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Atnešk man lietaus su sniegu
Pranešimas

Ugnis, dėl kurios šitiek nervinomės, pasirodė
besanti vaivorykštė.

Štai jau visą valandą ji laiko iškėlus savo prakilnią
arką.

keliauninkas  

Tu, einąs per lietų ryžių laukais,
tu, skubąs milžiniškų miškų linkui,
tu, žengiąs kalnų ir debesų tamsumon,
susijuosk savo lietpaltį, po paraliais.

Paskutinio sudie rytas     

Prieš dienai pasibaigiant,
tu būsi toli, sesute.
Lauke – šlapdriba ir keistai šviesu
     (Atnešk man lietaus su sniegu)
Iš rausvų, tad dar niūresnių, debesų
krinta tiršta ir sunki šlapdriba
     (Atnešk man lietaus su sniegu)
Atnešt tau lietaus su sniegu
lekiu ton niaurion šlapdribon
kaip paklydus kulka 
su moliniais apdaužytais dubenėliais,
papuoštais mėlynom vandens lelijom
     (Atnešk man lietaus su sniegu)
Iš tamsių bismuto spalvos debesų
krinta tiršta ir sunki šlapdriba.
Ak, Tošiko,
būdama ties mirties slenksčiu
paprašei tu manęs
dubenėlio švaraus sniego,
kad būčiau šviesus iki savo gyvenimo galo.
Ačiū, mano narsioji sesute,
aš taip pat eisiu teisingu keliu
     (Atnešk man lietaus su sniegu)
Degte degdama karščiu, gaudydama orą,
paprašei tu manęs
paskutinio dubenėlio sniego, krintančio iš dangaus,
iš galaktikos, saulės, atmosferos sluoksnių...
...Tarp dviejų granito plokščių
šlapdriba virsta liūdna bala.
Atsistosiu ant jų rizikuodamas
ir pririnksiu savo švelniajai seseriai
jos paskutiniojo maisto
nuo šios žiburiuojančios pušies šakos,
svarinamos skaidrių šaltų lašų,
kuriuose – tyrutėlė dvifazė sniego ir vandens sistema.
Šiandieną tu išsiskirsi
su mėlynais piešiniais ant dubenėlių, kuriuos pažįstam
nuo tada, kai augom drauge
    (Aš, aš einu vienas)
Taip, šiandieną su jais išsiskirsi.
Ak, tame uždaram ligonio kambaryje,
už tamsios širmos ir tinklo nuo moskitų,
mano narsioji sesute,
tu degi švelni ir išblyškus.
Nesvarbu, iš kur imčiau,
šisai sniegas yra per baltas.

Iš to grėsmingo, neramaus to dangaus
šis puikusis sniegas iškrito.
     (Kai atgimsiu,
      aš gimsiu, sekantį kartą, kitoks,
      kad nekentėčiau tik dėl savęs, kaip dabar)
      

Arklys

Prasiplūkęs ištisą dieną tarp kiečių,
arklys, pūvantis nelyg bulvė,
jausdamas, kaip skaisčiõs saulės sultys liejas
ant jo suveltos galvos, apsitraukusios druskos pluta,
grumšt, grumšt, grumšt jaunus bambukus
lauko gale.
Kai galiausiai atėjo naktis mėlyna,
jis grįžo arklidėn, o ten jį

tarsi trenkė aukštos įtampos elektros srovė,
staiga jis pašėlo, įvyko tyli kova.
Rytojaus rytą jis buvo šaltas.
Jie išrausė duobę didžiulę
ten, kur baigias pušynas,
sulenkė keturias jojo kojas
ir lėtai ton duobėn jį nuleido.
Jie bėrė žemių gurvuolius
ant jo nulenktos galvos.
Jie bėrė ašarų gurvuolius. 

kalnų ugnis   

Kraujo raudonumo ugnis
lyg netyčia slysta žemyn ketera,
tampa baisinga karūna 
šalia juodos kaip anglis viršūnės,
iškiša liepsnos liežuvį;
lyja agato adatėlėmis,
nervingai virpa žilvičio plaukai 
          ...pasiutusiai loja šuo
          ant mergelio uolos – vienišas atspindys...
ji virsta užtemusios saulės žiedu ar perplėštais

plaučiais;
po šia siaubinga milžiniška nakties gėle
             (Viešpatie, Viešpatie, tavo akys aptekę krauju)     
girti, besikeikiantys 
grįžta kaimiečiai.

Paukščio perskridimas    

Vienišas paukštis skrenda per žalią dangų.
Girdžiu, kaip dukart sukukuoja gegutė.
Jo kūnas siaubingai didelis,
be to, jisai skrenda horizontaliai,
tarsi kas nors prie maketo būtų pritaisęs spyruoklę

ir jįjį paleidęs.
Todėl man jo labai gaila.
Paukštis perskrenda laiko ašim, jo šūksmai kiek

atsilieka,
brėždamas mėlynos strėlės kreivę.
     ...žiba suglaustos kalnų keteros,
     žali akvamarininio dangaus kutai...
Jo pavidalo jau nematyti,
dabar paukštis rėkia
toj pusėj, kur mano sesers kapinės.
     ...geltonas tramvajus iščiuožia
     iš kapinių pušyno,
     stiklinis langas virpa, spindi,
     kitas, šalimais, spindi...
Paukštis, man nespėjus jo atpažint, jau toli už manęs,
susiliejo su plytų gamyklos medžiais, rėkia.
O gal tai kitokia gegutė.
Dar vienas paukštis, jo snapas sučiauptas,
tarsi žvelgia aukštyn į dangų, lyg norėdamas

atsigerti vandens,
tupi pušyje ar kažkame
tuoj už kapo.

Iš: Miyazawa Kenji. Selections. University
of California Press, 2007

Vertė Alfonsas Andriuškevičius

MIYAZAWA KENJI

Miyazawa Kenji (1896–1933) – vienas žymiausių 
moderniųjų japonų poetų. Rašė baltosiomis eilėmis 
(nors yra sukūręs ir haiku, ir tankų). Kilęs iš pasiturin-
čios prekybininko šeimos, baigė žemės ūkio mokyklą, 
vėliau joje dėstė. Bene didžiausias jo rūpestis buvo 
padėti sausrų ir liūčių nuolat engiamiems savo regiono 
valstiečiams. Norėdamas tapti tikru valstiečiu ir viską 
patirti savo kailiu, Kenji porą metų nesėkmingai ūkinin-
kavo. Nepatenkintas nuosaikiojo budizmo glebumu, 
įstojo į radikalią nacionalistinių užmojų budistų sektą. 
Poezija pasižymi galinga fantazija, pritrenkiančiu bui-
ties detalių ir kosminio konteksto deriniu. Poetinėje 
kalboje vartoja ir mokslinius terminus. Ryškūs kai kurie 
budizmo principai. Mirė nuo plaučių ligos, kuri buvo ir 
jaunutės jo sesers mirties priežastis.

Miyazawos Kenji eilėraščio rankraštis
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Nebūti borguLAIKU IR NELAIKU

Paskutinės rugsėjo dienos, kaip ir pirmasis 
rudens mėnuo, pažėrė tokių įvykių, kurie sutei-
kė progos pakalbėti politikams, politikos eks-
pertams, apžvalgininkams, policijos vadams ir 
vežėjų atstovams, ministrams, sportininkams ir 
liaudžiai.

Amerikoje politinis Baracko Obamos ir res-
publikonų susikirtimas privertė apie 800 000 
valstybės tarnautojų išeiti nemokamų atostogų, 
užsidarė nacionaliniai parkai, muziejai, nebe-
teikiamos viešosios paslaugos. Tai rodo, kad 
Amerika yra tikros demokratijos šalis, kur pre-
zidento galios neturi lemiamos įtakos kitai val-
džios atšakai. 

Rugsėjį prasidėjęs Rusijos spaudimas Lie-
tuvai neturėtų stebinti tų, kurie pažįsta Rusiją. 
Nors Britanijos premjeras Winstonas Churchil-
lis yra kartą pasakęs, kad jis gali atspėti, kada 
žmonės meluoja – kai sako, kad visą naktį ga-
li gerti šampaną ir nepasigerti, ir kai sako, kad 
pažįsta Rusiją, – Kremliaus veiksmai Lietuvos 
atžvilgiu yra prognozuojami. 

Sunkvežimių eilėmis prie pasienio postų ir 
lietuviškų maisto produktų apribojimu siekiama 
„nubausti“ Lietuvą ir už proamerikietišką orien-
taciją, ir už Rytų partnerystės projekto, kuriuo 
siekiama integruoti Ukrainą ir Moldaviją į ES 
(o tai reikštų Rusijos įtakos sumažėjimą iki XVI 
amžiaus Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės 
sienų), palaikymą, už keliamas bylas „Gazpro-
mui“. Ar maža už ką? Kita vertus, Rusija siekia 
apginti savo rinką ir savo gamintojus ir išstumti 
konkurentus. BNP augimo prognozės nieko ge-
ro nežada, o biudžeto deficitas didėja. Tikrai, 
skirtingai negu Kremliaus politikai, lietuviškų 
pieno produktų kokybe Kaliningrado srities gy-
ventojai neabejoja.

Masinis Lietuvos krepšinio federacijos va-
dovų atsistatydinimas sukėlė diskusijas ne tik 
tarp sporto žurnalistų ir funkcionierių, bet ir 
tarp gausių mėgėjų ir atrodė, kad jos dar ilgai 
nenurims, bet netikėtos rokiruotės Seimo vado-
vybėje nustelbė ir šį įvykį. Darbo partijos nariai 
susikeitė vietomis, dar kartą paaiškėjo, kad ši 
partija yra susieta klientiniais ryšiais, kaip ko-
kia Berlusconi Il Popolo della Libertà ar Putino 
„Jedinaja Rossija“. Kažkodėl visos populistinės 
organizacijos mėgsta pasisavinti skambius var-
dus – darbo, laisvės, teisingumo. Taip ir duos 
Uspaskichas darbo, Berlusconi – laisvę, o Pak-
sas – teisingumą.

Ir visame šiame naujų įvykių, pritraukusių 
televizijų, politikų ir, kaip įprasta sakyti, visuo-
menės dėmesį, sūkuryje kažkur rudens ūkuose 
išnyksta kruvina Dembavos istorija, iš kurios, 
atrodo, taip ir nebus pasimokyta. O prasidėjo 
viskas taip aktyviai – nuo ministro grūmojimų, 
ūmaus politikų pasipiktinimo, telekomunikaci-
jų bendrovių sutrikimo, paaiškėjus, kad svar-
biausias siekis yra gauti pelną, o ne suteikti 
paslaugas. Kas bus toliau? Kaip vyks kova su 
narkomanija ir masiniu alkoholizmu? Kaip kei-
sis bausmės recidyvistams ir žudikams? Toje 
pačioje Amerikoje ne visi žudikai ir prievartau-
tojai sulaukia griežčiausios bausmės, bet koks 
šimtas metų Rayaus Brookso federaliniame ka-
lėjime – garantuoti. Ir niekas nesako, kad Ame-
rikoje yra mažiau demokratijos negu Lietuvoje.

– VYGANTAS VAREIKIS –

LRT radijo „Savaitės komentaras“ (X.7)

Prasidėjusio rudens atgarsiai MIYAZAWA KENJI
 

kultivavimas

Kai įveikėm pagaliau
tuos laukinių rožių krūmus,
saulė žioruote žioravo,
dangus buvo tamsus, tuščias.
Taiči, Čusaku ir aš
troškom griūti į žolę kaip stovim  
ir miegoti zz zz zz.
Upė plukdė devynias tonas spyglių per sekundę,
o keletas garnių skrido į rytus.

Naktis

Štai ištisas dvi valandas 
kraujas iš mano gerklės nesiliauja. 
Aplinkui žmonės jau nebevaikšto, 
medžiai tyliai kvėpuoja ir pumpuruojasi šią 
                                                                pavasario naktį. 
Čia – pavasarinė nušvitimo vieta, bodisatva 
                                         paliko milijonus savo kūnų, 
budos gyvena čionai nirvanoje, tad 
šiąnakt, dabar, šičia, niekieno nematomas, 
galiu mirti vienas –  
taip esu nusprendęs jau daugelį kartų, 
taip esu sau pasakęs, 
bet vėlei drungnas  
naujas kraujas kyla gerkle aukštyn 
ir vėlei išblyškęs ašen išsigąstu. 

Vertė Alfonsas Andriuškevičius

Tada atžygiavo Amalekas ir kovojo su Izraeliu prie 
Refidimų. Mozė tarė Jozuei: „Parink mums vyrų, išeik 
ir kovok su Amaleku. Rytoj aš atsistosiu ant kalvos su 
Dievo lazda rankoje.“ Jozuė padarė, kaip Mozė jam 
liepė, ir kovojo su Amaleku, o Mozė, Aaronas ir Huras 
tuo tarpu palypėjo ant kalvos. Kada tik Mozė laikydavo 
iškeltą ranką, Izraelis buvo pergalingas, o kada tik jis 
ranką nuleisdavo, Amalekas buvo pergalingas. Mozės 
rankos taip pailso, kad jiedu paėmė akmenį, padėjo 
prie Mozės, ir jis ant jo atsisėdo. Aaronas ir Huras pa-
rėmė jo iškeltas rankas, vienas iš vieno šono, o kitas 
iš kito šono. Taip jo rankos liko tvirtos iki pat saulėly-
džio. Jozuė nugalėjo Amaleką ir jo tautą kalaviju.

Iš 17, 8–13

Kadaise šis Mozės, stovinčio ant kalno su iškeltomis 
rankomis, vaizdinys būdavo vienas mėgstamiausių, su-
siejančių Mozę su pačiu Jėzumi. Iškeltos Mozės rankos 
turėjo priminti iškeltas ant kryžiaus Jėzaus rankas, o iz-
raelitų mūšis su amalekitais – tai lyg simbolinis mūšis 
tarp Gėrio ir Blogio, tarp Dievo ir Šėtono, užkertančio 
kelią į Pažadėtąją žemę, t. y. Dievo karalystę. 

Šiandien, kiek išsisėmus tokiam alegoriniam mąs-
tymo būdui, šis epizodas iš Išėjimo knygos, ko gero, 
lengviau būtų suvokiamas per „Žiedų valdovo“ sim-
boliką. Mozė su Dievo lazda kaip koks Frodas su žie-
du, nuo kurio galiausiai ir priklausė visa grandiozinio 

susidūrimo tarp nelygiaverčių Gėrio ir Blogio jėgų 
baigtis. Tolkieno fantazijoje tik Frodo, kad ir ne abso-
liutus, atsparumas žiedo galios traukai įgalino jį nešti 
kaip naštą, sakytume, „kryžių“, į galutinę jo sunaikini-
mo vietą. Žiedo galia – absoliučios Galios troškimas, 
susiliejus į viena su jos šaltiniu, jos valdovu. Susilieti 
su Galia (galią turinčiais ar reprezentuojančiais), tapti 
su ja kažkuo viena, realizuojant fantazijas apie vieš-
patavimą ir reikšmingumą, kad ir savo savitumo pra-
radimo kaina, – amžinai pasikartojantis archetipas. 
Nors niekad, bent jau man, nebuvo ir nėra aišku, koks 
to tikslas ir kas iš to. Fantazijos apie borgus „Žvaigž-
džių kelyje“, kiborgus „Daktare Kas“ – hiperbolizuo-
tos fantazijos apie troškimą, gal ne tokį jau ir retą, tapti 
kažkuo daugiau, suliejus sąmonę su vienu kolektyviniu 
individu, savo kelyje kiekvieną sutiktą asimiliuojant į 
tą vieną vienmintį kolektyvą, nepakenčiant skirtumų ir 
individualaus egzistavimo tiesiog sau. Tapti hegemo-
ninės religijos, hegemoninės Bažnyčios, hegemoninės 
kultūros, hegemoninės ideologijos tarnais, viešpatau-
jančių klasių, rasių ar tautų, ar virš jų iškilusių korpo-
racijų nariais, su jomis susitapatinus, jomis persiėmus, 
jas padarius vieninteliu savo mąstymo turiniu, tokiu 
būdu tikintis radus saugią užuovėją nuo klaidingų pa-
sirinkimų, neteisingo mąstymo, klaidingų vertybių, o 
ypač marginalumo ir nereikšmingumo, – tai tas pats sa-
varankiškumo praradimas, tampant borgu ar kiborgu, 
geležiniu kumščiu, galinčiu sutraiškyti ir asimiliuoti 
viską savo kelyje. 

„Neviešpataujantis savarankiškumas, – kaip sako 
filosofas Gintautas Mažeikis, – yra sunkus dalykas. 
Viešpataujantys, vertinantys pasakojimai kyla iš sti-
priųjų institucijų ir jų sąlygojamos prievartos: iš ga-
lingiausių valstybių ir jų interesus ginančių institutų, 
muziejų, universitetų. Hegemonija pririša, skatina tuš-
čią aroganciją... Neviešpataujantis savarankiškumas 
yra susijęs su tiesioginio veiksmo ir meistrystės idėja: 
pats atsakai už savo ūkį...“ 

Biblijoje (kaip ir šiuolaikinėje mokslinėje fantastiko-
je) neviešpataujantis savarankiškumas niekad netampa 
toks hegemoninis. Tai tik saujelės Dievo galia besi-
kliaujančių marginalų pasirinkimas. Mozė iškeltomis 
rankomis, kurių pats ilgai negali išlaikyti, ir saujelė 
kovojančių izraelitų yra palyginti vienišų neviešpatau-
jantį savarankiškumą pasirinkusių herojų paveikslas. Ir 
Egiptas, iš kurio izraelitai tik tik ištrūko, – tobula seno-
vinė metafora hegemoninės, viešpataujančios, asimi-
liuojančios kultūros, ideologijos. Pirmas išsilaisvinimo 
žingsnis – suvokti tai kaip pavergimą, o ne įgalinimą. 
O toliau – tiesiog išlaikyti iki galo nenuleidus rankų, 
kovojant, kad ir kaip šiandien šis žodis niekinamas, tie-
siog už save ir savo pasirinkimą nebūti borgu. 

-akp-



2013 m. spalio 18 d. Nr. 39 (1153) 3ŠIAURĖS        ATĖNAI

Vasarą užverti „Agoros“ vartai ir vėl atsiveria. Ko tik apleista 
aikštė nesapnavo per pastaruosius mėnesius – ir senus kaip 
šis pasaulis, juodų dulkių sluoksniais apėjusius plackartinius 
traukinius, ir Skandinavijos kalnų viršūnes, ir po prekystaliais 
snaudžiančius benamius šunis, ir Odesos lauko kavinių krės-
luose besimarkstančius katinus, ir ir IR... Tačiau šias baltų sta-
tulų skruostais pūškuojančias regėjimų grandines nutraukė kol 
kas tik trumpam į Lietuvą grįžusio filosofijos doktoranto, ver-
tėjo, socialinio aktyvisto KASPARO POCIAUS šaižus juokas. 
Tiesa, pats Kasparas visai nenorėtų būti taip pristatytas, jam 
labiau patiktų – tiesiog Kasparas. Bet apie viską iš eilės...

Aušra Kaziliūnaitė

– Kaip save apibūdintum prisistatydamas žmonėms, ku-
rie tavęs nepažįsta?

– Prieš kokius trejus metus, be jokios abejonės, būčiau 
sakęs, kad esu socialinis aktyvistas, o dabar man ši etiketė 
skamba juokingai. Manau, kad nenorėčiau būti laikomas 
socialiniu aktyvistu – bent jau ne tokiu, koks ilgainiui 
tampa dar viena profesija (toks aktyvizmas dabar kriti-
kuojamas visame pasaulyje). Tiesiog esu Kasparas. Daug 
ką veikiu, daug kuo užsiimu. Šiuo metu turbūt daugiausiai 
dėmesio skiriu filosofijai. Rašau disertaciją apie šiuolaiki-
nę politiką, filosofiją ir socialinius judėjimus. Aš manau, 
kad tapatybė žmogui yra nereikalingas dalykas. Nes žmo-
gų apibrėžia ne socialinis statusas, ne tai, kuo tu užsiimi 
kasdienybėje. Tie, kas mano, kad socialinis statusas vis 
dar yra reikšmingas, gali save apibrėžti XX a. terminais – 
ponas gydytojas, ponas inžinierius, draugas kunigas ir t. 
t. Bet manau, kad nuolatinė rizika netekti darbo ir nežino-
mybė dėl ateities neleidžia žmonėms išlaikyti vienos tapa-
tybės. Galiausiai, kaip sako Deleuze’as, mes nebežinome, 
kokiai institucijai dabar priklausome – šiandieniniam ka-
lėjimui (savo darbovietei) ar vakarykščiam (mokyklai ar 
universitetui). O viskas nuolat kinta, todėl, jei primygtinai 
norima apsibrėžti, žymiai lengviau tai daryti pasitelkiant 
situaciją: atsitinka, kad tu patenki drauge su kitais žmonė-
mis į tam tikras situacijas ir jose kuri tai, ką šiuolaikiniai 
filosofai vadina paskirybėmis (singularities). Šiuolaikinė 
civilizacija su paskirybe susitvarko daug sunkiau negu su 
tapatybe, nes paskirybė nepripažįsta jokio normalumo. 
Joje nelieka nieko, ko iš tavęs reikalauja statusas – ir dėl 
to atsiveria tam tikrų naujų galimybių veikti. 

– Kalbant apie pačią tapatybės steigtį ir paties individo 
požiūrį į save ir aplinkinių požiūrį yra labai daug kinta-
mųjų. Ar tu nemanai, kad paskirybė atsiranda tik tada, 
kai nuleidžiamos rankos sugaudyti žmogaus protu visus 
tuos kintančius vektorius? Ar nemanai, kad ši situacija 
atsiranda pripažįstant žmogaus proto ribotumą aprėpti 
tiek daug kintamųjų ir pamatyti bei išlaikyti juos vienu 
metu nesubendravardiklinant?

– Iš tiesų, tapatybė yra gana uždaras dalykas. Galima 
kalbėti apie XX a. filosofijoje įsigalėjusią subjekto kri-
tiką. Jau Lacanas kalbėjo apie tai, kad subjektą galima 
kažkokiu būdu įsteigti ir kad jis būtinai užima tam tikrą 
vietą istorijoje, konkretų tašką. XX a. pab. filosofai, tokie 
kaip Foucault, Deleuze’as ir kt., pamato, kad šis subjek-
tas yra konstruojamas dirbtinai. Mūsų visos savybės tam 
tikru būdu yra apdailinamos taip, kad mūsų visame gyve-
nime neliktų pavojingų kampų. Tapatybė ir tas normalus 
subjektas yra suformuojami ne tik iš to, kad mums priski-
riamos tam tikros savybės, bet ir iš to, kad mes atskiriami 
nuo tam tikrų galių, kurios veikia anapus subjekto ribų. 
Kai Deleuze’as su Guattari kalba apie geismo mašinas, 
kai Foucault kalba apie daugialypumą, jie apibūdina tas 
galimybes, tuos balsus žmogaus viduje, kurie šiaip yra 
nuslopinti, kad būtų įsteigta dirbtinė tapatybė. 

– Mūsų pokalbio pradžioje daug dėmesio skyrėme ta-
patybės klausimui. O ką galėtum pasakyti apie Lietuvoje 
pastaruoju metu dažnai nuskambantį tautinės tapatybės 
klausimą ir poreikį dažnai gana radikaliais bei dirbti-
niais būdais steigti tautinę tapatybę? Ar tu čia taip pat 
įžiūri santykį su geismo mašinomis?

– Kaip mes žinome, Freudas ir klasikinė psichoanalizė 
kalba apie erosą ir tanatą, gyvenimo geismą ir jo priešprie-
šą, mirties instinktą. Tautinė tapatybė traukiasi, o traukda-
masi tampa vis reakcingesnė, vis piktesnė. Tai negatyvus 
požiūris į tai, kad geismo mašinų kuriama energija yra 
begalinė. Geismo mašinų kuriama energija leidžia save 
išreikšti pačioms įvairiausioms kūrybinėms jėgoms. 

– Paminėjai kūrybiškumą. Kiek tave pažįstu, man at-
rodo, kad kūrybiškumas tau asmeniškai yra labai didelę 
vertę turintis gyvenimo, bet kokios gyvenimiškos veiklos 
komponentas. Pats esi kūrybingas tiek socialinėse, tiek 
akademinėse, tiek meninėse erdvėse. Kaip manai, ar kū-
rybiškumas yra būtinas kiekvieno žmogaus pilnatvės sie-
kimo komponentas, ar tai išskirtinai menininkų veiklai 
būdinga savybė?

– Apskritai nemanau, kad kūrybiškumas yra kažkokiai 
žmonių grupei būdinga veikla, kurią galima nusavinti iš 
kitų ir paversti tam tikru savo ideologiniu buvimo būdu.

– Ar nemanai, kad iš dalies tai yra stengiamasi daryti? 
– Taip, tikrai yra profesionalizmo kultas. Ieškoma skir-

tumų tarp tų, kurie kuria meną, ir tų, kurie jo nekuria, o 
kartais ir tarp pačių kūrėjų. Kai kūryba nėra klasifikuoja-
ma į meno kūrybą, daiktų kūrybą (meistravimą) ar pan., 
tada nėra jokios ekonominės naudos. Menas kaip gyveni-
miška kūryba neduoda naudos. Užtai man labai patinka 
tie, kurie rengia meno streiką ir atsisako būti meno pro-
fesionalais. Ir aš pats manau, kad tų, kurie kuria meną, ir 
tų, kurie jo nekuria, atskyrimas yra kuriamas kapitalizmo. 
Tai taip pat gera priemonė propagandai skleisti. Profesio-
nalūs menininkai yra tam tikra klasė, jie yra atskiriami 
nuo kitų menininkų, nuo visuomenės ir įtikinami, kad štai 
jie yra profesionalai, o visi kiti yra niekas. Tai taip pat 
puikus būdas menininkams įdiegti tam tikras ideologines 
taisykles ir mąstymo klišes. 

– Galbūt tai yra susiję su pačių menininkų poreikiu or-
ganizuoti savo tapatybę aplink tai, kas įvardinama kaip 
buvimas menininku? Tačiau visa tai veikiausiai nesibai-
gia tik šia profesionalų grupe, šie procesai gali daryti ir 
daro įtaką ir likusiai visuomenės daliai... Ši simuliakriš-
ka įtaka gali pasireikšti kūrybiškumo priskyrimu tam ti-
krai grupei – menininkams, taip šios savybės galimybę 
atimant iš likusios visuomenės dalies. Visa tai prisideda 
prie to, kad likusiai visuomenės daliai niekas nebetrukdo 
savo būvį tapatinti su „konvejerine būtimi“, kurioje nėra 
vietos betiksliam arba savitiksliam kūrybiškumui, kurioje 
kūrybiškumas visai nuslopinamas arba įkinkomas į ga-
mybinį jungą. Taip chirurgiškai pašalinus kūrybiškumą, 
pašalinamas ir intensyvus, geismingas santykis su gyve-
nimu bei ištrinama pozityvaus chaoso galimybė.

– Menininkas arba kūrėjas yra tas, kuris sugeba prieiti 
tam tikrą ribą ir ją peržengti, likti kuo toliau isteblišmen-
to, normalaus sociumo, nors jis nėra (arba vis dar nėra) 
pripažintas. Kerouaco kūrybos ilgai neleido spausdinti 
JAV cenzūra, tokiu pat keliu ėjo Burroughsas, Henry Mil-
leris ir daugybė kitų menininkų. Ir visgi jie kažkam rašė. 
Manau, kad labai svarbu mene yra rašyti ne sau, o tam 
tikrai realiai arba įsivaizduojamai grupei žmonių. 

– Nemanai, kad šis adresato išgalvojimas atveria gali-
mybę atsirasti naujai grupei, kuri iš pradžių egzistavo tik 
menininko vaizduotėje?

– Taip, apie tai rašo ir Deleuze’as, aptardamas Kafkos 
apsakymus, kuriuose pilna visokiausių gyvūnų: šakalų, 
pelių, šunų ir t. t. Deleuze’as teigia, kad Kafka rašo ne 
apie juos, bet jis rašo tai terpei. Tai ir yra tapsmas mažuo-
ju, kada tu nesieki patekti į kokį elitą ar olimpą, bet sten-
giesi atrasti ateities kristalus, kuriems padedi išsiskleisti, 
ateities pumpurus, kuriuos laistai savo ašaromis, alkoho-
liu ar dar kokiais nors syvais. Ir tai iš tiesų atveria kelią 
naujoms grupėms. Tarkim, Burroughsas ir Ginsbergas 
savo tekstais padėjo kilti hipių judėjimui. Jie savo pavyz-
džiu lėmė to viso judėjimo atsiradimą.

– Daugelis tavo iki šiol paminėtų „skandalingųjų“ 
rašytojų kitados pažeidinėjo tam tikras nusistovėjusias 
normas. Kaip manai, ar dabar įmanoma parašyti kūrinį, 
kuris būtų skandalingas ir atvertų galimybes kitybei?

– Aš nemanau, Aušra, kad tų normų nebėra. Normos 
yra kaip tie šiuolaikiniai įstatymai. Jie yra sukuriami tam 
tikrose situacijose. Ir manau, kad tas autorius, kuris šiauš-
tųsi ir sugebėtų perteikti kažką tokio, ko negalėtų daryti 
normalizacijos mašina, kas būtų atliepta jo vidinio balso, 
galėtų sukelti skandalą. Bet apskritai tas nuolatinis no-
ras sukurti kažką naujo kartais galėtų būti atidėtas į šalį. 
Galbūt kartais vertingiau būtų pažvelgti į tai, kas jau yra 
sukurta. 

– Bet tai ir yra daroma. Kartais atrodo, kad mūsų kultū-
rinis „dabar“ yra tiesiog smelkte persmelktas neišsipildy-
mo jausmo, adresuoto praeičiai. Kūrybinėje paradigmoje 
šaknis leidžia ir lapoja atsigręžimo medis, brandinantis 
nostalgijos vaisius... 

– Taip. Ir kai atsigręžiama, kartais atrodo, kad ieško-
ma terapinių priemonių nuo dabarties. Tokie autoriai kaip 
Ballardas ir kt., kurie mėgina ne nusigręžti nuo dabar-
ties, o ją suaktyvinti iki maksimumo, pabrėžti jos svorį 
ir žiaurumą, tam tikra prasme pasėja nerimo dėl dabarties 
sėklas. O bandymas žvalgytis į praeitį atlieka anestetikų 
funkciją. 

– Bet Ballardas juk žvalgosi į praeitį ir tai būtų gali-
ma susieti su tam tikru jo paties psichoanalizės atlikimu. 
Ypač tai galime pajausti skaitydami jo biografinių faktų 
prisodrintą romaną „Saulės imperija“.

– Taip, bet „Avarijoje“ arba „Baisybių muziejuje“ iš tie-
sų konstruojama ribinė dabartis. Kita vertus, galima eiti 
ne tik tokiu keliu. Galima iš naujo pradėti skaityti senuo-
sius puikiuosius Millerius ir Ginsbergus bei galvoti apie 
kontrkultūros sėklas. 

– Bet ar tu nemanai, kad kontrkultūra šiuo laiku jau 
liovėsi buvusi kontrkultūra ir tapo klasika?

– Žinoma, ji visada tampa klasika. Kita vertus, esama 
negyvos klasikos, o kontrkultūrą galime laikyti gyva kla-
sika, ta, kuri vis dar gali kažką išjudinti, ta, kuri vis dar 
kažką reiškia. Leidyklos „Kitos knygos“ leidžiama litera-
tūra puikiai atspindi norą grįžti į... ateitį! Iš tikrųjų mūsų 
kartą turbūt neišvengiamai paveikė pašėlęs Bukowskio, 
Millerio arba Ginsbergo aprašytas pasaulis, jų geismas 
kurti kažką naujo, matyti šį pasaulį kitaip. 

– Ką manai apie tai, kad žmonės vis mažiau darosi 
jautrūs pasitelkiamoms kūrybinėms priemonėms, įvaiz-
džiams, temoms? Juk seniau buvo gana lengva viena teks-
to eilute šokiruoti skaitytoją, šiuo metu tai jau anaiptol 
nėra taip paprasta. Ar tai tam tikra prasme nepriartina 
kūrybinio teksto skaitytojo prie narkomano sampratos – 
to, kuriam reikia vis didesnės ir stipresnės įspūdžio dozės, 
kitaip jis jau nieko nebejaučia? Ar tai reiškia, kad mes 
turime mažiau lakią vaizduotę nei praeities skaitytojai?

– Visai gali būti, kad mūsų vaizduotė tapo mažiau laki, 
to ženklų galime rasti visur, pradedant kalbos suprastė-
jimu – XX a. pab., palyginti su XIX a. pab. Kita vertus, 
randame ir tam tikrą instinktų išvešėjimą. Iš tiesų galime 
kalbėti apie tai, kad vadinamasis grynasis menas, koks 
buvo pažįstamas anksčiau, buvo tiesiog nužudytas.

– Bet tu nesi vienas iš tų, kurie gedėtų prie karsto?
– Ne, nesu. Aš manau, kad literatūra, tokia, kokia ji yra 

dabar (pradedant 1950 m.), grįžta į geismo mašinos pa-
radigmą. Intelektas nebėra kultūrą diktuojanti paradigma. 
Geismas yra daugiau negu intelektas. Geismas kuria tie-
sioginį santykį tarp žmogaus ir žmogaus, tarp žmonių ir 

Tapatybė žmogui nėra reikalinga
AGORA

  Dalios Juodakytės piešinys

Nukelta į p. 4
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Julia Hartwig (g. 1921) – garsi lenkų poetė, eseistė, 
grožinės literatūros vertėja, keliasdešimties poezijos 
knygų autorė.

Konstancinas, 2013.VIII.15

Žinia apie Mrożeko mirtį*. Mirė Nicoje, kur praleido pas-
kutiniuosius metus po išvažiavimo iš Krokuvos, kuri jam 
buvo viena iš dažnai keičiamų apsistojimo vietų įvairiuo-
se pasaulio kraštuose, Paryžiuje, Kjavaryje, Meksikoje. Jo 
pavardė žinoma kiekvienam Lenkijos inteligentui, daugelis 
kitų irgi turėjo apie jį girdėti, net jeigu jie ir nesugeba tą pa-
vardę su kuo nors susieti. Jo pavardė įėjo į kasdienę kalbą, 
pavartojame ją kartais, kad pakomentuotume paradoksalias, 
absurdiškas, sunkiai paaiškinamas situacijas. Tuomet sako-
me: „Kaip Mrożeko...“ arba tiktai: „Mrożekas“, ir daugiau 
komentarų nereikia.

Šiandien, kai apie jį rašau, o Mrożeko jau nėra, su visu 
aiškumu matau tai, ką anksčiau gal taip nebūčiau suformu-
lavusi: koks gilus buvo Mrożeko pasaulio matymas ir kaip 
jo kūriniai įleido šaknis į mūsų kasdienybę, koks tas rašy-
tojas pasirodė veiksmingas tuo, ką norėjo mums perteikti. 
Tai nėra didelės tiesos, bet jo raštuose esama kažko labai 
šiuolaikinio, kas liudija, kaip lengva sugriauti sustabarėju-
sias mąstymo schemas, įvykių ir charakterių paveikslą, kaip 
lengvai galima nuplėšti nuo jų įtartiną orumą ir pasakyti: 
juokimės!

Ar tai reiškia, kad Mrożekas yra toks puikus pasaulio ir 
žmonių žinovas? Nebūtinai. Bet jis suprato, kad pakanka 
suabejoti mūsų žiūrėjimo į pasaulį schema, ir jis sugrius ir 
reikės dėl jo verkti arba parodys savo juokingumą, kartais 
visai nejuokingą, bet tiesiog gėdingą. Nes apskritai Mrożeko 
poveikis yra žiaurus, nes žiaurus yra kiekvienas mėginimas 
atimti iš žmonių iliuzijas; bet vis dėlto, norime to ar ne, link 
to einame.

Dėl žinios apie Mrożeko mirtį mane apgulė prisiminimai 
apie mūsų susitikimus. Buvo jų keli, įvairiomis aplinkybė-
mis. Pradėsiu nuo išvykos į autorinius vakarus Vokietijoje, 

kur kartu praleidome tris dienas ir tam tikra prasme buvo-
me pasmerkti bendrauti tarpusavyje. Prieš pirmą susitikimą 
jutau lengvą nerimą, nes apie Mrożeką sklido gandai, kad 
jis yra sunkus ir nenoriai mezga santykius. Būtent apie tai 
galvojau, laukdama jo jau po muitinės kontrolės. Turėjome 
drauge skristi į Kelną. Jis atėjo beveik paskutinę akimirką, 
kai keleivius jau turėjo kviesti į lėktuvą. Tą patį rytą atvažia-
vo iš Krokuvos. Ir visai nebuvo paniuręs, kaip buvau įspėta. 
Dar spėjo valandėlę prisėsti prieš lipant į lėktuvą, pagyrė ma-
no kostiumėlį ir paklausė, kas jį siuvo. Pasakiau, kad pažįs-
tamas teatro siuvėjas. Juokinga, bet man atrodo, kad būtent 
tai buvo pirmas žingsnis į mudviejų tarpusavio supratimą. 
Žinojau, kad Mrożekas labai stengiasi išlaikyti savo stilių ir 
tam teikia nemažai reikšmės. Beje, pakako bent kelis sykius 
jį pamatyti, kad pastebėtum, jog jis visada apsirengęs saviš-
kai. Pasakė man, kad, pavyzdžiui, pats sau siuva kelnes, nes 
mėgsta labai siauras, o siuvėjai visada sukerpa senamadiš-
kai. Tas pirmas pokalbis, iš esmės labai Mrożeko stiliaus dėl 
tokio nelaukto jo turinio, buvo labai puikus būdas užmegzti 
santykius. Suvokiau, kad jis mane priima, ir lioviausi ne-
rimauti dėl tęsinio. O grįžtant prie Mrożeko „nešiosenos“, 
reikia dar priminti, kad jis dėvėjo labai saviškos rūšies mažą 
skrybėlaitę, kurios nenusiimdavo vairuodamas mašiną. Kai 
kuriose nuotraukose jis su šerifo skrybėle dideliais kraštais, 
dengiančiais pusę veido. Taip pat vilkėjo ypatingas, pusiau 
kariškas striukes, kurios atrodė spartietiškai, bet manau, kad 
buvo įmantrios.

Mūsų viešnagė Kelne buvo gana ypatinga, ištisas dienas 
turėjome laisvas, mūsų globėja vokietė vesdavo mus pietauti 
ir vakarieniauti, vakarais vykdavo autoriniai vakarai, likusį 
laiką leidome savo nuožiūra. Kartą nuėjome į vietinį muzie-
jų, kur radome kažkokių su Napoleonu susijusių senienų, ki-
tą kartą prisėdome ant suolelio prie Reino, tokio romantiško 
ir apgaubto tokia tankia literatūrine šlove, kad be vargo buvo 
galima įsivaizduoti kitoje upės pusėje į Reino vandenis žvel-
giančią sireną. Po to pasivaikščiojimo parašiau eilėraštį. Bet 
tai nebuvo eilės apie Reiną, bet apie seną nacistą, prie Reino 
prisimenantį savo įvykių kupiną gyvenimą. Būtent toks man 

pasirodė labai dailiai apsirengęs ir įmitęs pagyvenęs ponas, 
kuris įsitaisė ant suolelio netoliese.

Mano pakvietimas į autorinius vakarus kartu su Mroże-
ku buvo absurdas ir tai žinojome abu, bet mūsų kasdienis 
bendravimas ne tik buvo be keblumų, bet ir suteikė daug 
malonių valandėlių. Mrożekas iškart suprato, kad gerbsiu jo 
buvimą atskirai, ir gal dėl to siūlė leisti laiką drauge. Taigi 
ir Kelnas paliko man kuo maloniausių prisiminimų, ypač kai 
prisimenu poilsį prie kavos puodelio, su vaizdu į garsiąją 
katedrą.

Paskutinis mano susitikimas su Mrożeku buvo trumpas, 
bet man labai jaudinantis. Neprisimenu nei koks tai buvo 
teatras, nei koks Mrożeko spektaklis buvo vaidinamas, bet 
iki šiol regiu akyse vaizdą jo, priimančio aplink susispietu-
sių žmonių sveikinimus. Stebėjau tai nuo stalelio, prie kurio 
sėdėjau su keliais asmenimis, iš kurių įsiminiau Krystyną ir 
Andrzejų Wajdas.

Kai apsižvalgiau po keliolikos minučių, pamačiau Mroże-
ką sėdintį ant suolo, ant kurio liko kelios jam padovanotos 
puokštelės ir keli gniužulėliai suglamžyto popieriaus, gal li-
kusio išvyniojus tas dovanas. Mrożekas buvo vienas, o tai 
jam, kaip man atrodo, buvo situacija, kurioje jautėsi geriau-
siai. Bet man vaizdas Mrożeko, palikto taip greitai, pasirodė 
apgailėtinas. Toks likimas, – pamaniau, – garbinamas ir po 
to iškart paliktas. Tai, be abejo, nebuvo Mrożeko mąstymo 
būdas. O kadangi pati dar nebuvau spėjusi jį pasveikinti, pa-
kilau nuo stalelio, kad tai atlikčiau. Nepasigailėjau. Jis nu-
džiugo ir širdingai mane apglėbė, kas, kaip pagal Mrożeką, 
buvo kažkas nekasdieniška.

„Zeszyty Literackie“, 2013, Nr. 3 (123)
Vertė Kazys Uscila

 
* Sławomiras Mrożekas, įžymus lenkų rašytojas ir dramatur-
gas, sulaukęs 83 metų, mirė šių metų rugpjūčio 15 dieną, 
palaidotas rugsėjo 17 dieną Nacionaliniame panteone Kro-
kuvoje (vert. past.). 

JULIA HARTwIG

Iš dienoraščio
In memoriam Sławomirui Mrożekui

daiktų, tarp gamtos ir mašinų. Ir tai yra tam tikro iš-
prievartavimo, kurį kultūra patyrė naujaisiais amžiais 
po Kanto, reabilitacija. Intelekto ir afektų, emocijų 
atskirtis, įsigalėjusi pokantinėje filosofijoje, dabar 
tampa absurdiška. Kai galvojame apie Ginsbergą, 
Ballardą arba Burroughsą, suprantame, kad jie parodo 
pasaulį tokį, koks jis ir yra. Kovos, beprotybės pasau-
lį, pasaulį, kuriame nėra nei objekto, nei subjekto, o 
yra tik čia ir dabar, yra įvairios tarpusavyje besikau-
nančios jėgos, yra nuolatinė pirmapradžio karo būse-
na. Čia viską galima pakeisti ir viskam yra jėgų. 

– Kaip minėtosios kova ir beprotybė atsispindi tavo 
doktorantūros tyrimuose?

– Man atrodo, kad geismas ir šizoanalizė, kurią 
plėtojo Deleuze’as ir Guattari, yra labai puikus būdas 
aiškinti tai, kaip įmanomas politiškumas. Politika yra 
tai, kaip žmonės elgiasi viešojoje erdvėje ir vienas 
su kitu, jų emociniai santykiai, o ne vien santykiai 
tarp atskirų visuomenės grupių. Santykiai, kaip tei-
gia italų filosofas Franco Berardi, gali kurti geismo 
bendruomenes. Jas kuria tie, kurie vienas kitą pažįsta 
iš tikrųjų, o nesprendžia apie kitus pagal tapatybes, 
pavaldumą ar kilmę. Tokioje bendruomenėje yra 
svarbu, ką tu jauti kitam. Ir geismas yra tokių gru-
pių dinamikos procesas. Jeigu nėra geismo, mažoji 
politika tampa neįmanoma. Kai žmonės tarpusavyje 
nesikalba, nieko nejaučia vieni kitiems, nemąsto vie-
ni apie kitus, jie tampa kitų žmonių išnaudotojais. Be 
gebėjimo pažinti vienam kitą, be tam tikro erotinio 
santykio neįmanomas politiškumo kūrimas. Antraip 
galima būti minia ir mase, bet negalima būti – tapti 
paskirybėmis, negalima kalbėtis patiems, o tik klau-
sytis – tokia minia gali būti pavadinta fašistine. 

Mano tyrimų sritis šiuo metu yra mažoji politika 
šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste. Savo dar-
be pereinu nuo teorinės dalies prie praktinės, tačiau 
šis perėjimas nėra toks sklandus, nes bet koks prakti-
nis veiksmas yra neatsiejamas nuo teorinio proveržio. 
Praktinėje dalyje nagrinėju konkrečius pavyzdžius. 
Šią vasarą stažuodamasis Mančesterio universitete 
rašiau apie Londone veikiančias grupes ir pats su jo-
mis bendravau. Klausinėjau ne tik to, ką jie planuoja 
ar ką veikia, bet ir bandžiau paliesti gilesnį kontekstą, 
kurio svarbia dalimi laikau jų pačių asmeninius san-
tykius grupės viduje. Gyvenimas grupės viduje yra 
neatsiejamas nuo dalyvavimo kitose grupėse. Iš čia 
ir kyla visa šiuolaikinių judėjimų įtampa. Mažoji po-
litika vis labiau neatsiejama nuo tam tikrų reakcingų 
tendencijų, nuo iš šalies ateinančio noro sunaikinti 
geismo mašinas ir sukurti tam tikras lakaniškas sto-
kas – nacionalizmo, religinio fundamentalizmo. Daž-
nai užmirštama ir tai, kad projektams, kurie gimsta 
tokioje radikalioje terpėje, nuolatos trukdo socialinių 
judėjimų santykis su Imperija, su globalinėmis ga-
lios institucijomis, konstruojamomis iš viršaus. Kol 
kas apie tai kalbama pernelyg mažai. Mes dažnai 
nejaučiame skirtumo tarp savo siekių ir tų tapaty-
bių, kurias mums nori priskirti, primesti „aukštes-
nės jėgos“. Pvz., ta pati LGBT dažnai radikaliomis 
priemonėmis siekia pragmatinių, pačios Imperijos 
viduje išsitenkančių tikslų. Manau, kad jei mes patys 
norime konstruoti socialinius judėjimus, kurie galėtų 
judėti geismo mašinų ritmu, tai turime užkirsti kelią 
bet kokiems bandymams daryti mus normalius – nes 
geismo mašina prasiveržia tiek anapus tradicinio so-
ciumo, tiek anapus kapitalizmo. 

– Ačiū už pokalbį. Ką pabaigoje norėtum pridurti 
„Agoros“ praeiviams?

– Norėčiau jiems palinkėti nenuleisti rankų ir nuo-
latos kasdienybėje kurti situacijas, kurios juos išlais-
vintų, išlaisvintų jų kūrybines jėgas ir paskirybes.

Tapatybė žmogui
nėra reikalinga
Atkelta iš p. 3 

  

Mieli šatėniečiai!   
       

   Mūsų sa vait raštį Lie tu vos paš tuose arba 
internetu prenumerata.post.lt 

galima užsipre nu me ruoti nuo bet kurio mėnesio. 
Svarbiausia spėti iki einamojo mėnesio 22 d.

Mėnesio prenumeratos kaina – 7,75 Lt.
Mūsų indeksas 0109.

Metų pre nu me ra ta į už sie nį kai nuo ja 290 Lt, 
85 eu rus ar ba 110 JAV do le rių. Už sienyje 
gyvenantys skaitytojai gali užsi sa ky ti per 
įga lio tus as me nis re dak ci jo je, at siųs ti če kį

re dak ci jos ad resu VšĮ „Šiau rės At ėnų
fon das“, Mė si nių g. 4, 01133 Vil nius, arba 

pinigus pervesti į sąskaitą banke „Swedbank“ 
LT36 7300 0100 0000 7071. 

 
„Šiau rės At ėnus“ jau ketvirtadienio pavakare 

ga li ma ras ti Vilniaus kny gy nuo se
„Mint Vinetu“ ir „Aka de mi nė kny ga“.
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Sethas Godinas (g. 1960) – pasaulinio garso rin-
kodaros specialistas, verslininkas ir rašytojas. Šis 
tekstas verstas iš jo itin populiaraus tinklaraščio. Su 
jo nuomone galima sutikti arba nesutikti, bet šiame 
tekste apibendrintas tam tikros žmonių dalies požiū-
ris į dabartinę knygos situaciją. Tuo jis ir vertingas.

Knygos, šie įrišti popieriniai dokumentai, yra kažkada 
puikiai veikusios, o dabar greit mirštančios ekosistemos 
dalis.

Idėjos ir mintys greit tikrai neišnyks, žodžiai taip pat. 
Tačiau, mirštant ekosistemai, nunyks ne tik šiuo metu vy-
raujančios aplink popierinę knygą sukurtos korporacinės 
sistemos, bet ir kai kurie dabar taip saugomi ir vertinami 
jos vartojimo elementai.

Dabartiniai knygynai – pasmerkti. Dauguma jų dabar 
uždirba nedidelius pinigus, bet netrukus jie ims po truputį 
pinigus prarasti. O kasdien prarandant pinigus išsilaiky-
ti ilgą laiką sunku, ypač kai esi prastai kapitalizuojamas, 
negali pigiai pardavinėti knygų ir nematai ateityje nė 
menkiausios vilties.

Knygynų mirties priežastis – posūkis prie elektroninių 
knygų (visos knygos elektroninės netaps, bet jų bus pa-
kankamai, kad nusvertų svarstyklių lėkštę), taip pat daug 
geresnė alternatyva įsigyti ir pasirinkti knygas internetu. 
Jei knygyno paskirtis – kaupti visas įmanomas knygas ir 
parduoti jas jums greitai ir pigiai, tai knygynas su šia už-
duotimi tikrai nesusidoroja.

Bibliotekos dar šiaip ne taip laikosi, nes dauguma jų 
susigundė tapti nemokama „Netflix“ ar šiuo metu užda-
rinėjamo „Blockbuster“ alternatyva. Kadangi vis mažiau 
žmonių neria į spausdintinių knygų jūrą, bibliotekoms ne-
lieka kito pasirinkimo, kaip tik liautis pildžius savo lenty-
nas brangiomis ir mažai kieno naudojamomis knygomis.

Tradicinis leidėjas kultūriškai susietas su knygų par-
davėju. Pardavėjų klientas leidėjas, o ne tu, skaitytojau 
(ar bandei kada prisiskambinti į leidyklos vartotojų tar-
nybą?). Bet, knygų pardavėjams nykstant, o pavieniams 
asmenims ir mažoms, greit prisitaikančioms bendruo-
menėms vis labiau pamėgstant daug patogesnes, atviras 
elektroninės knygos programas, daugelis tradicinių kny-
gų leidėjų supras, kad jų įgūdžiai nebevertinami taip kaip 
anksčiau.

Vienas darbas vienu metu yra anachronizmas. Vos tik 
elektroninės knygos persikėlė iš „Kindle“ į „iPad“, skai-
tymo magijai grėsmę ėmė kelti galimybė („nors sekundė-
lei“) pasitikrinti paštą, paplepėti su draugais ar perskaityti 
ką tik gautą žinutę. 

Skaitymas savo malonumui buvo išguitas per ketu-
rias kartas, patyrusias ne patį geriausią švietimo povei-
kį. Elgdamiesi su knyga kaip su namų darbais ir bausme, 
mes išugdėme žmones, nemėgstančius skaityti. Ne kartą 
draugai yra man sakę: „Turėtum džiaugtis, aš netgi per-
skaičiau tavo naująją knygą.“ Spėju, kad Lawrence’ui 
Fishburne’ui apie naują jo filmą taip niekas nesako. Nėra 
net itin didelės elektroninių knygų piratavimo problemos, 
nes žmonės nemano, kad knygas verta vogti.

Mėgstamų knygų lentyna yra lankoma vis mažiau, o 
knygos vartomos rečiau. Esame mažiau linkę spręsti apie 
ką nors pagal jo skaitomas knygas ir turimą biblioteką nei 
kada nors per pastaruosius penkis šimtus metų. Knygos 
toje lentynoje anksčiau atverdavo netikėtas galimybes, 
paskatindavo ir įkvėpdavo, kai reikėdavo įkvėpimo. Dar 
prieš dešimtį kartų knygų turėdavo tik turtingieji ir išsi-
lavinusieji. Dabar jos mėtosi už dyką ten, kur atnešame 
nereikalingą šlamštą. 

Pavlovo refleksas išblės. Tu eini į knygyną – ramią ir 
kultūringą vietą, gerbtiną idėjų ir minčių šiltnamį. Parda-
vėjas paduoda tau knygą, suvynioja ją, paima neįtikėtinai 
mažai pinigų ir tu eini namo, pasiruošęs ramiai įsitaisyti 
penkioms, šešioms ar trisdešimčiai valandų, pasinerti į 
naują pasaulį ar naujas idėjas. Vėliau tu paimsi tomelį, 
sukurtą tam, kad ištvertų šimtmečius be jokios technolo-
gijos, ir pasidalinsi juo su draugu arba pastatysi jį į numa-
tytą iš anksto vietą savo lentynoje. Tavo smegenys buvo 
pritaikytos išmokti būti atviram šioms mintims, gerbti pa-
tį tomelį, nes jis ekosistemos dalis. O ši sistema driekiasi 
nuo autoriaus prie knyga besirūpinančio redaktoriaus, nuo 
redaktoriaus prie dailininko, nuo dailininko prie spaustu-
vės ir knygų pardavėjo... Ideali rikiuotė pritaikyta būtent 
tokiam vartojimo būdui.

Nė vieno iš šių anksčiau minėtų pokyčių atskirai nepa-
kaks, kad toks gerbiamas informacijos perdavimo būdas 
ir kultūros kertinis akmuo – knyga išnyktų. Bet sudėjus 
juos visus kartu? Rašau šį tekstą traukinyje, pilname iš-
silavinusių, didesnes nei vidutines pajamas turinčių, prie-

miesčiuose gyvenančių įvairių lyčių ir rasių žmonių (dar 
neseniai buvusių pagrindiniais knygų pirkėjais). Pakėlęs 
akis matau 40 žmonių: 34 iš jų naudojasi elektroniniais 
įtaisais, du miega ir tik vienas skaito tradicinę knygą.

Taip, mes įžengiame į naują knygų aukso amžių, dabar 
parašoma ir perskaitoma daugiau knygų ir elektroninių 
knygų nei kada nors anksčiau. Ne, knygos visiškai ne-
išnyks, taip, kaip neišnyko ir vinilinės plokštelės (mano 
mažame miestelyje kaip tik atsidaro vinilinių plokštelių 
parduotuvė). Bet prašom nesitikėti, kad kuris nors tiek 
saugotos ir brangintos ekosistemos elementas sugrįš į sa-
vo buvusią padėtį.

Ar rašydamas šiuos žodžius išduodu savo gentį? Aš ne-
siūlau galutinai pribaigti ekosistemą, tik skatinu nešvais-
tyti tiek daug laiko ją gelbstint. Taip, mūšį ji pralaimi, 
bet, ir tai daug svarbiau, mūsų laukia daug didesnės ga-
limybės.

Prieš dvidešimt metų aš pamačiau internetą ir nurašiau 
jį kaip nereikšmingą. Nemačiau jo galimybių. Laikiau jį 
savo kliento – „Prodigy“ sukurto modelio lėtesniu vari-
antu, neturinčiu jokių verslo perspektyvų. Dėl savo aro-
gancijos pražiopsojau galimybę pasinaudoti visai nauja 
informacijos sklaidos sritimi.

Aš baiminuosi, kad kultūriniai ir korporaciniai ryšiai, 
siejantys mus su knyga, kaip perdavimo sistema, sutruk-
dys pamatyti alternatyvą.

Nesu toks piktas, koks turėčiau būti, nes mes iškeitė-
me knygas į keletą nuostabių alternatyvų pramaišiui su 
įrenginiais laikui švaistyti. Tačiau taip, po penkių šimtų 
metų, kai knygai parašyti, išleisti, platinti ir saugoti bu-
vo sukurta ne viena, o keletas pramonės šakų, aš jaučiu 
nostalgiją.

Todėl ir savo tekstą pavadinau „pabaiga“, o ne „galu“. 
Mes, kaip visada, ką nors išrasime. Mums vis dar reikia 
idėjų, o idėjoms reikia saugyklų. Mes sukūrėme daugy-
bę būdų, kaip tos idėjos galėtų sklisti ir daryti poveikį, 
o dabar mums reikia išsiaiškinti, kaip joms sukurti naują 
ekosistemą.

sethgodin.typepad.com

SETH GODIN

Knygų pabaiga

Alice Munro paskirta Nobelio literatūros 
premija ir ji tapo tryliktąja šios premijos 
laureate moterimi. Vertinamam rašytojui 
tai labai jaudinanti garbė: Munro jau se-
niai puikiai žinoma Šiaurės Amerikoje ir 
Jungtinėje Karalystėje, bet Nobelio premi-
ja atkreips pasaulio dėmesį ne tik į moterų 
kūrybą ar Kanados literatūrą, bet ir į tikrąjį 
Munro pašaukimą – dažnai tinkamai neį-
vertinamą apsakymo žanrą.

Kai tik suteikiama Nobelio premija, 
užgriūva ir žiniasklaidos dėmesio potvy-
nis – kaip tos kortos, krintančios ant kitos 
Alisos, iš Stebuklų šalies. Tas dėmesys už-
plūsta ne tik laimėtoją, it užkluptas vagis 
sustingusį staigiai įsiplieskusioje tarptau-
tinio viešumo šviesoje, bet ir kiekvieną šį 
išrinktąjį ar išrinktąją pažįstantį rašytoją. 
Citatą, prisiminimą, įvertinimą! Pasakoji-
mą! Kodėl ji? – šaukia jie vienas per kitą.

Pati Munro vargu ar ką nors daug pa-
sakys: kanadiečiai atgrasinti nuo savigy-
ros – paskaitykit Munro apsakymą „Kas 
manaisi esąs?“ („Who Do You Think You 
Are?“) Taigi, didžiąją laiko dalį ji praleis 
perkeltine prasme slėpdamasi sandėliuke.

Mes, rašytojai, esame slapukai. Ypač 
mes, Kanados rašytojai, ypač vyresniosios 
kartos Kanados rašytojos moterys. „Me-
nas yra tai, kuo užsiimdamas gali išlipti 
sausas iš balos“, – yra pasakęs kanadietis 
Marshallas McLuhanas ir aš kviečiu skai-
tytoją suskaičiuoti, kiek žmogžudžių buvo 
sugauta Munro apsakymuose. (Atsaky-
mas: nė vieno.) Munro puikiai suprantama 
ta slapta vagystė, vadinama prozos rašy-
mu, jai puikiai pažįstami šio proceso ma-
lonumai ir baimės: kaip saldu tai padaryti, 
bet kas bus, jei tave pagaus?

Praeito amžiaus šeštajame ir septintaja-
me dešimtmetyje, kai Munro tik pradėjo 
rašyti, vyravo toks požiūris, kad ne tik ra-
šytojos moterys, bet ir kanadiečiai nuside-
da ir peržengia ribas. 

Munro dažnai būdavo pavadinama 
„kažkokia namų šeimininke“, jai vis bū-
davo pasakoma, kad jos temos per daug 
„šeimyniškos“, todėl nuobodžios. Vienas 
rašytojas vyras pareiškė jai, kad ji rašo 
gerus apsakymus, bet jis nė už ką su ja 
nepergulėtų. „Nieks jo ir nekvietė“, – 
kandžiai atšovė Munro. Jei Munro apsa-

kymuose pasirodo rašytojai, jie paprastai 
būna pretenzingi arba savanaudžiai arba 
giminaičiai jų nuolat klausinėja, kodėl jie 
dar nėra garsūs ir žinomi, arba – dar blo-
giau, jei tai rašytoja – kodėl ji nėra nors 
truputį gražesnė.

Kelias iki Nobelio premijos Munro ne-
buvo lengvas: šansai, kad iš jos vietovės ir 
jos laiko išnirs literatūros žvaigždė, buvo 
beveik lygūs nuliui. Ji gimė 1931-aisiais, 
tad būdama vaikas patyrė Didįjį ekono-
mikos nuosmukį, o paauglystė buvo pa-
žymėta Antrojo pasaulinio karo ženklu. Ji 
gyveno Ontarijo provincijos pietvakariuo-
se, regione, kuriame gimė Robertsonas 
Daviesas, Graeme’as Gibsonas, Jamesas 
Reaney ir Marian Engel.

Jos apsakymuose dažniausiai vyrauja 
mažo miestelio aplinka – įkyruoliai, nuo-
bodos, snobai, ekscentrikai, ten paprastai 
nusodinami visi, pernelyg gerai apie save 
manantys, ir šaipomasi iš ambicijų, ypač 
meninių.

Ankštumos spaudimas paprastai sukelia 
norą išsiveržti į laisvę, įgyti kokio nors 
meistriškumo, bet jeigu tai bandai, geriau 

jau tau pavyktų. Nes kitaip tie, kurie iš 
tavęs juokėsi, juoksis dar smarkiau, nes 
čiuožėjas, bandantis atlikti trigubą suktu-
ką ir krentantis ant užpakalio, sukelia tik 
kvatojimą.

Munro veikėjų varomoji jėga – gėda ir 
drovumas, o jos varomoji jėga – perfek-
cionizmas: kaip tai užrašyti, kaip užrašyti 
tai kuo geriau ir kaip to vis dėlto neįmano-
ma padaryti. Munro aprašo nesėkmę daug 
dažniau nei sėkmę, nes rašytojo užduotis 
visada paženklinta žlugimu. Ji romantikė: 
įsivaizduojamas švytėjimas egzistuoja, bet 
jo negalima perprasti ir pagauti, o jeigu 
imsi apie tai pliaukšti, liaudis krautuvėje 
pagalvos, kad esi pamišęs.

Štai kodėl Munro yra iki panagių kana-
dietė. Nobelio premijos akivaizdoje ji bus 
kukli, neims manyti apie save pernelyg 
gerai. Už ją šia nuostabia proga tai pada-
ryti turėsime mes.

„The Guardian“, X.10
Vertė Marius Burokas

MARGARET ATwOOD

Alice Munro kelias iki Nobelio premijos 
nebuvo lengvas
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Vištos koja  

mokytojai sakydavo
rašai kaip su vištos koja
nedrįsdavau ginčytis 
kodėl būtent vištos
atrodė savaime suprantama
 
vištos pas mus augdavo
ten kur dabar garažas
parėjęs iš mokyklos
eidavau pažiūrėti ar
nėra kiaušinių dar
negalvodavau kas
atsirado pirmiau

vištos mėgdavo
tom pačiom kojom
nueiti už tvoros pas 
kaimyną gerai pasituštinti
įsimaišyti į svetimą
būrį pajusti nors
kartą vištos gyvenime
tariamą laisvę

kai močiutė eidavo jų
atsivesti kviesdavo pur 
pur pur paraikit 
nenaudėlas namo
 
ir jos pareidavo
į savo namus
kuriuose dabar 
nė vienos laktos
nė vienos kojos
močiutės nė vienos

tarsi ir nebėra
su kuo paerzinti
mokytojus 

Uodo medžioklė

zvimbia ir zvimbia 
zvimbia ir zvimbia

iš pradžių garsas pasiekia ausis
pagroja būgneliais pašoka
valsą bačatą fokstrotą
ieško dar artimesnio
kontakto su partneriu
užgula akių vokus
rodos netgi sapnuotų
tą patį sapną
jei garsas galėtų sapnuoti

zvimbia ir zvimbia
zvimbia ir zvimbia

tada prasigraužia į smegenis
su kauptuku paravi neuronų daržą
vieną kitą apčiulpęs išmeta
ir nusivalo straublelį
į budinčią tavo pa
sąmonę

zvimbia ir zvimbia
zvimbia ir zvimbia

aušta o tu jau
daržovė – nuožmiausias karys
keletą metų mokęsis
kaip nuspausti gaiduką

zvimbia ir zvimbia
zvimbia ir

galiausiai tapęs ryžtingas
numeti antklodę sujudini
kambario dulkes (nuo knygų)
pasiimi ginklą drąsus
bebaimis žinantis kaip
kovoti už savo ramybę

vienoje rankoje laikai skudurą
su kuriuo ką tik šluosteisi nosį
kita suspaudi kumštį mosikuoji
rodai kas čia vyriausias
kas šeimininkas šių sienų

dabar viskas baigsis
dabar tu ir auka
(o kuris yra auka?)
Jūs abu pasmerkti
išsiaiškinti santykius

stovi visas apspangęs
gaudai kiekvieną
uodo zvimbtelėjimą
kiekvieną turbūt paskutinį
kenkėjo atodūsį

kaimynė stebi pro langą
mato tave nuogą besimuistantį
iš vienos pusės į kitą
su skuduru delne
galvoja va šitas
va šitas tai tikrai
per daug pornografijos
žiūri

Poetai yra geri žmonės

poetai yra geri žmonės 
    niekada nesimuša
    nekonkuruoja tarpusavy
    nesiskirsto į grupes
    nekliudo teisėsaugai
    nesikeikia net nerūko
    prastesnių cigarečių
    nepyksta ant žmonų
    kurių arba neturi 
    arba myli labai 

poetai yra geri žmonės
    nevaikšto į klubus
    nežiūri eurovizijos
    net televizoriaus neturi
    ką jau kalbėti
    apie puikius serialus
    kuriems nebent
    iš gailesčio sukuria
    pigius meilės trikampius

poetai yra geri žmonės
    štai vakar
    vienas iš Jų
    kaip dera po vidurnakčio
    kaip dera į barą 
    smagiausią užėjęs
    paprašė gražiausių merginų
    iš tų kurios buvo gražiausių 
    (buvo tik tos)
    išeiti į lauką
    pabėgt nuo šios smarvės
    kvailų jaunystės dienų

poetai yra geri žmonės
    merginų draugai
    netrukus po to
    pasiūlė tiesiogiai į galvą
    davė į nugarą dar
    į plaučius kad ilgam 
    įtrauktų poetas
    savo gerumą

poetai yra pabrėžtinai geri žmonės
    praėjus ne mažiau
    kaip gali praeiti girtam
    poetai ėjo taikytis
    skaitė eiles apie taiką
    maldavo atleisti
    už saiko nesilaikymą
    už tai kad merginos draugų
    žavios ir tyros

poetai yra patys geriausi žmonės 
    ar pažįstat blogų 
    poetų

Švilpukas

labas sakau Tau
nors seniai nebemokame sveikintis
veidais kuriais moterys
pasitikdavo vyrus po karo

gestai aplipo instrukcijom
žodžiai tyla atrofavosi 
ir mielą naivų bendravimą 
mudu pakeitėm futbolu –

Tu saugai vartų keturkampį
aš puolu į priekį be kamuolio
tikiuosi pribėgęs išplėšti
iš Tavo delnų pratęsimą

keista bet tyli teisėjai
ir niekas nestabdo žaidimo
aikštelėj nuauga žolė
aikštelėj mudu suaugome

nors aš dar norėčiau pradėti
nuo pirmojo labas nuo bučinio
kurio niekada nepamiršim
kurio prisiminti nenorim

bet Tu nuvelki visą šią aprangą
ant kurios nėra skaičių tik laikrodžiai
žiūri į juos nors labiau į mane nesuprantantį
žiūrėdama plėšai ir ištari:
   „Negi dar nepastebėjai švilpuko?
      Jame jau seniai  
       ropinėja dvi skruzdėlės“ 

Prieš leidžiant 

kodėl tapo įprasta 
pašarvoti velionį
patalpoj už sienų
(nelyginant šarvų 
prieš stojant į lemiamą kovą)

kodėl nenorime
prieš leidžiant į žemę
paskutinį kartą leisti
pasidžiaugti saule

juk mirusio oda
dar gali įdegti

Atsitikimas

tai atsitiko vakar
prieš pat vidurnaktį
aš numiriau pats
to gerai nesuprasdamas

ir tada atsivėrė vartai
ir puoliau Jam po kojom
ir gailėjausi už būtas ir nebūtas nuodėmes
ypač už saiko nesilaikymą 

Jis pažiūrėjo
(nors nemačiau ar turėjo akis)
ir nusijuokė balsu

garsas buvo toks
lyg tūkstantis vinilo plokštelių
ritmingai suktųsi adatom 
į mano sielą

tada prisiminiau viską
ką po gimimo buvau pamiršęs
ir atsibudau 
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Jorgenai
Ištartas žemu krūtininiu balsu, tai galėjo būti šiaurietiš-

ko skambesio vardas, atkampi vietovė, užeigos namai ar 
žalmargė, besigananti paupio pievose. Daiktai žino savo 
vardus ir atsiliepia jais šaukiami.

„Jorgenai“ buvo niekieno. Tai – jausmas, lyg pats įsi-
gertum į baltmūrio sienas anyžių, cigarų, laukimo kva-
pu, šimtinės nepažįstamų, lapkritinių liūčių, sutremptų 
chrizantemų kapinėse dvelksmu. O nemigo naktys, ara-
beskomis susiraizgę priegalvių kutai ir sapnai, niūroki, 
gruoblėti, it paskubom suręstos kartuvės, vienovė tarp že-
mės ir dangaus kažkur „tarp“ – taip kilpoje užtiktas būni, 
nekyli iš lovos anapus nei čia, iš įpročio dirsteli: laikas 
už lango ar teka, ar saulė nusėdo kalnų ežerėliuose, sma-
ragdinėse karūnos akyse, laužiančiose rytmetinę šviesą it 
ostiją ir dalinančiose visiems apspitusiems iš tamsių už-
kaborių, dūminių pirkių ir ankštų prieangių. Kaip išsiple-
čia gyvųjų akys, išvydus pirmąjį paauksėjusį debesį po 
nakties, kaip nuskaidrėja jų surukę veidai.

Tik blyksnis – „Jorgenai“.

Ribos
Ragauji saldžiarūgštį giedrų dienų skonį; serbentai ant 

kekių peršviečiami lyg stikliniai karoliukai, baugu sudau-
žyti tą įkalintą šviesą, dangaus vaiskumą kaip iš paveikslo 
su jūra, užšąlančia net rugpjūtį. Ant palangės tirštai pa-
skleista mėtų ir raudonėlių skėčių, prancūziškos erškėtro-
žės žiedlapiai, rinkti kepyklos kieme, kyšo iš trisdešimt 
aštuntųjų enciklopedijos rodyklės, o patį krūmą pavasarį 
nugenėjo lig pašaknių. Užvakar tavo kukliame būste apti-
kau sruogas plaukų, dulsvų it rudenėjantys laukai, auginai 
juos kažkokiam nepažįstamam, probėgšmais įžvelgtam 
aprasojusiame troleibuso lange. Visi rytmečiai susirenka 
vandens lašais ant virtuvės orlaidės, gretimo namo stogas 
jau apkritęs pusžaliais obuoliukais, tu lyg kregždė nusi-
lipdai sau celę ir tarpsti beorėje prisiminimų erdvėje.

Palydos
Liejosi maloni popiečio šviesa, balta, o užuolaidos klos-

tėse sutirštėjusi į gelsvą, šiltą medų; pusiaugula klausiau-
si garsų iš sodo, nešnarėdama, kol Iti taupiais ir ramiais 
rankų judesiais skirstė mano plaukų sruogas ir rišo jas į 
painius mazgelius. Nejudėjau kaip perlamutro užuomaz-
ga savo patale, šviesa gėrėsi per drobinę maršką ir sklai-
dėsi, lūžo kelyje sutikusi krištolinį vandens ąsotį; už durų 
buvo girdėti pratisas dūzgesys ir čiulbėjimas, paklausiau 
apie tai Iti, ji nieko nepajuto. „Tolimi sodai“, – tariau ir 
paprašiau atnešti mano knygas. Iti murmėjo, po savęs 
paliko rupių it miltai dulkių šleifą, nunėrė į tvylojančią 
šešėliais kambario gilumą, neatsigręždama. Ką paliksiu 
aš – sutirštėjusį nektarą užuolaidų klostėse, lauramedžių 
alėjas, blyškų ir nenugludintą kauliuką paupio smėlyje, 
kas nors ant jo užmins ir įsidurs pėdą.

Pūga
Apie balandžio vidurį, Velyknaktį, mus užklupo pūga: 

iš dangaus lyg iš milžiniško rėčio nuo paryčių biro smul-
kios, tižios snaigės, tarsi miltų gumulėliai, užsilikę nuo 
vakarykščių kepinių. Dygių ir serbentų šakelės, blyškūs 
tulpių pumpurai it anemiški vaikai svarino savo peraugu-
sias galvas po balta vėsos drobule, ir tik protarpiais švys-
telėdavo vaiduokliškas scylių mėlis – naktinių žibintų, 
padangių iš senų paveikslų ir šilko kaspinų spalvos.

Sėdėjome su seseria palėpėje tarp šūsnių gelstelėjusių 
laikraščių ir žurnalų. „Tik paklausyk, – prabilo ji, tildyda-
ma mano keliamą popieriaus šlamesį. – Vienas neturtin-
gas žvejys parsinešė namo sugautą laimikį, o jo žmona, 
darinėdama vieną žuvų, rado perlą, didumo sulig putpelės 
kiaušiniu...“

Sesuo palinkusi virš žurnalo spinduliuoja keista ramybe 
ir susikaupimu, papurėlė varinių plaukų sruoga, išslydusi 
iš kaspino pančių, nusvyra ant jos putnaus, strazdanoto 
skruosto. Akių lėliukės karštligiškai bėgioja eilutėmis.

Už lango įsisninga stambiais, puriais tumulais, ir jei šie 
nebūtų balti, rodytųsi it iš dangaus krintą pakulų kuokštai. 
Jų čia, palėpėje, apstu: kertėje suversta visa krūva ilgų, 
storų sruogų, nešukuotų ir pilnų spalių. Ant sąsparos taba-
luoja pridulkėjęs rudas avikailis; esama ir kelių kubilėlių 
vaško, geltono, tikro, – malonus, aitrokas jo kvapas tvyro 
visame aukšte ir pamažu smelkiasi į mūsų rūbus, plaukus, 
mintis...

Mane apima tingus nuosilpis, net nepajutusi, susiran-
gau pakulose ir pradedu snūduriuoti, ligi mane prikelia 
sesuo, laibais pirštais kutendama pėdas. Raivausi dygio-
se sruogose, galop nusiritu į kupetą dulkėtų laikraščių ir 
pakeliu didžią audrą, popieriaus skiautelės it siautulingos 
snaigulės lekioja ore.

Staiga prisimenu pasaką apie vėtrų karalienę ir jos pa-
talus, kedenamus ir purtomus mums virš galvų. Yra tik 
sniegas, plunksnotas sniegas.

užkalbėjimas
Namų dvasios savo jaukume, augalų skrotelėse, knygų 

priešlapiuose, lyg kapsinti liūtis ant palangės išlašėjęs ra-
šalas, siaurais takeliais besiskinantis kelią į alpinę pievą, 
apsirgusią narcizais iki baltumo, gilaus ir snieguoto, šal-
na pakvipusio lyg žlugtas, parneštas žiemos ryte iš lauko, 
plonu ledu traškąs, garuojantis lyg kalnų kriokliai.

Namų dvasios ugnies traškėjime, padūmavusiose kam-
bario nišose, jūsų atsidusimai pabyra auksaspalviais svo-
gūnų lukštais, pagalvių plunksnomis, raudonais žirneliais 
nuo drobių; skruzdėlės tarp grindlenčių klimpsta medaus 
balose rausvučiais inkliuzais, tos piktosios, kur vasarą 
veisiasi niekados neplėštoj velėnoj ir gelia lyg tūkstantis 
adatų įkaitinta geležia.

Namų dvasios, palikit kertelę ir man, kur galėčiau ne-
būti. 

laukimas
Suradau Fjūnę vėlų rugsėjį senoviniame geležinkelio 

stoties pastate, kur ji buvo apsigyvenusi su nepažįstama 
sargiene. Fjūnės akys buvo gražios, didelės, sklidinos 
žalsvai melstelėjusios šviesos, o blakstienos apkritu-
sios žiedadulkėmis iš gretimų laukų, tarsi apsnigtos, ir 
jos žvilgsnis atrodė mieguistas, šiltai svajingas. Kažko 
paklausiau, ir man buvo nerūpestingai atsakyta. Tačiau 
Fjūnė ir toliau pasiliko šilumamėgiu augalu, paslaptin-
gai įsiterpusiu į to raudonų plytų namo kasdienybę kartu 
su baltai dažytu staleliu kiemo vejoje (ant jo moliniame 
vazone tarpo alijošius), variniais prikaistuviais patvoryje 
ir margakailiais žvėriūkščiais, šmėkštelinčiais tai šen, tai 
ten, savo vilnų tankme tiksliai atkartojančiais debesų raš-
tus virtuvės lange.

•

Toje vietoje abipus kelio augo ąžuolų alėja, o žemumose 
apniukusiomis pavakarėmis tebejautei stingdantį užpel-
kėjusio ežero alsavimą. Aidėjo plaktukų pokšėjimas – ša-
lutinėje gatvelėje vyrai užkalinėjo apšiurusio dviaukščio 
namo langines. Kažkas ant granitinio skulptūros posta-
mento paliko neprakąstą obuolį, glotnų ir gelsvą, tarytum 
iš vaško. Niūrus dangus tyvuliavo žemai žemai, praei-
vių plaukai sukrito nuo vėsaus rūko, ir visoje apylinkė-
je įstiklintos telefono kabinos apsimiglojo it prieš lietų. 
Fjūnė popiet išėjo į upės slėnį pasirinkti vaistučių, iš tolo 
balsvuojančių tirštais guotais senvagėje, ir dar nesugrįžo. 
Anądien bandžiau ją, tarsi ritę siūlų, atsargiai išpainioti, 
išklausti, ką ji čia veikia ir ką ketina daryti. Fjūnė tylėjo, 
o sargienė (prijuoste, regis, sudurstyta iš rudeninių lapų 
krūvos) kilnojo sunkią laidynę, maišė bruknių uogienę, 
ir tiek.

•

Naktimis girdime traukinius, stebime juos ir skaičiuo-
jame. Sienų plyšiuose virpa baikščių margakailių žvėre-
lių snukučiai. Kelio dulkės sluoksniais nugula šalnotus 
oranžinių jurginų žiedus. Ant takų randame surūdijusių 
monetų su erelio atvaizdu, ypač po lietaus. Fjūnė vaikšto 
išplėtusi akis, ir į jas prikrenta baltųjų nykštukių atšvaitų 
bei gluosnio lapų, pailgų it luoteliai, ir paskui plaukioja 
ten. Ko tu lauki, klausiu, o ji tik pašėlusiai šypsosi ir žiūri 
vaikiškos nuostabos kupinomis akimis į žmones, namus, 
gatves ir upę. Sargienė triūsia apie kiemą, košia pieną, 
naktimis kietai miega, ir laikas ją aplenkia, susitvenkia la-
takuose ir tarplangiuose, raudonų plytų mūre. O aš jaučiu, 
kaip viskas yra, kad Fjūnei prisakyta laukti, tik ko, kažin 
ar ji pati bežino.

– UGNė RAžINSKAITė –

Valymas

Ankstyvą žiemos rytą prasideda valymas:

eilinis darbuotojas 
nuo stogų valo pleiskanas

knygyno darbuotojas
(galėtume manyti neeilinis)
ruošiasi valyti dulkes

bedarbis valo rūšiuoja
konteinerių atliekas

vieniša Margarita
grįžusi po vėlyvo darbo
valosi vis nubėgantį 
makiažą

operacinėje valomas
ką tik gimusio vaiko
mamos kraujas

cheminėje drabužių valykloje
švara dvelkia pakabintas
juodų vokelių dalintojo
kailinis paltas

pažįstamas feisbuke
klausia kaip išvalyti
šviežią gražų mėlyną 
pelėsį (ir niekas nežino
kaip)

po penkių minučių 
niūniuodami iš atminties
pionierių dainą
valytojai nuvalys 
Kudirkos aikštę

penkiasdešimt, o gal daugiau 
metų atgal Lenkijoje
Aušvico koncentracijos stovykloje
išvalomas stovyklautojų 
lankomiausia vieta 
pripažintas krematoriumas

tuo tarpu aš
pasislėpęs nuo visų
bandau išsivalyti
gerklėje įstrigusią
istorijos ašaką

kaimo dviratininkas

pavasariui einant į pradžią
mokslo metams einant į pabaigą
tau pačiam einant iš autobusų stoties
žvyrkeliu, dviračio vėžiom 
kurių kaip vaikystės 
atsikratyt negali, net nemoki

tokį tave, sakytum
panašų į save
(bet tik iš pirmo žvilgsnio)
sugrįžus namo pasitinka
asfalte sudygusios sraigės
aklas kaimynų šuo
girtas jo šeimininkas
   metantis bonkę ir
   šaukiantis gaudyk
   žlibas šunėke
močiutė mojuojanti
ne jokiom nosinėm
kauptukais darže 
nulūžusiu grėblio kotu
namas kurio languose
nenuvalyti pirštų atspaudai
blyškūs prisiminimai
ir visai čia pat
dviratininkas be šalmo
visai dar vaikas
dar tikintis savim
pasiutusiai greitai lekiantis –   –

štai nusiėmė pagalbiniai rateliai
štai nukrito grandinė
galiausiai nesuveikė stabdžiai
be garso
lyg dulkė
atsitrenkė

PROZA
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Apie užstales kaip viešąjį buvimąŠIAURėS KAMPAS

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas (kaip ir praėjusiame numeryje, tik per klaidą ten priskirtas kitai autorei)

Ką norėtumėte palinkėti kiek jaunesniems už save?
Technika yra nauja vergovės forma. [...] Informacija, jos 
perteklius nepalieka laiko galvojimui. Todėl ir linkiu – [...] 

kad išmoktų jausti savo ir savo žinojimo ribas. Linkiu, kad 
pagaliau atsižadėtų noro pasakyti paskutinį žodį.1

Žodis „užstalė“ lietuvių kalboje turi keletą reikšmių: gali 
žymėti ir vietą (pvz., „Sėdėjo visi užstalėje“), ir grupę žmo-
nių (pvz., „Dainavo visa užstalė“). Stalas visuomet nurodo 
gausesnį žmonių sambūrį: prie stalo galima sėstis derybų, 
gedulingų pietų arba galima drauge traukti dainą. Atmetus 
diplomatinę derybų, lieka dvi pagrindinės stalo funkcijos – 
darbas ir valgymas. Abiem atvejais kalbama apie labai spe-
cifinę, siaurą kasdienybės sritį. Darbo stalas apskritai turėtų 
būti gana naujas reiškinys, sietinas su moderniu darbo pa-
sidalinimu ir specializacija. Lieka valgymas. Iškalbinga tai, 
kad ilgą laiką valgyta ten pat, kur buvo gaminamas maistas. 
Jokio valgomojo, kaip patalpos ar valgyti skirto stalo, ne-
buvo. Jo stovėta virtuvėje – erdvėje, sietoje su gamyba ir 
darymu. Taigi iš pažiūros užstalė yra susijusi su išimtinai 
privačia žmogaus gyvenimo sritimi, pamatinių poreikių ten-
kinimu.

Krikščioniškoje simbolikoje sėdėjimas prie bendro sta-
lo, valgymas ir puotavimas drauge taip pat turi nepolitinę 
reikšmę. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuo-
dėmę!“ ir „Laimingi pakviesti į Avinėlio puotą“ – teiginiai, 
skambantys Eucharistijos, Šv. Komunijos arba, dar kitaip 
tariant, Viešpaties vakarienės apeigų metu, nurodo, kad per 
Kristaus – Avinėlio – kūną ir kraują, atiduotus visų mūsų 
nuodėmėms atpirkti, mes susijungiame su Dievo Sūnumi, 
susigrąžiname savo prigimtinę, nuodėmės neiškraipytą ir 
Išvarymu nepaženklintą būseną. Tokiu atveju puota atsive-
ria kaip rojaus vaizdinys, o buvimas prie stalo – kaip tobula 
būsena, netrikdoma jokių žemiškųjų rūpesčių. Tai grynoji 
atsakymų (ar, tiksliau, Atsakymo) erdvė, kurioje nesama nei 
rūpestį keliančių klausimų, nei viena su kita besitariančių 
nuomonių. Tik antlaikiškas buvimas.

Taigi turime dvi užstalės apibrėžtis – užstalę kaip sacrum 
(Avinėlio puota) ir užstalę kaip profanum (pasiimam savo 
angliavandenius, baltymus, riebalus ir vitaminus, stveriam 
dalgius ir einam į laukus dirbt). Tačiau norisi manyti, kad 
tarp šių dviejų liko nepastebėta trečioji reikšmė – politinė 
arba viešoji užstalės reikšmė. Pabandykime išskleisti šio 
viešumo turinį.

Pasak Aristotelio, žmogus senąja graikų kalba apibūdi-
namas kaip zoon politikon, lotyniškai animal sociale, ar-
ba „visuomeninis / politinis gyvūnas“. Tačiau tai ne visas 
apibrėžimas: „Politikoje“ ir „Nikomacho etikoje“ žmogus 
apibūdinamas kaip zoon logon echon, viduramžiais į lotynų 
kalbą tai buvo išversta kaip animal rationale. Logon echon 
išreiškia gebėjimą naudotis kalba, gebėjimą samprotauti 
(kuris reiškiasi būtent per kalbą). Šį Aristotelio apibrėžimą 
Hannah Arendt reziumavo teiginiu, kad žmogus pirma yra 
socialinis, o (tik) paskui politinis gyvūnas2. Socialinis bruo-

žas yra susijęs su privačia sritimi – gyvenimu šeimoje. Tai 
nelaisvės būsena, nes žmogus yra visiškai priklausomas nuo 
aplinkos, kurioje randame visa, kas yra reikalinga saugiam 
gyvenimui ir išlikimui. Tokia yra ir pagrindinė šeiminio gy-
venimo paskirtis. Šio tipo gyvenimas siejamas su nelaisve 
dar ir dėl to, kad žmogus čia yra arba valdovas (šeimos 
galva – tėvas – despotas), arba valdinys (vergai, žmona, vai-
kai). Nei vienu, nei kitu atveju žmogus negyvena tarp sau 
lygių žmonių – sąlygos, reikalingos laisvei. Būtent tokios 
sąlygos sukuria polį – labiau būseną nei vietą, kur žmogus 
išsižada savo galios, prievartos naudojimo bendrame gyve-
nime su kitais ir ima gyventi laisvai, drauge ir tarp laisvų ir 
sau lygių žmonių. Tačiau ir toks pasakymas nėra pakanka-
mas. Žmogaus nelaisvė privačioje erdvėje reiškia keletą gan 
paprastų, nors nebūtinai akivaizdžių dalykų: 1) neegzistuoja 
individas; 2) santykiuose nesama tarpasmeniško. Esant iki-
politinei būklei visai nesvarbu, kaip kitam žmogui sekasi, 
kaip jis laikosi, kodėl jis liūdi, dėl ko jis susikrimtęs ir pan.

Tad visgi kaip yra iš tikrųjų – žmogus pirma yra sociali-
nis gyvūnas ar politinis gyvūnas? Taip, tam, kad taptų poli-
tiniu gyvūnu, jis turi nusikratyti savo priklausomybės nuo 
išgyvenimui būtinų poreikių. Kitaip tariant, laisvas polio – 
viešosios erdvės – dalyvis turėjo būti despotas šeimoje – so-
cialinėje sferoje. Tas, kuris nieko neturi, negali būti laisvas, 
nes yra priklausomas nuo savo neturto ir nesaugumo. Taigi 
žmogus pirmiausia turi patenkinti savo pirminius poreikius. 
Tačiau situacija, kai žmogus yra sotus, tereiškia, kad žmogus 
nenori valgyti. Buvimas vergu (tiek tarnystė kitam, tiek tar-
nystė savo saugumui) gali būti visai malonus ir patenkinus 
pirminius poreikius nebūtinai norėsis dar kažko – galima pa-
togiai įsitaisyti komforto zonoje ir maloniai vergauti toliau. 
Jeigu sakome, jog pilvas turi būti sotus tam, kad žmogus 
galėtų būti laisvas, tai laisvė, kaip tikslas, yra svarbiau už 
poreikį-priemonę. Kitaip tariant, laisvė yra žmogaus, o ne 
gyvulio poreikis, o sotus pilvas tėra priemonė jam patenkin-
ti. Tokiu atveju politinei būsenai ir bios yra pajungtas visas 
mūsų gyvūniškumas ir zoe.

Moderniaisiais laikais viešoji sritis ėmė trauktis. Kaip tai 
lėmė mūsų privatumą? Ar jo padidėjo? Galbūt esame apo-
litiški ir dėl to turime turiningą privatų gyvenimą? O gal... 
susitraukus viešajai sričiai sumenko ir mūsų privatus gyve-
nimas? Asmeninis gyvenimas nėra įmanomas esant vergo-
vės būsenai. Jeigu esu vergas ir atlieku tik daikto funkciją, 
tai mano gyvenimas yra nuasmenintas. Jei esu despotas, 
mano gyvenimas taip pat nėra tik mano gyvenimas, nes esu 
priklausomas nuo kitų vergystės. Tiesa, despoto atveju yra 
kiek komplikuočiau. Kad būtų aiškiau, galime paklausti sa-
vęs kad ir tokio banalaus dalyko – ar Robinzonas, būdamas 
vienintelis gyventojas saloje, galėjo būti laisvas? Ar laisvei, 
kaip ir privatumui, kuris yra ne kas kita, kaip laisvė nuo lais-
vos aplinkos, kaip tik labiau reikia buvimo tarp kitų laisvų 
žmonių. Laisvė reiškia vienokį arba kitokį pasirinkimą. To-
dėl galimybė nebekalbėti apie politiką, viešus ir bendrus da-
lykus gali atsirasti tik esant politiniam būviui. Juk to paties 

bendrumo negalima pastebėti esant vergo būsenai. Antraip 
jau nebesi visavertis vergas.

Taigi, kodėl kartais gali atrodyti, kad šiandien, nors kalba-
me daug, kalbėtis (apie susikalbėjimą kaip rezultatą čia ne-
kalbame) tarpusavy taip ir nepavyksta? Pirmiausia tai susiję 
su tuo, kad siaurėjant viešumos sričiai į mūsų akiratį nebe-
patenka kitas asmuo. Imama daugiau domėtis savimi, savo 
žinojimu ir aplinka. Susitelkiame į tai, kas yra duota ir kas 
yra randama, o ne į tai, kas galėtų būti atrasta. Viena vertus, 
šiandien mes ne pasakojame, o informuojame. Mūsų kalba 
kupina statistikos ir mus supančios informacijos, kurios gau-
sa sudaro sąlygas įgyti žinojimą netiesioginiu būdu, pasitel-
kiant technologijas ir apeinant tiesioginį kontaktą su kitais 
žmonėmis. Jau nebereikia kalbėtis ir tartis su vienu ir su ki-
tu, kad galėtum nuspręsti, kaip geriau ką nors atlikti. Keliais 
pelės spustelėjimais galima surasti daugiau ar mažiau objek-
tyvų klausimo sprendimo būdą. Būtent informacija esamo 
status quo atžvilgiu vaidina svarbų vaidmenį: informacinės 
technologijos, šiandien mums sudarančios beveik neribotas 
galimybes pasiekti visą informaciją, kokios tik mums reikia, 
įgalino mus pasitikėti savo jėgomis tiek, kad neabejotina at-
rodo mintis, jog nėra srities, kurios negalėtume išmanyti, ir 
nėra temos, kuriai būtų būdinga iš principo, nuo faktų išma-
nymo nepriklausanti ir vertybinio sprendimo reikalaujanti 
būsena. Suteikti kitam žmogui antrą šansą ar ne? Per Kalė-
das aplankyti Sardiniją ar senelę? Pasirinkti gerai mokamą 
ar labiau patinkantį darbą? Kad šie klausimai būtų atsakyti, 
paieškų vien Vikipedijoje nepakaks. Mašinos nekalba apie 
bendražmogiškus dalykus, tas pat galioja ir mums, kai pra-
dedame aklai cituoti tai, ką sužinojome iš informacijos šal-
tinių. Šie privatūs klausimai sėkmingai gali būti išspręsti tik 
aptariant juos drauge su kitais. Galime kur nors perskaityti, 
kiek procentų Lietuvos jaunuolių statistiškai renkasi per Ka-
lėdas aplankyti senelę, o kiek Sardinijos salą, tačiau tikėtina, 
kad vien to nepakaks. Galbūt paprašysime draugo patarimo, 
o galbūt susėdę prie kavos puodelio šią problemą tiesiogiai 
aptarsime su senele. Tačiau daugeliu atvejų mes tiesiog pa-
sitikime informacijos pertekliumi ir manome, kad atsakymą 
galime rasti patys.

 
1 „Gadameris. Šimtas metų be vienatvės: Hansą Georgą 
Gadamerį kalbina Donatela di Cesare“, Naujasis Židinys-Aidai, 
2000, Nr. 3, p. 128–130. 
2 Čia verta paminėti ir dvi gyvenimo sąvokas, kurios varto-
tos antikoje ir į lotynų kalbą išverstos vienu žodžiu vita, o 
vėliau į anglų kalbą kaip life, – tai zoe ir bios. Pirmoji reiškia 
fizinį gyvenimą, fizinę egzistenciją ir yra daugiau siejama 
su vergišku gyvenimu, tarnaujant tiek savo poreikiams, 
saugumo jausmui, tiek kitam žmogui. Antroji sąvoka sietina 
su gyvenimo būdu, racionaliu gyvenimo būdu, kuris taip pat 
siejamas su žmogui būdinga savybe rinktis ir daryti mo-
ralinius sprendimus. Šiandieninėje mūsų kalboje šią skirtį 
galėtų išreikšti tokie žodžiai kaip zoologija ir biografija, turint 
omenyje, kad tik žmogus gali turėti savo biografiją, nes 
veikia racionaliai.
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Taigi viešosios srities traukimasis pašalina kitą asmenį 
iš mūsų kasdienybės horizonto. Tačiau kaip tai veikia mus 
pačius? Jeigu nereflektuoju bendražmogiškų situacijų, jei-
gu nedalyvauju laisvame ir būtinybės man nediktuojamame 
santykyje su kitais, ar galiu susimąstyti apie save? Kuo ma-
žiau kalbuosi su kitais, tuo labiau siaurėja mano domėjimosi 
sričių laukas, tuo mažiau išorinių dalykų reiškiasi kaip man 
aktualūs. Jeigu nebėra senelės, jei ji po truputį ištirpsta iš 
mano akiračio, argi bus keliamas klausimas, kur MAN pra-
leisti Kalėdas? Kitų praradimas tiesiogiai lemia privatumo ir 
asmenybės eroziją. Nebelieka žmonių, nuo kurių būtų gali-
ma atsilaisvinti. Galiausiai nebepatiri savęs kaip asmenybės. 
Lieka tik daugybė nuasmenintų funkcijų, būdingų visiems 
be išimties. Kaip sakė MC Messiah, ilgainiui „nebestebina 
nei žmona, nei pora vaikų“. Tokiu atveju pokalbiai tampa 
inertiški, jie pasidaro tikra našta, apsunksta ir gramzdina į 
nemąstymą. Mes kalbame abstrakcijomis, atsispiriame nuo 
abstrakcijų ir tai yra vienintelė vieta, kur toks abstraktus 
pokalbis gali nuvesti. Nuolatinio informacijos žaismo me-

tu nebeužkabiname privatumo ar individualumo aspektų. 
Informacija beveik pavertė mus sau pakankamomis būtybė-
mis, kurios nė neketina atsisakyti pretenzijos ištarti paskuti-
nį žodį vienoje ar kitoje istorijoje.

Kartais apima mizoginiškos nuotaikos, spėju, kylančios 
iš pseudobendravimo sukelto didelio nuovargio. Podraug ir 
noras atsiriboti nuo žmonių, troškimas pasitraukti į asmeni-
nę erdvę, netikrumo žvyrkeliais nužymėtą mąstymą. Kyla 
noras atsitraukti. Tačiau nėra erdvės manevrams, nes vietos, 
iš kurios galėtum trauktis, paprasčiausiai nebelieka. Tai lyg 
bandymas lošti šachmatais, kai lentoje viena po kitos vietoj 
langelių tiesiog atsiveria kiaurymės. Žaidimas pasidaro ne-
beįmanomas nei realybėje, nei potencijoje. Pamažu tiesiog 
nebetenkama ne tik peno kalbai, bet ir pačios kalbos.

Dabar jau pats metas būtų grįžti prie užstalės. Imkime ba-
naliausią pavyzdį – dainavimą. Argi galėtume dainuoti drau-
ge su kitais, jeigu būtume verčiami tai daryti? Arba galima 
paklausti ir dar kitaip: kuriai – sacrum ar profanum – sričiai 
priklausytų tie vasariški susitikimai išgerti kavos ar alaus 

kur nors mieste? O tie trumpo arba ilgo metro pasisėdėjimai 
virtuvėse, tiesiog šnekant apie patikusią knygą ar filmą? Sta-
lo žaidimų vakaras? Visos tos perteklinės veiklos, žvelgiant 
iš vergiškos būtinybės diktuojamos perspektyvos, ir nepa-
kankami, didesnei Dievo šlovei netarnaujantys užsiėmimai. 
Tik čia įmanoma subrandinti gausybę įvairiausių žodžių, 
daugiau kalbų ir mažiau darbų, kurių dažnai būna nuveikta 
gan daug ir kurie retai sulaukia pakankamo aptarimo. Ko gi 
vertos visos darbo valandos, visi skaitymai ir domėjimaisi, 
visa išmonė ir kompetencijos, jeigu vakarui atėjus jie lieka 
neapkalbėti, neišdalinti kitiems? Jeigu dienos pabaigoje it 
taškas sakinio gale dedamas paskutinis žodis „labanaktis“ 
yra kartu ir vienintelis ištartas kitam žmogui per visą praė-
jusią dieną.

      
– KAROLIS DAMBRAUSKAS –

„Kaip miego norisi! – pagalvojau, sėdė-
damas banke. – Pareisiu namo ir krisiu į 
lovą.“

– Kokia palaima! – skubiai pavalgęs 
sušnabždėjau, stovėdamas prie savo lo-
vos. – Šiame pasaulyje gera gyventi! O tai 
svarbiausia!

Be perstojo šypsodamasis ir lovoje rąžy-
damasis ir lepindamasis, lyg katinas prieš 
saulutę, aš užmerkiau akis ir pabandžiau 
užmigti. Užmerktose akyse pradėjo laksty-
ti skruzdėlytės, galvą apgaubė palaiminga 
migla, išsiskleidė sparnai, iš galvos dan-
gun pasklido kažkokie kailiai... iš dangaus 
galvon nusileido vata... Atrodė, kad visko 
labai daug: minkšta, pūkuota, miglota... 
Staiga tose ūkanose šmurkštelėjo kažko-
kie mažučiai žmogeliukai. Pabėgiojo, pa-
sisukiojo ir išnyko miglose... Kai išnyko 
paskutinis žmogeliukas ir jau Morfėjas 
mane palaimino, aš krūptelėjau.

– Ivanai Osipovičiau, čionai! – kažkur 
pasigirdo šūksnis.

Atsimerkiau. Gretimame numeryje pa-
sigirdo kamščio šūvis. Kažkas atkimšo 
butelį. Aš pasiverčiau ant kito šono ir ant-
klode užsidengiau galvą.

– „Aš jus mylėjau, o meilė vis dar, ga-
li būt...“ – užtraukė baritonas gretimame 
numeryje.

– Kodėl jūs neįsigyjate pianino? – pa-
klausė kitas balsas.

– Velnias, – burbtelėjau. – Neleis už-
migti!

Atkimšo kitą butelį, suskambo indai. 
Kažkas sužingsniavo, žvangindamas pen-
tinais. Trinktelėjo durys.

– Timofejau, ar greitai bus virdulys? 
Paskubėk, brolau! Lėkštutes dar! Nagis, 
ponai? Pagal krikščioniškus papročius. Po 
mažą... Panelytė ožkelytė, avytės kojytės, 
je vous prie*!

Ir gretimame numeryje prasidėjo išger-
tuvės. Aš paslėpiau galvą po pagalve.

– Timofejau! Jeigu ateis aukštas blondi-
nas, apsivilkęs meškos kailiniais, tai pasa-
kysi jam, kad mes čia...

Nusispjoviau, pašokau ir pabeldžiau į 
sieną. Gretimame numeryje pritilo. Aš vėl 
užmerkiau akis. Kūnas švelniai suvirpėjo, 
kailiukai, vata... Bet, deja! Po minutės vėl 
užbaubė.

– Ponai! – sušukau maldaujamai. – Juk 
tai, pagaliau, kiaulystė! Juk jūsų prašoma! 
Aš sergu ir noriu miego.

– Miegokite, jums niekas netrukdo, o 
jeigu jūs sergate, tai lėkite pas daktarą! 
„Riterių meilė ir garbė...“ – vėl uždainavo 
baritonas.

– Kaip tai kvaila! – pasakiau sau. – La-
bai kvaila! Niekšinga.

– Prašom neprieštaraut! – pasigirdo už 
sienos valdingas balsas.

– Nuostabu! Koks valdovas atsirado! 
Svarbus paukštis! Kas jūs toks?

– Neprieš...taraut!!! 
– Vyrai! Prisipliumpė degtinės ir rėkauja!
– Neprieštaraut!!! – gal dešimtą kartą 

pakartojo tas pats valdingas prikimęs bal-
sas.

Aš tik varčiausi lovoje. Mintis, kad 
nemiegu dėl švenčiančių ūžautojų, man 
pamažu pamažu kėlė įtūžį... Prasidėjo šo-
kiai...

– Jeigu jūs nenutilsite, – surikau, spring-
damas iš pykčio, – tai aš iškviesiu policiją! 
Žmogau!! Timofejau!

– Neprieštaraut!!! – dar kartą suriko val-
dingasis balselis.

Aš pašokau ir kaip išprotėjęs puoliau 
pas kaimynus. Man norėjosi bet kokiu bū-
du pasiekti savo. Ten puotavo... Ant stalo 
stovėjo daugybė butelių. Prie jo sėdėjo 
kažkokie asmenys išvirtusiomis, gerokai 
apspangusiomis akimis. Kambario gilu-
moje pusiaugula ant sofos puikavosi išsi-
drėbęs praplikęs senukas... Ant jo krūtinės 
ilsėjosi žinomos kokotės blondinės galve-
lė. Jis rūsčiai žvelgė mano sienos link ir 
blerbėjo:

– Neprieštaraut!!
Prasižiojau, norėdamas iškeikti ir... o, 

siaube!!! Pažinau tą senuką – tai buvo 
direktorius to banko, kuriame tarnauju. 
Iš manęs žaibiškai išgaravo ir miegas, ir 
pyktis, ir fanaberija... Iš kaimynų skriste 
išskridau.

Visą mėnesį direktorius į mane nekreipė 
jokio dėmesio ir nepratarė nė vieno žo-
džio... Mes vengėme vienas kito. Praėjus 
mėnesiui, jis šonu šonu prisigretino prie 
mano stalo ir palenkęs galvą, žvelgdamas 
kažkur žemyn, prabilo:

– Aš manau... tikėjausi, kad jūs supra-
site... Bet matau, kad jūs nesiteikiate... 
Hmm... Jūs nesijaudinkite. Net galite sė-
dėti... Aš tikėjausi, kad... mums abiem 
kartu dirbti neįmanoma... Jūsų elgesys 
Bultychino numeriuose... Jūs taip išgąs-
dinote mano dukterėčią... Jūs suprantate... 
Bylas perduokite Ivanui Nikitičiui...

Ir, pakėlęs galvą, jis atsitraukė...
O aš prapuoliau.

„Зеленый змий“, 1906, Nr. 40
Vertė Donaldas Strikulis

* Prašau jūsų (pranc.).

ANTON ČECHOV

Susidūrė
Pokštas, parašytas 1882 metais, bet neįėjęs į kūrinių rinkinius

Svarbiausia apsilenkti knygą, ir ne ko-
kiu nors taukinu popieriumi, geriau kul-
tūros savaitraščiu, taip padarysi didesnį 
įspūdį.

Aš ne tokia, kuriai nereikia vardo.
Kam reikalingas vardas?
Tokia yra klasikinė pradžių pradžia.
Henry Millerio paklausk, jis ten, po Par-

yžiaus stogais, daug vardų pamini, bet nė 
vieno Vardo aš nepamenu, kaip ir tai, ką 
jis ten sako toms bevardėms kankinėms.

Visa tai miglota, kaip ir tas spalio rytas, 
neperžvelgiamu rūku nuo upės ir įtartina 
tyla, per daug įtartina, kad nepažiūrėtum 
į laikrodį.

Svarbiausia patikrinti, ar taip yra, kaip 
sakydavo šviesaus atminimo poručikas 
Rževskis, ar ne?

O pradžioje juk viskas ne taip ir ne taip, 
ne čia ir ne ten, tokios strategijos, pasibai-
giančios akligatviu.

Pabaiga visada akligatvyje, iš jo nėra 
išėjimo.

Vyras kalba apie savo hobį, nes nori bū-
ti kietas, mentaline, pirmaprade reikšme, 
o tik dėl savo hobio vyrui šiandien ir liko 
jaustis vis dar kietam.

Be hobio vyras dabar „minkštas, akso-
minis, tuoj beužsivilksiantis „miniaką“ ir 
apsiausiantis aukštakulnius“ ir nukaukšė-
siantis į šiuolaikinį satyrikoną, ir nebūti-
nai į amžinojo miesto priemiesčius, kaip 
dingojosi Fellini. Dabar visur Romos 
priemiesčiai, nes miesto nėra.

Su moterim kitaip.
Moteris kieta savo išvaizda, ir visai ne-

reikia jokios reklamos, užtenka tik praeiti 
pro šalį, mesti žvilgsnį, gal dar šyptelti ir 
matosi „kieta moteris“.

Jai net nereikia nieko kalbėti, užtenka 
juoko, ypač jei tas juokas „krūtininis“ ir 
akys „blizgančios“.

Feministės gali sakyti ką nori, bet mote-
ris yra ir bus – mėsa (dabar jau ne tik vyrų 
požiūriu, dabar reikia žiūrėti ir pramonės 
akimis, ten, kur moteris išnaudojama, pa-
naudojant jos kūną, kur nereikia nieko sa-
kyti, reikia tik stovėti ar žygiuoti pirmyn 
atgal primerkus blizgančias akis). Taip 
pat ji bus mėsa, kol bus nors vienas vyras, 
turintis hobi (hobiui reikia resursų!).

Jeigu viešoje erdvėje dominuoja kūnas-
mėsa, tai intymioje – juo labiau, nieko čia 
nepakeisi, net ir bandydamas įtvirtinti vi-
suotinį belytiškumą.

Vyras, kad ir ką darytų, yra sociali-
nė funkcija, pasak antikinės filosofijos, 
„greičiau kažkas negu nieko“.

O moteris yra iš karto, pasikartoju, kad 
ir kaip mes bandome atsikratyti savo pri-
gimtinio lytiškumo.

Vyrui reikia būti, įsitvirtinti, o moteris 
yra... nuo gimimo. Taškas.

Pasakytum, kad alus, tas, kuris, išvir-
tas mažoje darykloje, nenaudojant jokių 
„Žaldoko priemaišų“, tas nacionalinis pa-
veldas, kurio išgėrus porą ar trejetą firmi-
nių bokalų norisi pradėti apmąstyti šalies 
idėją, yra gėris pats savaime?

Šalis, kurioje alus geriamas norint pasi-
gerti, neturi idėjos.

Miloradas Pavićius rašė, kad bosui rei-
kia kiaušinių, o sopranui krūtų.

O ko reikia politikui?
Mokslas dar nenustatė.
Manau, kad reikia fantazijos, nes po-

litikas be fantazijos tai jau atrodo toks 
dvigubai nuskriaustas, o kodėl dvigubai, 
manau, aiškiai pasakiau. 

Paprastai paaiškinti galima taip: todėl, 
kad be fantazijos tapo politiku, nes, ma-
tyt, vaikystėje jis... (toliau – individuali 
pabaiga).

Peteris Ackroydas apysakoje apie Pla-
toną „reabilituoja Kurmio epochą“, mūsų 
laikus, ir oratoriaus Platono iš Londono 
nenuteisia miesto teismas „už vaikų tvir-
kinimą“, o leidžia kalbėti ir toliau ką no-
ri.

Platonas, suvokęs, kad tokiu būdu jį 
padaro klounu, nuosprendį paskelbia pats 
sau – ištremdamas save iš miesto.

O kaip vertinti dvasininką, pasakiusį, 
kad dėl vaikų tvirkinimo kalti yra patys 
vaikai?

Čia gyvenimas apsiverčia nuo kojų 
ant galvos ir praraja po kojomis netampa 
dangumi, taip manė M. Pavićius.

P. Ackroydas pagrindiniam personažui 
į lūpas įdeda daug „keistų minčių“ apie 
laiką, o M. Pavićius „gamina“ laikro-
džius, kurie rodo išskirtinį laiką, atskiro 
žmogaus, moters ar vyro, tik reikia, kad 
pagrindinė tokio laikrodžio ašis būtų dei-
mantinė, o korpusas auksinis.

Arba geras laikrodis bemiegę naktį turi 
šnibždėti apie praėjusį laiką.

M. Pavićius ir Pascalis Quignard’as 
kalba apie penktąjį metų laiką, pastarasis 
jį nurodo esant kažkur liepos pabaigoje ar 
rugpjūčio pradžioje, taip bent jau manė 
vieno romano personažas Albucijus.

„Tai, kas spalyje atrodo kovu, iš tikrųjų 
yra sausis“, – rašo M. Pavićius.

Visa tai tik kalbos apie dingstantį laiką.

– JONAS KIRILIAUSKAS –

Dingstantis laikas

VERTIMAI
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Didžiausių Bolivijos aukštikalnių mies-
tų – sostinės La Paso ir Kočabambos – 
gatvėse atvykėlių žvilgsnius prikausto 
savitai apsirengusios moterys. Įprasta, kad 
tradiciniai apdarai labiau išlaikomi kaime, 
tad tikras netikėtumas – juos dėvinčių mo-
terų gausa gana šiuolaikiškuose didmies-
čiuose.

Čiolitos – vienas įdomiausių dabartinės 
Bolivijos kultūros reiškinių. Čiola arba 
mažybinė šio žodžio forma čiolita yra mo-
ters įvardijimas. Manoma, kad jų istorija 
prasidėjo XVIII a., kai metisai (vietinių 
gyventojų ir ispanų palikuonys) rengi-
mosi stilių perėmė iš atvykėlių ispanų. Į 
tokius negrynakraujus žmones palankiai 
nežiūrėjo nei grynakraujai vietiniai, nei 
ispanai. Čiabuviai nemėgo ispanų, nes 
juos laikė savo žemių išteklių (aukso, si-
dabro ir kt.) grobikais, kalbos ir religijos 
niekintojais, tad su jais susimaišę žmonės 
buvo laikomi išdavikais, o ispanams bu-
vo žema saistytis su vietiniais. Tokiomis 
aplinkybėmis susidaręs naujas visuome-
nės sluoksnis pasitelkė įvaizdį, skiriantį 
jį nuo kitų, ypač vietinių kaimiečių. Buvo 
perimtas ne prasčiokiškas, o brangiomis 
medžiagomis išreiškiamas ir ne kiekvie-
nam prieinamas stilius. Ryškiausiai, žino-
ma, suspindo metisės – jos rengėsi taip, 
kad atrodytų prabangiai ir elegantiškai. 
Aimarės ir kečujės – didžiausių šalies 
etninių grupių moterys – iki šiol tęsia šią 
tradiciją. 

 La Pase sutinkamos apkūnios aima-
rės čiolitos nešioja juosmenį siekiančias 
kasas, galuose surištas spurguotomis 
juostelėmis, segi klostuotus, kulkšnis sie-
kiančius sijonus, avi lengvai įaunamus 
lakuotos odos ar skaidraus plastiko bate-
lius, jų pečius dengia kutuoti šaliai, o ant 
galvos neįtikėtinai laikosi vilnonis katiliu-
kas. Kočabamboje kečujės čiolitos dėvi 
trumpesnius – tik kelius siekiančius, gau-
siai rauktus sijonus, prie sijono priderintą 
šviesaus atspalvio palaidinę, vilki siuvi-
nėtą, susagstomą plonos vilnos megztuką, 
galvą dengia plačiakrašte, gipsu kietinta 
balta skrybėle. Kaskart sunkiau darosi iš-
laikyti jų autentiškumą ir vietiniams fabri-
kams konkuruoti, nes pigios plastikinės ar 
šiaudinės skrybėlės importuojamos iš Ki-
nijos. Žiemą spiginant šaltukui ar lietingą 
vasarą čiolitos užsitraukia porą alpakų vil-
nos blauzdinių, lyjant katiliukus ir skrybė-
les apsuka plastikiniais maišeliais, bet per 
purvinas gatves brenda basas kojas apavu-
sios mažais bateliais.

Moterų aprangoje ryškiausias yra sijo-
nas pojera. Ne veltui kalbant apie čiolitą 
sakoma: „Moteris su pojera.“ Manoma, 
kad sijonas taip pavadintas dėl panašumo 
į narvus, kuriuose XVIII a. Europoje buvo 
auginami viščiukai (isp. pollo – viščiu-
kas). Pojera siuvama iš mažiausiai šešių 
metrų medžiagos, po ja – baltas, nėriniuo-
tas, gausiai rauktas kelių sluoksnių pasijo-
nis, kad šokant pojera skleistųsi kaip gėlė 
ir suteiktų apimties. Jų, ypač per pasiro-
dymus, dėvima daugiau nei trys. Aimarų 
La Pase ir kečujų Kočabamboje pojeros 
skiriasi pirmiausia ilgiu: Kočabamboje 
jos siekia kelius, o La Pase dėl atšiauraus 
aukštikalnių klimato – kulkšnis. Audiniai 
daugiausia išaudžiami pramoniniu būdu, 
daugybė spalvotų (kartais net neoninių 
atspalvių) ir nebrangių medžiagų impor-
tuojama iš Kinijos. Kečujų pojeros iš pra-
džių buvo klostuotos (kaimuose senutės 
dar dėvi tokius sijonus iš storos vilnos), o 
šiomis dienomis madingos gausiai rauk-
tos, iš sintetinių, lengvai krintančių ir pa-
togių medžiagų.

Aimarės pečius apsisiaučia plačiais ku-
tuotais blizgiais šaliais, kurių pirmtakės 
buvo ispanių skaros, dėvėtos kolonijiniais 
laikais. Po šaliu dėvima prie kostiumo pri-
derinta siuvinėta palaidinė.

Nuostabą kelia, kad La Pase čiolitos ant 
galvos dedasi tipišką vyrišką skrybėlę ka-
tiliuką. Sklando istorija, kad vienas impor-
tuotojas XX a. pradžioje vietoj užsakytų 
juodų skrybėlių, kurių buvo prašę jo klien-
tai vyrai, per klaidą gavo didelę siuntą ru-
dų skrybėlių (ar tiesiog jų gavo per daug) 
ir kad nepatirtų nuostolio, tuos katiliukus 
nusprendė kiek papuošti ir pasiūlyti čioli-
toms kaip esą skatinančius vaisingumą ir 
pateikė kaip naujausią mados šauksmą. Jie 
taip prigijo, kad iki šiol yra neatskiriama 
aimarių čiolitų kostiumo dalis. Sakoma, 
iki tol jos nešiodavusios aukštas baltas 
skrybėles iš avių vilnos.

Kad ir kokio amžiaus būtų čiolita, dvi 
kasos pradedamos pinti nuo kaklo ir nu-
sidriekia per nugarą, ties liemeniu jos su-
tvirtinamos vilnonėmis juostelėmis, kurių 
galuose styro arba tos pačios vilnos deko-
racija, arba iš karoliukų suformuotas bum-
bulas. Ilgos storos juodos kasos yra vietinių 
moterų tapatybės dalis, jos labai prižiūri-
mos, o supynimo būdas atspindi jų socialinį 
statusą. 

Kad ir kokios šaltos būna žiemos An-
duose, čiolitos įsispiria į plokščiapadžius, 
panašius į toreadoro arba Pelenės batelius, 

pagamintus iš natūralios arba dirbtinės 
odos arba iš plastiko.

Čiolitų aprangoje ypač įspūdingi agva-
jai – gūnios, naudojamos ir apsisiausti, ir 
vaikams bei įvairiems nešuliams nešti. Tie 
audeklai kupini spalvų ir raštų – zoomor-
finių, geometrinių, antropomorfinių. Deja, 
jie jau pramoniniu būdu audžiami iš sinte-
tinių siūlų.

Ir anksčiau, ir dabar papuošalai – aus-
karai, karoliai, žiedai, segės, kuriomis 
susegami šaliai, – buvo ir tebėra čiolitos 
vizitinė kortelė, parodanti ekonominį ir 
socialinį jos statusą. Stengiamasi, kad jie 
būtų auksiniai, tačiau dabar juos keičia 
pigesnė bižuterija. Pastaruoju laiku išplito 
savita mada auksu inkrustuoti priekinius 
dantis arba juos tiesiog įrėminti aukso rė-
melyje.

Šiais laikais, kai mados taip sparčiai 
kinta, sunku suprasti, kokių paskatų ve-
damos čiolitos vis dar gyvuoja ir yra ta-
pusios savitomis Bolivijos aukštikalnių 
emblemomis. La Pase ar Kočabamboje 
tokių moterų gausu turguose, vykstant so-
cialiniams protestams ar tiesiog gatvėse 
įsisupusių į spalvingas gūnias ir ant nuga-
rų nešančių vaikus. Mieliau jos mažybiš-
kai vadinamos čiolitomis, o ne čiolomis. 
Jos nėra tik senos moterys kaimietės, bet 

ir paauglės bei jaunos mamos.
Čiolitos laužo stereotipus – vis dažniau 

jų Bolivijoje galima išvysti politikos, eko-
nomikos, žurnalistikos, teisės ir sporto 
srityse, einančių svarbias pareigas ir ne-
prarandančių tapatybės, išlaikančių savitą 
rengimosi būdą. Jos vis labiau laisvėja ir 
joms nebegalima lipdyti konservatyvumo 
ar atsilikėliškumo etiketės – joms tikrai 
netrūksta modernaus požiūrio. Yra ga-
na nepriklausomų ir deklaruojančių net 
ekonominę nepriklausomybę nuo vyro 
valdžios šeimoje, nors patriarchatas Boli-
vijoje yra labai stiprus. Čiolitos yra ne tik 
tipiškas Bolivijos aukštikalnių reiškinys, 
jos atstovauja ir stipriam socialiniam mo-
terų sluoksniui. 

Nors visko pasitaiko, šių moterų dis-
kriminacijos laikai, kai gėdytasi ar buvo 
žema būti čiolita, − jau praeitis. Čiolitos 
dabar socialiai pripažintos ir išgyvena 
pakilimą. Visai neseniai konservatyvios 
Bolivijos visuomenės sluoksniuose nebu-
vo įprasta, kad į mokslo įstaigas ar aukš-
to lygio viešbutį patektų čiolitų, nors 80 
nuošimčių šalies gyventojų yra laikomi 
čiabuviais. Socialiniai ir politiniai poky-
čiai, kuriuos Bolivija patyrė pastaraisiais 

metais, pirmąkart šalies prezidentu tapus 
čiabuviui Evo Moralesui, aimarės čiolitos 
sūnui, padėjo šioms moterims įgyti drąsos 
ir įsitvirtinti. Prezidentas labai didžiuojasi 
savo aimariška kilme ir ragina kitus čiabu-
vius sekti jo pavyzdžiu. Perkainojus vieti-
nes vertybes nuošalyje neliko ir apranga. 
Prezidentas dėvi švarkelį su tradicinio 
audinio motyvais, taip pabrėždamas savo 
tapatybę ir artumą daugiatautės Bolivijos 
gentainiams (pakeistas net oficialus vals-
tybės pavadinimas – vietoj Respublikos 
įteisintas Daugiatautės Valstybės įvardiji-
mas). Čiolitų yra Ministrų kabinete, tarp 
senatorių ir deputatų, savivaldybių tarybų 
narių, teisėjų ir kt. Televizijos kanaluose 
dirba reporterių čiolitų, kurių vienas di-
džiausių pranašumų – gebėjimas kalbėti 
vietinėmis aimarų ar kečujų kalbomis ir 
kalbinti žmones ar padėti lengviau suprasti, 
kai ministrai (-ės) daro pareiškimus gimtą-
ja kalba. Prezidentui skatinant vietines tra-
dicijas čiolitų pagausėjo gatvėse, šventėse. 
Ko gero, labiausiai matomos čiolitos pre-
kybininkės. Andų moterys – aktyviausios 
turgų prekeivės, parduodančios viską, ką 
tik įmanoma parduoti: iš maišų jos seikėja 
džiovintus kokainmedžių lapus, pardavi-
nėja šviežią mėsą, įvairiaspalves ir įvai-
riaformes bulves, saldėsius ir įvairiausius 
kukurūzų gėrimus. Sakoma, kad jų verslas 
sudaro apie 60 nuošimčių maisto įmonių 
apyvartos.

Klaidinga čiolitas priskirti nepasiturin-
čiųjų sluoksniui, žinant, kad įvaizdžiui 
susikurti skiriama nemažai pajamų. Tie-
sa, kasdien nešioti nesirenkami itin bran-
giai kainuojantys kostiumai ar jų detalės, 
tačiau išeigai prabangos tikrai negailima. 
Kostiumas, kadaise buvęs pretekstas dis-
kriminuoti juo dėvinčiąsias, dabar yra ge-
ros ekonominės padėties, ypač didžiųjų 
švenčių metu, simbolis. Geros kokybės 
darbo ir medžiagų kostiumas gali atsieiti 
daugiau nei pusę tūkstančio JAV dolerių – ir 
tai vienoje skurdžiausių Lotynų Amerikos 
šalių! Čiolitos didžiuojasi, kad jų kostiu-
mas kainuoja daug daugiau nei vakarie-
tiška madinga suknelė. Sakoma, kad per 
didžiąsias šventes La Pase jos vaikšto su 
asmens sargybiniais.

Čiolitų mada neišvengiamai susidūrė 
su liberaliais vėjais – vis dažniau atsisa-
koma tradicinių apdarų ir dėvimi rūbai, 
panašūs visuose pasaulio kraštuose, o tos, 
kurios atsisako būti čiolitomis, laikomos 
išsižadėjusiomis tapatybės. Yra net tokių, 
kurios gyvena dvilypį gyvenimą – paskai-
tas lanko džinsuotos, o savaitgalius leidžia 

Bolivijos čiolitos

Autorės nuotraukos
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„čiolitiškai“. Beje, tai ne tik kaimietės, vis 
daugiau čiolitų save laiko miestietėmis. 
Veikia net čiolitų klubai, labai populiarios 
jaunų čiolitų grupės, dainuojančios dainas 
apie vyrų neištikimybę, apgaules, puikiai 
šokančios, jų judesių aistringai mokosi net 
mažametės mergaitės. 

Čiolitų aprangos pardavėjai paklau-
sa nesiskundžia ir labai džiaugiasi prieš 
šventes, ypač religines, kai kostiumus 
įsigyja ir kasdien jų nedėvinčios moterys. 
Esant konkurencijai ir paklausai mados 
keičiasi: šiek tiek patys modeliai, spalvos, 
medžiagos. Šventės tampa tam tikra čioli-
tų pasirodymo ir naujų mados tendencijų 
pasitikrinimo vieta. Sakoma, kad per jas 
net transformerės (taip vadinamos gyve-
nime pojerą iškeitusios į kelnes) išdidžiai 
segi sijonus.

Visa grožybe čiolitos turi nemažai progų 
pasirodyti įvairioje socialinėje aplinkoje, 
veikloje, ištisus metus – šventėse. Dėme-
sio nestokoja čiolitų grožio konkursai, per 

kuriuos kandidatės į grožio karalienes pri-
sistato įspūdingiausiais sijonais, natūralio-
mis ilgomis kasomis (kyla skandalai, jei 
jos netikros), aukso auskarais. Juose nerei-
kia būti europietiško ar amerikietiško tipo 
modeliais, nes komisijos paprastai dėmesį 
kreipia į tradicinį kostiumą, eleganciją, as-
menybę, originalumą ir gebėjimą išdidžiai 
atstovauti čiabuvių bendruomenių verty-
bėms, kalbėti gimtąja aimarų arba kečujų 
kalba. Gražiausios čiolitos titulas mergi-
noms tampa populiarumo ir geidžiamumo 
ženklu.

Kitas karalienės čiolitos titulas įgyjamas 
ringe: Alto mieste, Altiplano plynaukštėje, 
šalia La Paso, vyksta jų kovos laisvųjų im-
tynių ringe, kur imamasi pasidabinus tradi-
ciniais kostiumais ir nė viena jų detalė tam 
netrukdo. Be abejo, tai egzotiška ir nepa-
prastai traukia turistus. Čempionė tampa 
lyg moters simboliu, savo šalies, gimtosios 
vietovės ambasadore ir tuo nepaprastai di-
džiuojasi. Dar vienas netikėtumas – čioli-

tos elitiniuose golfo aikštynuose La Paso 
pietuose. Nors kartais atrodo, kad jų įvaiz-
dis panaudojamas turistams pritraukti, jos 
pačios to nesureikšmina ir tik džiaugiasi 
galėdamos tokios, kokios vaikšto kasdien, 
dar ir užsiimti tuo, kas, iš šalies žiūrint, at-
rodo neįprasta. 

Nors esant čiolitų aprangos medžiagų 
paklausai vis rečiau pasitaiko rankų darbo 
kostiumų, atokesniuose kaimuose, kur dar 
gyvos audimo tradicijos ir vilnos apdoro-
jimo amatas, įprasta matyti įvairiaspalvius 
apdarus, daugiausia pagamintus iš lamų, 
alpakų, vikunijų ar avių vilnos, dažytus 
naudojant natūralius dažus. Turistų lan-
komuose turguose gausu tradicinių rankų 
darbo audeklų, kuriuose nešami vaikai ar 
nešuliai, išmargintų zoomorfiniais, geo-
metriniais, antropomorfiniais raštais. De-
ja, tai vis dažniau yra prekė atvykėliui... 

Apkūnios Andų čiolitos yra dabartinės 
Bolivijos grožio etalonas – labai tolimas 
anoreksiškiems Paryžiaus ar Milano podi-

umų modeliams. Nors dėvėti pojerą dabar 
madinga, moterys teigia, kad tai – jų gyve-
nimo būdas. Per gana neilgą laiką tradicinė 
moterų apranga Bolivijos aukštikalnėse ta-
po labai populiari ne tik per šventes, bet ir 
kasdieniame gyvenime. Moterys šią apran-
gą priėmė kaip tapatybės išraišką ir naują 
mados pliūpsnį. 

Pakilimo fone girdėti ir apgailestaujan-
čių balsų, kad šis savitumas blėsta ir vis 
mažėja čiolitų, elegantiškai dėvinčių se-
nuosius kostiumus. Mat dalis juos laiko 
kaimietiškumo požymiu ir persikėlusios 
į miestą jų atsisako – taip spintose visai 
nebelieka tradicinio čiolitos kostiumo ar-
ba jis ten kabo tik tam tikromis progomis. 
Ilgus plaukus bolivės išlaiko, nors dažnai 
jau pina ne dvi, o vieną kasą arba susisuka 
kuodą, tiesa, pirkinius ir vaikus vis dar ne-
šioja agvajuose. 

– MARGARITA GAUBYTė –

Kiekvienam, vienam daugiau, kitam mažiau, ateina 
rezignacijos, pesimizmo ir juodo liūdesio dienos. Jeigu 
nesi visiškai supuvęs, pradedi ieškoti išėjimo iš šio liū-
nyno būdų. Jų yra daug ir įvairių, bet pats geriausias ir 
universaliausias, leidžiantis atsikratyti blogų minčių yra 
fizinis darbas. Aš tokiais atvejais mėgstu darže kasti že-
mę, genėti vaismedžius ar kapoti malkas. Kai nebegaliu 
atitiesti nugaros ir sulenkti rankų, imu galvoti plačiau, pa-
vyzdžiui, apie žmonėms nepažinią visatos sandarą, apie 
gėrį, kurio kupini ir kurį į aplinką spinduliuoja kai kurie 
žmonės. Dažnai tokiems asmenims oficialiai priskiriami 
du atlikti stebuklai, jie kanonizuojami ir nuo tada jau visai 
teisėtai vadinami šventaisiais. Norėdamas juos pažinti ir 
prie jų priartėti nors per nago juodymą, imu kurį nors, 
dažniausiai pasirinktą atsitiktinai, piešti. Bet pradėsiu iš 
pradžių.

Dailininko karjeros pradžioje net negalėjau pagalvo-
ti, kad galėčiau kurti sakralųjį meną. Aišku, vartydamas 
spalvotus albumus žavėjausi senųjų meistrų darbais. Ypač 
žavėjausi jų nesugalvotu naivumu, šventąjį kankinį vaiz-
duojant romia ir pamaldžia veido išraiška, o jam į nugarą 
ar į kaktą įsmeigtas (įkirstas) žudymo įnagis, kuriuo tasai 
buvo nugalabytas. Šventoji savo ruožtu laiko ant padė-
kliuko nupjautas krūtis. Sustingdavau prie naujesnių pa-
saulinio lygio korifėjų reprodukcijų, pavydžiai stebėjau 
savo bendraamžių kūrybą. Aš? Ką aš – dirbdamas vaiz-
dinės agitacijos srityje kepiau galybę leninų įvairiausiais 
formatais, įvairiausiomis padėtimis. Mėgau tapyti gražių 
moterų portretus, bet jos paprastai atsisakydavo savosios 
tapatybės. Gal įsivaizduodavo, kad natūroje yra daug gra-
žesnės? Ir štai atėjo Nepriklausomybė su tautinio, eko-
nominio, kultūrinio, na, ir religinio atgimimo viltimis. 
Pastarasis reiškėsi iki tol mums nematytomis piligrimys-
tėmis, procesijomis su bažnytine atributika. Prie altorių 
suklupę žegnojosi užkietėję ateistai. Netikėtai išmušė ma-
no valanda – darbovietėje susirado pagyvenęs žmogus, 
paklausė pavardės: „Taip, taip. Man sakė, kad tik jūs ga-
lite padėti.“ Ir papasakojo savo istoriją, kad pirmąją karo 
dieną (1941.VI.22) apie vienuoliktą valandą ryto apžiūri-
nėjo jau plaukiančius javus. Tada galulaukėje pamatė ant 
akmens sėdintį ir liūdnai galvą linguojantį Kristų. Dabar 
jis norįs, kad nutapyčiau javų lauke jo vaizdinį. Rūpinto-
jėlis turėtų būti panašus į netolimo miestelio D bažnyčios 
statulą; o pinigų daug neturįs. Galvojau, kad, man ryžtin-
gai atsisakius, paliks mane ramybėje. Kur tau. Pasipylė 
kasdieniai telefono skambučiai, vizitai. Išmesdavau žmo-
gelį pro duris, jis įlįsdavo pro langą. Galiausiai palūžau...

Kitas atvejis buvo rimtesnis: išgijusi po sunkios ligos 
moteris pažadėjo savosios gimtinės bažnytėlei paaukoti 
šv. Antano paveikslą su Kūdikėliu ir žydinčiomis lelijo-
mis ant rankų. Peržiūrėjau artimiausiose bažnyčiose tokio 
siužeto paveikslus ir ėmiausi darbo. Kadangi netenkino 
matytieji avinėlių veidais, nutariau tapyti truputį apiben-
drindamas realius žmones. Šventajam tiko Dainius: mąs-
lus barzdotas veidas, geros akys, pradėjęs plikti pakaušis. 

Sunkiau sekėsi su Kūdikėliu Jėzumi. Pirmasis kūdikėlis 
buvo verksnys ir pamatęs mano įdėmų žvilgsnį imdavo 
nenuramdomai bliauti. Antrasis – hiperaktyvus ir po kelių 
minučių pozavimo imdavo šventąjį tampyti už barzdos. 
Teko Dainiui vietoj kūdikėlio laikyti paskolintą lėlę. Per 
tą laiką lelijos nuvyto, bet mes nesikrimtome: vietoj jų 
šventojo modelis galėdavo sulenkta ranka laikyti cigare-
tę, kurią vis patraukdavo išpūsdamas dailius apskritimus. 
Užsakovė buvo patenkinta manuoju šedevru, bet po poros 
dienų grįžo verkdama. Girdi, klebonėlis įtūžo, ėmė trypti 
kojomis ir atsisakė jį priimti. Nuraminau ją kalbėdamas, 
kad paaukosime kur kas didesnei bažnyčiai, kurios kle-
bonas tikrai protingesnis. Taip ir įvyko, nors po trumpos 
apžiūros tasai paprieštaravo: „Ne, čia ne šv. Antanas, o 
šv. Juozapas.“ Buvau priblokštas – iš kur jie asmeniškai 
pažįsta tuos šventuosius? Atrodytų, lyg kiekvieną dieną 
diskutuodami liturginėmis temomis sėdėtų prie kavos 
puodelio. O aš po dar kelių nenusisekusių kontaktų su 
Bažnyčios tarnais susimąsčiau ir savikritiškai nuspren-
džiau, kad man trūksta tikro ar tariamo dvasingumo, kad 
manyje tikriausiai tūno kipšiukas, kurį dvasininkai pajau-
čia iš toli, nes tai jų veiklos sritis. Tuo metu jau buvau 

šventųjų srityje įgavęs pagreitį ir sustoti negalėjau. „Ne-
žinomam šventajam“ pozuoti paprašiau tuometinės dar-
bovietės ūkvedį. Pamatytumėte, koks savimi patenkintas 
paveiksle stovėjo kankinys Pronckus su mano kirveliu 
kaktoje ar nugaroje – neprisimenu kur, nes paveikslo ne-
išsaugojau. Nenujautė vargšelis, kad paveikslas pranašin-
gas – greitai pasikeitė įstaigos vadovybė ir ūkvedys buvo 
jos užknistas ir gėdingai išvarytas.

Prieš dvi žiemas vienas bičiulis kalbėjo, kad kieme su-
gavo ir priglaudė jauną kuosą pamuštu sparnu, bet laikan-
tis katiną ir šis ją godžiai stebi ir persekioja. Ar negalėčiau 
priimti į dirbtuvę peržiemoti Rapolą? Kodėl gi ne? Bet 
jau kitą dieną jis, bjaurybė, išmoko snapu atidaryti pasi-
skolintą narvelį. Iš senos televizoriaus dėžės sumeistra-
vau kalėjimą, kuriame buvo net grotuotas langas. Mano 
kalinys kaukšėjo kaukšėjo snapu, kol pamačiau per akliną 
sieną išlendant pilkai juodą galvutę. Galiausiai nusibodo 
paukščio bandymai vaduotis ir suteikiau laisvę naudotis 
visomis dirbtuvės patalpomis bei teikiamais patogumais. 
Kuosos – bendruomeniniai paukščiai, todėl priprato-
me vienas prie kito: ateini į dirbtuvę, Rapolas pajaučia 
tai ir nepakartojamu metaliniu balsu kiaukteli pasisvei-
kindamas iš kažkurio užkaborio. Sėdint prie kompiute-
rio ar stovint prie molberto, įsitaisydavo ištiestos rankos 
atstumu ir stebėdavo apskritomis gelsvomis akimis. 
Kaip žmogus – užsnausdavo, prarasdavo pusiausvyrą. 
Sentimentai sentimentais, bet tik tada supratau begalinę 
bičiulio klastą: kuosos šalinimo organai visai kitaip su-
tvarkyti ir jos kaip katino nepatupdysi į dėžę su akmenė-
liais. Dergė visur ir kada tik panorėjusi. Kaip išganymo 
laukiau orų atšilimo ir tada palikau atvirą langą. Įprato 
Rapolas pas mane ir tik po trijų dienų išskrido. Dar šią 
vasarą su kibiru vandens ir šluoste landžiojau dirbtuvės 
užkaboriais. Savaime atsitiko, kad iš atminties nutapiau 
bičiulį su paukščiu ant galvos. Tada tereikėjo pridėti tech-
ninių kompozicinių smulkmenų: viršuje įvairaus dydžio 
paukščių, apačioje – ant debesėlių muzikuojančius ange-
lus. Akį rėžė šv. Pranciškaus natūralistinis veidas, jį teko 
užtepti storu dažų sluoksniu ir visai netyčia išėjo dvipras-
mybė. Bet taip yra visur ir visada: glostai kažkam galvy-
tę, o tasai ir apdergia tave. Liūdna konstatuoti, bet ir aš 
ne kitoks, nes kartais taip malonu artimam savo iškrėsti 
kad ir nedidelę kiaulystę. Ne mano sugalvota, kad patys 
nuobodžiausi žmonės – blaivininkais tapę buvę alkoho-
likai, jaunystėje audringą poledinį gyvenimą gyvenusios 
amžiaus sulaukusios moterys. Ir vienų, ir kitų didaktiškai 
moralizuojančius pamokymus galima surinkti ir išleisti 
vidutinio formato knyga „Kaip gyventi teisingai. Žvilgs-
nis nuo Teisuolių kalno“. Toks aš nesu, todėl vieną tokį 
teisuolį, kurį iki šiol laikau nemažu pašlemėku, piktdžiu-
giškai kikendamas nuolat pavaizduoju vis kitu šventuoju. 
Juk aš ne šventasis ir kitaip elgtis nesugebu.

– KOSTAS POŠKUS –

(Ne)šventųjų gyvenimai

Autoriaus piešinys
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ŠIAURėS KATINAIDidieji mažojo princo išradimai
Ištraukos iš leidyklos „Asinus ad lyram“ spaudai rengiamo Tomo Dirgėlos veikalo*

I. Patiekalai, įdaryti obuoliais
Žolėje guli MAŽASIS PRINcAS. Labai alkanas,

trečia diena nieko skrandyje neturėjęs. Išgirsta balsą.

LAPĖ. Laba diena.
MAŽASIS PRINCAS. Laba diena. 

MAŽASIS PRINcAS apsidairo aplink, bet LAPėS nepamato.

LAPĖ. Aš čia, po obelimi.

MAŽASIS PRINcAS jąją jau pastebi, jo akys sublizga, 
keletą kartų sučepsi lūpomis.

MAŽASIS PRINCAS. Eik šen, pažaisime! (Uždeda ranką 
ant šalia gulinčio pagalio)

LAPĖ. Aš negaliu su tavimi žaisti, aš neprijaukinta.
MAŽASIS PRINCAS. Ai, tikrai... (Meiliai) Kac kac kac!

Iš už obels atbėga KATINAS.

MAŽASIS PRINCAS. Škac!

KATINAS nubėga.

MAŽASIS PRINCAS (LAPeI). Kuprinėje turiu kitų metų 
žiemos sezono kailių katalogą, gal nori drauge pavartyti?

LAPĖ. Tikrai? (Artėja link MAŽOJO PRINcO)

LAPeI artėjant, MAŽASIS PRINcAS nuo žemės
iš lėto kelia pagalį.

II. Emigracija
MAŽASIS PRINcAS stovi šalia ROŽėS,

ruošiasi išvykti iš savo planetos.

ROŽĖ. Lik sveikas.
MAŽASIS PRINCAS. Liksiu, jei tik Airijoje galios mano 

sveikatos draudimas.
ROŽĖ. Nemanau, juk dirbsi nelegaliai
MAŽASIS PRINCAS. Kodėl? Sakė, bus normali darbo 

sutartis.
ROŽĖ. Pasiskaityk laikraščius, naivuoli, – visi taip sako. 

Negi manai, kad Dubline iš tikrųjų dirbsi šokėju?
MAŽASIS PRINCAS. Taip buvo parašyta skelbime. Be 

to, vežuosi ir sambos kursų baigimo pažymėjimą. Ei, ne-
verk, per šventes grįžinėsiu.

ROŽĖ. Neverkiu, man sloga. 

III. Telefonas
MAŽASIS PRINcAS sutinka PReKYBININKą.

MAŽASIS PRINCAS. Laba diena.
PEKYBININKAS. Laba diena.
MAŽASIS PRINCAS. Ką čia pardavinėji?
PREKYBININKAS. Piliules troškuliui malšinti. Nuryji 

vieną per savaitę ir nebenori gerti.
MAŽASIS PRINCAS. O kodėl jas pardavinėji?
PREKYBININKAS. Jos sutaupo labai daug laiko. Žinovai 

apskaičiavo. Per savaitę susitaupo penkiasdešimt trys minutės.
MAŽASIS PRINCAS. Hm... Sakai, sutaupo laiko? Klau-

syk, jau seniai turiu tokią idėją – ką manai apie telefoną? 
Taip pat laiko sutaupytų, nereikėtų laiškų rašinėti ar pėdinti: 
paskambini, ir viskas.

PREKYBININKAS. Skamba visai įdomiai!

MAŽASIS PRINCAS. Tik, matai, pradiniam kapitalui pi-
nigų neturiu...

PREKYBININKAS. Pažįstu tokį Belą. Štai jo vizitinė 
(paduoda kortelę), manau, jis tau paskolintų su daug mažes-
niais procentais, negu tai padarytų bankas.

IV. Psichologo pagalba
MAŽASIS PRINcAS sutinka ŽIBINTININKą,

kuris ką tik užgesino žibintą.

MAŽASIS PRINCAS. Laba diena. Kodėl tu dabar užgesi-
nai tą gatvės žibintą?

ŽIBINTININKAS. Taip nustatyta. Labas rytas.
MAŽASIS PRINCAS. Kas nustatyta?
ŽIBINTININKAS. Užgesinti gatvės žibintą. Labas vakaras.

ŽIBINTININKAS uždega žibintą.

MAŽASIS PRINCAS. O kodėl tu jį dabar uždegei?
ŽIBINTININKAS. Taip nustatyta.
MAŽASIS PRINCAS. Žmogau, tau viskas gerai? Šneki 

visiškas nesąmones... Klausyk, gal nori man išsipasakoti? 
Turėtų palengvėti.

ŽIBINTININKAS (krinta ant kelių, ima ašaroti). Gerai, 
gerai! Kai mane paliko žmona, nebežinojau, ką daryti ir kur 
dėtis, griuvo visas gyvenimas! Anksčiau dirbau žibintų ga-
mykloje, bet dėl depresijos turėjau darbą palikti, vėliau ne-
beturėjau kaip susimokėti už nuomą, o tada...

V. Stikliukas degtinei gerti
MAŽASIS PRINcAS sutinka GIRTUOKLį.

MAŽASIS PRINCAS. Ką tu čia veiki?
GIRTUOKLIS. Geriu.
MAŽASIS PRINCAS. Kodėl tu geri?
GIRTUOKLIS. Kad kai ką užmirščiau...
MAŽASIS PRINCAS. Žinai, ir man reikėtų.

GIRTUOKLIS paduoda rankoje laikomą butelį.

MAŽASIS PRINCAS (sutrikęs). Tai šitaip ir gerti – tiesiai 
iš butelio?

GIRTUOKLIS. Nu jo, o ką?
MAŽASIS PRINCAS. Na, supranti – ligos... Man lūpų 

pūslelinė, užsikrėsi, o be to, gal ir pats ne sveikuolis.

MAŽASIS PRINcAS šiek tiek pagalvoja, pasikuičia
kuprinėje ir išsitraukia dvi gydomąsias vakuumines taureles.

MAŽASIS PRINCAS. Imk – viena tau, kita man.

VI. Aptvaras avims
MAŽASIS PRINcAS sutinka susirūpinusį ŪKININKą.

MAŽASIS PRINCAS. Kas nutiko?
ŪKININKAS. Mano avys baigia nuėsti visus aplinkinius 

krūmus, jau pradėjo niokoti ir baobabus... Kvepia teismais, 
prarasiu visą savo ūkį!

MAŽASIS PRINCAS. Pabandyk jas suvaryti į vieną vietą 
ir aptverti tvora.

ŪKININKAS (pašokęs iš džiaugsmo). Sakai, tvora?
MAŽASIS PRINCAS. Na, taip – panašia, kokia būna ap-

tverta teritorija masinių renginių metu arba statybų teritorija.
ŪKININKAS (nubėgdamas su šypsena). Ačiū tau, išmin-

tingasis neūžauga!

VII. Rudas batų tepalas
MAŽASIS PRINcAS pėdina per dykumą, mato nukritusį 

lėktuvą ir prie jo sėdintį PILOTą. Prieina prie pastarojo.

MAŽASIS PRINCAS. Kas nutiko, ar gyvas?
PILOTAS. Gyvas, gyvas... Tik, atrodo, išsipurvinau batus.
MAŽASIS PRINCAS. Ne bėda, štai (iš kuprinės ištraukia 

batų tepalą).
PILOTAS (ima ašaroti). Bet mano batai rudi, o šis tepalas 

skirtas juodai avalynei!
MAŽASIS PRINCAS. Velniava! Ir kodėl niekas iki šiol 

nesugalvojo rudo batų tepalo!

VIII. Drožtukas
MAŽASIS PRINcAS tebestovi prie PILOTO.

PILOTAS. Prašau... nupiešk man avį!
MAŽASIS PRINCAS (baisiai nustebęs). A?
PILOTAS. Nupiešk man avį...

MAŽASIS PRINcAS iš kuprinės išsitraukia
bloknotą ir pieštuką.

MAŽASIS PRINCAS. Ech, pieštukas nulūžęs... Gal turi 
peilį?

PILOTAS. Štai imk.

MAŽASIS PRINcAS peiliu drožia pieštuką, įsipjauna į 
pirštą.

MAŽASIS PRINCAS. Prakeikimas! Negi negali būti pa-
prastesnio būdo, kaip nudrožti pieštuką?

* Ištraukas spaudai parengė leidyklos atstovė Skaistė 
Dirgėlienė.


