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Ar Nepriklausomybė kilo iš pykčio?
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Šioje esė kalbama apie Dievą, tačiau taip, kaip tai da-
ro filosofai, o ne teologai. Filosofija yra autonomiško ir 
kūrybingo buvimo būdas, kai savarankiškomis proto pa-
stangomis bandoma atsakyti į esminius žmogaus buvimo 
klausimus ir suvokti, kas yra pasaulis, kas yra Dievas, kas 
yra žmogus. Tad bus dėstoma ne Dievo doktrina – ar ji 
būtų krikščioniška, ar judėjiška, ar islamiška, ar hinduis-
tiška, – ką paprastai atlieka teologai, bet būtent proto pa-
stangomis siekiama apmąstyti gyvojo Dievo galimybę. 

Visos religijos, tiek trys monoteistinės – judaizmas, 
krikščionybė ir islamas, – tiek likusios politeistinės, pra-
deda nuo Dievo duoties ar dievų panteono duočių. Jos 
sukonstruoja Dievo duotį ir taip įgyja tam tikrą doktriną, 
pasako, kaip Dievas yra duotas. Tarkim, krikščionybėje 
Dievas yra duotas kaip Trejybė: Dievas Tėvas, Dievas 
Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Krikščionių teologai 
sako, kad Trejybė yra slėpinys, protu neįmanoma suvok-
ti, kodėl taip yra. Trejybė yra vakarietiško Dievo duotis. 
Ji sukuriama, kai įvardijama transcendencija, kuri, savo 
ruožtu, yra tai, kas anapus šio pasaulio, kažkur kokybiš-
kai labai toli, tad yra siaubinga, kaip Sigito Gedos lie-
tuviškai prakalbintas antrojoje Duino elegijoje pasakė 
Raineris Maria Rilke: „Baisūs visi angelai. 
Ir vis viena, o varge, apdainuosiu aš jus, vos 
ne mirtį nešą sielos paukščiai, pažinodamas 
jus.“ Transcendenciją mes įpratę prisijaukinti 
žmogiškojo pasaulio kategorijomis ir vaizdi-
niais, o gryna transcendencija, tarkim, pasiro-
džiusi apaštalui Pauliui kelyje į Damaską, kai 
prieš jį stojo prisikėlęs Jėzus, Paulių tiesiog 
supurtė. Tai buvo sukrečianti transcendenci-
jos patirtis – baimė ir drebėjimas Viešpaties 
akivaizdoje, radikalus egzistencijos, likimo 
ir kasdienybės lūžis. Gryna transcendencija 
yra sunkiai ištveriama, bet visos religijos su-
siformuoja taip, kad įvardija transcendenciją, 
padaro ją simbolišką, žmogiškais vaizdiniais 
apipavidalintą. Tokia ji tampa prieinama ir 
ją galima dėstyti kaip doktriną. Kaip judėjų, 
krikščionių, musulmonų arba krišnaistų dok-
triną ir t. t. Visos religijos vienaip ar kitaip 
įvardija Dievą. Visi religiniai karai, žudymai 
Dievo vardu yra žudymai iš Dievo duoties. 
Islamistai žiūri, kad jų Alachas yra toks, o 
krikščionių Dievas kitoks, ir mušasi dėl skir-
tingų Jo įvardijimų, dėl nevienodų Dievo duočių. Dievas 
yra vienas, Jis sukūrė pasaulį, mus visus, bet mes susi-
kuriam skirtingas Dievo duotis. Ir pačioje krikščiony-
bėje yra katalikų Dievas, stačiatikių Dievas, protestantų 
Dievas, yra įvairių protestantų judėjimų Dievas ir šie visi 
skirtingi Dievo įvardijimai yra priežastis nesutarimų ir 
ginčų, dėl kurių ankstesniais šimtmečiais Europoje pra-
lieta daug kraujo.

Tikriausiai girdėjote skambų Friedricho Nietzschės po-
sakį: „Dievas mirė.“ Bet yra ir kitas anekdotinis posakis, 
kurį studentai rašinėja ant universiteto auditorijų stalų: 
„Dievas mirė. Pasirašo Nietzsche. Nietzsche mirė. Pa-
sirašo Dievas.“ Nietzsche XIX a. pabaigoje pasakė, kad 
Dievas mirė. Šie žodžiai tapo epochos diagnoze, epochos, 
kuri teikia susimąstyti verčiančių ženklų: Olandijoje ir 
Anglijoje vietoj uždaromų bažnyčių steigiami kultūros 
namai. Ten skaitomos populiarios paskaitos, o relikvijos 
išvežamos į Lotynų Ameriką, kur yra paklausa. Sovieti-
niais laikais Lietuvoje bažnyčios buvo verčiamos sandė-
liais ir kultūros namais. O dabar Olandijoje ir Anglijoje, 
laisvose šalyse, kur nėra totalitarizmo ir komunizmo, vie-
toj bažnyčių irgi atsiranda kultūros namų. Kaip galima 
rasti gyvąjį Dievą, jeigu iš tiesų Nietzschės žodžiai, kad 

Dievas mirė, yra būtent epochos diagnozė? Gal iš tikrų-
jų vakarietiška Dievo duotis, pavyzdžiui, Anglijoje arba 
Olandijoje, tokiose liberaliose ir sekuliariose šalyse, yra 
mirusi? Bet būtina patikslinti Nietzschę: mirė ne Dievas, 
bet vakarietiška Dievo duotis. Dievybės dvelksmą gali-
ma pajusti klevo, augančio šalia uždaromos bažnyčios, 
lapijos žavesy, gyvasis Dievas niekur nedingo. Jo pėdsa-
ką galima aptikti į naujuosius kultūros namus paskaitos 
pasiklausyti atėjusios senutės suvargusiame veide.

Galima sakyti, kad islamistų Dievo duotis dabar yra 
labai energinga. Panašiai kaip viduramžiais buvo gyvy-
binga krikščionių Dievo duotis, kai rengti kryžiaus žy-
giai, kunkuliavo energija kovoti už krikščionių Dievą ir 
vaduoti Kristaus kapą. Krikščionys viduramžiais buvo 
nusiteikę kaip dabartiniai islamo išpažinėjai, kovojantys 
už Alachą, aukojantys savo gyvybę teroro aktuose. Bet 
praeis galbūt keli šimtai metų ir jų Dievo duotis apmirs. 
Kai informacinės technologijos apima visą pasaulį, kas 
žino, kas gali atsitikti po dešimtmečio kito?

Tad belieka eiti anapus Dievo duoties gyvojo Dievo 
patyrimo link. Dievas nemiršta, nes yra anapus gimimo 
ir mirties ciklų. Jis yra transcendencija, kuri grindžia pa-
saulį. Bet mūsų Dievo įvardijimai gali apmirti. Skirtį tarp 
klasikinės ir naujosios filosofijos galima daryti brėžiant 
skirtumą tarp herojiškojo filosofo ir gyvenimo meistro. 
Herojiškojo filosofo, kurį geriausiai įkūnija Platono fi-
gūra, Dievas yra kažkur toli. Platonas vaizduoja žmones 
sėdinčius oloje sukaustytomis kojomis ir kaklais ir ma-
tančius tik šešėlius. Herojiškojo filosofo uždavinys – iš-
sivaduoti iš kasdienybės kalėjimo ir, išėjus iš olos, žengti 
į saulės apšviestą sritį, t. y. išeiti į transcendenciją, kuri 
Platonui yra tiesų, turinčių idėjų pavidalą, saugykla. Bet 
paprastai mums, kasdienybės gyventojams, transcenden-
cija yra jau įvardyta, visada paversta duotimi: doktrina 
ar dogma. Jeigu gimei religingoje šeimoje, tai tampi 
įšventintas į religinę praktiką, kuri disponuoja transcen-
dencijos vaizdiniais ir nurodo tavo veiksmus jų atžvilgiu. 
Bet gyvasis Dievas – tai gyvenimo meistro Dievas. Gy-
venimo meistras nesiekia išeiti anapus kasdienybės. Jis 
svarsto: jeigu kasdienybėje nerasime Dievo, tai nerasime 
Jo niekur. Turime išmokti čia ir dabar, mūsų kasdieniame 
patyrime, rasti Dievą. Tik toks Dievas gali būti gyvas. 

Gyvenimo meistras nesiekia transcenduoti šio pasaulio, 
bet stengiasi jame atrasti anapusybės pėdsakų.

Kokie tie pėdsakai? Tai daiktų žavesys arba artimo 
žmogaus veido žavesys, arba, pavyzdžiui, jeigu dirbi sa-
nitaru ligoninėje, tai kito žmogaus veido vargingumas. 
Grožio akimirkos: daiktų žavesys, tarkim, rudeninių kle-
vų ar kaštonų alėjos žavesys, nėra estetika. Tai daugiau 
negu estetika, nes čia yra tai, kas dieviška. Kaip ir artimo 
žmogaus veido žavesys nėra estetika. Per artimo žmogaus 
veido žavesį atsiskleidžia Dievo pėdsakai. Kasdieniame 
patyrime būna akimirkų, kai blyksteli dieviškumas. Jei-
gu mes jį bandome versti dogma, doktrina ar mokymu, 
tai atskiriame nuo rasties vietos, nuo to, kur šventasis 
Pranciškus rasdavo Dievą, kai jis sakydavo pamokslus 
seseriai saulei, paukščiams ir kitiems Dievo kūriniams. 
Šventasis Pranciškus rado Dievą gamtos daiktuose. Jei 
atskiriame nuo gamtos daiktų, kuriuose Dievas švyti, tai 
paverčiame Jį abstrakcija, duotimi. Dabartinėje epochoje 
Dievo duotis yra nepakankama gyvos transcendencijos 
patyrimui. Įvardytas Dievas yra nepakankamas. Doktri-
na paverstas Dievas taip pat yra nepakankamas. Jis yra 
nepakankamas tam, kad maitintų gyvą tikėjimą, – reikia 

gyvojo Dievo patyrimo, reikia patirti ne Die-
vo duotį, bet gyvąjį Dievą. 

Gamtos daiktų švytėjime yra kažkas, kas 
švyti. Kai gamtos daiktai švyti skleisdami 
grožio akimirkas, juose švyti jų Kūrėjas. 
Klasikinė krikščioniška skirtis tarp Dievo, 
kaip Kūrėjo, ir pasaulio, kaip kūrinio, įgy-
ja tikrąją prasmę, kai daiktų švytėjime ap-
tinkame jų Kūrėjo pėdsakų. Dievas sukūrė 
pasaulį kaip savo kūrinį ir pasaulyje, kaip 
Dievo kūrinyje, atsekame Dievo pėdsakus. 
Pagonybės klaida yra sukeisti kūrinį su Kū-
rėju – užuot garbinus Kūrėją, garbinti kūrinį. 
Būtina išmokti kontempliuoti Kūrėjo pėdsa-
kus kūrinyje, būnant kasdienybėje. Išeiti į 
vienuolyną, kad atrastum Dievą, nėra vie-
nintelis būdas bendrauti su Aukščiausiuoju. 
Dievybę gali atrasti kasdieniame pasaulyje, 
savo patyrime. Ir būtent šis Dievas, atran-
damas kiekvieno patyrime, ir yra gyvasis 
Dievas. Jis iki gimimo ir iki mirties ciklų. 
Kol egzistuos pasaulis, tol egzistuos ir šitas 
Dievas, kuris atsispindi jusliniuose daiktuo-

se kaip antjuslinis žavesys ir spindesys. Šitas Dievas ana-
pus Dievo duoties yra gyvasis Dievas. Mes Jį galim bet 
kada atrasti, nereikia kaip herojiškajam filosofui keliauti 
kažkur ten toli, anapus šio pasaulio. Užtenka kreiptis į 
kiekvieną pasaulio dalelę ir joje galima atsekti jos kūrėją – 
Dievą. Doktrinos gali mirti, bet Dievo pėdsakai daiktuo-
se nemiršta. Jie visada yra, nes Dievas daiktus palaiko. 
Kai Jis nustos palaikyti, grįsti šį pasaulį, tada pasaulis pa-
sibaigs. Bet kol jis tęsiasi, tol yra grindžiamas Dievo, tol 
Dievas, kaip pasaulio pagrindas, yra gyvas. Bet dogmos, 
kuriomis įvardijame savo patyrimą, gali keistis, apmirti, 
tada kuriamos kitos – naujesnės ir t. t.

Dievas gyvena ne tik anapus Jo duoties, bet ir anapus 
kalbos, nes Dievo duotis – tai įvardytas Dievas, kuris 
įgyja doktrinos arba dogmos pavidalą. Bet jeigu mes 
einame link Dievo anapus Dievo duoties, tai šis Dievas 
yra iki Jo įvardijimo, bevardis ta prasme, kad nėra nei 
krikščionių, nei judėjų, nei islamo išpažinėjų, nei kriš-
naistų. Jis yra universalus Dievas, grindžiantis šį pasaulį.

Nukelta į p. 3► 

Dievas anapus Dievo duoties
AugustiNAs DAiNys

Taurimos Bunkutės nuotrauka
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Esi? Būsi? Galėtum būti?LAIKU IR NELAIKU

Vasario viduryje teko dalyvauti Nacio-
nalinėje dailės galerijoje vykusioje Mar-
garitos Matulytės paskaitoje „Kaip atrodo 
sovietinė laimė fotografijoje“. Kalbėta 
apie trafaretinio žmogaus įvaizdį, simboli-
nį simuliakrinės gerovės konstravimą, išcen-
zūruotą priespaudą ir sumontuotą laimę. 
Tačiau paskaita labiau atskleidė ne tai, 
kas ką tik paminėta (sovietinės ideologijos 
praktikas daugiau mažiau žinome ar numa-
nome), bet mūsų pačių santykį su sovietine 
praeitimi. Tokiuose renginiuose paprastai 
įdomiausia, kaip yra kalbama apie praeitį 
ir atmintį, koks yra tas dabarties kalbėji-
mas apie istorinius įvykius, kokiais žen-
klais pažymėtas, ką išduodantis. 

Nesunku pastebėti, kad šis ir panašus 
kalbėjimas apie sovietinę „laimę“ yra vis 
dar labai keblus, komplikuotas ir traumi-
nis. Ne tik populiariajame diskurse, bet 
ir moksliniame. Žvilgsniai į praeitį, kad 
ir kokie rimti ir disciplinuoti, dažnai ne-
atsiejami nuo apmaudo (dėl „istorinės ne-
teisybės“), tampančio pagrindiniu vieno 
ar kito istorinio diskurso motyvu ar net 
argumentu. Gal todėl tokios nepastebimos 
tampa šiuolaikinės ideologijos, dabartinės 

problemos, nes istorinio blogio, nelaisvės, 
priespaudos apibrėžimams reikia savo 
priešybių – tik įsivaizduojant, kad dabar 
tai tikrai gyvename laisvėje, gerovėje ir 
nepriklausomybėje, tie pasakojimai tam-
pa reikšmingiausi, galintys būti panaudoti 
kolektyvinei tapatybei konstruoti. 

Sunku analizuoti, vertinti ir prisiminti 
sovietinės ideologijos aparatus be absurdo 
elementų, be absurdiško juoko, bet sovie-
tinė „laimė“ fotografijoje auditorijai tokio 
juoko nekelia. Vienintelis galintis skam-
bėti juokas yra tasai iš apmaudo, nusivyli-
mo ir pykčio. Gal tai reiškia, kad sovietinė 
praeitis yra visai ne praeitis, galinti būti 
aktuali kaip tiesiog dar vienas diskursas 
ir naratyvas, o dabarties kategorija, nuolat 
išgyvenamas procesas? Gal šis įtemptas 
ryšys egzistuoja ne su atvėsusiais istori-
niais įvykiais, o su pačiais savimi? Galbūt 
todėl sovietinis naratyvas yra toks opus ir 
skaudus?

Bet tai nėra vienintelė apmaudo forma 
– kiti istoriniai pasakojimai vis dar kons-
truojami imperialistiniais sentimentais. 
Viešajame diskurse galima išgirsti resenti-
mentu pažymėtų nuogąstavimų, neva LDK 

galėjo plėstis ne Juodosios jūros, o Mongo-
lijos, Kinijos link. Įaudrinta imperialistinė 
vaizduotė su salstelėjusiu apmaudu kalba 
apie milijonines armijas ir antžmogiškus 
karinius pajėgumus. Įžeistos imperialisti-
nės ambicijos, resentimentas ir apmaudas, 
nusivylimas ir pyktis – atrodo, būtent šie 
elementai suformavo tai, ką šiandien lai-
kome Nepriklausomybe. Ši Nepriklau-
somybė kilusi iš pykčio, iš priešiškumo, 
iš nuolat atsinaujinančios neapykantos ir 
įžeistų ambicijų. Ši Nepriklausomybė – 
įsiutusi, nuolat reprodukuojanti apmaudą 
ir – paradoksalu? – priklausanti vis dar ki-
tiems istoriniams laikotarpiams, negalinti 
nuo jų atsiplėšti, todėl nuolat nesėkmingai 
save steigianti.  

Ją žeidžia flomasteriu perbraukti Gedi-
mino stulpai protestuotojos prieš neonacio-
nalizmą plakate, nes valstybiniai simboliai 
priklauso ne piliečiams, o personifikuotai 
Nepriklausomybei – tai jos nuosavybė. Ją 
žeidžia per nacionalines šventes ant pastatų 
neplazdančios vėliavos, todėl mums grasi-
nama baudomis. Ją žeidžia net vasario 16 
d. nupigintos tarybinės dešrelės, kurios ne 
tik apnuogina to apmaudo komiškumą, bet 

ir atveria skurdo simboliką, nepatenkančią 
į fasadinius laisvės ir gerovės įvaizdžius. 
Ją žeidžia prastuomenės protestai ir mar-
ginalinių gyvenimų išviešinimai, todėl pa-
grindinėmis miestų gatvėmis gali žygiuoti 
tik nacionalistinio apmaudo ir pykčio Ne-
priklausomybę pripildantys – ir taip „at-
gaivinantys“ – radikalūs nacionalistai. 

Tokią Nepriklausomybę reikia nuolat 
steigti, jai reikia pompastiškų minėjimų, 
kad įtikintų save ir mus. Nes tuo sunku 
patikėti, nes viskas, ką žinome apie Ne-
priklausomybę, kaip jaučiame ją – visa 
tai yra apmaudi praeitis, kelianti pyktį. 
Nepriklausomybės kategorija priglaudė 
visas apmaudžias, isteriškas, resentimentu 
paženklintas projekcijas. Kažin ar čia yra 
ką švęsti.

– DoNataS PauLauSKaS –

ATVIRAS KLAUSIMASNepriklausomybė iš pykčio ir apmaudo

Mozė ganė savo uošvio Jetro, Midjano kunigo, kaime-
nę. Nuvaręs kaimenę už dykumos, jis atėjo prie Horebo – 
Dievo kalno. Viešpaties angelas jam pasirodė degančio 
krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krū-
mas, nors ir skendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė sau ta-
rė: „Turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, 
kodėl tas krūmas nesudega.“

Kai VIEŠPATS pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, 
Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo: „Moze, Moze!“ – 
„Aš čia!“ – tas atsiliepė. Tada jis tarė: „Neik arčiau! Nu-
siauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė! 
Aš esu Dievas tavo tėvo, – jis toliau kalbėjo, – Dievas 
Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo.“ Mozė užsi-
dengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą.

 O VIEŠPATS tęsė: „Aš mačiau savo tautos kančią 
Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. 
Iš tikrųjų aš gerai žinau, ką jie kenčia, nužengiau išgelbė-
ti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų 
kraštą, į kraštą, tekantį pienu ir medumi.“ 

„Betgi, – Mozė sakė Dievui, – kai nueisiu pas izraelie-
čius ir sakysiu jiems: „Jūsų protėvių Dievas atsiuntė ma-
ne pas jus“, – ir jie manęs klaus: „Koks yra jo vardas?“ – ką 
aš jiems pasakysiu?“ Dievas Mozei tarė: „Aš esu, kuris 
esu. – Ir jis tęsė. – Tu taip kalbėsi izraeliečiams: „Aš Esu 
atsiuntė mane pas jus.“ Dievas vėl kalbėjo Mozei: „Taip 
tu kalbėsi izraeliečiams: „VIEŠPATS, jūsų protėvių Die-
vas – Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo – 
atsiuntė mane pas jus.“

Šis bus mano vardas per amžius, šiuo vardu manęs 
šauksis visos kartos.“

Iš 3, 1–8a. 13–15

Užgirdus apie kaimenę ir piemenį, mums, lietuviams, 
sukyla šilti jausmai. Tebedainuojame graudžias dainas, 
kur piemenėliai vargdienėliai laukia nesulaukia patekan-
čios saulutės. Kiti vis dar aprauda parduotas vasaras, sa-
vas ar svetimas. Mums smagu, kad antai ir šventos knygos 
palankios piemenų pasauliui. Pats Dievas juk pasivadina 
ten kaimenės ganytoju. Dovydas į karalius buvo paimtas 
nuo savo tėvo bandos. Prie Jėzaus lopšio pirmieji atskuba 
ne kunigai, o Betliejaus piemenys, be jų kalėdiniai pa-

sakojimai netektų ano brangaus ryšio su liaudimi. Dabar 
štai Išėjimo knyga primena, kad ir Mozė savo lemtingąją 
akistatą su Dievu patyrė beganydamas uošvio avis. 

Tiesa, Mozei uošvio banda buvo iš reikalo. Išėjimo kny-
ga rašo, kad prieš tai jis sudorojo vieną egiptietį, engusį 
žydus, ir pabūgęs faraono keršto spruko į Midjano kraš-
tą, kur rado nuotaką ir saugų prieglobstį. Vėl pažįstamas 
scenarijus. Tik vietoj faraono policijos Mozę ant Horebo 
kalno sučiumpa jo protėvių Dievas, jau susidomėjęs žydų 
vargais Egipto nelaisvėje ir parengęs jų gelbėjimo planą. 
Mozė, drąsus ir sumanus vyrukas, taps to laisvės žygio 
šaukliu ir išvaduotos tautos tėvu.

Visoje Biblijoje nėra svarbesnio, įspūdingesnio Dievo 
apsireiškimo už šį, įvykusį ant Horebo kalno. Tai pradžia, 
užuomazga to, kas ilgainiui bus paskelbta senosios San-
doros tikėjimo ašimi. Apie ją suksis visa religinė Izraelio 
mintis, kulto apeigos, moralės kodeksas, politinio ir so-
cialinio gyvenimo normos. Išėjimo įvykis aidės Naujojo 
Testamento autorių žodžiuose apie nukryžiuotą ir prikel-
tą Jėzų Kristų. Tai velykinio krikščionių tikėjimo para-
digma, o kartu galingas akstinas kiekvieną žmogaus ar 
bendruomenės pavergimo tikrovę pasmerkti ano protėvių 
Dievo vardu ir šauktis jo palaimos išsivadavimo pastan-
goms. Laisvės sąjūdžiai giminiuosis su Mozės figūra, jų 
vaizduotėje buvęs piemuo ves kovotojų būrius, laužys ka-
lėjimų grotas, ims į rankas automatą. 

Pati Horebo kalno teofanija nežada nei revoliucijų, nei 
kraujo praliejimo. Degantis ir nesudegantis krūmas, iš ku-
rio Mozė girdi Dievo balsą, veikiau glumina ir baugina, 
negu užkuria kovos dvasią. Žydams liepsnojantis erškėčių 
krūmas bus jų tautos atvaizdas – ji nesudega, neišnyksta 
svetimšalių persekiojama ir naikinama. Krikščionys savo 
ruožtu regės čia Bažnyčią, taip pat nesudegančią ir ne-
šančią Dievo balsą pasauliui. Viduramžiais Mozės krū-
mo liepsnose atsiras Mergelė Marija su kūdikiu, ji kaip 
theotokos, Dievo nešiotoja, apdovanota nesudeginamos 
mergystės malone, irgi turi teisę čia būti. Iki šiol vadina-
mosios Marijos valandos apgieda ją kaip degantį Mozės 
krūmą. Kita vertus, Horebo kalno įvykis leidžia plėtoti 
patrauklią mintį apie Dievą, kuris apsireiškia natūralio-
je aplinkoje, gamtos reiškiniuose, per kasdienybę ir pa-
prastumą. Visas pasaulis esąs ištisa teofanija, tik vieni tai 

pagauna ir stovi basi ant šventos žemės, o kiti sau toliau 
renka mėlynes. Čia žinomi anglų poetės posmai.

Turbūt neišsprendžiama šios scenos mįslė lieka Dievo 
vardas, praneštas Mozei iš degančio krūmo: aš esu, kuris 
esu. Augustinui jis reiškė Dievo esmės apibrėžimą, kurį 
lydi ir Dievo funkcijos nusakymas, randamas žodžiuose: 
Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Pasak 
Augustino, tai rodo kitą Dievo vardo pusę – jis yra dėl 
mūsų, pilnas gailestingumo. Tomui Akviniečiui biblinė 
frazė aš esu, kuris esu leido išplėtoti savo pinklią doktriną 
apie visų aukščiausią, grynąją būtį, kuri atsiranda pati iš 
savęs ir yra amžina, nepriklausoma ir nesikeičianti. Šios 
formuluotės daugeliui šimtmečių tapo krikščionių teolo-
gijos kertiniu akmeniu, jį pajudindavo tik vienas kitas ties 
erezijos riba balansuojantis mąstytojas.

Kad ir kaip būtų narpliojama didžioji Išėjimo knygos 
tautologija ehyeh aser ehyeh, verta atkreipti dėmesį, jog 
Dievas apreiškia save tik po to, kai dukart pašaukia Mozę 
vardu ir išgirsta jį atsakant: Aš čia! Galėtume sakyti, kad 
žmogaus atsiliepimas tarsi aktyvina Dievo vardą, pada-
ro jį žinomą ir veiksmingą. Ir Dievo esmė, ir jo funkci-
ja, Dievas kas ir Dievas kam, atsiskleidžia tik akistatoje 
su žmogumi, kuris išgirsta jo balsą ir atsiliepia. Panašiu 
būdu Evangelijoje pagal Joną prisikėlęs Jėzus pasirodo 
Marijai Magdalietei. Iš pradžių matydama tik sodininką, 
ji neatpažins savo mokytojo tol, kol nebus jo pašaukta 
vardu. Tą pačią akimirką atsiranda ir nauja misija, laiduo-
janti, kad mokytojas yra gyvas. Aktyvintas Dievo vardas 
ir Mozę išstums atgal į Egiptą įgyvendinti to, ką reiškia 
formulė esu, kuris esu. Dievas, kuris tampa įmanomas, 
atsiliepus žmogui.

Ši Dievo galimybė, pažadėta Mozei ant Horebo kalno, 
yra daugiau negu bet koks grynasis buvimas. Tiek ateisti-
nio, tiek teistinio dogmatizmo blokai neatlaiko ano tylaus 
balso dykumoje, kuris Dievo prisistatymą palydi žodžiu 
galbūt. Viskas, net pats Dievas, vieną dieną bus įmanoma 
tam, kuris, kaip anas Midjano piemuo, sutiks būti išvary-
tas į tikėjimo avantiūrą. 

-tj- 
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Vasario 22 d. Knygų mugės metu su keliais bičiuliais 
nusprendėme užsukti į kolegos Gintaro Grajausko nau-
jausios prozos knygos „Istorijos apie narsųjį riterį Tenksa-
lotą ir drakoną misterį Kaindlį“ pristatymą. Čia po dienos, 
praleistos sausakimšoje „Litexpo“ rūmų silkių statinėje, 
pagaliau pavyko rasti atgaivą – maloniai ausis kuteno 
Gintaro grupės „Kontrabanda“ atliekama muzika. Poeto, 
prozininko, eseisto, dramaturgo, dainų autoriaus ir atlikėjo 
bei daugybės kitų talentų savininko sodrus balsas melan-
choliškai tęsė: „Nesiūlysiu jums nei žaidimų, nei duonos.“ 
Manau, kad ši frazė iš jau klasika tapusios grupės dainos 
„Šeštos palatos bliuzas“ bene taikliausiai apibūdina paties 
Gintaro kūrybinę poziciją ir puikiai reprezentuoja jo mez-
gamą specifinį santykį su skaitytojais. 

Na, o „Agoros“ praeiviams siūlau galimybę paėjėti kelis 
tekstinius žingsnelius drauge su GINTAru GrAjAusKu, 
kuris, regis, ir toliau nusiteikęs nesiūlyti mums „nei žaidi-
mų, nei duonos“, nes tai anaiptol ne tas menininkas, kuris 
rinktųsi lengviausią kelią.

– Jei reikėtų išskirti vieną ypatingą tavo kūrybos bruo-
žą, veikiausiai rinkčiausi ironiją. Iš kur jos tau tiek pri-
siveisė? 

– Manyčiau, iš paprasčiausio pastabumo. Kiekvienas 
pastabesnis žmogus tiek savyje, tiek visuomenėje įžvel-
gia daugybę visokių tragikomiškų keistenybių, absurdo, 
amžino tų pačių žmogiškųjų kvailysčių pasikartojimo. O 
tai matydamas suvokia, kad be humoro, ironijos ir au-
toironijos čia – nė iš vietos. Yra gausybė dalykų, kurie 
tau nepatinka, kelia nusistebėjimą, tačiau puikiai žinai, 
kad pakeisti juos – ne tavo valioje. Belieka tik stebėti – ir 
stengtis pernelyg dėl to nesiautėti. Pasaulis – charmsiškas 
nutikimas, ne herojiška odisėja.

– Neseniai viename interviu paklaustas, koks būtų tavo 
literatūrinis herojus, atsakei, kad „Mikė Pūkuotukas – ko-
lega poetas, mielas ir paprastas vaikinas, pūkuotas ir ne-
pasikėlęs. Nagi visai kaip aš.“ Kiek šiame atsakyme telpa 
ironijos, ar tikrai laikai save mielu, paprastu, pūkuotu ir 
nepasikėlusiu? 

– Telpa nemažai. Ironiją galėtų pajusti visokio plauko 
demonizuotojai, kuriems mano persona nežinia kodėl 
kelia tokį beveik seksualinį jaudulį. Taip pat ir kai kurie 
kolegos, atsakinėjantys į panašius klausimus ir mėgsta-
miausiu literatūriniu personažu įvardijantys kokį žiauriai 
„kilmingą“ padarą – kad ir Stiveną Dedalą iš „Uliso“. 
Nors iš tiesų labiausiai mėgsta Brisių iš „Brisiaus galo“.

Dorotos Masłowskos pjesėje „Mums viskas gerai“ to-
kios dvi nuolat ant sofos prie televizoriaus sėdinčios mo-
terėlės atsakinėja į žurnalo moterims testą. Prie klausimo 
„Kas jūs esate?“ jos žaibiškai pasirenka atsakymą „a“: 
„Esu nepataisoma pasaulio klajūnė.“

O šiaip – žinoma, lygiai toks ir esu, kaip minėjau. Na, 
dėl to pūkuotumo gal kiek ir sumelavau.

– Esi dvylikos knygų autorius. O tai gana daug. Matyt, 
nepatiri balto popieriaus lapo baimės? Gal turi kokį slap-
tą receptą, kuris leidžia produktyviai rašyti?

– Anksčiau tų baimių būdavo – kol supratau, jog viskam 
savo laikas ir užsiiminėti kažkokiais kasdieniais trenažais, 
kad palaikytum rašytojo formą, yra bergždžias reikalas. 
Čia ne muzika, čia negana kasdien miklinti pirštus grojant 
gamas ir etiudus. Jei kokie trenažai ir padėtų, tai ne pirš-
tų miklinimo, o žvilgsnio nusvidinimo. Rašytojas gyvena 
kalboje, jis joje tiesiog būna. Kalbos pojūčiui ugdyti visai 
nebūtina kasdien rašyti – gana kasdien klausytis, skaityti, 
žiūrėti.

– Kaip manai, ar geras rašytojas visada pirmiausia yra 
geras žmogus? Ką tau pačiam reiškia „geras rašytojas“, 
pagal kokius kriterijus atskiri? O gal neskirstai?

– Nebūtinai geras žmogus. Istorija rodo, kad gali būti 
net ir gerokas niekšas. Bet – paradoksas – būtinai mylintis 
tuos kitus žmones, ir gerus, ir blogus. Stebintis juos, įsi-
gyvenantis į jų gyvenimus, užjaučiantis. Nesipuikuojantis 
nei savo gerumu, nei savo demoniškumu. Jei jis dar turi ir 
kalbos pojūtį, tai jau beveik kaip ir gana – galima manyti, 
kad turime reikalų su geru rašytoju.

– Praėjusį rudenį „Poetiniame Druskininkų rudenyje“ 
teko klausytis jaunųjų skaitymuose tavo sūnaus Dovydo 
kūrybos. Kokius jausmus sukelia tai, kad vaikas seka tavo 
pėdomis?

– Pačius geriausius. Džiaugiuosi jo pasiekimais labiau 
negu savaisiais. Pradžioje buvo labai netikėta – net neži-
nojau, kad jis rašo, o parodė iškart visą šūsnį eilėraščių, 
gerą pusę knygos...

Vyresnėlis Rokas irgi netoli tenubėgo – repuoja freestyle 
grupėje „Jama & W“. Na, kažkodėl visąlaik nujaučiau, 
kad tikriausiai nebus iš jų bankininkų...

– Prisimink save, išleidusį pirmąją knygą. Kaip jauteisi 
tada ir kaip jautiesi dabar, pasirodžius jau dvyliktajai?

– Kaip toj dainoj – „buvau aš jaunas kvailys – dabar aš 
senas kvailys“. O jei rimčiau – tada daug labiau džiau-
giausi ir įsivaizdavau, kad įvyko toooks didžiulis dalykas, 
gal net visas pasaulis staiga ėmė ir pasikeitė. Dabar tik 
linkčioji galvą, kreivokai šypsaisi ir matai: pasaulis tikrai 
per tuos daugybę metų pasikeitė – tik nežinia, ar tu nors 
šiek tiek prie tų permainų prisidėjai. Ir ar tos permainos 
tikrai tokios, kokių tikėjaisi. 

– Kaip manai, ar jaunam rašytojui reikalingas moky-
tojas, kuris jį nukreiptų, o gal literatūra ne amatas ir nu-
kreipinėjimai gali tik trukdyti atrasti savo kelią?

– Visai praverstų – bet ne toks, kuris „įveda“ į literatū-
rą, o toks, kuris dzeno papročiu sako mokytiniui: „Ko čia 
atsivilkai? Budos nėra. Eik namo.“

– Kaip manai, ar menininkai ir intelektualai turėtų būti 
politiškai aktyvūs piliečiai, ar jie turi būti atsiriboję nuo 
visuomeninio gyvenimo?

– Be abejo, turėtų būti aktyvūs piliečiai – net jei jų bal-
so minia nelabai besiklauso, daliai žmonių jų nuomonė 
yra ypač svarbi. Su politiniu angažavimusi reikėtų šiek 
tiek atsargumo – partinis rašytojas netrunka prabilti nebe 
savo, o partijos balsu. Tokie „indoktrinuotieji“ paprastai 
sunyksta kaip rašytojai ir tampa nykiais politiniais vei-

kėjais. Juolab sunku įsivaizduoti rašytoją, kurio pažiūros 
tilptų į partinę Prokrusto lovą. Svarbu turėti pažiūras ir 
nebijoti jų išsakyti – o kiek jos sutaps ar nesutaps su ku-
rios nors partijos programa, visiškai nesvarbu.

– Dar neteko skaityti tavo naujosios knygos, tačiau gir-
dėjau, kad jos pagrindiniai veikėjai – riteris ir drakonas. 
Riteriai dažniausiai turi ir širdies damas. O kaip „Isto-
rijose apie narsųjį riterį Tenksalotą ir drakoną misterį 
Kaindlį“?

– Tiesiog pacituosiu, jei leisite:
„...Mes, riteriai, neturime žmonų, su kuriomis gyvena-

me. Mes neturime net meilužių, su kuriomis negyvena-
me. Tarnybinė padėtis neleidžia. Žinia, riteris – šiandien 
čia, rytoj ten, amžina komandiruotė. Mes turime tik Šir-
dies Damas – va tas tai tiesiog privalu turėti kiekvienam 
riteriui.

– Ir ką gi jūs tuomet su jomis veikiate, su tomis Širdies 
Damomis? – susidomėjęs paklausė misteris Kaindlis.

– Su jomis – nieko. Atvirai kalbant, mes tiesiog nuo-
bodžiaujame – ir patylomis svajojame apie kvapą gniau-
žiančius nuotykius. O va kai be jų, kai esame toli nuo 
savųjų Širdies Damų, tuomet jų baisiausiai ilgimės, kan-
kinamės, siunčiame ilgiausius meilės laiškus ir jas visaip 
garbiname. Bet tik iš tolo.“

Beje, Cervanteso Don Kichotas su savąja širdies dama 
Dulsinėja taip pat, jei atmintis neapgauna, knygoje susi-
tinka vos vieną kartą. Matyt, ne šiaip sau.

– Prisiminus damas. Kaip žiūri į tai, kad šiais metais 
tarp kandidatų gauti Lietuvos nacionalines kultūros ir 
meno premijas nebuvo nė vienos moters, o ir anksčiau jų 
pasitaikydavo tik kur ne kur?

– Nelabai suprantu klausimo. Ar reikėtų įvesti kvotas 
Nacionalinės premijos laureatams pagal lytinius požy-
mius? Čia rimtai? Mano supratimu, toks mechaninis tei-
singumas, tokios kvotos būtų neįtikėtinas pažeminimas 
visoms moterims – formalus liudijimas, kad joms nuolai-
džiaujama, nes jos laikomos žemesne rūšimi. Jei žmogus 
protingas ir talentingas, kodėl man turi rūpėti, kas jam 
tarp kojų – juk ne už tai jį gerbiame?

Vyriausybės kultūros ir meno premiją šiemet gavo du 
klaipėdiečiai – puiki, pašėlusiai talentinga aktorė Valen-
tina Leonavičiūtė ir aš. Valstybės prezidentė – moteris. 
Šalies finansus dar neseniai valdė ministrė Ingrida Šimo-
nytė – kuria žaviuosi ir kaip specialiste, ir kaip žmogu-
mi. Nematau čia jokios bėdos. Gal vertėtų labiau rūpintis 
paprastais kasdieniais dalykais – pvz., ką daryti su tais 
bukais goblinais, lupančiais savo žmonas. Bet čia jau ne 
feministinė, o bendražmogiška problema. Jei kas mus ir 
pražudys, tai agresyvūs kvailiai. Abiejų lyčių.

– Ir pabaigoje – ką norėtum pridurti „Šiaurės Atėnų“ 
interviu skilties „Agora“ praeiviams?

– Ką čia bepridursi, ir taip jau prisišnekėjau... Ačiū 
Šiaurės atėniečiams – Šiaurės cikuta manęs vis dar negir-
do, vadinasi, viskas tiesiog puiku. 

Pasaulis - charmsiškas nutikimas, ne herojiška odisėja

Rašau norėdama Jums pristatyti naują „Šiaurės Atėnų“ skiltį „Agora“. Nuo šiol akimis klaidžiodami po „Agorą“ galėsite sutikti įvairių žmonių: menininkų, mokslininkų, 
politikų, studentų, amatininkų, prekeivių – piliečių, kurie turi ką papasakoti ir apie ką padiskutuoti. Jei pasiseks, iš tolo mirktelėsite filosofui Sokratui, dialogui teikusiam 
ypatingą reikšmę ir per amžių ūkus iš Atėnų agoros smalsiai stebinčiam, kas dedasi mūsiškėje. Kiek pasiderėję egzotikos mėgėjai čia galės įsigyti molio puodynę su joje ramiu 
popiečio miegu besimėgaujančia kobra, o visur skubantys amžinieji praeiviai bėgdami pro šalį nusigvelbs bent kelias mintis priešpiečiams. Agoroje bus rėžiamos kalbos, 
norint pasipuikuoti iškalbos menu, tačiau netrūks ir draugiškų pažįstamų pašnekesių. Trumpiau tariant, čia rasite ant prekystalio, tribūnos ar dulkėto agoros paviršiaus in-
terviu forma išrikiuotas mintis ir žodžius – už juos galėsite balsuoti, juos galėsite ištremti, išsikepti ant ugniakuro ar aptarti su bičiuliais. „Agora“ jau pradeda šurmuliuoti, o 
aš – saulės nublukintu drabužiu apsigobęs jos sargas, prisidengęs Aušros Kaziliūnaitės vardu, – atkeliu vartus. Jei manote, kad galite papasakoti ką nors įdomaus, ar turite 
pageidavimų-pasiūlymų, koks žmogus galėtų būti pakalbintas visuomenei šiuo metu aktualia tema, – laukiu Jūsų laiškų el. paštu kaziliunaite@gmail.com.

Dievas anapus Dievo duoties
 ►Atkelta iš p. 1

 
Tai ir yra būtent tas gyvasis Dievas. Gamta yra Dievo kū-
rinys. Mes, žmonės, esame taip pat sukurti pagal Dievo 
atvaizdą ir mumyse yra dieviškoji kibirkštis – tai mūsų 
siela. Daiktai irgi yra sukurti Dievo ir juose yra dieviš-
koji kibirkštis, tai būtent daiktų grožis. Šis pasaulis yra 
neišsemiamai gražus ir jo žavesyje blyksteli antjuslinio 
Dievo pėdsakai. Jeigu atsisėsime prie ežero ir žiūrėsime į 
bangas, tai pamatysime, kad būna akimirkų, kai bangos, 
jų spalvų žaismas mus pagauna. Ir tame gamtos žaisme 
atrandame atsispindintį Kūrėją. Kai kuriomis akimirko-
mis mus pagauna peizažas, bet būkime išmintingi, neįvar-
dykime jo. Kai mes viską, pavyzdžiui, peizažą, bandome 
įvardyti: jis gražus, linksmas ar liūdnas, kuriame duotį, 
perpumpuojame Dievo energiją į kalbą, o kalbos formos 
sustingsta. Kalba ne visada yra pats geriausias būdas 

perteikti sakralius dalykus, juos reikia gyvai patirti, o ne 
įvardyti savo kalba. 

Gali susidaryti įspūdis, kad radikaliai atmetama Dievo 
duotis, kai siekiama gyvai Jį patirti. Tačiau taip nėra. Su-
abejojus duoties absoliutumu, būtina vėl ją priimti, nes 
tai prieiga prie Dievybės. Gyvas Dievas yra anapus Jo 
duoties, tačiau duotis parodo, kaip prieiti prie Dievybės. 
Negalima visiškai atmesti Dievo duočių. Jos yra tradici-
jos suformuoto kelio Dievop orientyrai. Čia ir slypi visas 
mūsų epochos sudėtingumas: atsisakyti absoliutinti savo 
tradicijos Dievo duotį, tačiau drauge besąlygiškai tikėti, 
kad ji yra vienintelė galima prieiga prie Dievybės. Mes 
žinome, kad anksčiau krikščionys gyveno Europoje ir ma-
žai bendravo su aplinkiniu pasauliu: nebuvo nei lėktuvų, 
nei televizijos, nei laikraščių, nei interneto, nei feisbuko 
ir šiais būdais nebuvo galima susisiekti su viso pasaulio 
gyventojais, kurie išpažįsta kitas religijas ir yra kitų kul-
tūrų. O dabar būtent šios komunikacijos priemonės atvė-
rė multikultūrinį ir multireliginį pasaulį. Todėl manyti, 
kad tavo Dievo duotis yra vienintelė teisinga, šiek tiek 

pasipūtėliška, netgi rasistiška ir trumparegiška. Bet, ne-
paisant to, būtina grįžti prie Dievo duočių, kurias atveria 
kiekvieno iš mūsų tradicija. Religinių tradicijų įvairovė – tai 
prieigų prie Dievo įvairovė. Nesvarbu, kokiai konfesijai 
priklausytume, turime likti ištikimi tėvų religijai. Protė-
vių Dievo priėmimas ir gyvenimas Juo atveria gerokai 
gilesnius slėpinius, yra daug spontaniškesnis dalykas, 
negu būti kitos religijos konvertitu. Labai svarbu būtent 
siekti gyvojo Dievo Jo duotyje, praturtintoje mūsų patyri-
mo. Dievo duotis gali apmirti, bet jeigu ją praktikuojame, 
jeigu kreipiamės į ją savo kasdieniame gyvenime, jeigu 
siekiame pašventinti savo kasdienį buvimą, kiekviename 
kasdieniame žingsnyje įžvelgti Dievą, tai ta prieiga prie 
Dievo mums lieka gyva. Tai per tūkstantmečius susifor-
mavusios tradicijos ir nėra prasmės jas neigti. Tik būtina 
suprasti, kad įvardytas Dievas nėra pats tas tikrasis Die-
vas. Kiekvieną Bažnyčios dogmą reikia praturtinti kas-
dieniu Dievo pėdsakų matymu, tada ji veiks, tada į ją bus 
įlieta šviežio kraujo ir ji taps gyva.
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Magdalena Komorowska iš Nałęcz-Gorskių (dabar-
tinio Lenkijos prezidento Bronisławo Komorowskio 
senelė) savo prisiminimuose pasakoja apie Šaukėnų, 
Kurtuvėnų, Džiuginėnų, Vėžaičių, kitus garsiai Nałęcz-
Gorskių giminei priklausiusius Žemaitijos dvarus, savo 
vaikystę ir jaunystę tose valdose, XIX amžiaus pabai-
gos–XX amžiaus pradžios žmones, įvykius, papročius, 
tradicijas. Prisiminimų knygą „sugrįžimas į Žemaitiją“ 
netrukus išleis leidykla „Tyto alba“.

1912 metais kartu su Mama važiavau iš Šaukėnų į toli-
miausią savo gyvenime kelionę arkliais – važiavome dau-
giau kaip 120 km aplankyti tetos Marijos Wolmerowos2 
į Vėžaičius, Wolmerų dvarą prie Gargždų, Prūsijos pa-
sienyje. Teta Wolmerowa buvo Mamos įseserė, panašaus 
kaip Mamos motina amžiaus moteris. Tai yra ji buvo ne-
bejauna ir po mylimos vienturtės dukters mirties niekada 
iš namų neišvažiuodavo. Bet 1915 metais karas privertė 
ją palikti namus ir šioje kelionėje, sustojus paganyti ar-
klius, ji mirė ištikta infarkto. 

Vėžaičiai tuomet buvo sienos atkirsti nuo pasaulio ir 
likę be artimesnės negu Klaipėdoje geležinkelio stoties. 
Tad važiavome arkliais iš Šaukėnų iki Biržuvėnų, paskui 
nakvojome Džiuginėnuose ir toliau jau keliavome nesu-
stodami pakaitiniais arkliais į Vėžaičius. „Pakaitiniai“ 
reiškė tai, kad, nuvažiavus savo arkliais pirmą 24 km ke-
lio dalį iš Džiuginėnų į Plungę, ten laukė pirma pamaina – 
iš Vėžaičių atsiųstas ekipažas ir arkliai, o po 30 km – vėl 
nauji, pailsėję arkliai, šie jau ėjo iki kelionės pabaigos. 
Taip keičiant arklius važiuojama greitai, netaupant pailsė-
jusių arklių, ir pavakarį jau buvome Vėžaičiuose šiek tiek 
pavargusios, bet labiau nuo ilgo sėdėjimo nejudant, o ne 
nuo paties važiavimo.

Prie visų svarbesnių kryžkelių iki 1915 metų buvo 
smuklės, daugiausia laikomos žydų. Tos smuklės turėda-
vo arklides. Keliautojas galėdavo pailsėti, pavalgyti, išsi-
nuomoti pašto arklius. Geresni už smukles, patogesni ir 
skirti „geresnių“ keliautojų kategorijai buvo užeigos na-
mai miesteliuose. Ir būtent tokiuose namuose mūsų lau-
kė „pakaitiniai“ arkliai. Vežėjas ir arkliai naktį praleido 
miestelyje, tad užeigos savininkas jau žinojo, kas ir kur 
važiuoja, ir su didesne ar mažesne pagarba priiminėdavo 
keliautojus. Jau tais prieškario metais užeigos namai ir jų 
savininkai žydai buvo nykstanti praeitis, išlikusi Žemai-
tijoje dėl specifinių sąlygų, tai yra didelių atstumų nuo 
geležinkelio.

Tokių užeigos namų savininku paprastai būdavo pui-
kiai vietos sąlygomis besiorientuojantis žmogus, kaip sa-
vo penkis pirštus pažįstantis pavieto reikalus ir žmones. 
Jis tarpininkaudavo perkant ir parduodant, mokėdavo 
uždirbti už suteiktą pastogę, bet ne taip, kaip įkyrus, nu-
sižeminęs smuklės šeimininkas. Toks žydas su gerai pri-
žiūrima barzda būdavo gerai apsirengęs, vilkėdavo juodą 
surdutą, o svečius pasitikdavo su rytietišku mandagumu 
ir orumu. 

Prisimenu tą Plungės žydą, kaip jis nuvedė mus į šva-
rų kambarį, kuriame jau stovėjo virdulys, buvo paruoštas 
vanduo dulkėms nusiplauti ir atneštos iš Vėžaičių atsiųs-
tos atsargos. Valgėme kažkokios nepaprastai skanios žu-
vies. Šeimininkas pats nesėdo ir nepatarnavo. Jis stovėjo 
prie stalo ir užiminėjo svečius pokalbiu, kuris galėjo jam 
duoti naudos iš to, kad klientas ką nors pirks, parduos ar-
ba nors apsistos važiuodamas atgal. Bet būdas, kaip jis 

tai darė, buvo vertas senos pasaulio mačiusiųjų padermės 
atstovo. Jis ir į jį panašūs primindavo poemoje „Ponas 
Tadas“ įamžintą Jankelio personažą.

Vėžaičiai priklausė už Mamą vyresniam jos seserėnui 
Wacławui3 ir jis mus priėmė tą vakarą, nes jo motinos tuo 
paros metu jau nesimatė. Ji buvo užėmusi Vėžaičių namo 
aukštą ir tik atsiuntė savo kambarinę prancūzę sužinoti, 
ar mes pavargusios po kelionės, ir kvietimą aplankyti ją 
prieš vidudienį. 

Vėžaičių namas, kaip didelio ir gerai tvarkomo dvaro 
centras, buvo nedidelis, daugiabriauniu stogu, po kuriuo 
buvo tetos užimamo antro aukšto langai. Tai atrodė kaip 
kelios mansardos, nes langai buvo įsieniuose. Tokioje 
lango nišoje išbuvau pirmą dienos Vėžaičiuose dalį. Ma-
žiau prisimenu tetą negu jos butą. Šiame neišvaizdžiame 
aukšte buvo daugybė portretų, paveikslų, dailių rašomųjų 
staliukų, baldų, kilimų ir sidabro (daug išdėliotų sidabri-
nių dirbinių), iliustruotų leidinių. Teta Maria jaunystės 
metų portrete atrodė kaip grožio įsikūnijimas ir, nors tada 
jau šešiasdešimtmetė, tebebuvo graži. Gražiai galvai stigo 
prideramos figūros, o tą trūkumą ji sumaniai slėpdavo vil-
kėdama ilgas, visiškai laisvas kaip abitus sukneles, vien 
juodas arba baltas. Prisimenu, kad ji liepė man atnešti ta-
buretę, tai yra žemą suoliuką, ir atsisėsti šalia jos, uždavė 
kelis klausimus; pirmiausia apie pomėgius, paskui iš Len-
kijos istorijos, nes teta buvo aistringa lenkų patriotė. Ma-
no atsakymai gal buvo patenkinami. Gavau dovanų gražų 
Lenkijos istorijos leidinį su malonia dedikacija. 

Vėžaičiuose augo mano pusseserė ir bendraamžė, naš-
laitė Marylka Wolmer, iki pietų ji turėjo pamokas, bet po-
rai mūsų viešnagės dienų nuo jų buvo atleista. Tą dieną 
pamokos jai dar vyko, tad, apdovanota knyga ir gavusi 
lėkštelę marcipanų, galėjau nuobodžiauti savo lange, jei-
gu ne knygos ir iliustracijos.

Marylka gyveno su mokytoja gretimame name, buvu-
sioje alaus darykloje. Turėjo ten mažą akvariumą, augino 
driežus ir vėžlius, bet neturėjo draugijos kitokios, kaip 
mokytoja panelė Wacia ir jos driežai. Marylka gyveno pa-
sakų pasaulyje. Valandų valandas galėdavo pasakoti savo 
fantazijomis paįvairintą jų turinį, o izoliuota nuo realaus 
gyvenimo visiškai juo nesidomėjo. Po stropiai atliktų pa-
mokų ji nustatytu metu eidavo pas senelę atsiskaityti už 
pragyventą dieną ir užsiėmimus, o paskui pasivaikščioti 
po parką. Jos pasivaikščiojimai buvo labai nuobodūs, su 
skrybėle ir pirštinėmis, kartu su suaugusiu žmogumi. 

Vėžaičių parkas buvo laikomas nepaprastai gražiu XIX 
amžiaus stiliaus parku su vijokliais ir laukinėmis vy-
nuogėmis apžėlusiomis medinėmis altanomis, laiptais ir 
akmeniniais tiltais, puikiai prižiūrimomis vejomis ir vin-
giuotais takais. Vėžaičiuose buvo didelių mūrinių ūkinių 
pastatų, veislinių gyvulių ir gerų arklių. Tarp „audienci-
jų“ pas senelę Wacławas vežiodavo mus patogia brika po 
laukus, rodė palivarkus, kalbėjo apie planus statyti naują 
namą ir t. t. 

Kelių dienų vizitas pralėkė greitai, ir nors tada buvo 
žadėta, kad jis bus pakartotas, nes esu Maryliai išsvajo-
ta bičiulė, kitų metų pasikeitimai (prasidėjo karas) lėmė, 
kad su ja daugiau niekada nesusitikome. Ji ištekėjo už 
Ejnarowicziaus, susirgusi išvyko į Egiptą ir ten mirė. Ir 
Mama gal jau niekada nepasimatė su seserimi Marynia, 
kuri Mamai buvo labai nuoširdi. 

Šeimai drama tapo tai, kad vyresnis sūnus Stanisławas 
Wolmeras4 vedė panelę Wacią – Marylkos mokytoją. Teta 
per kelerius paskutinius gyvenimo metus turėjo šeiminių 
rūpesčių. Išsaugojau atmintyje jos gražią išvaizdą (XIX 
amžiaus atgyvena). O mąstydama apie ją, apie jos sukurtą 
parką, apie jos jaunesnės sesers Józefos Gorskos tapytus 
portretus ir daugybę tikrai puikiai nutapytų peizažų, kurie 
puošė Biržuvėnų namų ir Keturakių5 dvaro sienas, ma-
nau, kad ankstesnės „Biržuvėnų namų“ kartos savo vai-
kams perteikdavo daug kultūros.

Važiuojant mašina neįmanoma geriau pažinti apylinkių, 
per kurias važiuojama, lieka tik momentinių įspūdžių, o 
mintys paprastai lekia į greitai artėjantį kelionės tikslą. 
Arkliais būdavo keliaujama kitaip. Važiuoti tekdavo daug 
valandų, tad išvažiuodavome anksti, kol saulė dar neiš-
garino nuo žolės rytmečio rasos ir kelyje mažiau dulkių. 
Monotoniškas ratų dardėjimas, švelnus gerų lingių sūpa-
vimas, kartais botago švystelėjimas virš vadeliojamos po-
ros, kad ji paspartintų žingsnį prieš nedidelę įkalnę, tvirta 
vežėjo ranka per netvirtą tiltą pervedamas kinkinys. Lygia 
gerų arklių risčia buvo važiuojama per banguojantį kraš-
tą, kurį puošė ežios, ant kurių neaugo „senos kriaušės“, 
nes jų Žemaitijoje nemačiau, bet buvo obelų. Grioviuose 
ir ant ežių žydėjo rausvos erškėtrožės, vešėjo piktžolės 
ir įvairios žolės. Priešingai negu miškingose Šaukėnų 

apylinkėse, čia visoje erdvėje miškų palyginti mažai, 
bet buvo daug želdinių: beržynėlių, lazdynais apžėlusių 
kalvelių, visiškai žmonių apleistų žavių kapinaičių, pri-
žėlusių žolių ir krūmokšnių, paliktų senų, drožinėtų kry-
žių globai. Pavieniui augo ąžuolai, papurusios prosenelės 
pušys, kurias nuo pjūklo dažnai saugodavo prie kamieno 
pritvirtinta maža koplytėlė.

Vieškelis iš Telšių per Plungę į Gargždus ir Klaipėdą 
buvo platus kelias su grioviais abipus, bet judėjimas čia 
buvo minimalus. Žmonės gyveno ramų, privatų gyveni-
mą, nejudėjo iš namų, nevažinėjo – nes ko? Jie masiškai 
vykdavo į metines muges, atlaidus ir turgus. Šiokiomis 
dienomis vieškelis buvo tuščias ir tik vaikų – piemenė-
lių būreliai išbėgdavo paspoksoti į ekipažą. Karvių, rusvų 
avių ir žąsų ganymas buvo pagrindinis kaimo vaikų užsi-
ėmimas. Paprastai jų būdavo keli, nes prasėdėjus ankštoje 
troboje ištisą žiemą žaidimai šiltuose, saulės prikaitintuo-
se slėniuose ar ant apžėlusių kalvelių buvo rojus. Vaikams 
iš karietos švystelėdavome karamelių, tai jiems sukelda-
vo suprantamą džiaugsmą ieškant žolėje tų saldainių. 
Karameles jie teisingai suskaičiuodavo ir pasidalindavo, 
niekas dėl jų nesimušdavo.

Kelionės arkliais labai priklausydavo nuo orų. Nors 
ekipažo keleivius nuo lietaus saugodavo būda, o vežėją – 
neperšlampamas apsiaustas, važiavimas po tokia būda, 
nuo kurios vanduo teka ant odinės „prijuostės“, o vėjas 
užpučia lietaus, buvo ne iš maloniųjų. Tad prieš tolimesnę 
kelionę buvo ne tik pasinaudojama nepatikimo barometro 
patarimais, bet ir tyrinėjami visi įmanomi ženklai žemėje 
ir danguje, o važiuojant stebima debesų plaukimo ir vėjo, 
kuris tolino arba artino grėsmingą audrą, kryptis. 

Ne mažiau nemaloni ir dar labiau varginanti būdavo 
kaitra. Kai arklius imdavo dengti prakaito dėmės, o eki-
pažą – baltas dulkių sluoksnis, buvo daroma ilgesnė (15–
20 minučių) pertrauka – sustojama medžių paunksnėje, 
vėsiame miške ar upelio pakrantėje. Tuomet būdavo ati-
daroma kelionėje būtina pintinė su termosu kavos, kepi-
niais, vaisiais ir agurkais, kurių šaltos sultys atgaivindavo 
nugairintą veidą ir rankas. Valgydavome vaikščiodami, 
lakstydami ir šokinėdami, kad išjudintume sustingusias 
kojas.

Vieškelyje sutikdavome žmonių, gabenančių prekes iš 
tolimo miesto ar nuo geležinkelio (druską, cukrų, žibalo ir 
silkių statines). Tam buvo naudojami dvikinkiai vežimai, 
dengti ant lankų užtiestu pilku audiniu. Tuos tirštai žydų 
pirklių apsėstus vežimus arba puskarietes tempė smulkūs, 
ilgakarčiai arkliukai. Barzdotų, tamsiaveidžių žydų su il-
gais, ankštais chalatais, kepurėmis arba skrybėlėmis. 

Gyventojai lietuviai, jeigu nevežė ko nors į turgų ar to-
limesnę mugę, mielai vaikščiodavo pėsti. Pirmas eidavo 
vyras, už jo moteris, kartais ir vaikai. Vasarą nešdavo ant 
lazdos batus, o juos apsiaudavo prieš įeidami į mieste-
lį. Rudenį ir žiemą į turgų arba atlaidus šeimininkas su 
skaromis apsisiautusia žmona važiuodavo tik tam skirtu 
mažu, vienkinkiu vežimaičiu. Kaimo moterys būdavo su 
dviem skaromis: didele tamsia ant pečių ir balta – ant gal-
vos. Žiemą tų skarų būdavo dar daugiau.

Iki 1915 metų „ponių“ mada, kuri šiandien atrodo keis-
ta ir nepatogi, buvo praktiška. Ponios mažai vaikščiojo, 
o važinėjo daug ir vien arkliais. Ilga suknia dengdavo 
kojas nuo dulkių ir šalčio, skrybėlė pridengdavo veidą, 
net vualis ir nuometas buvo naudojami tam, kad sulaikytų 
dulkes, kurių debesys kildavo važiuojant ekipažu ir nu-
sėsdavo ant drabužių. 

Iš: Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska. Powrót 
do Żmudzi. Warszawa, 2011

Vertė Kazys Uscila

1 Vėžaičiai (Wieżajcie) – Marijos iš Nałęcz-Gorskių ir Edwar-
do Wolmerų dvaras.
2 Maria iš Nałęcz-Gorskių Wolmerowa (apie 1855–1915) – 
Napoleono Ludwiko Tytuso Nałęcz-Gorskio ir Irenos Burbi-
ankos duktė, Edwardo žmona.
3 Wacławas Kazimierzas Nałęcz-Gorskis (1853–1885), Ire-
nos (iš Burbų) ir Napoleono Tytuso Nałęcz-Gorskio iš Ketu-
rakių sūnus, buvo vedęs Marią Benisławską.
4 stanisławas Wolmeras (g. 1870) – Marijos iš Nałęcz-Gors-
kių ir Edwardo Wolmerų sūnus.
5 Keturakiai – dvaras ir valda, priklausę Marijai iš Benisławs-
kių ir Wacławui Nałęcz-Gorskiams. Nuo Džiuginėnų apie 20 
km nutolęs dvaras sudegė 1923 m., paskui valda buvo par-
duota. 

MAgDAleNA z NAłęcz-
gorskich koMorowskA

Vėžaičiai1

Vėžaičių dvaro klėtis, statyta 1821 m.
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AA
Žiūriu į pasaulį ir verkia mano akys. Viena iš skausmo, 

kita iš džiaugsmo. 

  

Alfonsas Andriuškevičius rašo, o aš skaitau. Aš para-
šau, tada jis skaito. Mes vienas kito skaitytojai. Mes turim 
skaitytojus. Ne kiekvienam rašančiam taip pasisekė. 

   

Skaitau AA rašinį „Sufalsifikuotas dienoraštis 3“, iš-
spausdintą „Šiaurės Atėnuose“ (II.15), ir samprotauju.

Daug minčių. Apie laimę ir kančią. Apie gyvenimą. 
Apie tai, ką rašo AA. 

Gyvenimas – kančia. 
Gyvenimas – neviltis.
Gyvenimas – liga.
Gyvenimas – pareiga.
Gyvenimas – reikalai.
Gyvenimas – ilgai trunkanti mirtis.
Tokie yra gyvenimo apibūdinimai, kuriuos radau skaiti-

nėdamas filosofines knygas.
Gyvenimas – blogis. Logiška išvada – geriau negyven-

ti. Per daug skausmo ir kančios. Taip mano filosofai. 
Skausmas – kūnui, kančia – sielai. Vienas iš išorės, ki-

tas iš vidaus. Skaudėjimas iš išorės turi priežastį, kurios 
galima išvengti. Kančia apčiuopiamos priežasties neturi. 
Tik tiems žmonėms, kurie jaučia tiesą. Sokrato žodžiais 
tariant, tiesos skleidimasis žmoguje. Tiesa. Graži kaip 
gyvatė. Glosto mažas vaikelis gyvatės galvą, tiesą nori 
sužinoti. 

Sakoma, patys nelaimingiausi žmonės yra tie, kurie 
mąsto. Kurie arti tiesos. Filosofai. Budai gyvenimo esmė 
yra kančia. Andriuškevičiui taip pat. Ir Schopenhaueriui 
gyvenimas yra kančia. Ir baisi. Sokratui gyvenimas – tai 
liga. Bėga žmonės nuo tos ligos. Į kūrybą, į darbą, į mi-
nią, į butelį. Gyvenimas – tai bėgimas nuo gyvenimo. Bet 
apibendrinti nedera. Andriuškevičius, Schopenhaueris ir 
Sokratas neturėtų spręsti pagal save. Jeigu Dievas nubau-
dė juos protu, tai, matyt, buvo už ką. Dauguma žmonių 
džiaugiasi gyvenimu. Ir neatrodo, kad jie braviruotų. Yra 
žmonių, kurie sako, kad gyvenimas gražus, kad jie lai-
mingi, bet jų akys liūdnos. Bet daug yra iš tikrųjų laimin-
gų žmonių, kai jiems neskauda pilvo. Jų akyse nieko nėra, 
tik pasitenkinimas savimi. Gražiausia Dievo dovana – pasi-
tenkinimas savim. Pagrindinė laimės sąlyga ir pagrindinis 
kvailio bruožas. Žmonės, išvengę gyvenimo. Jie nemąsto, 
ne cogito, o tai reiškia – jie negyvena, nepatiria gyveni-
mo, kuris yra kančia. Kam jiems mąstyti? Jie žino, kas 
blogai ir kas gerai. Gerai yra tai, kas gerai jų pilvui. Ir 
atvirkščiai. Jų buvimui Dievas suteikė tobulą lygiakraščio 
trikampio formą. Valgyti, miegoti ir tuštintis. 

Laimingiausias tas, kuris nėra gimęs, – Koheleto kny-
goje taip parašyta. Negimę, neišlindę iš pilvo žmonės. Ži-
nantys žmonės. Panašūs į Dievą. Ramu šalia jų. 

  

– Dieve, ar tikrai tu visažinis?
– Taip.
– Tai protas tau nereikalingas. Protas nežinantiems, kad 

sužinotų. Tu neturi proto?
– Aš neturiu proto. Ir smegenų neturiu. Aš esu senis 

besmegenis. 

  

Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra 
tobulas. Evangelistas Matas taip kalbėjo.

Tie, kurie gimsta, tai vos išlindę iš pilvo klykia iš siau-
bo, pamatę žmones šalia savęs. Jiems buvo gera pilve, ša-
lia šiltos šlapimo pūslės. O išlindus bloga. Dievo sukurtas 
pasaulis jiems blogas. Jie bando sukurti geresnį pasaulį 
už tą, kurį Dievas sukūrė. Menininkai, poetai, mąstytojai. 
Jiems nesiseka, nes jie neturi patirties, kaip kurti pasau-
lius. Jie niršta ant savęs. Jie slampinėja po gyvenimą, iš 
pykčio sudžiūvę kaip šakaliai, tokie kaip AA. 

2012 metų spalio 21 dieną buvau Vytauto Landsbergio 
vakarėlyje Nacionalinėje filharmonijoje... atvirą jo kelio 
draugams ir artimiesiems... Įdėmiai žvalgiausi po salę ir 
nemačiau nė vieno sotaus ir savim patenkinto veido. Vei-

dai žmonių, kurie nemoka būti laimingi. Kaipgi jie kitus 
laimingus padarys? Jiems negalima leisti valdyti valsty-
bės. 

O aš buvau laimingas. Du kartus. Man buvo gera, daug 
kartų, bet negaliu pasakyti, kad tai buvo laimė. Žinojau 
priežastį, kodėl man gera. Laimė yra be priežasties. Ne 
pasekmė. Skaidri kaip tuštuma, kurios niekas nesukū-
rė. Du kartus gyvenime patyriau tokią laimę. Aštrią ir 
nepakeliamą kaip skausmas. Rėkiau kaip skerdžiamas. 
Jaučiau, kad esu ir gyvenu. Budistams gyvenimo tikslas – 
negyventi. Pabėgti nuo kančios. Jie gyvena kokybiškai 
tam, kad po to kokybiškai negyventų. Jeigu jie gyventų 
nekokybiškai, tai nesusilietų su visatos siela, neišnyktų 
nirvanoje, atsikratę savuoju „aš“, bet reinkarnuotųsi į kitą 
kūną. Pavyzdžiui, į katę ir ėstų peles. Jie medituoja, kad 
išsivaduotų iš šio pasaulio, o man jis patinka. Noriu būti 
šiame pasaulyje. Nelaimingas aš, bloga man jame, todėl 
judu, ir kiekvienas mano judesys yra tam, kad man būtų 
geriau. O kai būna geriau, tai norisi, kad būtų dar geriau. 
Mano piešinėliai ir rašinėliai – mano judėjimas. Mano 
džiaugsmas. Kokia laimė būti nelaimingam! 

Neseniai skaičiau apie kinų muziką ir perskaičiau, kad 
tryliktame amžiuje prieš mūsų erą buvo žmonės, kurie 
keliavo po kaimus ir rinko liaudies dainas. Imperatorius 
juos siųsdavo ir algą jiems mokėdavo. Indija, Kinija. Se-
niausios pasaulyje iki šiol gyvos kultūros. Senos kultūros 
rezultatas – žmonės, kuriems gyvenimas yra kančia. Jie 
daug gyvenimų gyveno, jiems nusibodo. Jie seniai. Jie 
pavargo. O mes, europiečiai, esam vaikai. Mums dar įdo-
mu gyventi, todėl mes, kaip vaikai, mokam džiaugtis gy-
venimu ir už jį Dievui dėkoti. Nenoriu mirti. Nenoriu būti 
lietaus lašas, įkritęs ir išnykęs vandenyne. Davė Dievas 
man gyvenimą, tai kodėl aš turiu atstumti jo dovaną? Jis 
sukūrė mane žmogum ir aš noriu būti žmogus, noriu, kad 
man skaudėtų ir skausmas praeitų. Noriu, kad man būtų 
labai bloga, nes tik tada man bus ir labai gera. Noriu my-
lėti ir nekęsti. Nenoriu būti žuvim – budistų svajone, – ku-
riai nei šilta, nei šalta. Lavonams nei šilta, nei šalta. Tarp 
šalčio ir šilumos – vėjas. Gyvenimas. Aš noriu gyventi. 
Geriau pragare negu niekur. Nenoriu atsikratyti savuoju 
„aš“, todėl, kad jis man patinka, nors ir siutina mane. Aš 
siuntu ant savojo „aš“. Kuris iš mūsų yra „aš“? Ar tas, 
kuris siunta, ar tas, kuris siutina? Tiek to. 

  

– Koks tavo gyvenimo tikslas?
– Pasodinti medį, užauginti sūnų ir pastatyti namą. 
– Ir tada būsi laimingas?
– Ir tada būsiu laimingas.
– Tavo tikslas – laimė.

  

Gyvenimo tikslas yra laimė. Ne mano sugalvota. Negi-
musieji yra tobulesni už gimusius. Akivaizdus evoliucinis 
pranašumas. Negimusieji pasiekė tikslą. Žinau. Pats taip 
gyvenau. Pilve. Šiltai ir sočiai. Pažįstama man palaima. 
Paišiau šiltus ir sočius paveikslėlius. Ir pats toks buvau. 
Tų mano paveikslų AA negyrė. Štai, galvojau, koks apos-
tatas. Kokia neištikimybė! Buvom draugai, degtinę gėrėm, 
Žanos Bičevskajos dainų klausėm, o dabar jis nenori ma-
nęs pažinti ir pripažinti. Neliaupsina mano paveikslų. Net 

mintis tokia nekilo, kad mano paveikslai neverti liaupsių. 
Ne. Ką jūs! Galvojau, jog AA jų negiria todėl, kad nieko 
nesupranta, kad jis yra snobas, kuriam šiuolaikiškumas 
yra svarbesnis už meniškumą. Jis taip pats sakė. O dabar 
galvoju, kad šiuolaikiškumas yra meninė tiesa, nes jeigu 
šiais laikais pagimdytas dailininkas paišytų Renesanso pa-
veikslus, jis meluotų. Šiuolaikiškumas trumpalaikis, pats 
žodis tą sako, bet meninė tiesa amžina. Paveikslas, kaip 
žmogus, turi kūną – porėmį ir drobę, išteptą dažais. Ir sie-
lą turi paveikslas – meną. Nemirtinga siela pagimdžiusi 
nemirtingą sielą. Šiuolaikiškumą paveikslas praranda, o 
meno ne. AA teisus. Apie negyvus paveikslus be sielos, jo 
draugų nupaišytus, jis tyli. Menotyrininko sąžinė. Sąžinę 
supainiojau su neištikimybe. 

  

Gražinai Kliaugienei sakė:
– Tu rašai tik apie tuos, su kuriais geri.
– Ne, – atsakė menotyrininkė Gražina Kliaugienė, – aš 

tik su tais geriu, apie kuriuos rašau. 

  

Tyli menotyrininkai apie prastus kūrinius. Tyla turbūt 
yra pati skaudžiausia kritika.

Myliu save labiau už viską pasaulyje. Meilė akla, todėl 
ir nematau savęs tokio, koks esu iš tikrųjų. Nesugebu ver-
tinti nei savęs, nei savo paveikslų. Anūkas Šarūnas sako: 
„Dieduk, tu smirdi.“ Aš savęs neužuodžiu, o jis užuodžia. 
Ačiū, anūkėli, stengsiuos kvepėti. Tikrovė yra skaudi. 

AA rašo apie Picasso paveikslą „Verkianti moteris“. Ti-
kresnė tikrovė. Taip AA kalba apie kūrinį. Ten ne moters 
veidas ir ašaros. Ten atvaizduotas pats verksmas, netu-
rintis vaizdo. Moteris virtusi verksmu. Man gražiausias 
Picasso paveikslas. Galbūt menas yra ne tikrovės vaizdas, 
bet pati tikrovė. Tai, kas yra tikrasis žmogaus buvimas. 
Jausmai ir išgyvenimai. 

Poetai moka papasakoti ilgesį. Žodžiais pasakyti tai, 
kas žodžiais nepasakoma. Kalbanti tyla. Eilėraštį tokį 
skaičiau ir neužmirštu.

Sapnuok sapną
Labai liūdną
Kaip mūsų gyvenimas.
Visi mūsų kalbėjimai – 
Tik dangstymas tiesos,
Kuri yra tyla
Skaudi, sunki ir 
Palaiminga. 

Nesugalvotas eilėraštis. Gražaus žmogaus parašytas.

  

Sujaudino mane paskutinis AA rašinio sakinys: BLET, 
KAIP GRAŽU. Toks mielas, artimas ir savas šūkis. Kai 
nuvažiuoju su artimaisiais, vaikais ir anūkais pavasarį prie 
upelio, kai matau bundančią gamtą, pirmąsias geltonas 
gėles, vešlias, nepavargusias žoles, skaidrų upelio vande-
nį, bėgantį per švarius akmenis, sušunku: BLET, KAIP 
GRAŽU. Mane bara. Sako, kad nedera taip šūkaloti prie 
vaikų ir suaugusiųjų. Kur tavo kultūra? – klausia manęs. 
Kokia kultūra? Kam ta kultūra, kai toks grožis? Pasigė-
rėjimo proveržis iš pačių sielos gelmių, turintis konkre-
čią BLET formą. Žmonės šalia manęs nenori to suprasti. 
Skaudu. Guodžia tai, kad yra artima siela, gražiausius sa-
vo jausmus reiškianti taip pat poetiškai kaip ir aš. 

  

Tokias mintis pagimdė Alfonso Andriuškevičiaus „Su-
falsifikuotas dienoraštis 3“.

Abejoju savo rašymu. Reiktų giliau pasiknaisioti, su-
brandinti gimusias mintis. Kitą kartą.

– MIKaLojuS VILutIS –

Mikalojus Vilutis. Dvi galvos. 2005
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Galiu papasakoti trumpą istoriją apie du 
draugus, jei tik jums įdomu. Tai išgerkim, 
išgerkim dar po stikliuką, ir aš pradėsiu. 

Dabar jau niekas nepamena, o galbūt 
niekada ir nežinojo, kodėl vieną vasaros 
dieną nedidelio Čekijos miestelio Melny-
ko gyventojai Tomašas ir Marekas susiki-
virčijo. Abu buvę draugai nuo vaikystės, 
pykčio apakinti, kibo vienas kitam į atlapus 
ir išvirto iš aludės „Po gluosniu“ – aludės, 
šalia kurios augo liepa, beržas, ąžuolas, 
bet tik ne gluosnis, ir kurios pavadinimas 
buvo neįkandama mįslė jos lankytojams. 

Abu vyrai buvo gerai sudėti, panašaus 
ūgio, taip pat išgėrę po lygiai, taigi nuspėti 
kovos baigtį buvo sudėtinga. Kiek Toma-
šas kirto Marekui, tiek Marekui pavyko 
išvengti smūgių; kiek Marekas bandė už-
taikyti Tomašui, tiek neužtaikė. Prakaitas 
išmušė vyrų veidus, pamažu abiem ėmė 
sekti jėgos, ir galiausiai, alinančios saulės 
ir aklo įniršio nukankinti, jie nuleido ran-
kas ir išsiskyrė. 

Nuo tos dienos buvę draugai pasikeitė. 
Jie vis dar sveikindavosi susitikę, tačiau 
Marekui ėmė rodytis, kad jų ginčas tą die-
ną aludėje smarkiai pakeitė Tomašą, mat 
šis pradėjo kitaip spausti ranką. O Toma-
šui rodėsi, kad Marekas pradėjo nenuošir-
džiai šypsotis, kai juodu susitikdavo namo 
laiptinėje ar kieme. Pamažu tarp vyrų ėmė 
augti siena, kurią abu palengva, bet nuo-
sekliai statė. 

Dėl vyrų barnio ėmė irti ne tik jų drau-
gystė, pasikeitimus pajuto ir žmonos. Štai 
Marekas tapo šiurkštesnis, vis dažniau 
kritikuodavo pačią, o Tomašas pasidarė 
tingus, neretai baidydavosi darbų, užkrau-
davo juos žmonai ant pečių. Buvo ir dar 
šis tas, kas labiau gąsdino draugų žmonas: 
abu vyrai kartkartėmis supainiodavo žmo-
nų vardus, kartais tai įvykdavo ir sekso 
metu. Žmonos tylėjo ir niekam to nepasa-
kojo, o vyrai net nenujautė savo neatsitik-
tinių klaidų. Taigi pamažu Tomašo žmona 
Aneška įprato būti vadinama Lenka, o Ma-
reko žmona Lenka, išgirdusi, kad kieme 
kažkas kviečia Anešką, visada suklusdavo 
ir atsisukdavo. Moterų nerimas dėl keisto 
vyrų elgesio niekada neperžengė jų namų 
slenksčio. Apie tai, kas vyko, nenutuokė 
nei jų artimieji, nei kaimynai, ir tik praėjus 
daugeliui metų viskas iškilo į viešumą. 

Išgerkim po taurelę, užkąskim. Reikia 
pasistiprinti prieš tęsiant toliau. Sakot, ne-
įdomi istorija? Palaukit, jūs net nenutuo-
kiat, kas bus toliau! 

Ėjo laikas, o Tomašo ir Mareko barnis 
ir toliau graužė vyrus, nors abu tą kivir-
čą vengė prisiminti. Kuo toliau, tuo keis-
čiau elgėsi vyrai. Štai Tomašas, anksčiau 
nemėgęs skaityti knygų, vieną dieną pa-
reiškė, kad atėjo laikas jam apsišviesti, 
ir įniko į knygas. Prieš kelerius metus jis 
dažnai pašiepdavo Mareką dėl pomėgio 
skaityti bet ką, tačiau dabar pats skaitė 

viską, ką tik rado namuose, – detektyvus, 
istorines knygas, meilės romanus, perskai-
tė net medicinos enciklopediją ir mezgimo 
pradžiamokslį. O štai Marekas, niekada 
nesidomėjęs technika, pamažu pradė-
jo meistrauti. Jis netgi kreipėsi į Tomašo 
žmoną, prašydamas leidimo naudotis jų 
rūsyje įrengtomis dirbtuvėmis. Aneška 
leido ir mainais paprašė Mareko paskolinti 
knygų, tačiau neminėjo, kad jos reikalin-
gos Tomašui, – nenorėjo krapštyti dviejų 
neišskiriamų draugų subyrėjusios drau-
gystės šašo. 

O vieną dieną Marekas atsiduso ir pasa-
kė žmonai, kad labiau norėtų turėti dukrą, 
o ne sūnų. Lenka, kuri buvo įpratusi gir-
dėti Mareką džiaugiantis, kad jiems gimė 
sūnus, labai sutriko ir bandė priminti vy-
rui, kad šis visada troško berniuko ir labai 
džiaugėsi, jog jiems negimė mergaitė. Bet 
Marekas, išklausęs žmoną, pyktelėjęs nu-
kirto, kad taip niekada nebuvo – jis visada 
aiškiai kalbėjęs, jog nori mergaitės. 

Labai panašiai žmonai nerimą sukėlė ir 
Tomašas. Stebėdamas bręstančią dukrą, 
jis prasitarė žmonai, kad iš jų dukros neiš-
augs doras žmogus, nes jai rūpi tik puoštis 
ir būti su kiemo bernais. Žmonai paban-
džius priminti, kad vyras visada džiaugėsi 
dukrele ir niekada nenorėjo turėti sūnaus, 
Tomašas atsakė, jog taip būti negalėjo, 
jis taip kalbėdavęs tik norėdamas įsiteikti 
žmonai – širdyje jis visada norėjo auginti 

berniuką ir pavydėjo Marekui ir Lenkai, 
kuriems nuskilo laimė susilaukti sūnaus. 

Metai iš metų įtampa dviejų draugų šei-
mose vis augo, dėjosi sunkiai paaiškinami 
dalykai, kurie vis dažniau peržengdavo na-
mų slenkstį. Tarp kaimynų neišvengiamai 
ėmė sklisti kalbos, susijusios su Tomašo 
ir Mareko šeimomis. Buvo kalbama, kad 
Marekas pradėjo mušti savo sūnų už men-
kiausius nusižengimus, o Tomašas dukrai 
uždraudė segėti sijonus. Labiausiai apkal-
bas paskatino tai, kad vieną dieną Marekas 
metė literatūros mokytojo darbą mokyklo-
je ir pradėjo dirbti tekintoju statybų ben-
drovėje, iš kurios prieš kelias dienas išėjo 
Tomašas, nusprendęs atsidėti kažkokiam 
keistam tyrimui, kurio niekam nesiteikė 
paaiškinti, – tokie drastiški vyrų pokyčiai 
buvo nesuprantami kaimynams. 

Palaukit truputį, pasislinkit, susispaus-
kit, priimkit prisėsti kitus. Tegul ir jie iš-
girsta šią istoriją apie du draugus ir barnį, 
kuris paveikė ne tik juos, bet ir jų šeimas. 

Pradėjęs dirbti statybose, Marekas tapo 
švelnesnis žmonai, o Tomašas užsidarė 
kambaryje, į kurį susitempė kalną knygų, 
ir pradėjo savąjį tyrimą. Skirtingai nei Ma-
rekas, Tomašas tapo uždaresnis, laimingas 
jausdavosi tik tada, kai galėdavo būti ne-
trukdomas savo kambaryje. Jis nieko ne-
dirbo ir net nežadėjo ieškoti darbo, o tai jo 
pačiai kėlė didelį nerimą. 

Nukelta į p. 12►

Vieno paminklo istorija

Vieną šviesią gūdaus sovietmečio dieną eida-
mas Laisvės alėja pamačiau iš priekio atskubantį 
žmogų, plačia šypsena, regis, galintį nušviesti 
visą gūdų sovietmetį mažiausiai iki Čeliabins-
ko. Tačiau šypsena buvo skirta man. Gal aš galįs 
duoti autografą? Na, buvau galįs, tad kiek pašvy-
tėjau, gal keturiais šlovės spinduliais, ir daviau. 
Maloniai pašnekėjom. O nueidamas žmogus kad 
šūktels kuo džiugiausiai: ačiū, draugas Rudo-
kai!!!

Ak, tas mielas jausmas, kai su kažkuo kalbėjai, 
atvėrei širdį ir išdidžiai kaseisi paausį, o paskui 
pasirodė, kad jis laikė tave visai ne tavim. Pen-
kias minutes jautiesi, it tavęs visai nėra, esi falsi-
fikatas, visas tavo auksas padirbtas, sulinktų tarp 
keitėjo dantų. Ak, kaip tai monumentalu, tos ta-
patybės susvyravimo akimirkos, po kurių įsikim-
bi savęs kaip kuolo.

Panašių nemažai turėtų patirti, tarkim, vertėjas 
Arvydas Sabonis, turbūt dažnai kokie nors prisi-
merkę klerkai jo klausia, ko jis šiandien „ne visai 
taip atrodo“. Kūrybinėse stovyklose buvo įmanu 
sutikti tokį neva fotografą Stasį Povilaitį. Irgi „ne 
visai taip atrodė“, bet pabosdavo jam purtyti gal-
vą, vis dažniau sutikdavo su tąsančiuoju už sagos, kartais 
net uždainuodavo.

Visokių trankių istorijų tekę girdėti. Gūdžiu sovietme-
čiu, ikiinternetinėje (variantas: ikigutenberginėje) epo-
choje sklandė pasakojimas apie vieną lietuvį, kaži kaip 
atsidūrusį Afrikoje. Ir sumanęs tas lietuvis užsidirbti duo-
damas anglų kalbos pamokas. Ir kažkiek žmonių išmokė. 
Tik ne anglų, tos pats nemokėjo, o lietuvių. Ką ten tenykš-
čiai tamtamų atmuštais delnais supranta – kur anglų, kur 
lietuvių. Gal ir netiesa, bet se non è vero, è ben trovato. 
Be to, vienam Jules’io Verne’o herojui yra nutikusi panaši 
istorija. O apie painiojamus Slovakijos ir Slovėnijos him-
nus ar kitką-bet-ką kalbėti net nebesolidu. Kaip ir apie tai, 
kad „anais laikais“ visos pietinės sovietijos tautos tvirtai 
žinojo: jei jau esi lietuvis – tikrai gyveni Rygoje ir užsiimi 
šprotų gamyba.

Vieną sausio vakarą draugas internetu paklausė, ar ne-
pakeičiau telefono numerio, nes jis skambina turimu, o 
ten atsiliepia „kažkoks nelaimingas žmogus“. Taip, pa-
keičiau, senąjį grąžinau „Omniteliui“. Po to istorijos pa-
sipylė kaip iš „Tūkstančio ir vienos nakties“. Atkuriu kai 
kurias, tik kelių dienų. Žmogų pavadinsiu Abonentu (čia 
be jokios aliuzijos į Visos Lietuvos Abonentą), kitus figū-
rantus vadinsiu vardais.

Abonentui skambina Danutė. Kur esi? – klausia. Darbe, 
sako tas. Tai įsidarbinai? – nustemba Danutė. Jūs turbūt 
Kęstui skambinat, sako Abonentas ir nevilties pilnu balsu 
ima guostis. Pasiėmęs jis tą numerį iš „Omnitelio“, o čia 
visi kažkokiam Kęstui skambina.

Kitą dieną Abonentui skambina Daivutė ir ima teirau-
tis, kaip užpildyti ataskaitą už gautą stipendiją. Tą pačią 
dieną Abonentui skambina Akvilė. Klausia, kas Kęstučiui 
su balsu, ar užkimęs? Abonentas iškvepia, kad joks jisai 

Kęstutis, tik tą numerį pasiėmęs. Iš ko, iš Kęstu-
čio? – nesupranta Akvilė. Abonentas inkščia, kad 
iš „Omnitelio“, ne iš Kęstučio, kad tas Kęstutis jį 
jau užėdęs negyvai.

Paskui ketvirtą nakties (!) Abonentui paskam-
bina mano devyniasdešimtpenkiametė močiutė, 
iš jos Abonentas sužino, kad kaži kur guli par-
griuvusi kaži kokia bobulė ir jis dabar turi tuoj 
pat rengtis ir eiti padėti jai pasikelti.

Ir man tarsi kosmosas pro teleskopą ima vertis 
įspūdis, daromas dabartinio šio žmogaus gyveni-
mo. Štai kur likimas, pakeistas kelių skaitmenų! 
Mano buvęs numeris kelių šimtų piliečių telefo-
nuose ir daugybėje duomenų bazių. Abonentui 
skambina merginos, kviečia kavos, vaikinai – iš-
gerti, bibliotekos siūlo rengti literatūros vakarus, 
„Tyto alba“ nepamiršta paklausti, kada jis pa-
galiau parašys tą romaną, Abonentas pirmas iš-
girsta, kad „Kęstučio kompiuteris jau pataisytas“ 
arba kad Režisierė vėl pririnko Gabrieliui mai-
šiuką išaugtinių Teodoro batų. Abonentas visada 
laiku sužino, kada išpardavimai gal penkiolikoje 
parduotuvių. Abonentas visada žino, kada jam 
grąžinti kreditus ar eiti į tėvų susirinkimą. Kada 

į tėvų susirinkimą, Abonentas dažniausiai informuojamas 
anksčiau už mane, gal kada net buvo nuėjęs.

Rašau savo gimtadienio išvakarėse. Jau net įsivaizduo-
ju, kokia nepaprasta diena Abonentui išauš rytoj! 

Šiaip jūs Abonentą geriau pažįstat negu aš. Aš jam nie-
kad neskambinau, o ne vienas jūsų – neabejotinai. O jei 
neskambinot, tai paskambinkit, ką – jums manęs nerei-
kia? Jei tik jis ligi šiol nepasikorė. Reikėtų patikrinti. Ka-
da nors pats paskambinsiu ir paklausiu: čia Kęstutis, ar 
man niekas neskambino?

– KęStutIS NaVaKaS –

Pasikoręs abonentas

Kadras iš filmo „Nulis iš elgesio“ (rež. jean Vigo, 1933)
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W. S. MErWiN

Pario teismas
          Anthony Hechtui

Kur kas vėliau
išminčiai suvokė kas buvo duodama
tačiau neatpažinta
jie sako jog liūdėti verta tik dėl to
kad dievai teisėju pasirinko
štai tokį vidutinį protą vidutinę sielą
nors karalaitį

beje augintą kaip avių piemuo
turbūt jis mėgo šitą pašaukimą
nes prie jo sugrįžo

kai jos sustojo priešais jį
trys
nuogos skaisčios nemirtingos
ir jis suprato jog jį dengia
tik mirtingumo rūbas
kurį strėlinės juosta
ant jo krūtinės tarp spenelių
daro dar keistesnį

ir jis susivokė jog reikia pasirinkti
tądien

pirma prabilo pilkaakė
ir ką ji tarė rodos liko atminty
bet perpinta su nerimu ir baime
du veidai kuriuos jisai vadino tėvu
ir pirmą sykį pamatyti rūmai
kur broliai buvo tarsi svetimšaliai
o šunys jį stebėjo bet neatpažino
ji viską aiškino žavėjo ir
jam visa tai pasiūlė
tarytum dovaną bet jis regėjo
tik panieką jos antakiuos ir žodžiai
kuriuos jis ne visai suprato
jam sakė imk išmintį
imk valdžią
tu jas vis vien užmirši

paskui prabilo tamsiaakė
ir ką ji tarė rodos
buvo tai ko jis kadaise troško
tačiau suvienyta su nerimu ir bailumu
jo tėvo
karūna karūnos jam nusilenkiančios karūnos
jo vardas augantis visur nelyginant žolė
tik
jis ir jūra
džiaugsminga
ji tvirtino tatai įmanoma ir ji
žavėjo ir tatai pasiūlė
tarytum lobį bet jisai tematė
žiaurybę josios lūpose ir žodžiai
kuriuos jis kiek geriau suprato
jam sakė imk puikybę
imk šlovę
su jomis vis vien kentėsi

trečia kurios akių spalvos
vėliau jis neįstengė prisiminti
prabilo paskutinė neskubėdama
ir su aistra kuri priklausė jam pačiam
nors ligi tol jis buvo
laimingas su savąja upės nimfa
ir štai jo smegenis
pripildė moteris ji skynė
geltonus žiedus
ir niekas negalėjo jai prilygti
ir žodžiai
atrodė viską verčia į tikrovę
beveik tikrovę
tikrovę
ir sakė imk
ją
tu ją vis vien prarasi

tiktai tuomet kada jis siekė balso
tarytum siektų tos kuri
kalbėjo
apsunko delnas jusdamas 
kas privalėjo būti duota
vienintelei iš tų trijų
sugniaužė obuolį pramintą
nesantaika įkūnyta į vaisių
kurio žievėj jau buvo išrašyta
Gražiausiajai

ir mūrininkas viršum Trojos vartų
saulėkaitoj pajuto kad akmuo
suvirpo
ant Pario nugaros strėlinėj smaigalys
kuris pasieks Achilo kulną
nusišypsojo pro miegus

ir kaip kasdien tą metų laiką
Helenė nusileido rūmų laiptais
giraitėn skint geltonų
gėlių aukštų lyg ji pati

jų šaknys sakoma slopina skausmą

Vertė Tomas Venclova

VYTAUTAS SKriPKA



Po tūkstančio metų

Miglė ir Miglės
Miglė ir Miglės



Pro aukštus Sapiegos vartus
Pro aukštus Sapiegos vartus
Pro aukštus Sapiegos vartus
Įeinanti Miglė

Nebeištvėręs
Atsiklaupiau
Sieloje



Ar dar girdi
Mane Migle?
Klausykis ir tada
Kai nebegirdėsi



Žvelk
Ir mūsų Tremtis
Su žiema priartėjo

izgnanije



Lūpomis sakau
Kurtumu

Balta balta
Balta balta
Balta balta

Baltoji Aramėjė



Kai parašei
Apie pelėdas
Mane 
Paguldė
Intelektualinis
Nokdaunas

Trisdešimt metų
Trisdešimt metų
Trisdešimt metų



                                           Eglei Vertelkaitei

Aukštis matuojamas visai ne taip
Aukščio rekordai priskirtini Kristui
Keleiviniai sportiniai ir kitokio tipo lėktuvai
Šimtmečiais vertinti tiesiogiai
Vėliau alegoriškai
Dar vėliau mitologiškai
Dabar Dantė lygus Einšteinui Džoisui
Dukart du yra keturi keturi keturi keturi
Ar patinka E. Vertelkaitės lingvistinė
Realistinė teroristinė nematematika



Klasė! pasakytų Andriuškevičius
Visą laiką turėt po ranka
Mirštantį žmogų

W. s. Merwinas (g. 1927) – vienas žymiausių da-
bartinių amerikiečių poetų, jAV poetas laureatas, du 
kartus gavęs Pulitzerio premiją.

Eilėraštis „Pario teismas“ plėtoja žinomą mitologinį 
motyvą. Trojos karalaitis Paris, išaugintas piemens, 
turėjo įteikti obuolį su įrašu „Gražiausiajai“ vienai iš 
trijų deivių – Herai, Atėnei ar Afroditei. Pasirinko Afro-
ditę, nes toji jam pažadėjo Helenės meilę. Pagrobęs 
Helenę iš vyro Menelajo namų, Paris nulėmė Trojos 
žlugimą.

Dalios juodakytės piešinys
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Miglės Anušauskaitės piešinys

tekstai Ne tekstai

Prieš mus respektabilus ir skoningai praš-
matnus leidinys, pretenduojantis į archi-
tektūros bendruomenės savireprezentaciją; 
knygai galioja žodžiai, sudarytojos J. Re-
klaitės tarti išardyto Architektūros muzie-
jaus klausimu: joje būtent „persipina šalies 
kultūros, požiūrio į architektūrą bei jos pa-
veldą gijos; ryškių asmenybių, [...] įvairių 
gretutinių institucijų [...] supratimas, nuo-
monės ir nuoskaudos“ (p. 327). Architektai 
yra viešosios erdvės aptarnaujantis perso-
nalas, kaip ir poetai, apžvalgininkai ir po-
litikai. Viešumą sunku net vadinti erdve; 
ji nėra kaip pokerio stalas, ant kurio reikia 
ištaikius laiką dėti ką turi; arba tai keistas 
stalas, šimtais rankų graibstantis iš tavęs 
kortas, šimtais akių į jas dirsčiojantis. Kai 
Raudonoji armija buvo pasiųsta namo, su 
ja išėjo unifikuota politinė valia, kurios tę-
siniai lig tol buvo visos viešosios raiškos 
sritys, bet architektūra labiau už kitas dėl 
savo visiško priklausymo nuo stambaus 
užsakovo. „Laisvės architektūra“ (knygos 
tema) išsirutuliojo šios stokos sąlygomis, 
ir knygos sudarytojai yra kritiški naiviai 
tautiškai reakcijai į kodinį žodį „laisvė“ 
nuo pat pradžių; netgi nuo viršelio: tie 
skoningi melsvi kubeliai – prieštaringai 
vertinto prokuratūrų pastato, vad. „Kubo“, 
fragmentas, taigi tai gildijos inside joke. 
Keistokoje įžangoje nuolat pataikaujant 
laisvės patosui (prisimenamas A. Kauš-
pėdas ir „Antis“; galima nujausti, kad 
anksčiau tas patosas buvo savas ne tik pa-
vieniams architektams, o būtent bendruo-
menei), gana primygtinai kviečiama juo 
suabejoti. Ten yra ir puiki mintis, kad pati 
architektūra yra vietovę, judesį ribojantis 
principas. Taigi „laisvės architektūra“ yra 
dar ir oksimoronas. Ši knyga apskritai la-
bai sąžininga tuo, kad šalia atsiduria prie-
šingos ir priešiškos idėjos ir asmenybės; 
sudarytojai to laikėsi sąmoningai ir nuose-
kliai suteikdami visai knygai drausmingą 

architektoninę simetriją. Išskyrus pabaigą, 
kur sau leidžiamas konkretus reikalavimas – 
Architektūros muziejus esąs išardytas be 
reikalo (kaltas V. Prudnikovas, tuometinis 
ministras, žmogus iš kitos hermetiškos 
gildijos – muzikų); muziejus turėtų būti 
atkurtas, knyga jį simboliškai pavaduoja. 
Tai nuskamba beveik graudžiai. 

Gildijai nepriklausančiam skaitytojui, 
taigi „visuomenei“, atviriausia ir įdomiau-
sia būtų (nors kiekvienai tokio brangumo 
knygai pretenzija į gausų skaitytojų ra-
tą yra šiek tiek iliuzinė) antroji „Laisvės 
architektūros“ dalis – „Refleksijos ir ap-
mąstymai“. „Čia esė forma samprotauja 
architektai praktikai ir teoretikai, filosofai 
ir menotyrininkai“ (p. 190); čia aptiksime 
V. Rubavičių, laisvalaikiu „Literatūroje ir 
mene“ piešiantį spalvingas „tolerastijos“ 
distopijas, ir šmaikštųjį A. Karalių – pas-
tarojo straipsnyje „Homoseksualūs aspek-
tai nacionalinėje architektūroje“ LGBT 
žmogos labai patikimai neegzistuoja, o 
homoseksualumas tėra nešvankus gandas, 
parankus autoriui pašiepiant viešąjį sek-
torių, kuriame dominatyvus verslo pradas 
neranda bendros kalbos su savo moterimi 
– humanitarija. Juos norisi pristatyti nei-
giamais rakursais; vis dėlto A. Karaliaus 
straipsnis vertingas dėl kitko – autorius 
labai kritiškas gildijai (pvz., viešas disku-
sijas įvardija kaip „stumiančiųjų“ ir „stab-
dančiųjų“ pilietinį karą“ – kaip tai taiklu, 
galima suprasti prisiminus paraarchitek-
tūrinio „Vamzdžio“ sukeltą rezonansą); 
minimas ir narciziškumas, abejotinas 
akademijos selektyvumas. V. Rubavičius 
nori sutapatinti filosofinį postmodernizmą 
su kapitalizmu, o gautai chimerai suver-
čia kaltę už Nepriklausomybės pradžios 
eklektiškos architektūros gangnam style. 
Tačiau jis taikliai ir ryškiai aprašo tą patį 
„Kubą“, „kupiną [...] atgrasaus uždarumo. 
[...] Kubas sąmoningai neigia vertybinę 
vertikalę [...] paryškindamas įstrižomis 
ambrazūromis“ (p. 235) – ši egzegezė tur-
būt darė įspūdį ir viršelio dailininkui. Kad 
prokuratūrų pastatas pažodžiui transliuotų 
„violetinio“ judėjimo nuomonę apie teisė-

saugą, įmanoma tik architektūroje; kritikos 
objektas neims deklamuoti jį pašiepiančių 
eiliuotų kupletų, bet gali nepastebėti, ko-
kį pranešimą transliuoja pastatas, kuriame 
įsikūrusi jo kontora. Toks pastatų nepa-
stebimumas nureikšmina „kūrybinį geni-
jų“, bet gundo manipuliacijos galimybe. 
Be abejo, sovietinius „adatų kaišiojimo“ 
žaidimus su cenzūra primenantis origi-
nalumas manipuliacijai nėra pakankamai 
brandus, turiningas. 

Taigi „postsocialistinis“ architektas li-
ko be fiksuoto viešojo intereso, kuriam 
jis galėtų subordinuoti savo darbą ir, kita 
vertus, kurį galėtų atpažinti savo darbuo-
se. Tai įstumia jį (ir rašytoją, ir žurnalis-
tą) į situaciją, kur jis turi viešąjį interesą 
išgalvoti arba išburti iš spiritizmo seanso 
su vietovės ar net Tautos „dvasia“. Tiks-
lus žodis tam yra „blefas“: „Tu blefuoji, 
Audry“, – viename iš spalvingųjų kolek-
tyvinių interviu sako (p. 320) A. Karaliaus 
atžvilgiu prof. R. Buivydas, skeptiškas net 
knygos atžvilgiu. Apie tai dar sakoma: ga-
lios pozicijos uzurpavimas. 

Tačiau tai būdinga demokratijai apskri-
tai. Kas kartą ir visur tai smagu stebėti ar 
skaityti. Atrodo, kad kaip tik šią dilemą 
apeinant pritrūksta žodžių nekalbiems vy-
resniosios kartos architektams, ir kad tai 
ši dilema slapta kaitina kraują šnekiesiems 
vidurinės kartos atstovams. Ją spręsti ven-
giant, idėjų pritrūkstama, todėl, pvz., vi-
lioja „vizionieriaus“ A. Zuoko asmenybė 
(p. 131, net mane intriguoja jo idealizmas 
sakyti, kad Nepriklausomybės pradžios 
kičas ir kioskai reiškė, jog išsilaisvino kū-
rybinės galios). Tai paradoksaliai dera su 
mielomis akiai ir ausiai nostalgiškomis 
gaidelėmis – nostalgija nebūtinai sovietme-
čiui, o veikiau modernybės epochai kaip 
tokiai; dėl to ir apgailestavimas, kad „ne-
gebame vieningai veikti“ (p. 329), ir svajo-
nė apie didįjį metraštį Muziejaus pavidalu 
ar kitaip, ką ir kalbėti apie R. Paleko tiesią 
repliką, kad „menas ir demokratija nesu-
derinami“ (p. 138).

Nepaisant sąžiningai pristatytos įvairių 
nuomonių vėduoklės, knygos tonas kvie-

čia formuluoti architektūros ideologiją, 
taigi kryptį, kur link ta manipuliacija ga-
lėtų vykti. Nuskamba žodžiai „tautinė 
architektūra“. T. Grunskis netgi parašo 
Laisvę ir Tiesą iš didžiųjų (p. 355). Tur-
būt ideologijai atsiradus architektai galėtų 
(ibid.) imtis „paprastos, emocionalios, de-
mokratiškai deklaratyvios ir transparanti-
nės demonstracijos kalbos, kurios teiginiai 
būtų aiškūs visuomenei“. Kyla klausimas, 
ar tokia ryžtinga sudarytojų pozicija nesu-
kels šioje aistringoje gildijoje dar daugiau 
nesantaikos. 

Kam reikalinga ir (tai skirtingi klau-
simai) kam skirta ši knyga? Be abejo, ji 
atsidurs pačių architektų lentynose ir lai-
kinai pažadins bendruomenę – daug kas 
iš įpročio sakytų, kad tai labai reikalinga, 
nors, sprendžiant iš knygoje atspindėtų 
aistrų, ta bendruomenė budri ir nervinga, 
lyg būtų pergėrusi kavos. Taip pat knyga 
pasieks architektūros studentus, kurie tur-
būt mėgsta mąstyti ir kalbėti sociologi-
nėmis temomis kaip visi hipsteriai, o šie 
juk, tikiuosi, skaito „Šiaurės Atėnus“. Bet 
mane domina šios knygos naudingumas 
tam tikram idealiam skaitytojui, kuris ne-
bevertina įsitraukimo į literatūrą, o grožį 
patiria aiškume; toks skaitytojas būtų su-
interesuotas įimti įvairių poklasių diskur-
są, kad patirtų poklasius kaip savo tęsinį 
ir prašviesėjimo momentu matytų ir dairy-
tųsi už pačią visuomenę, susitapatinęs su 
jos chaotiška valia. Man atrodo, kad toks 
asmuo būtų autentiškiausias pilietis. Jam 
ši knyga būtų labai reikalinga. Praverstų ir 
Architektūros muziejus, nors jis palankiai 
žvelgtų ir į jį pavaduojančius virtualius 
projektus, ir apskritai architektūros blogo-
sferą. Šis skaitytojas, be abejo, neegzis-
tuoja, o ir pinigų neturi. 

– EMILIS MILKEVIčIuS –

„Tu blefuoji, Audry“ ŠIAURĖS KAMPAS

Tomas Grunskis, Julija Reklaitė. 
Laisvės architektūra. V.: „Baltų lankų“ 

leidyba, 2012. 384 p. 

Banginis + pieštukas = miesto fontanas uždarytas

Aš neturiu minčių. Nesivaikau jokių idėjų, jokių utopijų. Vakarais pro langą 
nestebiu žmonių, nes paukščiai juos išbaido. Mano nagai šiek tiek ilgesni nei 
paprastai, tad galiu jais pasižymėti savo teritoriją. Turiu projektą pusei pasau-
lio – reiks vaidinti laiką. Bus keturios nieko bendro viena su kita neturinčios 
novelės. Aštuoni personažai, gyvenantys už sienos. Tapetai – neišsitepantys, o 
laukimas ložėje – neatsibostantis. Ragausime įvairiausių rūšių manifestacijas, 
gyvensime kaip pandos savo reikjavikuose, savo reikiavaikytisvajoniųmies-
tuose. Nieko nebus giedresnio. Keistuose prisiminimuose neskubėsime klai-
džioti, nes tai turi tęstis visą amžinybę, kol pamirši, ko ieškai. Jei tai svarbu, 
atradęs suprasi savaime. Tai filmas, kurį pažiūrėjęs juoksiesi arba verksi tik 
kitą dieną. Rašyk apie savo laikus. Apie negalėjimą nieko pakeisti. Apie re-
klaminės pauzės anonsą. Apie daugybę žmonių, kurie kalbasi tik, kai dingsta 
elektra, nes tamsoje lengviau įsijausti į savo socialinį vaidmenį, bet aš neturiu 
minčių. „Mąstau lėtai, suprantu sunkiai“, todėl jaučiu giliai arba einu miego-
ti, nes niekas nesikeičia, o laikas eina atgal septynmyliais batais. Kiekviena 
prarasta valanda yra negrįžtanti vaikystė, kurios nesulaukiu. Kuriai galėsiu 
skirti nematomą pilką skrybėlę, o ji stovės prieš šokoladinį teisėją ir varvės 
kaip kondensuotas pienas vakaro žiniose, kai visi norės pavaizduoti, kaip at-
rodys zombių užeigos paskleista venerinė liga. Yra tiek daug žodžių, jie ga-
lėtų užkloti visą pasaulį, galėtų sudaryti naują ozono sluoksnį, daug tirštesnį, 
burbuliuojantį, tiesiog atsikalbinėjantį saulei, ir tai būtų tik pradžia: sakiniai 
nusileistų mėnulyje ir ištiestų pagalbos ranką princui, kuris ten jaukina tamsą 
ir trapumą. „Ar gali nusileisti ir atsibusti?“ – „Ar galite truputį pakranksėti, 
kad pasijusčiau, lyg stoviu prie buvusio kino teatro? Paukščiai nuvaikė žmo-
nes ir pasibaigė 38 mm fantazija.“

– RoSaNa LuKauSKaItĖ –
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  tą vakarą 
  virš kosmonautų gatvės patekės šamanas 
  ir nusileisti nemokės 
  (net jeigu panorėtų)

Mantas Gimžauskas, „Kosmonautų gatvė“

Prologas. Lietuvos muziejų svetainėje „Muziejai.lt“ vir-
tualiosios galerijos skiltyje „Panoramas.lt“ apsuki ratą po 
poeto Jono Mačiulio-Maironio sodybą-muziejų Bernotuose, 
kur yra „išlikęs senasis sodas, taip mėgtas Maironio, tebeau-
ga pušis, menanti poeto jaunystę, ledainė, teikusi buitinius 
patogumus“. Laukai, elektros stulpai ir dangaus mėlis, penas 
žvilgsniui, sielai sklendžiant link horizonto. Taip pat po Si-
mono Stanevičiaus sodybą Kanopėnų k., Žemaitijoje, – labai 
dailiai sutvarkyta aplinka, profesionaliai prižiūrima veja. Po 
Antano Baranausko klėtelę Anykščiuose ir Motiejaus Valan-
čiaus sodybą, priklausančią Kretingos muziejui. „Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus sodyba – respubliki-
nės reikšmės istorijos paminklas, XIX amžiaus klėtis – liau-
dies architektūros paminklas.“ Labai įstabūs memorialiniai 
muziejai virtualioje svetainėje, todėl apima polėkis ieškoti 
savo vietos lietuvių literatūroje, ir kur nors randi. Gal šalia 
poeto Jono Mačiulio-Maironio.

Virtualiame Manto Gimžausko muziejuje „Samanas.lt“ 
suki suki suki ratus ir etnografinių sodybų neaptinki. Bet 
randi tai, kas padeda įsitikinti, kad kultūrininkas (arba, jei 
norime, kontrkultūrininkas) Šamanas (šiuo vardu M. Gim-
žauskas dažnai ir žinomas visuomenėje) rado savo vietą lie-
tuvių literatūroje ir kultūroje. Šamano grafiniame eilėraštyje 
„Rask savo vietą lietuvių literatūroje“ šalia poeto Jono Ma-
čiulio-Maironio, skalėje pažymėto viršuje, minimos paties 
Šamano ir jo kultūrinių bičiulių pavardės. Taigi, virtualioji 
respublikinės svarbos Šamano sodyba su respublikinės svar-
bos istoriniais paminklais (oficialiąją retoriką pasitelkus).

Apie Šamaną. Kas yra Šamanas? Kaip ir minėta – kultū-
rininkas ir / ar kontrkultūrininkas. Kokia yra Šamano biogra-
fija? Skaitykite čia:

CV (pagal M. Gimžauską)

1976 m. – gimstu Vilniuje. Išvykstu į Kupiškį chillouto su-
metimais.

1977 m. – pirmieji multikai per teliką ir indų filmai kino 
teatre „Taika“.

1978 m. – sužinau, kad Kalėdų Senelis yra Girta Kaimynė.
1979 m. – pabėgimas iš namų. Pirmasis pasimatymas. Sukan-

džioja šuo.
1980 m. – degtukų etikečių kolekcija „Moskva ’80“. Pirmie-

ji komiksai.
1981 m. – perskaitau pirmąją knygą.
1982 m. – parašau pirmąją knygą.
1983 m. – pirmosios muštynės Nidoje.
1984 m. – pirmoji komunija. Nesėkmingas bandymas paga-

minti atominę bombą.
1985 m. – nesėkmingas bandymas pasidaryti kompiuterį. 

Pirmasis savadarbis kino projektorius. Pirmoji pornogra-
fija.

1986 m. pasaulio čempionatas Meksikoje. Šis neįtikėtinai 
laimingas nutikimas apvainikuoja ir įprasmina visą bio-
grafiją – po jo sekantys įvykiai nublanksta Dievo Rankos* 
šviesoje ir praranda bet kokią svarbą.

*skaitykite Diego Maradonos CV.

Apie socialinius poeto, vertėjo, filmininko M. Gimžausko 
(1976–2007) vaidmenis ir veiklą skaityti kituose CV. 

Sodybų pilnėjimo metas. „Praėjo šešeri metai. Ištikimų 
Šamano bičiulių dėka Virtualiame Manto Gimžausko mu-
ziejuje apsigyveno tai, kas išliko. Pamaniau, kad ir kokia 
nepilna būtų ši vitališko gyvenimo skeveldrų kolekcija, tai 
geriausia galimybė susipažinti su Šamanu iš arčiau. Iš nau-
jo“, – rašo projekto „Samanas.lt“ autorius Tomas S. Butkus. 
Idėja susisteminti ir supažindinti su M. Gimžausko kūryba 
kilo dirbant su jo archyvu, pradėtu rinkti iš karto po auto-
riaus žūties. Svetainėje pateikti literatūriniai tekstai (poe-
zija, proza, publicistika, esė, vertimai, kritikos straipsniai), 
filmai, kuriuose autorius vaidino, paties Šamano režisuoti 
filmai ir filmų scenarijai su pjesėmis, animacija, piešiniai, 
grafika, faksimilės. 

Ko (ne)pasigestų skaitytojas? Susisteminta visa išlikusi 
vieno autoriaus kūryba specializuotoje svetainėje (neskai-
čiuojant tinklaraščių) – turbūt nekasdienis kultūrinio gy-
venimo reiškinys. Skaitytojui pačiam teks atsirinkti, ko jis 
ieško šiame informaciniame margumyne, kur be atrankos 
nuo gilios jaunystės pateikti visi kūrybiniai Šamano ban-

dymai. Orientuotis padeda Manto kūrybinio palikimo su-
skirstymas į lentynėles pagal metus ir žanrus. Vertinti teks 
pačiam skaitytojui, o norintiems recenzijų apie šamaniškąją 
lektūrą, apžvalgų, kuriose būtų ji paminėta, teks paguglin-
ti patiems ir pasinaudoti Lietuvos bibliotekų paslaugomis, 
nes manasis trumparegiškas žvilgsnis minėtųjų dalykų mu-
ziejuje neužmatė. Kita vertus, įžanginiame žodyje minima 
jaunųjų literatų nuolatinio apžvalgininko kritiko Valdemaro 
Kukulo pavardė. Jos pirmiausia ir būtų galima ieškoti, no-
rint išgirsti kritišką ir apibendrinantį žodį apie Mantą ir jo 
kartą. „Jo dėka (V. Kukulo – R. L.) 1993 m. jaunųjų filologų 
konkurse Marijampolėje Mantas, aš ir dar septyni poetai su-
sibūrė į poetų klubą, 1994 m. išleidusį debiutinį almanachą 
„Įžanga“. Vėliau Valdas nuolat pabrėždavo, kad idėjiškai ir 
fiziškai esame „Gimžausko karta“, – rašo T. S. Butkus. 

Ko (ne)pasigesčiau dar? Kokių nors marškinėlių, kurių 
galima rasti Kurto Vonneguto interneto puslapyje, arba Man-
to vardo ant euro monetos, kaip Samuelio Becketto atveju. 
Postmodernistines tradicijas puoselėjant, Šamano vardas ant 
butaforinės euro monetos visai tiktų.

 Norintiems išsamesnės svetainės apžvalgos siūlau interne-
to platybėse susirasti Mariaus Buroko straipsnį. Savo ruožtu 
mestelėsiu žvilgsnį (atsargiai ir kukliai dirstelėsiu, dureles 
pravėręs taip, kaip ir dera rašytojo muziejų lankant) į Manto 
poezijos kertelę. Tačiau jokiu būdu tuo nenoriu nuvertinti, 
tarkim, Šamano rašytų filmų scenarijų (norėdamas aprėpti 
visą gausą, turėčiau rašyti disertaciją, o to iš manęs, nuo-
dėmingo prigimimo besančio, nederėtų reikalauti). Norint 
susidaryti įspūdį ir greitai absorbuoti šamaniškąjį fenomeną, 
rekomenduočiau tekstus nuo 1999 m.

Ir Antigravitacinė Voruta pakyla. M. Gimžausko poe-
tinių tekstų rinktinė „ŠamanasTM“ išėjo po autoriaus žūties 
ir laikytina poetinio kelio apibendrinimu. Knyga Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto buvo nominuota geriausios 
2007 m. knygos, o savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ literatūros 
išdaigininkų Castor&Pollux – „Metų nuostabybės“ rinki-
mams. Įvertinimas skirtinguose kultūros sluoksniuose leistų 
M. Gimžausko poeziją laikyti vienu svarbiausių autoriaus 
kūrybinių palikimų, apie jį knygos ištarmėje rašoma: „Mantą 
(Šamaną) Gimžauską galima vadinti įvairiai: poetu koncep-
tualistu, postmodernistinės literatūros kūrėju, kontrkultūros 
atstovu, virtualybės poetu. Jam būdinga ribinių būsenų ir 
patirčių poetika, narkotinių haliucinacijų, pornografinių ir 
kitokių drastiškų įvaizdžių, fragmentų naudojimas kūrybo-
je.“ Knygą rekomendavę leisti literatai kalba apie Šamano 
nonkonformizmą kaip savaiminę vertybę. Pacituosiu tam, 
kad galėčiau apie visa tai viešai pasikalbėti, kad raktas į 
Manto poeziją būtų atrastas: „Jis yra poetas prieštarautojas, 
savo pasirodymuose (šis terminas M. Gimžausko kūrybai 
apibūdinti tinkamesnis nei įprastas „publikacijos“) nonkon-
formizmą iškeliantis kaip savaiminę vertybę.“ Kontrkultūri-
nės pozicijos arba savaiminio maišto, savaiminio neigimo ir 
nonkonformizmo sąvokos tiktų autoriaus kūrybai apibūdinti 
tik sąlygiškai. Bet kokios sąvokos neretai sukelia painiavą, 
jei vartojamos inertiškai. Manto poetiniai tekstai parodo ki-
tokį santykį su tradicija, požiūrį į poeziją ir kultūrą, atveria 
kitokias poetinio kalbėjimo galimybes, palyginti su domi-
nuojančiomis ir visuotinai pripažįstamomis. Net čekių ei-
lėraščiai vertintini pirmiausia kaip kitoks požiūris į poetinį 
tekstą, neišskiriant jo iš kitų sociokultūrinių tekstų, kuriuos 
galima analizuoti reikšminiu požiūriu lygia greta su eilė-
raščiais (tam tereikia atitinkamų teksto analizės instrumen-
tų – semiotinių ir tarpdisciplininių; nors pats Šamanas šių 
instrumentų nesiūlo, lankstumo dairantis į jo poeziją reikia 
ne mažiau nei aiškinantis apskritai šiuolaikinį meną). Šama-
niškasis nonkonformizmas yra daugiau santykio su tuo, kas 
vadintina tradicija, paieška, o nebūtinai neigimas kaip savai-
minė vertybė. 

Panašiai pasakytina ir apie drastiškumą, bandymą šokiruo-
ti – nėra to, iš ko nebūtų galima sukurti poezijos (apibendrin-
tai ir deklaratyviai kalbant). Įtaigus ir šiuolaikiškas, aktualus 
kalbėjimas, kokio kartais ir pasigendama poezijoje. 

Navatlis ir transhumanizmas. Poetinių vertimų istorijoje 
M. Gimžauskas galėtų būti minimas vien dėl ikikolumbinės 
Meksikos šventųjų tekstų vertimų iš navatlio kalbos, kurią 
pats vertėjas vadina „šventuoju ikikolumbinės Meksikos žy-
nių žargonu“. Gana išsamioje įžangoje aprašomi kalbos ir 
ritualinių tekstų ypatumai. 

Vertimų skiltyje pateiktas „Transhumanistinio meno mani-
festas“, deklaruojantis naujas meno raiškos formas ir sąsajas 
su mokslo pasiekimais, bei Marshallo Souleso svarstymai 
apie posthumanizmą: „Posthumanizme nėra esminio skir-
tumo ar absoliutaus ribų nustatymo tarp kūniškos būties ir 
kompiuterinės simuliacijos, kibernetinio mechanizmo ir bio-
loginio organizmo, pamatinės teleologijos ir žmogiškų siekių.“

Simptomiška – posthumanizmo tematika būdinga ir paties 
autoriaus kūrybai. Kaip ir indėnų mitologijų bei politinių 
koncepcijų fragmentai su istorinėmis figūromis. Regis, 

M. Gimžauskas archajinius ir šiuolaikinius vaizdinius jungia 
į savo kuriamos gaivališkos mitologijos visumą, ištrinančią 
ribą tarp chtoniškosios ir urbanistinės kultūros, tarp fizinės 
tikrovės ir virtualybės, tarp sacrum ir profanum („Acid is 
sweet“, „Antigravitacinė Voruta“). Kai kurie tekstai tinkami 
repui / slemui („Antivasara“), o dar kai kurie yra limerikai 
su JAV prezidentais.

Mantas yra vertęs netgi Kinijos diktatoriaus Mao Dzedon-
go poezijos. Komunistų lyderį jis vadina „raudonųjų peizažų 
autoriumi“. Pats Šamanas galėtų būti vadinamas ryškių spal-
vų autoriumi – jis kūrė juslišką paratikrovę, „kalbėdamas 
vaizdais“, o kai kurie eilėraščiai sudėlioti tarsi iš haiku („pro 
raudoną užuolaidą / apie tai // kaip pasiklydau Amsterdame 
/ trise“). Ir dar: Šamanas yra antigravitacijos poetas (šį tei-
ginį pretenzingai siūlau įrašyti į mokymo programas), poe-
tiniuose tekstuose dominuoja kosmosas ir kitos utopinėmis 
laikytinos erdvės (psichodelinės plotmės), būdingas kilimas 
aukštyn kaip perėjimas į kitas verčių ir pasaulėvokos siste-
mas („senelis išgeria leidžias žemyn / anūkas parūko ir kyla / 
virš skliauto / senelis – į kosmosą / anūkas – į kosmosą / 
bažnyčia – ne pagal paskirtį“; „ore gerai, / ore labai gerai, / 
bet kosmose geriausia“; „varom ten / kur rūgštis bus saldi / ir 
pagaliau mes atšvęsim mano tryliktą vasarą / ir Tadas Blinda 
atsako jai / – varom!“).

Didaktika. Kaip skaityti Šamano poeziją? Iš kairės į deši-
nę, iš apačios į viršų, horizontaliai ir vertikaliai.

Kaip analizuoti Šamano poeziją? Be abejo, semiotiškai. 
Nes šis tekstų išaiškinimo mokslas yra vienas Viešpats duo-
tas, kad šamaniškųjų raštų esmių esmė būtų atskleista ir už 
klaidingą išaiškinimą nebūtume pasmerkti amžinosioms kan-
čioms.

Kaip analizuojama semiotiškai? Ten reikalas esantis com-
plicated, bet už semiotiką duoda premijas. Jei to reikalo im-
sitės, nepamirškite analizės užbaigti semiotiniu kvadratu!

Ko moko Šamano poezija? Pateikia pamokymų naudingų 
beigi patarimų įvairių, kaip deramai elgtis Antigravitacinėje 
Vorutoje ir psichodelinėse kelionėse per istorijos džiungles. 

Kokias vertybes diegia Šamano poezija? Amžinąsias, nes 
visi, kas suranda vietą literatūros istorijoje, jas diegia. Įma-
noma išmokti diegti kompiuterines programas.

Kokią įtaką tikrovei ir gyvenimui daro Šamano poezija? 
Daug galvojama ir kyla lūkesčių feisbuke skelbti apie gyve-
nimą. Tebūnie pašarintos irgi palaikintos Šamano eilės.

Ką daryti su Šamano eilėmis? Repuoti.
Epilogas. Poetinis tekstas <DOOM>, tinkantis iliustruoti 

minėtiems Manto kūrybos bruožams. Ir ne tik. Paradoksalu – 
šias eilutes galima perskaityti kaip paties autoriaus biogra-
fijos fragmentą.

KOKIE RUBINAI DANGUJE 
KAIP ŠVIEČIA DEBESYS 
KOKSAI SALDUS VIRŠŪNIŲ SNIEGAS 
KOKS PILNAS ORO KRATERIS 
VISADA ANAPUS MISIJOS

KOKS SIAURAS LANGAS URANO SIENOJE

SKAFANDRAS ANT NEMATOMO KŪNO 
GINKLAI NUO F1 IKI F12 
ŽALIAS RAKTAS PIRMYN GELTONAS ATGAL 
IŠSILYDĘS URANAS UŽ NUGAROS 
GYVYBĖS 13% – TURI UŽTEKTI

UŽ LANGO ATRODO SUKLYKĖ PAUKŠTIS

MISIJOS LIFTAS AUKŠČIAU NEBEKYLA 
F1 ŽINGSNIS IKI PAGRINDINIO MENIU 
TIK PASKUTINĮ ŽVILGSNĮ PRO LANGĄ 
AR TEN TIKRAI KLYKIA PAUKŠTIS 
VIRŠ KRATERIO

TAIP – TIKRAS PAUKŠTIS – AŠ PAMAČIAU

<IŠ KUR ŠITA MINA? JOS NETURĖJO BŪTI>

KOKIE RUBINAI AKYSE 
KOKS SNIEGAS PIRŠTUOSE 
IR KAIP ŠVIESU KVĖPUOTI 
GYVYBĖ 0% – KAIP NESVARBU

– RaMūNaS LIutKEVIčIuS –

P. S. Mantas bičiulių susibūrimus mieste neretai baigdavo 
ugningu šūksniu: „Imam taksą ir varom į Žirmūnus!“ Imam 
virtualųjį taksą ir varom į Manto naujuosius namus, ištrinda-
mi ribą tarp virtualybės ir tikrovės, tarp čia ir anapus, „susi-
pažinti su Šamanu iš arčiau. Iš naujo.“

Šamano virtualioji sodyba pagal antigravitacijos dėsnius
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Pateikiame sudėtingo likimo žmogaus, žvejo, literato 
Vinco Baublio, gimusio 1965 m. Paperlojo k., Varėnos 
r., šiuo metu gyvenančio Veisiejuose, Lazdijų r., teks-
tą. Laiške jis rašė, kad dar trijų savaičių kūdikis buvo 
ištiktas komos, ji smarkiai atsiliepė sveikatai, vėliau 
daugelį kartų ligoninėse buvo jungiamas prie gyvybę 
palaikančios aparatūros ir dažnai kone per stebuklą ar 
per išskirtinį gajumą likdavo gyvas. Negandos smarkiai 
pablogino Vinco regėjimą, o prieš aštuonerius metus 
jis visiškai apako. Būdamas gamtos vaikas, nuo pen-
kerių metų pradėjo žvejoti ir tai jau daro daugybę metų 
savaitgaliais ir vakarais netoli namų esančiuose eže-
ruose, o žiemą užsiima poledine žūkle. Bandydamas 
jėgas rašto pasaulyje, naudojasi kompiuterine progra-
ma, pritaikyta akliesiems.

Kas patraukė šiame kuklokame žvejo rašinyje arba 
eilinėje brakonieriavimo istorijoje? Be kai kurių bandy-
mų perteikti beletristinius silpnai matančio žmogaus 
pojūčius rytinėmis žiemos valandomis ant ežero ledo, 
Vincas atkreipė dėmesį į išnykstančius senuosius etno-
grafinius žvejybos būdus. Ypač į šiais laikais neleistiną, 
bet seniau, kai paežerių žmonės žuvies prasimanyda-
vo tik būtiniems išgyvenimo poreikiams, gerai žinotą 
luokinimą arba žuvų apsvaiginimą kuolų, storų lazdų 
arba neilgų karčių smūgiais į ledą ant negilių skaidraus 
vandens ežerų. Be to, pasak Vinco, „dar gilesnėje se-
novėje prie ežerų gyvenantys žmonės luokino stipriai 
įkaitintus akmenis mesdami į vandenį. Dėl jų karštų 
paviršių ir šalto vandens sąlyčio akmenys suskildavo 
ir ežere paskleisdavo labai didelį garsą, kuris apsvai-
gindavo žuvis, belikdavo jas tik tinkliniais graibštais iš-
sitraukti.“ Prisimintini ir kiti senieji žvejojimo būdai. Anot 
Ervino Prūso iš Girininkų k. netoli rusnės (Šilutės r.), 
nėges senuoju būdu gaudė iš vytelių pintais bučiukais, 
o pagautas gyvas žuvis laikė iš vytelių suregztuose 
krepšiuose – laidukuose. Dar meldų sąžalynuose iš-
pjautuose takuose senovišku būdu paspęsdavo dvis-
parnius venterius. Dar kitas nepelnytai užmirštas 
žuvų gaudymo būdas – žvejojimas ungurinėmis ūdo-
mis naudojant masalą. O Kuršių nerijoje ir, kai kuriais 
duomenimis, rusnėje žinota reta poledinė baidomoji 
žvejyba arba senovinis stintų gaudymo būdas – bu-
binimas. Istorijos šaltiniuose jis minimas jau XV a., o 
vietiniai senbuviai šį žuvavimo būdą vadindavo žuvų 
vilionėmis. Kaip savita vietinė etnokultūrinė realija jis 
jau buvo pristatomas Neringos savivaldybės sureng-
toje stintapūkio šventėje. Šio senovinio žvejybos būdo 
esmė – stintos į tinklus viliojamos ritmiškai bubinant 
specialiai padarytomis pliauskomis ar šiaip medgaliais 
į eketėse skendinčios lentos galą. sakoma, kad kie-
kvienas žvejys turėdavo sau įprastą smūgiavimo ritmą, 
kurį palydėdavo susigalvotais žodžiais arba dainavimu 
ritmiškai kartojant: „stinta pūkis, stinta pūkis...“ Taip 
žvejojantys kuršių palikuonys mažlietuviai būdavo va-
dinami muzikantais.

-jš-

Negilus skaidraus vandens Kampio ežeras tėviškėje 
prasidėjus pirmiems šalčiams vienas iš pirmųjų būna su-
kaustomas ledo. Tuomet ir prasideda laimikiu pati derlin-
giausia mano poledinė žūklė blizgute. Jos visada laukiu 
kaip kokio išganymo, nes prieš tai būna ilgokas nuobodus 
tarpsnis, kai žuvys kimba vangiai. Potraukis šiam užsiė-
mimui gali prilygti net ligai, bet ji ima gyti vos paėmus į 
rankas žieminę meškerėlę ir atsistojus ant ledo. Visi žve-
jojantys gerai žinome, kad pirmasis ledas suteikia ir vais-
tų, ir laimingą žūklę.

Yra ir tokių, kuriems laimingumas ant pirmojo ledo at-
eina kitu būdu, bet kartais tai pridaro ir bėdelių. Turbūt 
gamta susitvarko taip, kad neliktų skolinga už padarytus 
gerus ir blogus darbus. Tik daugelis „laimingųjų“ nesu-
pranta, kad už viską sulauks atlygio. Vargu ar jie kada 
galės suprasti tikrą laimę ir džiaugsmą, kuriuos dovanoja 
gamta, nes jie nemoka to jausti, jie dažniausiai būna už-
valdyti kitokių jausmų. Tik kai tikroji gamtos jėga pagrū-
moja galingu kumščiu, akimirką viską supranta, bet ir vėl 
užmiršta.

Buvo taip. Kaip ir visada, nekantriai laukiau pirmojo 
ledo. Nė kiek ne mažiau už mane jo laukė ir anie kiti, dar 
nepajutę gamtos galybės. Tarsi klaustų: o kas čia tokio 
tas ledas, vanduo, žuvys, medžiai? Viskas juk duota žmo-
gui. Imk, kiek tik širdis geidžia, ir naudokis! Tik kaip? 
Keletą naktelių paspaudus šaltukui ant Kampio ežerėlio 

sublizgėjo gana storas ledas. Kiek silpnesnis buvo tik tose 
vietose, kur į jį įteka ir išteka Straujos upelis. 

Ant pirmojo leduko atsistojau dar gerai neprašvitus. 
Kylanti saulė, prasimušusi pro blyškiai šarmotą ryto prie-
blandą ir ant apledijusių medžių bei paežerės krūmų ša-
kelių uždegusi spindinčius žiburėlius, žėrėjo auksiniais 
atspalviais. Kaip ir orų spėjėjai, ji žadėjo šiltą ir nevė-
juotą dieną. Kai žengiau pirmąjį žingsnį, po kojomis jau-
čiau jau tvirtoką ledą, tačiau savisaugos instinktas vertė jį 
baksnoti peikena ir tikrinti storumą. Daug metų trunkanti 
žvejyba ant pirmuko kartą gerai pamokė – buvau įlūžęs. 
Viskas baigėsi laimingai, ir dabar žinau, kad rizikuoti ti-
krai neverta. Tuo labiau kai ant ledo užlipi pirmasis ir šalia 
tavęs nėra nė vieno žmogaus. Prieš tai buvusios vėjuotos 
ir šaltokos naktys ežere suvartė nevienodus ledo sluoks-
nius. O ir šiaip pirmasis ledas visada lyg koks guminis – 
kai kuriose vietose sulingavo, kūne pabudino šiurpuliuką, 
bet vaizduotėje šmėstelėję sugauti dideli ešeriai jį greitai 
nuslopino. Išžvalgiau žvejybai pasirinktą tinkamą ežero 
vietą. Ledo storis buvo saugus. Saulė po truputėlį ėmė 
kilti vis aukščiau. Pirmukas dar labiau pasipuošė saulės 
ir dangaus spalvų žaismu. Pro tokio pat kaip ir vanduo 
skaidrumo ledą gerai matėsi ežero dugnas. Giliausia eže-
ro vieta – apie pusketvirto metro.

Eketei kirsti pasirinkau nežolėtą plotelį ir, vos į ją įlei-
dau blizgutę, aiškiai pamačiau, kaip iš aukštų žolynų prie 
jos ima rinktis ešeriai. Mano varžovai turbūt nuo praei-
tos žiemos buvo primiršę, kaip atrodo taip gražiai šokanti 
keista žuvytė. Ešerius prie dugno ji suviliojo ilgam – ap-
stoję ratu, jie ramiai spoksojo į ją. Įdėmiai stebėjau šią 
nepakartojamą sceną, kol vienas iš ešerių pagaliau ryžosi 
išbandyti blizgės skonį. Gana erzinti šokiais – jis valgyti 
nori. Akimirksnis ir viliojantis delno dydžio laimikis jau 
spurdėjo mano rankose, dar nesusivokęs, kas įvyko. Kiti 
nesusipratėliai turbūt pagalvojo, kad jų gentainis pabė-
go su grobiu, jiems nieko nepalikęs, ir nekantriai laukė, 
galgi jis dar sugrįš. Ir sugrįžo – vienas iš nekantresnių 
suspurdėjo ant ledo, pats sugebėjęs atsikabinti nuo ka-
bliuko. Ešerių, norinčių pasivaržyti su manimi, o gal su 
geležine žuvyte, netrūko, išsitraukiau dar keletą, kol galų 
gale jiems ėmė kilti įtarimas: kurgi dingsta jų kaimynai, o 
žuvytė vis sugrįžta? Tik kažkodėl viena. Kažkas čia nege-
rai... Jie ėmė skirstytis į gimtuosius žolynus.

Tai tikrai buvo nepaprastai gražu – sėdint ant pirmo-
jo ledo, nepadengto sniego sluoksniu, negilioje vietoje, 
skaidriame vandenyje, kibo žuvys. Ir greitai supranti gu-
drybę, kad reikia bandyti laimę kitoje ežero vietoje, kur 
gyvena dar nepasimokę ešeriai, sugrįžę į pusrytinės me-
džioklės slėptuves. Keista, kodėl jie nebijojo meškerėlės 
mostų? Tikriausiai juos labiau domino geležinė žuvytė, 
o plaukiojančių, visaip slankiojančių ir rankomis mojuo-
jančių žmonių per vasarą jie jau tiek ir tiek prisižiūrėjo. 
Net ir uodega sugebėjo jiems įspirti ir pabėgti. Tai ko da-
bar bijoti rankomis mojuojančio kvailio, kuris blaškosi 
ant ledo, o ne vandenyje?

Perėjau žvejoti į panašią vietelę. Ir vėl panašus nuotykis – 
mano varžovai ešeriai vėl slėpėsi žolynuose, norėdami 
susimedžioti sau pusryčius. Taip ir slinkau nuo vienos 
eketėlės prie kitos, vis didindamas žuvų gražuolių skaičių 
žvejo dėžėje.

Tada pamačiau atlinguojantį nuo amžiaus sulinkusį pa-
žįstamą žveją, kuris visada žvejojo senamadiškomis me-
dinėmis meškerėlėmis, be jokių ričių ir sargelių. Iš tiesų 
tų sargelių šiam žmogui ir nereikėjo. Jis blogai matė, o 
kiekvieną ešerio kirtimą, kaip ir visi patyrę žvejai, jautė 
rankomis. Man nors buvo įdomu pasižiūrėti, ką po ledu 
veikia tie raini artistai. Juk pasiilgsti tikroviškų vaizdelių. 
Tikrai ne visada ant pirmojo ledo reikalingi sargeliai, nes 
blizgutę ešeriai tuomet atakuoja gana energingai. Tik vi-
duržiemiu tas daikčiukas padeda, kai ešeriai daug vangiau 
kimba. Senukas, pažinęs mane ir pasisveikinęs, prisėdo 
žvejoti netoliese. Kaip patyręs žvejys mane pagyrė, kad 
pasirinkau tinkamą vietą žvejybai. Mat ten kimba ne tik 
ešeriai – dažnai suviliojama ir viena kita gražesnė lyde-
kaitė. Vienu traukimu jis išsitraukė keletą ešerių ir man, 
žvejojančiam bent tris valandas, nušluostė nosį – išsilupo 
arti kilogramo sveriančią lydeką. Kaip ir daugeliui žvejų, 
man paširdžiuose sukirbėjo pavydo bacila, bet ją greitai 
nuslopino didelis triukšmas ir garsios ledo kanonados ki-
tame ežero gale – už pusiasalio, apaugusio krūmais. Šir-
dimi pajutau, kad ten vyksta kažkas negero. Ir ji atspėjo. 
Ilgai tylėjęs, senukas prabilo: 

– Tai jie. Vakar vakare prie parduotuvės girdėjau girtą 
jų pokalbį. Ruošėsi kuolais šiandien eiti mušti žuvį. 

Tolumoje pamačiau vorą ledu slenkančių jaunų vyrų su 
didžiausiais kuolais. Iš gergždžiančių balsų buvo galima 
suprasti, kad jie dar neišsiblaivę po vakarykščio gėrimo. 
Vargu ar jie matė žuvį, nes bet kaip ir bet kada užsimanę 
kuolais vanojo ledą. Buvo akivaizdu, kad tenkino ma-
niakišką svaigulį primušti kuo daugiau žuvies. Ir jiems 
buvo nė motais, ar sugebės grobį išsitraukti iš po ledo, 
prasikirtę eketę, ar ne. Jų buvo apie dešimt jaunuolių, o 
mes tik dviese – aš ir garbingo amžiaus senukas. Luokin-
tojų grandinė slinko nuo mūsų tolimuoju šiauriniu ežero 
pakraščiu. Ką mes dviese galėjome padaryti pasiutusiai 
luokintojų gaujai? 

Staiga link ežero keliuku ėmė artėti lengvasis automo-
bilis. Ilga kuolininkų grandinė kaipmat išnyko prie ežero 
prigludusiame miške. Ant širdies iš karto palengvėjo. Gal 
tai inspektoriai? Kai iš automobilio išlipo du žvejai, gran-
dinė akimirksniu vėl išsitempė ir pratęsė juodą darbą. Iš 
automobilio išlipę vyriškiai, nespėję net suleisti meškerė-
lių ir supratę, kur pateko, išvažiavo žvejoti kitur. Mačiau, 
kaip jaunimėlis vieną po kitos kerta eketes ir iš jų sam-
čiu išsigriebia apsvaigintas žuvis, o mudu joms niekuo 
negalime padėti. Naikintojai ėmė artėti prie mūsų ir prie 
ištekančio upelio. 

– Žiūrėkit, ji apie dešimties kilogramų, – pasigirdo gar-
sus riksmas. 

Kartu su juo kaip perkūniškas garsas vėl sugriaudėjo 
daužomas ledas. Didžioji žuvis, iš anksto pajutusi pavojų, 
ėmė didinti greitį ir artėti prie upelio ištakų. Tarsi norėda-
ma atkeršyti, ji plaukė ten, kur plonesnis ledas. Ją vijosi 
dundėdami kuolais. Staiga pasigirdo duslus ledo traške-
sys, ir trys iš vijikų, nespėję net surikti, smigo į kuolais 
pramuštą properšą. Tai gerai jums už tokius darbelius, 
pagalvojau. Nevalingai apsidžiaugiau, bet iškart susizgri-
bau. O juk kažkada seniai ir pats buvau patekęs į panašią 
bėdą. Ką tada jaučiau? Žinoma, mano tikslai tuomet buvo 
visai kitokie ir ant ledo buvau vienas vienutėlis. Gal tuo 
sunkiu momentu man padėjo kažkokia antgamtinė jėga? 
Juk visą gyvenimą į gamtą ėjau linkėdamas jai vien tik ge-
ro. Ir niekaip negaliu to paaiškinti. Ką dabar jaučia tie trys 
į vandenį įsmukę luokintojai? Baimės ar kaltės jausmas 
turbūt lyg gniaužtuose suspaudęs laiko ir vos už keleto 
metrų stovinčius jų bendrininkus? Kiti išsigandę kaipmat 
atsitraukė ir nė nemanė gelbėti draugus. Nors toje vietoje 
gylis nedidelis, dumblo sluoksnis jiems tikriausiai pasi-
rodė dar didesnis. Kapstykis nesikapstęs – prapulsi, jeigu 
nėra pagalbos iš šalies. Stovinčiųjų ir į besikapanojančius 
žiūrinčiųjų, vienas kitą skandinančiųjų galvelės ėmė blai-
vėti... Laimė, kad šalia ežero miškas, kuriame į dangų 
stiepiasi daug aukštų sausų pušų. Kitaip vargu ar būtų 
išvengta nelaimės. Po kelių minučių gamtos naikintojai 
sukruto ir link skęstančiųjų ledu pristūmė tris sausas apie 
dešimties metrų ilgumo pušaites. Kas be ko – ištempus 
ant ledo į jų gerkles buvo supilta ir nemenka svaigalų do-
zė. Be triukšmo, lyg į kelnes būtų pridėję tonas, patraukė 
link arčiausiai Kampio ežero esančio kaimo. Jų ginklai 
pasiliko gulėti ant ledo ir vargu ar tais metais juos dar 
paėmė kitų ar tų pačių luokintojų ranka. Džiaugiausi, kad 
buvo išgelbėtos trys žmonių gyvybės, kad vis dėlto gerai 
juos pamokė gamta ir didžioji žuvis. Vėliau daug kartų 
teko žvejoti ant panašaus ir dar plonesnio ledo, bet tokių 
baisių kanonadų jau nebeišgirdau. 

Nurimus luokintojų sukeltam triukšmui vėl pradėjo kibti 
ešeriai. Nuo žuvų naikinimo ir skendimo vaizdų senajam 
žvejui iš rimtųjų suskaudo širdį, ir jis, pasiramsčiuodamas 
peikena, patraukė į namus. O man iki vakaro dar pavyko 
sugauti nemažai gražiųjų dryžuotųjų. Ant pirmojo ledo 
jie visada geriausiai kimba... Geriau jau draugauti su dry-
žuotaisiais ir spygliuotaisiais nei su kuolus įsitvėrusiais 
bepročiais... 

 Saulele, Žemele, tirpdykite pirmą ledą po luokintojų 
kojomis. Skandinkite „elektrikų“ valtis upėse ir ežeruose. 
Nepatyrę skausmo ir baimės, nestoję akistaton su gamtos 
galybe ir trapumu, šie nevidonai turbūt niekada patys ne-
pasimokys. 

– VINcaS BauBLyS – 

Luokintojai 



2013 m. kovo 1 d. Nr. 9 (1123) 11ŠIAURĖS        ATĖNAI

Blogieji globalistai ir gerieji antiglobalistai,
arba Antimartinkus

M
u

M
S

 R
a

Š
o

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.
Me tų 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“.

Atsitiktinai ir pavėluotai gautame praė-
jusių metų „Šiaurės Atėnų“ 45 numeryje 
radau p. Andriaus Martinkaus (toliau – p. 
A. M.) straipsnį „Aksominis“ genocidas, 
„aksominės“ revoliucijos ir „neskaidrūs“ 
rinkimai“. Kadangi straipsnis platus, moks-
lingai susuktas, kalbantis apie mūsų da-
barties skaudulius ir kitaip keiksnojantis, 
sumaniau p. A. M. oponuoti. Tuo reikalu 
tenka pacituoti kai kuriuos straipsnio tei-
ginius.

„Pasibaigus „dainuojančiai revoliucijai“ 
Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo net 
septyniais šimtais tūkstančių. [...] revoliu-
cija [...] negali būti nei „aksominė“, nei 
„dainuojanti“. [...] tikra revoliucija visada 
yra smurtas, prievarta ir labai daug kraujo. 
[...] Bet kokia revoliucija – nelaimė. [...] 
Tai, kas vadinama „dainuojančia revoliu-
cija“, yra keistas nacionalinio išsivadavi-
mo judėjimo ir revoliucijos hibridas.“

„Visos trys pagrindinės Lietuvos „tradi-
cinės“ partijos – Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai, socialdemokratai 
ir liberalai – iš tikrųjų yra giliausia meta-
fizine prasme antitradicinės, jeigu sąvoką 
„tradicija“ siesime su tokiais dalykais kaip 
„religija“, „moralė“ ir „tėvynė“. [...] O Re-
voliucijos tradicija kaip tik ir  yra nukreip-
ta prieš religiją, moralę ir tėvynę. [...] Nė 
viena iš „tradicinių“ Lietuvos partijų šia 
prasme nėra tradicinė. Visos jos yra „tra-
dicinės“ Revoliucijos tradicijos kontekste. 
[...] Apsiribosime trimis „tradicinėmis“ (iš 
tikrųjų antitradicinėmis) partijomis – kaip 
pačiomis Lietuvai pavojingiausiomis.“

„Kadangi minėtas (apsieisime be pavar-
džių) ponas visus „neteisingai“ balsavu-
sius (tarp jų ir šio teksto autorių) viešai 
išvadino „parazitais“, drįstu pareikšti, kad 
ir aš jį laikau „parazitu“, ir yra labai dide-
lė tikimybė, kad [...] pilietinio karo atveju 
mes būtume skirtingose barikadų pusėse 
[...].“

Emigracija

1890–1914 metais iš Rusijos okupuotų 
lietuviškų teritorijų į JAV išvyko apie 500 
tūkstančių tautiečių. Tuomet JAV dar lais-
vai priimdavo emigrantus. Tarpukaryje iš 
nepriklausomos Lietuvos į Kanadą ir Pie-
tų Ameriką emigravo apie 100 tūkstančių 
lietuvių. Tai buvo neprievartinė, pirmai-
siais pokario metais aiškiai ekonominė 
emigracija.

1940–1941 metais, Sovietų armijai oku-
pavus Lietuvą, prasidėjo pirmoji teroro ban-
ga. Į Rusijos gilumą buvo ištremta apie 30 
tūkstančių Lietuvos piliečių. Daugiausia 
tai buvo valstybės tarnautojai, mokymo 
įstaigų direktoriai, visuomeninių organi-
zacijų vadovai, aukštesnieji Lietuvos ka-
riuomenės vadai ir visų jų šeimos. Mažai 
kas grįžo. Taip buvo sunaikintas Lietuvą 
atkūręs elitas.

1944 metų pabaigoje apie 65 tūkstančiai 
Lietuvos gyventojų paliko šalį dėl įvairių 
priežasčių. Buvo ten vokiečių kolaborantų, 
bet daugiausia – tie lietuviai, kurie spėjo 
pajusti sovietinės okupacijos žvėriškumus 
ir todėl nebenorėjo sieti savo gyvenimo su 
sovietine politine sistema.

Sovietams okupavus Lietuvą antrą kar-
tą, pagal SSRS MGB pažymą, apimančią 
1944–1953 metus, nušauta 20 tūkstančių 
„banditų“, nukauta, suimta ir „legalizuo-
ta“ 120 tūkstančių asmenų, ištremta 106 
tūkstančiai asmenų (Arvydas Anušauskas, 
Teroras. 1940–1958 m., 2012). Ištremtos 
vadinamosios „banditų“ šeimos, ūkinin-
kai, turėję per 20 ha žemės („buožės“), ir 
kiti „nepatikimi“ asmenys. Nušautų parti-
zanų kūnai metodiškai kas savaitė būdavo 
nudrebiami daugelio mūsų miestelių tur-

gavietėse, kad vietiniai gyventojai nedrįs-
tų remti partizanų. Šitą aš pats mačiau.

Per pastaruosius 20 metų iš nepriklau-
somos Lietuvos ekonominiais sumetimais 
emigravo apie 600 tūkstančių piliečių.

Todėl, p. A. M., kalbėkime atsakingai – 
argi mūsų „dainuojanti“ revoliucija kuo 
nors čia dėta? Ar mūsų dabartinės val-
džios kaltos, kad per daugelį dešimtmečių 
grobiami, žudomi, tremiami mūsų tautie-
čiai „lengvai“ pakyla ir, sulaukę laisvės, 
veržiasi į Vakarus, tikėdamiesi saugesnio 
ir geresnio gyvenimo? Išdėsčiau šią skau-
džią mūsų tautos istorijos dalį tik tam, kad 
būtų galima akivaizdžiai įvertinti praėju-
sio karo ir sovietinio teroro baisumus, ge-
riau suprasti dabartį.

Be abejo, labai malonu saugioje Lietuvo-
je kalbėti apie transcendentines idealybes 
ir keiksnoti esamą būvį. Dabartis esanti 
toli nuo tokios, kokios mes „turėjome tei-
sę“ tikėtis. Nebuvo jokios teisės. Reikėjo 
spręsti – arba mes stojame į NATO ir Eu-
ropos Sąjungą su visomis jos atvirybėmis, 
dorybėmis ir nedorybėmis, arba toliau 
kenčiame okupacinį terorą. Gerai, kad su-
sidarė palanki tarptautinė situacija ir kad 
mums vadovavo išmintingi Atgimimo va-
dai. Ir vienas iš jų „mums labai gerai žino-
mas“ talentingas politikas, konservatorius 
(man „patiko“ p. A. M. terminologija).

Taigi, ar įmanoma sustabdyti mūsų emi-
grantų srautą į Vakarus? Galima, jeigu 
izoliuosime save nuo Vakarų spygliuotos 
vielos užtvaromis. Į Rytus niekas nesi-
verš. Bet nebus garantijos, kad vėl greitai 
nepakliūsime į rankas „sobirateliu čiužych 
zemel“.

Todėl drįstu teikti kompromisinius va-
riantus. Vienas jų – nedelsiant grąžinti 
ar suteikti pilietybę visiems iš Lietuvos 
kilusiems ir užsienyje gyvenantiems tau-
tiečiams, jų vaikams, jeigu Lietuvos pi-
lietybės jie neteko. Turi nelikti kliūčių 
emigrantams judėti į abi puses. Antras – 
lėtesnis, bet tikras – vaikų tautinis auklė-
jimas. Rajonų ir kaimo mokyklų mokiniai 
turi būti supažindinami su savo geografija, 
gamta, šviesiais vietos žmonėmis, admi-
nistravimu. Negalima palikti šio mokymo 
savieigai. Mokyklos privalo turėti būtinas 
tokio turinio mokymo programas, kūrybiš-
kai rengiamas vietose. Reikia organizuoti 
ir finansuoti kraštotyrines keliones po 
Lietuvą ir, esant galimybėms, pažintines 
ekskursijas į Rytprūsius bei Baltarusiją. 
Reikalinga mūsų vaikams ir patriotinė (ne 
nacionalistiška) Lietuvos istorija. Aš tokią 
mokyklą lankiau nepriklausomos Lietuvos 
tarpukario metais ir jos atminimą labai 
branginu. Veiks mus ir gilus nostalgijos 
jausmas, nes šiame krašte gyvename per 
4 000 metų.

Lietuvos politinių partijų veikla

P. A. M. straipsnyje radau kontroversišką 
„giliausia metafizine prasme“ pagrindinių 
mūsų politinių partijų įvertinimą. Jis drei-
fuoja taip: tradicinės → revoliuciškai tra-
dicinės → antitradicinės → antireliginės 
→ antikrikščioniškos → pačios pavojin-
giausios Lietuvai. Kalbama apie TS-LKD 
(konservatorius), socialdemokratus ir li-
beralus. Priežastis ta, kad šios partijos iš 
trijų būtinų (p. A. M. nuomone) programų 
formulių dėmenų – religijos, moralės, tė-
vynės – nedeklaravo religijos dėmens. 
(TS-LKD deklaravo, bet „fariziejiškai“. 
Jos visos tiki „laisvąja rinka“.

Mano nuomone, nebūtina, kad kiekviena 
politinė partija deklaruotų visų trijų dėme-
nų formulę. Būtina ir pakankama sąlyga, 
kad visi šie dėmenys laisvai cirkuliuotų 
visuomenėje įvairiomis proporcijomis. Pri-

dėsiu dar vieną ypač svarbų dėmenį – eko-
nomiką.

Mūsų politinės partijos tebegyvena per-
einamąjį laikotarpį. Joms dar toli iki Vaka-
rų pasaulio demokratinių partijų veikimo 
darnos.

Vis dėlto kodėl p. A. M. nutarė nepaste-
bėti gana reikšmingų „nesisteminių“ Darbo 
ir „Tvarkos ir teisingumo“ partijų. Ar jos 
nepavojingos? Ne taip seniai per televiziją 
matėme valstybę įžeidžiančius politinius 
žaidimus. Aukščiausią Lietuvos pareigūną 
prezidentą „gelbėjo“ ekstrasensė iš Rusi-
jos. „Gydymui“ tiko tualetinis popierius. 
O kad prezidentas būtų tiesiogiai prižiū-
rimas p. Borisovo, jam teko nuolat žaisti 
tenisą. Pas p. Borisovą buvo aptikti sve-
čiai turistai – Rusijos FST žmonės. Paties 
p. Borisovo asmenybė gali būti lengvai 
numanoma.

Darbo partijos vadovybė pagauta su ne-
užpajamuotais milijonais ir neparodyto-
mis išlaidomis. Partijos vadas jau daugelį 
metų tyčiojasi iš demokratinės Lietuvos 
teisėtvarkos ir pačios valstybės.

Rusijos kapitalo bankas „Snoras“ pra-
dangino (kol kas galimai) milijardines 
Lietuvos indėlininkų sumas. Kažin ar jos 
bus paskutinės, nes panašiu būdu „paki-
bo“ ore kai kurios kredito unijos?

Kai kurios paskelbtos rezonansinių bylų 
nutartys akivaizdžiai prieštarauja per TV 
matytiems faktams. Ir t. t.

Todėl kas gali paneigti, kad „nesistemi-
nės“ partijos yra „sukurtos“ vienos autori-
tarinės užsienio šalies „rūpesčiu“ ir pinigais 
ir kad jas „kūrė“ geri specialiųjų tarnybų 
žmogaus psichologijos specialistai.

Atsitiko ir kitų keistų dalykų. P. A. M. 
nepastebėtos „nesisteminės“ nepavojingos 
(ar tikrai?) partijos kartu su „antitradici-
niais“ ir pavojingiausiais Lietuvai social-
demokratais per eilinius Seimo rinkimus 
nuo valstybės valdymo nustūmė „farizie-
jiškus“ ir pavojingiausius Lietuvai kon-
servatorius. Pastarieji per daug rūpinosi 
valstybės ir visuomenės ateitimi ir „užmir-
šo“ pasirūpinti savo partijos populiarumu. 
Už tai rinkimų „sūpuoklės“ juos nubaudė.

Apžvelgdamas objektyvumo požiūriu 
straipsnyje pateiktą medžiagą, nustačiau, 
kad ten esama kai kurių tendencijų. Iš 1 000 
cm2 viso ploto 450 cm2 plote koneveikiami 
konservatoriai. 160 cm2 plote „linksniuo-
jami“ emigracijos „kaltininkai“. „Nesis-
teminių“ partijų veiklai ir teigiamiems 
vertinimams vietos išvis neskirta. Numa-
nau du galimus atvejus. Arba straipsnis 
turi užsakovą, arba „Jupiteri, tu pyksti – 
Jupiteri, tu neteisus“.

Apsispjaudymai

Ši p. A. M. straipsnio dalis sukėlė slo-
gų jausmą. Gaila, kad gerbiami specialis-
tai nenorėjo diskutuoti korektiškai. Beje, 
žodžių junginiai „visi parazitai“ ir „jis pa-
razitas“ straipsnio kontekste semantiškai 
nėra lygiaverčiai. Manau, kad atsiras skai-
tytojų, kuriems Lietuvos valstybingumas 
ir saugumas yra aukščiausios kategorijos 
sąlygos, ir todėl jie galės susidaryti savo 
nuomonę.

Religijos dėmuo

Nieko nebuvo bjauresnio už prievartinį 
ateizmo brukimą sovietmetyje. Bet nela-
bai geriau atrodo kai kurių ankstesnių ar 
esamų religijų veikla.

Islamas – religija, ar ne? Vieni musulmo-
nai pasiaukodami sprogdina kitus tokius 
pačius musulmonus. Moralę jie taip pat tu-
ri savotišką. Tėvynę – irgi. Vakarų Europo-
je krikščionys katalikai pjovė krikščionis 
hugenotus, vyko kryžiaus karai. Jų metu 
kliuvo ir mums, baltams. Todėl drįstu ma-
nyti, kad net krikščioniškos moralinės ver-
tybės ir krikščioniškas socialinis mokslas, 
už kuriuos p. A. M. tikrai balsuotų, neturi 
išskirtinių galių ir kartu su kitomis pozity-
viomis žmonijos veiklos kryptimis veikė 
ne visuomet geriausiu būdu.

Savo pažiūromis į žmogaus ir visuome-
nės gyvenimą esu egzistencialistas. Bet 
„transcendentinę tylą“ (Arvydas Šlioge-
ris), niekam nieko neprimesdamas, vadin-
čiau „transcendentine tuštuma“.

Gal ateityje pasireikš stiprus žmonijos 
poreikis „išlikti“? Priešingu atveju negau-
sūs mūsų palikuonys po niokojančių karų 
vėl plieks vienas kitą lazdomis ir akmeni-
mis (Albertas Einsteinas).

Demokratija nėra gera visuomenės val-
dymo forma, bet geresnės nėra, sakė Di-
džiosios Britanijos premjeras Winstonas 
Churchillis. Akivaizdžiai matom, kad nor-
maliuose rinkimuose dažniausiai realizuo-
jamas gana bukas „sūpuoklių“ principas. 
Nepaisant to, reikia susitaikyti su demo-
kratiškų rinkimų sąlygomis. „Šiaurės Atė-
nų“ skaitytojai yra kompetentingi, kad 
galėtų patys įžiūrėti giluminius skirtumus 
tarp demokratinio ir autoritarinio-totalita-
rinio valdymo formų. Todėl apie tai deta-
liau nekalbėsiu.

Būtina, kad valstybė gerbtų žmogaus 
teises. Primenu, kad Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos 18 straipsnis gina, be 
kita ko, ir religijos bei tikėjimo laisves.

Vilnius, 2013.II.12
T. R. Bartkus
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►Atkelta iš p. 6

O štai Marekui darbe sekėsi labai gerai. 
Jo viršininkas netrukus atkreipė dėmesį, 
koks atsidavęs darbui Marekas, ir pasiū-
lė jam pereiti į kitą brigadą, kuriai buvo 
numatytas darbas prie svarbesnio objekto – 
alkoholinių gėrimų gamyklos. Priėmęs 
pasiūlymą, Marekas buvo komandiruotas 
mėnesiui į kitą miestą, o namuose likusi 
žmona lengviau atsikvėpė: išvarginta ke-
lerius metus nesibaigiančių nesusipratimų 
su vyru, ji apsidžiaugė pagaliau galėsianti 
atsipalaiduoti. 

Mareko komandiruotė prailgo ir užtru-
ko net devynis mėnesius. Iš pradžių namo 
grįždavo kas dvi savaites, vėliau jo apsi-
lankymai retėjo – būdavo, kad neparva-
žiuodavo ir tris, ir keturias savaites. Šiaip 
ar taip, grįžęs namo, žmonai jis atrodė 
laimingas, o svarbiausia – beveik priminė 
tokį, koks buvo iki to seniai įvykusio bar-
nio su Tomašu. Tiesa, kol jis buvo išvykęs 
į komandiruotę, žmona pradėjo žvalgytis 
į kitus vyrus. Vienas iš jų, toks lieso su-
dėjimo ir linksmo būdo vyrukas Janis, su 
kuriuo ji susipažino prie sifonų keitimo 
punkto, pradėjo lankytis jos namuose. Jie 
gerdavo kavą, kalbėdavo apie šį bei tą, 
Lenka pasiūlydavo Janiui valgyti ir šis ne-
atsisakydavo. 

Tą dieną, kai Janio ir Lenkos nekaltas 
bendravimas pirmą kartą įgavo kaltės ats-
palvį, pro duris įžengė Marekas, kuris grįžo 
iš anksto nepranešęs žmonai. Žmona ir jos 
naujoji simpatija buvo taip užsiėmę vienas 
kitu, kad net negirdėjo įėjusio Mareko. Šis, 
išgirdęs žmonos aikčiojimą ir prislopusį 
Janio pukšėjimą, priėjo prie miegamojo ir 
pažvelgė pro durų plyšį. Matė judantį bal-
tą lieso vyruko užpakalį ir žmonos rankas, 
gniaužiančias antklodę. Supratęs, kokia si-
tuacija susiklostė namuose jam dirbant ki-
tame mieste, Marekas atsitraukė nuo durų, 
nuėjo į virtuvę, pavalgė ir išėjo. Pirmą kartą 
po ketverių metų pertraukos jis aplankė sa-
vo buvusį draugą Tomašą. 

Ne, jie nesusimušė, kvailiai jūs! Neper-
traukinėkit, leiskit pasakoti toliau. Išgerkit, 
troškulys jums galvą apsuko, nekentėkit. 

Tomašą jis rado užsidariusį darbo kam-
baryje. Tas jį priėmė maloniai, džiaugėsi 
po tiek laiko matydamas. Tomašo žmo-
na Aneška užplikė arbatos, vyrai susėdo 
svečių kambaryje ir po ilgo laiko bendra-
vo taip, lyg barnis, apjuodinęs jų protus, 
niekada nebūtų įvykęs. Pakalbėjus, kaip 
kuriam sekasi, Marekas jau ruošėsi eiti, 
bet Tomašas nusprendė senam draugui 
papasakoti apie tyrimą, kurį šiuo metu at-
lieka. Anot Tomašo, labai svarbu įrodyti 
čekų literatūros ir kultūros šešėlyje liku-
sio veikėjo Karlo Jorgensono, atklydusio 
į Čekiją iš Danijos, įtaką čekų literatūrai. 
Tomašas manė ir teigė radęs faktų, įrodan-
čių, kad Karlo Jorgensono parašyti kūri-
niai buvo pasisavinti kitų to meto literatų. 
Tarp pavogtų pavyzdžių jis minėjo tokius 
garsių XX a. pradžios Čekijos literatūros 
veikėjų kūrinius, kad Marekui net plaukai 
piestu stojosi – buvusiam literatūros mo-
kytojui buvo sunku patikėti, kad kažkas 
kitas parašė visus tuos veikalus. Tomašas 
literatūriniu tyrimu norėjo įrodyti Karlo 

Jorgensono autorystę ir pateikti žmonėms 
tikrąją kai kurių čekų literatūros paminklų 
istoriją. 

Dar šiek tiek pakalbėję vyrai palinkėjo 
vienas kitam sėkmės ir atsisveikino. Ma-
rekas po susitikimo galvojo apie Tomašo 
minėtą veikėją Karlą Jorgensoną, bet su-
vokė nieko apie jį nežinąs. Nepaisant to, 
nebuvo galima atmesti Tomašo įtarimų, 
kad šis žmogus nepelnytai užmirštas ir 
nustumtas į šešėlį. Tomašo tyrimas turėjo 
viską sustatyti į vietas.

Marekas, nenorėdamas nieko keisti savo 
šeiminiame gyvenime, leido žmonai toliau 
susitikinėti su linksmu vyruku Janiu, o 
pats pasiprašė nuolatos būti komandiruo-
jamas dirbti kituose miestuose. Per dvejus 
metus jis spėjo aplankyti dvylika mieste-
lių. Jį apsėdo manija visur, kur tik gali, 
žymėti raides KJ – Karlo Jorgensono ini-
cialus. Darydavo tai viešajame transporte, 
restoranuose ir kavinėse, virindamas me-
talines konstrukcijas, tualetuose, telefonų 
būdelėse. Darė tai tarsi apsėstas, pats to 
nesuprasdamas; tarsi jautė, kad jis pats ir-
gi yra įtrauktas į draugo Tomašo atliekamą 
tyrimą. Kiekvieną sekmadienį juodu susi-
skambindavo, aptardavo tyrimo eigą ir re-
zultatus. Tomašas kaskart nudžiugindavo 
Mareką archyvuose rastais dokumentais, 
liudijančiais ne tik Karlo Jorgensono eg-
zistavimą, gyvenimą Čekijoje, bet ir kū-
rybinę veiklą. Mareko vaizduotė pamažu 
ėmė kurti paslaptingojo Karlo Jorgensono 
portretą. Marekui Karlas Jorgensonas ro-
dėsi kaip mąslaus veido vyriškis vešliais 
ūsais, jokiu būdu ne plikas ir būtinai su 
akiniais. Karlas Jorgensonas tapo kasdie-
niu Mareko minčių objektu. Vyras nuta-
rė, kad Tomašo tyrimas bus toks svarbus, 
jog neliks nieko kita, kaip pastatyti Karlui 
paminklą. Ši idėja nepaliko Mareko, ir jis 
diena iš dienos bandė numatyti, kaip turė-
tų atrodyti toks paminklas ir kur jis turėtų 
stovėti. 

Sakot, kad per daug apie Mareką? Nesi-
jaudinkit ir išgerkit, aš kaip tik ruošiuosi 
papasakoti ir apie Tomašą. 

Tomašo tyrimas iš viso truko net trejus 
metus. Vieną tamsią vasario dieną jis išėjo 
iš kambario ir žmonai džiugiai pranešė pa-
galiau baigęs savo svarbiausią gyvenimo 
darbą. Žmona Aneška jau buvo įpratusi 
nekreipti dėmesio į vyro paistalus, todėl 
nieko neatsakė į jo pareiškimą ir pakvietė 
jį pietų. 

Visą kovą Tomašas siuntinėjo savo tyri-
mo rezultatus vietiniams laikraščiams, žur-
nalams, mokslinėms institucijoms. Siuntė 
ir valstybiniam radijui bei televizijai, ta-
čiau nesugebėjo nieko sudominti. Jam bu-
vo nesuvokiama, kaip žiniasklaida gali 
neigti tai, ką jis sugebėjo nustatyti. Nepra-
rasdamas ryžto paskelbti visuomenei, ką 
atradęs, jis kreipėsi į literatūros kritikus, 
istorikus, tačiau šie jam taip pat neatrašė – 
Tomašo sunkus darbas gulėjo stalčiuje ir 
niekam nerūpėjo. Tomašas suprato, kad 
jeigu bus paskelbtas, jo tyrimas sukels šo-
ką visuomenei, tačiau jam vis tiek norėjo-
si supažindinti Čekijos piliečius su viena 
svarbiausių čekų literatūros figūrų ir paro-
dyti, kaip literatūros vagys pasisavino jos 
kūrybą. 

Balandžio mėnesį Tomašą po ilgo laiko 
aplankė Marekas, jam labai rūpėjo suži-

noti, ar Tomašo tyrimas pavyko. Tomašas 
draugui išsamiai nupasakojo susiklosčiusią 
sudėtingą situaciją. Marekas, supratęs jos 
keblumą, liepė Tomašui nenuleisti rankų. 
Jis pažadėjo, kad jeigu Tomašo atradimas 
ir toliau liks nepaviešintas, jis sugalvos 
būdą, kaip įprasminti Karlo Jorgensono 
nuopelnus čekų literatūrai. Vyrai sukirto 
rankomis, palinkėjo vienas kitam sėkmės 
ir išsiskyrė. 

Po mėnesio Marekas paliko žmoną ir 
persikėlė gyventi į Jičyno miestelį, kuria-
me tuo metu dirbo. Ilgą laiką dirbdamas 
su kolega Pavelu, kuris domėjosi skulptū-
romis ir pats jas kaldavo, Marekas vis rim-
čiau svarstė apie idėją Karlo Jorgensono 
atminimui pastatyti paminklą. Galiausiai 
paminklas Karlui Jorgensonui taip užval-
dė Mareko mintis, kad jis pranešė apie 
savo sumanymą Tomašui, o šiam tai buvo 
tikra palaima, mat jo pastangos paviešinti 
savo tyrimą vis dar buvo bergždžios. 

Pavargau pasakoti, tokia ilga istorija! 
Duokit išgert, įpilkit, negailėkit ir patys 
išgerkit. 

Netrukus Tomašas paliko šeimą ir persi-
kėlė gyventi pas Mareką. Tomašas ir toliau 
nieko nedirbo, bet abiem vyrams visiškai 
užteko Mareko uždarbio. Bendra idėja ir 
siekis, sujungęs du draugus po tiek metų, 
sustiprino jų draugystę. Jie puikiai suvo-
kė, kokią svarbią užduotį turi atlikti. Buvo 
aišku, kad tik pastatę paminklą Karlo Jor-
gensono garbei jie galės nurimti. Tačiau 
kaip gauti leidimą ir pajamų paminklui, 
skirtam ignoruojamo kultūros veikėjo at-
minimui, jie nežinojo. Draugai suvokė, 
kad nėra kito kelio, kaip viską daryti pa-
tiems, net jeigu už tai ir galėtų vėliau su-
laukti bausmės. 

Mareko kolegai Pavelui buvo patikėta 
užduotis nukaldinti paminklą didžiai ger-
biamo Karlo Jorgensono garbei. Tačiau 
vyrai susidūrė su problema – visame mies-
telyje nebuvo nė vieno užtektinai didelio 
akmens, kuris būtų tikęs paminklo ga-
mybai. Vienintelis tinkamas akmuo, kurį 
jie pastebėjo važiuodami pro Bartuševo 
miestelį, buvo pats tapęs paminklu: di-
delis, apvalus maždaug metro skersmens 
akmens luitas stovėjo prie senos Bartuše-
vo bažnyčios ir bylojo apie kažkokį kuni-
gą, kurio pastangomis prieš daugelį metų 
toje vietoje išdygo bažnyčia. Iš pradžių 
griežtai atmetę idėją pavogti paminklą iš 
šventoriaus, ilgainiui vyrai vis dažniau 
ėmė svarstyti, kaip būtų galima niekieno 
nepastebėtiems atlikti šią šventvagystę. 

Atleiskit, maldauju, bet šioje istorijos 
vietoje mano atmintis šlubuoja. Nežinau, 
kaip vyrai visgi išvežė tą akmenį, tačiau iš 
šventoriaus dingus paminklui kilo didelis 
nepasitenkinimas tarp Bartuševo mieste-
lėnų. Apie dingusį paminklą rašė spauda, 
per radiją ir televiziją buvo paskelbta, kad 
žmonės, ką nors žinantys apie šį įvykį, tu-
ri būtinai pranešti policijai, kad niekingi 
vagys būtų pagauti ir deramai nubausti. 
Tačiau Marekui ir Tomašui viskas baigėsi 
sėkmingai, nes taip ir neatsirado žmogus, 
kuris būtų ką nors žinojęs apie jųdviejų at-
liktą darbelį. 

Pavogtą paminklą draugai nugabeno į 
miestelio pakraštyje Mareko išnuomotą 
garažą, jame Pavelas turėjo imtis darbo. 
Šiam paprašius parodyti Karlo Jorgenso-

no fotografiją, Marekas ir Tomašas atsakė, 
kad fotografijų nėra išlikę, tačiau abu api-
būdino Karlą kaip mąslaus veido vyriškį 
su ūsais, akiniais ir tikrai ne pliką. 

1989 metų rugpjūčio 7 dieną Jičyno ra-
jone, prie mažyčio Barborkos ežero, bu-
vo atvežtas ir pastatytas paminklas Karlo 
Jorgensono atminimui. Žemiau žymaus, 
bet nepripažinto ir nuskriausto autoriaus 
paminklo buvo pakabinta lentelė su už-
rašu „Karlas Jorgensonas, mūsų tautos 
paslaptis“. Kurį laiką tyliai pastovėję prie 
paminklo, vyrai sulipo į sunkvežimį ir 
grįžo į Jičyną, o po mėnesio Marekas ir 
Tomašas sugrįžo ir į savo šeimas. Gyveno 
toliau gražiai ir ramiai, jų nekankino min-
tys apie užmirštą ir niekam nerūpimą Karlą 
Jorgensoną – draugai jautėsi padarę viską, 
ką galėjo, kad būtų užtikrintas šio literatū-
ros veikėjo atminimas. 

Tai išgerkim, išgerkim, sakau! Nėra ko 
liūdėt, juk Tomašas ir Marekas vėl tapo 
draugais, tai ir yra svarbiausia. Bet palau-
kit, užmiršau paskutinį šios istorijos įvykį, 
tokį labai linksmą. 

Po penkerių metų Jičyno valdžia nu-
sprendžia atgaivinti seniai užmirštą pro-
jektą pastatyti mažytį oro uostą visai 
šalia miestelio. Vienas jaunas žurnalistas 
iš Prahos, kuris rašo straipsnį šia tema, 
sumano nuvažiuoti apžiūrėti oro uostui sta-
tyti numatytos vietos. Pasirodo, ta vieta 
yra prie Barborkos ežerėlio. Diena karšta, 
žurnalistas nusprendžia nusimaudyti. Nu-
ėjęs prie ežero mato – kitame krante sto-
vi paminklas. Neįprasta vieta paminklui, 
galvoja žurnalistas ir eina prie jo. Priėjęs 
mato pažįstamą vieno garsaus vokiečių 
rašytojo atvaizdą. Po paminklu kabo len-
telė su užrašu, bet jis toks išblukęs, kad 
neįmanoma perskaityti, kas ten parašyta. 
Stovi žurnalistas ir galvoja, kaip čia yra, 
kad paminklas Frydrichui Nyčei stovi to-
kioje nuošalioje vietoje. Žurnalistas nė 
nenutuokia, kad tai yra Karlo Jorgensono 
paminklas, kaip ir skulptorius Pavelas, ieš-
kodamas nepliko vyro su ūsais ir akiniais 
fotografijos, pagriebęs kažkokią knygą, 
kurioje puikavosi jos autoriaus nuotrauka, 
nenutuokė, kokio garsaus rašytojo veidą 
pasirinko kaip pavyzdį savo skulptūrai. Po 
kelių dienų žurnalistas, grįžęs į Prahą, ieš-
ko paveldosaugininkų, pasakoja visiems 
apie keistą radinį Jičyno rajone. Niekas 
juo netiki, sako: išprotėjai ar susapnavai 
visa tai – visoje Čekijoje nebuvo ir nėra 
paminklo Frydrichui Nyčei. Žurnalistas, 
pavargęs nuo visų abejingumo, nusiveža 
vieną paveldosaugininką prie minėto eže-
ro. Paveldosaugininkas apstulbęs – tikrai 
Nyčės paminklas, nėra abejonių! Galiau-
siai nutariama paminklą pervežti į tinka-
mesnę vietą. Stovi jis dabar Jičyno centre, 
visai šalia regioninio muziejaus. Vokiečių 
turistai visada apsilanko prie paminklo ir 
geru žodžiu mini čekus, kurie rodo tokią 
pagarbą šiam didžiam vokiečių rašytojui. 

Tai ir viskas, vyručiai, tokia ta istorija. 
Na, dar po vieną, oplia! Ir aš jau eisiu namo. 

– PoVILaS ŠKLĖRIuS –

Vieno paminklo istorija


