
limybes suteikti ne vienam vaikui aukštąjį iš-
silavinimą. Mažėja ir kaimo mokyklų – vietos 
socializacijos židinių. Technokratinis požiū-
ris. O juk ministro Steponavičiaus aplinkoje 
buvo žmonių, kuriems lyg ir turėjo daryti 
įtaką „Naujojo Židinio-Aidų“ skleidžiamos 
krikščioniškos empatijos idėjos, bet liberali 
technokratija nugalėjo.

Dabar kitas ministras Dainius Pavalkis 
kaip chirurgas tiesiai rėžia, kad reikia rink-
tis ne socialinius ir humanitarinius mokslus, 
nes „inžinerinis, tiksliųjų mokslų, informa-
cinių technologijų bei aukštos kvalifikacijos 
techninių specialistų, galinčių savo rankomis 
kažką padaryti, išsilavinimas suteiks geresnį 

darbą ir užmokestį“ („D. Pavalkis: „Per ar-
timiausius penkerius metus neliks apie 90 
proc. universitetų“, Veidas, VI.17). 

Technokratinis suvokimas visada buvo 
būdingas sovietiniams politikams, kurie bi-
jojo humanitarų, nes negalėjo jais manipu-
liuoti. Tokie taip ir nesuprato ir nesupras, 
kam reikalinga visa ta poezija. Puikiai yra 
pasakęs Gintaras Beresnevičius, kad viso-
kios majų pranašystės, pasaulio pabaigos 
prognozės ar sąmokslo teorijos labiausiai 
traukia technokratinį išsilavinimą turinčius 
žmones, nesugebančius laisvai orientuotis 
idėjų pasaulyje.

Ohajo universiteto profesorius, filosofas 
Algis Mickūnas, kuris studijavo ir inžineriją, 
ir filosofiją, yra sakęs: „Daroma viena klai-
da – jaunimas labiau skatinamas studijuoti 
techninius dalykus (turiu omeny ir biologiją, 
inžineriją, chemiją). Manoma, kad tai bus 
naudingiau valstybei [...]. Tarsi humanitari-
niai reikalai jau būtų išspręsti. Turime demo-
kratiją, ko daugiau reikia? Bet demokratija 
kuriama nuolat, ji nėra baigtinė duotybė. 
[...] Demokratijoje gyveni tol, kol veiki. 
Jeigu sakau, kad demokratija yra, bet neda-
lyvauju viešuosiuose reikaluose, ji dingsta. 
Demokratija yra ir mūsų atsakomybė. O tai 
suvokiama tik per humanitarinius mokslus, 
kurie suteikia mąstymo laisvę, atvirą, dialo-
gišką sąmonę, kritinį mąstymą. Niekas ne-
turi galutinės tiesos, niekas nėra absoliučiai 

teisus, todėl turime mokėti diskutuoti, kalbė-
tis, pripažinti ir keisti savo klaidas. To moko 
tik humanitariniai mokslai. Antraip gyven-
site nebe demokratijoje, o technokratijoje“ 
(„Kai šokteli žuvis aukštyn“, su filosofu Al-
giu Mickūnu kalbasi Virginija Tamošiūnaitė, 
Šiaurės Atėnai, 2010.III.26).

Dar viena ministro, beje, matančio ir rea-
lias švietimo sistemos problemas, prognozė 
yra susijusi su aukštųjų mokyklų skaičiaus 
mažėjimu, 90 proc. universitetų nunykimu 
per penkerius metus Europoje ir Lietuvo-
je (išsipildys LKP CK antrojo sekretoriaus 
Nikolajaus Mitkino žodžiai, pasakyti lietu-
viams 1987 metais: „Užteks jums ir vieno 
universiteto“), internetiniais universitetais 
ir prognoze, kad socialinių mokslų studi-
jos sutrumpės nuo ketverių iki pusės metų. 
Kiek suprantu, ateityje, norint įgyti aukštojo 
mokslo diplomą istorijos, literatūrologijos, 
teisės ar filosofijos srityje, užteks pusės ar 
metų studijų. Aristotelis, Kantas ir Nietzsche 
bus studijuojami supaprastintai, o apie teisės 
teorijas ir istoriosofiją geriau užmiršti.

Kam stengtis? Iš Vakarų kultūros atė-
jo suformuota kvaila mada (tiesa, elitiniai 
Oxbridge universitetai sau parengia koky-
bišką elitą), kad pasimokęs metus gali gauti 
diplomą ir išsilavinimą. Be to, prisideda ži-
niasklaida ir populiarioji kultūra – viskas tu-
ri būti pasiekta greitai ir lengvai. Brukamas 
šlamštas studentams, kurie tingi studijuoti 

nuodugniai. Vadinasi, ir ilgai. Šiandien vi-
sose srityse norima ieškoti lengvesnių kelių, 
bet tuomet moksle jau nebegalima kalbėti 
apie nuodugnų išmanymą ir adekvatų pro-
blemų suvokimą.

Ministrai yra oficialūs asmenys, jie gali 
kalbėti, kaip galvoja. Bet nebūdami huma-
nitarai, matyt, neskaito ir kitų humanitarų. 
Kad ir Michailo Bulgakovo, kurio vienas 
herojus, paklaustas susierzinusio gyventojų 
komiteto pirmininko Nikanoro Ivanovičius 
Bosojaus: „Jūs – oficialus asmuo?“, atsako: 
„Kas yra oficialus asmuo, kas neoficialus? 
Viskas priklauso nuo to, kaip į šį klausimą 
pažiūrėsi, viskas, Nikanorai Ivanovičiau, 
sąlygiška ir netvirta. Šiandien aš neoficialus 
asmuo, o rytoj, žiūrėk, oficialus! O pasitaiko 
ir atvirkščiai, Nikanorai Ivanovičiau. Ir dar 
kaip pasitaiko!“

Nežinia, kiek jau tų universitetų liks po 
penkerių metų, viskas sąlygiška ir netvirta, 
kaip sakė Korovjovas Nikanorui Ivanovi-
čiui, tačiau viena aišku – ministras tada jau 
tikrai nebebus oficialus asmuo. 

– VYGANTAS VAREIKIS –

Parengta pagal LRT radijo
„Savaitės komentarą“ (VI.29) 

Technokratija, oficialūs asmenys ir švietimas

Tuomet VIEŠPATS tarė: „Šauksmas prieš Sodomą ir Go-
morą taip padidėjo ir jų nuodėmė yra tokia sunki, kad aš 
turėjau nužengti ir pamatyti, ar jie iš tikro elgėsi pagal mane 
pasiekusį šauksmą. O jei ne, aš žinosiu.“

Iš ten tat du vyrai pasuko ir ėjo Sodomos link. Tuo tarpu 
Abraomas pasiliko stovėti prieš VIEŠPATĮ. Abraomas priėjo 
arčiau ir tarė: „Argi iš tikrųjų pražudysi teisųjį su nedorė-
liu? Jei mieste rastųsi penkiasdešimt teisiųjų, nejau pražu-
dytum tą vietą ir neatleistum jai dėl penkiasdešimties mieste 
esančių teisiųjų? Ne tavo būdas daryti tokį dalyką – žudyti 
teisųjį su nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų nedorėliui! Tai ne 
tavo būdas! Argi tas, kuris yra visos žemės Teisėjas, nesielgs 
teisingai?“ VIEŠPATS atsakė: „Jei rasiu Sodomos mieste 
penkiasdešimt teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos jų vietos.“ 
O Abraomas vėl tarė: „Štai kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI, 
būdamas dulkė ir pelenai. O jeigu trūktų penkių lig penkias-
dešimties teisiųjų? Argi dėl tų penkių sunaikintum visą mies-
tą?“ Jis atsakė: „Nesunaikinsiu, jei rasiu ten keturiasdešimt 
penkis.“ Bet jis vėl jam kalbėjo, sakydamas: „O jei rastųsi 
ten keturiasdešimt?“ Jis atsakė: „Dėl keturiasdešimties to 
nedarysiu.“ „Tenesupyksta ant manęs VIEŠPATS, – jis tarė, 
– jei aš vėl kalbu. O jei ten rastųsi trisdešimt?“ Jis atsakė: 
„To nedarysiu, jeigu ten rasiu trisdešimt.“ Jis tarė: „Štai 
kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI. O jei ten rastųsi dvide-
šimt?“ Jis atsakė: „Ir dėl dvidešimties jo nesunaikinsiu.“ 
Tuomet jis tarė: „Tenesupyksta ant manęs VIEŠPATS, jei dar 
vieną kartą kalbėsiu. O jei ten rastųsi dešimt?“ „Jo nesunai-
kinsiu dėl dešimties“, – jis atsakė.

Pr 18, 20–32 

Biblijos mokytojai ir pranašai, pasirodo, mokėjo ne tik 
aklai vykdyti Dievo nurodymus, ne tik skaičiuoti tautiečių 
nuodėmes ir griaudėti apie neišvengiamą dangaus rūstybę. 
Vienas iškiliausių biblinių personažų, patriarchas Abraomas, 
judėjų ir krikščionių vadinamas tikėjimo tėvu, nelauktai išky-
la dabar kaip žmonių gynėjas ir užtarėjas, nepabūgęs prieš-
tarauti Viešpaties planui ir leistis į ginčą su pačiu to plano 
autoriumi. Tiesa, Abraomas gina ne nusidėjėlius (ką vėliau 
darys Kristus), o teisiuosius, bet vis tiek negalima negirti jo 
už sumanymą būti žmogaus advokatu dieviškojo teisingumo 
tribunole. 

Abraomo dialogas su Dievu atsiranda kaip nauja ir patrau-
kli alternatyva šaltam, beširdiškam dievybės kerštui, kurį 
suponuoja ankstesni Pradžios knygos pasakojimai ir kurio 
aptarimų dar tebėra apstu religijų pakraščiuose. Sakytum, čia 
susitinka ir diskutuoja dvi teologinės mokyklos, ir ta, kuriai 
atstovauja mirtingas žmogus, aiškiai lenkia kitą, nežemiš-

kos kilmės, šiaip jau nekritikuojamą ir nelinkusią nusileisti. 
Tam tikra Abraomo viršenybė šiame epizode atsiranda dar 
nepravėrus abiem pusėms burnos, nes senasis teksto vari-
antas sako, kad būtent Dievas stovėjęs priešais Abraomą, o 
ne atvirkščiai. Taigi lyg koks klusnus, nuolankus mokinu-
kas. Ir pokalbio metu Dievas neįtikėtinai lengvai pasiduos 
neįmantriems Abraomo argumentams ir sutiks žaisti pagal 
jo siūlomas žaidimo taisykles. Besąlygiškai perimamas net-
gi Abraomo žodynas, iš Dievo pusės tarsi stokojant žinių ir 
autoriteto.

Dalis Pradžios knygos komentatorių šią sceną lygina su 
rytietiško turgaus papročiais, ir kam yra tekę pabuvoti Ry-
tuose, iš tiesų atpažins tą panašumą. Abraomo retorikoje 
šmėkščioja tipiški derybų, prekybinių mainų motyvai. Patai-
kūniškas patriarcho tonas, sumišęs su aiškiu gudravimu, taip 
pat primena vaizdus prie prekystalio. Nors tokio pobūdžio 
santykis su Dievu visuotinai smerkiamas, o apie šventuosius 
mainus kunigai deda anekdotą po anekdoto, šiame epizode 
Pradžios knygos autoriai nemato nieko gėdingo ir netinka-
mo. Dievas noriai leidžiasi į derybas su Abraomu ir, rodos, 
sutinka su komercišku požiūriu į teisingumą. Bet kyla kiti 
klausimai: kas čia pardavėjas ir kas pirkėjas? Kokia prekė 
tapusi derybų objektu? 

Kadangi pokalbį užveda Abraomas, jam tarytum tiktų ir 
pardavėjo vaidmuo. Teisieji Sodomos gyventojai, pradedant 
penkiasdešimčia ir baigiant dešimtimi, siūlomi mainais į iš-
gelbėtą miestą. Pasirėmus dieviškojo teisingumo principu, 
kuris negali leisti, kad kartu su kaltaisiais kentėtų nekalti, 
sandorio būdu siekiama įgyti pasigailėjimą ir atleidimą vi-
siems. Kad ir nekaip skamba, mintis graži, pagrįsta teolo-
giškai. Pranašo Izaijo giesmės Dievo Tarnas, paniekintas 
ir subjaurotas teisusis, bus panašiai siejamas su daugelio 
išgelbėjimu. Judaizmo tradicija iki šiol aukština kiekvieną 
teisuolį kaip paslaptingą atsvarą pasaulio blogiui. Pagaliau 
krikščionims Jėzaus kančia ir mirtis ant kryžiaus atperka vi-
sos žmonijos nuodėmes.

Įmanomas ir kitoks vaidmenų paskirstymas. Dievas esąs 
didysis pardavėjas, kaip derybų objektą siūlydamas jam ap-
skųsto miesto likimą, pakibusį ant plauko. Pradinė kaina – 
kad gandas apie Sodomos nuodėmę būtų absoliuti netiesa 
ir dieviškasis teisingumas neturėtų imtis griežtų sankcijų. 
Abraomas perša žemesnę kainą – teisiųjų buvimą tarp nu-
sidėjėlių, vis nusiderėdamas dėl jų skaičiaus. Ši schema iš-
kelia užtarimo ir permaldavimo galybę, kitą svarbų judėjų ir 
krikščionių religijos aspektą. Abraomo laikysena tarsi mo-
deliuoja kiekvieno tikinčio žmogaus ir kiekvienos tikinčiųjų 
bendruomenės uždavinį būti nusidėjusio miesto advokatais, 

drąsiai ir išradingai vesti derybas su Dievu dėl menkiausios 
gailestingumo galimybės. Net mokyti Dievą ir priversti jį 
keisti savo planus. 

Atrodytų, kad patriarchui pavyksta jo įžūlokas sumany-
mas. Dievas vis nusileidžia ir neprieštarauja dėl palaipsniui 
mažinamos gailestingumo kainos. Derybos nutrūksta suly-
gus dėl dešimties teisiųjų, kurie galėtų išgelbėti Sodomą nuo 
pražūties. Ar Abraomui tai reiškia pergalę? Gal, paveiktas 
Dievo minkštumo, jis pritrūksta drąsos tęsti šventuosius 
mainus ir susiderėti dėl vieno vienintelio teisiojo? O gal pats 
Dievas, nuolankiai ir kiek ironiškai pasiduodamas Abraomo 
aritmetikai, galiausiai sustabdo šį katės ir pelės žaidimą ir 
leidžia suprasti, kad jo teisingumo ir gailestingumo įgyven-
dinimas niekada nepriklausys nuo buhalterijos. 

Tolesnis Pradžios knygos turinys tik patvirtintų pastarą-
ją versiją. Jau kitame knygos skyriuje iš dangaus krintanti 
ugnis sunaikins abu Lygumos miestus, Sodomą ir Gomorą. 
Kad ir kaip plačiai jie buvo apimti nuodėmės, sunku įsivaiz-
duoti, kad ten neatsirado anų dešimties teisiųjų, galėjusių 
atšaukti dieviškąją rūstybę, kaip sulygta Abraomui tarpi-
ninkaujant. Tiesa, Lotui su šeima, Abraomo giminaičiams, 
bus leista išsigelbėti. Gal tai ir yra numanomas patriarcho 
pastangų vaisius?

Biblijos tyrinėtojai sutaria, kad Abraomo derybos su Die-
vu dėl Sodomos likimo yra vėlesnių redaktorių intarpas ir 
nepriklauso autentiškai Abraomo sagai Pradžios knygoje. 
Taigi neturėtume ieškoti čia įvykių chronologijos ir laikyti 
šį epizodą įžanga į kitą knygos skyrių, kuris pasakoja apie 
tragišką Sodomos galą. Tai veikiau post scriptum po to, kas 
ištiko nuodėmės miestą. Graži, įmanoma, nepriekaištingai 
sukalta, bet konkrečiu atveju neįvykusi alternatyva. Dieviš-
kojo gailestingumo šauklių atodūsis su paskesniu ilgesingu 
žvilgsniu į Evangeliją. Arba saldainiukas, kad tiesa apie 
Sodomą nebūtų tokia karti. Vis dėlto verta, kad ir po laiko, 
traukyti Dievą už skvernų ir kurti precedentą tam, kas Vieš-
pačiui yra kažin kaip arčiau prie širdies negu deganti siera iš 
dangaus ir visuotinis tvanas.

Niekas kitas nesupras to geriau už mus, gyvenančius nuo-
dėmės mieste. Derybos su Dievu, rytietiško ar gal jau va-
karietiško turgaus pavyzdžiu, patyliukais vyksta toliau, ir 
Abraomas turi pastiprinimo. Visi liovėsi skaičiavę ir svėrę 
teisiuosius ir nusidėjėlius, kiekvienas trokšta tos pačios va-
sarinės saulutės, tad nežinia, kokia valiuta dabar dedama ant 
prekystalio. Bet Viešpats, andai patriarcho pamokytas, randa 
turbūt vis naują priežastį, kodėl reikia pakęsti mūsų Sodomą 
ir Gomorą. 

-tj- 
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Keisčiausia, kad neprisimenu, ruduo tai buvo ar pavasaris. 
Žolė buvo dar žalia ir rytą paežerėj bolavo šalna. Nakvojau 
Druskininkuose, neatsimenu, kodėl ir kaip tą rytą atvažiavau 
prie Snaigyno. Gali būti, kad vis dėlto buvo ruduo, nes pri-
simenu, kad vaizdas į ežerą buvo pakankamai atviras, vadi-
nasi, medžiai turėjo būti be lapų. Nors kai geriau pagalvoji, 
tai juk ir ankstyvą pavasarį medžiai būna be lapų. Tas metų 
laikas tikrai čia nėra svarbus, bet man dabar pačiam keista, 
kad vieni dalykai iš to ryto įsiminė labai aiškiai, kiti kažkur 
pradingo. Tarsi į sapną.

Vos išlipusiam iš automobilio paskambino advokatas ir 
paklausė: „Ar pacientas norės prieš operaciją dar ateiti į ap-
žiūrą?“ Suprask, ar prieš pakartotines apklausas dar norė-
siu dėl ko nors su juo pasitarti. Nebuvo jokio reikalo taip 
užkoduoti klausimo, kurio jis manęs norėjo paklausti, todėl 
nusišypsojau. Pagalvojau, štai dvidešimt metų pragyvenę 
nepriklausomoje Lietuvoje mes ir vėl pradedame kalbėti 
kažkokia Ezopo kalba. Taip, atsakiau, norės. (Nors iš tikrųjų 
iki apklausų nespėjome susitikti. Nebuvo ir reikalo.)

Ėjau ežero link. Buvo tylu (todėl vis dėlto veikiausiai 
buvo ruduo, nes pavasarį čiulba paukščiai), tik šaltas vėjas 
kandžiojo ausis. Be garso užlipau ant lieptelio. Stovėjau be 
garso. Žiūrėjau, kaip vis aukščiau kyla saulė. Buvo visiškai 
giedra. Mėlynas Snaigyno vanduo ir mėlynas, lėtas dangus. 
Po mano kojomis prie lieptelio atplaukė kelios žuvys ir snu-
kiais baksnojo į lieptelį laikančius kuolus. Ėmiau galvot apie 
tai, kad ramu čia šį rytą toms žuvims ir liepteliui, ir van-
deniui, ir žolei. Kažkoks ramybės užutėkis. Ir dar galvojau, 
kad man šita ramybė, šitas užutėkis jau nebegalioja. Niekuo 
nebegali padėti, nė kiek nebegali paguosti. Ateina laikas ir 
kiekvieną mūsų gyvenimas tarsi kokį šamą ištraukia iš ša-
miškų ramybės vandenų. Gamta man tapo svetima. Nuo to 
laiko, kai prabuvau uždarytas ankštoje akmeninėje Lukiškių 
kameroje, kurios storos seifinės durys, būdavo, neatsidaro 
savaitėmis, supratau, kad gamtos man daugiau nebereikia. 
Toj kameroj buvo labai ankšta ir norint išlikti sveikos (?) 
psichikos reikėjo kokiu nors būdu transcenduoti. Išeiti iš 
visų sienų, visos ankštybės, laiko (per kurį nėra ką veikti) 
gniaužtų, manau, kad netgi išeiti iš savo kūno.

Nežinau, ar man pavyko tą padaryti, bet būdamas Lukiš-
kėse galutinai pajutau, kad gamta, kaip ir bet kuri mus su-
panti materija, nieko per daug nereiškia ir kad norint būti 
reikia eiti kiaurai per visą materiją, viską, kas tik gali mus 
sulaikyti, supratau, kodėl vienuoliai gyvena ankštose celėse, 
kodėl Pranciškus Asyžietis lįsdavo į tamsią olą ir ten savai-
tėmis melsdavosi.

Taigi tą pavasario – rudens – nežinomo metų laiko rytą 
stovėjau ant lieptelio, žiūrėjau į snukiais lieptelio kuolus 
baksnojančias žuvis ir mąsčiau apie tai, kad norint kilti aukš-
tyn, tapti aukštesnio lygmens būtybe negalima užsisklęsti 
jokiame ramybės užutėkyje, jokiame vandenyje, kūne, sau-
lėtekyje, kad reikia veržtis iš visko, kas tik gali mus apriboti 
ar sustabdyti, kas gali nugramzdinti į ramybės iliuzijas.

Rašau „aukštesnio lygmens būtybė“ ir pats savęs klausiu: 
kas tai yra? Kas tai galėtų būti? Juk tiksliai nežinau, turiu 
tik projekcijas, nuojautas. Pasaulį (pasaulius? begalybę?) 
įsivaizduoju kaip labai aiškiai hierarchizuotą sistemą, ku-
rioje nuo žemiausio materijos lygmens, pavyzdžiui, smilties 
ar mineralo, viskas vertikalėmis kyla iki Dievo. Žmogus 
čia yra materijos ir dvasios sankirta: molis su Dievo įpūsta 
dvasia. Materija iš materijos – dulkė iš dulkės, gyvūnas iš 
gyvūno – panašus į beždžionę, šunį, žuvį ir t. t., ir dvasia iš 
dvasios – dieviškoji gyvybė: „ta gyvybė buvo žmonių švie-
sa“ (Jn 1, 4). Kurį kelią pasirinkti? Kiekvienas mūsų tar-
si koks pasakos herojus stovime kryžkelėje. Eisi pirmuoju 
keliu, dulkė ir liksi, eisi antruoju keliu, beždžionšunžuvele 
pavirsi, pasuksi trečiuoju keliu... gali būt, kad save atrasi. Ir 
mirsi. Šitas. Bet prisikelsi naujas.

Taip sakydamas nekalbu apie jokią reinkarnaciją, apie jokį 
gyvybės ratą, apie jokį metų laikų ir žemdirbystės sezonais 
judantį laiką. Kalbu apie absoliučią tiesę, absoliučią vertika-
lę. Viena recenzentė (kurią gerbiu ir manau, kad ji suteikia 
ir suteiks daug gyvybės šiuolaikinei literatūros kritikai) ra-
šydama apie mano knygą „Jonas Krikštytojas“ kalba šitaip: 
„Kitas įdomus aspektas – nors rinkinyje „Jonas Krikštytojas“ 
gausiai cituojama Biblija [...], G. Bleizgio poetinis pasaulė-
vaizdis, kaip ir ankstesniuose rinkiniuose, išlieka artimesnis 
gamtiškai, amžinąja kartote grįstai pasaulio sampratai. Mir-
ties čia kaip ir nėra, todėl nėra nei išganymo, nei prisikėlimo, 
viskas paprasčiausiai kartojasi: „kai užsimerkiu pasitikiu 
Tavimi guluos / į dirvožemį sąmonės sukrautas vaisius esu 
// kuris iš naujo bus manimi.“ Paskutiniame skyriuje, pava-
dintame „išsivadavimas“, mirtis apskritai eliminuojama ir 
lyrinis subjektas išsilaisvina iš trauminės patirties sukeltos 
savasties praradimo baimės.“

Labai skaudžiai reaguoju į tokius žodžius. Recenzentei, 
matyt, gulimasis į dirvožemį asocijuojasi su žemdirbišku 
lietuvišku gamtiškumu. Bet tai visiškas nepataikymas, netgi, 

sakyčiau, nekorektiškumas, kalbant apie mano pasaulėvaiz-
dį. Knygą „Jonas Krikštytojas“ pradedu ištrauka iš Pirmojo 
laiško korintiečiams, kur kalbama apie sėklas ir iš jų išau-
gančius kūnus. Apie žmogaus, paukščių, gyvulių, žuvų kū-
nus, dangaus ir žemės kūnus. Knygos pabaigoje (kai jau 
įvyko visa, kas knygoje turėjo įvykti), jau cituotose eilutėse, 
rašau apie tai, kad pats esu sėkla, esu vienas iš Laiške korin-
tiečiams aprašytų kūnų, kuris yra atpirktas, išvaduotas, ku-
ris vertikalės laipteliais kyla aukštyn. Čia ne apie „amžinąją 
kartotę“ kalbu, o apie krikščioniškąjį atpirkimą, išsivadavi-
mą iš molio. Kiek juokaudamas dabar norėčiau retoriškai 
paklausti: ar studentai universitete šiais laikais dar mokomi, 
kas yra teksto imanentiškumo principas (pavyzdžiui, knyga 
„Jonas Krikštytojas“ ir visos joje esančios Biblijos citatos 
yra vientisas tekstas).

Dėl mano kūrybos „gamtiškumo“ man tenka patirti tiek 
daug visokių stereotipinių nuomonių, kad jau tiesiog negyvai 
įgriso tas nepataikymas ir stereotipų taikymas. Lietuviams 
gamta būtinai asocijuojasi su žemdirbyste, su ja susijusiu 
gamtos cikliškumu ir taip toliau, ir taip toliau. Lietuviai 
sunkiai gali suprasti žydiškąjį, o kartu ir krikščioniškąjį po-
žiūrį į gamtą. (Čia kalbu apie reformuotosios krikščioniškos 
bažnyčios, kuri siekė grįžti prie krikščionybės ištakų, taigi 
ir judaizmą iš naujo aktualizavo, gamtos supratimą.) Gamta 
čia jokiu būdu nėra ciklai – viskas nukreipta pirmyn (aukš-
tyn), ne kartojimasis čia svarbu, o tam tikro kelio nuėjimas, 
nežinau net kaip tą paprastai ir paaiškinti, nes bijau vėl likti 
nesuprastas, bet taip, kaip žydai bėgdami iš vergijos Egipte 
perėjo per Raudonąją jūrą vieną kartą visiems laikams, taip 
ir gyvenimas, atpirkimas ir visi kiti dalykai yra vieną kartą 
visiems laikams, gamta (ir žmogaus kūnas, kuris yra gamtos 
dalis) čia ne su cikliškumu tapatinama, o su nesustabdomu 
veržimusi Dievo link. Čia ne mitologinis ratu judantis laikas, 
bet labai aiškiai apibrėžtas laikas ir kelias: po žmogaus nusi-
dėjimo ir atskyrimo nuo Dievo visa juda žmogaus atpirkimo 
ir sugrąžinimo pas Dievą linkme. Yra absoliuti tiesė. Na ge-
rai, yra joje tam tikrų „pasiraitymų“, kurie kyla iš žmogiško-
sios prigimties silpnumo: Dievas moko žmones nenusidėti, 
žmonės (Senojo Testamento Izraelio žmonės ir Naujosios 
Sandoros izraelitai – krikščionys) vaduojasi iš nuodėmių, at-
gailauja, bet vėl nusideda, paskui vėl atgailauja. Tik net ir šie 
žmogaus išgelbėjimo tiesės „pasiraitymai“ jokiu būdu nėra 
„amžinoji gamtiškoji kartotė“.

Abraomo palikuonys yra klajokliai, o ne žemdirbiai. Iz-
raelitai, kurie po vergijos Egipte ir Mozės mirties vedami 
Jozuės perėjo Jordaną ir įžengė į Pažadėtąją žemę, taip pat 
buvo ne žemdirbiai. Jie buvo kariai. Ir kiekvieną kartą, kai 
tik izraelitai užmiršdavo esą klajokliai ir kariai ir pasiner-
davo į žemdirbių prigimčiai būdingą sėslumą, kurį Izraelio 
istorijoje visada lydėjo „širdies nutukimas“, mėgavimasis 
pasaulio gėrybėmis ir nuodėmėmis, Dievas išdraskydavo šią 
tautą, atiduodavo jos žemes užkariautojams.

Noriu pasakyti, kad gamtą mato ir gamtoje gyvena ne tik 
žemdirbiai. Gamtą mato ir reflektuoja taip pat ir klajokliai, 
ir kariai, ir krikščionys, ir budistai, ir musulmonai... Ar gu-
limasis į dirvožemį pagal žemdirbio gamtos suvokimą yra 
tas pat kaip pagal kario suvokimą? O kaip gulasi į dirvožemį 
klajoklis? O kai krikščionis arba judėjas kalba apie gamtą, 
tai ar automatiškai jis panyra į kaži kokią gamtiškąja kartote 
paremtą pasaulio sampratą?

Suprantu, kad kai kalbame apie kieno nors gyvenimą ar 
kūrybą, ar „kūrybos pasaulėvaizdį“, tai iš tikrųjų vis tiek 
kalbame apie savo pasaulėvaizdį. Vėl pajuokausiu: žem-
dirbiui dangoraižis gal asocijuosis su kokia nors kukurūzo 
burbuole, o inžinieriui medžio šaknys galbūt asocijuosis su 
kokiais nors požeminiais kabeliais. Bet jeigu norime kalbėti 
profesionaliai, vaduotis iš stereotipų, vis tiek tą savo iki kau-
lų gelmių įaugusį pasaulėvaizdį turime mėginti praplėsti (ar 
susiaurinti – jeigu taip kam gražiau skamba), kad galėtume 
transformuotis, užčiuopti kitą, kitokį.

Iš kiek pusių mes gebame pažvelgti į pasaulį, į save, į lai-
ką? Kiek turime paslankumo? Gebėjimo būti tarsi kokiais 
iš pelenų prisikeliančiais feniksais? Manau, kad šitas gebė-
jimas yra pats svarbiausias. Jis padeda gyti iš įvairių ligų, 
jis padeda išsivaduoti iš kalčių, priimti nuodėmių atleidimą, 
taip pat ir atleisti, jis padeda nuolat prisitaikyti prie kintančio 
pasaulio – jis ir yra pati gyvybė, nes kai žmogus nesugeba 
prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, laiko, prie kintančio 
(senstančio) savo kūno ir kitų dalykų, tai žmogus pamažu 
ima nuo visko tolti. Nuo aplinkos, nuo savęs paties, nuo sa-
vo artimųjų – jis ima merdėti. Įlenda tarsi į kokį tunelį ir 
žiūri pro skylutę tunelio gale. Visiems mums kartkartėmis 
taip nutinka. Bet – –

Ar gali gamta būti ne ciklas? Ar gali metų laikai būti ne 
ciklas? Tikėdamas, kad gali, šitą klausimą kėliau rašydamas 
knygą „Žiema, ruduo, vasara“. Specialiai apversdamas an-
traip tuos metų laikus, mėgindamas pažiūrėti iš kaži kokio 
kito taško. Nesakau, kad pavyko tą padaryti, bet bent pamė-

ginau. Įdomiausia tai, kad mano „mėginimo“ recenzentai, 
rašę apie šią knygelę (ir ne tik jie), net neužuodė. Knygai 
tiesiog buvo priklijuota „gamtiškos poezijos“ etiketė, kalbos 
apie ją įveltos į gamtiškojo cikliškumo (aš tai vadinu žem-
dirbio sąmone) plotmę ir viskas. Knygos redaktorė Janina 
Riškutė vis dėlto kažkaip pajuto, kad čia su tuo cikliškumu 
nėra taip paprasta. Džiaugiausi, kai ji knygos viršelyje para-
šė: „Vienkartinis, laikinas buvimas Gintaro Bleizgio knygoje 
„Žiema, ruduo, vasara“ išgyvenamas fiziškai skausmingai, 
nes tik gamta gali kasmet atsinaujinti, „o man vis sunkiau 
kiekvieną rudenį / nes kito manęs nėra“ [...]. Uždaras ratas: 
pirmyn ir reversu. Todėl po žiemos – ruduo, ir atvirkščiai.“

Tas „uždaras ratas: pirmyn ir reversu“ man yra labai svar-
bu. Beveik taip, kaip ir aš jaučiu, bet ne visai taip. Nes rever-
su man – taip pat yra pirmyn. Eini eini žmogus prieš ledinį 
vėją ir nebegali ištverti šąlančio veido, tada apsisuki ir eini 
atbulas, bet vis tiek į priekį. Tai yra tiesė, o ne ratas. O dėl 
cituoto eilėraščio. Čia irgi gerai pataikyta, nes šį eilėraštį ra-
šiau tarsi polemizuodamas su Marcelijumi Martinaičiu ir jo 
kūryba. Labai patinka man šio poeto kūryba. Jis buvo mano 
dėstytojas ir būtent jis Vilniaus universiteto „Literatų kal-
vėje“ neįžeidžiai, bet labai aiškiai man, pirmakursiui, leido 
suprasti: Gintarai, arba tu turėsi pradėti rašyti visiškai kitaip 
negu iki šiol, arba tiesiog tavęs nėra, nes tai, ką moksleiviai 
mano kuriantys, yra tik sapaliojimai, palyginti su tikrąja po-
ezija. M. Martinaitis tada man atvėrė akis. Ir manau – ne tik 
tada ir ne man vienam.

M. Martinaičio kūryba nuo studijų Vilniaus universitete 
laikų man daro labai didelį įspūdį. Šio poeto eilėraštį „Sugal-
vok man vakarą su žiburiu...“ (turėjau garbės jį perskaityti 
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje per poeto šerme-
nis) laikau aukščiausiu lietuvių poezijos skrydžiu.

M. Martinaičio kūryba yra iš esmės persmelkta žemdir-
biškosios gamtos cikliškumo pajautos. Ne tik kūryba, tokios 
buvo ir jo paskaitos apie lietuvių tautosaką ir mitologiją, ku-
rias jis mums skaitė universitete. Tuo metu man tai buvo (ir 
liko) labai nauja ir netikėta. Būtent – „nauja ir netikėta“ ir dar 
labai gražu. (Po pirmojo kurso vasarą išvažiavau gyventi pas 
giminaičius į kaimą, į Sakniavą, – skaičiau M. Martinaičio 
poeziją ir gyvenau „žemdirbio ritmu“.) Kodėl nauja? Todėl, 
kad augau kitokioj aplinkoj. Nors buvau visai šalia kaimų ir 
septintoje bei aštuntoje klasėje netgi tekdavo su klasės drau-
gais pamokų metu važiuoti į kolūkį rinkti bulvių (o pavasarį 
akmenų), nebuvau gyvenęs žemdirbiškajame kaime.

Iš pradžių augau Druskininkuose – kurorte. Ten buvo daug 
sanatorijų, parkų, buvo miškai ir Nemunas, bet ne žemdir-
bystė. Vėliau gyvenau Veisiejuose – kur buvo kitokia (ne 
žemdirbiška) gamta: buvo ežeras, nendrės, miškas, nedirba-
mos paežerės, be to, augau „vokiškoje“ aplinkoje, kur buvo 
svarbu amatas, o ne žemdirbystė, kur buvo grožimasi J. W. 
Goethės, T. Stormo, F. Schillerio, J. S. Bacho, W. A. Mozar-
to kūryba, taip pat antikos filosofų raštais. Truputį ironizuo-
damas, bet galiu pasakyti, kad Senekos „Laiškai Lucilijui“ 
buvo tarsi kokia mano motinos parankinė knyga mane au-
klėjant: Gintarai, turi nieko nebijoti, turi nesusitapatinti su 
minia, išeiti iš minios, mokytis valdyti minią, minios dėsniai 
negali tavęs riboti, kiti negali primesti tau savo nuomonės ir 
panašiai (sovietmečiu išsiskyrusiai ir tam tikra prasme už vi-
suomenės ribų atsidūrusiai moteriai – mano mamai – pačiai, 
matyt, buvo labai aktualios šitos temos).

„Žemdirbio sąmonė“, susijusi su mitologiniu laiko ratu, 
gamtos ciklais ir gamtiškosiomis religijomis, man buvo di-
delis atradimas. Mėginau ją kažkaip ir pats išgyventi, įsileisti 
į savo pasaulio supratimą. Per M. Martinaičio kūrybą. Iki tol 
„suprasdavau“ tik „gediškąją“ gamtą, kurią Sigitas Geda per 
istorijos tiesę, uolienų ir atodangų vertikalę vėrė taip giliai, 
kad taip pat nuėjo iki mitologinio ar kaži kokio pirminio, 
pirmapradžio laiko, bet kurioje vis dėlto nėra cikliškumo – 
dominuoja tiesės, atkarpos, įtrūkiai ir „išpjovos“ (ar geriau 
gal tiktų sakyti: išskaldos).

Knygoje „Žiema, ruduo, vasara“ mėginau tarsi kokios eg-
zotikos įsileisti šitos „žemdirbio sąmonės“. Rašiau apie tai, 
kad ankstyvą pavasarį iš juodos žemės lendantys pirmieji 
pabalę daigai man švyti tarsi žvaigždės arba kad gėlininkys-
te užsiiminėju kapinėse, kur skleidžiasi „žiedynai iš artimųjų 
akių“, kad žemdirbystė mane išmokė „barstyti save po lau-
kus / sėti visą išsėti iki pasiutimo / iki sąmonės užtemimo 
bejėgystės / be pasigailėjimo“. Bet net ir mėgindamas įsi-
leisti tos „žemdirbio sąmonės“ ar kokių gamtiškųjų religijų 
(?) aiškiai jutau, kad cikliškumas ar gamtiškasis kartojimasis 
man yra nesuprantamas ir nepriimtinas, vis tiek man išeina 
tik tiesės ir atkarpos. Tada parašiau ir J. Riškutės cituotąjį ei-
lėraštį „kur dabar vasara...“ Parašiau jį tarsi M. Martinaičiui, 
mėgindamas pirmose dviejose eilėraščio strofose kalbėti tar-
si jo paties žodžiais: „iš kur tylėjimas šitas smelkiasi / iš kur 
taip išmoko lapai tylėti / šitaip rasoti veltis kaboti pageltę.“ 

Amžinoji kartotė ir išgąsdinti kiškiai, nubėgę
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Bragadino oda
Iš dangaus liejasi kaitra. Šluostausi nuo 

kaktos prakaitą. Atsisėdu ant kėdės aikštė-
je priešais Santi Giovanni e Paolo bazili-
ką, šalia kondotjero Bartolomeo Colleoni 
paminklo. Išdidus kovotojas buvo negir-
dėtai įžūlus. Pareikalavo, kad mainais už 
dosnų dovanojimo įrašą testamente po 
mirties jam pastatytų paminklą Šv. Mor-
kaus aikštėje. Venecijos gyventojai do-
vaną priėmė, bet paminklą jam pastatė 
šičia, prieš Scuola Grande di San Marco. 
Šviesaus dangaus fone karys atrodo didin-
gesnis, negu yra iš tikrųjų, žadina pagar-
bą, beveik nerimą. Anot Brodskio teorijos 
apie paminklus ant žirgų, Colleoni turėjęs 
žūti nuo žaizdų, gautų mūšyje, – žirgas 
aukštai atplėšęs kanopą nuo žemės.

Prisimenu kitą raitelį, gilinuosi į Brods-
kio esė apie Marką Aurelijų, parašytą 
Aleksandro Libermano prašymu albumui 
„Campidoglio“. Libermanas fotografavo 
Marko Aurelijaus paminklą Romoje ir aikštės detales 
įvairiu dienos ir nakties metu, tęsė darbą ilgus metus. 
Nuotraukose matome ištiestą Marko ranką, jo apsiausto 
klostes, susiliejusius į kentaurą žirgą ir raitelį, aukštyn 
pakeltą kanopą, apautą valdovo pėdą. „Nes yra būdų, kaip 
žiūrėjimą paversti skaitymu“, – rašė apie savo esė Brods-
kis. Libermano ir Brodskio albumas – tikrai nepaprasta 
lektūra. 

Kaip skaityti iš Venecijos vandens ir akmenų? Nežinau. 
Ieškau pėdsakų tų, kurie čia vaikščiojo prieš mane. Pake-
liu nuo žemės akmenėlį, apžiūriu jį iš kiekvienos pusės, 
iškeliu link saulės. Kalbuosi su šešėliais. Santi Giovanni 
e Paolo bazilikoje randu Marko Antonijaus Bragadino, 
herojiško Famagustos gynėjo, biustą. Venecijietis ati-
davė turkams kipriečių miestą tik po daugelio mėnesių 
apsiausties. Kankintas (jam nupjovė nosį ir ausis), žuvo 
žiauria Marsijo mirtimi. Jo žolių prikimštą odą pristatė 
Konstantinopolio sultonui. Bazilikoje buvo palaidoti iš 
turkų išvogti jo palaikai. Ant sienos nuo įėjimo dešinėje 
pusėje virš kario biusto yra freska, vaizduojanti siaubin-
gą nužudymo sceną. Bragadinas, nors po mirties pagerb-
tas Venecijoje, buvo pamirštas tautiečių, išduotas priešų 
(priešas netesėjo kapituliacijos sąlygų sutarties). Gynėsi 
gana ilgai, tikėdamasis pagalbos iš Venecijos; ko gero, 
šaunusis kapitonas ir jo įgula buvo paaukoti už Sereni-
simos gerovę. Tikriausiai žinojo, kad pasikliauti gali tik 
savimi, kad išbandymo akimirką liks vienui vienas. Bet 
vis dėlto ar iki galo ruseno vilties kibirkštėlė? Apie ką jis 
mąstė, kai žvelgė horizonto link ir matė oro virpesius – 
lyg judančius kariuomenės būrius su saulės šviesoje plaz-
dančiu sparnuotuoju liūtu ant vėliavų?

Prisimenu, kaip studijuodami preparavome žmogaus 
galūnę. Atsargiai skalpeliu skyriau odą nuo kūno, kad iš-
vysčiau nervą, gyslą, veną. Dirbau neskubėdamas. Kitą 
kartą traukiau iš kibiro žmogaus širdį, kepenis. Seniau 
mirtis buvo arčiau žmonių, gyveno gatvėje, ant slenksčio, 
buvo galima pamatyti ją pro langą. Lankė mus maru. Da-
bar ji tyko ligoninių koridoriuose arba tyliai alsuoja gal-
vūgalyje, bet nenorime jos girdėti. Jau nenorime šalia jos 
gyventi. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, žalojamo Bragadi-
no klyksmą. Juk to nebuvo įmanoma klausytis, niekas to 
neištvers.

Išėjęs iš bazilikos einu pro Scuola Grande di San Marco 
(šiandien Venecijos ligoninė) ir pasuku į Fondamenta dei 
Mendicanti. Čia vaikštinėjo Brodskis, jautėsi „gyvuliškai 
laimingas“. Nors – reikia pripažinti – tai truko neilgai. 
Netrukus po to jį užgriuvo košmariški sunkumai, nedaug 
trūko, kad būtų išprotėjęs. Jo „Vandens ženkluose“ liko 
įrašas apie klajonę išilgai kanalo: „Eidamas palei pat ligo-
ninės mūrą, beveik braukdamas per jį kairiuoju petimi...“

Slenku išilgai Rio dei Mendicanti priešinga kryptimi. 
Prie krantinės prisišvartavo greitosios medicinos pagal-
bos motorinė valtis. Gelbėtojas prisėdo ant borto ir šil-
dosi saulėje. Priešais ligoninės koplyčią renkasi žmonės. 
Užsuku į vidų. Senas kunigas sėdi ant kėdės, sustingęs, 
gal snaudžia. Priplaukia motorinė valtis su mediniu ka-
tafalku, elegantiškas jaunuolis ištraukia iš skrynios pur-
purinį audeklą ir rūpestingai jį ištiesia, išglosto klostes. 
Atsiremiu į sieną. Mūras šiurkštus, šaltas. Jaunuoliškuose 

Peterburgo areštų laikotarpio „laiškuose sienai“ Brodskis 
rašė: „Man jau laikas. Tu po manęs liksi. / Lik sveika, 
siena. Išeinu [...]. / Gerai, kad baigiasi naktis, kad artėja 
diena. / Išsaugok šešėlį mano.“

Žvelgiu prieš save: tolumoje matosi San Mikelę juo-
siantis rūdžių spalvos mūras. Šviesa muša į vandens 
erdvę, sutrupa joje, atsispindi lyg nuo slidžios ceratos. 
Plaukia motorinės valtys, vaporetto. Girdžiu iš tolo sklin-
dantį variklio gausmą. Kai laivas išplaukia, verpetuojan-
tis vanduo panašus į skubomis numestą nuometą, putų 
kasą. Užmerkiu akis. Tik po akimirkos suvokiu, kad ir 
toliau šniokščia be paliovos krantą plakančios bangos, 
kad burzgia variklis motorinės valties, vaporetto. Bet tas 
susvyravimo, pojūčių išsijungimo momentas lieka many-
je lyg aštrus į pirštą įsmigęs dyglys. Eilėraštyje „Temzė 
Čelsyje“ Brodskis rašė: „Ar bijai mirties?“ – „Ne, tai taip, 
kaip tamsoje; / tik ir apsipratęs kėdės nepamatysi.“

„Paradiso“
Suvytę lapai užbėrė skverą. Vėjas žaidžia jais, dėsto 

jų dėliones, supila kaupus, paskui kaip nuobodžiaujantis 
vaikas bloškia juos į visas šalis; lapai pakyla į orą, akimir-
ką stabteli – dar vienas gūsis blokš juos aukštai, aukštai, 
virš medžių viršūnių, virš stogų, kad paskui numestų į ko-
kį kampą šalia šulinio, po suolu. Arba kitaip: vėjas – kaip 
Brodskio eilėraštyje – yra kažkas, kas grįžo, sūnus pakly-
dėlis, ieško senų laiškų, širdžiai artimų daiktų, atminimų. 
Mėgstu, kai pučia.

Grįžimai į Veneciją nelengvi. Jie primena pakartotinį 
skaitymą kažkada mėgtos knygos, bet tas, kas skaito, jau 
vis dėlto tapo kitas, išsiugdė kitokių pomėgių, apie kitką 
svajoja. Kūnas – tik dabar paaiškėja, kad juo negalima iki 
galo pasikliauti, – staiga atskleidžia savo ydas, reikia jas 
maitinti, girdyti, pakraujavusioms akims leisti pamiegoti. 
Yra per karšta, tvanku, per daug žmonių, kas akimirką til-
tas, laiptai, o ten, po pilioriumi – va, žiūrėkite! – perbėgo 
žiurkė. O lagaminas per sunkus, ir dar jo ratukas nutrūko, 
kambarys dar neparuoštas, tam prireiks tiktai akimirkos, 
valandos arba dviejų. Ir tada padeda, kai vėjuota. Tuščia-
me skvere siautėja vėjas, kaip staiga iš narvo paleistas 
laukinis žvėris, kaip mažas vaikas, kuriam kažkas leido 
pabėgioti išėjus iš bažnyčios.

Žiūriu į kreivą San Pietro skvero bokštą. Atrodo taip, 
lyg tuoj pat turėtų sugriūti, sudužti, pakeldamas aukštyn 
smaugiančių dulkių debesį. Popietėmis žilas senolis pare-
mia savo pečiais jo šaltą pagrindą – įdomu, kas atsitiks, 
kai jis paliks savo postą. 

Palieku San Pietro ir grįžtu į Giardini, parkuose jau-
čiuosi geriausiai. Žalumoje ieškau akmeninių figūrų, mie-
gojau čia kažkada ant suolo lyg benamis. Čia lankydavosi 
Brodskis, jis mėgo Querini šunis, sėsdavo prie „Paradi-
so“ kavinės stalelio. Niekada su juo nesusipažinau. Kai 
Brodskis merdėjo Niujorke, aš dar ir aštuoniolikos netu-
rėjau. Ką norėčiau apie jį sužinoti, ko paklausti? Sakoma, 
kad buvo arogantiškas, „erzino autokratiniu tonu“. Gal 

tik kandžiai atsikirstų: klausimas atrodo ne 
iki galo apmąstytas; jeigu mėgstate mano 
eilėraščius, kuriuos iš jų mokate atminti-
nai? Iš studentų reikalavo daug. Domėjosi 
kariniais reikalais. Rūkė, rūkė, rūkė. Laikė 
save garbės lenku, bet parašė aitrų, pykčio 
kupiną eilėraštį apie ukrainiečius, viešai jį 
perskaitė. Sunku suprasti kodėl.

Niekada jo nesutikau. Nors gal tai ne iki 
galo tiesa – kalbėjome valandų valandas 
sapnuose, ne tikrovėje. Gėrėme degtinę. 
Paskui man degino gerklę, bet to neparo-
džiau. Naktis buvo tamsi, beribė, aušra ne-
sirodė. Brodskis deklamavo eilėraščius.

M. B.
Lieku Kasteloje. Garibaldžio soduose 

cikados, žvyras ir kaitra. Dulkės sėda ant 
odos, įsitaiso joje, gula lyg miego. Dar 
kartą atgaivinu atmintyje Brodskio eilė-
raštį „San Pietro“. Turiu prieš akis vaizdą 

žmogaus, ant drėgno nuo garų lango stiklo brėžiančio jam 
artimų žmonių inicialus. Tai tas pats, lyg norėtų paskan-
dinti mylimus žmones ar bent jų atminimą savo kvėpavi-
me kaip formaline arba savo kvėptelėjimu grąžinti jiems 
gyvybę, netvarią, miglotą, bet akimirką nebūčiai pasi-
priešinti gebančią būtį. Taip pat neįmanoma pabėgti nuo 
Mandelštamo eilėraščio „Duotas man kūnas – ką daryti su 
tuo kūnu“... Mandelštamas rašo: „Ant amžinybės stiklų 
užkrešėjo / Mano kvėpuojant išeinanti šiluma [...] / Ir nors 
akimirka į ūkanotą tolį plaukia, / išliks gyvenimo nubrėžti 
vingiai.“ Kokias raides Brodskis metų metus matydavo 
niekuo dėtuose daiktuose, rūkuose, atokvėpiuose ant sti-
klų?

1962 metų vasario 2 dieną Brodskis rašo eilėraštį „Ap-
kabinau tuos pečius...“, po dvidešimties metų jis pradės 
„Naujus stansus Augustai“, tomą, kuriame surinkti ei-
lėraščiai, adresuoti M. B., poeto mūzai ir didžiajai mei-
lei. „Apkabinau tuos pečius...“ galima perskaityti lenkų 
kalba, išverstus Andrzejaus Drawicziaus ir Stanisławo 
Barańczako. Eilėraštis žavi paprastumu, yra tiktai šešio-
likos eilučių, bet paliečia mumyse giliai slypinčias sty-
gas, verčia nuolat galynėtis su tekstu. Ar, kaip nori Levas 
Losevas, eilėraščio herojus susikaupimo akimirką pastebi 
kambario daiktų negyvumą (mylimosios apkabinimas vi-
sai neteikia nusiraminimo, veikiau sukelia nerimą), už-
plūsta baimė to, kas neišvengiama, kėdė, stalas, sofa tik 
apsimeta esą gyvi, atspindėdami šviesą; ar veikiau, kaip 
siūlo Jadwiga Szymak-Reiferowa, „tai ne ateitis žadina 
herojui nerimą, veikiau jam trukdo praeitis. Daiktai [...] 
ne tiek negyvi, kiek svetimi, neprijaukinti gal todėl, kad 
jie prisimena kažką kitą, kieno šešėlio dar esama jų vidu-
je“? Kas yra ta šmėkla, šešėlis, vaiduoklis? Ar tai mintis 
apie mirtį – momentas, kai akys ašaroja, o protas atpažįsta 
savo likimą? O gal tai vaiduoklis to, kas viešėjo mūsų 
mylimosios glėbyje iki mūsų ir jau visada nešioja savyje 
tos odos žymę, jos kūno atminimą? Man tai visų pirma 
nepaprastas eilėraštis apie meilę, parašytas moteriai, ku-
rią Achmatova lygino su „tyru šaltu vandeniu“.

„Apkabinau tuos pečius ir pamačiau / tai, ką už jų man 
išvysti lemta.“ Tas žvilgsnis atgal – toks, koks leistas, ne-
uždraustas, – galėtų būti žvilgsniu Orfėjo po to, kai jis jau 
išvedė mylimąją iš gelmių. Kas – gerai tai žinome – nie-
kada neatsitiko. Josifas Brodskis esė „Po devyniasdešim-
ties metų“ interpretuoja žodis po žodžio Rilkės eilėraštį 
„Orfėjas. Euridikė. Hermis“. Brodskis pabrėžia, jog Orfė-
jo misija baigiasi nesėkme todėl, kad Orfėjas ir Euridikė 
atsigręžė tuo pačiu momentu.

Taip įsivaizduoju Brodskį čia, ant Venecijos parko tako, 
kaip atsigręžia ir pastebi rūke išnykstantį siluetą tos, kurią 
mylėjo „labiau negu angelus ir patį save“. 

„Zeszyty Literackie“, 2012, Nr. 4 (120);
2013, Nr. 2 (122)

Vertė Kazys Uscila

AdAm SzCzuCińSKi

Canaletto. Šv. Jono ir Pauliaus bazilika ir Šv. morkaus mokykla. Apie 1725
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Senoviniame pasakojime apie daktarą Faustą jaunas 
mokslininkas perleidžia savo sielą velniui, šiam pažadėjus 
galėsiant gauti beveik viską, ko tik užsigeisiąs.

Amerikos žiniasklaida lygiai taip pat pasielgė su Obamos 
administracija. Mainais į galios suteikimą saviškiui libera-
lui spauda atsižadėjo savojo tradiciškai kritinio nusistatymo 
valstybės prezidento atžvilgiu.

Vis dėlto po penkerių metų mėgavimosi bendra progresy-
viąja darbotvarke ekstazė baigėsi ir dabar žiniasklaida ap-
rauda savo prarastą sielą.

Iš pradžių nepriklausomybės atsisakymas atrodė nedidelė 
auka. 2008 m. kabelinio MSNBC kanalo laidų vedėjas Chri-
sas Matthewsas buvo toks pamalonintas Obamos kalbos, kad 
sušuko: „Vaje! Pajutau, kaip mano koja kyla šiurpuliukai.“ 
Šiek tiek anksčiau „The New York Times“ apžvalgininkas 
Davidas Brooksas buvo susitelkęs ne į savo, o į prezidento 
Obamos koją: „Žiūrėdamas į jo kelnių klešnę ir tobulai išly-
gintą kantą pamaniau: a) jis taps prezidentu ir b) jis bus labai 
geras prezidentas.“

Obamos garbintojui, buvusiam „Newsweek“ redaktoriui 
Evanui Thomasui ponas Obama atrodė tiesiog dieviškai: 
„Obama iškyla virš šalies, virš pasaulio. Jis tarsi Dievas.“ 
Televizijos ekspertas ir JAV prezidentų istorijos specialistas 
Michaelas Beschlossas pirmą kartą prezidentu išrinktą Ba-
racką Obamą pavadino „protingiausiu iš visų prezidentų“. 

Žinant, kaip anksčiau spauda išviešino Votergeito, Irano 
kontrų ir Monicos Lewinsky skandalus, kaip dėl visko – pra-
dedant Irako karu, baigiant uraganu Katrina – taršė George’ą 
W. Bushą, šitoks herojaus šlovinimas ėmė darytis panašus į 
obsesiją. Neseniai žuvęs liberalus reporteris Michaelas Has-
tingsas tipišką privatų Obamos susitikimą su spaudos atsto-
vais per 2012 m. rinkimų kampaniją apibūdino šitaip: „Visi, 
įskaitant ir mane, tiesiog alpome. Alpome! Visiškai. Vienas 
kitas galbūt net pametė galvą... Galima sakyti, visi buvome 
didžiai užvaldyti Obamos, tiesiog įsimylėję.“

Kartkartėmis žiniasklaida ir Obama buvo viena didelė lai-
minga šeima – tikrąja šio žodžio prasme. Televizijų ABC ir 
„CBS News“ vadovų artimi giminaičiai užima aukštus pos-
tus Obamos administracijoje. Baltųjų rūmų atstovo spaudai 
žmona dirba ABC laidos „Labas rytas, Amerika“ korespon-
dente.

Kai svarbiausias Obamos politinis padėjėjas Davidas 
Axelrodas perėjo dirbti į MSNBC, prezidentas pajuokavo: 
„...koks pokytis! Juk prieš tai MSNBC buvo pavaldi Davi-
dui Axelrodui.“ Prezidentas Obama nepasidrovėjo pašiepti 
herojaus šlovinimu užsiimančių savo pavaldinių: „Mano 
darbas – būti prezidentu; jūsų darbas – padėti man išlikti 
kukliam. Atvirai šnekant, manau, kad aš savąjį darbą dirbu 
geriau.“ Neseniai lankydamasis Afrikoje Obama jį nuolat 
lydintiems žurnalistams patarė „gražiai elgtis“ ir palygino 

juos su mandagesne ir paklusnesne vis labiau autoritariškos 
tampančios Pietų Afrikos žiniasklaida pastarosios naudai.

Keturi šimtai reporterių netgi yra sukūrę „ne spaudai“ 
skirtą el. pašto pokalbių grupę JournoList, kad galėtų drau-
ge planuoti išpuolius prieš Obamos politinius oponentus. 
AttackWatch.com (finansuojama organizacijos „Obama for 
America“) atrodo tarsi kokia slaptosios policijos operacija, 
kurios „išpuolių kartoteka“ pažymėta ryškiomis juodomis ir 
raudonomis raidėmis, o skaitytojai kviečiami pranešti apie 
bet kokią Obamos atžvilgiu išsakytą kritiką.

Kai Obama, laužydamas savo rinkimų pažadus, neuždarė 
teroristų sulaikymo punkto Gvantanamo įlankoje, Kuboje, 
ir toliau plėtė Busho pradėtą karą su terorizmu, žiniasklaida 
jį vaizdavo „kenčiantį“ ir „sąžinės draskomą“. Blogos nau-
jienos apie nedarbo padidėjimą ar sumažėjusį bendrojo vi-
daus produkto augimą būdavo nuolat paredaguojamos, pvz., 
priduriant prieveiksmį „netikėtai“, tarsi Obamos nesėkmės 
būtų tiesiog netipiškas nukrypimas, kuris greitai susitvarkys. 
Per vienus 2012 m. prezidento rinkimų kampanijos debatus 
CNN laidų vedėja Candy Crowley taip susinervino many-
dama, kad Obamai reikalinga pagalba, jog pati užsipuolė jo 
oponentą Mittą Romney. 
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Faustiškas spaudos sandėris
Liberalioji žiniasklaida ima suvokti Obamos meilikavimo kainą

Šį pavasarį grupė kairiojo jaunimo – vie-
tinio ir suvažiavusio į Vilniuje vykusį se-
minarą – panoro dalyvauti gegužės 1-ąją 
Gedimino prospekte rengtose eitynėse. Jie 
atėjo apsirengę margai, su savadarbiais pla-
katais, atsinešė vaivorykštės vėliavą. Eity-
nių avangarde stovėję asmenys paprašė ją 
susivynioti. Jaunimas nesutiko. Išgirdę, kad 
tuomet eisenos smaigalyje jiems ne vieta, 
patraukė į paskutines gretas ir su vėliava 
bei sava atributika vis dėlto žygiavo. Ži-
niasklaidoje pasirodžiusiose nuotraukose ši 
grupė – ne tik raudona, spindinti energija, 
su megafonu ir šūkiais apie kritiško švieti-
mo būtinybę – atrodė, ko gero, įdomiausiai 
iš visos kolonos, kurioje raudonos spalvos ir 
fabrikinių plakatų buvo drėbtelėta tiek, kad 
maža nepasirodytų. 

Minimame epizode svarbiausia ne vėliava, 
kuria pernai kai kurie socialdemokratų kan-
didatai į Seimą, vydamiesi tokias ilgametes 
LGBT sąjungininkes kaip Marija Aušrinė 
Pavilionienė ar Giedrė Purvaneckienė, mo-
javo labai aktyviai (beje, dabar tie patys 
socdemai visiškai nereaguoja į opozicijos 
sėkmingus mėginimus prastumti paketą dis-
kriminacinių įstatymų). Labiau nei vėliavos 
neįtikimas man rūpi, kodėl mažiausiai dog-
matiškai iš visų atrodžiusi grupė, t. y. būrys 
paauglių, pasirodė esanti nereikalinga tiems, 
kurie save vadina kairiaisiais, tačiau aki-
vaizdžiai nesugeba į savo gretas, renginius 
ir iniciatyvas pritraukti tiek jaunimo, kiek jų 
sugeba privilioti liberalai, konservatoriai ir 
net tautininkai. Čia svarbu ne tiksli statisti-
ka, o elementarus matomumas, nes būtent 
dešiniųjų ir radikalių dešiniųjų pažiūrų jau-
nimas pastaraisiais metais organizuoja Ko-
vo 11-osios eitynes, vis aktyviau publikuoja 
tekstus žiniasklaidoje, rašo tinklaraščiuose, 
organizuoja protestus. Nemanau, kad pro-
blema yra pats jaunimas. Veikiau reikėtų 
pripažinti, kad kairė šiandien Lietuvoje – ir 
partijos, ir sauja intelektualų, ir neformalios 
grupės – nesugeba, o dažnai, atrodo, net ne-
mato būtinybės pritraukti jaunimo. Tuo tar-
pu dėstytojai pastebi, kad jaunimas į dešinę 
pakrypsta ne įstojęs į universitetus – toks jis 
ateina iš mokyklų. 

Būtų galima išeikvoti daug energijos 
įrodinėjant, kad jaunimas Lietuvoje yra 
apolitiškas, kad dėl matyto tėvų bandymo 
išgyventi ekonominio chaoso sąlygomis ne-
norima grumtis dėl politinių pokyčių, kad 
Nepriklausomybės pirmaisiais metais gi-
musi karta yra išlepusi. Lenkai tokį jaunimą 
(dabartinius dvidešimtmečius) vadina poko-
lenie nic – „šnipšto karta“. Ir net jei šiuose 
teiginiuose yra dalis tiesos, su kuria sutinka 
net pats jaunimas, žymiai rečiau užsime-
nama, kad iš esmės vyresnioji karta, kuriai 
artimos kairiosios idėjos, šnipštą daro, kad 
tą jaunimą pasiektų. Nušvitimo momentas 
sunkiai gali įvykti, kai dvylika metų išbuvus 
mokyklų sistemoje ir susitikus su kairiaisiais 
išvystama, kad intelektualų rengiamos dis-
kusijos vyksta vienoje brangiausių Vilniaus 
vyninių, o tokią legendinę subkultūroms vie-
tą kaip „Kablys“ paskaitas apie kairiąją mintį 
rengiantis mokslų daktaras viešoje diskusi-
joje išvadina skyle, į kurią esą gėda vestis 
svečius iš užsienio. Pamatyti, kuo Lietuvos 
kairė skiriasi nuo dešinės, nėra paprasta ir 
sužinojus, kad pusė matomiausių kairiųjų in-
telektualų yra atvirai praktikuojantys krikš-
čionys. Įtikėti, kad gal tarp anarchistų būtų 
galima rasti alternatyvą, nelengva, kai šiuo-
se ratuose – ir ypač tarp tų, kurie garsiausiai 
kalba apie savo kairumą – per kraštus lipa 
seksizmas ir stačiokiškas elgesys. Voilà. Štai 
tokia mūsų kairė. 

Amerikietė Amber L. Hollibaugh, memu-
aruose aprašanti, kodėl ji paliko ir komunis-
tus, ir moterų judėjimą, ir gėjų bei lesbiečių 
judėjimą, kol galiausiai nutarė didžiąją gyve-
nimo dalį paskirti AIDS aktyvizmui ir darbui 
su labiausiai marginalizuojamomis seksuali-
nėmis mažumomis, rašo: „Aš dulkinausi su 
marksistais vyrais tam, kad pamatyčiau ant 
jų naktinių staliukų padėtų knygų pavadi-
nimus. Nusirašydavau juos ir grįžusi namo 
skaitydavau.“ Praleisti ilgų valandų bibliote-
koje ieškant šių knygų pavadinimų ji tiesiog 
neturėjo laiko, nes užaugo vargingoje romų 
ir airių šeimoje, o didžiąją jaunystės dalį dir-
bo prostitute. Bet kas nuoširdžiai ieškojęs ne 
tik kanoninės, bet ir įkvepiančios kairiosios 
literatūros žino, kad tai pasiutiškai daug lai-
ko atimanti užduotis. Tai kodėl nepabandyti 

nusileisti iš marksistinių dangoraižių arčiau 
žemės ir viešose diskusijose bei skaitymuose 
ne supaprastinti esminius terminus, o plačiau 
ir kūrybingiau – be nemokamų pamarinuotų 
alyvuogių ir prabangių sūrių – pažvelgti į 
tai, kas buvo, yra ar galėtų būti kairė, kairieji 
tekstai, kairioji kultūrinė produkcija – ir ko-
dėl tai turėtų rūpėti kartai, kuri po keliolikos 
metų valdys mus? 

Mano kryptelėjimas į kairę – kaip ir į daug 
kur – buvo kiek vėlyvas. Visa, ko pakako 
sužinoti apie kairę tam, kad perprasčiau, jog 
šioje ideologijoje matau socialinių pokyčių, 
tradicijų nepančiojamos saviraiškos ir įkve-
piančio solidarumo galimybę, išgirdau 
šešiasdešimtmečio amerikiečio gėjaus pas-
kaitose apie 1960–1970 metų Niujorką. Mes 
neskaitėme Marxo, Althusserio, Gramsci ar 
Kolontaj. Beveik nieko nekalbėjome apie 
darbininkus ir fabrikus. Ir, kiek menu, apie 
Paryžių 1968-aisiais per daug neužsiminėme. 
Kursas buvo apie seksualinių mažumų kul-
tūrą Niujorke ir su ja susijusius to meto 
menininkus. Pavyzdžiui, į viešąsias erdves – 
tiksliau, ant stogų – modernų šokį perkėlusią 
choreografę Trishą Brown (nes jos šokiai 
nebeišsiteko tradicinėse erdvėse). Ir tokius 
kaip niekada gyvenimo metais į galerijas 
nepatekęs juodaodis fotografas Alvinas Bal-
tropas, fotografavęs Niujorko prieplaukoje 
besideginančius ir besimylinčius gėjus. Ar, 
tarkim, Davidą Wojnarowiczių, kuris mirė 
nuo AIDS nesulaukęs 40-ies. 

Tada daug skaitėme apie Niujorko gen-
trifikaciją, iš viešųjų erdvių stūmusią vadi-
namuosius „negeidžiamuosius“ – vargšus, 
benamius, alkoholikus, prostitutes ir – visa-
da – seksualines mažumas (ne tik gėjus vyrus, 
bet ir gatvėse savo kūnus pardavinėjusius 
benamius paauglius, pačiomis pigiau-
siomis priemonėmis savo kūnus modi-
fikavusius translyčius žmones iš Lotynų 
Amerikos, gatvėse moterimis persirengusius 
ir uždarbiavusius juodaodžius vyrus). Mes 
klausėmės dėstytojo prisiminimų apie gėjų 
pirtis, kuriose vyrams išsirengus skirtingoms 
klasėms ir etninėms tapatybėms priklausan-
tys žmonės atsidurdavo šalia. Sužinojau, 
kodėl policija įsiveržė būtent į dabar jau 
legendinį „Stonewall“ barą ir padėjo sprogti 

judėjimui už seksualinių mažumų teises (nes 
ten drauge šoko skirtingos odos spalvos ir 
ypač vargingesnėms klasėms priklausantys 
žmonės – to būta ne visuose gėjų baruose, 
bet ne gėjų baruose beveik niekuomet nepa-
sitaikydavo). Išgirdau, kodėl būtent 42-oji 
gatvė Niujorke ir Times aikštės prieigos tapo 
šeimų pramogoms skirta erdve, nors dar 
1970-aisiais ši vieta vadinta „srutų bulvaru“. 
Juk būtent čia nuo XX amžiaus pradžios 
klestėjo paprastam žmogui įperkama pra-
mogų industrija suaugusiesiems, būtent čia 
buvo pigūs kino teatrai, kuriuose nuo li-
etaus glausdavosi benamiai, būtent čia bu-
vo etninių mažumų lankomi sporto klubai, 
būtent čia gatvėse dirbo iš provincijos 
miestelių išguitos ar smurtinio sekso metu 
pastojusios merginos, būtent čia apleistas 
erdves seksui naudojo gėjai vyrai. Kaip sakė 
garsi fotografė Nan Goldin (beje, pirmąkart 
savo skaidres rodžiusi būtent netoli 42-o-
sios gatvės įsikūrusiame bare), žvelgdama į 
Niujorką 1980-aisiais, ji matė, kad „tikrasis 
gyvenimas buvo Times aikštėje“. Būtent šią 
erdvę imta milžiniškomis pastangomis griauti ir 
kurti iš naujo kaip viešosios erdvės fantaziją – 
be konfliktų ir skirtumų. 

Marxo, Althusserio, Gramsci ir Kolontaj 
skaitymai prasidėjo vėliau. Bet daug kas, ką 
jie kartais sudėtingiau, o kartais paprasčiau 
aprašė kalbėdami apie klasių konfliktus, ga-
lios įtaką subjekto konstravimui, ideologijos 
išlikimo strategijas ir socialinę lygybę, tapo 
žymiai aiškiau vaizduotėje paišant frag-
mentus iš tos ypatingos epochos, kai kova 
dėl socialinių pokyčių nebuvo pernelyg 
institucionalizuota ir kai daugelio gyveni-
mai išreiškė tiek daug tapatybių, kad jas 
suskirstyti į seksualinių mažumų akroni-
mus ar etiketes „feministė“, „kairioji“, 
„anarchistė“ buvo gana sudėtinga. Deja, 
negyvenau toje epochoje, bet iš ją mačiusio 
žmogaus girdėjau ne tik apie euforiškas per-
gales, bet ir apie nusivylimus bei konflik-
tus. Kai kairė nusileido iš knygų į gatves ir 
žmonių kasdienybę – be patoso, dogmų, ide-
alizavimo ir veidmainystės – joje neberasti 
įkvėpimo buvo nebeįmanoma.

– LiNA ŽigeLytė –

ATVIRAS KLAUSImASKairės ilgesys

VICTOR DAVIS HANSON
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Toliau truputį pavinguriuoju: kalbu apie gamtos pusciklį – 
kad rudenį viskas numirs ir pavasarį nubus kitais pavidalais 
(ciklas būtų, jeigu po prabudimo vėl būtų mirtis ir t. t.) – ir 
prieinu prie svarbiausios eilėraščio tezės, kad aš „visai neno-
riu prabusti kitu“, nenoriu būti kitu, nes „kito manęs nėra“. 
Nėra manęs – išsidauginusio ar persikūnijusio Kukučio, nėra 
manęs, pakasto jauno su mylimąja prie širdies, nėra manęs 
kartojimuose ir cikluose, nes man tokio manęs nepakanka. 
Tokia sistema man yra nepakankama. Nebūtinai, kad ji sa-
vaime yra nepakankama, bet man ji yra nepakankama, nepri-
imtina mano krikščioniškam (klajokliškam? kareiviškam?) 
pasaulėvaizdžiui, kuriame individas visada yra individas – aš 
esu aš, nes aš esu dangaus karalystės pilietis – vieną kartą vi-
siems laikams. Tada, kai rašiau cituojamą eilėraštį, žinoma, 
taip aiškiai dar nemokėjau formuluoti. Prisireikė ketverių 
metų, kol knygoje „Jonas Krikštytojas“ dilemą „aš ir kitas“ 
transformavau į „aš iš naujo esu aš“ („kai užsimerkiu pasi-
tikiu Tavimi guluos / į dirvožemį sąmonės sukrautas vaisius 
esu // kuris iš naujo bus manimi“). Ir grįždamas prie rašinio 
pradžioje pateiktos citatos iš recenzijos apie knygą „Jonas 
Krikštytojas“ noriu pasakyti, kad pasakymas „iš naujo“ 
(kuris recenzentei veikiausiai taip pat siejasi su kartojimu-
si) negali būti a priori siejamas su gamtiškuoju cikliškumu, 
nes čia kalbama apie kūno (dulkė – iš dulkės) nusimetimą ir 
ėjimą tolyn į dangaus karalystę. Čia nėra jokio cikliškumo, 
yra tiesė: su dabartiniu (iš dulkės kilusiu) kūnu esu dangaus 
karalystės pilietis, praradęs šitą kūną (kuris yra gendantis ir 
privalo sugesti iki galo, ištirpti dirvožemyje), vis tiek lieku 
tas pats, tos pačios dangaus karalystės pilietis. Tas pats aš, 
nes aš nesu šitas gendantis kūnas, nesu jokia šio pasaulio 
(arba – iš šio pasaulio kylanti) materija. Priklausau kitam 
pasauliui – –

O dabar yra 2013-ųjų birželio 17 diena. Pavakarys. Ei-
nu Vilniaus priemiesčio gatve. Žydi ir kvepia liepos. Vėjas 
šiugžda šimtamečiuose medžiuose ir pamažu – – vasara, ku-
rios taip laukėme, įsiplieskia visa savo galybe – siaučia ir 
rimsta liepų žieduose, lėtėja. Pats didžiausias metų virsmas: 
kai visa, kas turėjo išsprogti – – jau žydi, peržydi, nurims-
ta. Lengvas lengvas nuovargis šviečia pro vėjo judinamus 
liepų žiedus. To nuovargio nepamatysi. Gali jį tik nujausti. 
Nujausti žolių ir lapų, paskutinių žiedų lėtumą: niekas dabar 
niekur neskuba – nieko nebebus naujo, visa, kas turėjo iš-
augti – išaugo, kas iš dirvožemio turėjo išlįsti į orą – išlindo, 
žaliau nebebus ir lapai daugiau nebeaugs – dar pusantro mė-
nesio gamta kabos lėta ir apspangusi, kol rugpjūčio pradžio-
je pamažu pamažu, labai taip atsargiai lapų šlamėjimas įgaus 
švelnaus barškesio. Kas turi ausis, tegul klauso, nes barš-
kesio pamatyti yra neįmanoma, nes jis yra ir dabar – 2013-
ųjų birželio 17 dieną, kai einu gatve ir klausau, kaip barška 
mane supančio materialaus pasaulio dalykuose įslaptinta 
mirtis. Gamta, kuri numirs, kūnas, iš kurio reikės išeiti. Tai, 
ką rašiau šiame rašinyje iki šiandien, ar yra tikra? Uodžiu 
kvepiančias liepas tarsi koks gyvulys, tarsi bitė, mėginda-
mas panirti į prisiminimus, į gamtą, kurios man nepakanka, 
pro kurią noriu matyti giliau – – pro debesis ir žoles, užsto-
jančias erdvę, į kurią noriu išeiti, išeisiu, pro savo akis, pro 
mąstymo sienas ir dėsnius, kurie nieko negali man pasakyti 
apie tai, kas negenda – nebarška, yra nesutraiškoma, nepra-
eina, ne laikina – – žodžiai tokie silpni, į kuriuos mėginu 
įsikibti, praplėsti nuojautų erdvę, žodžiai, kurių – – net jų 
nepasiimsiu, neatsiremsiu nė į vieną – – žodžio šiaudą – – 
tyškantį – – liepų – – kvapą – – naktis keliasi gatvės gale 
ir paukščiai naktiniai, išsigandę – – kurie nematomi klykia 
temstančiame danguje – – ir peteliškės, iš kito pasaulio, ku-
rios plakas ore ir dūžta į šviečiančią mano galvą – – gal reik-
tų sakyti – sielą? – – tiesiai į mano nematomą pusę – – kaip 
pereiti man šitą temstančią gatvę, tas liepas, kvepiančias, 
degančias – – pereiti kraujuojančią sąmonę – – yra ne mano 
šitas pasaulis, sapnas, užrišęs akis – – aklas aklas štai eina 
žmogus – – bet eina – – ir vėjas – – šiugžda šimtamečiuose 
medžiuose ir pamažu – – viskas, ko šitaip laukiau, įsiplieskia 
ir rimsta liepų žieduos – – ir barška nematoma – – manyje ir 
visuos šio pasaulio daiktuos – – kas turi ausis, tegul klauso 
– – taip, barška – – koks augantis, koks vis artėjantis – – 
barškesys – –

Kadaise, prieš tūkstantį metų, vaikystėj, daugybę kartų 
mėginau pabėgti nuo šito barškesio – – ir paskui, kai au-
gau, sirgau, išvažiavau iš Druskininkų, iš Veisiejų – – bėgau 
nuo šito barškesio, nieko daugiau. Budizmas ir krišnaizmas, 
atvedę mane į krikščionybę, anapusybė, kurios ieškojau, 
depresija, kuria apsirgau paauglystėj, kuri kilo iš gamtos, iš 
sėdinčio po ožkaganio medžiu Sidhartos, kuris buvau aš, bet 
aš kitas, kuris veržėsi ieškodamas savo kelio, kuris niro ir 
niro į gamtą – į Druskininkus, Veisiejus, iš pradžių atsisakė 
valgyti mėsą, paskui darėsi vis blogiau, viskas ėjo į rudenį, o 
vėlų rudenį ir ypač žiemą (sovietiniais laikais) parduotuvėse 

nebuvo pakankamai vaisių ir daržovių – – nebuvo, tai ir ne-
valgiau, kol atėjo laikas, kad valgyti apskritai negalėjau, bet 
gyvenau – – sporto salėse ir Druskininkų ligoninėj, bėgau 
viduržiemio naktį jaunuolyne netoli Veisiejų su kiškiais, iš-
budintais iš miegų, ir juokiausi – nes apsnigtos pušys ir kiš-
kiai, ir plonas mėnulis, ir aš, ir vidurnaktis – tarsi iš pasakos, 
iš atviruko, iš seno paveikslo, išnykusio pasaulio, kuriame 
nupieštas vis dar bėgu, jaunuolis, kuris išsitreniravęs pus-
nynuose su kerziniais batais paskui basas karatė varžybose 
nesuprantamais būdais guldė visus priešininkus, pasiutėlis, 
smūgis po smūgio – po smūgio į tuštumą – į nebūtį – į bepro-
tybę – – iš baimės yra visa tai, iš nesusitaikymo, iš nesutram-
domo įsiūčio, iš noro išeiti kiaurai pro viską, kas atsitinka, 
kalėjimo sienos, kurių nebuvo, ir paukščio – – sparnai, ku-
rių nebuvo – – ir valtis, linguojama vėjo iš 1993-iųjų birželio 
17-osios, iš nuotraukos, į kurią dabar žiūriu, gali būt, kad 
tai nieko nereiškia, kad grynas atsitiktinumas, sutapimas, 
su dvidešimt metų paklaida, kurios nėra, kuri yra niekas, 
palyginti su amžinybe, dvidešimt – metų – kurių – nebu-
vo, pasaulis, kuris liks po manęs – – ar girdi, angele sarge? 
– – ar girdi mane, dangiškoji kariuomene? – – kerzinių batų 
pėdsakas, įsispaudęs nesančiame Veisiejų miške – – ar gir-
di? – – barškesys iš gamtos, traškesys iš tiesioginio eterio, 
iš kriokiančio mano gyvenimo, iš recenzijų, angele sarge, 
kurias, tikiuosi, rašai apie mane – –

Veidrodžiai ir eskalatoriai, kurie mane atspindi arba ne-
pastebimai veža atgal, stengiasi sugrąžinti į tai, kas jau buvo, 
mėgina paklaidinti, sustabdyti. Veidrodžiai ir eskalatoriai 
yra visi, kurie kalba apie mane tai, ko nekalbu aš, kurie iš-
kreipia mano pasaulėvaizdį, užsiskliausdami savo baimėse, 
nyra į amžinąsias kartotes, visi, kurie dar nebėga, visi išgąs-
dinti kiškiai viduržiemį belapiuos krūmynuos. Kiškiai, kurie 
išbaidyti kerzinių žodžių vis dėlto bėgo šalia. O ką reiškia 
šalia? Ar jie bėgo pas Tave, Viešpatie? Kiškių kariuome-
nė. Bliaunančios avys. Aklųjų ekspansijos visatos tyruose. 
Dieve, ar man pavyko žengti bent vieną žingsnį į priekį per 
šituos dvidešimt metų, ar eskalatorius visą mano bėgimą 
grąžina į pradinį tašką? Dieve, ar aš bėgu vietoj? Bet kas yra 
vieta? Kas yra laikas? Dvidešimt metų į niekur, upė, amžiny-
bės kaskados, kurios liejasi ant manęs – – amžinai nebebū-
siančių, amžinai nebesančių metų – – laikas, kuris turi valią 
mano kūnui, bet nieko negali pasiūlyt tikrajam man.

Man buvo šešiolika, kai visas nugrimzdau į gamtą. Pani-
rau iki išprotėjimo. Rašau dabar ir šypsausi, nes žodis „iš-
protėjimas“ šiuo atveju beveik tinkamas vartoti tiesiogine 
savo reikšme. Žydų patarlė sako: jeigu nori pamatyti tai, 
kas nematoma, labai gerai įsižiūrėk į tai, kas matoma. Sten-
giausi taip ir daryti. Miglota paauglio sąmone jaučiau, kad 
už šitos matomos gamtos, kuri miršta ir atgimsta, turi būti 
kaži kas nematoma, kaži kas kitaip, giliau, kas nei miršta, 
nei atgimsta, kas gyvena amžinai, kas yra gyvenimas ir 
nieko daugiau – grynas, absoliutus, nesibaigiantis gyve-
nimas. Stovėjau ir žiūrėjau. Sustingęs kaip koks akmuo ar 
medis. Tuo metu domėjausi budizmu, didelį įspūdį darė tiek 
Budos gyvenimo istorija, tiek jo mokymas. Gali būti, kad 
netgi ganėtinai giliai į šį mokymą nugrimzdau. Taip giliai, 
kad iškilo klausimas „arba–arba“. Ir čia nejuokauju, nes ir 
gydytoja ligoninėje pasakė: arba–arba, ir mama suprato, kad 
arba–arba, ir įtariu, kad net tėtis, kuris ramiai ir pakankamai 
atsitolinęs žiūrėjo į sūnaus „siautėjimą“, kažkur širdies gilu-
moje taip pat pajuto: arba–arba. Kai buvo atlikti visi įmano-
mi virškinamojo trakto tyrimai, kurie nieko blogo nerodė, ir 
pritaikyti visi tuo metu (Lietuvos nepriklausomybės pradžia) 
įmanomi gydymo būdai ir man nepasidarė nė kiek geriau, ir 
gydytojai toliau gydyti atsisakė (nes nieko iš to), tėtė nuvedė 
mane pas gydytoją Kačergį, o šis pasakė: a, tai, vaikeli, nuo 
gamtos apsirgai, nieko, ta pačia gamta aš tave ir pagydy-
siu. Ir gydė. Karolio Dineikos metodais mokė būti medžiu, 
kuris stovi šimtą metų – ramiai sau stovi, be jokio nerimo, 
neišsigąsta jokio vėjo, jokio lietaus, jokio sniego, suleidžia 
šaknis giliai į žemę ir tampa nepajudinamas, jo nejaudina 
jokios permainos, pokyčiai, jis apkerpėja, bet nevemia, ne-
viduriuoja – – mokė būti debesimi – mažyčiu debesėliu, 
kuris l-a-b-a-i l-a-b-a-i lėtai ir labai aukštai plaukia giedru 
vasaros dangumi, kuris yra pati ramybė, pats neskubėjimas, 
pats aukščiausias taškas, iš kurio atsiveria patys plačiausi 
ir ramiausi akiračiai. Dar mokė būti paukščiu, lėtai, pusiau 
miegant sklendžiančiu ratais bevėjame danguje, mokė būti 
mėsingais vynuogių lapais, įsivaizduoti, kaip atsigulu ant 
drėgnos žolės paežerėje giedrą vasaros dieną ir kaip ta žolė 
liečia nugaros odą – ir kaip ramu yra būti žmogum-vabalu 
toje žolėje. Turiu pasakyt, kad padėjo. Buvimas visokiais 
daiktais ir gyvūnais padėjo. Apramino simptomus, bet iki 
galo nepagydė. (Gal tai nepagydoma?) Dar turiu pasakyti, 
kad nei budizme, nei buvime visokiais daiktais niekada ne-
įžvelgiau jokios „amžinosios kartotės“, todėl, kad budistas 
ir kiekvienas nubudusysis turi prasibrauti kiaurai pro viską, 
kas kartojasi, išeiti iš kartojimosi ratų – daug toliau negu 
visas šitas (gamtos ir bet kokios materijos) kartojimasis ir 
skaidymasis. Ir tada į mano gyvenimą įžengė krikščionybė. 
Labai švelniai pasakyta „įžengė“. Greičiau plūstelėjo kaip 
koks potvynis ar uraganas. Ir gydė jau ne simptomus, bet 

esmę. Aštuoniolika metų krikščionybės sanatorijoje: nuo 
Druskininkų ligoninės iki Lukiškių. Iki pasveikimo ar bent 
jau iki pojūčio, kad pagaliau pasveikau. – – Iki „Jono Krikš-
tytojo“ eilučių: „kai užsimerkiu pasitikiu Tavimi guluos / į 
dirvožemį sąmonės sukrautas vaisius esu // kuris iš naujo 
bus manimi.“

Daugybę metų klausiau savęs: kuo ir kodėl sergu? Ar ser-
gu? Depresija? Kam nors gali pasirodyti – jeigu tai depre-
sija, tai duok, Dieve, man tokią depresiją. Prisipažįstu, kad 
buvo labai sunkių periodų. Ir tada, išaugant iš paauglystės, 
kai nieko negalėjau valgyti, ir paskui – sulaukus maždaug 
dvidešimt septynerių. Viskas vėl pasikartojo, tik gerokai 
stipriau. Bet tada parašiau eilėraščių knygą „Su grojančiom 
kraujo gėlėm“. Ir jeigu po pirmojo ligos antpuolio gimiau 
kaip krikščionis, tai po antrojo antpuolio gimiau kaip kū-
rėjas. Visa kita buvo jėgų ir energijos perteklius. Galiu ga-
lynėtis su visu pasauliu. Ar tai irgi liga? – – Bet. – – Bet 
yra dalykų, kurių žiūrėdamas į žmogų plika akimi nepama-
tysi. Yra dalykų, kuriuos sunku papasakoti, išreikšti. Būtent 
tas galynėjimasis su visu pasauliu ir yra „ligos“ esmė. Esu 
nuolatinėse kautynėse. Žūtbūtinėse. Iki mirties, o mirtis turi 
būti pergalė. Labai sunki. Bet amžina. Manau, kad kiekvie-
nas mes kaunamės su savo baimėmis. Na, gal nebūtinai. Gal 
įkišam galvas į smėlį tarsi kokie stručiai ir slepiamės nuo sa-
vo baimių. Bet kam tada gyventi? Galvos slėpimas smėlyje 
man yra per menka paguoda. Nesiruošiu slėptis. Kas tai per 
kova? Dėl ko ji vyksta? Manau, kad dėl asmens. Kiekvienas 
mes nepaliaujamai kovojame dėl savo asmens. Tik ne visi tą 
suprantame. Čia ne narcizo kova, ne grožėjimasis savimi ar 
savęs demonstravimas. Čia yra kas kita. Jeigu manęs nėra, 
tai visa, kas yra, neturi man prasmės. O kas aš esu? Kas yra 
individas? Kas yra asmuo? Ar įmanoma prarasti save kaip 
asmenį? Kas yra asmens ar savasties praradimas?

Krikščionių teologai daug svarstė (svarsto) ir diskutavo 
(diskutuoja) šiais klausimais. Mano pasaulėjautai artimiau-
si tie teologai, kurie sako, kad atpirktojo krikščionio ėjimas 
Dievo link yra lygiagretus ėjimas ir į savo asmenį. Kuo 
arčiau Dievo esame, kuo labiau skaidrėjame, tuo aiškiau 
galime reikštis ir kaip unikalūs asmenys. Kiekvienas nepa-
kartojamas, kiekvienas unikalus, dėl kurio numirė Kristus. Ir 
atvirkščiai: tolinimasis nuo Dievo yra savo asmens praradi-
mas. Jeigu nesame su Dievu, tai nykstame kaip asmenys. Iš 
čia kyla apsėdimų teologija: piktosios dvasios kamuojamas 
žmogus yra suvaržomas – psichiškai ir fiziškai, jį sutraukia, 
perkreipia, jam sunku kalbėti – jis negali reikštis kaip as-
menybė. Dievas yra beribis ir kiekvienas artėjantis prie Jo 
išsilaisvina, nustoja būti ribojamas. Kiekvienas tolstantis 
nuo Dievo yra vis labiau ribojamas. Čia noriu pasakyti, kad 
kiekvieną kartą, kai mes bijome, meluojame, elgiamės taip, 
kad kam nors įtiktume, ar dėl paprasto žmogiško silpnumo 
(t. y. iš baimės) nuolaidžiaujame aplinkai ir elgiamės kaip 
apriboti žmonės, esame kelyje į savo asmens apkarpymą ir 
praradimą. Čia yra nuolatinės kautynės. Čia ir Orfėjo mitas: 
nebijok, neatsigręžk. Čia ir Kristaus žodžiai: kiekvienas, ku-
ris paėmęs arklą dairosi atgal, netinka dangaus karalystei. 
Netoli nuo čia yra ir Budos žodžiai, perduoti mirštančiam 
Vakaliui, kad mirštančiojo gyvybė yra tarsi žibintas, kuria-
me jau išseko aliejus, ir aplinkybės nulems – įsižiebs vėl ži-
bintas ar ne, bet „aš [suprask – nubudusysis] nesu ribojamas 
aplinkybių“.

Čia specialiai dėl Budos parašiau. Provokuoti norėda-
mas. Manau, kad vis dėlto mano depresija kilo iš budizmo. 
Iš gana gilios budizmo pajautos. Tokios, kur iškyla grėsmė 
asmeniui. Nors ir sakoma, kad „aš nesu ribojamas aplinky-
bių“, bet šis sakymas man yra panašesnis į eutanaziją, o ne į 
asmens prikėlimą iš mirusių (metaforiškai kalbu). Man labai 
patinka cituotas pasakymas, neslėpsiu, jis yra vienas iš kerti-
nių mano pasaulėjautos ir pasaulėvaizdžio stulpų, tačiau net 
ir šitas pasakymas man yra per menkas. Per mažai šito. Jei-
gu tik tiek, tai neverta. – – Neverta tau dabar mirti, ištariau 
vakar vabalui, kuris vėlai vakare gulėjo apvirtęs ant nugaros 
mano namuose ir žūtbūtinai mostagavo gal kokiomis šešio-
mis poromis savo juodų kojų – niekaip negalėdamas apsi-
versti. Mostagavo jau veikiausiai kelias valandas, nes kai aš 
pamačiau, įnirtingas mostagavimas pamažu rimo. Apverčiau 
vabaliuką. Kaip paprasta, pagalvojau, man, kuris yra aukš-
tesnio lygio būtybė negu vabalas. Ir kaip sunku tau, vabale.

Kaip tau sunku, budiste, hinduiste, kuris mėgini kaip tas 
vabalas eiti tūkstantmečių ir šviesmečių ilgio kelią. Ir kaip 
lengva (lengva?) krikščioniui, už kurį pats Dievas perėjo vi-
są šitą kelią, apsivilko žmogaus kūnu, gyveno kaip žmogus, 
numirė ant kryžiaus ir sako: jeigu nori, tai imk viską dova-
nai, iš Mano malonės. Imk ir dar šiandien galėsi suprasti tai, 
ką žmogus pats iš savęs galėtų (ar galėtų?) suprasti po kokio 
šviesmečio.

Kurukšetros mūšyje Krišna abejojantį Ardžuną mokė ne-
nusiminti ir nebijoti kariauti, kalbėdamas apie tai, kad joks 
mirtingasis negali užmušti gyvybės sunaikindamas formas 
keičiančius pavidalus (pavyzdžiui, karius). Sakė: „Kas yra, 
niekada neišnyksta, ko nėra – niekad neatsiranda.“ Labai sti-
pru. Bet man ir šito per maža. Labai plačiai pasakyta, bet vis 
tiek apribota. Vis tiek tai man panašiau į eutanaziją, o ne į 

Amžinoji kartotė ir išgąsdinti 
kiškiai, nubėgę
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prikėlimą iš mirusių. Vis tiek man tai atrodo bejėgystė. Atro-
do. Ir atrodė tada, kai buvau šešiolikos, kai nirau į budizmą 
ir krišnaizmą ir iki sąmonės netekimo, iki vėmimo ir ilgo 
nevalgymo, iki išprotėjimo ir pasiutimo savo viduje šaukiau – 
jeigu tik tiek, tai man nereikia. Nejaugi įmanoma tik tiek? 
Tik tiek – nieko nepakeisti. Kam tada visa, kas yra, jeigu 
nieko pakeisti neįmanoma, nes kas yra, niekada neišnyksta, 
o ko nėra – negali atsirasti. Čia kažkokių bejėgių leksika, 
bejėgių mąstymas, tų, kurie nieko negali pakeisti. Čia yra 
depresija ir beprasmybė.

Aš noriu eiti giliau – ten, iš kur atsiranda tai, kas nieka-
da neišnyksta, ir ten, kur gali atsirasti tai, ko nėra. Lygiai 
kaip ir su anksčiau cituotais Budos žodžiais: nesu ribojamas 
aplinkybių. Noriu eiti ten, kur aplinkybės ne tik kad manęs 
neribotų, bet dar giliau – noriu eiti pas Tą, kuris valdo aplin-
kybes, nuo kurio aplinkybės priklauso. Budizmas ir kriš-
naizmas mane slėgė, nes nors čia ir kalbama apie labai gilius 
ir rimtus dėsnius, bet kalbama apie juos taip, tarsi jie būtų 
nepajudinami – nieko nauja po saule, po amžinybe, dėsniai 
ir principai čia yra esmė. O aš sakau, kad bet koks dėsnis ar 
principas yra ribojimas. Yra riba, kuri temdo mūsų akis ar 
širdis. Išmanydami net pačius slapčiausius pasaulių dėsnius 
mes vis tiek liekame tų dėsnių vergai – negalime prasimušti 
pro dėsnių ir principų sieną, negalim išlįsti pro tai, kas neat-
siranda ir kas nepradingsta, galim būti neribojami aplinky-
bių, bet aplinkybės lieka. Ir todėl dabar noriu pasakyti, kad 
galiausiai mes kaip asmenys tampame suvaržyti, apgliaudy-
ti, apriboti, suvirškinti šių dėsnių. Jeigu pasiliekame šioje 
sistemoje, tai kaip asmenys mes einame į nesatį.

O krikščionių Dievas? Vienas Dievas trijuose asmenyse? 
Šizofreniška? Gal kiek. Bet svarbiau man yra kitkas. Krikš-
čionių Dievas juokiasi iš visų dėsnių. Taip, Jis duoda labai 
griežtą įstatymą savo išrinktajai tautai, daugiau negu šešis 
šimtus įsakymų (ne dešimt), bet net ir duodamas įsakymus 
Jis aiškiai leidžia suprasti, kad žydams seksis ne todėl, kad 
jie laikysis duotų įsakymų, o todėl, kad Dievas norės, kad 
žydams sektųsi, jeigu jie laikysis įstatymo. Iš pirmo žvilgs-
nio atrodytų lyg ir panašu į anksčiau minėtų religijų žmogaus 
santykį su dėsniais ir principais, bet tik iš pirmo žvilgsnio. 
Iš labai paviršutiniško. Iš tikrųjų Senojo Testamento Dievas 
kalba apie tai, kad jeigu jūs sugebėsite įvykdyti tai, ką Aš 
jums įsakau įvykdyti, Aš sukursiu naujus dėsnius, specialias 
aplinkybes jums. Jums nustos galioti pasaulio dėsniai, nustos 
galioti pasaulio (visatos?) logika. Jeigu tu žengsi žingsnį čia, 
kur Aš liepiu, tai apausiu tave septynmyliais ir tavo vienas 
žingsnis bus lygus šviesmečiui, nes Aš Esu Dievas ir galiu 
padaryti taip, kaip noriu, kaip tu net nesapnavai. Galiu tris 
milijonus žmonių ir šimtus tūkstančių gyvulių keturiasde-
šimt metų išmaitinti dykumoje, kur nėra nei žolės, nei van-
dens, nei maisto. Paskui galiu šiuos žmones atvesti į labai 
derlingas žemes ir padaryti taip, kad trise stoję kautis prieš 
šimtą ar tūkstantį jie laimės, nes Aš taip noriu, nes Aš taip 
nusprendžiau, nes niekas negali Man pasipriešinti. Ir jeigu 
norėsiu, tai padarysiu, kad saulė tekės vakaruose, o ne rytuo-
se, ir jeigu panorėsiu, tai Žemė ims suktis į kitą pusę, nes Aš 
esu tas, kuris nustato taisykles ir principus.

Žmonėms vis nesisekė laikytis Dievo duotų nurodymų. 
Bet juk beribiam Dievui žmonių silpnumas negali būti kliū-
tis ar apribojimas. Gerai, tarė Jis, negalit išsilaikyt, tai ir 
nereikia, Aš pats ateisiu, apsivilksiu žmogumi ir įvykdysiu 
įstatymą. Aš pats būsiu auka sau pačiam, kuri padaro šventus 
tuos, kurie nėra šventi. Aš nematysiu jų nešventumo, nes į jų 
širdis įdėsiu vieną iš trijų savo asmenų – Šventąją Dvasią. Ir 
pasaulio „pašlemėkuose“ matysiu save, ir tie „pašlemėkai“ 
Mano vardu galės išvarinėti netyrąsias dvasias, gydyti žmo-
nes, nemirti įkandus gyvatei ir nugalėti viską, kas tik trukdys 
jiems gyventi. Nes ne jie tą darys, bet Aš pats – Šventosios 
Dvasios pavidalu gyvenantis juose. Kas gali Man (o tada 
ir jiems) pasipriešinti? Man, kuris sukūrė visa, kas tik yra, 
kuris yra giliau negu visos visatos aplinkybės, dėsniai ir 
principai. Netikite? Tai žiūrėkite: kai vaikščiojau apsirengęs 
žmogaus kūnu, liepdavau paralyžiuotiesiems keltis, pasiimti 
savo gultą ir eiti, nes Mane ima juokas iš visų jūsų karmų 
ir principų, nes Aš gydžiau aklus, raišus, kurčius, apsėstus, 
nusidėjusius, išsikraipiusius, pasiutusius – nutraukdamas vi-
sas jų karmas, nubraukdamas visus jų nusižengimus, keis-
damas visus gyvenimo dėsnius ir principus, nes Aš tai galiu. 
Noriu ir keičiu. Noriu ir iš nieko padarau tai, ko nebuvo. Iš 
padugnės padarau šventąjį – per vieną sekundę. Ir iškeliu jį 
aukščiau už visus angelus. Noriu ir dovanai dalinu tai, kam 
užsidirbti (?) reikia šviesmečių. Skrisk, vabale, nėra ko čia 
tau mirti, nėra ko kovoti su aplinkybėmis, nes Aš tau leidžiu 
pačiam būti aplinkybėmis. Todėl, kad taip noriu.

Ir čia Aš dar labai švelniai kalbu. Labai švelniai labai glež-
nam ir užsispyrusiam žmogui. Žinai, esu labai kantrus. Per 
prievartą nieko iš tavęs nenoriu. Iš Savo malonės duodu tau 
patį Save. Gali imti ir būti nenugalimas, bet jeigu persda-
mas ir bezdėdamas tu vis dėlto eisi savo šviesmetinį kelią, 
atstumdamas Mane, pasitikėdamas savo jėgomis ir impoten-
tiškų principų bei dėsnių žemėlapiais, – tai eik. Aš suskai-
čiuosiu kiekvieną tavo plauką, lydėsiu tave, skruzdėliuk, 
pačioj tirščiausioj užsispyrimo gelmėj, ir vargas tam, kuris 

norės tau padaryti ką nors bloga. Tu Manęs nepažįsti, bet Aš 
pažįstu tave. Ir saugau. Nes taip noriu. Nes nėra nieko, kas 
galėtų Man priešintis, nėra nieko, kas iš nebūties negalėtų 
tapti būtimi, nes Aš tariu žodį ir įvyksta. Nes noriu ir niekas 
tampa visata, pasauliais. Nes Aš Esu. – –

Štai toks gydymas, Gintarai. Tokia poezija. Ir tave, bailį, 
kaip kokį karosą ištraukiau iš amžinųjų kartočių liūno. Nes 
taip norėjau. Vabale. – –

– – Krikščionybė mano gyvenime nėra kokia nors egzoti-
ka ar hobis. Ne laisvalaikio užsiėmimas, ne nakties sapnas. 
Net ir dabar, praėjus daugiau negu dvidešimčiai metų nuo 
to laiko, kai tapau krikščionimi, kartais kramtydamas mais-
tą šypteliu. Ačiū Tau, Dieve, kad valgau. Ir tas šyptelėjimas 
yra pati krikščioniškiausia padėka Dievui už maistą, nes aš 
prisimenu laiką, kai buvo iškilęs klausimas „arba–arba“. Tai, 
kad galiu valgyti, nuryti maistą, yra stebuklas, kurį Dievas 
man padovanojo. Niekas iš šio pasaulio – nei gydytojai, nei 
aš pats, nei mano tėvai, nei gamta – negalėjo padaryti, kad 
imčiau valgyti. Buvo laikas, kai visi rezignavome. Ir tada 
Šventosios Dvasios pavidalu į mano gyvenimą atėjęs Dievas 
prikėlė mane iš mirusiųjų ir mokė iš naujo: valgyti, kvėpuo-
ti, eiti. Buvo momentų, kai atsikelti iš lovos ir žengti žingsnį 
atrodė ne ką realiau, negu žengti per Genezareto vandenis. 
Bet aš žengiau. Valgiau. Dėkodamas Dievui. Ne tuščiažo-
džiaudamas, bet paprasčiausiai šypsodamas: ačiū. Tai, kad 
nuo to laiko, kai iškilo klausimas „arba–arba“, nugyvenau 
jau daugiau negu dvidešimt metų, man atrodo toks neįtikė-
tinas dalykas, toks stebuklas, nuo kurio dar ir dabar negaliu 
atsikvošėti. Kvaila? Ką gi tu supranti nepabuvęs mano kai-
lyje. Stok ant savo vagos, savo upės, savo Genezareto ir eik. 
Nubusk iš komos. Vabale.

Ne viena duona žmogus yra gyvas. Jaučiu tai kiekvieną 
dieną, nes tik todėl ir tik tiek (netgi tiek – iki begalybės) esu 
gyvas: kiek valgau ne šito pasaulio duoną. Gal esu silpnas, 
jeigu toks ligotas? Ateik, pasigalynėsim. Tik būtinai atsivesk 
kariuomenę, nes man jau iki gyvo kaulo įgriso visi šitie pa-
maivos, kurie vaiposi pikčiausiais veidais ir nieko negali 
man padaryti.

Šešerius metus pratylėjau, kol visokio plauko kritikai der-
gė mano kūrybą, išimdami iš jos esmę. Ką reiškia „dergė“? 
Ir ką reiškia „esmę“? Esmę būti. Nei manęs, nei mano kūry-
bos nėra be tos dangiškosios duonos, kurią kiekvieną kartą 
nuryju pirmiau, negu nuryju materialaus maisto kąsnį. Be 
tos beprotybės (?), kuri plėšo mano kūną ir sąmonę, kuri yra 
ne iš materijos, kuri veda mane nuo tada, kai iš „arba–arba“ 
aš pasirinkau gyventi. Reiktų sakyti: mane pasirinko gyven-
ti. Tas, kuris taip norėjo, kuris plečia mano ribas ir plėtė net 
ir tada, kai buvau uždarytas tarp ankštų Lukiškių sienų, kuris 
juokėsi per tardymus, kai sadizmo kamuojami materialieji 
(veterinariniai?) valstybės tarnautojai šnypštė man į ausį – 
čia niekas tavęs negali išgelbėti, Dievas tave atstūmė. Mane 
sunku pagąsdinti ir dar sunkiau žiūrint į mane suprasti, kada 
aš bijau. Nes kai bijau, tai šypsausi. Nes mane ima juokas, 
kai man grasina. Nes gyvenu iš man padovanoto laiko, iš 
Dievo malonės, nes kūniškasis „aš“ jau seniai numirė – ta-
da, prieš dvidešimt metų, prieš neatmenamą laiką Veisiejų 
miške – jis nubėgo su išgąsdintais kiškiais į miško prieblan-
dą, ištirpo su pavasario sniegu, jo nebėra. Tai su kuo jūs, 
po velnių, čia kalbate? Kam jūs grasinate, kam šnypščiate į 
ausį? Mirusiajam? Jeigu jūs kalbate su mirusiuoju, tai patys 
esate mirę. Esate iš pasaulio, kuriame aš negyvenu, kurio 
nevalgau, negaliu nuryti, kurį išvėmiau iki sąmonės neteki-
mo, iki savasties gelmių. Kiekvienas mes murkdomės savo 
apribojimuose ir kenčiame, negana to, nuolat stengiamės (to 
net nesuvokdami) apriboti dar ir kitus, nes toks yra materijos 
principas – ribotis, riboti, nuvysti ir išnykti. Kaip iš to išsi-
vaduoti? Vabale. Paciente, ar dar ko nors pageidausi prieš 
operaciją? Prieš išsivadavimą? Išsiribojimą? Snaigyno žu-
vys iš to seno ryto, kuris, niekaip negaliu atsiminti, pavasarį 
ar rudenį buvo – – ko jūs atplaukėte ir baksnojate snukiais į 
lieptelio, ant kurio stoviu, kuolus? – – Ką norite man pasa-
kyti? Ko norit paklausti? Kodėl aš niekaip neatsimenu, pa-
vasaris tada buvo ar ruduo? – – Argi yra metų laikai? Tiems, 
kurie ištrūko iš orbitos, išsivadavo, pasiuto, išsišiepdami nuo 
perkrovos netikėtai keičiantis skrydžio krypčiai – – visiems 
metų laikams ir gyvenimo ciklams išsidėliojus į liniją – – į 
liniją, sakau, į absoliučią tiesę. Akistatą, kad reikia mirt. Ir 
reikia prisikelt – – išsivaduoti iš dėsnių, iš visko, kas tik gali 
mus sustabdyti, išgąsdinti – – mus, kurie bijome – – ir krau-
piai bijodami peržengiame baimės ribas – –

Kas ten taip barška liepų žieduose? – –
Kodėl mane ima juokas? – –

– GINTARAS BLEIZGYS –

VAINIUS BAKAS

Kvepalai
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Tapatybių džiunglės ir 
parankūs mirusiejiŠiAuRėS KAmPAS

TEKSTAI NE TEKSTAI

miglės Anušauskaitės komiksas

Obama teisingai nuspėjo, kad, Libijos Bengazio skandalui į 
paviršių iškilus rinkimų kampanijos metu, spauda šį skandalą 
beveik visiškai ignoruos. Lygiai taip pat jis numatė, kad JAV 
vidaus pajamų tarnybos politizavimas į pagrindines antraštes 
irgi nepateks. Kaip ir nevykę Nacionalinės saugumo agentūros 
veiksmai per operaciją „Greiti ir įsiutę“.

Štai tada ir atsiskleidė faustiškojo sandėrio tiesa. Šiemet pa-
aiškėjo, jog Obamos administracija stebėjo „Associated Press“ 
reporterių ryšius, įtardama, kad jie skelbia nutekintą infor-
maciją. Taip pirmą kartą kilo spaudos pasipiktinimas – prezi-
dentams liberalams liberalių reporterių niksoniškais metodais 
gaudyti nederėtų. 

Obamos administracija neprieštaravo dėl paties įslaptintos 
operacijos nutekinimo AP reporteriams. Slapčiausios detalės 
apie kibernetinį karą su Iranu, apie nepilotuojamų orlaivių pa-

naudojimo protokolus ir Osamos bin Ladeno antpuolį būdavo 
nutekinamos, siekiant prisijaukinti tokius reporterius kaip Da-
vidas Sangeris iš „The New York Times“ ir Davidas Ignatiu-„The New York Times“ ir Davidas Ignatiu-The New York Times“ ir Davidas Ignatiu-
sas iš „The Washington Post“. Rinkimų metais šių reporterių 
„išskirtiniai“ atradimai paprastai pavaizduodavo Obamą kaip 
nepakankamai įvertintą energingą vadovą. 

Tikruoju nusižengimu laikoma tai, kad savarankiškai dar-
buodamasi AP galėjo paskelbti ir tokią nutekintą informaciją, 
kuri ne visuomet būtų buvusi maloni. O kadangi žiniasklaida 
leidosi į sandėrį, visai natūralu, kad Obamos administracija įsi-
vaizdavo turinti teisę prižiūrėti tai, ką įsigijusi.

Pasak vienos pasakojimo apie daktarą Faustą versijos, prieš 
nutempiamas į pragarą, jis bent dvidešimt ketverius metus mė-
gavosi nemokamomis dovanomis. Vargšė mūsų žiniasklaida, 
Obamai pareikalavus jos sielos, meilikavimu pasidžiaugti ne-
spėjo nė penkerių metų. 

„The Washington Times“, VII.5
Vertė Kęstutis Pulokas

Faustiškas spaudos sandėris
Atkelta iš p. 5

Mefistofeliškai juokingas dalykas yra kalbos prie kapo. 
Pasiduodančios persipinantiems duotojo akimirksnio mitams ir 
madoms, į viešąją erdvę jos iškeliamos kaip pats autentiškumas, 
kurį perklausti – tabu, o tokio tabu laužymas – labai paaugliškas, 
nešvankus savęs teigimas, išsidirbinėjimas, šokimas aukščiau 
bambos. Willo Kymlickos teigimu, gyvenimas, kurio pabai-
gos ritualai vykdomi ne pagal velionio valią, yra ne iki galo 
išsipildęs, kažkuo nenusisekęs. Kymlicka kalba ir apie tuos, 
kurie norėtų būti numesti pamiškėje, bet visai nenuostabu, 
kad padorusis sociumas taip stengiasi atlikti gyvenimo pilnos 
sėkmės patvirtinimo ritualą. Bus daug karstų ir ašarų. Ritu-
alams pavaldi socialinė tiesa, mes žinome: gražios vestuvės 
yra meilė, reguliarus vaikščiojimas į bažnyčią yra tikėjimas, 
iškilmingos laidotuvės yra tobulas gyvenimas. Tai pomirtinis 
gyvenimas, kurio mirusi metafizinė, substancinė svajonė buvo 
perkelta į visuomeninį performansą: mirusysis nebe virš mūsų, 
dausos – atgyvena, bet tai netrukdo mums įkalinti velionį mūsų 
tarpe.

Kalbu ne apie Margaret Thatcher, nors Kymlickos įžvalga 
galiotų ir geležinės kalės šermenų socialinės svarbos aiškinimui 
– arba jos pačios nenoro valstybinti savąsias laidotuves, taip 
nenulipant nuo garbumo kaladės net ir kūnui nustojus gyvai 
funkcionuoti. Kalbu apie Emmą Goldman, kurią Leonidas 
Donskis (sic!) užpakaliniame viršelyje stato į gretas su Ger-
cenu, Bakuninu, Kropotkinu ir (?!) Ayn Rand – Rusijos imperi-
joje gimusiais „maištininkais ir individualios laisvės gynėjais“. 
Kalbu apie smulkaus šrifto eilutes priešlapyje: „Publication of 
this book was made possible in part by the generous support 
of… the Embassy of the United States to Lithuania.“ Galiau-
siai – apie prasilenkiančius lietuviškos, rusiškos, žydiškos, 
amerikietiškos, feministinės ir anarchistinės tapatybių mi-
tus ir apie tai, kaip pirmasis, instituciškai einamiausias iš 
šių mitų įteisinimo tikslais turi uždengti, savotiškai užteršti 
visus likusius. Kaip ir neseniai solidžiai perleistų Uptono Sin-
clairio „Džiunglių“ atveju, socializmas lieka trečiame plane, 
užleisdamas vietą lietuviškumo paieškai ir „istorijos“ „auten-
tikai“.

Anarchistas Hippolyte’as Havelas, parašęs trumpą Goldman 
biografiją knygos pradžioje, pastebi kažką panašaus: to skur-
daus ir atstumto visuomenės aktyvisto ar intelektualo, kuris 
šiandien kalamas prie kryžiaus, vardu ateityje galbūt bus va-
dinamos gatvės (galbūt ir nebus: ne visi prikalti prie kryžiaus 
nulips nuo jo po mirties; ne visi ir verti nuo jo nulipti), bet 
ko tai verta, jei George’o Orwello aikštę stebi CCTV kame-
ros? Donskiškai mandagiai pavėluotos kalbos prie kapo elimi-
nuoja prieštaravimus, buvusius maištininko gyvenimo ašimi, 
apsimestinai kilniu elgesiu ir „gerai arba nieko“ nuskurdina 
kibirkščiavusią, nepasidavusią būtį ir jos kasdienę tragediją, 
metodišką skausmą. Baisu, bet dėsninga: „pavojingiausios 
Amerikos moters“ knyga gali būti leidžiama su JAV ambasa-
dos parama, nes tai tėra tik tolima „didžių žmonių“, sistemos 
– o ne darbininkų klasės, anarchizmo, feminizmo ar kokio kito 
šėtono – istorija. Raudonoji Emma, supainiota ir supančiota, 
sumandaginta ir neutralizuota, inkorporuota į ideologizuotą 
„gerai, kad tokių būna“ būklę, nuo ryžto perkąsti kapitalisto 
gerklę iškrenta iki „taip, bet visgi…“ pobūdžio neįgaliosios 
diskusijos.

„Ar ji pakils kaip saulė? Trenks audra? / To nežinau – bet 
žemė ją išvys!“ – Goldman cituoja Johno Henry Mackayaus 
eilėraštį „Anarchija“. Tikslas, šviesus rytojus ir kiti aristokratiški 

žodžiai, mesianistinis tikėjimas sveiku protu kaip vaiduokliai 
lanko šiuos tekstus. Vaiduokliai, nes jau praradę savo XIX 
a. pabaigos–XX a. pradžios kūnus – per pastaruosius šimtą 
metų prarasti kūną progų juk netrūko. Be užmaršties pragulų 
atvėrimo, jie atlieka ir dar vieną funkciją: klausia, ar dar sug-
ebame naiviai atsigręžti iš masiniu pasyviu cinizmu užimto 
spektaklio pozicijų.

Laikai, kai revoliucinės idėjos kūnas stovėjo tiesiai, su ka-
tiliuku ant galvos ir niekas iš jo nesijuokė, nevadino hipsteriu 
ar dar blogiau – macho, iš tikrųjų žavūs. Goldman yra iš tos 
pačios anarchistų-aristokratų padermės. Žvelgiant nuo dar-
bininkiško daugiaaukščio stogo, iš po-Bourdieu laikotarpio, 
revoliucingos, išsilavinusios, t. y. kultūriškai turtingos, perte-
kliaus predispoziciją įvaldžiusios mažumos (žr. esė „Mažumos 
prieš daugumas“) fetišizavimas skamba dviprasmiškai, ypač 
tokiems pat progresyviems, maištingiems buržua: kaip prole-
tariškas, maroziškas keiksmažodis, visgi maloniai užkabinantis 
idealistinį pasididžiavimą žiniomis kaip pranašesniųjų tar-
pusavio atpažinimo ženklelį, medalį, kuris ėjo į universitetą. 
Visiška priešingybė ir lygybė šiam kabliukui yra smagiosios 
fobijos (gal sukelti muštynes kokiam nors pedikų bare?): daly-
kai, kuriuos sakytum, bet žinai, kad nesakysi. Kaip ir, tarkim, 
masių vadinimas masėmis, o klasių – klasėmis.

Nepamirštamas ir su niekuo nesupainiojamas panelės Gold-
man anarchofeminizmas, kurį nuo, tarkim, įžūliojo pornofemi-
nizmo skiria būtent tų pačių jau minėtų tapatybių persipynimai. 
Emmos zeitgeist – paminkime, dar nepraradęs šviesaus ryto-
jaus, dar nebuvo kam jo apversti aukštyn galva ir rekuperuoti 
būtinosioms reikmėms – tai neoantikinis gražaus kūno, šokio, 
„mamos ašarų, mėnesienos ir bučinių“ garbinimas. Kalėjimai 
ir armijos jam šlykštūs ne tik kaip priespaudos struktūros, bet 
ir kaip vieta, kur „gausu lytinių iškrypimų“. Tai tiesi aplinka, 
išrėkianti: „Meilė negali būti nelaisva!“ ir taip atlaužianti mei-
lei gabalėlį prieš-svarstytinos būklės, pačių sau egzistuojančių 
ir vadovaujančių reiškinių rojaus; visuomenė ne tik kad jos, 
šios sudvasintos meilės, neformuoja, bet dar ir jai neišvengia-
mai paklūsta. Smarkioms, stiprioms jausminėms srovėms turi 
pasiduoti ir sufražistės: balso, tos už realių žmogaus ribų vei-
kiančios galios davimas, nors ir nebūtinai yra nuolaidžiavimas, 
visada turi reakcionieriškų neutralizavimo atspalvių. Kai vie-
nas prieš kitą išstoja liberalus feminizmas ir mačistinis anar-
chizmas / socializmas, lieka dviejų pasirinkimų iliuzija, o po 
ja – nejautrumo ir pasyvumo klodai, jokios meilės.

Holivudas, net ir mirtį paspalvinantis vaškinėmis kreidelė-
mis, davė mums porą papildomų būdų patiems sau pasakyti, 
kad viskas yra ir bus gerai. Kai protagonistas (-ė) abejoja dėl 
savo pasirinkimų, jis (ji) visuomet gali apeliuoti į ką tik (ne 
tikrame, lėtai slenkančiame nuobodžio laike, o žaismingame 
movie montaže) mirusįjį ir pakėlęs (-usi) akis į dangų svajingai 
paklausti: „Ko būtų norėjusi teta Anabelė?“ Nebekenksmingas, 
į vieną dimensiją parankiai suspaustas velionis, be abejo, at-
sakyti gali tik taip, kaip to norėtų protagonistas (-ė). Žvelgda-
mas į pomirtinio socialinio gyvenimo dangų, galiu klausti: o ko 
būtų norėjusi Emma Goldman? Ir parankiai sau atsakyti: kad 
nebūtų užmirštas darbininkų (proletariato ar prekariato) judė-
jimas, kad jos knygos nebūtų leidžiamos patogiais lygių teisių 
mados ir lietuviškos tapatybės kvestionavimo laikotarpiais ir 
kad „Anarchizmas ir kitos esė“ turi būti įtraukta į feministinių 
ir anarchistinių knygų bei komplikuotų, neredukcinių judėjimų 
kontekstą, antraip liks žibutiškai savitikslis karnavalas.

– tOmAS mARCiNKeViČiuS –

Emma Goldman. Anarchizmas ir kitos esė. Iš anglų k. 
vertė Lina Žigelytė. K., kitos knygos, 2013. 189 p.
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Skiriu Dagnei – su meile ir neganda

Šią recenziją buvau nutarusi rašyti koliažo principu: tie-
siog suklijuoti tekstą iš išraiškingų „Pegaso“ knygynų tinklo 
ekspertės Dagnės pasisakymų laidose „Labas rytas, Lietu-
va“ (LRT). Tačiau pagailo laiko studijuoti įrašus ir rankioti 
ekstravagantiškus sakinius; be to, ir taip aišku, kokių ko-
mentarų sulaukčiau – recenzentė pavydi funkciją perėmu-
siai knygų apžvalgininkei. Pavydą paneigti paprastai būna 
sunku, todėl pastaruoju metu stengiuosi jį ne slėpti, o kuo 
aiškiau išreikšti. Apsalusi nuo braškinio Dagnės balso, vie-
šinuosi kaip, matyt, pseudointelektualė ir puritonė (šias dvi 
kategorijas, pasak jos, trilogija neabejotinai papiktins... Ak, 
Dagne, kad žinotum, kaip sunku kai kuriuos „Alma litteros“ 
gaminių nepirkėjus jau ir papiktinti), kuriai „Penkiasdešimt 
pilkų atspalvių“ buvo paskolinta, kad radijo kultūros laidoje 
būtų aptartas masinio skaitymo psichozės fenomenas. 

Gal reikėtų pradėti nuo to, kad rytais apskritai nežiūriu te-
levizoriaus, tai ir šypseną kelianti leidybos magnatų eksper-
tizė manęs visiškai nejaudintų, jei ne jos atgarsiai įvairiose su 
mano profesija susijusiose bendruomenėse. Taigi, įsijungusi 
įrašą internete išgirstu, kad toji viso pasaulio dėmesį (into-
naciškai pabrėžta – viso pasaulio dėmesį) pritraukusi erotinė 
trilogija savo tiražais jau susilygino su Biblija ir „Hariu Po-
teriu“. Lietuviai nuo pirkimo tempų tikrai neatsilieka – nuo 
pat pasirodymo knyga karaliauja perkamiausių viršūnėse. 
Žinoma, yra visokių niekšų nekentėjų, vadinančių tai pigiu 
niekalu ir panašiai, tačiau jie ją, pasirodo... paslapčia irgi 
skaito. „Noriu tik pasiūlyti neveidmainiauti, būti drąsiems. 
Na... Visi skaito šias knygas, skaitykite ir jūs.“

O gal toji Dagnė man vis dėlto simpatiška?.. Jeigu, pavyz-
džiui, daugiau nebetartų žodžio „pseudointelektualas“, bet 
reguliariai ekrane aptarinėtų kokius nors pardavimus. Ir iš 
kur nors sužinotų, kad popliteratūrą jos nekentėjai skaito ne 
slapčia, o prisiversdami, nes tai yra jų darbas. Mat ją skaityti 
profesionalams labai sunku, atima nemažai jėgų; daug sun-
kiau negu knygas su bent minimalia projekcija į meno kūrinį. 
Kankiniesi, pirma, dėl banalybių, kurios tavajame gyvenime 
gerokai saikingiau normuojamos, pliūpsnio; antra, dėl kny-

gos autoriaus kvailybės ir literatūrinių pretenzijų; trečia, dėl 
sunkiai ištveriamo stiliaus, paprastai primenančio mokslei-
vių prozos bandymus. Beje, dėsninga yra tai, kad dauguma 
bestselerių parašyti absoliučiai mėgėjišku, paauglišku stiliu-
mi. Ketvirta – nuo suvokimo, kad pasaulis, įskaitant ir tave 
pačią, peni save štai tokiu chlamu. Tačiau kam aš čia varginu 
„Šatėnų“ skaitytojus tokiomis savaime suprantamybėmis... 
Tiesa, prisiminiau, juk rašau išskirtinai Dagnei. Kiek menu, 
Marius Burokas tam tikrą filologių modelį (pasižyminčias 
visuomenei žalingu polėkiu ir pasitikinčias savimi) anksčiau 
vadindavo danguolėmis. Laikai pasikeitė – ar tik nereikėtų, 
atsižvelgiant į ėjimą koja kojon su medijomis, jų pervadinti 
dagnėmis? Simbolių kaita ir jų analizė būtų naudinga filo-
logijos vadybai (akyse stovi išradingos universitetų rekla-
mos). 

„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ – produktas, kurio per-
kamumas veikiausiai rodo, kad žmonija seksualinių įpročių 
ir konvencijų požiūriu dar nedaug pasistūmėjo nuo Viktori-
jos epochos. Siužetinė konstrukcija primityvi – iš principo 
tai neįmantri pasakos apie Pelenę variacija, kurios specifi-
ka ta, kad tarsi bandoma reabilituoti sadomazochizmą (bent 
jau pirmojoje trilogijos dalyje, kitų neskaičiau). Pagrindinė 
veikėja, universitetą baigianti nekalta studentė, susipažįsta 
su ne ką vyresniu milijonieriumi ir paklūsta jo seksualinio 
gyvenimo taisyklėms. Siužetas, kaip ir dera tokių ambicijų 
epui, baisiai netikroviškas, bet tą tikriausiai jau ir be manęs 
supratote. Užtat įvairiais rakursais dailinami šiaip jau iš mei-
lės romanų neblogai pažįstami, nė kiek nepakitę moters ir 
vyro idealai. Moteris neturi jokio vidinio gyvenimo (tiksliau, 
jis simuliuojamas kaip epizodinės anglų literatūros studijos), 
tačiau imituoja emancipaciją – spyriojasi, priimdama bran-
gias dovanas. Vyras turi sąlyčio su aukštąja kultūra – geba 
fortepijonu skambinti Chopiną ir Bachą. Jokių kitų dvasinio 
gyvenimo ženklų, suprantama, nėra, nebent dar labai sten-
giesi juos įžvelgti savotišką dualizmą skelbiančiose moters 
frazėse: „mano vidinė dievaitė“, „mano pasąmonė“ (apie jas 
kalbama kaip apie atskiras asmenybės dalis, bet jų turinys 
nebūtinai atitinka tuos signifikantus). Atgrubnagiškai mini-
mas Freudas, be abejo, primetant jam netikslias, vulgariąsias 
prasmes (Viešpatie, tiek metų žmonės neatsikrato pižoniško 
kaprizo pristatyti savo negudrias asociacijas jiems akivaiz-
džiai neįkandamais psichoanalizės terminais). Pagrindinė 

veikėja turi draugę, kuri pateikiama kaip (santykių požiūriu) 
progresyvesnė, valdingesnė mergina; ją vis dėlto nukon-
kuruoja Pelenės substitucija – kaip sėkmingesnė strategija, 
„ištaupytas“, rafinuotesnis seksualumas. Todėl šį romaną 
įdomiausia būtų interpretuoti trečiosios bangos feminizmo 
požiūriu: kaip bandymą įtvirtinti neva egzistuojančius sek-
sualinio elgesio tipus (knygoje jie liguistai romantizuoti: 
netikiu, kad toks liturginį garbinimą primenantis flirtas ilgai 
užtruktų realybėje), moteriai savo noru prisiimant „nuolan-
kiosios“ vaidmenį. Skaitydama turbūt neatsitiktinai prisimi-
niau Charlotte Brontë „Džeinę Eir“ – kone porą šimtmečių 
anksčiau pasirodžiusį paralelinio, neradikalaus emancipa-
cinio naivumo (bet ne estetinės vertės) pavyzdį. Knygos 
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ populiarumo konstruojama 
sociologinė prasmė – spėčiau – kultūrinis troškimas kaip nors 
verbalizuoti vis dar neįprastą seksualumą (matyt, to ne visa-
da pakanka pornografijos svetainėse), įvardinti ir užvaldyti 
(šiaip jau pavojingą, bent gan dirbtine „antimoralia“ prasme) 
intymumo zoną, jos atskaitos taškus; primityviai teorizuoti 
„iškrypimo“ fenomeną. Komiškiausias momentas – įveda-
ma heteronormatyvumui būdinga etinė dimensija: polinkį 
į sadomazochizmą bandoma teisinti nelaiminga vaikyste, 
psichologinėmis traumomis, visaip „peleniškai“ jas pagra-
žinant ir sudvasinant. Puiki galimybė prasigyventi lietuvių 
rašytojams, susivokusiems kaip amatininkai, – struktūrinti 
panašaus kurpalio pasakojimus, galbūt dar su etniniu atspalviu. 
Nors gal jiems, žinoma, gėda – juk tai taip toli nuo amžinybės. 
Beje, nebūtina tąsyti tą baisiai nudrengtą pasaką apie Pelenę, 
juk dar yra Maša ir lokys, pagrandukas, ropė ir kitos. 

Ar tikrai statistinė (-is) šios knygos skaitytoja (-as) ban-
do įveikti, kaip spėju, griežtokai reglamentuotą ir neįvairų 
savo seksualinį gyvenimą, ilgėdamasi (-asis) kažko kito? 
Sunku pasakyti. Kiek man žinoma – skaitydami tokio po-
būdžio lektūrą nemaža dalis žmonių, ypač sąlygiškai jauno 
amžiaus, paprasčiausiai masturbuojasi. Ir tai jokia moralinė 
avarija, o elementarus pornografijos poveikis ir lūkesčių pa-
tenkinimas. Gal tą faktą eksperimento dėlei vertėtų užrašyti 
knygos viršelyje?.. Pažiūrėtume, ar pakels pirkimus.

– giedRė KAzLAuSKAitė –

E. L. James. Penkiasdešimt pilkų atspalvių. Romanas.
Iš anglų k. vertė Jovita Liutkutė. V.: Alma littera,

2013. 503 p.

Laiminga rusų šeimynėlė kelte mėtė duo-
nos gabalus žuvėdroms į galvas, kartais pa-
taikydavo trupinių tarp riebaluotų plunksnų, 
kvaišos žuvėdros, jos tik rijo ir rijo ore tuos 
gniutulus. Moteris susijaudinusi šaukė: 
„Chorošyj chleb, chorošyj chleb“, ir netyčia 
vėjas nunešė tą miltų gumulą vienai mergi-
nai tiesiai į iškirptę, bet visi vaizdavosi, kad 
nieko nepastebėjo. Ir moteris dėjosi nepaste-
bėjusi, todėl trupiniai liko žuvėdrų nepraryti 
jos tarpkrūty. Netoliese atsirėmę į turėklus 
ilsėjosi storos moters mėsgaliai, apvilkti jū-
rinių raštų suknele. Su milžiniškais tamsutė-
liais akiniais nuo saulės ji stovėjo abejinga 
spalvų pasauliui ir nekreipė dėmesio, kas tos 
žuvėdros. Turbūt ji išvis niekur nežiūrėjo, 
tik jautė sėdmenimis, kaip virpa keltas ir ji 
juda link jūros. Kvaišos gi tos žuvėdros, o 
pro šalį dar praėjo liūdnas poetas. 

Jis sėdėjo vienas tarp daugybės spalvotų 
patiesaliukų, tiesiai užpakaliu ant įkaitusio 
smėlio, ir galvojo, kodėl neturi patiesaliuko 
su besišypsančiu delfinu ar bent jau kokio 
žalio ar violetinio. Žmonės aplinkui traukė 
iš krepšių išilgai į keturias dalis pjaustytus 
agurkus, folijon suvyniotas mėsytes, be per-
stojo laižė ledus, ir kartais kyštelėdavo jų 
balti liežuviai. Storos senutės atrodė kaip 
visada juokingai su savo nublukusiomis ska-
relėmis, užrištomis taip, kaip riša mažiems 
vaikams mamos, tardamos: „Gražu negražu, 
bet negausi saulės smūgio.“ Jaunos mergi-
nos irgi juokingos, nes guli išsiskėtusios 
kaip skruzdėlių parversti šūdvabaliai, juodi 
juodi liesi kūneliai, o galvos apmuturiuotos 
rankšluosčiais. Jei ne tie iškilimai ties krū-
tine, lyg dvi bangos nugludintos smėlio pi-
lys, nepasakytum, kad po rankšluosčiu slypi 

suskrudusi mergina, o ne koks juodmedžio 
rąstas. Vaikai rėkia iš laisvės ir vis bėga 
parodyti mamoms kokio išžvejoto negyvo 
gyvūnėlio su čiuptuvėliais, ir kiša joms prie 
veido, kad tik atkreiptų dėmesį, o mamos 
pradeda isteriškai klykti, nes nuo tų ekspo-
natų joms netyčia laša vanduo ant įkaitusių 
pilvų. Arba vaikai kapsto smėlį kopose ras-
tais pagaliukais ir radę lobį dviem pirštais 
čiumpa už filtro ir iškelia į viršų pasigėrė-
ti, o mamos skaudžiai plekšteli per pirštus 
ir nuorūka skrieja atgal ant smėlio. Po kelių 

sekundžių praeivio pėda vėl paslepia lobį iki 
kitų radybų. 

Moterys kairėje guli lyg banginiai išver-
tusios standžias apkepusias šlaunis ir at-
kišusios smailianosius veidus į saulę, lyg 
bandytų taip nudeginti raukšles, o tuo metu 
jų vaikiukai, kuriuos dar paleidžia bėgioti 
nuogais pimpaliukais, iš smėlio formuoja 
įdomią pilį. Bet praeiviai sustoja ir įsižiūrėję 
pamato, kad tai ne kokia gotikinė nykštukų 
tvirtovė, o moters figūra su milžinišku smai-
liu biustu. Vaikai patenkinti ir susidrovėję 

šypsosi į ūsą, kuris užaugs maždaug po ke-
turiolikos metų ir bus kruopščiai gramdomas 
ašmenimis kiekvieną likusią gyvenimo die-
ną kaip vyriškumo ženklas. 

Senukai jau vos bepakruta, jų plikės ru-
dos ir blizgios kaip ką tik ant žemės nukritę 
kaštonai. Senukai įbrenda iki kulkšnių į be-
siplekšnojančią bangomis jūrą ir stovi kokį 
pusvalandį sudėję rankas už nugaros, beveik 
pamaldžiai, tik maldaknygės tarp delnų ne-
matyti. Jų akys nukreiptos lyg ir į horizontą, 
tačiau mafijos boso saulės akiniai išduoda, 
kad jie turbūt vėl žiūri į jaunas mergaites, 
kurios žaidžia vandeny „Kas panėręs pri-
gers daugiau vandens“ ir kurioms kartais iš 
madingų gležnų maudomukų išsprūsta po 
kokią krūtį. Bet senukai lyg pavojingą ribą 
žymintys plūdurai gali plūduriuoti pakrantėj, 
kol ant smėlio neliks nė vieno patiesaliuko, 
tokie nematomi, nereikšmingi, taikūs. Atro-
do, grožisi jūra, o kas jiems galvose vyksta, 
žiūrint į tas jaunas per anksti išsivysčiusias 
mergaites, niekas taip ir nesužinos, nes glau-
dėse jiems jau seniai niekas nevyksta, ir ki-
taip niekaip nepastebėsi.

Vakare kūnai kiek apsigobia rūbais, mo-
terys gėlėtom skarelėm per juosmenį, džen-
telmeniškų vyrų švarkai juokingai kabo lyg 
šarvai joms ant gležnų petukų, atsiranda ir 
kelnių vyrams ant plaukuotų kojų. Praside-
da romantiškas šokinėjimas apie miniatiū-
rines kriauklytes, dar nesudaužytas bangų, 
pakeliama nuo žemės keli tūkstančiai vi-
sai gražių akmenukų, tiek pat sviedžiama 
varlyte į vandenį, lyg netyčia pametama 
atgal po kojomis ar rūšiuojami gražiausių 
akmenukų konkurse pralaimėję dalyviai. 
 

Pasikurortinimai

Rūta Jakutytė. Švieselė. 2012
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Nors Tarmių metai Lietuvoje paskelbti tik 
šiemet, nemažas būrys entuziastų į Tarmių 
atlaidus susirenka jau ketvirtus metus. Juos 
savo sodyboje organizuoja rašytojas Romas 
Sadauskas, nuo jaunystės žinojęs, kad dzū-
kuoti gali išmokti kiekvienas, bet tikrai sava 
dzūkų tarmė gali būti tik Dzūkijoje užaugu-
siam žmogui. 

Progos susitikti
Rašytojas ir gamtosaugininkas R. Sadaus-

kas, jautriai žvelgiantis į gamtą ir žemę, yra 
gimęs Marijampolėje, mokęsis Veisiejuose, 
o vidurinę mokyklą baigęs Druskininkuo-
se. Dzūkų tarme jis jau išleido dvi knygas: 
tiesa, apylinksmės prozos rinkinio „Raibas 
gyvenimėlis“ (Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2002) tarmiškai parašyta tik pusė, o 
šmaikščios poezijos rinkinėlis „Demeniškių 
obscenas“ („Žuvėdra“, 2011) – jau visas. 

Sodyboje Demeniškių kaime (Lazdijų ra-
jone, Šlavantų seniūnijoje) rašytojas leidžia 
jau aštuntą vasarą. Iš miesto šurmulio pabė-
go į kūrybinės vienatvės salą, juo labiau kad 
pats neslepia, jog nors mėgstąs pagrybauti ir 
po miškus pavaikštinėti, daug dirbąs ir fiziš-
kai, beveik visi pastarųjų metų kūriniai pa-
rašyti būtent Demeniškiuose, o ne sostinėje, 
kur turi daugiau laiko. 

Bet ne tik kūryba R. Sadauskui rūpi kaime. 
Apsigyvenęs Demeniškiuose, jis sugebėjo į 
savo sodybą kone kasmet, dažnai net ne po 
kartą, sukviesti gausų kultūrininkų būrį. Pen-
kis kartus Demeniškių kaime vyko „Poezijos 
pavasario“ renginiai, keturis kartus – Tarmių 
atlaidai, į juos suvažiuoja daugiau kaip pus-
šimtis svečių iš visos Lietuvos.

Ūkininkė Nijolė Bružienė sakė, kad De-
meniškiuose su žmona Irena sodybą įsigi-
jęs R. Sadauskas netruko kaimo gyventojus 
(žinia, tik norinčius) sudominti poetiniu 
žodžiu, supažindinti su būriu šalies rašy-
tojų ir išgarsinti šį kaimelį – apie jį parašė 
dviejų dalių eseistinį romaną „Gyvenimas 
prie vieškeliuko: Demeniškių paveikslė-
liai“. Ne vienas, apsilankęs Demeniškiuose, 
nustemba: „Iš kur Romas čia randa temų? 
Demeniškių kaime yra gal dešimt sodybų, o 
gyventojų, skaičiuojant ir „vasarotojus“, gal 
pora dešimčių... Šalia ošia Bestraigiškės miš-
kas, netoli plyti užpelkėjęs Demeno ežeras. 

Demeniškių tradicijos
 
„Pirmiausia privalu pasibučiuoti su arkliu“, – 

su kaimo dzūkų gėrimu ir valgiais sutikdamas 
pirmąkart į Tarmių atlaidus atvykusius žmo-
nes ragino sodybos šeimininkas R. Sadauskas. 
Tradiciškai Tarmių atlaidai Demeniškiuose 
pradedami pabučiuojant Demeniškių ūkinin-
ko Valdo Bružo arklį ir pagerbiant atsisvei-
kinusius su šiuo pasauliu Demeniškių kaimo 
gyventojus ir tuos, kurie nors kartą viešėjo 
Tarmių atlaiduose, – primenamos jų pavardės 
ir kūryba. Antroji tradicinė Tarmių atlaidų 

dalis yra kūrybos skaitymai prie paminklo 
„Nežinomam poetui“, kurį R. Sadauskas pa-
statė sodybos kieme, toje vietoje, kur rado 
plokščią, panašų į antkapinį, akmenį, o greta 
jo kailinius, kuriuose buvo suvyniotas pluoš-
tas primargintų lapų, bene eilėraščių. Tai kas, 
kad neįskaitomų, be autoriaus vardo ir pavar-
dės... R. Sadauskas, pakvietęs visus tarmiškai 
paskaityti savo kūrybos prie akmens „Neži-
nomam poetui“, pažymėjo, kad ir jau žinomi, 
ir tik pristatantys savo pirmąsias eiles poetai 
kažkur kitur, pavyzdžiui, Kinijoje ar Japoni-
joje, yra visiškai nežinomi. 

Tradiciškai aplankytos ir neveikiančios 
Demeniškių kaimo kapinaitės, kuriose pa-
skutinis žmogus buvo palaidotas 1913 m. 
birželį, lygiai prieš 100 metų. Jos buvo užda-
rytos po skundų vyskupui ir gubernatoriui, 
kad Demeniškiuose tebelaidojama senoviš-
kai, pagal pagoniškas, o ne krikščioniškas 
tradicijas. Tai R. Sadauskas sužinojo iš švie-
saus atminimo garsaus šio krašto kraštoty-
rininko Juozo Petrausko. Pagerbti ir Petrai, 
mat šįkart šventė vyko paskutinį birželio 
šeštadienį, per Petrines. Svečiai pasirašė ant 
senų medinių šios sodybos durų.

Kada būna skanios 
ir bulvių lupenos

Šįkart viena Tarmių atlaidų dalis buvo 
skirta pokalbiui apie tremtį ir tremtinius. 
Po R. Sadausko, kuris pats yra mokytojo, 
ištremto į Čiukčiją ir neturėjusio teisės po 
tremties įsikurti gimtosiose vietose, sūnus, 
prisiminimų ir pasvarstymų apie šį sudėtin-
gą mūsų tautos istorijos etapą partizano duk-
ters prisiminimais pasidalijo Kapčiamiesčio 
vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytoja, folkloro ansamblio vadovė 
Birutė Stacevičienė-Jarmalaitė. Poetė Meilė 
Kudarauskaitė prisiminė, kad, jai su broliu 
prabilus apie neskanius pietus, tremtyje ne-
toli Petrozavodsko, Karelijos sostinės, buvęs 
jos tėvas paklausė, ar jie žino, kas gali būti 
labai skanūs pietūs. Ogi iš arklio mėšlo iš-
rinkti avižų grūdeliai, kuriuos suvalgydavo 
nutrynę sniegu... Iš kartu su mokytoju Kuda-
rausku į Petrozavodską atvežtų vyrų per tris 
mėnesius gyvų liko vos pusė, kiti neištvėrė 
bado ir sunkaus darbo. Jei ne patarimas nuo 
dizenterijos gydytis savo šlapimu ir buvu-
sios mokinės retsykiais atnešamos virtos 
bulvių lupenos, Kudarauskas taip pat nebūtų 
likęs gyvas. 

Vilniuje gyvenančio iš Dzūkijos kilusio 
bardo Alberto Antanavičiaus sukurtos ir at-
liktos dainos taip pat atskleidė daug tremti-
nių gyvenimo detalių ir išgyvenimų.

Tarmiško žodžio galia
Prie paminklo „Nežinomam poetui“ pir-

masis kūrybą lietuviškai ir senąja prūsų kalba 
skaitė miškininkas ir ornitologas, ne vienos 
R. Sadausko apybraižos herojus, Novaraisčio 

ornitologinio draustinio įkūrimo iniciatorius 
Antanas Aleknonis iš Lekėčių (Šakių rajo-
no) su žmona Eugenija. Po jo pasvalietiškai 
eilėraščių paskaitė poetas Vladas Braziūnas, 
šia tarme aukštaičio Kazio Binkio „Tamošių 
Bekepurį“ prakalbino iš Žemaitijos kilusi, 
nemažai ir Aukštaitijoje gyvenusi poetė 
M. Kudarauskaitė. Žemaitiškai savo kūry-
bos paskaitė režisierius, prestižinės Lietuvos 
žurnalistų sąjungos Vinco Kudirkos premi-
jos laureatas Justinas Lingys, pedagogė Ni-
jolė Lukošiūtė iš Vilniaus, kurią žemaitiškai 
kalbėti išmokė tėvas žemaitis.

Žinoma, daugiausia būta dzūkų klegesio. 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pava-
duotoja Birutė Jonuškaitė ir Sigitas Birgelis 
kalbėjo dzūkišku punskietišku dialektu. Be 
vyriausiojo atlaidų „vyskupo“ R. Sadausko, 
dzūkiškai dar kalbėjo, poeziją skaitė ar dai-
navo etnologė Marija Liugienė, žurnalistas, 
poetas ir bardas A. Antanavičius-Šekspyras, 
solistas Danielius Sadauskas, kultūros dar-
buotojas Juozas Žitkauskas, Kapčiamiesčio 
etnografinio ansamblio dalyviai (vadovai – 
Birutė ir Vytautas Stacevičiai). 

Šį poetinį bruzdesį paįvairino Kapčiamies-
čio vidurinės mokyklos jaunųjų gamtininkų 
ir Panevėžio rajono Smilgių vidurinės mo-
kyklos mokinių tarmiškai suvaidinti vaizde-
liai, o tarsi įtvirtino A. Antanavičiaus atlikta 
daina pagal R. Sadausko eilėraštį „Demeniš-
kių vakarai“, vadinama kaimo himnu. Subti-
liai nuskambėjo ir M. Liugienės perskaitytas 
vienas pirmųjų R. Sadausko tarmiškai para-
šytų eilėraščių „Lakia žūsys“, kuriam melo-
diją pritaikė ir kurį mėgo dainuoti šviesaus 
atminimo šio krašto dainininkė Birutė Za-
lanskaitė.

Susišnekėti galima
Ar skirtingų tarmių atstovams nekyla sun-

kumų susikalbėti? Nors Tarmių atlaiduose 
visi susirinkusieji kalbėjo savo tarmėmis, 
bendravimo keblumų niekam nekilo. Tiesa, 
ne visada taip būna. B. Jonuškaitė prisimi-
nė, kaip iš Punsko atvažiavusi mokytis į Vil-
nių negalėjo atsistebėti: pakeliui iš stoties į 
bendrabutį M. K. Čiurlionio gatvėje sutiko 
stulpo įsitvėrusį girtuoklį, kalbantį taip gra-
žiai, kaip per radiją. Tačiau kai bendrabučio 
komendantas kreipėsi į ją „vakaliuk“ kažką 
sakydamas, ji nieko negalėjo suprasti – pir-
mąkart susidūrė su žemaičių tarme...

R. Sadauskas prisiminė, kaip su šviesaus 
atminimo profesoriumi Česlovu Kudaba 
nukakę ant Medvėgalio kalno ir pabandę 
žemaičiuoti turėjo greitai sprukti iš ten, mat 
vietiniai bernai, pastebėję, kad jie „apsimeti-
nėja“, jau ketino jiems duoti kailin...

„Esu įsitikinęs, kad jokių tarmių išmokti 
negalima. Galima, tarkim, išmokti dzūkuo-
ti, vieną kitą žodį žemaitiškai, bet ne kalbėti 
tarmiškai“, – sakė R. Sadauskas ir pridūrė, 
kad ir pradėti rašyti dzūkiškai jam nebuvo 
lengva: konsultavosi su kalbininkais, o su 

tarmiškais kūriniais „išeiti į viešumą“ pa-
siryžo tik perskaitęs 1932 m. Viliaus Būtė-
no išleistus beletristinius vaizdelius dzūkų 
tarme „Stiklinės gonkos“. Rašytojas apgai-
lestavo dzūkų tarmės kaime jau negirdįs, 
žmonės nekalba taip, kaip tėvai kalbėjo. Ir 
dėl to daugiausia kalta televizija, kuri žmo-
nėms yra didelis autoritetas, tik žemaičiai 
atkakliau laikosi.

Po šeštadienio programos žmonės nesku-
bėjo skirstytis. Norėjosi pasidairyti po tarsi 
muziejumi tapusią rašytojo sodybą, kurioje 
yra daug iš pastogių ir patvorių surinktų šio 
krašto rakandų ir paties rašytojo sumeistrautų 
įdomybių, pasidžiaugti plevenančia poetiška 
dvasia, ramia Diemeniškių kaimo aplinka, 
natūralia gamta, gražiu bendravimu ir dzū-
kišku šeimininkų vaišingumu. Prieš išvažiuo-
dami daug kas nusifotografavo prie sodybos 
vartus saugančio „Paskutinio jotvingio“, R. 
Sadausko sumeistrauto iš paprastų medžia-
gų, ar prie klevo, kuriame įsikūręs rūpinto-
jėlis, padovanotas skulptoriaus iš Merkinės 
Vytauto Šibailos. Rūpintojėlis, kurio spalva 
nuo rūpesčių tapo tokia pat rusva kaip klevo 
kamieno, nerimauja turbūt dėl to paties kaip 
ir R. Sadauskas – kad nenuniokotume gam-
tos, kad neišnyktų šalies regionų skirtumai.  
Nors R. Sadauskas užsiminė, kad tai gal 
jau paskutiniai Tarmių atlaidai jo sodyboje 
(„sveikata nebe ta“), tuo nesinori tikėti – juk 
„paskutinę“ knygą pristatęs, dabar ne vie-
nam jau prisipažino dzūkų tarme parašęs 
trečią knygą „Su Dzievuliu“ ir sukąs galvą, 
kaip ją išleisti. 

Važiuodami namo iš Tarmių atlaidų į Vil-
nių dar nemažai kalbėjome apie tarmes ir 
susikalbėjimą. 

M. Kudarauskaitė pasakojo, kaip sun-
ku buvo jos mamai, aukštaitei nuo Dusetų, 
susikalbėti paskirtai mokytojauti į vidurį 
Žemaitijos – Klausgalvių kaimą Salantų se-
niūnijoje. Ne mažesnį stresą moteris patyrė 
iš šio kaimo persikėlusi gyventi į Mosėdį, 
kur vėl šiek tiek skyrėsi šnekta, net bulvės 
ir morkos vadintos kitaip. Kai 1945 m. ji 
su mama ir broliu atvažiavo į Dusetas, jos 
klasės draugės, paklaususios, ką ši namuose 
valgė vakarienės, negalėjo atsistebėti, kad 
mokytoja su vaikais valgė kleckučių – taip 
čia vadinama vyriškų organų dalis, apie kurią 
neįprasta viešai kalbėti. Etnologė M. Liugienė 
sakė, kad jai visada kyla sunkumų suprasti 
tarmiškai kalbantį žemaitį, o klausantis, kaip 
kitų regionų atstovai dainuoja dzūkų liaudies 
dainas, nemalonu dėl tarmės iškraipymų, 
kalbėdama su J. Žitkausku iš Kapčiamies-
čio, ji negalėjo patikėti, kad jo tėvai ir sene-
liai tarė Kapčiamiestis, o ne Kapciamiescis, 
kaip jos tėvai ir seneliai.

– dAiVA ČeRVOKieNė –

Tarmių atlaidai Demeniškiuose

Vis daugiau rankų randa viena kitą ir su-
sikimba, galbūt taip lengviau eiti klampiu 
smėliu, kad nykstantis krantas lyg pelkė 
nepanardintų gležnųjų moterų, o gal slapčia 
gležnų vyrų klampioje jūroje. Pėdos pradeda 
truputį stingti nuo geliančio vandens, atrodo, 
vėjas toks stiprus ir taip šalta, darosi sunku 
patikėti, kad dieną pliuškentasi tol, kol pa-
sensta ir susiraukšlėja pirštų galiukai. Bet 
užtenka lyžtelti sau petį ir supranti, kad esi 
toks sūrus, koks gali būti tik žmogus, išlipęs 
iš sūrios jūros. Arba ašarų klano. 

Vėjas vis plaka plaukus moterims į veidus, 
kai kurių ir visai uždengia, o vanduo tamsė-
ja, lyg į jį kas būtų pripylęs tušo. Vyrų ir mo-
terų rankos dar labiau gniaužia vienos kitas, 
beveik skaudžiai, bet, svarbiausia, tvirtai, ir 
tenka eiti padėti užpakalio ant artimiausios 
kopos, ruošiantis įvykiui. Žmonės sėdi ant 
smėlio, o skruzdėlės nejučia braunasi į jų apa-
tinius, ypač į moterų, nes jų visų kelnės pa-
žemintu juosmeniu. Vyrai stengiasi ištupėti 
ant kopų, vis taiso moterims nepataisomas 
plaukų sruogas, kurios vėl sugrįžta ant vei-
do, įkyriai sugrįžta lyg tarakonai tarybinio 
buto spintelėje. Vyrai turi tupėti, nes daugu-
mos jų kelnės smėlio, dramblio kaulo spal-
vos, ir negalima jų suglamžyti, supurvinti ar 
kitaip nepagarbiai elgtis, šviesios kelnės taip 

įpareigoja. Smėlis smaginasi, atrodo, girdėti, 
kaip jo kruopelės girgžda kažkur giliai ausų 
būgneliuose. Bet moterys šypsosi, vadinasi, 
viskas gerai.

Įvykis artėja, nors jis visai nevertas, kad 
akyse pradėtų raibuliuoti visokie neaiškūs 
ratilai ir lietis ašaros, bet nieko čia nepada-
rysi. Tas įvykis – saulė vėl žudosi toj pačioj 
vietoj, tingiai ir iškilmingai skęsta, vis la-
biau raudonuoja, vargšelė, ir jūra iš liūdesio 
paraudonina siaurutį bangų takelį, tartum iš 
tiesų paskenduolė būtų pasklidusi po vande-
nį lyg raudona kreidelė, visa išpiešta spal-
vinimo knygelėj. O kad būtų galima toms 
paikšėms saulei su jūra pasakyti, jog rytoj 
viskas vėl bus gerai ir jos vėl susitiks, bet ne, 
reikia graudulio ir fatališkų atsisveikinimų. 

Poros lyg ir susilieja į vieną figūrą, iš dve-
jų lūpų pasidaro tik vienos, jie kažko labai 
džiaugiasi, kad dabar bus tamsu, galbūt iš-
alko. Gal grįš namo ir gryno oro praalkintais 
skrandžiais godžiai valgys riebias sardeles 
su agurkėliais ir garstyčiom. O gal ir ne, gal 
maišely slepia rūkytą plekšnę iš parduotu-
vės-furgonėlio ir grįžę namo bandys rasti jos 
kūnely kąsnį be ašakų, vis sau kartodami, 
kaip čia skanu, ir įsivaizduodami, kaip giliai 
tarp maurų klaidžiojo ta plekšnė, kai buvo 
jauna ir laisva. Šiaip ar taip, praėjo jau gan 
daug laiko, šalta, ir ant kopos liko sėdėti tik  
liūdnas poetas.

– RūtA JAKutytė –

Pasikurortinimai
Atkelta iš p. 9
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Geltona kengūra
Iš virtuvės sklinda malonūs kvapai. Mote-

riškas balsas garsiai skaito pyrago receptą. 
Tipenu į virtuvę. Prie dujinės viryklės stovi 
kengūra. Geltona. Viena ranka šaukštu kaž-
ką maišo puode, kita laiko knygą. Pamačiu-
si mane nusišypso ir skaito garsiau. Stoviu. 
Nežinau, ką daryti. Baigusi skaityti recep-
tą, kengūra švilpauja, kuičiasi prie puodų, 
nekreipia į mane jokio dėmesio. Stoviu. Jei 
atsisėsčiau, taip pat nežinočiau, ką daryti, 
todėl stoviu. Kengūra vėl garsiai skaito už-
rašus ant maisto pakuočių. Stoviu. Jau ir pa-
vargau stovėti, eičiau prigulti, bet nežinau, 
ką daryti su ta kengūra. Norėčiau kalbėti, 
bet negaliu. Norėčiau panaudoti jėgą, bet 
negaliu. Neturiu jėgų. Ir kodėl turėčiau ją 
vyti lauk, mušti įsibrovėlę, jei ji valgį gami-
na? Pati nevalgo. Pravers prie ūkio. Stoviu. 
Galvoju, ką daryti, bet nieko nesugalvoju. 
Paklausčiau „Google“, bet negaliu, nes sto-
viu ir žiūriu į geltoną kengūrą, kuri gamina 
valgį, garsiai skaito ir netrukdo stovėti, o aš 
nieko daugiau ir negaliu padaryti, kai stoviu 
virtuvės tarpduryje, jau ir į tualetą norėčiau, 
bet negaliu. Negaliu, nes žiūriu į geltoną 
kengūrą, kuri užsimerkusi deklamuoja ma-
no jaunystės eilėraščius, uodega į grindis 
muša taktą, akompanuoja kaire ir dešine 
kojomis, o aš nustebęs klausausi. Klausausi 
su malonumu stovėdamas, nes negaliu ne-
stovėti tarpduryje nuo ryto, kai virtuvėje 
garsiai kalba geltona kengūra su balta pri-
juoste. Baigusi deklamuoti, su šaukštu de-
šinėje rankoje kaukšt man į kaktą, kaukšt, 
lyg klaustų, ar valgyti noriu, bet negaliu at-
sakyti, nes stoviu, o ji kaukšt, kaukšt, žiūri 
į akis, kaukšt, jau pietų metas, paprašyčiau, 
kad liautųsi kaktą daužiusi, bet negaliu, nes 
stoviu virtuvės tarpduryje ir žiūriu į geltoną 
kengūrą su balta prijuoste, su šaukštu deši-
nėje rankoje, kaukšt, kaukšt...

Žabų kalnas 
su kaminu

Visą žiemą darbininkai valė pušyną, kirto 
jaunus medelius, naikino brūzgynus, šakas 
guldė į krūvas, o paskui suvilko prie kelio 
ir sukrovė iš jų milžinišką kalną sulig elek-
tros stulpų viršūnėmis. Kitą rytą iš to kalno 
išlindo aukštas kaminas, o nuo pietų iš jo 
pradėjo rūkti dūmai. Pakvipo kepama mėsa. 
Aplinkinių gyvenviečių šunys greitai suuo-
dė kvapo šaltinį ir vilkdami grandines su 
besidaužančiomis būdomis, susirinko prie 
žagarų kalno, pusdienį repetavo ir darniai 
užtraukė, užstaugė, užkaukė odę dešrai ir 
kitiems mėsos gaminiams. Vietinės polici-
jos pajėgos labai greitai sureagavo į tarnybi-
nio vilkšunio mobiliojo telefono pranešimą 
ir apsupo žabų kalną su rūkstančiu kaminu, 
šunų chorą, bet jėgos panaudoti nespėjo, 
nes dvylikos policininkų būrelis per kelias 
minutes neteko 24 batų, 12 kelnių nuo že-
mės iki kelių, kurias meistriškai sudraskė 
Micaičių, Gilaičių ir Smilgių kiemsargių 
pajėgos, nenustodamos giedoti odės dešrai 
ir kitiems mėsos gaminiams. Negiedojo tik 
šokliųjų šnaucerių rinktinės šunys iš Šiau-
lių, mat laikė dantimis sukandę pistoletų 
dėklus, policininkų lazdas, ašarinių dujų 
balionėlius ir urgzdami tabalavo kudašių 
nešantiems policininkams prie šonų, kol šie 
parbėgo į savo nuovadą, pasiskundė komi-
sarui, šis pats išsigandęs per garsiakalbį vie-
šai atsiprašė visų šunų už trukdymą giedoti 
odę dešrai ir kitiems mėsos produktams, 
susodino šnaucerius į traukinį ir skubiai 
nutiesta geležinkelio atšaka Nuovada–Pu-
šynas su dūdų orkestru išlydėjo giedančius 
odę dešrai ir kitiems mėsos gaminiams, o 
kad greičiau baigtų giedoti ir grįždami grą-
žintų šeimininkams apdaužytas būdas ir 
grandines su antkakliais, prikabino vagoną 

mėsos produktų ir davė pažadą niekada ne-
besikišti į šuniškus reikalus. Tai tiek apie tą 
jaunų medelių krūvą su kaminu. O kas joje 
mėsą kepė, taip ir liko neišsiaiškinta.

Keleivis
Atėjo. Sustojo. Stovi. Žiūri į kairę, mirksi. 

Pasuka galvą į dešinę. Žiūri ir nebemirksi. 
Mojuoja rankine. Stebi savo batą, kuris tap, 
tap, tap į šaligatvio plytelę – ta jau seniai 
suskilusi. Žiūri į rankoje sušvitusį telefoną. 
Dar penkios minutės. Pasuka galvą į dešinę. 
Autobuso nesimato. Mirksi prieš saulę, pa-
sisuka atgal, meta žvilgsnį į autobusų stote-
lės sieną, žvilgsnis atšoka, galva pasisuka į 
kairę, žvilgsnis įsminga į gatvę, bet nemato 
šaligatvių perspektyvos sueigos taško, ne-
mato medžio atspindžio baloje, girdi zylę, 
bet nesiklauso, laukia, laukdamas skaičiuo-
ja šaligatvio plyteles, lėtai sukasi apie sa-
vo ašį, šešėlis virpa šalia jo, nesisuka, rodo 
aštuonioliktos valandos kryptimi, jis žiūri, 
pamatęs autobuso nosį už posūkio žengia 
žingsnį arčiau gatvės krašto, ranka įkiša te-
lefoną į vidinę striukės kišenę, kita kelnių 
kišenėje sugraibo monetas, galva pasukta į 
atriedantį autobusą, akys mirksi, autobusas 
užvažiuoja ant įkritusios į balą saulės.

Atlydžio auka
Lėtai ir atsargiai neša pagirias šalia gatvės, 

pasislėpusios po didele, didele bala, į ku-
rią greitai, greitai įlekia mašina, pakelia 
vandenis sulig tvora ir virš jos, virš lėtai ir 
atsargiai nešančio pagirias ir alaus skardi-
nę kišenėje, vandenys neskubėdami krinta, 
grįžta į balą, šniokšdami nusileidžia, ban-
guoja, nešėjas sustoja, sustingsta, blizga 
saulėje varvantis paltas, labai lėtai aukštyn 
kyla galva ir ranka su kumščiu viršuje, su 
laikrodžiu 11:23 ant riešo ir sustingsta ore, 
kol visi žinomi keiksmažodžiai, pradedant 
raide b, nulaša, nuvarva, nuteka, nukrinta 
nuo liežuvio ir kelias minutes raibuliuoja 
baloje. 

Langas
Virtuvės lange penkiaaukštis. Trečio aukš-

to balkone simpatiška moteris baltą juostelę 
klijuoja ant lango stiklo, kuriame atsispindi 
gatvė, ir dažo rėmą rudu teptuku su baltomis 
pirštinėmis. Dažo nuo apačios į viršų, dažo 
neskubėdama, nebedažo, atsineša iš kam-
bario kėdę, pasilipa ir dažo aukštai iškėlusi 
ranką su rudu teptuku, atsargiai dažo, nebe-
dažo, padėjusi dažus ir teptuką valosi žandą, 
žandas ruduoja, ji nemato, kad ne valo, o tik 
dar labiau save murzina, net pro savo vir-
tuvės langą už gatvės matau, kaip ji ruduo-
ja, vėl ima dažus ir teptuką, vėl pasilenkusi 
dažo rėmo apačią, ant stiklo atsispindi dvi 
senutės, palei autobusų stotelę apkalbančios 
kylančias gėlių trąšų kainas, dažytoja dažo 
rėmo vidurį su senučių atspindžiais ant sti-
klo, ant maudymosi liemenėle pridengtos 
krūtinės, vėl lipa ant kėdės, dažo aukštai, 
kylančių gėlių trąšų kainų komentatorės nu-
sileidžia dažytojai sulig bamba, dar žemiau, 
ji aukštai, aukštai, sulig ketvirto aukšto per-
danga uždažo lango rėmo kamputį ir baigia 
darbą. Ruduose rėmuose dvi senutės aptari-
nėja naminių koldūnų gaminimo ypatumus. 

Vyras su lazda 
ir su šuniuku

Lazda priekin, koja pasiiria ligi lazdos, 
tada lazda vėl pašoka priekin, kita koja žen-
gia žingsnį, lazda peršoka priekin, koja vėl 
pasiiria ligi lazdos, o prie šlaunies prispaus-
ta kairioji ranka velka odinį dirželį su be-
siožiuojančiu šuniuku. Šuniukas ožiuojasi, 
kai vyras eina į parduotuvę, nes nemėgsta 
alaus kvapo, sklindančio nuo vyro, išeinan-
čio iš parduotuvės. Grįžtant šuniukas nebe-
siožiuoja, bėga priekyje, veda šeimininką 
namo. Tarpduryje sutiktas 15 litų skolingas 
kaimynas jų akyse išgaruoja. Kol vyras su 
šuniuku stebisi, skolininkas materializuoja-
si šalia savo buto durų ir trakšt – girgžt – 
trinkt – trakšt už jų iškvepia orą ir pamiršta 
vyrą su lazda ir šuniuku. 

Labai gražiai
Kaire ir dešine laikydami arbatos, ka-

vos puodelius, dešine ir kaire apsikabinę, 
keturiomis akimis spindėdami mirguliuo-
jančiame sekmadienio televizijos šou, jie 
lėtai, lėtai leido skubantį laiką ir labai, la-
bai gražiai praleido sekmadienį, pramie-
gojo meteoritų lietų naktį į pirmadienį, o 
atsikėlę baisiai, baisiai nenoriai išsiskirstė 
į darbus, ilgai, ilgai ir nuobodžiai, nuobo-
džiai leido pro pirštus darbo laiką, vakare 
skubėjo namo ir ligi vėlumos apsikabinę la-
bai, labai gražiai leido laiką netrukdydami 
galvoms TV ekrane žiopčioti, rodyti labai 
gražiai prižiūrimus dantis, nedraudė pro jų 
tarpus plaukiantiems žodžiams lįsti – išlįs-
ti pro ausis, neprieštaravo tiesai, sprigtais 
drausmino melą ir labai gražiai drauge lei-
do laiką, kol vienas numirė, o kitas vienas 
pats gražiai praleido likusį laiką po dirbtine 
palme.

Daugėliai
Vienoje Ventos pusėje yra Daugėliai ir 

Kuršėnai, o kitoje – Pavenčiai ir Micaičiai. 
Šie keturi buvę kaimai pavadinti didžiausio-
jo vardu – Kuršėnai. Nuo autobusų stoties 
eidamas į pietvakarius pateksi į Daugėlius. 
Čia yra daug vietų, kurias reikia aplanky-
ti. Dešinėje nuo kelio yra Pušynas, šalia jo 
stadionas, „Grūstės“ parduotuvė, Nijolės, 
kuri tapo ant šilko, namas, penkiaaukščių 
mikrorajonas, mokykla ir neįteisinti sandė-
liukai, kuriuose gyvena velniai žino kas, bet 
ne žmonės. Kitoje gatvės pusėje yra Daugė-
lių plytinės griaučiai, apaugę piktžolėmis ir 
įvairiais UAB. Plytinės griaučiai stovi ant 
molio karjero kranto, jo vandenyse pašali-
niams žvejoti griežtai draudžiama, apie tai 
skelbia užrašai raudonu ant balto, išlindę iš 
žolių sulig bamba. Karjero vanduo mirga 
nuo besivartančių žuvų, kurias vietiniai la-
bai mėgsta drauge su katinais. Čia dar yra 
iš labai toli matomas rūkstantis kaminas, 
blizgantis vandentiekio bokštas su perpus 
žemesniu raudonų plytų broliu šalia ir ki-
ti mažesni, dar nesuskaičiuoti bokšteliai, 
kuriuos galite matyti net Vilniuje atsidarę 
interneto svetainę www.kursenai.lt. Pušyne 
yra estrada su Gediminaičių stulpais, dvi 
pavėsinės ir kelios dešimtys suolų, kurių net 
aršiausi vietos chuliganai nesugebėjo per 
porą metų nuversti. Čia auga eglės, klevai, 
mėlynės, grybai, geniai, voverės ir kelios 
labai storos pušys, kurių vardu tas miškelis 
ir pavadintas. Vieną kartą per metus Pušyne 
vyksta miesto šventė. Vyksta labai iškilmin-
gai ir garsiai. Užpernai buvo atvažiavusi 
estrados žvaigždė K. K. su pulku apsaugi-
nių ir labai garsiai dainavo į mikrofoną ta 
proga pastatytoje aukštoje scenoje, nors 
mažai kas klausėsi, nes gerdami ir liedami 
alų ant suolų, ant žolės, pakrūmėse ir dvie-
juose tualetuose labai garsiai šaukė vienas 
kitam, kad perrėktų pasilipusį ant scenos su 
garso stiprintuvais. Pernai vietinės valdžios 
nusamdytas lakūnas beveik minutę iš dan-
gaus kaukdamas smigo į Pušyną, kuriame 
tiek pat laiko klykė iš siaubo susirinkusi 
publika, o kai kurie net pridarė į kelnes. Bet 
lėktuvas neįsmigo į žemę, o staigiai šovęs į 
kairę padarė garsiąją Kairio kilpą ir paleidęs 
spalvotų dūmų juostą toliau šiurpiai džiugi-
no iškylautojus. Aš tuo metu sėdėjau savo 
balkone su alumi, didelėmis akimis viską 
stebėjau ir aprašiau storame sąsiuvinyje su 
kietais viršeliais juodu rašalu.

– PetRAS RAKŠtiKAS –

Autoriaus piešinys
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ŠIAURĖS KATINAIKajaus proto pastangos
Kajui į mus prabilus, nunarindavome galvas arba pasuk-

davome jas šonu, vengdami jo žvilgsnio, tačiau žodžius 
įsidėmėdavome. Tiesiogiai į mus kreipdavosi labai retai, 
matyt, neturėjo mums ką pasakyti. Mes jam buvome minia, 
o su minia reikia bendrauti per atstumą, todėl jam atsaky-
davome tuo pačiu, tik savaip: toks žaidimas mums patiko. 
Jeigu Kajus jau ką bylodavo savo nepaprasta iškalba, tai tik 
nuo sakyklos ar scenos. Mus visą laiką skyrė nematomas 
ekranas. Keista, kad šiaip jis mus prisileisdavo, kaip ir mes 
jį. Eidavome kartu vakarieniauti ar tiesiog pasėdėti. Tąkart 
jo žodžiai praslydo pro ausis, nes buvome įsigilinę į savo 
avatarų atnaujinimus, dar buvo ankstyvi 2029-ieji. Kai dabar 
bandome sudėlioti (su tų pačių avatarų pagalba) anų dienų 
įvykius, daugiau mažiau sutariame, kad jis galėjo pasakyti 
kažką panašaus į: „Smegenys jau perskaitytos.“

Kitu atveju tai būtų panašu į protingo vaiko, kurio niekas 
nesiklauso, kvailą leptelėjimą, tačiau tuomet ta frazė turėjusi 
būti labai iškalbi. Žmogaus smegenų perskaitymas buvo, ko 
gero, pats didžiausias dalykas, įvykęs tuo metu, tam tikras 
lūžis žmonijos istorijoje, tačiau pastebėtas tik tokių kaip Ka-
jus. Vyko ir daugiau svarbių atradimų, o mums rūpėjo tik 
avatarai ir jų galimybės, ypač seksualinėje srityje. Jie taip 
pat turėjo dalelę mūsų savitumo ir priklausė visus juos jun-
giančiam tinklui, beje, smegenų...

Visa tai dabar dėliojame todėl, kad mums labai svarbu 
atkurti įvykių seką, įvykių, sukrėtusių tokią bejausmę, ne-
mąstančią, erotizuotą minią kaip mes. Tie įvykiai privertė 
mus lėtuoju būdu susipažinti su kai kuriais įstabiais litera-
tūros autoriais, anksčiau visai negirdėtais, pradedant Home-
ru („Vyrą pašlovinki, Mūza, per negandas ėjusį drąsiai“), 
Šekspyru („Mat, prigimtis, tolydžio augdama, / Brandina 
ne tiktai stiprybę kūno, / – Jo rūmui augant, auga mumyse 
/ Ir dvasios reikalavimai, ir proto“), baigiant Šeli („Nieko 
nėra skausmingesnio žmogaus protui, kaip didelis ir staigus 
pokytis“), Bulgakovu („Mokslas dar nežino priemonių, kaip 
paversti žvėrį žmogumi“) ir Eliotu („Mes sutrūniję žmonės / 
Tuščiaviduriai žmonės / Mes glaudžiam vienas prie kito / Iš-
kimštas galvas“). Pasitelkę šiuos ir kitus autorius mėginame 
sugrįžti į pačią pradžią, bandome susekti elgesio priežastis, 
galų gale, suprasti žmogaus prigimtį. Tačiau iki pat dabar 
to padaryti nesiseka, tai beveik neįmanoma. Jaučiamės dar 
kvailesni, nei buvome.

Tragiškiausia Kajaus proto istorijoje (o dabar ir mūsų) yra 
tai, kad jis daugelį mokslo dalykų puikiai išmanė, apie pa-
saulį ir visatą žinojo nepaprastai daug, o minėtus autorius, be 
abejonės, buvo skaitęs. Nors iš jo elgesio su mumis galėtų 
pasirodyti, kad jo protas buvo sausas ir šaltas, priešingai, jis 
buvo lankstus ir gyvas. „Kelionė prasideda čia! Čia ir baigia-
si“, – mėgdavo sakyti, besdamas pirštu į galvą. Mėgdžioda-
vome jį, „kelionę“ pakeisdami „seksu“. Jis tai žinojo, todėl 
labai aiškiai ištardavo žodį „kelionė“. Tada to nenorėjome 
pripažinti, tačiau iš jo tyliai mokėmės. 

Kajų ypač domino filosofija ir fizika, dvi, kaip mums at-
rodė, labai tolimos sritys. Dėstydamas savo teorijas dažnai 
cituodavo mums tada dar negirdėtus literatūros klasikos kū-
rinius. Paskutinį kartą, kai jo klausėmės (nesiklausėme), jis 
kalbėjo apie technologijas kaip archajinius visatos augimo 
ir naujumo procesus, kaip žmonijos archetipus ir sąmonės 
transformacijos būdą. Apie vientisos, integruotos sąmonės 
svarbą, kaip ji gali nustatyti mūsų žinojimo vertę. Tada jis 
aistringai dėstė, kad per technologijas žmonija įgyjanti di-
desnes kūrimo galias, bet taip pat didesnę atsakomybę, kuri 
pažadina mūsų giliausią išmintį, jautrumą ir gailestį. Tech-
nologijos negali būti atsietos nuo žmogaus prigimties... Pa-
našiai tuomet kalbėjo Kajus.

Kita vertus, žiūrint iš dabarties pozicijų, Kajaus proto is-
torija atrodo labiau tragikomiška nei vien tik tragiška. Kai 
kurios Kajaus savybės, charakterio bruožai tam tikrose si-
tuacijose pasirodė esantys lemtingi. Pavyzdžiui, jis buvo 
baisus mizoginas: į moteris niekada nebuvo atkreipęs dėme-
sio, o jeigu ir atkreipdavo, tai su kančios ir pasišlykštėjimo 

išraiška veide. Nereikia nė sakyti, kad gyveno vienas. Kita 
Kajaus savybė buvo jo aristokratiškas nepraktiškumas – ge-
nijaus bruožas, atitolimas nuo žemiškųjų reikalų. Nežinia, 
kaip jis tvarkėsi su buitimi, bet viešojoje erdvėje neretai 
pastebėdavome, kad vienas jis negalėdavo pereiti per gatvę 
ar durų atidaryti. Sutrikęs, nežinodamas, ką daryti, tik atsi-
remdavo į sieną ar stulpą ir kratydavo savo gaurus. Kajus 
neturėjo kasdienio gyvenimo krypties. Jo išvaizda priminė 
senas graviūras, vaizduojančias laukinį žmogų.

O tada atėjo dar viena manija, kuri teikė daug vilčių ir 
optimizmo. Žmogaus smegenys tapo puikia vieta sutalpinti, 
sujungti visą žmonijos patirtį, dvasinį turtą, žinias. Negalėjo-
me nematyti tų rėksmingų šūkių, tokių kaip „Visos bibliote-
kos į jūsų smegenis per vieną minutę“, „Neskaitėte Platono? 
Ne bėda! Visi pasaulio filosofai akimirksniu atsidurs jūsų 
galvoje“, „Rinkinys norintiems sužinoti visas matematikos 
paslaptis“, „Nuo šiol jūs – astrofizikos profesorius“, ir pana-
šių dalykų. Kapitalizmas buvo pasiekęs paskutinę, smegenų, 
stadiją. Tuomet mūsų tai neužkrėtė, nes labiau rūpėjo kū-
niškos galios, jų ribų išplėtimas. Tačiau tai patraukė Kajaus 
dėmesį. Apie šį faktą sužinojome daug vėliau, jau po visko.

Kurį laiką Kajaus nematėme. Kai vieną rudens dieną jis 
pasirodė, atkreipėme dėmesį į tvarkingesnę išvaizdą, su-
glostytus plaukus, griežtą, tiesų žvilgsnį, skubrią eiseną. Į jo 
keistą pasisveikinimą tada nesureagavome, bet, žinant Kajų, 
pasisveikinimas, skirtas mums, buvo tikrai keistokas: „Ka-
rieta paruošta, ponai.“ Tada linktelėjome priimdami tai kaip 
pokštą ar vieną iš jo paradoksalaus mąstymo pavyzdžių. Ne-
žinojome, kas yra karieta. Vėliau, eidami vakarienės, prasi-
lenkėme su jauna moterimi ir jis šypsodamasis į ją kreipėsi: 
„Madam, gal galėčiau paimti jūsų paltą?“ Moteris sukluso 
ir nuėjo purtydama galvą, o mus suėmė nevaldomas juokas. 
Kajus užkalbino moterį! Vakarieniaudami kalbėjomės apie 
avatarų keliones į tolimiausias galaktikas ir seksą beorėje 
erdvėje. Kajus nebepratarė nė žodžio.

Už kelių dienų sužinojome apie Kajaus paskaitą, kuri, 
klausiusiųjų žodžiais, buvo tikrų tikriausias farsas. Su pau-
zėmis, jam būdinga intonacija, gestikuliuodamas ir vaikščio-
damas iš vieno krašto į kitą, Kajus per visą paskaitą kartojo 
iš esmės tiktai vieną sakinį: „Mano šeimininkas dabar užsi-
ėmęs, ateikite vėliau.“ Kilo šioks toks pasipiktinimas, tačiau 
daugelis smalsumo pagauti spėliojo, ką ši frazė reiškia, todėl 
iškentė visą valandą, matyt, tikėdamiesi, kad „šeimininkas 
galų gale atsilaisvins“. Kajus visada pažerdavo netikėtumų 
ir galvosūkių. Taip atrodė ir tąkart. Kai kurie šeimininką in-
terpretavo kaip kosminį protą. 

Tą patį vakarą nuskubėjome pas jį į namus. Kajus duris 
atidarė netrukus ir griežtai mus nužvelgęs tarė: „Mano šei-
mininkas dabar užsiėmęs, ateikite vėliau.“ Bet kai mes lai-

kydami duris įsmukome į vidų, Kajus bejėgiškai dribtelėjo 
į krėslą ir liūdnu balsu ištarė: „Leiskite paimti jūsų skėtį, 
sere.“

Į klausimus, kas nutiko, jis neatsakinėjo, žiūrėjo į vieną 
tašką. Visą tą laiką jautėmės nepatogiai, šiaip ar taip, norėjo-
me jam padėti. Ant stalo gulėjo popieriniai lėtojo skaitymo 
artefaktai, ant vieno buvo parašyta „Rumis“, ant kito „Pe-
trarka“. Spėliojome, kokios galėtų būti jo keisto pasikeitimo 
priežastys. Kambarys atrodė tvarkingas, tik kai kur mėtėsi 
popieriai. Išeinant mums jis tarė: „Jūsų viskis, sere.“

Nuo tos dienos ateidavome kas vakarą, skaitydavome 
jam Rumį, Petrarką, Šilerį, Šekspyrą ir visa, ką rasdavome 
jo senoviškoje lėtojo skaitymo bibliotekoje, o jis tik tylėda-
vo ir žiūrėdavo į vieną tašką. Retkarčiais susijaudinęs pa-
purtydavo galvą ir mįslingai ištardavo: „Jūsų viskis, sere“ 
arba „Gal galėčiau paimti jūsų paltą, madam.“ Arba nieko 
nesakęs pašokdavo nuo krėslo, nueidavo į virtuvę „padaryti 
mums arbatos“ ir ją atnešdavo ant kartoninės dėžės dang-
čio. Tai būdavo karštu vandeniu užplikyti prieskoniai. Kar-
tais atsitūpęs prie židinio nesėkmingai mėgindavo jį įkurti. 
Jo rodomas dėmesys buvo labai neįprastas, tačiau neįkyrus. 
Vėliau tyliai atsisėsdavo į krėslą ir, kaip mums atrodė, toliau 
įdėmiai klausydavosi.

Kiekvienas atsisveikinimas su juo būdavo skausmingas. 
Kajaus žvilgsnis vis griežtėjo, judesiai pasidarė labai ap-
skaičiuoti, o kartojamų sausų frazių intonacijos vis liūdnes-
nės. Medicinos pagalbos jungtis buvo bejėgė suprasti Kajaus 
simptomus, ekranas nerodydavo jokių pakitimų.

Pamažu pripratome prie tokios rutinos ir tie pasisėdėjimai 
pasidarė labai laukiami. Kajaus ištariamos frazės ir žodžiai 
tapo sutartiniai mus su juo siejantys bendražodžiai, kurių 
prasmę dar tikėjomės išskaityti. Kai kada atrodydavo, kad 
už tų keistų frazių ir pavienių žodžių slypi visa Kajaus filo-
sofija. Nauja, neatrasta, neiššifruota. Mums garsiai skaitant 
įvairius autorius, Kajus retkarčiais įsiterpdavo su „komenta-
ru“ ir kiekvienas įsiterpimas suskambėdavo kaip skaitomo 
autoriaus minties prasminis raktas, giliausia įžvalga. Kas 
nors mus būtų palaikęs teatro aktoriais, skaitančiais pjesę, 
kurioje Kajaus vaidmuo – ne pagrindinis, bet labai reikšmin-
gas. Patys to nežinodami kūrėme jungtį, kurios Kajui taip 
reikėjo. Darėme tai lėtuoju, senovišku būdu. 

Mums atrodė, kad jo žodžiai pamažu pradėjo stiebtis, 
plėstis ir tolti. Stengėmės nepraleisti nė vieno jo veido rau-
mens virptelėjimo, akies mirksnio, galvos ar rankos jude-
sio, balso tembro ir intonacijos pokyčio. Viskas rodėsi labai 
svarbu. Galvojome, kad štai tuoj tuoj pavyks ir jis sugrįš. Ir 
vėl vengsime jo žvilgsnio, o jis vengs su mumis kalbėtis. 
Vėl jo klausysimės, bet apsimesime, kad negirdime. Tačiau 
jis tolo. Ilgainiui Kajaus frazės nyko, žodžių vis mažėjo. Vis 
rečiau rodydavo dėmesį. Likusių žodžių prasminė našta pa-
sidarė dar didesnė, dar labiau nutolusi. Tokie žodžiai kaip 
„karieta“, „viskis“, „madam“, „skėtis“ tapo lyg žvaigždynų 
pavadinimai, tolimi dangaus kūnai, gyvenimų kelrodžiai. Jie 
jau priklausė visatai.

Buvome taip įsitraukę į skaitymus, kad nepastebėjome, 
jog vieną dieną Kajaus krėsle nebebuvo. Jis tiesiog prapuolė, 
daugiau jo neregėjome. Be galutinės nuorodos, be paskuti-
nio žodžio. Be arbatos ir be viskio. Kažkas teigė jį matęs už 
miesto, arklidėse, bet čia gal ir nebuvo daug tiesos. Jis vis 
dėlto buvo miesto žmogus. Nebent jautė slaptą trauką gam-
tai ir senesniems laikams, bet šito, ko gero, nesužinosime. 
Likome dėlioti pradžių pradžios, tikėdamiesi surasti atsaky-
mą. Kartais stebimės, kodėl jo istorija mus dar traukia ir ką 
mes joje naujo atrandame. Atrodo, viskas jau seniai žinoma 
ir pradeda kartotis. Matyt, vis dar tikimės surasti karietą. 

– RytiS uŽuPiS –

Ryto Jurgelio piešinys


