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Nepatogios Mikalojaus Vilučio tiesos
Anne Sexton ir Sylvios Plath poezija
Ar gali genijaus knyga būti prasta?

Du vandentiekio bokštai
ir jaunimas
Aukštai virš penkiaaukščių stirkso žibantis vandentiekio bokštas su kuosų porele ant perkūnsargio, su prišalusiais varvekliais ant geležinių kopėtėlių, su perpus
žemesniu vyresniuoju broliu šalia, pastatytu dar pokario
metais iš raudonų plytų, kurias mūrijo Raudonosios armijos eiliniai su raudonomis nosimis, mūrydami valgė raudonas vyšnias ir kauliukus spjaudė kur pakliuvo. Apie tai
galima spėti žiūrint į raudonų plytų vandentiekio bokštą,
kurio viršūnėje pavasarį baltai žydi vyšnios, vasaros viduryje raudonuoja uogos, o gale juoduoja jas garsiai giriantys smaližiai varnėnai, nebijantys, o gal net ir užmiršę
blogus berniukus su laidyklėmis ir šautuvais, mat jaunoji
karta, priaugusi prie kompiuterių kaip varnėnai prie vyšnių, monitoriuose stebi paukščių gyvenimo ypatumus ir
ten pat juos šaudo elektroninėmis šaudyklėmis,
o raudonų plytų vandentiekio bokštą ir jo brolį matė tik nufilmuotus iš palydovo, eidami pro
juos į mokyklą nepakelia akių nuo mobiliųjų telefonų, kad nepraleistų žinučių, kuriomis draugai be perstojo klausinėja „ką veiki?“, nes patys
neveikia nieko ir vis tikisi ką nors nuveikti su
kitu tokiu pat nieko neveikiančiu, visai kaip ir
ilgšis su raudonų plytų broliu stovi, kad pastatė,
ir negali nė atsigult, pasilenkti ar nueiti į stadioną su bum, bum, bum cikciku ausyje paspjaudyti saulėgrąžų lukštų ir panervinti valytojos.
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PETRAS RAKŠTIKAS
čiuose, maišo sriubą, barščiai skanūs, plaukioja raudoname, lenktyniauja su bulvėmis, morkomis, vejasi pipirą
ant lauro lapo. Kai vėl žiūri į gatvę, juodo katino nebesimato, pėdsakai baltuoja sniege, lenda po apsnigta mašina, jos šeimininkas žiūri pro langą į raudoną sunkvežimį,
kurio ratai nesisuka, nes vairuotojas koja spaudžia stabdžio pedalą, tvirtai laiko vairą, žiojasi lyg tardamas OM,
automobiliai pasibučiuoja, šaukštas pliumpteli į lėkštę,
lyg ešerių pabaidytas mailius, barščiai šoka į šonus ant
stalo, ant baltų marškinių, slepiančių pilvą, aistringame
glėbyje susirakinusios mašinos nesustodamos slysta ir
sustoja tik atsitrenkusios į atvažiuojantį iš priekio traktorių. OMMmmmmmm darniai gieda visi matę eismo
įvykį ir didelis būrys Tibeto vienuolių. Balti juodo katino
pėdsakai subraukyti juodais padangų dryžiais.

Negeras baltų dūmų kvapas
Žemė balta, kaip ir dangus, namo stogas ir iš
juodo kamino kylantys dūmai. Kaimynas krosnį pakūrė vėlai, nes vakare sočiai privalgęs sapnavo labai ilgą Kūčių vakarienę, be perstojo
pirsnojo grigališkus choralus, šildė jais patalus,
žmoną, klausėsi kalbančių gyvūnėlių, kilojo
taurelę, vėdino po patalais įkaitusį orą, paryčiui
pabudęs kėlėsi į tualetą, pakėlęs patalus nualpo
nuo bezdalų smarvės ir dar keturias valandas
sapnavo save nardantį kanalizacijos katakombose ir rudais pirštais bandė užspausti žmonai
burną ir nosies skylutes, iš kurių lyg iš gaisrinės
čiaupų veržėsi dvokiančių fekalijų čiurkšlės.
Autoriaus piešinys
Pabudęs kėlėsi iš lovos labai gerai nusiteikęs,
šūdus sapnuoti – pinigai ateis, su kastuvu išėjęs į kiemą ilgai kasė sniegą nuo tako ligi šuns būdos,
išlaisvino prisismaugusį nuo grandinės, pritvojo kastuvu,
Žinia
kad nešokinėtų lyg paklaikęs, paglostė ir su glėbiu malkų
parsivedė į kambarį, pakūrė krosnį, bet šuo veržėsi lauk,
Šiandien prieš pusryčius Daugėliuose įvyko drebėjiinkšdamas prašėsi pakariamas ant grandinės, kad prieš mas. Kaimynei virš manęs apsisuko galva ir ji drėbėsi su
mirtį dar gautų įtraukti keletą gaivaus oro gurkšnių, o kai savo 127 kilogramais ant nugaros, ant mano buto lubų,
spyriu į užpakalį buvo išmestas lauk, tai bėgo septynio- ant savo grindų, trenkėsi galva į sieną, smūgis nusirito
lika kartų apie namą ir sustojo tik tada, kai iš kamino per penkis aukštus žemyn ligi pirmo aukšto ir įsmigo
kylantys balti dūmai, beprotiškos šuns plaučių galios pa- į betonines rūsio grindis. Visa pelių ir žiurkių kolonija
veikti, pakeitė judėjimo kryptį, pasivijo šunį, šuo įkvėpė nušalo ausis, priglaustas prie kanalizacijos vamzdžių,
jų kvapo ir nuriedėjo negyvas per sniegą, o jo šuniška kuriais trenksmo aidas pasikartojo dvidešimt devynis
siela inkšdama nuplasnojo prieš vėją.
kartus, permušė varpais skambinantį Kuršėnų bažnyčios
darbuotoją ir neištrinamai įsiamžino vietos gyventojų
atminties laikmenose. Ta proga buvo iškviesta greitoji
Juodas katinas skersai kelio
pagalba, ji labai pavėlavo dėl plikšalos Daugėlių gatvėje
Juodas katinas lenda po mašina, kurios vairuotojas trikdomo eismo ir atlėkė po laiko, kai nukentėjusiosios
kairėje rankoje laiko duoną su sviestu, dešinėje šaukštą, klyksmo sukviesti viso namo vyrai ir moterys jungtinėkiša jį į pražiotą burną, lūpos šliurpia barščius, liežuvio mis pajėgomis jau buvo ją pakėlę, sugirdę šalto vandens
irklas stumia į skrandį, akys žiūri pro virtuvės langą į bal- kibirą, uždėję ledo ant pakaušio, balta kreida apibrėžę
tą gatvę, kelkraštyje stovi apsnigta mašina, po ja lenda ratą ant sienoje žiojinčios skylės su įstrigusia smalsaus
juodas katinas, išlenda kitoje pusėje, juoduoja, juoduoja, kaimyno galva, greitosios pagalbos gydytojas negalėjo
juoduoja, viduryje gatvės stop, pavirsta į juodą tašką, ku- niekuo jai padėti, todėl iškvietė policininkus, šie liepė
ris pasuka galvą į kairę, paskui į dešinę, ir vėl juoduoja, tai galvai nesikišti į nukentėjusios kaimynės gyvenimą,
juoduoja, juoduoja kojomis, bet nepalieka jokios juodos nespoksoti į jos skausmą. Galva užsimerkė, bet į savo
linijos, kuri turi likti kaip slenkančio taško pėdsakas, lie- kambarį nepasišalino, liko įstrigusi stirksoti skylėje, kol
ka tik baltos skylutės sniege, tada vyras žiūri į raudonus kažkas iš vyrų atsinešė elektrinį grąžtą, pragręžiojo apie
barščius baltoje lėkštėje su mėlynais ornamentais pakraš- klykiančią galvą apskritimą ir ta su plytų ir tinko antka-

kliu ašarodama iš laimės pasitraukė į savo apartamentus,
prieš vonios veidrodį karbonadų daužymo plaktuku ligi
ramybės (22) valandos nusidaužė antkaklį ir likusį gyvenimo laiką niekur nebesikišo, nėjo nei iš namų, nei į
balkoną, kas dešimt minučių tikrino, ar vėl neatsivėrė užbetonuota skylė sienoje. Bet nėra to blogo, kas neišeitų
į gera. Iš mūsų namo rūsių pasitraukė pelės ir žiurkės.
Galvą susitrenkusi ir drebėjimą sukėlusi kaimynė iš lovos nebesikelia, be perstojo valgo, storėja, šypsosi ir nebetranko savo grindų, mano lubų savo 127 kg.

Bababis
Perbėgęs kambarį pasislėpė elektros lizde. Vienoje skylutėje vaikas žvilgsniu gnaibo Bababio uodegos galiuką,
Bababis pro antrą skylutę kerta vaikui į ausį už sienos
gyvenančio kaimyno kirvuku mėsai kapoti. Vaikas kiša
pirštą į sveikąją ausį, o įsiutęs Bababis puola garsiai keikti kaimyno žmoną, ta paleidžia
dūdas, ašaros laša į plaktuku trenktą ausį, išsipučia ligi natūralaus dydžio kaimynės, ši vos
telpa ankštoje virtuvėje, meta ant sienos Bababio šešėlį, vaikas jį suka virš galvos, sukasi baldai, sienos, žaislai, daiktai, susisuka į žiedą, jį
užsimovęs ant piršto akimirksniu suskaičiuoja
visus motinos plaukus, tėvo burnoje paslėptus
dantų protezus ir žaislinės mašinos viduriuose
nematomus krumpliaračius. Kai neišlaikiusi
išcentrinių jėgų poveikio uodega nutrūksta,
Bababis trinkteli į sieną, atsijungia, vaikas akimirksniu atgaivina, sučiupęs už sprando spaudžia snukį prie grindų, aria dulkėse vagą, vaga
šliaužia patrumpinta uodega ir skausmingas
inkštimas, kaimynas iš apačios piktai žiūri į
lubas, pagarsina televizorių, ekrane dantis šiepia Bababis, nervingai kramto sausainį, liežuviu rakinėja užklijuotus dantų tarpus, lenda po
radiatoriumi, vaikas urzgiantį velka už kojos į
vonią, kiša po karšto vandens srove, nupliko,
nuplauna, nukrato, padaužo į vonios kraštą galvą, apvyniojęs ant karšto gyvatuko džiovina,
nupeša pasišiaušusias garbanas, pakvėpina tualeto oro gaivikliu, patepa sviestu nuo sumuštinio ir paslepia po lova. Kad niekas neskriaustų.
Lėlės akyse Bababis atrodo nekaip.

Apie bėgiojimą
Pusę treniruotės laiko bėgikas išbūna ore. Likusią laiko dalį kojomis tranko žemę, todėl kurmiai knisasi kuo
giliau, bet ne per giliai, nes oras viršuje skanesnis. Dvi
valandas trunkančios treniruotės metu sportininkas virš
žemės išbūna apie valandą. Atsargiai atskyrus žemės
trankymą nuo sklendimo virš jos, galima pamatyti du
sportininkus. Vienas kojomis prikibęs prie žemės, kitas
banguojančia sinusoide plaukia, plaukia ir nuplaukia
oru velniai žino kur ir dėl ko. Greičiausiai dėl smagumo
skristi paskui orą vėdinančius žvirblius, kurie periodiškai
tupia ant žemės, kad ja pasidžiaugtų, nes ore nieko nėra,
tik vėjas.

Juodas žiovulys
Juodas žiovulys būna tada, kai išsižioji ir nebegali užsičiaupti, nes juodumas lyg stora, begalinė žarna lenda į tave, pro niekur neišlenda, tu juoduoji, juoduoji, pasidarai
lyg negras, kuris ryja juodą dešrą, dešra neskani, nesoti,
nukąsti jos negali ir juoduoji tol, kol praeina žiovulys, tu
užsičiaupi ir jautiesi, lyg nieko nė nebuvo, nors juodas
žiovulys tęsėsi visą sekmadienį iki pirmadienio ryto, kai
pabudai nebe juodas, gerokai rausvas ir tuo įsitikinai pažiūrėjęs į veidrodį vonioje.
Nukelta į p. 5►
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Christopher Howse

Vytautas J. Straižys

Popiežius Pranciškus Tony Blairo
pavyzdžiu neseks

Miestas, kuriame šiandien
trūksta dviejų poetų

Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Tony
Blairas, 2009 m. duodamas interviu gėjų žurnalui „Attitude“, pasakė: „Esama daugybės nuostabių dalykų, kuriuos
palaiko šis popiežius, bet...“ Tarp šitų „bet“ jis nurodė ir popiežiaus Benedikto XVI antipatiją homoseksualiniam gyvenimo būdui.
Ponas Blairas popiežiaus situaciją vertino partinės politikos požiūriu, t. y.: „Galite arba a) laikytis savo pamatinių
nuostatų, tardami, jog geriau jų nelaužyti, kad neprarastume
to, ką turime, arba b) pripažinti, kad pasaulis keičiasi, ir mėginti skatinti permainas bei pasiekti naujus žmones.“ Šioje
pono Blairo metaforoje tiesos esama, tačiau ji glūdi gerokai
giliau.
Neįtikėtinai gausi žiniasklaidos dalis į naująjį pontifikatą
žvelgia taip, tarsi naujasis popiežius galėtų pakeisti Bažnyčios mokymą apie homoseksualumą, moterų kunigystę, kontracepciją, netgi abortus.
Šitaip manantys klysta ne todėl, kad popiežius būtų šitoks
galingas, jog galėtų permainoms pasipriešinti, o todėl, kad
iš tiesų popiežius kažin kokių galių visiškai neturi. Taip, jis
yra įgavęs teisę bet kurioje pasaulio vietoje paskirti vyskupą.
Anksčiau buvo susiklosčiusi padėtis, kad šį procesą galėjo
lemti ne pamaldūs bažnyčią lankantys žmonės, bet savo rūmuose galią sutelkę įnoringi kunigaikščiai. Ir gerokai po to,
kai Anglijos karalius Henrikas VIII nutraukė ryšius su Roma
ir tapo aukščiausiu Anglijos Bažnyčios vadovu, Ispanija per
savo katalikiškiausiąjį karalių be vargo pasirinkdavo vyskupus ir rodė nosį popiežiaus valdžiai.
Pasaulietinė valdžia taip pat mielai vetuodavo popiežių
rinkimus. 1846 m. Metternichas buvo pasiryžęs vetuoti
kardinolo Mastai-Ferretti išrinkimą, tačiau jo delegatas į
konklavą pavėlavo. Šitaip buvo išrinktas nepageidaujamas
popiežius Pijus IX ir siaučiant karams išsilaikė soste iki
1878 m.
Šiandien laikome savaime suprantamu dalyku, kad popiežių rinkti turėtų jo tikėjimo bendražygiai, politinei valdžiai
nesikišant. Esame pripratę prie Bažnyčios ir valstybės atskyrimo, nors Britanijos Konstitucija nurodo, kad valstybės
galva vadovauja ir valstybinei Bažnyčiai.
Vis dėlto argi išrinktas popiežiumi Pranciškus negali daryti ką panorėjęs? Juk jis, šiaip ar taip, yra neklystantis? Šis
neklystamumas taip suglumino Andreasą Whittamą Smithą,
kad, išgirdęs apie popiežiaus Benedikto XVI atsistatydini-

LAIKU IR NELAIKU

Džiaugsmu klegėkite visos šalys!
Linksmi tarnaukite VIEŠPAČIUI,
Artinkitės prie jo su džiugia giesme.
Žinokite, kad VIEŠPATS yra Dievas.
Jis mus sukūrė, – mes esame jo, –
mes esame jo tauta, – jo kaimenės avys.
Dėkodami ženkite pro jo vartus,
į jo kiemus su šlovės giesme.
Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą,
nes VIEŠPATS yra geras, –
jo meilė amžina
ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas.
Ps 100
Nieko ypatingo ir dar negirdėto šiose psalmės eilutėse, rodos, neperskaitai. Egzaltuota
religinė gražbylystė, ir tiek. Turbūt dalis privalomos Velykų laikotarpio programos? Bet
visi tie džiaugsmai, šlovinimai, padėkos už
meilę ir ištikimybę paprastai veža tik tuos,
kurie šioje srityje turi specifinį skonį. Net iš
Vatikano dabar atsirita kuklesni, santūresni
akordai.
Kitados per Šventyklos liturgiją Jeruzalėje
tai buvo iškilminga pamaldų įžangos giesmė,
pavadinta todah, kas reiškia tiek padėkos
auką, tiek garbinimo veiksmą. Nuo Šventyklos vartų pakeliui į kiemus, kuriuose laukia susitikimas su Viešpačiu, liedavosi anie
liepsningi posmai apie begalinį jo gerumą ir
apie laimę būti jo pavaldiniais. Jeigu kam
nors tokios rūšies tekstas kartais primintų
komjaunuolišką jaunystę su jos dainomis ir
paradais, tai nebus labai įžūlu ir nemokšiška.
Gal net priešingai. Mat pakiliu dvasingumu
trykštančioje psalmėje apstu ir kitos kilmės
dalykų, žemiškojo elemento, politinių ir so-

mą, jis paklausė: „Ar tai reiškia, kad popiežius Benediktas
yra neklystantis šiandien, bet nuo rytojaus, išėjęs į pensiją,
jis bus klystantis?“ Ponas Whittamas Smithas yra Anglijos
Bažnyčios nuosavybės komisijos pirmasis įgaliotinis, be kurio žinios negali būti įkurta jokia parapija ar uždarytos jokios
kapinės, tad apie valdžią jis šį tą išmano.
Juokais galime tarti, kad popiežius Pranciškus visai nebūtinai atspėtų Čeltnamo žirgų lenktynių nugalėtoją. Tiek dar
nutuokiame.
Vatikano II susirinkimas 1964 m. apibrėžė, kad popiežiaus
neklystamumas veikia tuomet, „kai, vykdydamas savo pareigas kaip aukščiausias visų tikinčiųjų ganytojas ir mokytojas,
stiprinantis savo brolių tikėjimą, jis skelbia galutine kurią
nors tikėjimo arba doros tiesą“. Tai dar vadinama skelbimu
ex cathedra, kuris nuskamba iš Petro sosto ir yra skiriamas
visuotinei Bažnyčiai.
Tačiau šią kategoriją jis atitinka tik tuomet, jei dera su Bažnyčios paveldėtais tikėjimo lobiais. Rūpinimasis vargšais
Bažnyčiai buvo visuomet būdingas, tai liudija ir popiežius
Pranciškus. Tačiau joks popiežius negalėtų pasakyti: „Jėzus
pasakė tą, bet aš jums sakau kitką.“ Joks popiežius negali
elgtis taip, kaip Tony Blairas pasielgė Ketvirto paragrafo*
atveju, pakeitęs Leiboristų partijos įstatų punktą, reikalavusį „bendros gamybos priemonių nuosavybės, paskirstymo ir
mainų“.
Tai nereiškia, kad Katalikų Bažnyčioje niekas nekinta.
Kadaise Johnas Henry Newmanas, kurį 2010 m. popiežius
Benediktas XVI paskelbė palaimintuoju, parašė naudingą
knygelę „Krikščioniškosios doktrinos vystymasis“. Tiesą
sakant, būtent šios knygelės rašymas ir pastūmėjo jį į Romos
Katalikų Bažnyčią 1845 m.
Ministras pirmininkas Davidas Cameronas užsimanęs gali pasvirti į dešinę ar laikytis vidurio. Popiežius Pranciškus,
net ir panorėjęs, niekur svirti negali.
„The Daily Telegraph“, III.16
Vertė Kęstutis Pulokas

* Clause Four Moment – 1995 m. buvo iš esmės pakoreguotas
prieštaringai vertintas Britanijos leiboristų partijos įstatų paragrafas, numatęs nuosavybės nacionalizaciją. (Vert.)

Skiriu M. M. ir V. G. atminimui
Miestas nuo sekmadienio iki sekmadienio
nepaliauja gyventi.
Netrūksta oro, vandens ir sniego.
Žmonės kalba apie darbą, ligas ir viens kitą.
Dar jie stato namus, tiesia kelius ir tiltus.
Kartais žmonės rašo eilėraščius.
Ir dar jie myli.
Bet kai kada žmonės numiršta.
Tada ateina pavasaris ir žaluma keičia baltumą.
Ir vis tiek nieko netrūksta.
Nei abejonių, nei atsidusimų,
netgi skausmo. Nieko.
Netgi traukinys atvažiuoja laiku
ir ties pervaža ūkteli.
Ir arklys tebėra savo vietoje,
aptvare, šalia sodų, miesto pakraštyje.
Miestas bunda, keliasi, juda ir vėl užmiega.
Tiltai tįso virš rūko ir upė po juo praplaukia,
be jokios graužaties, kad kas nors pasilieka,
nes viltis tebespingsi priekyje.
Ir netrūksta vieniems kitų,
nes visko tiek daug ir pilna paviršių –
perlamutro, odos, kašmyro ir paprastų,
netgi apsilupusių.
Tiktai pauzė, kai stabteli judesys,
trumpam prasiveria durys
ir vėl viskas pajuda. Ir dar lieka įtrūkis,
kuris plečiasi nuo vandens ir nuo įšalo.
O virš Antakalnio groja Mariją, sklendžia gandrai,
kasama žemė, dedamos gėlės
ir ima snigti.

Jei viskas galėtų būti jo
cialinių poteksčių, kurios veda toliau negu
apsalusi širdis.
Jeruzalėje šalia Šventyklos anuo metu stovėjo kiti didingi mūrai, taip pat pretendavę
į šventumą, liaudies pagarbą ir pasigėrėjimą. Juose laikėsi karalius, Dievo pateptas
asmuo, valdžia, kuri turėjo reikšti gerovę,
ramybę, teisingumą. Izraelio žmonės tikrai
nebuvo kokie anarchistai, sirgę neapykanta
karališkam kraujui. Atvirkščiai, su valdovų
dinastijomis per amžius siejosi šalies galybės ir klestėjimo viltys, ir ne sykį tai tapdavo
tikrove, tegul ir trapia bei laikina. Monarchija buvo tautos tapatybės ženklas, vienas iš
kertinių jos akmenų.
Vienintelis balsas, kuris nepaisė monarchijos apžavų ir nuolat drebino Šventyklos
kaimynystėje įsitaisiusius rūmus, buvo Izraelio pranašai. Ilgainiui tarp jų susiformavo atskira tradicija, kėlusi karaliaus dvarui
aukštus moralinius standartus ir reikalavusi
tarnauti Sandoros planui, o ne savo užgaidoms ir puikybei. Biblinėje pranašų literatūroje tai ypatingi puslapiai, ir mūsų laikais
pakurstantys politinės ar socialinės kritikos
aistras. Tačiau šiai tradicijai taip pat priklausė panieka ir persekiojimai, neretai net
kankinystė, lydėdavę pranašų misiją. Evangelinis posakis, kad joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje, yra tos pačios tradicijos
aidas. Bet ir karaliai, atsiradus šalia pranašui, neturėjo ramaus gyvenimo. Griežta monoteistinė pozicija, palaikoma pranašų, net
tobuliausiam valdovui neleido gvieštis sau
garbės ir valdžios, kuri priklauso vieninteliam Dievui. Dėl to karaliaus aplinkoje būta
ir netikrų, dvaro apmokamų, pranašų, kurie

kalbėjo pagal užsakymą ir pjudė tikruosius
Dievo pasiuntinius.
Šios psalmės žodžiuose galima nujausti
ne tik dviejų svarbiausių ir greta viena kitos
įsikūrusių Jeruzalės institucijų susidūrimą ir
aiškią nuorodą, ką turėtų pasirinkti Viešpaties kaimene tituluojama tauta. Įdomiausia,
kad pats psalmės tekstas, raginantis džiūgauti
Dievo artumoje ir šlovinti jo meilę, kaip pastebėta, yra atėjęs iš politikos sferų, iš ditirambų rinkinio, skirto karališkajai personai.
Taigi posmai, entuziastingai garbinantys Dievą, andai turėję kitą adresatą, iš kurio liturgiją
švenčianti tauta dabar atima visas pretenzijas
į dieviškumą ir neribotą galią žmogui. Štai
žodis tarnauti, kurį vartoja psalmė, Biblijoje
(net ir mūsų žodyne) dažniausiai yra susietas
su žemiškų valdovų ir jų vasalų santykiais; jei
ši sąvoka perkeliama į Dievo ir žmogaus santykius, beveik visuomet šalia kontrasto principu yra atsiradusi jos pirmykštė, politinė,
prasmė. Pavyzdžiui, pasakojime apie Išėjimo įvykį Izraelio tarnystė faraonui pakeičiama tarnyste tikrajam ir gyvajam Viešpačiui.
Ankstyvoji krikščionių bendruomenė, nepaisydama paniekos ir pavojų, tarnaus Jėzui kaip
Dievui, užuot tarnavusi Romos imperijos valdžiai ir jos panteonui.
Psalmės retorika, atrodžiusi saldi ir dirbtinoka, pradeda įgyti naują perspektyvą.
Aukščiausio tautos autoriteto perkėlimas iš
karaliaus rūmų į Šventykloje slypintį Dievo
artumą yra revoliucinis išsilaisvinimo aktas,
drąsa ir rizika, pranašų tradicijos vaisius su
visu dramatišku jos turiniu. Tikėjimo išpažinimas, kad Jahvė yra vienintelis ir tikrasis
Dievas, neatsiranda iš religinių sentimentų

antplūdžio, dvasininko komandos ar liturginio kalendoriaus. Psalmės žmogus savo
ir visos bendruomenės tikėjimą kildina iš
žinojimo, t. y. iš Dievo suteiktos galimybės
pamatyti ir atpažinti, iš pasakojimo ir istorinės atminties (autoriaus užuomina į kartų
kartas). Takas, vedantis į Šventyklą, o ne į
save sudievinusio monarcho dvarą, yra pasirinkimas, deklaracija, kita vertus, bibliniam
rašytojui tai tampa vienintele žmogaus paslapties verta tiesa, svarbiausia gyvenimo
gerumo ir nepraeinančios meilės sąlyga.
Net religingam žmogui mūsų laikais nėra
nei įprasta, nei paprasta pragysti apie Dievą
ir savo tikėjimą panašiais kaip šioje psalmėje tonais. Renkamasi metaforas, ką nors tarp
eilučių, per miglą, santūriau. Laikas keičia
visokius žodynus. Bet nestūkso per amžius
sustingę ir kiti dalykai. Pasirinkimas iš Dievo ir karaliaus, iš Kristaus ir pagoniškojo
panteono gali atrodyti nerealus, pranykęs, iš
kito pasaulio. Bet iš tiesų klausimas yra tas
pats: kas viešpataus žmogui ir jo gyvenimui?
Toje vietoje, kur Biblijos autoriai matė vienintelę pragaištim grasinančią instituciją –
daugiaveidį Šventyklos kaimyną monarchą,
vienintelį pavojaus šaltinį žmogaus laisvei,
orumui ir gerovei, šiandien driekiasi ištisi
minų laukai, institucijų ir ideologijų knibždėlynas, iš esmės nesugalvojęs sau nieko
geriau ir naudingiau už pavergtą, pažemintą,
savo tamsiems tikslams pajungtą žmogų.
Žygis į Dievo kiemus ir atsidavimas jo
valdžiai rodosi dabar ne tik kaip disidentinė
veikla, bet dar svarbiau – kaip nesikeičianti
alternatyva anai juodai programai.
-tj-
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Apologija. Graudulingi laisvę mylinčio žmogaus kalbėjimai
Aš kenčiu. Todėl, kad esu nesuprastas. Tobulinu pasaulį, bet dėkingumo nesulaukiu.
Mane smerkia:
– Bruki savo abejotinas tiesas, tarsi tik tavo tiesos būtų teisingos. Kitų žmonių tiesas
ir pačius žmones tu niekini.
Esu kaltinamas tuo, kuo nenusikaltau. Aš
esu įžeista nekaltybė. Išgirskit mane ir supraskit.

•••
– Štai talentingo dizainerio sukurta vestuvinė suknelė, – sako man. – Pirk.
– Nepirksiu.
– Kodėl? Niekini talentingo dizainerio kūrinį?
– Ne. Neniekinu, – tramdydamas pyktį sakau, – bet suknelės nepirksiu, nes nesiruošiu
tekėti. Iš nuotakos amžiaus aš jau išaugau.
Be to, nuotakos būna moterys. Kai atsistoju
nuogas prieš veidrodį, matau žarną, kabančią man tarp kojų, o tai reiškia, kad esu ne
moteris, bet vyras. Taip pat tai reiškia, kad
suknelė man nereikalinga. Bet tai nereiškia,
kad aš niekinu suknelę ir dizainerį, kuris ją
sukūrė. Ir moterį, kuri ją vilki.
Žmonės nežino, koks jų buvimo šioj žemėj tikslas. Todėl žmonės negali žinoti, koks
tikslas geras, o koks blogas. Aš irgi nežinau,
bet galvoju, kad jeigu žmogus turi tikslą ir
sugeba jį įgyvendinti, tai tokį žmogų ir jo
tikslą, nesvarbu, koks jis bebūtų, aš gerbiu.
Tik pagarbos verto žmogaus pagarbos vertas
tikslas neprivalo būti ir mano tikslas. Mano
gyvenimo tikslą man pasako mano prigimtis. Kiti sakytojai man nereikalingi.
Dievas mane apdovanojo prigimtimi, leidžiančia man galvoti ir suprasti, kad didieji
žmonijos išminčiai yra teisūs sakydami, jog
darbas yra blogis. Mano gyvenimo tikslai
yra glaudžiai susiję su šiuo teiginiu.
Nubundu ryte, bet neatsimerkiu. Prieš mano užmerktas akis atsiveria visata. Matau ją
visą. Guliu apstulbintas didybės, kurią regiu,
ir svajoju. Laikas sustoja. Mano svajonė tampa mano gyvenimu, kuriame aš esu laimingas. Mano sieloje skamba nuostabi muzika,
girdžiu giesmių giesmę, sklindančią iš mano
širdies, neatmerkęs akių matau nuostabius
dar niekieno nesukurtus paveikslus.
Man sako:
– Bl... Ko drybsai kaip dvėseliena?! Kelkis. Knisk ką nors ir zulink. Dirbk ką nors!
Gyvuly!

•••
Yra tokia dainelė:
Vai kad būt, vai kad būt,
Visos dienos šventos būt.
Viena diena dirbama,
Ta pati nugeriama.
Poetiškai apibūdinta žmonijos svajonė.
Yra darbo dienos, kai žmonės negyvena, bet
dirba. Yra laisvadieniai, kurių žmonės laukia, kad galėtų gyventi, kurti ir būti panašūs
į Dievą. Žmonės svajoja kuo mažiau dirbti ir
kuo daugiau turėti. Daiktų arba laisvės. Kam
ko reikia.
Primenu senas tiesas. „Prakilnus ir garbingas yra vien otium (laisvalaikis)“, – sakė
Nietzsche.

•••
– Dieve, kam įpūtei man į nosį gyvybės
alsavimą, kam man gyvenimą davei?
– Kad liežuvį iškišęs užliptum į kalną.
Kad prakaitas tau, o Adomai, akis išplautų
ir pamatytum pasaulį sau po kojomis. Kad
būtum šalia manęs.
– Bet, mano Dieve, aš turiu automobilį
„Alfa Romeo“, sodybą ant ežero kranto,
užmiesčio sodą, nuosavą namą, kurį ištisai
remontuoju, nes jis ištisai prakiūra. Turiu

šunį ir katę, ir penkis paukštelius, uždarytus
narve. Turiu tai, apie ką svajojau. Aš iš vietos
su visu tuo pajudėti negaliu, o tu man siūlai
lipti į kalną.
– Gerai, nelipk į kalną, o Adomai. Siek
tokios laimės, kokios tau reikia. Žmogus
vardu Erichas Frommas sakė, kad buvimas
šioj žemėj yra dviejų lygiaverčių rūšių –
soti vergovė arba alkana laisvė. Rinkis.
Nejudėk iš vietos, jeigu tau judėjimas
neteikia džiaugsmo. Tik leisk kitiems judėti.
Nenusidėk didžiausia nuodėme, neužkrauk
savo laimės ir viso to, ką turi ir ko sieki,
savo artimiesiems, jeigu jie gimė tam, kad
gyventų. Kad nebūtų tavo artimieji liūdni,
kaip medžiai nuleistom šakom.

M. Vilutis, dedantis kiaušinį. Autoriaus piešinys

•••
Kalnai. Geriausi gyvenimo mokytojai. Jie
išmoko gyventi. Kalnuose trūksta oro, bet ten
lengva kvėpuoti, nes žmogus, lipantis į kalną,
turi tik tai, ko jam būtinai reikia. Ten auga
erškėtrožės uolų plyšiuose. Griebia slystantis nuo uolos žmogus erškėtrožės stiebą ir jo
rankos paplūsta krauju. Tokie kalnai. Mano
mokytojai.
Dažnai kartoju, kad mano idealas yra Laimingasis Hansas iš brolių Grimmų pasakos.
Kitų žmonių kiti idealai ir jiems jie tinkamesni. Sutinku žmogų, einantį į bažnyčią.
Jo idealai kiti ir aš juos gerbiu. Jis klausia
manęs kupinu ironijos balsu:
– Vis dar gyveni blokiniame rajone, blokiniame name?
Blokiniuose namuose gyvena milijonai žmonių ir dėkoja Dievui, bet einantis į bažnyčią žmogus galvoja, kad jis yra
vertingesnis už milijonus žmonių ir jam dera
gyventi prabangiame rajone ir prabangiame
nuosavame name.
– Neseniai savo vonios kambaryje nulupau
prancūziškas plyteles ir suklijavau itališkas
todėl, kad itališkos geresnės, – tęsia pokalbį
žmogus, einantis į bažnyčią. – Kokiomis
plytelėmis tavo vonia išklijuota?
– Beveik neišklijuota. Buvo plastikinės,
miško spalvos, kai su šeima atsikėliau į
blokinį butą prieš penkiasdešimt metų. Bet
jos beveik visos nubyrėjo.
– Tai kodėl neišklijuoji vonios naujomis
itališkomis plytelėmis?
– Todėl, kad, mano galva, vonia yra skirta
maudytis, bet ne plytelėms klijuoti. Aš įlendu
į vonią, kurioje yra 36,6 °C vanduo (H2O), ir
mane apima palaiminga būsena. Ar vandens
temperatūra pasikeis ir vanduo taps ne H2O,
jeigu mano vonia bus išklijuota itališkomis,
bet ne prancūziškomis plytelėmis? Nei vanduo, nei vandens temperatūra, nei mane
apėmusi palaiminga būsena nepriklauso
nuo plytelių. Ir mano laimė nepriklauso nuo
plytelių. Todėl jos man nereikalingos.
– Į snukį tau reikia duoti, kad jos tau būtų
reikalingos ir kad galvotum taip kaip aš. Iki
šiol maniau, kad tu durnas, bet dabar matau,

kad tu idiotas. Egoiste. Nedrįsk būti savim,
būk manim.
– Man geriau būti idiotu ir gauti į snukį,
negu klijuoti plyteles. Bet tu klijuok jas ir
džiaukis jomis, aš neturiu nieko prieš. Tik
neversk manęs jų klijuoti ir jomis džiaugtis.
Davė Dievas žmogui gražiausią dovaną –
gyvenimą, bet žmogus pavertė jį plytelių
klijavimu. Savo gyvenimą ir kitų. Drebu iš
įniršio.
– Ar buvai šiandien bažnyčioje?
– Nebuvau.
– Nebuvai?! Betgi šiandien Velykos, – baisisi manim. – Kodėl nebuvai?
Žiūriu į klausinėtoją piktomis akimis ir
sakau įtemptu iš įniršio balsu:
– Todėl, kad skaičiau Mato evangelijos 6
skyriaus 5 ir 6 eilutes. Todėl, kad per Velykas bažnyčia pilna žmonių, kurie linki man
ramybės, o aš einu į bažnyčią, kai noriu
bendrauti ne su žmonėmis, linkinčiais man
ramybės, kuriems aš nerūpiu, bet su Dievu,
kuriam aš rūpiu ir kuris sakė: Mano priešus,
nenorėjusius, kad būčiau jų karalius, atveskite čionai ir nugalabykite mano akyse.
Kai ilgiuosi savo Mamos, einu į Rasų kapines, kai kapinėse nėra gyvų žmonių. Einu
ir per Vėlines, bet mielai neičiau, nes noriu
pabūti ne su minia, bet su Mama. Labai nenoriai einu į privalomus parodų atidarymus.
Negerbi dailininko, sako man. Mano pagarba dailininkui kita. Einu į parodą ne savęs
parodyti, bet pamatyti dailininko paveikslų,
kurių per parodos atidarymą nesimato. Taip
pagerbiu dailininką.
Užeinu pas savo seną draugą ne per gimimo
dieną, ne sėdėti prie stalo ir valgyti įvairius
patiekalus, bet tada, kai noriu su juo pabūti.
„Kodėl tu pas jį eini, – klausia manęs. – Jūs
visiškai skirtingi žmonės, kitokius gyvenimus gyvenat.“ Kai buvom jauni, gyvenom tą
patį gyvenimą ir buvom laimingi. Aplankau
jį, kai jis vienas. Patylim. Pasišnekam apie
tai, kas tik mums svarbu. Grįžtam į jaunystę.
Prie buvusių upių ir ežerų.
Duok, Dieve, man duonos kasdienės ir apsaugok mane nuo žinančių, kaip aš, sulaukęs
septyniasdešimties metų, privalau gyventi.

•••
Vaikų chirurgė, daug gero žmonėms padariusi, sako man:
– Jeigu visi žmonės galvotų ir gyventų
taip kaip tu, jie būtų ne žmonės, bet sraigės,
sulindusios į savo kiautus. Gera būti šalia
gerų ir šviesių žmonių bažnyčioje, kapinėse,
parodose. Bendraudamas su jais ir pats
tampi šviesus ir geras. Praturtėji šviesa ir
gėriu. Tampi turtingas neatimdamas turtų
iš kitų. Jeigu visi būtų tokie kaip tu, iki šiol
gyventumėm urvuose ir mūsų gyvenimas
būtų nykus.
– Visi niekada nebus tokie kaip aš, – raminu vaikų chirurgę. – Įsivaizduok, kas būtų,
jeigu visi būtų vaikų chirurgai. Visi. Vyrai
ir moterys, seni ir jauni. Ką gi jie veiktų?
Pjaustytų vienas kitą? Taip negali būti.

•••
Kai sėdėjom prie Velykų stalo, man sakė:
– Kalbi, kad nereikia tau sodybos ant ežero
kranto ir nereikia automobilio. Bet tu mielai
leidi vasaras kitų žmonių sodybose ant ežero
kranto ir tau patinka, kai kiti tave veža automobiliu.
– Teisybę sakote. Naudojuosi kitų darbo
vaisiais. Štai dabar aš valgau kiaušinį, nors
aš jo nesudėjau. Valgyti savo paties sudėtą
kiaušinį? Man bloga pasidaro vien tik pagalvojus apie tai. Aš net nebandau dėti kiaušinių, todėl, kad vištos tai daro geriau. Tam
Dievas jas sukūrė. Kiekvienas Dievo kūrinys, taip pat ir žmogus, turi daryti tai, kam
jis sukurtas, ir tai, ką jis sugeba geriausiai.
Jeigu nori, kad Dievas jį mylėtų.

Žmonija kaip vargonai. Kiekvienas žmogus – klavišas, skambantis savo, bet ne kito klavišo skambėjimu. Žmonija – didinga
melodija. Dievo grojama. Nėra gerų ir blogų
klavišų. Visi reikalingi, kitaip Dievas nebūtų
jų padaręs. Visi žmonės vertingi Dievo akyse. Visi jam reikalingi
Man ne visi reikalingi. Mano akyse ne visi
žmonės vertingi. Nepasiekiau dar tokio lygmens, kad vienodai vertinčiau Sigitą Gedą
ir tą, kuris tik valgo ir tuštinasi. Vidinis balsas man kalba, kad matau tik paviršių. Ne
žmogų vertinu, bet tik jo darbo vaisius, ir tik
tuos, kurie man įtinka. Žmonijai pasisekė,
kad Dievas nesu aš.
Nelaimingas yra žmogus šioj ašarų pakalnėj. Kiekvienu judesiu jis siekia laimės ir
niekada laimės nepasiekia, nes nežino, kas ji
yra, ir tai, ką per didelį vargą pagaliau pasiekia, panašu ne į laimę, bet į tuštumą. Nereikia
vargo, nereikia judėti siekiant laimės. Reikia
gulėti ir svajoti. Svajonė tampa tikruoju gyvenimu, kur žmogus laimingas neatimdamas
laimės iš kitų. Mano rytmečiai. Gražus yra
gyvenimas žmonių, kurie būna laimingi be
kitų pagalbos. Ir nelaimingi jie būna be kitų
pagalbos. Savo laimės ir nelaimės kalviai.
Ir Dievo jiems nereikia. Patys kuria save ir
savo gyvenimą. Ir Dievą susikuria reikalui
esant. Nuobodu jiems nebūna. Tik žmogus
negali būti visiškai laisvas nuo aplinkos.
Valgyti jam reikia, kad kūnas nenumirtų. Ir
grožio, žmonių ir Dievo sukurto, jam reikia,
kad dūšia nenumirtų. Aš tik stengiuosi, kad
mano laimė nepriklausytų nuo kitų, bet nesiseka man. Nesu idealas pats sau, negyvenu
taip, kaip kitiems siūlau.
Noriu, kad žmonės matytų mane geresnį
ir gražesnį, negu esu. Nesu patenkintas Dievo darbu. Todėl, kad esu žmogus. Žmogus
niekada nebūna patenkintas. Stebiu kiaules
ir gėriuosi jomis. Jokios ironijos nėra tame,
ką sakau. Man iš tikrųjų labai įdomu stebėti
kiaules. Dievo kūriniai, tiksliai žinantys gyvenimo prasmę. Su kokiu nuoširdžiu dėkingumu ir entuziazmu jie priima Dievo jiems
siųstą maistą ir gyvenimą. O aš ne. Man
nepakanka maisto, Dievo siųsto tik tam,
kad sotus būčiau, prašau man duoti skanų,
sacharinu pabarstytą. Ir gyvenimą, Dieve,
duok man sacharinu pabarstytą. Nenoriu būti
kiaule, bet kartais, kai nuo la dolce vita man
vidurius paleidžia, norisi kartu su kiaulėmis
pulti prie lovio, panardinti galvą į tai, kas ten
yra, ir siurbti į save tikrą maistą, turintį tikro
gyvenimo skonį ir kvapą.

•••
– Pamokslauji, laisvę mylintis žmogau, –
sakau aš jam. – Gražiai kalbi. Bet yra vyrų ir
moterų, kuriuos tavo rašymai skaudina.
– Kalbu, Mikalojau, tiems retiems žmonėms, kurie girdi tai, kas sakoma. Bet suprantu, kad jeigu nors vienas žmogus kenčia
nuo mano tiesų, vadinasi, mano tiesos yra
blogis. Visad geriau patylėti. Bet išsirėkti
norisi. Silpnas esu. Anksčiau išsirėkdavau
ant žmonos ir, nors po to puikiai jausdavausi,
dabar to nebedarau. Ir taip nesugebėjau jos
laimingos padaryti. Patikėkit, Dievas baudžia mane už tai. Dabar iškalbu pyktį, esantį
manyje, skaitantiems „Šiaurės Atėnus“. Kodėl tik mano žmona turi kentėti? Atsikratau
blogiu, esančiu mano viduje. Lieka tik gėris.
Man. Kitiems mano blogis. Smerkiu save,
bet negaliu kitaip. Noriu, bet negaliu. Aš
kaip apaštalas Paulius. Mat aš sugebu gero
trokšti, o padaryti – ne. Aš nedarau gėrio,
kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu.
Mano širdis tauri, o siela tyra, siekiu gėrio,
trokštu, kad žmonės būtų laimingi. Kilni ir
romantiška mano kalbėjimo priežastis. Deja,
dažnai kilnios ir romantiškos priežastys lemia bjaurias pasekmes. Pavyzdžiui, triperį.

– Mikalojus Vilutis –
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Eustachy Rylski

Po pusryčių
Eustachy Rylski (g. 1944) – garsus lenkų šiuolaikinis rašytojas, romanų, apsakymų, esė, teatro ir kino scenarijų autorius. Leidykla „Mintis“ 2008 metais išleido jo romaną „Sąlyga“
(„Warunek“).
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Prisimenu laikus, kai saulė nesusargdindavo piktybine
melanoma, nuo alkoholio nebuvo sergama kepenų ciroze,
nuo gero valgio nesivystė sklerozė, seksas negrėsė AIDS pavojumi ir, kas svarbiausia, cigaretės neturėjo sąsajų su plaučių vėžiu, tai yra prisimenu laikus, kai susipažinau su panele
Hole Golaitli iš „Pusryčių pas Tifanį“.
Tada buvau aštuoniolikos metų ir nežinau, iš kur man radosi įsitikinimas, kad manęs laukia geras gyvenimas.
Nesileidžiant į smulkmenas, prieš tokį požiūrį į save patį tuomet bylojo visa mane supusi tikrovė, o jai įkandin ir
svajos, kurioms atsiduodavau be saiko, ir ilgainiui prarastas
mokėjimas džiaugtis jutimine, tai yra nieko nekainuojančia,
gyvenimo puse.
Kaitri 1963 metų vasara nepasikartojo jau niekada. Vasaros prieš ir po jos buvo lietingos ir šaltos, o mano vaikystės
kalnuose dar ir trumpos.
Mano paprastai nelojalus organizmas leido man patirti, kas
yra sveikata, trys kaitros mėnesiai ištirpdė iš jo bet kokius
toksinus, saulė nudegino kūną rudai, plaukiojimo aplinkinėse molio iškasose popietės lėmė, kad mano astenišką figūrą
surišo diskretiški, bet patikimi raumenys, o keliasdešimties
kilometrų žygiai dviračiais išmankštino mane taip, kad vėliau to jau nepatyriau.
Pasitenkinimą savimi tą vasarą didino ir faktas, kad jau
metus gyvenau iš savo darbo, kurį prie biografijos slapčiomis pridurtų ne vienas rašytojas mitomanas ir kiekvienas kitas vyriškus ritualus kultivuojantis kietuolis.
Buvau medienos išvežimo iš kalnų sekundantas ir kartu
pusiau atsakingas už būklę sunkvežimių, kurie jau turi savo
neginčijamą vietą lenkų literatūroje, ko tada nežinojau, tad
nekvaršinau sau galvos jokia išgalvota nuostata.
Buvau tyras lyg ašara.
Be to, dar ryšys, kurį tęsiau jau kelis mėnesius, žadėjo
klostytis kuo sėkmingiausiai, tai yra ji mane mylėjo, o aš
jos nė kiek, kas įžūlioje, nejautrioje jaunystėje teikia nepriklausomumo ir pranašumo pojūtį, iš teisybės, negarbingą,
bet teikiantį palaimos.
Nors man buvo būdingi įgimtas pesimizmas, netikėjimas
egzistencijos prasme ir metafizinė baimė, kiek save prisimenu, kiekvieną kontaktą su materija mano protas bematant
paversdavo į malonumą.
Kiekvienas perėjimas iš saulės į pavėsį, oro srovė, kai lėkdavau apžergęs dviratį geru buvusiu vokišku plentu į ajerais
apžėlusių tvenkinių lomą, perbridimas per plačiai išsiliejusį, akmenuotą upelį, tekantį į vienintelį apylinkės ežerą,
skaidri aušra su ta gaivios vėsos valandėle, nesvarbu, prieš
kokią kaitrą ji beauštų, alaus, kurį laikydavo dubenyse su
vandeniu, kad neužvirtų, skonis vakare smuklės verandoje
ir paveikslas temstant ateinančios merginos, kurią išgražindavo švelni šviesa ir jos kartais herojiškos pastangos patikti,
būti gerai, rūpestingai, saldžiai, nuolankiai, nes, prisimenant
pranašumus laikų, kai pažinau Holę Golaitli, reikia pridurti,
kad moterys tada nežinojo, kas yra feminizmas, lygiateisiškumas, išsivadavimas ir gyveno įsitikinusios, kad iš lyčių
skirtumų kyla jeigu ne vertė, tai bent džiaugsmas.
Ir tai, kas teikia didžiausią palaimą, – išdžiūvusio „Sporto“ skonis, tą vasarą visa buvo išdžiūvę, o prieš tai jo elastingumas paritinus tarp pirštų, kai tamsaus tabako trupinėliai
byra ant žemės. Niekada iki tol ir niekada vėliau cigaretės
nebuvo man tokios skanios, o jų vyriškas, aristokratiškas,
nepakartojamas kvapas lydės mane jau iki mano paskutinių
dienų, kiek tik drįsiu prisiminti malonumus, kurie negrįžtamai nugrimzdo į praeitį.
Taigi, kad ir kaip į tai žiūrėtum, maivytumeisi ir gintumeisi, Holė Golaitli irgi.
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Nes kad ir kaip žiūrėtum, maivytumeisi ir gintumeisi,
„Pusryčių pas Tifanį“ skaitymas tapo man vienu iš įsimintiniausių, taigi svarbiausių literatūrinių nuotykių.
Bet kodėl?
Buvau jau suaugęs, po visokių įmanomų literatūrinių iniciacijų. Man jau buvo praeitis rusų klasika, Iwaszkiewiczius,
Camus, Mauriacas, kaip savo delną pažinojau Hemingwayų,
ragavau Faulknerio ir negalėjau nepastebėti, kad, palyginti su Buninu, seksualumo „Pusryčiuose...“ – katino ašaros,

palyginti su Iwaszkiewicziaus apsakymais, juose nėra jautrumo, jaudulio, aistros, juose neaptiksi Turgenevo charizmos ir pavergiančio jo pasakojimų paprastumo, o Gogolio
lektūra priverčia suvokti, kas sudaro skirtumą tarp humoro
jausmo ir jo vaizdavimo, kad net ir žavumas, ta paskutinė rašytojo išsigelbėjimo viltis, „Pusryčiuose pas Tifanį“ atrodo
lyg priežodžiu tapęs anglių kvitas.
Kad įdomų sumanymą sugeria Capotei būdingas pritemptas ir varginantis palaidumas, kurio jis atsikratė tik savo geriausioje knygoje „Šaltakraujiškai“, kad nevaržomas noras
patikti perstato tos istorijėlės iešmą į klystkelius, ne į Gombrowicziaus nebrandumą, ne į jaunatviškumą, taip jaudinančiai pateiktą Salingerio „Rugiuose prie bedugnės“, o tiktai
į spekuliacinio, kaip spėju, literatūrinio infantilizmo klystkelius. Kad ironija grįstas noras patraukti dėmesį išstumia
iš to pasakojimo bet kokį minčių apie egzistencijos paslaptį
pėdsaką.
O vis dėlto kiek kartų sutinku merginą berniokiška figūra, man iškyla mintis apie panelę Golaitli kelionėje arba
vietoje. Kai turiu reikalą su droviu, nieko nesuprantančiu
geraširdžiu, visada matau taip nejautriai, savimyliškai ir
prasčiokiškai Holės pamestą arklių daktarą iš Teksaso. Kai
žvelgiu į aukštas, trapias madų demonstruotojas, turiu prieš
akis Megę Vaildvud, kuriai galų gale taip pasisekė su milijonieriumi Rasčiu Troleriu. Dalyvaudamas varginančiame,
per daug gausiame priėmime su ore tirštėjančiu nuoboduliu
ir ta susivaržymo rūšimi, kurios nepajėgia išjudinti joks alkoholis, prisimenu tą, į kurį Holė pakvietė pasakotoją į savo ankštą butą Niujorke. O atsitiktinai sutiktų jaunų moterų
žodžių srautą bandau sustabdyti pastaba, kad jos kalba taip,
lyg būtų Tifanio mergina, nors iš pirmo žvilgsnio matosi,
kad ja nėra.
Suprantama, neužmiršau ir kitų literatūrinių personažų, su
mylimais gyvūnais imtinai, būdavo, kad laikui bėgant bendraudavau su jais vis dažniau ir stipriau, bet kaip apskritai
atsitiko, kad mano atmintį tokiems ilgiems metams užvaldė
tos Capotės marionetės?
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– Kokiu sportu užsiiminėji? – paklausė manęs prieš porą
metų viename party Varšuvoje jaunas žmogus iš Amerikos.
Atsakiau, kad vedžioju pasivaikščioti šunis.
– Fantastiška! – sušuko jis be mažiausio ironijos pėdsako. –
Kaip tau to pavydžiu.
Tai yra pavyzdys pokalbio, kuris prie stalo neturėtų jokios
prasmės, o party metu buvo kuo tinkamiausias. Nes stalas
mus kam nors įpareigoja, o banketas vaikštant – niekam.
Tas susitikimų būdas išgalvotas ir labai daug naudojamas
visuomenėse, kurios savo ignoranciją pavertė dorybe, kurias, nepaisant tariamos laisvės, palietė emocinė blokada,
kurios neturi būdų kokiai nors sielų brolybei, bendrauja tik
draugišku sąmoju, smagiomis frazėmis, fiziniais traukuliais
ir gestais, ir ta susitikimų rūšis turi vieną neginčijamą pranašumą – nieko niekam neįpareigoja.
Tai banketo metu galima pasakyti kam nors, kas serga paskutine ligos stadija, kad jis puikiai atrodo, bobai lyg spinta –
kad pastaruoju metu ji labai palieknėjo, grafomanui – kad jo
naujausia knyga buvo pavergianti, o iki dugno degradavusiam politikui – kad tauta jį dar įvertins.
Jokių pažiūrų nereikia ginti, kiekviena, net ir absurdiškiausia nuomonė priimama už gryną pinigą, nėra tiesos,
kuriai būtų verta priešintis, todėl nėra galimas joks ginčas,
nes banketas ar, jei kam patinka, party iš mūsų nereikalauja
nieko.
Ir tokie yra tos apysakos personažai, be galo banketiniai.
Net ir apmulkintas Holės vyras, nelaimingas naivuolis veterinaras, kurio nė per nago juodymą neužjaučiame, net ir
Fredas, herojės brolis, dar už ją kvailesnis, kuris ne juokais
žūsta kažkur Europoje, o mes jo neapverkiame, net ir Salis
Tomatas iš Bronkso, kurį mergina aplanko šaltojoje, yra iš
Niujorko banketo.
Nes iš kur jie visi, po perkūnais, turėtų būti?
Pirmasis tos apysakos apie smulkios kekšytės ir jos bendrų atsiradimą ir dingimą pranašumas yra neįsipareigojimas.
Autorius nesijaučia įsipareigojęs savo personažams, jie neįsipareigoję vieni kitiems, jų atžvilgiu neįsipareigoja skaitytojas, o jie atsilygina jam tuo pačiu. Ne tik todėl, kad priima
gyvenimą tokį, koks yra, kad yra netikri ir kasdieniai, kad
pasakotojo bendraamžiai tuo pat metu sunkiai kaunasi Apeninų pusiasalyje, o po pusmečio nukraujuos Normandijos
paplūdimiuose, bet todėl, kad nieko iš mūsų nereikalauja,
niekuo mūsų nevargina, neverčia nieko rinktis.
Ir neapsimetinėkime, kad tai mums netinka.

Ten nėra daktaro Rijė iš „Maro“, kuris atima iš mūsų drąsą
savo ramia narsa. Ten nėra lordo Džimo, įpareigojančio mus
būti kartu atsakingus už „Patnos“ katastrofą. Nesišlaisto toje
istorijėlėje Raskolnikovas su savo nepakenčiamu moraliniu
nestabilumu, mūsų neterorizuoja joks dulkintas Karamazovas, neerzina kunigaikštis Myškinas ir nenori mums užvožti
Faulknerio Bajardas Sartoris, o Viktoras Rubenas iš „Panelių iš Vilko“ nevargina savo nostalgijomis.
Ir, duodu galvą, šioje istorijoje nesusidursime su jokiu
Ancheliu, Kordianu, Konradu, kurie poetiškai nuostabūs,
bet prie kurių baugu prisėsti, tokia nuo jų tvoskia iškilumo
šviesa.
Capotės personažai mums sako: pasišlaistyk su mumis
čia ir ten, pasivoliok, paklausyk, kaip beriame beprasmius
niekus, pasidegink su merginomis ant priešgaisrinių laiptų,
pasikalbėk su O. Dž. Bermanu apie savo karjerą kine, kurios niekada nepadarysi, pasėdėk prie baro pas Džo Belą, o
kai pasibodėsi savimi arba mumis, miestu ar gyvenimu, mes
tavęs nelaikome. O atsisveikindami sakome: nesisielok dėl
vienaakio katino, jis neprapuls.
Pirmasis „Pusryčių pas Tifanį“ pranašumas yra visuotinis
neįsipareigojimas, o antrasis pranašumas randasi iš jo, ir jis
yra jaunystė.
Didžiajam Thomui Mannui nepavyko parašyti nieko, kas
būtų buvę prieš septyniasdešimt metų. Nepelnytai užmirštas
jo amžininkas Mauriacas irgi nerašė jauniau, o kiekvienas
Virginios Woolf romanas bematant iškaršdavo nuo senumo.
Vertinu literatūroje senatvę, ne brandą, bet išmintingą,
troškimų atsikračiusią senatvę, pats bandau kurti tokią literatūrą, jeigu pajėgiu priimti meninį novatoriškumą, tai tik su
sąlyga, kad jo šerdis yra senatvė, kaip pas Witkacą su visais
jo nerimais, bet laikais, kuriuos primenu, tai negalėjo būti
mano preferencija.
Nuo vaikystės pažymėtas senatve, auklėtas senų žmonių,
drausmintas senų draudimų ir ritualų, pasidaviau neišnaudotai jaunystei su jos veržlumu, egoizmu ir visko viltimis.
Negalėjau surasti literatūroje nieko, kas taip kaip Capotės
apysaka atitiktų mano būseną.
Ir neradau iki šiandienos.
Bet bausdamas mane už jaunatviškas iliuminacijas, mano
vėlesnis likimas nutrenkė mane jeigu ne į prarają, tai į mizantropijos, neišsipildymo ir, kad ir kaip to žodžio ginčiausi,
tuštumos sferą. Subrendusio amžiaus nenušvietė jokia idėja,
pasija, aistra ir visa aplink mane ir manyje vėso.
Į gyvenimo saulėlydį grįžau prie tos apysakos. Kiekvienas
personažas ir kiekvienas daiktas joje yra tokie, kokius palikau prieš 45 metus, tiktai be manęs. Neaptikau joje savęs nei
jokio iš savo malonumų.
Nes jau nepastebiu, kai pereinu iš šviesos į pavėsį, nelekiu
dviračiu galvotrūkčiais į ajerais apžėlusių tvenkinių lomą,
nelaukiu smuklės verandoje su „Sportu“ tarp lūpų merginos,
kuri trokšta būti gera, pasiaukojusi, saldi, jau nėra akmenuoto upelio, kurį perbrisdavau, ir jau nebegirdžiu „žolių
arfos“.
Knygos mums svarbios tiek, kiek jos pasakoja apie mus
tokius, kokie esame arba, kas dar svarbiau, galėtume būti.
Dabar apie mane pasakoja jau išmintingesnė, brandesnė, geriau sukurpta literatūra ir dėl to kartais labai apgailestauju.
„Pusryčiai pas Tifanį“ žadina apgailestavimą kaip moterys,
kurios mus paliko, nes subanalėjome, subjaurėjome, pasenome, tapome slegiamai protingi. Nesame dėl to prastesni, o
jos geresnės, bet tai jos palieka, kaip paliko mergina vaikino
figūra su visu savo žvėrynu, o „Užburtas kalnas“ įsikabino
į mane kaip varnalėša šuniui į uodegą. Ir nėra tokios jėgos,
kuri išgintų po galais tą aukščiausią išmintį, tą patyrusį patyrimą, gražiausią grožį, absoliučiausią literatūrinę tobulybę, o
ranka, neslėpsiu, kartais niežti.
Nežiūrėdamas mainau save, koks esu, į tą, kuris kaitrią,
ilgą 1963 metų vasarą pažino Holę Golaitli. Mainau rašytojus, kuriais žaviuosi, kurių kūriniuose radau sau atramą, su
kuriais mane sieja sielų giminystė, su kuriais, kaip manau,
susigiminiavau, į Trumaną Capotę, koks jis buvo tada, kai
parašė Holės ir jos sėbrų istoriją.
Mainau viena ir kita bent tam, kad vėl būčiau prieš pusryčius. Bet kokia kaina prieš pusryčius.
Pas Tifanį ar kur nors kitur.
Iš: Eustachy Rylski. Po śniadaniu.
Warszawa: Świat Książki, 2009
Vertė Kazys Uscila
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Mamuto monumentas
Rusų mokslininkams amžinojo įšalo žemėje, Jakutijoje, Kolymos upės žemupyje,
netoli Čerskio miesto (pavadinto žymiojo
lietuvių bajoro, sukilėlio, geografo ir atradėjo Jono Čerskio garbei), jau dabar labai
realiai kuriant Pleistoceno parką, kuriame
yra ir bus įdiegiami ir klonuojami gyvi ir
išnykę gyvūnai (nuo avijaučių, stumbrų,
arklių iki tigrų, liūtų ir mamutų), lietuvių
kolegos galėtų imtis panašios veiklos. Ir
nebūtinai tuo užsiimti turėtų kokie ekologai, zoologai, genetikai ir kitokių gamtos
mokslų atstovai.
Pagrįstų motyvų ir intencijų turi ir įvairiausių meno sričių specialistai. Antai,
kaip konkretų pavyzdį pasirinkus svarbiausią mūsų valstybės miestą ir kultūros
centrą – Vilnių, nenumaldomai aktuali
tampa buvusių, esamų ir, savaime aišku,
būsimų paminklų, tai yra skulptūrinių
objektų, orientuotų į viešąją erdvę, problematika. Todėl natūralu, kad dabar Neries
upės krantuose formuojasi (ar yra formuojama) tai, ką būtų galima pavadinti buvusių, esamų ir būsimų skulptūrų parku. Gal
ne parku, o kuo tikriausiu skulptūriniu
poligonu, kuriame sunku ir pasakyti, kas
atlieka eksperimentinių pelių funkciją –
meno kūriniai ar patys žiūrovai.
Iš buvusių skulptūrų ar tokioms artimų
dalykų galima prisiminti bent kelis ypatingą statusą kolektyvinėje miesto sąmonėje
ir istorijoje turėjusius egzempliorius. Dar
gūdžiais 1924-aisiais buvusio Žvejų priemiesčio pakraštyje iškilo iš pušinių lentų
sukaltas Zbignevo Pronaškos paminklas
Adomui Mickevičiui. Deja, po gero dešimtmečio nepagailėjo jo šaltos Vilijos
vilnys ir žiaurieji ledynai! Kaip, beje, dar
seniau, prieš tris šimtus metų, stichijos
beatodairiškai sunaikino itališkosios inžinerinės minties pasididžiavimą – pagal
naujausią konstrukcinių madų žodį Giovanni Battistos Frediani pastatytą tiltą, buvusį dabartinio Žaliojo vietoje.
Panaši lemtis ištiko ir mūsų dienų architektūrinį kūrinį – drąsiai jį galima pavadinti
monumentu dabartinei kultūros situacijai
Lietuvoje. Omenyje turima prie Mindaugo tilto dar taip neseniai aktyviai įvairiausius kultūros procesus akumuliavusi
„KultFlux“ platforma (autoriai Andrius
Siezgelas, Martynas Nagelė, Aleksandras
Kavaliauskas). Dėl laukinių stichijos jėgų
ir miesto galvų (sic! – didžioji jų dalis, regis, seniai didžiuojasi galvas primenančiomis puodynėmis) abejingumo „KultFlux“
statinys netapo tąja Nojaus arka, kuri būtų
išplukdžiusi bent jau Vilniaus kultūrinį
gyvenimą į šviesias klestėjimo Ararato
viršukalnes.
Tarp tų buvusiųjų, galėjusių laisvai gyvuoti iki mūsų dienų, galėtų būti ir apie
2003 metus Neryje trumpai vienos oficio-

Autoriaus nuotrauka

ziškai kultūrinės šventės metu plūduriavę, dreifavę ir kitaip egzistavę Gedimino
Akstino, Redo Diržio, Donato Jankausko,
Petro Mazūro, Mindaugo Navako kūriniai.
Kai kurie iš jų tikrai atrodytų bent ne blogiau už dabartinėmis dienomis virš Neries
balansuojančius, krantuose šmėžuojančius
artefaktus. Pastarųjų net neverta vardinti ar
analizuoti, tereikia pasiryžti pasivaikščioti
valkatų ir žmonių augintinių apdergtomis
krantinėmis ir įsitikinti stipriosiomis bei
silpnosiomis tų kūrinių estetinėmis savybėmis.
Aš pats pirmenybę visuomet atiduočiau Roberto Antinio „Puskalniui“, tegul ir piktdžiugiškai pritardamas ant jo
„reverso“ ekonominės krizės ir kultūros
skandalų epochoje atsiradusiam užrašui
didelėmis raidėmis (turbūt koks meno negerbėjas taip išliejo savo įtūžį): VELNIOP
EKONOMIKĄ – KEPKIME SKULPTŪRAS!
Hipotetiniu buvusių, esamų ir būsimų
skulptūrų prie Neries parko atveju kebliausia būtų kalbėti apie dar tik dienos
ar nakties šviesą išvysiančias skulptūras.
Prie tokių iš dalies būtų galima priskirti
galėjusias būti, bet taip ir neatsiradusias.
Tokių monumentų rūšiai priklausytų Arvydo Ališankos paminklas mamutui. Šis
daiktas (tiksliau, iš akmens, granito iškaltas natūralaus straublinių būrio atstovo
dydžio – tik iki kokių keturių metrų aukščio – gyvis) galėjo išdygti ant žemės paviršiaus ne taip ir seniai, prieš keletą metų.
Konkreti jo vieta galėjo būti Žvėryne, prie
cerkvės (savo kupoliškomis formomis net
giminiškos mamuto kuprai) ir tilto (beje,

►Atkelta iš p. 1

Sekmadienis eina į turgų
Prie sankryžos du policininkai žiūri į tuščią gatvę. Sekmadienis. Ant bažnyčios stogo varnos nulesė tylą, palaidojo tamsą ir juoda eisena nulapnojo į saulės nuspalvintą
debesio pumpurą. Liepos viršūnėje žydi sušalusių žvirblių daina. Lygiai vienos surūkytos cigaretės atstumu nuo
namų godžiai laukdama nuorūkos kėpso betoninė šiukšlių
dėžė šalia šaligatvį apžergusio stulpo ir jo atramos, kuri
jau kelios dešimtys metų ruošiasi apie jį nubrėžti apskritimą. Baltais randais apsipylusi kasmet ligi kamieno geni-

pastatymo laiku dedikuoto paskutiniam
rusų imperatoriui Nikolajui), ten, kur dabar puikuojasi taip pat animalistinis konkurentas – Gintaro Mikolaičio „Paukščių
lizdas“.
Taigi, A. Ališankos mamutas galėjo…
Deja, to neatsitiko. Šiuo punktu jis, nerealizuotas mamutas, tegul ir būdamas
akmeninis, būtų visiškai artimas savo tikriesiems, priešistorėje išnykusiems giminaičiams. Narplioti skulptūrų Vilniaus
mieste (kaip ir kitose viešosiose Lietuvos
vietose) atsiradimo ar išnykimo aplinkybes
yra lygiai tos pats sudėtingas ir neįdomus
užsiėmimas, kaip ir sekti paskui mamutų
uodegas į jų migracijos vietas. Todėl to
neverta net daryti, tereikia konstatuoti,
kad A. Ališankos mamutas neužaugo iki
reikiamo dydžio ir į savo paskirties vietą
neatitapsėjo. Akmeninis mamutas yra, jis
realiai egzistuoja – tiksliau, visai neseniai
iš lietuviško granito iškaltas išmanių rankų
be tikslo klaidžioja po pasaulį ir galerijas
sumažintu, nedidelio kiemsargio šunelio
masteliu. Ne mamutas, o mažytis, simpatiškas mamutukas.
Verta paanalizuoti, kokia būtų skulptūrinio ženklo, skirto mamutui, sukūrimo ir
pastatymo logika.
Pats menininkas pasirinkimą motyvuoja
labai aiškiais ir akivaizdžiais archeologiniais argumentais. 1957 m. (kaip simboliška – juk tuomet vyko ne kas kita, kaip
chruščiovinis „atšilimas“, o juk žinoma,
kad Sibire mamutų liekanos aptinkamos
atšylant amžinajam įšalui) Vilniuje, Antakalnio rajone, tvarkant kanalizaciją buvo
aptikta nemažo mamuto kaulų, konkrečiai

ma liepa žymi Mikuckio ir patvoryje prie žemės užpakalį
prišalusio rudo kiemsargio gyvenamą vietą. Labai didelė
nosis po juoda ausine kepure raudonuoja, kol šluota brūžina taką nuo vartelių iki tualeto. Iš kamino lenda dūmų
dešra pavirtusios liepos šakos ir užtveria kelią į turgų
lekiančiai šarkų šeimynai. Turguje visų nosys raudonos.
Vėjas vėdina iš užsienių atvežtus senų rūbų kalnus ir pardavėjų geriamą kavą, arbatą.

Algų nėra
Algų nėra. Gali skaičiuoti dienas, gėles, dienų gėles, gėlių dienas, pavienes gėles, dėlioti iš jų puokštes, mėgautis

PASIVAIKŠČIOJIMAS
SU DAILĖS KRITIKU

– net keturiasdešimt sveikų vienetų: dvi
iltys, stuburo narelis, apatinis žandikaulis
ir abi dešinės kojos. Taigi – A. Ališankos
skulptūra yra monumentas Antakalnio
mamutui. Iš tiesų, Vilniaus bestiariume
šalia visų baziliskų, stumbrų ir taurų, geležinių vilkų bei kitokio plauko ir pavidalo
gyvūnų mamutas galėtų užimti garbingą,
jo didingo stoto vertą vietą. Komių ar
Amerikos delavarų tautosakoje mamutai
(tiksliau – žemėje aptinkami jų fragmentai) būdavo tapatinami su žemės briedžiais
arba bizonais. Tad galbūt ir didysis kunigaikštis Gediminas Vilniaus įkūrimo išvakarėse sumedžiojo ne ką kitą, o paskutinį
(kaip toje Alinos Orlovos dainelėje) mamutą, klajojusį kryžiuočių ir pačių lietuvių dar neiškapotose šventose giriose? O
gal ir nesumedžiojo – tik pagavo ir uždarė
į valdovams priklausiusią Vilniaus dalį,
jau tuomet vadintą Žvėrynu arba Žvėrinčiumi? Tuomet ir galimas mamuto skulptūros atsiradimas ne tikrojo „archetipo“
radavietėje Antakalnyje būtų racionaliai
pagrįstas.
Beje, kalbant apie mamuto skulptūrą
menininko A. Ališankos kūrybos kontekste,
ji regisi unikumas jo „nukūnintų“ (į negatyvines ertmes redukuotų arba kaip narvai
sukonstruotų) formų pasaulyje. Realistinis
atpažįstamumas taip pat nėra tai, su kuo
paprastai siejama pirminėmis formomis
manipuliuojanti A. Ališankos meninė mąstysena. Kita vertus, galbūt todėl, būdama
specifinė net ir savo masteliu (minėta, kad
ji yra nykštukinio dramblio arba gigantiškos pelės dydžio ir siekia žmogaus kelius),
ši figūra puikiai dera prie A. Ališankai būdingos plastikos. Antai pastarąjį kartą, kai
šį mamutuką teko matyti Vilniaus Šv. Jono
gatvės galerijoje, jis labai puikiai „sukibo“
su šalia pastatyta kuparui ar skryniai giminiška konstrukcija. Mintyse kaip epigrafas
iš karto iškilo vaikiškos skaičiuotės „Jūra
plaukė lagaminas, o jame dramblys…“
vizija. Žinant A. Ališankos pomėgį, aistrą
įvairioms pirmykštėms mąstymo struktūroms, tokia analogija turbūt yra ne iš piršto laužta.
Nerealizuotas paminklo Vilniaus mamutui sumanymas taip pat kelia šiokių tokių
aliuzijų į vieno sovietinio filmuko siužetą, kaip baisa pabaisa ieško drambliuko.
Trileriškai įtempto pasakojimo pabaigoje
pabaisa drambliuką suranda, tačiau šis
yra išaugęs į didelį dramblį. Gėris nugali,
teisybė triumfuoja… Tad ir A. Ališankos
mamutukas kol kas klaidžioja po pasaulį,
ieškodamas sau vietos. Gal atsitiks kaip
tame filmuke – kada nors užaugs ir suras
savąją vietą po saule.

– Vidas Poškus –

žiedais, vienatve, bet algos nebus ir teks tenkintis gėlėmis,
kurios be perstojo žydi, dienomis, kurios puošiasi gėlėmis
ir panašiai. Gali neskaičiuoti dienų, jas puošiančių gėlių,
jų žiedlapių, lapų, kotų, algų nebus. Daug ko nenusipirksi
ir į gyvenimą teks žiūrėti poeto akimis, kurios tapatinasi
su gėlėmis ir į padėtas po saule gėrybes žvelgia nesiekdamos įsigyti, mėgaujasi reginiu už lietaus lašų ir žemės
saują. Lauki algos, o dienos renkasi į savaičių, mėnesių
puokštes ir visiškai nieko nekainuoja. Gyvenimas nevertas algos, nes yra bevertis, tiesiog neįkainojamas.
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ANNE SEXTON
Dėl eilėraščiuose atvirai aprašinėjamų skausmingų asmeninių išgyvenimų, susijusių su įvairiomis psichinėmis ir dvasinėmis traumomis, amerikiečių poetės Anne Sexton (Anės Sekston,
1928–1974), – kaip ir kitų XX a. 6–7 deš. reikšmingiausius eilėraščius parašiusių bendraminčių Roberto Lowellio, W. D. Snodgrasso, Sylvios Plath, – kūryba amerikiečių literatūros
kritikoje yra užsitarnavusi išpažintinės poezijos (confessional poetry) vardą. Veik visą gyvenimą nuo psichinių negalavimų ir depresijos priepuolių kentėjusios ir nuolat gydytos Sexton
poetiniai tekstai (teigiama, kad ir rimtoji kūryba prasidėjusi nuo eilėraščių rašymo kaip psichoterapinės priemonės) pasižymi bene drastiškiausiu atvirumu ir tuo metu skandalingomis, literatūroje tabu laikytomis temomis (moters fiziologija, lytinė patirtis, patologijos ir pan.). Dalis
kritikų šiai ne visada vienareikšmiškai vertinamai (tačiau už rinkinį „Gyvenk arba mirk“ (Live
or Die, 1966) Pulitzerio premiją pelniusiai) poetei neretai prikiša savotišką ekshibicionizmą ir
neva liguistą mirties temos eksploatavimą. Sexton, kaip ir Plath, su kuria kartu lankė Lowellio
vadovaujamus poetinio rašymo kursus ir kuriai yra skyrusi nekrologinį eilėraštį, po ne vieno
nepavykusio bandymo gyvenimą galiausiai baigė savižudybe. (Laužtiniuose skliaustuose nurodomi eilėraščių paskelbimo metai.)

Mano gyvenimo kambarys
Čia,
mano gyvenimo kambary,
daiktai nepaliaujamai keičiasi.
Peleninės išsiraudoti,
medžio sienų kenčiantis brolis,
keturiasdešimt aštuoni rašomosios mašinėlės klavišai
niekada neužsiveriantys akių obuoliai,
knygos, grožio konkurso dalyvės,
juodas krėslas, dirbtinės odos šuns karstas,
kištukų skylės sienoje,
laukiančios nelyg bičių urvai,
aukso kilimėlis
batų kulnų ir nosių pašnekesys,
židinys
peilis, laukiantis jį pakelsiančios rankos,
ištvirkėlės įstangų nualinta sofa,
telefonas
dvi tarpušaky besišaknijančios gėlės,
durys,
atsiveriančios ir užsidarančios lyg jūrų moliuskai,
mane baksnojančios
šviesos,
keliančios aikštėn dėmes ir juoką.
Langai,
alkstantys langai,
varantys medžius tarsi vinis man į širdį.
Kas dieną peniu pasaulį anapus,
net jeigu paukščiai ir pilasi
į kairę ir dešinę.
Peniu pasaulį ir šičia,
pasiūlydama rašomajam stalui šuns gardėsių.
Ir vis dėlto niekas nėra būtent tai, kas atrodo.
Mano daiktai svajodami rengiasi naujais kostiumais,
paklusę, kaip regis, kiekvienam mano valdomam žodžiui
ir gerklėj besidaužančiai jūrai.
[1975]

Troškimas mirti
Jei jau klausi, daugumos dienų aš neprisimenu.
Vaikštau su apdarais be tos kelionės ženklų.
Paskui beveik nenusakomas geismas sugrįžta.
Net ir tada prieš gyvenimą aš nenusistačius.
Puikiai žinau tavo minimus žiedkočius,
tuos baldus, kur sukorei saulės atokaitoj.
Tačiau savižudžių kalba specifinė.
Nelyginant dailidėms, jiems įdomu tik įrankiai.
Jie niekados neklausia, kam statyti.
Jau du sykius kuo aiškiausiai išsidaviau,
pajungiau priešą, priešą prarijau,
perėmiau jo gebėjimus, burtus.
Po to sunki ir užsimąsčiusi,
už alyvą ar vandenį šiltesnė,
ilsėjausi, seilėdamasi ties burnos kiauryme.
Neprisiminiau savo kūno nė per adatos galiuką.
Net ragena ir šlapimo likučiai buvo išnykę.
Savižudžiai seniai yra išdavę kūną.

Negyvi gimę, jie miršta ne visados,
bet, apakinti, negali vaisto pamiršti, kuris toks saldus,
kad netgi vaikai žiūrėtų šypsodami.
Susibrukti tą gyvastį visą po liežuviu! –
tai virsta aistra jau savaime.
Mirtis – nusiminus kaulainė; nuskausta, net sakytum,
ir vis dėlto ji laukia manęs, metai iš metų,
kad švelniai švelniai seną žaizdą atvertų,
kad išleistų mano kvapą iš prasto kalėjimo.
Susiderinę, savižudžiai kai kada susitinka,
niršdami ant vaisiaus, išpampusio mėnulio,
palikdami duoną, bučiniu palaikytą,
palikdami nerūpestingai atverstą knygą,
kažką nepasakyta, nukeltą telefono ragelį
ir meilę, šiokią ar tokią, tą užkratą.
1964, vasario 3

Po Aušvico
Rūstybė,
nuožmi it peilis,
užvaldo mane.
Kas dieną
nacis kiekvienas
8-ą ryte pasitiekdavo
pusryčiams po mažą vaikiuką,
čirškintą keptuvėje.
O mirtis žiūri atsainiai,
rakinėdamasi purvinas panages.
Žmogus yra blogas,
sakau garsiai.
Žmogus yra gėlė,
kurią reikia sudegint,
sakau garsiai.
Žmogus –
paukštis, purvo pritvinkęs,
sakau garsiai.
O mirtis žiūri atsainiai,
krapštinėdamasi išangę.
Žmogus su rožiniais kojų pirštų galiukais,
su savo įstabiaisiais pirštais –
ne šventovė,
o išvietė,
sakau garsiai.
Tegu daugiau niekada nepakelia arbatos puodelio.
Tegu daugiau niekada neberašo knygos.
Tegu daugiau niekada neapsiauna batų.
Tegu daugiau niekada nepakelia akių
romią liepos naktį.
Niekada. Niekada. Niekada. Niekada. Niekada.
Visa tai sakau garsiai.
Meldžiu Dievo, kad neišgirstų.
[1975]
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SYLVIA PLATH
Amerikiečių literatūros klasikė Sylvia Plath (Silvija Plat, 1932–1963) be išlygų priskiriama
prie pačių iškiliausių ir svarbiausių XX a. antrosios pusės anglakalbių poezijos kūrėjų. Nors
gyva būdama spėjo išleisti vos vieną eilių rinkinį, už 1981 m. pasirodžiusią poezijos rinktinę,
parengtą buvusio vyro anglų poeto Tedo Hugheso, tapo pirmąja poezijos kūrėja, apdovanota
Pulitzerio premija po mirties. Nuo jaunumės į depresiją ir skrupulingą savianalizę (kaip aiškėja iš neseniai paskelbtų nekupiūruotų dienoraščių) linkusios Plath kūryba dažnai interpretuojama autobiografiškai – kaip sudėtingų, įtemptų santykių su namiškiais atspindys, taip pat
pabrėžiamas vaizduotės išryškintas savotiškas buities, kasdienybės daiktų ir aplinkos „siurrealizmas“, poetinį pasaulį gaubiančios makabriškos atmosferos paveikumas. Antrosios feminizmo bangos laikotarpiu išgarsėjusios Plath kūryba laikoma ypač autentiška dramatiškos
moters padėties ir jausenos vyriškos tvarkos ir logikos dominuojamame pasaulyje išraiška.

Miegaliai

7

Didžiumą laiko medituoju priešinę sieną.
Ji rausva, su taškeliais. Tiek ilgai tą sieną stebiu,
Kad, atrodo, suaugau su ja širdimi. O ji virpčioja.
Veidai ir tamsa mus vis perskiria.
Dabar aš – ežeras. Moteris palinksta virš manęs,
Dairydamasi mano platybėse, kas ji tokia iš tiesų.
Paskui nusisuka į tuos melagius, žvakes ar mėnulį.
Matau jos nugarą ir ištikimai ją atspindžiu.
Moteris man atlygina ašarom ir nestygstančiom rankom.
Aš svarbus jai. Ji nuolat sugrįžta.
Tai jos veidas keičia tamsą kas rytą.
Manyje ji nuskandino jauną mergaitę ir manyje sena moteris
Diena po dienos kyla jos link – kaip baisinga žuvis.
1961, spalio 23

Jokiame žemėlapyje nepažymėta gatvė,
Kur tiedu miegaliai yra.
Pametėme jos pėdsaką.
Jiedu guli tarsi po vandeniu,
Melsvoje, nesimainančioje šviesoje,
Praviras prancūziškas langas

Paskutinieji žodžiai
Aš nenoriu paprastos dėžės, noriu sarkofago
Su tigriškais dryžiais ir veidu,
Apvaliu kaip mėnulis, – kur žiūrėti.
Noriu žvelgti į juos, kai ateis
Rankiodami bežadžius mineralus, šaknis.

Uždengtas geltonais nėriniais.
Pro siaurą plyšį sklinda
Drėgnos žemės kvapai.
Sraigė palieka sidabrinę šliūžę;
Tamsi gyvatvorės tankmė juosia namą.
Droviai žvilgtelime vidun.

Jau matau... tuos blyškius veidus žvaigždžių tolybėse.
Dabar jie dar niekas, netgi ne kūdikiai.
Vaizduojuosi juos be tėvų ar motinų, lyg pirmuosius dievus.
Jie spėlios, ar svarbi aš buvau.
Reikėtų pasaldinus užkonservuoti savo dienas kaip vaisius!
Mano veidrodis niaukiasi...
Dar keli iškvėpimai, ir nieko nebeatspindės.
Gėlės ir veidai nubalsta kaip drobės.

Tarp žiedlapių, blyškių it mirtis,
Ir formai ištikimų lapų
Jiedu miega, suglaudę lūpas.
Balta migla kyla.
Mažytės žalios šnervės kvėpteli,
Ir jiedu nepabusdami apsiverčia.

Aš nepasitikiu dvasia. Ji ištrūksta lyg garas
Sapnuos, pro burnos kiaurymę arba akiduobes. Nepajėgiu jos suturėt.
Vieną dieną ji nebegrįš. Daiktai ne tokie.
Jie lieka, tas ypatingas jų spindesys,
Dažno lietimo įkaitrintas. Jie kone parpia.
Kai mano padai atšals,
Mėlynoji vėžlio akis bus man paguoda.
Leiskite pasiimt vario puodus, tegu žydi šalimais
It naktinės gėlės mano skaistalų dėžutės, tegu kvepia.
Mane visą apibintuos, širdį įdėję laikys
Dailiame paketėly po mano kojom.
Vos bepažinsiu save. Bus tamsu,
O šitų niekučių švytėjimas meilesnis už veidą Ištar.

Išstumti iš tos šiltos lovos,
Mes esame jųjų sapnuojamas sapnas.
Jų vokai kietai suverti.
Nieko blogo jiedviem negali nutikti.
Išsineriame iš odos ir įslystame
Į kitą laiką.
[1959]

Veidrodis
Aš sidabriškas ir tikslus. Be išankstinės nuomonės.
Kad ir ką išvystu, kaipmat susiurbiu
Nieko nekeisdamas, neaptemdytus meilės ar antipatijos.
Aš ne žiaurus, tik teisingas –
Keturkampė mažo dievo akis.

1961, spalio 21

Iš: Anne Sexton. The Completed Poems. Mariner Books / Houghton Mifflin
Company, 1999; Sylvia Plath. Collected Poems. Faber and Faber, 2002
Vertė Andrius Patiomkinas

Toli toli
Savo dvejų su puse metų dukrai aiškinu taip: vandeniuką įpili į burnytę, jis bėga per pilviuką ir paskui per pempę
išbėga sisiukas (tokie specialūs terminai). Pirštu ant pilvo
nubraižau skysčio kelią, iš viršaus į apačią. Skystis renkas
lengviausią kelią. Žmogus apdirba, personalizuoja ir išleidžia produktą. Ne visad būtinai apačion ir ne visad lengvai.
Labiau stengiantis net atsiranda dalykas, vadinamas stiliumi.
Bet čia dabar aš šnekuosi su savim. Dukrai to neaiškinu, ji
jau susikaupus piešia žmogiukus. Tiesiog piešt yra žymiai
geriau, negu piešt teisingai. Semi tiesiai iš šaltinio. Gal net
kokios esmės. Dideliem sunkiau, privalom viską perdirbt,
net visokias esmes, net ir tas, kurios slepias ne mumyse, bet
šalia mūsų. Tos esmės laigo po realybės pievas, nori gimdyt
istoriją, o mes kur buvę, kur nebuvę tik šast ir prisistatom
ir pagimdom. Iš tikrųjų tai net neaišku, ar tos esmės išvis
egzistavo, prieš pakliūdamos į mūsų virškinimo sistemą. Bet
čia jau miesto filosofų reikalas išsiaiškint. Aš taikaus į kaimo
filosofus, taip sakant, su būdele už tvarto, su širdele duryse.
Dukra tuo tarpu baigia piešinį, mėlynos spalvos sisiukas piešiny trykšte trykšta iš ovalo apačios, grasina paskandint popieriaus lapą, o gal net ir kambarį, jeigu tikėsime kai kuriais
rimtais žmonėm. Atsimenu, seniai seniai, ankstų rytą, dar
nelabai prašvitus, tempėm iš vienos tokios būdelės su širdele, pastatytos už ūkinio pastato, su dabar jau mirusiu provincijos klebonu visą dėžę to perdirbto gėrio į čia pat esantį
bulvių lauką užkasti. Bulvės jau buvo nukastos, duobė lauko
pakrašty išrausta, ruduo ruošės virst žiema ir sušaldyt žemę.
Buvo pats laikas. Antraip dėžės turinys grasino pats išlipt ir

paskandint klebono daržinę. Sena klebonija patogumų neturėjo. Slidinėdami per glitų molį pamažu slinkom į priekį.
Mane ėmė kvailas juokas, nuo kvapo ir šiaip, sakiau: mes
esam panašūs į tuos laivų traukikus rusų dailininko paveiksle. Rodos, бурлаки vadinosi. Klebonas, ankstyvą operacijos
laiką pasirinkęs konspiracijos sumetimais, t. y. kad parapijiečiai nepamatytų, siekė giliau. Jis klausykloj turi perdirbti
jau kitų perdirbtą produktą, trempdamas auliniais molį sakė.
Minėjo dvasinę išvietę ir kaip negerai žmonėms yra matyt
klebono dėžę: krenta autoritetas ir panašiai. Traukimas nuo
to tik pasunkėjo, nes tuoj prisiminiau testosteronu apdirbtą
savo sąžinę. Nuo 6-o įsakymo nebetoli iki 666-ių: buvau ką
tik perskaitęs juodu ant balto protingų žmonių jau vienąkart
suvirškintas ir katekizme vartotojams pateiktas taisykles.
Gerai, kad ne per vėlai sužinojau, raminau save. Galėjo blogai baigtis. Gyvenimo, kaip smirdančių dėžių tąsymo patamsy, konceptas buvo kaip ant delno. Kad tik kaip nors greičiau
pasiekus duobę. Apie kunigo kančias su kerziniais per molį
grąžinant nusidėjėlius atgal į malonės būklę savanaudiškai
net nebuvau pradėjęs svarstyti.
Prisistato dukra, kambarys užlietas.
– Aš atėjau, – sako.
Abu susikeliam kojas ant sofos. Aš – kad manęs nepasiektų
juodu ant balto sukeltas liūdesys.
– Aš nenoriu eit į mokyklą, – paaiškina savo susikėlimo
priežastį arti prisikišus dukra.
Mintyse (ir vėl) jai pritariu. Sūnus vaikystėj iš ten buvo
parsinešęs: boys go to college to get more knowledge, girls

go to Jupiter to get more stupider. Mano baltapūkį žmogiuką
ten... Nebent kitų mokyt.
– Brolis eina, visi vaikai eina, – garsiai sakau. Garsiai – ne
tas pats, kas tyliai.
Reiktų mane perminkyt, ir kuo greičiau.
– Čia yra mūsų laivas, – bandau taisytis. – Mes dabar
plauksim toli toli, tolyn nuo duobės, būsim dideli ir stovėsim
išdidūs. Kaip Odisėjas. Ir švies saulė.
– Toli toli, – pradžiunga mažoji. Piešia lapo kampe, viršuj,
geltoną kamuolį ir brūkšnius.
– Aš tuoj, tu čia būk, – nuslysta nuo sofos.
Paskui per išpažintį, nieko geresnio tuo tarpu nesuradęs,
sakiau suvalgęs iš tarpdančio iškrapštytą mėsos gabaliuką
penktadienį. Tarp dantų tebesijautė nuodėmė. Gal tai buvo
dievo kūnas, bet jautės kaip šaltiena ir vadinos dvasingumas.
Painiavos ir poetų džiaugsmui. Akivaizdžių daiktų nenaudai.
Gerai, kad pakeliui buvo klausyklų su širdelėm ir žiogais
aplink, grojančiais amžinas gyvenimo tiesas, neatitinkančias
dangaus reikalavimų.
Ieškau akim savo pakeleivės. Mažoji sėdi ant puoduko.
Pasiėmus savo piešinį. Pripiešia galvai vieną ausį, panašią į
brūkšnį iš apačios į viršų. Paskui ovalo vidury piešia širdelę.
Pasiruošus plaukt toli toli.

– ROLANDAS KAUŠAS –
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Kai man nesirašo
Salvador Dalí. Paslėpti veidai. Romanas. Iš prancūzų k.
vertė Liucija Baranauskaitė Černiuvienė. V.: „Baltų lankų“
leidyba, 2012. 607 p.

Yra dvi galimybės, ką aš veikiu, kai man nesirašo: a)
užsiimu bet kokia kita gyvenimo veikla, b) vis tiek „privarau“ į lapus daug labai blogo teksto. Ar tada, kai „rašosi“, tekstas gimsta geresnis, šito dabar neaptarinėsiu.
Pakalbėti noriu apie kitką – apie tai, ką darydavo Salvadoras Dalí, kai jam nesirašydavo. O jis elgdavosi taip –
išvažiuodavo keturiems mėnesiams toli nuo namų ir ten,
piktai kvatodamas iš draugų, kurie, kaip pažymi pats
S. Dalí, tuo metu neproduktyviai leisdavo laiką (pavyzdžiui, atostogaudavo), „privarydavo“ tiek teksto, kad net
karste gulintis Balzacas, ko gero, iš pavydo nejaukiai
krenkšteldavo.
Priešais mane 2012 m. „Baltų lankų“ išleistas žymiojo
siurrealisto S. Dalí romanas „Paslėpti veidai“. Šie daugiau kaip šeši šimtai puslapių S. Dalí teksto – ne vienintelė į lietuvių kalbą išversta jo knyga, anksčiau išleistas jo
atsiminimų rinkinys „Vieno genijaus dienoraščiai“.
Turinys skelbia, kad kūrinį sudaro trys dalys, taip skirstomos dėl skirtingų pasakojimo perspektyvų, siužeto
posūkių. Bet aš matau čia tik dvi dalis – vos keliolikos
puslapių „Pratarmę“ ir ką tik minėtų trijų dalių romaną.
Keistas jausmas – kuo labiau bandau nutolti nuo „Pratarmės“, įsibėgėdama romano puslapiais, tuo svarbesnė
ji tampa ir niekada neatsitraukia, veikiau tiktai tįsta kaip
koks šešėlis.
Tad kuo ypatinga toji „Pratarmė“, prilimpanti romanui
kaip lapas prie nugaros, kaip skaičius prie laimingų marškinėlių, kaip – o didybe, o patosų patose – medalis prie
pasmerktojo sėkmei frako atlapų? Tiesiog šiuose pradžios
puslapiuose S. Dalí, kaip yra pratęs, save itin didingai pagarbina, akcentuodamas, kaip jis sumaniai ir talentingai
elgėsi rašydamas šį romaną ir koks puikus visgi kūrinys
jam gimė. Nuosekliai išdėstęs argumentus, kodėl tekstas
yra neprilygstamai geras ir įeisiantis į istoriją kaip dar
vienas šedevras, S. Dalí taip pat pateikia ir geriausią rašymo strategiją. Rašyti reikia lėtai ir vaizdingai, puslapis po
puslapio audrinant skaitytojo fantaziją ir kantrybę: „Turime, kaip lėtoje Stendhalio epochos kelionėje karieta,
sugebėti palengva suvokti sielos peizažų, pro kuriuos keliauji, grožį. Kiekvienas naujas aistros kupolas turi iškilti
prieš akis iš lėto, tinkamu laiku, kad kiekvieno skaitytojo
protas galėtų jais mėgautis...“ (p. 10) Tad pateikęs roma-

no rašymo aplinkybes ir pamoką, „kaip reikia rašyti“,
pats S. Dalí neva atsitraukia ir užleidžia vietą fikcijai –
prasideda trijų dalių romanas.
Ir čia mes iškart susiduriame su be galo gudriu, manieringu, paranojišku, daugybe prigimtinių talentų apdovanotu veikėju, XX a. pr. Paryžiuje gyvenančiu grafu. Regint
pamažu besiskleidžiantį jo paveikslą atrodo, kad tai paties
„Pratarmėje“ kalbėjusio S. Dalí alter ego, apibūdinamas
itin kruopščiai, pažymint kiekvieną jo kad ir menkiausiu
puikumu išsiskiriančią savybę. Kūrinio siužetas yra suręstas iš ilgai besitęsiančių meilės linijų, tad visą veiksmo
įtampą kuria jausminės veikėjų dramos. Kartu bandoma
atspindėti laikotarpio dvasią, revoliucingas idėjas, iki Antrojo pasaulinio karo Prancūzijoje, Afrikoje, Amerikoje
vyravusią atmosferą. Tačiau skaityti šį romaną labai sunku vien dėl to, kad sukurtasis pasaulis tarsi yra svetimas
bendrajai žmogiškajai patirčiai – net ir meilė, daug kam
pažįstamas jausmas, čia kažkokia svetima, niekaip negalinti išsivaduoti iš S. Dalí kuriamo manieringumo. Patosinė intonacija užgožia pasakojimą, ir skaitytojas lieka taip
ir nepajutęs vaizduojamo pasaulio. Atrodo, kad autorius
taip užsidegęs džiaugimusi savimi, jog net nesivargina šio
tolimo pasaulio priartinti prie skaitančiojo, kad „kiekvieno skaitytojo protas galėtų jais mėgautis“.
Rodos, S. Dalí nejaučia kalbos, nes tekste nenaudoja
jokių kontrastuojančių intonacijų – ta pati pakili dirbtinė
melodija skamba tiek „Pratarmėje“, tiek iškilmingai apibūdinant kiekvieną personažą, kiekvieną veiksmo detalę,
konstruojant dirbtinius nelyginant senajame lietuvių kine
dialogus. Yra tik tobulai balta arba velniškai juoda, arba dar niekingai pilka – čia pasaulio vaizdavimo spalvų
gama ir užsibaigia, nepateikusi jokių subtilesnių tonų ir
pustonių. O jų norisi sulaukti, kai pasakojimas kuriamas
iš nuošalios, į objektyvumą pretenduojančios trečiojo asmens (pasakotojo) pozicijos. Taip dažnai vaizduojamiems
personažams prilipinami epitetai – subtilumas, rafinuotumas, aristokratiškumas – deja, niekaip negali tikti ir šiam
romanui apibūdinti.
Galų gale skaitydama vis prisimindavau ir „Pratarmėje“ paminėtą Stendhalį kaip lėto rašymo pavyzdį. Naratologai mėgsta prozoje skirti du esminius elementus:
naratyvą, kaip dominuojantį elementą, ir aprašymą, kaip
pagalbinį. Kartais aprašymas gali būti labai organiškas ir
iš jo paties kyla naratyvo poslinkiai. Tačiau S. Dalí romane aprašymai statiški ir tebeliekantys ta silpnąja ir labai
perdozuota, naratyvui pavaldžia dalimi. Jie kuria tuščia-
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žodžiavimo įspūdį, kai, atrodytų, jau seniai metas pradėti veiksmą, tačiau mes vis dar esame verčiami žavėtis
nejudriais paveikslais. Tarsi be jokios atrankos smulkiai
tapybiškai aprašomi kraštovaizdžiai, kambaryje esantys
daiktai, žmonių išvaizda. Ypač erzina manieringas sakinių konstravimas, jokio saiko nebuvimas vartojant metaforas. Kaip sklandžią minties tėkmę ardantys elementai
įmantriausios metaforos skaido kiekvieną aprašymo sakinį, itin apsunkindamos skaitymą ir galimybę apskritai ką
nors įsivaizduoti.
„Paslėpti veidai“ tėra tas pats kiekviename puslapyje
paslėptas S. Dalí veidas. Atrodo, taip ir matau jį keturis
mėnesius kalnuose rašantį šį romaną, kasdien „privarantį“ kelis lapus „tobulo“ teksto, skubiai, lyg gavus Kultūros
ministerijos kūrybinę stipendiją ir spaudžiant terminams,
besididžiuojantį savo puikia kalba, šaunia fantazija, „subtilumu“, „manieringumu“... Rašyti, kai nesirašo ir kai esi
apsėstas puikybės, turbūt visai smagu. Tik paskui kažkam
visa tai dar reikia perskaityti. Kadangi S. Dalí simbolinis
kapitalas kultūros lauke iš toli matosi, tai ir iš jo rašliavų
natūraliai kažko vertingo tikimasi, tad atsiranda leidyklos,
norinčios išleisti šią kūrybą, atsiranda skaitytojų, norinčių
įsitikinti (nusivilti?) kūrėjo talentais ne tik teptukų ir drobių mene.
Kam gali patikti ši knyga? Tiems, kurie dar nėra niekada skaitę nieko gero, arba tiems, kurie nori į savo CV manieringai įtraukti pranašumą, kad yra ganėtinai apsišvietę;
o gal tiems, kurie pamišę dėl šio dailininko paveikslų arba
į tekstą gali žiūrėti iš analitinės, gal mokslinės, akademinės perspektyvos.
Šią recenziją neatsitiktinai pradėjau sakiniais apie save –
juk aš sau pačiai esu labai svarbus asmuo. Paprastai apie
tai nekalbu, tačiau po S. Dalí puikybės proveržio, ką tik
ištiškusio į mane iš storosios knygos puslapių, manau,
manoji puikybėlė vis tiek liks užgožta, tad kam ją dar labiau slėpti. Tad ir pabaigsiu recenziją kalbėdama būtent
apie save. Romaną „Paslėpti veidai“ perskaičiau visai
smagiai – „Pratarmė“ mane sudomino kaip galimybė patirti netgi šiek tiek juokingai didingą autoriaus laikyseną, o pats romano skaitymas tik dar labiau suintensyvino
mintis apie šio menininko nuoširdžiai demonstruojamą
puikybę. Šį tą įdomaus patyriau, bet jausmo, kad skaičiau
romaną, nėra.

– Gerda Jord –

TEKSTAI NE TEKSTAI
Mums rašo

Labas, Emili Milkevičiau,
noriu pasidalinti mintimis, kurios kilo perskaičius Jūsų
straipsnį „Labas, Lukauskaite. „Literatūros ir meno“ ir
„Šiaurės Atėnų“ sausio–kovo poezijos publikacijų apžvalga“ („Š. A.“, III.22). Mane nustebino Jūsų teiginys:
„Kad A. Šliogerio „aprezencijos prezencija“ (liet. stokos
artumas) yra ir paprasta kaip taburetė formulė, kaip suręsti eilėraštį, liudija tai, kad visi žino V. V. Landsbergio
dainos žodžius: „O jeigu aš numirčiau, ar turėčiau sviedinuką?“
Esu iš tų – ne visų, kurie žino V. V. Landsbergio dainos
žodžius: „O jeigu aš numirčiau, ar turėčiau sviedinuką?“
Nesu girdėjusi šios dainos. Tačiau seniai žinau, kad tai
yra Marcelijaus Martinaičio eilėraštis „Karalių pasaka“,
kurį kažkada literatūros vakare girdėjau skaitantį Laimoną Noreiką. Man jis neatrodo paprastas kaip taburetė. Bet
aš pasisakau ne dėl eilėraščio kokybės, o dėl autorystės.
Iš Jūsų straipsnio supratau, kad autorius yra V. V. Landsbergis. Apie tai, kad autorius yra Marcelijus Martinaitis,
net neužsimenama. Iš pasisakymų, paskelbtų internete,
supratau, kad dainoje vienas kitas žodis yra pakeistas.
Tuo blogiau. Dėl muzikos ir nežymių teksto pakeitimų
dainos žodžiai netapo V. V. Landsbergio. Mūsuose yra
įsigalėjusi nepagarba ir nesiskaitymas su autoriaus teisėmis – tokių pavyzdžių yra labai daug, aš jų nevardinsiu.
Tai yra labai apgailėtinas ir taisytinas reiškinys. Kaip Jūs
sakote: „Ir šis vaizdas mažų mažiausiai išblaivo.“
Pagarbiai Auksė Aurelė Užkurnienė
Miglės Anušauskaitės komiksas
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Lengvumas ir sunkumas
Kovo–balandžio poezijos publikacijų apžvalga

Jau feisbuke žadėjau veikiau recenzijos recenziją – ne
tik V. Bako, kurio bloga karma lėmė, kad R. Granausko
knygos žodingas aptarimas patraukė mano dėmesį, nes
kritikai svarbu ne tik poetinis tekstas, bet ir prasminių
laukų apytaka, priėmimas, taip pat ir perdava laike, – taigi ne tik jo, bet ir A. Jakučiūno „Vasario skaitymų“
(„L. M.“, III.29), apimančių nei daug, nei mažai, o aštuoniolika įvairaus kalibro autorių, kurių publikacijos tą mėnesį pasitaikė. Ją atpasakosiu – taip pat ir todėl, kad savo
anoje apžvalgoje ignoravau ir šioje vėl ignoruosiu prozą.
Įdomu palyginti išvadas apie autorius, kuriuos suskubau
apžvelgti pirmas – A. Veiknį, M. Plečkaitį, D. Grajauską; ypač apie pastarąjį nuomonių atitikimas drąsina,
nes A. Jakučiūnas jo atžvilgiu ir negailestingesnis, ir
tikslesnis. Jis apžvelgia ir pastebimą vyresniųjų, praeity
pripažinimą pelniusių autorių grupę – prozininkas
P. Venclovas, poetai A. Mikuta, J. Nekrošius, G. Cieškaitė; visiems jiems A. Jakučiūnas negaili karčių žodžių,
kurie garantuoja, kad apžvalga teiks skaitymo malonumą
visiems kultūros sugadintiems, o „vertybių“ nepalytėtiems
niekdariams, kurie kelia tiek rūpesčio tautininkui J. Pankai. Kita tokio skaitymo savybė yra ta, kad beieškant
progų suformuluoti įvertinimus ar parodijas, savo ruožtu
teiksiančias teksto malonumą, atrandami autoriai, kurių
kitu atveju nebūtum pastebėjęs ir niekada nepastebėtum,
nebent jie kaip nors fiziškai įsibrautų į tavo buitį. Kita
vertus, mano literato instinktas aplenktų ir I. J. Janonę,
bet A. Jakučiūnas jos publikaciją rekomenduoja; tai prisiminimų, memuarų publikacija, autorei tai neįprastas žanras, A. Jakučiūno įvertinimu, su užduotimi susitvarkyta,
parodant pavyzdį kitos, kuklesnės, bet daugiau naudos
literatūros bendruomenei galinčios duoti kūrybos krypties, kuria galėtų pasekti ir kiti mažosios literatūros autoriai. Svarbiausia „Vasario skaitymų“ dalis, be abejo, yra
pasižymėjusių jaunųjų autorių publikacijų įvertinimas.
Jo sulaukė minėti trys vaikinai, taip pat J. Tumasonytė –
apie ją ir pats būčiau norėjęs pasakyti, kad nihilizmą ji yra
pavertusi rutiniškai taikomu metodu, „trafaretu“; tiesa,
manęs jis neskatina mąstyti, nes nerandu apie ką. Tai būčiau norėjęs suformuluoti, bet galbūt nebūčiau drįsęs. O
A. Jakučiūno atradimas, rekomendacija, „liūto dalis“ yra
H. Kunčiaus „Tapti savimi“ („Metai“, Nr. 1–2) – dovana
skaitytojui, pavyzdys tikrosios literatūros, kuri dar ir vykdo uždavinį reintegruoti į kolektyvinę atmintį „prarastą
laiką“ – šiuo atveju „gariūnmetį“ (Nepriklausomybės
pradžią), perteiktą jam tinkama grotesko estetika, kurioje „mes puikiausiai atpažįstame principus, kuriais tvirtai
rėmėsi tuometis verslas ir bičiulystė. Banditų hierarchizacija, cinizmas, estetinio skonio ir moralės devalvavimas,
godumas, na, ir paprastasis idiotizmas, tarytum nimbas
apgaubęs visą epochą.“ Prie rekomendacijos prisidedu.
O norint pasimėgauti „mažąja literatūra“ tiks turbūt už
kitą kūrybą gerbiamas prozininkas P. Venclovas, šį kartą
pateikęs tekstą, kuriame susvetimėjimo kamuojamas herojus „akis į akį susiduria su mažos mergaitės nuo žemės
pakelta jo simboline širdimi“, kuri netrunka prabilti, o pakalbėjusi nuskrenda purpleliu. Tiek šios puošmenos, tiek
H. Kunčiaus tekstas man tada neprieinamuose „Metuose“
nepateko į mano plataus užmojo sausio–kovo apžvalgą,
todėl verta pasinaudoti A. Jakučiūno įdirbiu, kartu ir karštai rekomenduojant pačius jo „Skaitymus“. Kovo mėnesio panašios svarbos poezijos publikacijos – K. Navako
ciklas „Šešiolika“ („Š. A.“, III.8) ir G. Norvilo litanija
(„L. M.“, III.8) – apie juos pakanka pranešti, o įvertinti
lyg ir nebūtina.
Taip pat būtina pranešti apie a. a. V. Gedgaudo eilių iš
rengtos knygos „Stiprėjanti juoda“ publikaciją; jų recepciją apsunkins jau nebe skandalai, o pati autoriaus mirtis,
ir eilės pasižymi jos pajautos apstybe – iš pradžių kaip
krištolinė anapus giedra, paskui kaip stojiškai sardoniška
laikysena. Jis trumpam įgijo visai naujų skaitytojų, kurie
būtų įsidėmėję jį kaip recenzentą, o ne iš anksto žinoję
kaip poetą. R. Stankevičius „Respublikoje“ sako, kad jis
dėl to pateko į Valhalą; priešingai tam, V. Gedgaudo eilių
pluoštelis, kaip ir išleisima knyga, garantuoja, kad literatūros panorama vėl bus vientisėlesnė.
Kovo likučio ir prasidėjusio balandžio kultūrinę spaudą
apžvelgti kiek lengviau dėl to, kad „Šiaurės Atėnai“ tuo
metu iškrėtė atostogų pokštą. Savaitraštyje „Literatūra ir
menas“ galima atsekti panašias autorių grupes kaip
A. Jakučiūno vasario panoramoje. M. Macijauskienės

(„L. M.“, III.15) publikacija – atvejis, kai leidinio erdvė
autoriui tenka už tekstuose neatsispindinčius nuopelnus,
šiuo atveju net ekstraliteratūrinius (muziejininkystė). Kita
grupė – antraeilio ryškumo autoriai; toks pasirodė J. V.
Tūras („L. M.“, III.22), kuris iš esmės gali ir reabilituotis,
kodėl gi ne, bet jis, nebūdamas dzeno meistru, o būdamas
lietuviakalbiu, parašė lietuviškų haiku, kurių skaitymas
lygus neskaitymui, kaip kad A. Jakučiūnas įvertino
G. Cieškaitės naująją kūrybą. Kodėl jie čia? Turbūt vyksta kažkoks konkursas, apie kurį renkuosi nežinoti; tokie
konkursai, įskaitant almanachą „Haiku Vilniui“, panašūs į
dėmesį nukreipiančią liaudies pramogą, tokią kaip „Chorų karai“ arba Lietuvos ar bet kurios kitos vietovės „Talentai“ su trimis vertintojais, spaudinėjančiais birzgiantį
mygtuką. Tame pačiame numeryje – E. Janušaitis, laimei,
nenusikaltęs lietuviškais haiku, tačiau bandantis išsisukti tylą atitinkančiu verlibro eilučių trumpumu ir tą patį
haiku primenančiu grafiniu išdėstymu; jo poetika atmosferinė ir todėl neambicinga, intonacijose esama ekspresyvumo pėdsako, bet tai vienintelė tų eilių dorybė. Vertesnė
skaitymo yra V. Dumčiaus esė apie lietuvišką haiku – ji
leidžia susigaudyti haiku mėgėjų mintyse, paaiškina, kas
vyksta; pagal ją būtų galima formuluoti, kodėl lietuviško
haiku skiepyti neverta, išimtis būtų J. Juškaičio nuostabios „Atlyginimo už baimę haikos“, nuo kurių vien pavadinimo nukrečia šiurpas, ir tai J. Juškaičio atveju išties
yra geroji „šiurpo pradžia“. Gal todėl J. Juškaičio eiles
publicistikoje pamatysime nedažnai.
Tačiau „Š. A.“ IV.12 numeryje aptinkame ryškią viso
trejeto jaunųjų poetų – T. Zaronskio, A. Kardelytės ir K. Lymantaitės – publikaciją viename puslapyje. Jai gaivumo
teikia tai, kokie jie skirtingi: K. Lymantaitės ilgose ir
intensyviose eilutėse šėlsta siurrealių vaizdinių fejerija,
teikianti malonumą šiuos tekstus skaitant balsu (galima
tikėtis ją sužibėsiant ar sužibant per įvairius skaitymus),
bet jie nebūtinai įsimenantys, išskyrus pirmąjį eilėraštį
„urbi et orbi“ su jo konklava-haliucinacija. Kitokia A. Kardelytė – jos tekstai drausmingai trumpi, nepretenzingai
perteiktos dvasinės būsenos – atpažįstamos ir – tai dar
rimtesnis pranašumas – visuose penkiuose trumpučiuose
eilėraščiuose pastebimai skirtingos. T. Zaronskio kalbėjimui – irgi asociatyviam, siurrealiam, bet stokojančiam
K. Lymantaitės pademonstruoto vaizdinių konkretumo ir
ryškio, – galima pritaikyti Platono (!) pasiūlytą eilėraščio vidinės logikos testą – sukaitalioti eilutes: jei išeina
irgi eilėraštis, tai tos logikos trūksta. Bet už jo paskutinį
eilėraštį Tadą pagirsiu. / To eilėraščio tembras ir metrika
– turintys krūvį, / aš norėčiau manyt, kad tą krūvį kada
dar patirsiu. / Vietoj prėsko verlibro, kur viskas suvirsta į
krūvą – / melodingos eilutės, vibracija, žodžio kerai. / O
bendrai pasakytina Tadui: bandyti – gerai.
A. Veiknio septynių eilėraščių publikacija „Nemune“
(III.14–20) – stilistiškai vientisa (kiekvienas iš eilėraščių
panašus į šio poeto stilių), bet gana erdvi variacijoms:
autorius dukart primena, kad valdo „klasikinę eilėdarą“,
t. y. rimą, pirmiausia silabotoninį ketureilį („Paskutinis
metų eilėraštis“, eilėdara ir kai kuriais motyvais atitinkantis R. Stankevičiaus „Uždegimą“, bet tai nebeturi būti
laikoma priekaištu – rašau tik aiškumo dėlei), bet renkasi
veikiau verlibro kalbėjimą, sutelktumu ir stojiškai tramdomo balso pauzėmis labiau tinkantį prisiimtai atmosferai ir pasirinktoms temoms – niekio apsupties, vaikystės
prisiminimų fatalaus prasmės pertekliaus, į absoliučią
virstančios vienatvės, poezijos iš šių dalykų gimimo. Poetinis žvilgsnis švarus, čia galima bjaurumo estetika, bet
ne parulskiška nešvankybė. Palyginimas su S. Parulskiu
tinkamas nebent su A. Veiknio poezija nepažįstamam
skaitytojui perteikti jų jausmą: V. Bako eilės sklandžios,
lengvos, blizgios kaip K. Navako, o A. Veiknio – sunkios,
svarios kaip S. Parulskio. Susidūręs su Aivaru skaitytojas
tikėtųsi palyginimo veikiau su R. Stankevičiumi; tačiau
jo poetikai būdingas veikiau euforiškas santykis su magišku, demonizmo kupinu pasauliu (nesekiau šio maestro
knygų, bet 2010 m. publikacija „Metuose“ patvirtina šį
įspūdį) – tokią alternatyvą A. Veiknys irgi yra patyręs,
bet tai mums primena tik eilėraštis „Nežmoniška diena
lentpjūvėj“ (minėtas „Paskutinis...“ panašus tik formaliai,
bet ne krūviu). Geriausias publikacijos eilėraštis „Varna“
(įtikinęs mane, kad apžvalgos tonas turi būti A. Veikniui
palankus) panašus tik į paties A. Veiknio poetinį pasaulėvaizdį. Įsidėmėtina ir labai atsakinga pačios publikacijos

kompozicija, veikiausiai gerai apgalvota, gal net sukurta
kaip dar vienas eilėraštis, o ne atsitiktinė. Reikia kažkaip
aptarti ir kadaise „Rašyk.lt“ mano rutiniškai šiam autoriui
išsakytą kritiką. Jaučiuosi, lyg būčiau užsakęs daugiau
kančios, ir voilà – pagyros. Taip nėra, tai veikiau pastanga
rasti svarbesnių dalykų nei asmeniškumai, nepasinaudoti
literatūros kritikos erdve asmeninėms sąskaitoms – tai būtina turint omeny, kad vis tiek suvedinėju ir suvedinėsiu
sąskaitas, tik antasmenines, bendresnę reikšmę turinčias.
Šį objektyvumo siekinį būtų galima reziumuoti kalambūru: suvesti sąskaitas su dalykų padėtimi aptariamų autorių
sąskaita.
Dabar pabandysiu perteikti, ką rašo V. Bakas, kuris po
to, kai „patriotai“ neišmintingai pasirinko mane išgąsdinti
įsiveržimu į A. Bielskio paskaitą Kaune, džiugino mano
feisbuko erdvę tuo, kad recenzuodamas R. Granausko
„Bulvių valgytojus“ rado reikalą paminėti, kad „kartą eidamas turgaus aikšte pajuto, kaip neramiai juda grindinio
plytelės, paviršius virpa, pulsuoja, lyg iš jo tuoj išsiveržtų
partizanų kraujo fontanas...“ Aš taip nerašyčiau net ir kuo
labiausiai „patriotų“ išgąsdintas. Taigi jo publikacijoje
(„Nemunas“, III.28–IV.3) kalbos ir eilėdaros lengvas
sklandumas, kaip jau minėjau aptardamas A. Veiknį, panašus į K. Navaką, o eilutes užpildančios puošmenos –
kalbos atsitiktinumų diktuojami paradoksai ir kontrastai
– primena B. Grebenščikovą (kurio nežinau, bet girdėjau
tokį patikinimą) ir D. Razauską: eilėraščio „Vilkintas laikas“ subjektas vilko valandą (paryčiais) skaičiuoja avis
(kaip neva žmonės daro, idant užmigtų). „Vilkintas laikas“ ir yra eilėraštis, nuaustas iš patikinimų, kad tuoj švis,
perrašytų maksimaliai manieringai; dramatinį efektą sukuria tik naujas kalbinis zigzagas: „Laikas [...] // kabantis
sodas / viršum Damoklo galvos.“ Kitas eilėraštis vadinasi
„Laikyk(is)“. Eilėraštis „Karo mokyklos“ yra apie rašymą. „Paviršiai“ (ak tie paviršiai, K. Navakas irgi jais, gražuoliais, žaidė) yra apie Dievą, bet baigiasi posmu apie
rašymą. Paskutinis „Menschliches, Allzumenschliches“
(vienintelis nerimuotas eilėraštis; pavadinimo frazė reiškia „žmogiška, pernelyg žmogiška“, ji filosofo F. Nietzschės; sudaro eilėraščio refreną) yra apie poeto dvasinę būklę,
t. y. kančią. Galima perskaityti kaip metafizinio laikraščio
naujienų straipsnį: A. Veiknio naujienos yra apie žmogų,
apie jo absoliučią vienatvę, apie absoliučios vienatvės
inversiją į absoliutų orumą; V. Bako naujienos yra apie
poetą; jam derama draugija yra paviršiais einantis Dievas,
įprasta aušra; kur ten žmogus? – galbūt tai kaimynas, kurio galima „paklaust, ar jau pasikeitė žiemines padangas“
ir pan., bet tai „žmogiška, pernelyg žmogiška“. A. Veiknio
naujienos svarbesnės, bet tam tikra prasme V. Bako žinios
sąžiningesnės: kokia triuškinančia atšiaurybe beapsireikštų Būtis, ji apsireiškia tekste, kurį parašė tam tikras poetas, kad nereikėtų dėl ilgo neproduktyvumo skelbti savo
socialinės personos bankroto, kad galėtų nesislapstyti nuo
skaitymų organizatorių per „Poetinį Druskininkų rudenį“
ir t. t.; tos Būties pilnas eilėraštis yra periodiniame leidinyje, jį skaito keista chimera – skaitytojas. Rašymas apie
rašymą laikomas poetine nuodėme, nes jis retai tegali kuo
nors papildyti tai, ką mes jau žinome ir ko adekvatesnis
pavidalas yra filosofinio diskurso pastraipa, o ne eilėraštis. Prisimenant F. Hölderlino / M. Heideggerio klausimą
„Warum ein Dichter“ – kam poetas? – būtų galima pasakyt, kad rašymas apie rašymą kelia šį klausimą, o rašymas
apie ką nors kita, kaip A. Veiknio, atsako į šį klausimą. Be
abejo, atsako ne galutinai, o formuluoja atsakymą šalia
kitų lygiaverčių atsakymų; buitinio postmodernizmo dogmai, kad yra daug tiesų, net nėra kitos iliustracijos, kaip
poetinių pasaulėvaizdžių pliuralizmas. Ne veltui apie garsius menininkus (deja, apie poetus retai) sakoma, kad jie
„žvaigždės“; juk žvaigždėtas dangus – tai „nieko bendro
neturinčių bendrija“, tai sena metafora absoliučiam individualizmui. Dalykas tas, kad galima įsivaizduoti, jog visi žmonės turėtų po ideologiją kiekvienas pavieniui, nors
taip įsivaizduoti ir anksti.

– Emilis milkevičius –
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Volungė kleve

Vytautas Majoras. Bernardo Aleknavičiaus
nuotrauka. Iš Klaipėdos apskrities viešosios
Ievos Simonaitytės bibliotekos Rankraščių
fondo

1960 m. po respublikinės Dainų šventės,
alinant liepos dusnumui, trisdešimt liau-

dies meistrų (tada taip vadino tautodailininkus) sugužėjo į LAZ autobusą. Ak, tas
sovietmečio transporto stebuklas – vasarą
tvoskiantis pirties alsa, žiemą apavą prie
grindų traukiantis.
Išvyką prie Baltųjų Lakajų ežero organizavo Liaudies meno rūmai. Buvo tokie ant
Vilnios kranto, sako, kad lenkų laikais ten
veikė viešnamis, o vokietmečiu – vokiečių
karininkų kurhauzas. Trijuose aukštuose krebždėjo įvairūs specialistai – dailininkai, muzikos ir chorvedybos žinovai,
padedantys saviveiklos kolektyvams, kūrybai paakinantys gabius darbštuolius, ličynmeistrius ir primityviuosius tapytojus
skatinantys neužmiršti laimingų kolūkiečių pieningų karvių apsuptyje. Tik kitas
rokundas, ar to laikėsi liaudies meistrai.
Kaip Kultūros ministerijos darbuotojas,
irgi įsitarpavau į autobusą. Niekas neatvėpė lūpos. Taip priimta, negi šiaušies
prieš aukščiau stovinčios žinybos atstovą.
Tiesa, kukliai betrypsėdamas, pražiopsojau geresnę vietą. Teko sėstis ant galinės
sėdynės, virš karšto motoro. Nuo jos kelionės pabaigoje vos atplėšiau prikepusį
užpakalį.
Gerai, kad vairuotojas stabtelėjo Inturkėje. Pasiviję dulkių tumulai negailestingai gulė ant mūsų, girgždėjo tarp dantų,
vertė čiaudėti it peliūkščius miltuose.
Kažkokia moterytė sukruto rypauti: „Baigiu užtrokšti.“
Kur gauti atsigerti? Tais laikais dar nebuvo išrasti „Vytauto“ ar „Rasos“ plastikiniai
bambaliai, o sodybų šulinius rūpestingai
saugojo vietinės reikšmės amsiai.
Pasisiūliau aplankyti šimtametę Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnytėlę. Kaip ir visos liaudiškos architektūros
šventovės, ji buvo be jokių įmantrybių, apkalta nedažytomis lentomis, su užrioglintu
žemu bokštu. Viduje – penki pseudobarokiniai altoriai, kurių apdailai nepagailėta
vietinių meistrų triūso ir išmonės.
Bažnyčioje jautėsi neuždulkėjusio remonto pėdsakai. Maldos namais dalykiškai rūpinosi ten kunigavęs Vincentas
Sladkevičius (vėliau jis įšventintas į kardinolus).
Beje, Inturkės kaimas aukso raidėm įrašė ne vieną lietuvybės puslapį. 1908 m.
rugpjūtį ten surengtas pirmasis lietuvių
vaidinimas, aktyviai darbavosi katalikų
blaivybės draugija. Inturkės klebonas Stanislovas Šlamas padėjo Kiprui Petrauskui
baigti muzikos ir dainavimo studijas.
Mini ekskursija keliautojus gerokai suartino. Atsipūtę šventoriaus medžių ūksmėje, vėl kratėmės Baltųjų Lakajų link.
Nežinau, kas pasiūlė apsilankyti prie šio
ežero, juk arčiau kaimo, šiaurinėje jo pu-

sėje, driekiasi vandeningasis Gėluotas.
Atsibeldę prie Baltųjų Lakajų, pasileidom
basi per nenutryptą pievą, smaksojom į
žydrą ežero ramybę. Ant nulinkusių karklų
kvaksojo kirai, atkišę pūgžlių pritutintus
gūžius, galvą sukiojo sargybinis garnys.
Tempėm iš autobuso, ką įsidėję, – palapines, miegmaišius, tąsėmės su maisto
venzlais. Iš krepšių kyšojo paskrudintom
kojom gaidžiukai, seilę varvinantys dešrų
ritiniai, o jau sūrių geltonumas, naminės
duonos kvapnumas, į guzus sumušto sviesto šviežumas! Moteriškės ant žolės guldė
ir spaudė linų staltieses, lygino kampus,
prie molio dubenėlių lygiai rikiavo peilius
ir šakutes.
– Kaip tikrame baliuje! – džiaugėsi vyrai, rikiuodami gėrimų baterijas, kurių
centre – „Dainava“ ir „Palanga“.
Nusimaudę apgulėm vaišių „stalą“.
– Ak, ir skanybė tu mano! – po pirmų
kąsnių vos neprarijom liežuvių. Kuri lietuvė apsisarmatys, nesiūlydama kramsnojimo, kad širdis per skrandį nešoktų. Juo
labiau kad ir stikliukėlis jau kelis ratus
apsuko. Šalia manęs gulėjo barzdyla pačiame jėgų žydėjime.
– Dainą, dainą! – sukruto žmonės.
„Ąžuolėliams šakos linko, kai mus jaunus karan rinko“, – suskambėjo visų pobūvių uvertiūrinė.
– Vytautai, varyk aukščiau! – linksmai
šalia manęs patarė rimtas dėdė.
Tas Vytautas buvo Majoras, pripažintas
meistrų meistras, auksarankis skulptorius.
Anas susisarmatijo. Visi ragino vienas
kitą, bet burnų nepravėrė. Išdrįsau aš:
Sėk, sesule, žalią rūtą,
Kad Lietuva laisva būtų.
Pažmonys pritarė:
Sėk, sesule, ir gvazdiką,
Kad nebūtų bolševikų.
Dalis gulėjusiųjų pasikėlė ant alkūnių,
nustebę ir sutrikę, sužiuro į mane. Kiti slėpė akis, lyg kažką nei į tvorą, nei į mietą
pamatę. Stikliukėlis sujudo eiti per rankas,
liaudies meistrai vangiai pritarė dainai.
Daugiausia suglumę tylėjo ar paskubom
žiaumojo, tuo paliudydami, esą labai užsiėmę, nieko nematą ir negirdį.
Grįžus ir bičiuliams pasipasakojus apie
subuvimą, vienas išrėžė:
– Na ir durnius tu! Galėjai sudegti. Dėkok Dievui, kad kagėbešnikai šalia nekirmijo.
Koks naivuolis buvau! Mėginau pateisinti save, kad iš dainos žodžių neišmesi,
o tarp grynuolių liaudies meistrų negi lindės pasturlakis... Daugiau liaudies meistrų
vakaronėse neteko būti. Išėjau iš Kultūros
ministerijos, nebeteko pakliūti į širdingų,
kūrybingų tautiečių sambūrius. O su Vytautu Majoru užsimezgusi draugystė truko
keturiasdešimt metų.

Klaipėdoje. Name kaip dvare
Apie 1970 m. Vytautas pasikvietė į
neseniai įsirengtą namą uostamiesčio
senamiestyje. Visko tikėjausi, bet ne kurapkėlės margumo skaldytų akmenų sienos svetainėje. Ji menei teikė tauraus
dekoratyvumo, o plieskiantis židinys šalia
prisėdusį minkštino it vašką. Ant sienos
kabėjo Vytauto sukurti metalo plastikos
darbai. Ypač linksmai nuteikė velniūkščiai, rodantys špygas. Didįjį kambarį supo
balkonas pjaustinėtais turėklais.
– Iš jo – įėjimas į dukrų kambarius, –
patikslino autorius. – Juk jaunimui reikia

savo erdvės. Naktim, užmetęs vyrišką
pareigą, pakėlęs galvą, klausydavausi, ar
negriūva siena, juk renčiau iš akies, be
apskaičiavimų ir planų. Taip visada – vadovaujuosi kūrėjo nuojauta. O ir namelis
praėjusio amžiaus – visokių šposų gali iškrėsti, – spragsint ąžuolo pliauskoms pasakojo Vytautas. – Sykį užeinu į muzikos
parduotuvę. Žiūriu, pakampyje plokštelių
stirta. „Nepagarbiai laikot!“ – priekaištauju. „Niekas neperka. Senos. Tris kartus
nukainojom, o prekė nejuda, – guodėsi pardavėja. – Dabar laukiam, kada leis išboginti
šiukšlynan.“ – „Parduokit man, – sumečiau,
kad gerai būtų jomis iškalti sieną. – Po
kiek štuka?“ – „Viena kapeikėlė.“
Išsitraukiau červoncą (dešimt rublių) –
už visus! Pardavėjytė akis pastatė. Tūkstantis! Vos į moskvičių tilpo. O kai sieną
papuošiau tokiu dekoru, smagu šalia arbatą gurkšnoti, įsivaizduoti, kad griaudėja
geriausi pasaulio orkestrai.
Sužinoję apie liaudies meistro su didele
išmone įrengtus namus, duris ėmė varstyti
ekskursantai.
– Bezpredel (be ribų)! – stebėjosi rytų
krepšių turistai.
O Vytautui kas – glostė pradedančią žilti
barzdą, o akyse šokinėjantys velniūkščiai
bylojo, kad jo kūrybinė mintis – nenusakomas ir nesibaigiantis šišas.

Skulptorių apgulta Ablinga
1972 m. liepą Vytauto neradau namuose.
– Jis Ablingoje, – pasakė žmona Aldona.
– ?!
Matydama mano nesusigaudymą, išpyškino:
– Su trisdešimčia liaudies meistrų pasinešęs sudegintam kaime sukurti memorialinį ansamblį. Jei nori, nuvešiu į tą liaudies
meistrų kūrybinę stovyklą, – pasiūlė.
Matydama, kad dvejoju, paragino:
– Važiuojam, važiuojam! Per pusę valandos nulėksim. Dar visi skulptoriai triūsia, pamatysi, kas kaip.
Negalėjau praleisti progos. Žaliu moskvičiumi pralėkėm Gargždus, įsukom į
Kulių kelią.
– Liko tik 4 km! – linksmai čiauškėjo
Aldona.
Staiga vairas kryptelėjo ir... įbildėjom
griovin.
– Velnias! Užšokau ant akmens! – tvojo
rankom per vairą.
Atsargiai pasičiupinėjau nubrozdintą nosį, džiaugiausi, kad liko sveiki akiniai ir
galva. Tada dar nebuvo saugos diržų.
Pamačiusi mane sutrikusį, Aldona nusišaipė:
– Būta čia ko! Aš ne vieną griovį esu išmalusi. Tik ša, Vytautui nė mur mur, o tai
atims mašiną.
Ačiū Dievui, griovys buvo nuožulniais
šlaitais.
– Va, pagazuosiu atbula ir kaip kamštis
iš šampano butelio išlėksiu, – drąsinosi.
Po kelių minučių įsukom į Žvaginių kaimą, kur virė darbas. Piliakalnio papėdėje
bolavo ąžuolų rąstai be žievės, juos aplipę
krutėjo skulptoriai. Vieni dar tik tašė figūras, kiti, nusitvėrę skaptus, raupė veidus, į
klumpes „avė“ sukurtuosius.
– Kaip sekasi, Ipolitai? – pasilabinau su
Užkurniu.
– Kur jau, kur jau, – trynė delnus. – Tikra kūrybos šventė. Ačiū Vytautui, jis mane, aukštaitį, prisiviliojo pas žemaičius.
Tas žmogus ir akmenį prisišnekins, – talažijo anas.
Atėjo susikaupęs Vytautas, pakalbėję
apie šį bei tą, užsiminėm apie visų rūpestį
ir skausmą – Ablingos memorialo kūrinį.

– Baigsim liepos dvidešimt trečiąją, –
kaip kirviu nukirto.
Taip ir buvo.
– Negaliu suprasti hitlerininkų, – sopaudamas kalbėjo. – Vos prasidėjus karui
naciai suėmė trisdešimt penkis Ablingos
ir septynis Žvaginių vyrus. Per naktį juos
išlaikė daržinėje, o ryte, nieko nesakę, sušaudė. Du berniukus, vielom pririšę prie
liepsnojančios daržinės, sudegino gyvus.
– Gal koks kaimynystės vokietis ant lietuvių dantį griežė? Juk siena už kelių kilometrų ėjo, – svarstė vyrai.
– Vokiečiai šį ir Pirčiupių kaimus supleškino. O kiek bolševikai ugnim paleido... Rodos, dvidešimt, – pridėjo Juozas
Lukauskas.
Tarp skulptorių matėsi ir dvi moterytės,
Ona Beresnaitė ir Aleksandra Domarkienė. Jos sakėsi vestuvininkus iš pelenų prikelsiančios, juk jaunieji Basė Luožytė ir
Jonas Beniušis nė baisiausiam sapne nesapnavo tragiškos rytojaus dienos.
– Dainorel, atek šėn, – pašaukė šalimais
besisukiojančią žvitrių akių architektę Juknevičiūtę.
Ši spitri kūrėja Žvaginių piliakalnio
šlaite surikiavo pirmąjį skulptūrų ansamblį Lietuvoje. Nematyta negirdėta tradicija – liaudies meistrų kūrybinės stovyklos,
užkutrintos Vytauto Majoro, suvešėjo Lietuvoje. Paskui – M. K. Čiurlionio kelias
Dzūkijoje, Raganų kalnas Juodkrantėje,
Riešė prie Vilniaus.

Kelionės ir dainos.
Širdis ant delno
Palaimą patirdavau važinėdamas su Vytautu jo žaliuoju moskvičiumi. Bičiulis
džiaugsmingai sukdavo ratus po gimtąją
Žemaitiją, tarp mūsų nebuvo paslapčių, o
jis vis klausdavo – ką dar aplankysim?
– Numaukim į Degučius. Ten vienintelė
Lietuvoje trikampė medinė bažnyčia. Pastatas tiksliai suplanuotas, pamatai – lygiakraštis trikampis, kraštinės po 18 metrų.
Ant bažnyčios iškeltas aštuoniakampis
bokštas. Šventovė be priekaištų apkalta
lentelėm.
Įėjom į akmenim apmūrytą šventorių.
Tada dar nebuvo būtinybės kaimo bažnytėlių rakinti.
Negalėjau atitraukti akių! Visi trys altoriai matėsi iš bet kurios vietos. Pavėlavusiam maldininkui niekas neužstojo altorių.
Net zakristija, kad jaustum pastato visumą, pristatyta iš lauko. Originalu, savita.
Amžių amžius Žemaitiją garsino išmoningi meistrai, negi XXI a. savo žodžio nepasakys tokie kaip Vytautas Majoras.
Nuo pirmųjų mylių Vytautas sakydavo –
padainuojam. O užtraukti reikėjo tik liaudies
dainą, geidautina – senesnę. Dainų daina
buvo:
Anoj pusėj Dunojėlio
Pievelė žaliavo.
Grėbė pulkas grėbėjėlių,
Grėbdamos dainavo.
Nedainuokit, mergužėlės,
Tų graudžių dainelių,
Negraudinkit man širdelės –
Jaunam kareivėliui.
Pasisukęs šonu, turavotojo veide pamačiau šykščią ašarą.
– Juk pastebėjai, kaip susigraudinau, –
kiek patylėjo. – Aš ne žliumbeklis, bet
kruvina žaizda niekad neužsitraukia. Ta
daina primena Kazachstaną, Mordovijos
lagerius. Juk man dar nesukakus septyniolikos be teismo „įsūdė“ dešimt metų.
Laimė, kagėbešnikai nesugebėjo įrodyti,
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kad buvau Švėkšnos valsčiaus partizanas
Klevas. Tai mano medis. Jei būtų atkapstę – amen. Keturiasdešimt septintaisiais
puolėm Saugų stribinyčią ir išvadavom
suimtuosius. Nepratempę nė valandos iš
Švėkšnos Šilalėn sugriuvo stribai. Bet
gaudyk vėją laukuos.
Sykį benardant Varnių–Telšių vieškelio
kalneliais, besigėrint nusklembtais jo posūkiais Vytautas paprašė:
– Na, tą – „Saulė teka, saulė leidžias“.
Sustojome ąžuolyno pakraštyje, dūzgiančių bičių lauke.
– Tokią dainą galim traukti tik ramybėje, nesikratydami, – paaiškinau.
Saulė teka, saulė leidžias,
Man kalėjime tamsu.
Vienas langas, drėgnas oras,
Kieti narai, kur guliu.
– Buvo Spasko lageryje toks šviesuolis Dambrauskas. Jis mane, be daugelio
žinių, ir šios dainos išmokė. Nulindę nuo
piktų akių, tyliai ją traukdavom, Tėvynę
godojome.

Naujame name
su nauja šeimininke
Į Vytauto gryčią Klaipėdoje nebeužsukdavau. Nebebuvo pas ką. Su antrąja
žmona Birute bičiulis persikėlė į uosto
pašonėje esantį Jurgių kaimą.
– Eigulys Rusteika užrodė sunykusią
lietuvininkų Padagų sodybą. Iš kolūkio
iškaulijau jos griuvėsius, apsiėmiau valdybos pastatą išgražinti, dar šį tą sumeistrauti, – Vytautas juokėsi, kad kolūkis
susigundė nauju traukos tašku. Atseit
liaudies meistras budinką iškelsiąs, nuo
ekskursantų neatsimuši, visi apsilankę šį
Žemaitijos kampą minės.
Į Jurgių kaimą Vytautas Majoras koją
įkėlė amžinai. Statė, kūrė, tobulino ir viską derino tik su savimi. Milžino pastangų
reikėjo siekiant laužą paversti prašmatnia
sodyba.
Sename tvarte įsirengė dirbtuves. Prisivilko geležgalių, miškuose prisigraibė
medienos. Gumbuotų šakų „meno“ seniai atsisakė. Viskas sukurta originaliai,
didelio meistriškumo, laiko, patirties, poetiškos sielos dėka. Beje, ir miškų ūkio
ministras Algirdas Matulionis 60 kubų
pjautos miško medžiagos davė, rajono
vykdomasis ne vienu rubliu prisidėjo.
– Lai tik kuria, gražina Lietuvėlę, – sumojo valdininkai.
Abiejų rankų pirštų pritrūksta rokuojant žinomiausius Vytauto kūrinius. Tai
medžio skulptūros „M. K. Čiurlionis“,
„Žemaitė“, „1863 m. sukilėliai“, „Palangos Juzė“, antkapinis paminklas Simonui
Stanevičiui, antkapis tėvams Veiviržių
kapinėse, „Herkus Mantas“... Naujas žodis kuriant interjerą Šeduvos malūne.
...Vaikštau po Vytauto „dvarą“ Jurgiuose. Spitriju į sustingusius prie vartų du
žemaitėlius, atsirėmusius į ietis.
– O tvenkinio bebrų nepamato. Daug
eibių pridarė. Bet tegu anie triūsia, tai
mano „statybininkai“, – suglosto vešlią
plaukų čiuprą.
Rodo ir ratinį traktorių, kurį kolūkis
perleido.
– Man tai didelis pastiprinimas, o
aniems – metalo laužas. Pusę metų kilojau, kol užbirbė.
Nebuvo mechanizmo, su kuriuo jis nesusirokuotų, darbo, kurio nepadarytų.
Kėits žemaitis!
...Pabudęs iš snūdės, užkaukia geležinis vilkas. Priėjus arčiau rodo plieninius
dantis.
– Jau pėita! Paveizėsim, kų gaspadinė
ištaisė.
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Einame skaldytais akmenimis išklotu
taku, šonuose girnapusių sienelė. Stuboje
ant raštuotos staltiesės paliavotas dubuo
su garuojančiais cepelinais.
– Žemaitiški, – užsikvempia ant stalo
šeimininkas. – Su kresnelėm ir patermesu.
Visi indai – Birutės. Ant sienos skoningos plaketės. Ji tautodailininkė. Ne sykį
dalyvavusi vietinėse ir užsienio parodose. Kai Majorai pradėjo kuistis Jurgiuose, Birutės indėlis buvęs svarus. Kol už
dičkius darbus vyrui apsisukdavo rublis,
žiūrėk, antra pusė, pardavusi darbelius
parodose, jau šlamina banknotais.
Paskutinį kartą buvau Jurgiuose praėjusio tūkstantmečio pabaigoje. Iš toliausiai pasitiko virš trobos iškilęs triaukštis
bokštas.
– Nors ir tauzijo miesčionys – tai nebūdinga kaimo architektūrai, o man kas...
Nu-si-švilpt! Gražu ir visas rokundas! Negi gėrėsies apylinkėm it Tarzanas, įsliuogęs į medį... Dabar tik bokšte žvalgausi,
ilsiuosi, apie naujus darbus galvoju.
Pasisakė turįs didžiąją svajonę – pastatyti medinę pilį.
Po Šeduvos „Velnių malūno“ patenkintas Lietkoopsąjungos pirmininkas Aleksandras Jankauskas spaudė ranką ir pasakė:
„Jei vėl ką sugalvosi, skambink! Mėginsim įgyvendinti.“

Paskutinė šneka
Rudeniop gavau trumpą laiškelį, kuriame buvo paminėta: „Trečiadienį būsiu
Vilniuje. Užeisiu. Yra šneka.“
Mano bute Dūkštų gatvėje svečias nenoriai žiaumojo varškėčius. Mačiau, ne
tas galvoje. Atsikėlęs nuo stalo vartė 1914
m. Čikagoje išleistą „Tikėjimų istoriją“.
– Veizėk, kuokė stuora! Tūkstantis puslapių, – stebėjosi. – Ot norėčiau paskaityt... Nors ne, neturiu laiko. Yr kas suka
makaulę.
– Kas nutiko, Vytaut? – neatstojau.
– Nieka, nieka! – mėgino vyniotis.
– Sakyk, sakyk! Matau, joudus debesis
užgolus.
Nerinkdamas žodžių išdėjo – Lietkoopsąjungos vadui Aleksandrui Jankauskui
XIV a. žemaičių pilelę pasišovęs suręsti. Vietą netoli Klaipėdos autostrados ant
kalvelės nusižiūrėjęs. Keturiuose bokštuose Lietuvos regionų restoranai tilptų,
kalto metalo žibintai išorėje ir viduje senoviškus deglus primintų, pakeliami tiltai
reguliuotų lankytojų srautą.
– Ar pablūdai... Vienas?
– Na ir kas! Tebeturiu pasiutimo. Imčiau ir padaryčiau. Prireikus pagalbininkų netrūktų. Tik va rankom nesukirtom,
o be pinigų – kaip... Valdybos posėdyje
sako – klok planus, derinsim su architektais, istorikais. Popieriai, popieriai! – nusipurto lyg kibiru vandens perlietas. – Juk
žinai, man jie – kapec! Viską dirbu užėjus
šišui, iš nuojautos varau.
Mėginu guosti, vapčioju, kad viskas
susitvarkys.
– Vargiai, vargiai. Iš susirinkusiųjų
supratau – ne vien popieriuose šuva pakastas. Kažkas iškapstė, kad buvau tremtinys. Subruzdo, ar Majorui nebus per
gerai, – karčiai nusišypsojo.
2006 m. ryški kūrybinė asmenybė 76
metų Vytautas Majoras išėjo anapusybėn.
Viskas pasiliko mums, tėvynei Lietuvai. It volungės giesmė kleve.

– Rimantas Žilevičius –
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Pragmatiškai sentimentali
žmogaus Nojaus arkoje
istorija
Pradėjusi rašyti pagalvoju, kad
visa tai per daug sizifiška. Šiandien,
dailės kritikai daugiausia dėmesio
skiriant šių dienų dailei, rašyti apie
senąjį meną atrodo kažkaip ir nereikalinga, ir net nejauku. Viduje jau ir
kirba įkyri „neišgirsto teksto“ nuojauta. Ir visgi. Manau, pats laikas šį
dailės istorijos „sindromą“ nutraukti. Viena vertus, apie gotikinę Zapyškio bažnyčią pasakoju, nes manau,
kad Lietuvos gotikos istorijoje būtini nauji puslapiai – lyg ir per daug
laiko praleidome skaičiuodami plytas. Kita vertus, esu vedama (ne)savanaudiško entuziazmo – rašau, nes
noriu pamėginti skaitytojui priminti
apleistą ir tuščią, žmogaus paliktą ir
užmirštą šventovę.
Šiandien senoji Zapyškio bažnyčia panaši į pasaulio kraštą – stovinti kairiajame Nemuno krante, visai
šalia vandens plyname lauke, nebeveikianti, gotikine savo architektūra
Povilas Karpavičius. Šv. Jono Krikštytojo
labiau priklausanti tolimai praeičiai
bažnyčia Zapyškyje. XX a. I p.
nei dabarčiai. Tenka pripažinti, kad
toks bažnyčios vienišumas kelia sentimentų. Ir visgi perdėm romantiško Zapyškio bažnyčios mito nekursiu. Manau, per
daug graudus tonas vargintų. O jei jau atvirai – Zapyškio bažnyčią viduramžiais matau
visai kitokią nei šiandien.
Įvedus katalikybę, buvusioje pagoniškoje ir stačiatikiškoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradedamos statyti bažnyčios, kurios skelbia naujo katalikų tikėjimo
atėjimą. Didysis kunigaikštis ir didikai funduoja katalikų šventoves, nes siekia jiems
priklausančius žmones artinti link Dievo ir taip atlikti šeimininko šventą pareigą –
pasirūpinti jų sielų išganymu. Tokio išganymo savo valstiečiams siekdamas didikas
Jonas Sapiega XVI a. pradžioje įsteigia Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią Zapyškyje.
Šventovei skiriama svarbi viduramžiškos gyvenvietės vieta. Bažnyčia sumūrijama visai upės pakrantėje, šventovės pietuose driekiasi sausumos kelias, čia pat šiaurėje teka
toks pat reikšmingas susisiekimui Nemunas. Galima sakyti, taip statoma gyvenvietės
centre bažnyčia tampa neatsiejama ne vien dvasinio, bet ir itin žemiško žmogaus gyvenimo dalimi: vienintelis mūrinis miestelio pastatas yra patikimas sandėlis vertingiems
dalykams, o užklupus pavojams – saugus prieglobstis ir pačiam žmogui.
Maža romantikos ir daugiau praktiškumo ir pačioje bažnyčios architektūros istorijoje. Estetiniams kriterijams viduramžiais neegzistuojant, o gal greičiau jiems būnant
labai giliai užslėptiems (mat gėrėjimasis kūrinio forma galėjo begėdiškai pakeisti gėrėjimąsi meno kūrinyje apgyvendintu Dievu), kūryboje vyrauja praktiniai sprendimai.
Pavyzdžiui, amatininkai mūrija mažą Zapyškio bažnyčios erdvę, nes kaip tik tokios
erdvės reikėjo tuomet besikuriančiai gyvenvietei. Štai didesnių LDK miestų parapinės
gotikinės bažnyčios (tokios kaip Vilniaus, Kauno, Trakų, Kėdainių) statomos erdvios,
dažniausiai stačiakampės trinavės halės, o mažame Sapiegų miestelyje mūrijama parapinė bažnyčia yra neaukšta, beveik kvadratinė vienanavė halė. Galima sakyti, mažą bažnyčios erdvę lemia nedidelė miestelio bendruomenė. Pragmatiškai suprantu ir
bažnyčios gotikines formas. Zapyškio bažnyčią statę amatininkai formos raišką epigoniškai „skolinosi“ iš arti buvusios Kauno gotikos – horizontalų sienos plokštumos
skaidymą, nišų gausą, stačiakampę nišų ir angų apvadų formą. Kauno gotika į Zapyškį
galėjo ateiti, pavyzdžiui, Sapiegų miesteliui ir Kaunui tarpusavyje prekiaujant – sunku
įsivaizduoti, kad taip arti vienas kito Nemuno krantuose įsikūrę miestai nepalaikė prekybinių santykių. Neatmetu ir glaudesnių Kauno gotikos ir Zapyškio bažnyčios sąsajų:
Kauno ir Zapyškio bažnyčių plytų dydžiai panašūs, dėl to tikėtina, kad, funduodamas
bažnyčią, Jonas Sapiega medžiagų parūpino iš arti esančios Kauno plytinės.
Tokioje pragmatiškoje Zapyškio bažnyčios istorijoje dar trūksta semantikos. Viduramžiais Sapiegų miestelio gyventojui, lankančiam Zapyškio bažnyčią, jos fizinė erdvė persismelkia jo, tikinčiojo, išgalvotomis prasmėmis: šitaip Nemunas, prie kurio
pastatyta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, tampa Jordano upe, o pati bažnyčia – dieviškumo įsikūnijimu. Šventovėje melsdamasis, atlikdamas liturginius ritualus, mažo
LDK viduramžių miestelio valstietis „tuščiame bažnyčios kūne“ sukuria dar tuomet
naują katalikiškų ritualų erdvę – bažnyčią pripildo savo paties ritualams suteiktų prasmių. Galima sakyti, ritualizuotas tikinčiojo buvimas bažnyčioje pačią bažnyčią paverčia šventa apeigų vieta, leidžiančia Dievą pažinti kasdieniame gyvenime, suteikiančia
viltį šalia Dievo būti po mirties.
Taip, priešingai nei šiandien, viduramžiais Zapyškio bažnyčia tampa žmogaus erdve –
pragmatiškai sukurta jo rankomis, semantiškai pripildyta jo sugalvotų prasmių, galiausiai virtusia jo paties prieglobsčiu. Zapyškio bažnyčia žmogų priglaudė ir privertė
užmiršti vargus, nuramino ir suteikė viltį. Tiek ją fundavusiam didikui, tiek stačiusiems amatininkams ar joje besimeldusiems tikintiesiems bažnyčia reiškė apsivalymą,
doresnį gyvenimą, galiausiai naują pradžią po mirties. Šiandien belieka tik įsivaizduoti: mažo miestelio žmonės kiekvienas savaip kuria bažnyčią, tarp jos sienų sudeda tai,
kas brangiausia – tikėjimą, ir laukia ištiksiančio nemirtingumo. Sakyčiau, ant kairiojo
Nemuno kranto renčia savąją Nojaus arką. Gal ir sentimentalu, bet tebūnie.

– Guoda Gediminskaitė –

ŠIAURĖS

12

ŠIAURĖS KATINAI

ATĖNAI

2013 m. balandžio 19 d. Nr. 15 (1129)

Oscaro Wilde’o klausimynas
Didžiausias malonumas? Nuotykiai ir kelionės.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? / Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Jautrumu, išmintimi,
humoro jausmu.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Falšyvumo.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Paukščiu.
Kas Jums yra kančia? Tam tikri žmonių poelgiai ir
veiksmai.
Žaviausi pasaulio žodžiai? Nuoširdžiai pasakyti.
Liūdniausi žodžiai? Pikti ir pagiežingi.

Rasos Aškinytės 2013 02 24
užpildyta anketa
Spalva? Aukso. Ir pats auksas labai patinka.
Gėlė? Nenuskinta.
Medis? Kaktusas. Gal tai ir ne medis, bet gamtoj kaktusai būna tokie dideli. Sunku patikėti, kad tai gėlės.
Gamtos objektas? Kalnai. Kad ir šiukšlių, svarbu aukšti.
Metų laikas? Visi keturi neblogi.
Kvapas? Kai Lena Visbio rašytojų namuose užkuria židinį.
Brangakmenis? Lauko špatas. Sakysit, čia ne brangakmenis? Net jei tai akmuo ir man brangus?
Vardai, vyriškas? Mani. Islandų kalba tai reiškia „mėnulis“. Gaila, kad lietuviams saulė pasirodė verta būti paversta vardu, o mėnulis – ne.
Vardai, moteriškas? Būtų gražus vardas Rasa, jei nebūtų toks dažnas. „Rasa“ švediškai reiškia „griūti“, maltietiškai – „džiovintas tabakas“, indų teologijoje – mitinė
upė, šokis, o sanskrite – drėgmę, emocijas, skonį, mėgavimąsi buvimu.
Dailininkai? Dale’as Chihuly ir daug kitų, dirbančių su
stiklu. Jie turbūt vadinasi ne „dailininkai“?
Muzikantai? Pitagoras ir jo mokiniai. Nežinau, ar jie
gražiai grojo, bet jie daug galvojo apie muzikos esmę,
sukūrė harmonijos teoriją, septynių natų sistemą, „suskaičiavo“ muziką. Jiems muzika buvo ne šiaip kas, o
sferų muzikos, kurią skleidžia dangaus kūnai, žemiškasis
atkartojimas.
Skulptūra? Siusiojantis berniukas Briuselyje. Ne tiek
pati skulptūra, kiek idėja ją įvairiomis progomis perrenginėti. Atgyjančios skulptūros – ar ne apie tai mes kartais
su nerimu pasvajojame?
Poetai? Lorca ir Rimas Burokas.
Poetės? Achmatova ir Agnė Žagrakalytė.
Prozos autoriai? Čiukčių liaudis. Dabar skaitau Čiukčijos pasakas. Tai vieni keisčiausių kūrinių, kuriuos esu
skaičiusi.
Romanų veikėjas? Koks nors visiškai neryškus trečiaeilis personažas, kurio net nevertėjo aprašyti. Tokie geriausiai atskleidžia žmogaus esmę.
…istorijoje? Mahatma Gandhi, visko pasiekęs badavimu. Vienintelis dalykas, ką aš gaunu pabadavusi, – bloga
nuotaika. Kiek reikia valios taikiomis priemonėmis kovoti prieš agresiją ir laimėti?
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Pažioplinėti į
visus laikus nusikelti būtų įdomu. Gyventi – tik dabar.
Geresnės epochos nebuvo ir nežinia, ar bus.
Kur norėtumėte gyventi? Marianų įduboje, 10 kilometrų po vandeniu (jei amebos ir medūzos mane priimtų).
Didžiausias malonumas? Svajoti ir sapnuoti. Tos būsenos viena nuo kitos nesiskiria. Anglai teisūs vadindami
jas tuo pačiu žodžiu.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? Grožiu.
Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Protu.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Bespalviškumo. Kai sutinki žmogų, o po penkių minučių nebegali prisiminti, nei kas jis toks, nei ką sakė. Taip pat
blogai ir jei tai „ji“, bet tokia pat bespalvė.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Aš ir dabar dažniausiai
esu ne savimi.
Kas Jums yra kančia? Neturėti erdvės savyje ir aplink
save.
Žaviausi pasaulio žodžiai? Padarysime tai kitą kartą.
Liūdniausi žodžiai? Padarysime tai kitą kartą.
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Odilon Redon. Žmogus-kaktusas. 1882
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Spalva? Tamsios ir sodrios. Svarbu konkrečios spalvos
santykis su kita, galimi įvairūs sąskambiai ir variantai.
Gėlė? Rudeninės darželio arba laukinės pievų.
Medis? Vešlus, stuomeningas, nesusuktas ligų.
Gamtos objektas? Visi – pradedant mikrovabalais, baigiant stichijomis ir planetomis.
Metų laikas? Patinka, kad jie keičiasi, nepakęsčiau kurio nors vieno metų laiko monopolijos.
Kvapas? Spygliuočių, audros, ambros, jūros dumblių
arba tas, kuris susijęs su maloniais prisiminimais.
Brangakmenis? Tas, kurio spalva graži, t. y. sodri ir
tamsi.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Turbūt nė vienas.
Dailininkai? XX a. modernistai, viduramžių meistrai,
primityvistai.
Muzikantai? 7–9 dešimtmečių.
Skulptūra? Natūralūs gamtiniai susiraitymai, fosilijos
visokios.
Poetai? Poetės? Talentingi / talentingos.
Prozos autoriai? Ne tie, kurie moka „gerai sukalti“
tekstą.
Romanų veikėjas? Įtaigiai, gerai parašytas, sukurtas
įdomaus / talentingo autoriaus.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Niekaip neapsisprendžiu, pranešiu, kai sugalvosiu.
Kur norėtumėte gyventi? Norėčiau nuolat keisti gyvenamąją vietą, išbandyti visus kontinentus.
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Spalva? Maskuojanti.
Gėlė? Baravykas.
Medis? Šermukšnis.
Gamtos objektas? Suoliukas parke.
Metų laikas? Mėgstamiausias metų laikas – nuo rugpjūčio vidurio iki spalio vidurio. Kaip jis vadinasi – nežinau.
Kvapas? Rudens miško, asfalto po lietaus etc.
Brangakmenis? Malachitas. Ir dabar turiu kelnių kišenėje. Akmuo, kurio nepavyksta pamesti jau keletą metų.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Vardų gražumas priklauso nuo žmogaus, tad kažkokių mėgstamų neturiu.
Dailininkai? Edward Hopper.
Muzikantai? Pastaruoju metu – Joan Baez, Neil Young,
Cat Stevens, Pete Seeger, Phil Ochs ir t. t.
Skulptūra? Skirta Cemachui Šabadui Vilniuje.
Poetai?Poetės? Šiuo metu – Jack Gilbert, William Carlos Williams, Robert Bly, Frank Stanford.
Prozos autoriai? Šiuo metu – Mark Z. Danielewski,
Dmitrij Bykov, Linor Goralik, Raymond Carver, Roberto
Bolaño.
Romanų veikėjas? Banaliai renkuosi Šveiką.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Mane kuo puikiausiai tenkina čia ir dabar.
Kur norėtumėte gyventi? Niujorke, Berlyne etc. Pagyventi ir grįžti. O šiaip gyvenu, kur noriu gyventi – Vilniuje.
Didžiausias malonumas? Yra mano asmeninis reikalas.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? Barzda.
Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Nesistengiu
skirstyti bruožų į vyriškus ir moteriškus. Jei su žmogum
įdomu, to ir pakanka.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Nepakantumo.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Ne man spręsti šiuos
dalykus. Bet pageidaučiau apuoku.
Kas Jums yra kančia? Kadangi priklausau kultūrinių
mazochistų tautai, manau, kančia – natūrali gyvenimo
terpė, kaip oras, vanduo ir medžiai. Jos nė nepastebiu.
Žaviausi pasaulio žodžiai? / Liūdniausi žodžiai? Perskaičius šiuos du klausimus galvoje ima suktis nykios lietuviško „popso“ dainelės, tai gal neatsakysiu...
Parengė Akvilė Žilionytė
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2013 m. suteikė 100 000 Lt paramą projektui
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(p. 1–4, 9–12).

