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Aušra
Pamenu, kaip skelbiant perversmą SSRS drebėjo GenadiAušra tikrai ten buvo, su vitražo meistru gėrė šampaną
Kęstutis Navakas
jaus Janajevo rankos, lyg jis barstytų nematomą machorką
polusladkoje, vėliau šampanas baigėsi ir meistras išėjo dar.
ant nebeįžiūrimos kirilicos. Nematomas Gorbačiovas dryNaktis, rajonas kriminogeninis, tad meistras, eidamas į nakžuotu chalatu tuomet sėdėjo užrakintas Jaltoje ir visa, ką jis buvome ten užtikti, jau nepamenu – tą dieną ar kitą, žmo- tinę parduotuvę, pasiėmė kirvį. Šampano parnešė, o kirvį
galėjo, tai lesinti zyles ukrainietiškais lašiniais. Zylių, ypač na su laiku neparūkiusios kanarėlės naivumu bandė iš ten pamiršo parduotuvėje. Vėliau malkas jau turbūt skaldydavo
Parus palustris, visur kur, nespėjai nusisukti – o jos jau čia, mane išsivesti, bet nepadėjo jokia Blavatskajos metodika, tuščiu šampano buteliu.
jos pagrindinės LT oro pajėgos. Aš irgi dalyvavau puče, sa- aš virtau nebeištraukiamu inkaru, tuomet ji neva nualpo ir
Po kiek laiko Sinagogoje lankydavomės jau dviese ir nuovaip, kitame, matomame ne monitoriuos.
aštuonis kartus persirito neplautomis keramiko grindimis, lat. Tuo metu ten kūrė ir gyveno tapytojas Kampas, skulpMano draugas juodasis keramikas, lipdydavęs pavolioto kol galiausiai parsirito atgal, atsistojo ir išėjo į jos laukiantį torius Alfa, jo pameistrys Žilvinas, vitražistas Rimas, jo
dramblio formos arbatinukus ir išdegdavęs juos į žemę įkas- naują gyvenimą.
pameistrys Vycka ir devynios mūzos. Kartais mūzų nebūdatoje krosnyje, fatališkai kažkur išvažiavo. Man patiko tas
Keista, kai viskas tampa aišku per penkiolika minučių. Ir vo, tad nors vieną atsivesdavau. Viena per mažai tik statistidraugas, patiko jo išdegti drambliai, dar labiau patiko, kad tų, kurios būna pradedant, ir tų, kurios būna baigiant. Nes kos požiūriu, Aušros dažniausiai būdavo net per daug.
sykį jis prigaudė vėžių, o jie visi pabėgo (matėte bėgantį kartais nepaaiškėja niekad, kiek bekilnotum grandinėmis
Tik užsidaro menininkų pamėgtas „Skliautas“, mes jau
vėžį?), bet labiausiai patiko jo mergina. Ir išvažiuodamas jis sieninių laikrodžių svarsčius, o čia šast ir yra.
po Sinagogos langais. Mes tie patys, tik metų laikai keičianeuždarė vartų, nes jau kitą dieną su ta mergina klausėmės
Vėliau su Aušra kažkur būdavom, sėdėdavom Kauno si. Juos atpažįstame iš to, ką svaidome į vitražisto langus:
mano vinilų, o vinilai yra feromonų porūšis. Tad nėra rei- Santakoj, stebėdami šimtus praskrendančių varnų, nors akmenukus ar sniego gniūžtes. Vitražistas visada priimdavo,
kalo smulkiau nusakyti antrosios vakaro dalies, be to, išsyk praskrendančių stručių irgi būdavo (tai neįmanoma, bet ma- nors kartais dejuodamas taip, lyg turėtų aštuonias stuburo išprasidėjo pučas.
čiau), gerdavom alų pievelėje už Menininkų namų, su Arina varžas. Trukdėme mes jam, bet mums patiko, kad jis mums
Su ta mergina praleidome savaitę, užsiimdavome kažkuo, arba rebelhartais, šokdavom ratelius su studentais prie fu- netrukdo. Aukščiausią vakaro kondicijos padalą žymėdavo
kas iš esmės buvo aerobika pramaišiui su peripatetika, važia- nikulieriaus, eidavom į architektų vakarus kavinėje „Antis“, beprasidedąs Aušros solo neįtikėtinai plačiu diapazonu: nuo
vome į Vilnių, nes kunigaikštis Gediminas raštiškai mus bu- kur basi šokdavom ant šukių, kartais važiuodavom pas vieną kontralto iki soubrette soprano. Dažniausiai dainuota „Kai
vo ten pakvietęs dar 1323-iųjų sausio 25-ąją, eidavome, kur Šaulių sąjungos atstovą, leisdavusį pamanipuliuoti pistoletu sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ ir kas nors iš „Ugnies medžiotokiais atvejais einama, bet tą savaitę Jelcinas ėmė rėžti kal- „Walter“, arba pas tą patį dvidešimt devynias valandas per klės“, tarkim, „Kodėl nesugriuvo bokštai“. Tuomet tapdavo
bas nuo tanko ir grįžo ne tik Gorbačiovas, bet ir keramikas.
parą besišypsantį keramiką, tačiau žmona ėmėsi reikalo, su- aišku, kad mes iš čia neišeisim, vitražo meistras galiausiai atAbu parbėgo kaip vėžiai, faktiškai – atbuli. Tiesa, Gorbis sirinkusi žinias su MI6 įžvalgumu. Nuėjo pas Aušros tėvus. sikniedydavo nuo eskizų, ateidavo kvepėdamas savo švarku
grįžo ne pas mus, kas kiek džiugino, tačiau merir kažkoks drumsto smagumo laivas plukdydavo
gina pajuto ankstesniosios gravitacijos dėsnius,
mus toliau. Iš tų laikų yra likusi viena magnetotad galėjau ramiai atremti galvą į pustrečios knyfono kasetė, įamžinusi mūsų vapaliojimus, dabar
gos nugarėles ir galvoti apie, tarkim, Galilėjų,
atrodančius kaip Mozės pašnekesys su Jehova.
kurio veikalas „Svarstymai apie kūnus, kurie yra
Kartais iš Sinagogos išeidavom tik ryte, nuvandenyje, ir apie tuos, kurie jame plaukia“ man
eidavom iki vadinamosios „Snarglinės“, nuo
gražus jau pačiu pavadinimu.
septintos ryto veikiančios pilstomo asilų šlapiPo to buvo rugsėjo pirmoji, sekmadienis, niemo skylės, susikviesdavom visus valkatas, susokas dar nėjo į mokyklą, tad nematė manęs ilgai
dindavom ant esančių už pastato gelžbetoninių
stovinčio prie stulpo TSRS 50-mečio prospekte,
konstrukcijų ir girdydavom šnapsu. Mums jau jo
ten atrodžiau kaip skelbimas, pranešantis, kad
nebereikėdavo, o jie mus laikė Jėzum Kristum ir
dingo aštuoni spanieliai. Bet ką jau, pučas buvo
Panele Švenčiausia. Per pusvalandį susirinkdanuslopintas, spanieliai atsirado, aš irgi suvyniovo geroka minia, nespėdavau lakstyti to šnapso.
jau save ir įsikišau į kišenę, ir nupirkau kažkokių
Smagu būdavo ant tų konstrukcijų, visi mes iš
klegančių rožių, ir nuvežiau tai panai, ir padėjau
esmės irgi būdavome virtę konstrukcijomis, neant kilimėlio prie durų, ir nuėjau skambučio nebūtinai gelžbetoninėmis, aš apskritai tais rytais
paspaudęs, nes kam man dar sykį išgirsti, kad.
būdavau švelnus kaip vilkas, o Aušrai neberūpėRugsėjo antroji ištirpo, neišlaikiusi savo padavo, kodėl nesugriuvo bokštai.
čios svorio. Rugsėjo trečiąją sėdėjau Kauno meDar buvo Dailės akademija, kurioje Aušra
nininkų namų kavinėje, valgiau pyragą „Magdė“
studijavo. Netiesioginiu būdu teko studijuoti ir
ir vaišinau poetą Baltuškevičių nuodu „Senasis
man, nes turėdavau / norėdavau padėti Aušrai.
ąžuolas“, pasakęs, kad tai gruziniškas konjakas. Ruth Orkin. Lenny ir Shirley „Carnegie Hall“ Žaliajame kambaryje po Izraelio filharmoni- Esame kartu suprojektavę gyvenamąjį rajoną
Smegenimis buvau tvirtai sugnybęs mintį, kad jos orkestro koncerto. 1951
Nidoje, kuriam, jei būtų pastatytas, padėtų tik
neišeisiu iš čia be kokios nors panos, nors tai būatominė bomba. Tačiau ne visada ką nors projektų ir vietinė valytoja, į darbą atjojanti ant Žaliakalnio turguje
Mano mėgstamiausias lietuvių poetas kadaise rašė apie su tuodavom, kartais tiesiog siautėdavom Dailės akademijos
pirktos šluotos.
rudeniu visus aplankančias „mintis neaiškias“. Turbūt ji šios patalpose, kuriose dėl konjako buteliais iškultų ne vietoje
Prisėdo dvi merginos su kažkokiais vaikinais (vaikinų pa- eilutės nežinojo, kitaip nebūtų ėjusi. Na ir ką? Kalbėjo ten įstiklintų durų mane pažinojo kiekviena valytoja. Budėtoja,
prastai nepastebiu, nes tai beviltiška lytis) arba aš prie jų kažką, Aušros tėtis toliau lukšteno marinuotas kilkes, mama pravarde Pinočetas, apskritai kassyk bergždžiai bandydavo
prisėdau, arba visi suriedėjome prie to paties staliuko, kaip toliau šluostė dulkes net nuo neapdulkėjusių paviršių, o kai įtikinti, kad susimokėčiau už iškultus stiklus. Tačiau jos žoištrūkusios sagos. Aušra atrodė stulbinančiai, nuolat bučia- žmona išėjo ir atėjau aš, Aušra nudžyrintu džinsiniu švarke- dynas vis atrodydavo per skurdus, įtikinti mane susimokėti
vosi su kažkokiu man visiškai nereikšmingu Artūru, tad iš- liu pasitiko prie laiptinės ir apkabino. Ir kūnas tapo žodžiu, sugebėtų nebent pastorius Donelaitis, tik jis buvo kažkaip
syk pamiršau ne tik pučą, bet ir poetą Baltuškevičių.
visai laiku nebe.
nes ilgai kalbėjomės.
Tuomet buvau išleidęs savo pirmąją knygą, apimtimi kiek
Kartais mes mušdavomės. Gana teatrališkai, tačiau aisGana greitai jau abu su Aušros tėčiu lukštendavom maribesiskiriančią nuo „Karo ir taikos“, ir išsyk supratau, kaip nuotas kilkes ir draugiškai kalbėdavomės. Tiesa, sykį Aušra tringai. Temperamentas verčia kiauras paras velėti arba
gera nebūti grafu Tolstojumi, mano atveju knygą buvo len- pabėgo. Ko – nesupratau, kur – nujaučiau. Gi į garsiąją Si- žlugtą, arba vienam kitą. Tiesiog iš meilės, kitų priežasčių
gviau nešiotis. Vis kišau tą knygą merginoms, nesgi – kny- nagogą, Kauno bohemos irštvą, kur rezidavo įvairaus garsu- stokojama.
ga, kol pamaniau, kad kavinėje galantiški gestai galimi tik mo ir talento menininkai tirštai prigyventais veidais. Tuomet
Sykį, po vieno „Poezijos pavasario“, ėjome nakvoti pas
iki tam tikros ribos, ir pakviečiau Aušrą su drauge kur nors. išsikviečiau taksi, pakeliui taksistui papasakojau visą savo poetą Joną Strielkūną. Ir pakelės pievelėje susiginčijom, nes
Tas kur nors buvo į to paties keramiko studiją, netoliese, ko- gyvenimą ir išlipęs prie Sinagogos pabučiavau spyną. Ne- man pasirodė, kad Aušra per meiliai šoko su Antanu A. Jojos dar nuneštų. Mus nunešė, Artūro ne, sudilo benešamas.
žinojau, pro kur įeiti: dvejos durys ir abejos užrakintos. Pa- nynu, tad gal poryt ji šoks su visa Rašytojų sąjunga, įskaitant
Nuėjome, keramikas nieko nenutuokė apie išsivadėjusį bandžiau išspirti pirmąsias, išspyrus vieną metro įstrižainės Palilionį? Strielkūnas stovėjo kaip Pirčiupių motina, o mes
pučą, bet ką jis nutuoks, jei nuo jo net vėžiai pabėga. Gra- jų segmentą pasirodė, kad už jų dar kitos, geležinės. Radau tuo tarpu ginčijomės. Pievelėje. Garsiai. Gestikuliuodami.
žiai pasėdėjome, teko eiti dar butelio. Grįždamas pamačiau, kopėčias, bandžiau lipti iki lango, kuriame niekšiškai degė Po to Strielkūnas su Aušra nuėjo į šiaurės vakarus ir išsyk
kad link studijos tvirtu žingsniu, kaip kokia kryžiuočių šviesa. Tačiau kopėčios buvo per trumpos, o kviesti gaisrinę atvažiavo policija, atsivežusi dar ir Lietuvos radijo žurnaliskariuomenė atžygiuoja mano žmona. Įlindau į šalia augu- pritrūko ryžto. Teko rezignuoti ir gėdingai eiti namo miegoti tę su mikrofono kuoka.
sius krūmus ir kariuomenė praėjo pro šalį. Tačiau vis tiek ant kilimo.
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Kas mums trukdo uždirbti?
Sveiki, „Šiaurės Atėnų“ skaitytojai. Esu Ilzė Butkutė,
poetė. „Bet poetes įsivaizduojam kaip nupušusias mergeles nutįsusiais megztiniais, sijonais iki žemės ir gailiu
žvilgsniu“, – kartais sako man žurnalistai ar skaitytojai.
Tikrai nevaikštau su pakuliniu sijonu ir ašutiniu megztiniu ir nesėdžiu nudelbusi akių prie verpstės. Tačiau turbūt didžiausias „neatitikimas“ tarp abstrakčios skaitytojų
susikurtos poetės-kankinės vizijos ir manęs yra mano
gebėjimas įsikainoti darbus ir mano gebėjimas pasakyti
„ne“ prašinėtojams, vis dar gebantiems pasiūlyti „nedidelių darbelių, bet be pinigėlių“. Septynerius metus dirbau
reklamos srityje. Šiandien pusvalandį savo darbo galiu
parduoti už 400 litų, o už pusvalandžio pranešimą viename renginyje man neseniai pasiūlė 1800 litų. Niekada nebūčiau užaugusi iki tokių – verslininkui gal juokingų, bet
menininkui visai solidžių – pajamų, jei visą laiką būčiau
pusbalsiu kartojusi: „Ką jūs, nereikia, na kam tie pinigai,
aš neverta.“
Neseniai vienas bičiulis pasiūlė pasidalinti su kitais tuo,
kas man padeda tvirtai stovėti ant žemės. Todėl ir esu čia,
„Šiaurės Atėnų“ puslapiuose, – ketinu kurį laiką dalintis
su jumis dalykais, kurie padeda man nebūti ta nupušusia mergele situacijose, kai reikia pasakyti savo kuriamos
pridėtinės vertės kainą ir tos kainos nemažinti vien todėl,
kad kažkas ima verkšlenti.
Prieš kiek laiko bičiulės feisbuko sienoje pamačiau
žinutę, kad leidykla už kelerius metus rašytą knygą sugebėjo jai pasiūlyti „vieno mėnesio leidyklos darbuotojo
algą“. Prisiminiau, kaip vienos leidyklos vadovė, susitikusi su manimi dėl „Atleisk savo šefą“ rankraščio, kalbai
pasisukus apie pinigus pro sukąstus dantis iškošė:
– Daugiausia, ką galim pasiūlyti už tokią knygelę, yra
3000 litų.

Iš pirmojo „Atleisk savo šefą“ tiražo, kurį išleidau savarankiškai, būsiu gavusi daugiau nei septynis kartus
didesnes pajamas. Manau, rinką puikiai išmanančios ponios ši suma nenustebintų. Ją nustebinti galėjo nebent tai,
kad „pradedančioji autorė“ pasirodė ne tokia kvaila, kaip
ji manė.
Tąsyk neparsiduoti už grašius man padėjo intuicija.
Šiandien man užtenka išmanyti leidybinius procesus ir
šiek tiek gaudytis rinkoje, kad nekiltų minčių parduoti savo knygą leidykloms nei už 3000, nei už 20 000 litų. Kas
trukdo rankraščius ar kitą kūrybą įsikainoti jums? Tą ir
pamėginsime drauge išsiaiškinti.
Kitas bičiulis neseniai pasakė, kad ir vėl yra prašomas
parašyti anotaciją knygai, „ir vėl už dyką“.
– Bet juk tam Tu skiri savo laiką, Tavo vardas yra ne
šiaip vardas, o leidykla Tavo tekstą naudos reklaminiais
tikslais, – nustebau.
– Taip. Bet visiems tarsi savaime suprantama, kad tokie
dalykai daromi nemokamai.
Taip jau yra. Daugelis mielai taupo kitų sąskaita. Kiti tiesiog šaltais veidais ieško kvailių. Ir jie turi teisę tai
daryti. Maža ką, gal pasiseks. Man taip pat periodiškai
kas nors pasiūlo ką nors padaryti nemokamai. Beje, aš
tikrai daug ką pernai dariau nemokamai – konsultavau
šefų mobinamus darbuotojus, rengiau pirmuosius seminarus, prisidėjau prie įvairių socialinių iniciatyvų. Tačiau,
Dievas mato, nežinau priežasčių, kodėl turėčiau nemokamai rašyti tekstus tiems, kurie naudos juos komerciniais
tikslais.
Prašinėti padaryti kažką nemokamai yra tų prašinėtojų
teisė. Sutikti su tuo ar nesutikti – jau jūsų sprendimas. Kai
devyni iš dešimties autorių sutinka savo knygą atiduoti
vienai didžiausių leidyklų iš viso be honoraro (tokių atve-

jų, deja, žinau ne vieną), tas dešimtas autorius, norintis už
darbą gauti pinigų, išties atrodo įžūlus. Tačiau įsivaizduokim, kas nutiktų, jei devyni autoriai iš dešimties nesileistų
į jokias kalbas su leidykla, negalinčia pasiūlyti padoraus
atlygio.
Taip, pinigai apskritai nėra labai jau paprasta tema. Bet
apie juos kalbu iš humanistinių paskatų. Noriu, kad mano
bičiuliai drąsiai įsikainotų savo darbus. Noriu, kad dori ir
talentingi žmonės nebūtų vyniojami aplink pirštą prarūgusių ponių iš godžių leidyklų. Ir kad pinigai – net pati
mintis apie pinigus – nekeltų kultūros darbuotojams nei
gėdos, nei kaltės jausmo.
Taip jau yra: gyvename visuomenėje, kurioje mainomės įvairiausiomis energijos formomis. Mainomės laiku,
informacija, įgūdžiais, patirtimi, dėmesiu. Ir taip jau yra,
kad žmonija turi vieną tuos mainus palengvinantį vardiklį – pinigus. Patys savaime jie negali būti nei gėdingi,
nei nešvarūs – visa tai etiketės, kurias pinigams klijuoti
mus išmokė tėvai, bendradarbiai, darbdaviai ar net draugai.
Kas padeda žmonėms tiek įsikainoti, tiek priimti pinigus? Kas skiria mokią leidyklą nuo nemokios – kapitalo
dydis, o gal joje dirbantys žmonės ar įmonės filosofija?
Ar amžinas nenoras mokėti kitiems yra užkrečiamas? O
dosnumas? Kodėl žmonės, ilgai kentę nepriteklius, vėliau
gavę didesnes pinigų sumas jų itin greitai „atsikrato“? Ar
galima uždirbti atvirai niekinant pinigus? Ar galima uždirbti nevagiant? Apie tai ir apie kitus dalykus pasikalbėsime kituose „Šiaurės Atėnų“ numeriuose.

– Ilzė Butkutė –

Viešpaties tarnas

LAIKU IR NELAIKU

Štai mano tarnas, kurį aš remiu, –
mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi.
Apgaubiau jį savo dvasia,
kad neštų tautoms teisingumą.
Ne šauksmu ar pakeltu balsu, –
gatvėje nesigirdės jo balso.
Net palaužtos nendrės nelauš
nei blėstančio dagčio negesins.
Jis tikrą neš teisingumą.
Nepails ir nevilčiai nepasiduos,
teisingumą kurdamas žemėje.
Jo mokymo lauks tolimosios salos.
Aš, VIEŠPATS, pašaukiau tave teisumo pergalei,
paėmiau tave už rankos.
Aš sukūriau tave ir padariau tave
Tautos sandora, Tautų šviesa,
kad neregių akis atvertum,
belaisvius iš kalėjimo išvestum,
sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum.
Iz 42, 1–4. 6–7

Tarnas. Žodis, kuris šiandien vis dažniau vartojamas
tik religinėje kalboje. Nors gal ne... Dar vartojamas
svaičiojimuose apie neva prigimtinį moters „pašaukimą“
tarnauti, atsiduoti, gyventi dėl Kito... Pranašo Izaijo knygoje Viešpaties tarnas, tiesiog Tarnas yra kažkas, kas, kaip
ir ši mitinė Moteris, yra pašauktas būti kažkuo kažkam.
Pirmiausia tam, kuris pašaukė. Pirmoje eilutėje, bent jau
hebrajiškame tekste, tas, kuris pašaukė, juo remiasi (o ne
remia). Logiškai mąstant tarnai, vergai anose visuomenėse
buvo asmenys, kuriais šeimininkai, viešpačiai remdavosi. Tam jie ir tarnai ar vergai. Jų uždavinys buvo ir yra

paremti šeimininkus, padėti jiems, būti jiems ramsčiu,
o ne atvirkščiai. Įdomumo dėlei galime prisiminti, kad
hebrajiškas terminas eved, reiškiantis tarną, vergą, pagal
vartojimą artimas vėlyvam akadiškam (senovės Tarpupio
semitinė kalba) awel, awelum. Ankstyvesnėje epochoje
tas žodis reiškė laisvą civilizuotą žmogų. Tokiu buvo laikomas (-a) miestų gyventojas (-a), valgantis (-i) duoną,
geriantis (-i) alų, miegantis (-i) lovoje (vienas (-a) ir ne),
o jo (jos) priešprieša buvo laikomas „pirmykštis“, stepių
žmogus (lulu). Gilgamešo epe abu, atitinkamai, reprezentuoja Uruko karalius Gilgamešas ir stepių žmogus
Enkidu, kurio palaipsnis virtimas civilizuotu turėjo
apimti susipažinimą su visais svarbiausiais civilizuoto
laisvo žmogaus pasiekimais (lytiniais santykiais, duona,
alumi, muzika ir kt.). Tačiau vėlesniuose babiloniškuose
šaltiniuose awel „civilizuotumas“ ima reikštis tarnyste /
vergyste, pareigybėmis, priklausymu įvairioms gyventojų
kategorijoms, nes šis žodis imamas vartoti kaip determinantas, rašomas prieš pareigybės, genties, etnoso
pavadinimą. Tiesa, tarnas ar vergas tose visuomenėse
nebuvo beteisis išnaudojamas daiktas. Dažnai tarnai – artimi šeimininkų pagalbininkai, patikėtiniai, šeimynykščiai,
kaip ir pas senovės baltus, kaip aiškina baltistai.
Taigi Tarnas, kuriuo remiasi tas, kuris jį išsirinko ir
paskyrė ypatingai užduočiai, išrinktas ne viešpatauti
ir ne egzistuoti savo paties džiaugsmui ir malonumui.
Jo egzistencinė situacija yra amžina subordinacija, egzistavimas Kitam, dėl Kito. Šeštoje eilutėje tai apibrėžta
žodžiais „būti Tautos sandora ir Tautų šviesa“. O septintoje eilutėje konkretizuojama, ką tai reiškia – „kad
neregių akis atvertum, belaisvius iš kalėjimo išvestum,
sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum“. Yra taip pat
ir kitos konkretybės – „kad neštų tautoms teisingumą“

(hebrajiškai – teismą), bet tą teisingumą / teismą vykdys
„ne šauksmu ar pakeltu balsu“, bet tuo, kad „net palaužtos
nendrės nelauš, nei blėstančio dagčio negesins...
teisingumą kurdamas žemėje“. Žinoma, „teisingumas“
skamba gražiau nei „teismas“. Tačiau turiu nuvilti tuos ir
tas, kam brangus šis tekstas kaip žodis, vienareikšmiškai
bylojantis apie Kristų, kuris, be to, šiandienos katalikams
dažniausiai siejasi tik su besąlygiška meile ir gailestingumu, – hebrajiškame originale parašyta „iš tiesų neš /
darys teismą“.
Dar vienas smalsumą žadinantis niuansas – graikiškame
Biblijos variante (Septuagintoje), kuriuo, atrodo, rėmėsi
autoriai, rašę evangelijas, pirmoje eilutėje tarnu pavadintas
Jokūbas, išrinktuoju – Izraelis. Be abejo, toks dvejinimas
– poetinė priemonė, labai mėgstama įvairiuose Biblijos tekstuose, ypač pranašo Izaijo knygoje ir psalmėse.
Tas sudvejinimas nenurodo dviejų skirtingų subjektų,
o terminai Jokūbas ir Izraelis, apeliuodami į patriarchą
Jokūbą, kuris buvo pervadintas į Izraelį, metonimiškai
reiškia tiesiog Izraelį kaip „korporatyvų subjektą“. Taip
graikiškas tekstas leido šią giesmę skaityti, turint omenyje
Izraelį kaip tą Tarną, kuriuo Dievas remiasi, kad neštų pasauliui teismą, būtų „Tautos sandora ir Tautų šviesa“. Izraelis šiuo atveju – religinis subjektas, tas, kurio rankose
yra Tora – ji ir paminėta ketvirtoje eilutėje (lietuviškai
išversta „mokymas“). Jis yra tas, kuriuo Dievas remiasi, kurio ranką paims (reikšmingas gestas, žinomas iš
mitraistinės ir persiškos ikonografijos, kurioje vaizduojama, kaip Išmintingasis Viešpats (Ahūra Mazda) paima
valdovo, kuris yra suvokiamas kaip Dievo tarnas, ranką),
kurį saugos (lietuviškai išversta – „sukūriau tave“). Patinka tai kam ar ne.
-akp-
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Aušra
Atkelta iš p. 1

Kas čia vyko, klausia žurnalistė, žvelgdama į žaibo
prakirstą antakį. Ai, sakau, čia poetas Strielkūnas susipyko su drauge, bet dabar jau susitaikė ir nuėjo miegoti. O tai ar ne Jūs čia susipykot, klausia žurnalistė.
Ne, sakau, kur jau čia aš, aš meilės dainius. Policininkai
stovi kaip statulos karalienės Hačepsutos šventykloje
ir jaučiu, kad neareštuos. Tad galantiškai atsisveikinu, pabučiuoju mikrofoną ir štai jau miegu su Aušra,
sapnuodamas Strielkūno ketureilius. Man jie kažkaip
nesirimuoja, bet baugu bėgti pas poetą, kad ligi ryto surimuotų. Temiegąs.
Prisirišti guma už kojos ir šokti bedugnėn man atrodo
daug didesnė beprotybė nei muštis. Jei su Aušra būtume prisirišę guma už kojų, ligi šiol kabėtume žemyn
galvom kokioje gūdžioje patiltėje. O mūsų adrenalininiai veiksmai greit praeidavo, tik kad greičiau praeitų
jų ženklai, kontaktines veidų vietas reikėdavo išsitepti
dantų pasta. Kitą rytą ją nuplovus veidai tikrai neprimins leopardo kailio.
Vieną rytą į duris paskambino kaimynas, atėjęs pasiskolinti rūsio raktų. Mes atidarėme ir kurį laiką nesupratome, ko jis čia toks lyg faksu atsiųstas, mirksi ir miksi,
rankas grąžo, kojom trepsi. Tik kai išėjo, pažiūrėjom į
veidrodį. Buvom nenusiplovę dantų pastos ir atrodėm
kaip grupė „Kiss“. Nenuostabu, kad kaimynas net tuos
raktus pamiršo. Tiek to, pirštu atsirakins.
Kažkada Vilniuje su Aušra esame ėję ieškoti Jurgio
Kunčino aprašyto Tūlos namo. Su mumis ėjo vienas
istorikas ir vienas filosofas. Namo neradome, radome
nemenką duobę, į kurią Aušra neatidėliotinai įkrito,
nusilauždama basučių kulniukus. Iš duobės ištrauktos
Aušros basučių nosys styrojo keturiasdešimt trijų laipsnių kampu ir tai teikė vilties, nes liudijo, kad banalybė nėra absoliuti ir kiekviena duobė ją gali eliminuoti.
Išsitraukiau užrašų knygelę, kurioje kalinau didžiulį to
meto turtą – dešimt dolerių. Turto nebebuvo. Kur?!
Nežinia kodėl, bet išsyk apieškojome istoriko portfelį. Ir – radome! Išplūdome istoriką kaip tik įmanydami,
paskui su filosofu ir Aušra nuvažiavome pas mano buvusią merginą žurnalistę, kur Aušra panūdo su tuo filosofu
dar ir bučiuotis, o tada jau pradeda skraidyti porcelianas
ir supjausto grakštų Aušros kaklą, kurį atkuria tik itin
brangi operacija. Negrabiai, bet atkūrė, teliko nebaigto
šlifuoti opalo formos randas.
Kaune buvo kultinė vieta, vardu „Makaroninė“. Niekas nepatikėtų, kad joje tikrai tiekti vien makaronai, ir
niekas nepatikėtų jos virtimu kultine. Bet va štai taip,
nežinomi Viešpaties keliai. Su Aušra ten sykį prisisėdėjom ligi paskutinio makarono, prisišokom (šokti
makaronų užeigoj jau savaime egzotiška, o mes ten šokdavom net ant baro horizontalės, sugebėdami nenuspirti
aliumininių dubenėlių su „olandišku“ sūriu pagardintais
vermišeliais), paskui dar nuėjom į „Antį“, paskui dar
pas vieną architektą, kurį Aušra specifikuoja kaip žmogų „iš raidės B“. Nieko neturiu prieš tokią raidę, žmonės sugeba ir ja prasidedančius vardus turėti, tačiau kai
su tuo B išėjome naujo butelio, Nemuno gatvėje stovėjo
blaivyklos ekipažas, kuriame jau lalėjo keliolika egzistencialistų. Įlipau ir aš, kur man dėtis, ypač kai milicija
taip nuoširdžiai padeda įlipti. Kauno blaivykla beveik
šalia mano namų, kartais – pačiuose namuose.
Aušra, sužinojusi reikalą, žaibiškai organizavo alkanų
menininkų grupę, pasakiusi, kad paruošiu jiems valgyti. Ir visi atėjo, tik transparantų dar nebuvo spėję nusipiešti. Aušra blaivykloje paklausė, ar čia yra Kęstutis.
Atsakymas toks: yra keli, bet nė vienas neprisipažįsta.
Menininkai (vienas buvo vardu Debesėlis) liko nevalgę,
o aš pirmąsyk tą naktį sužinojau, kad langą įmanoma
iškulti paklode. Tiesa, egzistencialistai ją išsyk iš manęs
nugvelbė, tad teko miegoti beveik ant lubų, nuo kurių
šiaip jau ir ta titnaginė paklodė kristų.
Vasaras leisdavome Juodkrantėje, dar nerestauruotoje, dar be krantinės marių pusėje, tačiau Juodkrantėje
dar augo iš pažiūros autentiški grybai. Vien grįždami
nuo jūros prisirinkdavome jų sotiems pietums, šiek tiek
būdavo gaila, kad miškuose nėra grietinės ir joks briedis
tau čia nepapjaustys svogūnų. O grybai augo, jie man
kažkuo panašūs į vaikus, kuo – jau pamiršau.
Pinigų nebūdavo, tad eidavome į poilsio namų „Ąžuolynas“ barą, tradiciškai paglostydavome meškos iškamšą, ta iškamša buvo keistas objektas, apskritai keista
viešbučių vestibiulius paįvairinti meškų iškamšomis
odontologiškai nepriekaištingais nasrais. Gal čia dėl to,
kad atvykę svečiai išsyk griūtų atatupsti, užsiklodami
savo lagaminais.
Mums ta meška buvo simpatiška (atleiskite už banalų rimą), eidavome į barą ir laukdavome, kol pasirodys
kokie vokiečiai. Vokiečiams čia viskas dar buvo nauja ir
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neįprasta, tad jie noriai bendraudavo su autochtonais. Ir
čia mums visos kortos į rankas, nes Aušra būdavo bare
gražiausia, o aš kalbėjau vokiškai. Tiesa, su ta vokiečių
kalba ne visada būdavo gerai. Pasaulyje kas penkiasdešimt aštuonios minutės atsiranda vis po naują anglišką
žodį, man nauji vokiški atsirasdavo gal kas aštuonios
minutės, bet kažkaip susikalbėdavome, vokiečiai suprasdavo, nors ir suraukę antakius, gal net liežuvius. Tačiau po eilinio barmeno mosto liežuviai atsiraukdavo.
Pamenu, kad panašiom sąlygom kadaise esu prakalbęs
net mongoliškai, o ką jau čia ta vokiečių.
Tad ir sėdėdavome tame bare iki paryčių su kokiais
nors teutonais, valgydavom, gerdavom, šokdavom, retsykiais Aušra išeidavo į vestibiulį pamiegoti ant radiatoriaus (tiesiogine prasme, nieko čia neimplikuokit), o
vokiečiai viską finansuodavo. Atrodo, kad į ES mudu
su Aušra įstojome gerokai anksčiau negu likusi Lietuva.
Sykį pasikvietėm vokiečius tų grybų valgyti. Vokiečiai
kažką pamykė apie radiaciją, bet atėjo. Ir išvydo tuos
jau trečią kartą minimus grybus, o virš jų didžiulį užrašą „Willkommen in Tschernobyl“. Dar bandė bėgti, bet
mes juos pririšom prie kėdžių ir primaitinom grybais.
Sakė, kad skanu, tada atrišom.
Vieną vasarą mus yra išmetę net iš trijų poilsio namų,
kažko ten vis pripikliavodavom, gal tada ir susiradom
tokią Svetą, kurios palėpėje, nuo šuns būdos besiskiriančioje tik kubatūra, būdavo galima apsistoti už šešis litus. Aušra ten kiekvieną vasarą vis dar lankosi, o
man ten atstovauja prieš septyniolika metų prie sienos
prisegtas „Rothman’s“ pakelis, kabantis ligi šiol it koks
nukryžiuotasis.
Juodkrantėje sutikdavome rašytojų, žurnalistų, aktorių, režisierių, televizininkų ir kitų talentingai dinderį
mušančių figūrantų. Su jais varinėdavom kalbeles,
žaisdavom kortom, mėtydavomės karšio ašakom, o į
vakarėlio pabaigą su rūpesčiu žvelgdavau į Aušrą, vis
atrodydavo, kad tuoj pasigirs soubrette sopranas, visa
jėga klausiantis, kodėl nesugriuvo bokštai.
O namuose Kaune būdavo kačių. Nežinia, iš kur katės atsiranda, jos lyg pasako, iš kur atsirado, bet niekad
nespėji išgirsti. Pirmasis buvo Šnitkė, pavadintas taip
todėl, kad vis mėgindavo prakąsti lango stiklą. Antroji
– Karvė, nes juodmargė. Paskui ji tapo itin veisli, mažiausiai šeši kačiukai nuolat kybodavo ant sumaniai užtrauktų užuolaidų. Nuostabiausias jų buvo vardu Šniūro
Brolis, ateidavo miegoti užguldamas mano kaklą, galimybė peršalti nebeįmanoma, o šalikas dar ir murkia,
nors sveria kaip Maironio raštų komplektas.
Vardas turi istoriją. Šniūras buvo tapytojas, o jo brolis – Lietuvos filharmonijos direktorius. Kažkoks sirupo
meilumo, nors žmogus neabejotinai geras. Ir štai jis virto kate. Kai po dešimties metų keičiau kiliminę dangą,
mūsų katėmis ji vis dar kvepėjo, Lietuvos filharmonija
nebe. Aušrai patiko katės, ji pati yra neatspėtoji katė,
tiktai katės išsilakstė, o Aušra liko. Ir liks, ji iš išliekančių.
Anais laikais drabužių pasirinkimas nebuvo didelis, o
Aušra siūdavo. Tokiu keistu būdu, jai niekad nereikėdavo kažko išmatuoti ir nubraižyti muilu ant milo. Vienam
oficialiam vakarėliui pasiuvo man švarką, su juo pasirodžius, kitą dieną spaudoje mirgėjo antraštės: Navakas
gražesnis už Prezidentą. Būta jose tiesos, nors rašytojas
Markas Zingeris pasakė, kad švarkas pasiūtas iš Liudviko XIV kėdžių. Suprantama, kad ne iš jų medienos.
Dar Aušra yra pasiuvusi juodą velvetinį paltą su pelerina, kurį nešiodamas išsyk buvau pramintas Puškinu, A. S. Tas paltas buvo itin panašus į kunigo sutaną,
tad troleibusų kontrolieriai, vos metę žvilgsnį į mane,
niekad neprašydavo parodyti kreivai išmuštą talonėlį seilėmis suklijuotomis ir lygintuvu užlygintomis
ankstesnėmis skylėmis, už ką kartais imdavau dvelkte
dvelkti dėkingumu, nes noblesse oblige.
Ypatingas efektas buvo išgautas per vieną Rašytojų
sąjungos suvažiavimą, kai pirmasis iš kauniečių autobuso išlipo kunigas Ričardas Mikutavičius, antrasis aš.
Atrodėme identiškai. Puolė ant kelių visi krikščionys,
išskyrus, žinoma, Erlicką, kuris ir taip jau klūpėjo. Dabar paltas jau kelerius metus verkia spintoje ir aš tą jo
verksmą girdžiu net užsikimšęs ausis.
Jau esu kažkur rašęs, kaip Aušra įlipo į mano palėpę
televizijos antenos vamzdžiu, mat ne itin suskatau įsileisti, išspardė lango stiklus ir užtiko mane su mergina,
su kuria tuo metu aiškinausi, tarkim, baobabų auginimo
Zimbabvėje subtilybes. Ir nieko, peiliai nuo stalo nepakilo, Aušra visada pasižymėjo ypatingu takto jausmu.
Tik tiek, kad suveikė vidinės katapultos ir teko sudėlioti
gyvenimus į atskiras lentynėles. Sudėliojome gražiai.
Jie ligi šiol visai greta.
Kiek tai truko? Tiek, kad mūsų sūnui dabar aštuoniolika. Puikus sūnus. Puiki mergina, su kuria štai atsitiko
tūkstantį metų pabūti.

3
John Donne
Johnas Donne’as (1572–1631) – anglų baroko
poetas, žymiausias „metafizikų mokyklos“ atstovas,
naujai atrastas XX amžiuje. Eilėraštis išverstas lituanistikos duomenų bazės projektui www.šaltiniai.info.
Projektą vykdo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas su partneriais.

Tekanti saulė
Saule, tu nenustygstanti
Kvailė sena,
Kam mus šviesa už lango budina?
Kodėl paklust tau turi mylintys?
Stropi niekšele, kelki juos –
Mokinukus ir pameistrius,
Pranešk dvariškiams, kad karalius jos,
Doroti derlių šauk skruzdžių būrius;
Nežino meilė oro permainų
Nei laiko skarmalų: valandų, dienų.
Manai, kad tavo spindulių
Nieks neįveiks?
Užtemdyčiau juos vieninteliu mirksniu, bet neregėčiau jos, tad negaliu.
Šalin akis nusukt gebi?
Tai informuok – vėliau, rytoj –
Mane, ar liko Indijos abi,
Kur buvo, o gal lovoj jau šitoj.
Ir tie karaliai, kur sutikai anksčiau:
Aš juos visus čia gulinčius matau.
Ji – visos šalys, o visi
Valdovai – aš.
Jei mudu mėgdžioja valdovai, kas
Garbė ar pinigai? – vien kliedesys.
Kai mes – pasaulis, tu perpus
Esi laiminga, nes viena.
Turi darbuotis, amžius nors garbus:
Mus šildyk, pareigą atlikdama.
Visur, saule, šviesi, jei į lovą šviesi; ji bus tau ir centras, ir erdvė.
Iš anglų kalbos vertė Laurynas Katkus

Skelbiamas Pirmosios knygos
2014 metų konkursas
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla skelbia
Pirmosios knygos (poezijos ir prozos) 2014
metų konkursą. Konkurse gali dalyvauti
ne vyresni kaip 35 metų literatai. Įprasta
teikiamo kūrinio apimtis – 2–5 autoriniai
lankai (autorinis poezijos lankas – 700
eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų).
Kompiuteriu surinkto ir išspausdinto teksto
3 egzemplioriai priimami leidyklos raštinėje
vasario 27–28 d. (tel. 8~5 262 89 45) arba
paštu iki vasario 28 d. (K. Sirvydo g. 6,
LT-01101, Vilnius). Kūrinio puslapiai turi
būti numeruoti, susegti. Kartu su kūriniais
prašome autorių pateikti trumpas žinias apie
save, ar publikavotės ir kur (3 egz.), taip pat
nurodyti savo kontaktus.
Kūrinius vertins Lietuvos rašytojų sąjungos
valdybos sudaryta komisija. Dvi geriausias
pirmąsias knygas išleis Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla. Konkurso laimėtojai
bus paskelbti tuose leidiniuose, kuriuose
pasirodė šis skelbimas. Kitų konkurso
dalyvių kūrybos leidykla nekomentuoja.
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Amos Oz

Izraelis ir apsnigti medžiai
Kalba, pasakyta 2013 m. spalio 24 d. Prahoje, atsiimant Kafkos premiją
Yra toks trumpas Kafkos pasakojimas pavadinimu „Medžiai“. Jame autorius teigia,
kad mes panašūs į apsnigtus medžius, kurie,
rodos, yra tiesiog pastatyti ant žemės, lyg
neturėtų šaknų. Taip tik atrodo, rašo Kafka,
nes visi žino, kad medžiai tvirtai surišti su
žeme. Ir tęsia: tačiau ir taip tik atrodo.
Vieną žiemos naktį prieš 60 metų Huldos kibuce vienas penkiolikmetis jaunuolis
perskaitė šią Kafkos mintį ir ji jį pakeitė:
medžiai, kalvos, šakalų staugimas žiemos naktį – viskas nustojo būti paprasta. Egzistuoja
realybė ir egzistuoja vidinė realybė, ir dar
daugiau. Faktai gali pavirsti pikčiausiu tiesos priešu. Šis pasakojimas, „Medžiai“, buvo pirmas mano kontaktas su Kafka ir kartu
su kitais jo kūriniais, suformavo svarbią mano pasaulėžiūros dalį. Kafka pasižymi savitu
sugebėjimu atskleisti sudėtingas tiesas pačia
biurokratiškiausia kalba. Jo demonai vilki
kostiumus ir ryši kaklaraiščius. Jo pragaras
yra paprasčiausias apšiuręs biuras.
Prieš kurį laiką skaičiau, kad, artėdamas
prie gyvenimo pabaigos ir jau sunkiai sirgdamas, Kafka koketavo su mintimi pasekti
savo draugų žydų, su kuriais mokėsi Prahoje, pėdomis ir emigruoti į Izraelį. Netgi mačiau pratybų sąsiuvinį, kur jis savarankiškai
mokėsi hebrajų kalbos. Netgi įsivaizdavau
situaciją, kaip Kafka būtų gyvenęs vokiškai kalbančiame kibuce Izraelyje, tvarkęs
bendruomenės sąskaitas ir laisvu laiku rašęs
kibuco pakraštyje esančioje trobelėje, kurią
būtų gavęs kaip darbo kabinetą.
Jis būtų ilgėjęsis Europos kaip ir jo bendramoksliai, kaip ir daugybė kitų, kurie paliko Europą ir išvyko į Izraelį prieš Hitlerio
žiaurumus. Kaip visi tie, kurie ketvirtajame

dešimtmetyje išvyko iš Rytų Europos, ar,
teisingiau pasakius, tie, kurie buvo jėga išvaryti iš Rytų Europos ir tarp kurių buvo mano tėvai ir seneliai. Jie mylėjo Europą, bet
Europa niekada nemylėjo jų. Šiais laikais
visi yra europiečiai, o tie, kurie nėra, laukia
eilėje, kad jais taptų. Prieš 80 ar 90 metų
vieninteliai tikri europiečiai Europoje buvo
tokie žydai kaip mano tėvai. Visi kiti buvo
patriotai bulgarai, patriotai airiai, patriotai
norvegai... Žydai buvo atsidavę europiečiai.
Jie buvo poliglotai, jiems patiko istorijų įvairovė, gausus literatūrinis palikimas, meno
lobynai, o visų labiausiai jie mylėjo muziką. Taip pat mylėjo kraštovaizdžius: pievas
ir girias, sraunias upes ir apsnigtus miškus,
siauras senamiesčių gatveles, universitetus
ir kavines. Bet Europa niekada nemylėjo jų.
Už tai, kad buvo tikri europiečiai, jie buvo
kaltinami, kad yra „kosmopolitai“, „parazitai“, „intelektualai be šaknų“. Ketvirtajame
dešimtmetyje, kai antisemitizmas Lenkijoje
pasidarė itin žiaurus, mano tėvai ir seneliai,
apimti liūdesio, nusprendė išvykti iš Europos
ir emigruoti į Jeruzalę. Jie išsirinko Jeruzalę
ne dėl to, kad norėjo iškeldinti iš ten arabus,
bet dėl to, kad neturėjo jokios kitos vietos,
kur vykti. Ketvirtajame dešimtmetyje visos
pasaulio šalys užtrenkė duris žydams. Kanada pasakė, kad nepriims nė vieno. Šveicarija pasirodė dar žiauresnė. Europos gatvėse
mirgėjo tokie užrašai: „Žydai – į Palestiną“
(po 60 metų ant tų pačių sienų Europoje buvo pilna priešingų užrašų: „Žydai – lauk iš
Palestinos“).
Šiaip ar taip, mano šeima įsikūrė Jeruzalėje 1934-aisiais ir dėl to išgyveno Vokietijos
nacių vykdytą genocidą. Bet jie visuomet

ilgėjosi Europos. Pyko ant Europos, bet tuo
pačiu metu buvo jos išsiilgę – sumišę jausmai, kuriuos galima apibūdinti kaip nusivylimą meile, kaip meilę be atsako. Kai buvau
mažas, tėvai man visada sakydavo: „Vieną
dieną, ne mūsų gyvenime, bet galbūt tavo,
Jeruzalė suklestės ir pavirs tikru miestu.“
Nesuprasdavau, ką jie nori pasakyti, – man
Jeruzalė buvo vienintelis pasaulio miestas.
Tačiau dabar suprantu, kad kai mano tėvai
sakė, jog Jeruzalė pavirs tikru miestu, jie
turėjo omenyje miestą su tekančia per jį
upe, su tiltais per tą upę, su vešliais miškais
aplink. Tai yra europietišką miestą.
Esu pabėgėlių žydų, kurie iš Europos buvo išvaryti jėga, sūnus. Išvaryti jų pačių laimei – jeigu nebūtų buvę išvaryti iš Europos
ketvirtajame dešimtmetyje, jie būtų buvę
nužudyti penktojo dešimtmečio Europoje.
Manyje vis dar verda dviprasmiai tėvų jausmai Europai: ilgesys ir pyktis, žavėjimasis ir
nusivylimas.
Visuose mano literatūriniuose kūriniuose
galima rasti tuos europiečius be šaknų, kovojančius už galimybę sukurti mažytį europietišką kraštą su knygynais ir koncertų
salėmis, bet apgaubtą dykumos karščio ir
dulkių, Jeruzalėje arba kibuce. Personažus,
kurie nori pakeisti pasaulį ir nemoka net
užsirišti batų. Idealistus, kurie be atvangos
diskutuoja vieni su kitais. Pabėgusius ir išlikusius gyvus, kurie, nepaisydami visų nesėkmių, stengiasi susikurti tėvynę.
Izraelis – tai pabėgėlių stovykla. Palestina – tai pabėgėlių stovykla. Izraelio ir Palestinos gyventojų konfliktas yra tragiškas
dviejų senų Europos aukų, dviejų teisių
susikirtimas. Arabai buvo europietiško im-

perializmo, kolonializmo, priespaudos ir
pažeminimo aukos. Žydai buvo europietiško
persekiojimo, diskriminacijos, pogromų ir,
galiausiai, neregėto masto žudynių aukos.
Tai tragedija, kurią šitos dvi senos Europos
aukos mato viena kitoje kaip savo praeities
priespaudos atspindį.
Palestinos ir Izraelio konfliktas – tai tragiškas dviejų teisių susikirtimas. Izraelio
žydai neturi kur kitur eiti ir Palestinos arabai neturi kur kitur eiti. Jie negali susiburti į
vieną laimingą šeimą, nes tokie nėra – jie nei
laimingi, nei viena šeima, o dvi nelaimingos
šeimos. Tvirtai tikiu istoriniu kompromisu tarp Izraelio ir Palestinos, tikiu dviejų
valstybių sprendimu. Ne medaus mėnesiu,
bet teisėtomis skyrybomis, po kurių Izraelis
atsidurtų šalia Palestinos ir Izraelio sostinė
būtų rytų Jeruzalė, o Palestinos – vakarų
Jeruzalė. Kažkuo panašiu į taikias skyrybas
tarp čekų ir slovakų.
Daugelio mano apsakymų ir romanų
veiksmas vyksta Izraelyje, bet tuose kūriniuose kalbama apie didžius ir paprastus
dalykus: meilę, praradimą, vienatvę, ilgesį,
mirtį, troškimus, sielvartą. Aš skeptiškas savo epochos liudytojas ir ironiškas bei taikus
žmogiškosios komedijos stebėtojas. Mano
nuomone, Kafka buvo didžiausias XX amžiaus pranašas, sugebėjęs nuspėti žmogiškumo praradimą ir tironiją, galios žiaurumą ir
žmonių bejėgiškumą. Jis mane išmokė, kad
medžiai, kaip ir visa kita, niekada nėra tokie,
kokie atrodo.
„El país“, 2013.XI.30
Vertė Vaida Bitinaitė

Adam Szczuciński

Paryžiaus užrašai
Nubudau Šv. Liudviko saloje. Bandžiau uždegti šviesą.
Iš gulinčios ant stalelio knygos iškrito senas atvirukas, kuriame pavaizduotas Zalcburgas, upė, skrybėlėtas vyriškis ir
šuo. Kas dar? Rūkas, slėpiningumas, migla. Gal būtent dabar
turėjau rasti tą užmirštą atviruką, dar kartą išvysti Zalcburgo
kupolus ir bokštus, per Zalcachą permestą tiltą, skrybėlėtą
vyriškį ir jo šunį, iš drėgmės ir medaus išaustą orą, fosforuojantį, įelektrintą. Tas, kas atsiuntė man tą atviruką, dabar toli,
beveik kitoje planetoje, bet gal ir jis negali užmigti. Atsikeliu, vaikštau po kambarį ten ir atgal, nuo durų iki lango, nuo
lango iki durų. Albert’as Camus „Užrašų knygelėse“ rašė:
„Mokėti Paryžiuje likti vienam, varganame viešbučio kambaryje [...]. Tai sunkus, siaubingas dalykas, kartais nešantis
kančią, visada pamišimą.“ Iki aušros dar buvo keturios valandos.
Pirmą dieną Tiuilri sode atsisėdau ant žalios metalinės
kėdutės su mediniais turėklais, pavėsyje, netoli tvenkinio.
Skaičiau „Isos slėnį“, retkarčiais darydamas pertraukas, kad
pažvelgčiau į dangų, kuris darėsi vis tamsesnis. Ir štai alėjoje nuo Luvro pusės pasirodė nepaprastas ponas – jo oda
buvo juodmedžio spalvos, vilkėjo jis šviesiai žalias kelnes ir
marškinius, jo galvą dabino tokios pačios spalvos cilindras.
Vyras akimirką dingo už medžių, kad netrukus pasirodytų
iš už kamieno ir man nežinomos melodijos ritmu mojuotų
šviesiai žaliu, kokiu gi daugiau, skėčiu. Vėl atverčiau knygą
ir perverčiau keliasdešimt puslapių atgal: „Isos slėnio ypatybė yra didesnis negu kur kitur velnių kiekis [...]. Tikėtina, –
rašo Miłoszas, – kad velniai [...] stengiasi pridėti sau rimties,
rengdamiesi kaip Imanuelis Kantas iš Karaliaučiaus.“ Gal
tas, kurį čia sutikau, tai būtent šiuolaikinis „vokietukas“ su
cilindru, kuris, užuot šokęs „tuščiose pašiūrėse, kur mina
linus“, trypia ant Tiuilri sodų smėlio. O kas yra skrybėlėtas vyriškis atviruke iš Zalcburgo, ar tai irgi piktųjų dvasių
reikalų ministerijos diplomatas? Tai bent būtų paaiškinimas,
kodėl negaliu užmigti. Jeigu taip yra iš tikrųjų, tai ko jie vienas ir kitas iš manęs nori?

Rytinę kavą geriu kavinėje „Saint Regis“. Senas kelneris garsiai sveikinasi su mėgstamais svečiais, persimetame
reikšmingais žvilgsniais ir iškart gaunu to, ko atėjau. Kelneris – vienintelis mano pažįstamas šiame mieste – turi vešlų
žilą kuodą ir liesas, gyslotas rankas. Juodas kaklaryšis ir petnešos, perjuosti balta prijuoste. Vikriai aplenkia staliukus,
jeigu ne šūkauja, tai bent švilpauja. Nukreipia svečius, rodo,
kur dviejų ar keturių vietų staliukai. Be padėklo rankose atrodo tarsi bejėgis, nežino, kur dėti, ką daryti su rankomis.
Dabar atsirėmė ant šepečio, akimirką sustingo, žvelgia prieš
save Bonaparto žvilgsniu. Pristatomos prekės. Čia pat, šalia, prasiveria grindys, atsiranda miniatiūrinis liftas ir pakai
dingsta lyg į prarają. Čia esama kažko pragariško. Žvalgausi
įdėmiau. Priešais mane veidrodis, jame aš pats, šiandienis.
Sienos išklotos baltomis plytelėmis (lengviau nuplauti kraują), ant tamsių lentynų sunumeruoti buteliai lyg urnos su
žmonių sielomis. Numetu monetas ant stalo. Dar girdžiu iš
tolo, kaip kelneris kažin ką šaukia, linki geros dienos ar meta
prakeiksmą. Ant salas jungiančio tilto, kuriame vakar buvo
šokamas tango, dabar nieko nėra. Kur akmeninė pakrantės
nuotakuma nusileidžia iki vandens, maudosi šunys.
Jeigu ateisi anksti, tuoj po rytmečio kavos, ko gero, būsi
čia visiškai vienas, nors ir pačiame didžiulio miesto viduryje. Šv. Liudviko salos iškyšulyje stovi tiktai žibintas ir auga
gražus platanas. Iš čia matosi Panteono kupolas, šiek tiek
pridengtas medžių, smėlio spalvos Sitė salos pastatai, rotušė.
Pučia švelnus vėjelis. Velnių nėra. Yra pažadas. Kad kažkas
atsitiks, kažkas nuostabaus, be abejo, nors gal ne dabar. Bet
verta laukti.
Kitą dieną praleidau Liuksemburgo sode, skaičiau Adamo
Zagajewskio eilėraščius, skirtus atmintį prarandančiam tėvui. Pasirinkau vietą po dideliu medžiu, kurio kamienas ir
išsikišusios šaknys buvo panašios į seno dramblio koją. Čia
pat viena jo šaknis taip iškilo saulės link, kad ją teko paremti
storu basliu – susidarė vartai, praėjimas. Įsivaizdavau, kad
tas, kas praeis po ta arka, įgis kokių stebuklingų galių: galės
skaityti svetimas mintis, susigrąžins prarastus prisiminimus
arba atvirkščiai – įgis užmaršties dovaną, gal sugebės kal-

bėtis su tais, kurių jau nebėra, ar laisvai keliaus erdvėje,
arba – bent tiek – jam bus lemta čia dar sugrįžti. Praėjau
pro tuos vartus septynis kartus, kad sustiprinčiau burtų jėgą.
Pažiūrėsime...
„Zeszyty Literackie“, 2013, Nr. 3 (123)

Fortepijonų parduotuvė
Į Paryžių nuvažiavau su Adamu. Apsigyvenome Rue
Castiglione išdidžiame viešbutyje su vaizdu į Vandomo
aikštę. Kasdien vaikščiojome pro namą, kuriame mirė Chopinas. Adamas visur nešiojosi odinį krepšį, kurį kažkada
nusipirko Niujorke. Turėjo jame visko. Kraujo spalvos rašalo, batų tepalo, neegzistuojančių valstybių senų pinigų,
Paryžiaus dienraščio praėjusių metų numerį, šukas, kurias
reikalui esant galima mesti per petį – tada iškils neįveikiami
kalnai, atsiras plačios ir sraunios upės, buvo ten dar bilietų
visoms galimoms transporto rūšims, gal su skraidančiu kilimu imtinai, senų sagų, pieštukų, rašalinis parkeris, vieliniai
akiniai be vieno stiklo, iš pirmo žvilgsnio nereikalingi, bet –
dabar taip manau – įgalinantys pastebėti gyvenimui skonio
teikiančias smulkmenas. Vaikščiojome Paryžiaus gatvėmis
ieškodami tokių detalių, smulkmenų, kurios turėjo lemti,
kad tas miestas taps mums artimas, kad pasijusime čia kaip
namie.
Dofino aikštė primena trikampiu sudėtą sklindį. Skveras
su medžiais, jaukus ir elegantiškas. Čia kažkada pigiame
viešbutėlyje gyveno Janas Kottas. Valgėme čia skaniai, vynas buvo aitrus, mušė į galvą. Netoliese, priešais Teisingumo
rūmus, filmavo kažkokį filmą, daili moteris trumpai kirptais
juodais plaukais prisėdo ant kėdės po medžiu, laukdama akimirkos, kai pasirodys kadre kaip nepalenkiama prokurorė ar
kaltinamoji.
Nukelta į p. 8
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Skolų knygelė f generacijai (6)
Sausio 1 d.
1714 m. gimė Kristijonas Donelaitis, liuteronų pastorius, lietuvių grožinės literatūros pradininkas
(m. 1780).
„Literatūros akiračiuose“ Mindaugas Nastaravičius vėl
klausinėja gatvės praeivių, ką jie žinantys apie Donelaitį, kurio 300-osios gimimo metinės įvairiai (mano galva, kartais
neįdomiai ir įkyrokai) minimos. Dvidešimtmetės deklamuoja pirmąsias Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ eilutes:
kūrinys esąs apie Lietuvą ir kalnus. Paklaustos, ką reiškia
„gandyti“ (pateiktas ir akivaizdus kontekstas), savimi pasitikinčiu balsu tvirtina, kad „gaudyti“. Kitos pataiko prisiminti
tiksliau, bet leksika, kuria jos formuluoja savo prisiminimus,
stačiai varo iš proto. Netgi ima vaidentis, kad per kokį dešimtmetį jaunimo kalba sparčiai manieringėjo: išryškėjo negrabūs vertiniai iš anglų kalbos, ką ir kalbėti apie intonacijas
(anksčiau jos, manding, buvo būdingos beveik vien gėjams,
kaip socialinei grupei). Nekenčiu pati savęs už tas konservatoriškas haliucinacijas, bet jos man sukilo po to, kai neseniai
bibliotekoje, prasilenkdama su kažkokia studente lietuve
tarp lentynų, išgirdau „sorry“. Nors tai absoliučiai natūralu,
turint galvoje, kad bibliotekoje pilna anglakalbių, – ištiko
pavėlavęs suvokimas, jog kalbinė tikrovė jau yra pakitusi,
taki. Ir, o siaube, prieš dešimtmetį stabiliai egzistavęs pasaulis kartu su Donelaičio (!) skaitykla jau yra išnykęs.
Sausio 3 d.
1944 m. mirė Jurgis Baltrušaitis, poetas, eseistas,
vertėjas, diplomatas (g. 1873).
Jurgio Baltrušaičio ir Putino susidūrimas: su J. Baltrušaičio poezija susipažinta iš Adomo Jakšto straipsnio; citatos
išmoktos atmintinai. (Keista, taip vis dar būna: su Mariaus
Buroko kūryba irgi susipažinau bene iš Sigito Parulskio recenzijos „Š. A.“, o su Dariaus Šimonio – ar ne iš Arno Ališausko recenzijos „Lietuvos ryte“.) Kai ką iš J. Baltrušaičio
Putinas bandė versti, bet nedaug.
J. Baltrušaičio poezija, kaip čia taktiškiau pasakius – niekad nesu svaiginusis. Tačiau vaizduotę sužadino profesorės
Viktorijos Daujotytės pasakojimas, kaip draugai jį užrakindavę parai ar ilgiau ligi vadinamojo „dedlaino“: kad atliktų
vertimus ir t. t. Rašytojai ir jų darbų terminai, žinia, būtų
atskira tema.
Sausio 6 d.
1893 m. gimė Vincas Mykolaitis-Putinas, rašytojas ir akademikas, labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „Altorių šešėly“ (m. 1967).
Žinau, tai absoliučiai kvaila, bet sėdėdama prie medžiagos pagavau save galvojančią, kad man gaila anksti mirusių
Putino brolio ir sesers: Juozuko (mirė dvejų) ir Onutės (mirė
devyniolikos). „Atsiminimuose apie Putiną“ sesuo (Elzbieta Mykolaitytė-Gudaitienė) taip nupasakoja jaunesnį Putino
brolį: „Prieš mane dar buvo miręs Juozukas, jis jau vaikščiojo, bėgiojo. Už Putinėlį buvo smarkesnis. Mama sakydavo, atima iš jo, kai ką nori.“ Putinėlis – sesers mėgstama
slapyvardžio mažybinė forma. Kiti broliai sako „rašytojas“,
„kunigas“.


1905 m. gimė Kazys Boruta, rašytojas, jaunystėje – politinis veikėjas (m. 1965).
1939 m., rašydamas metų knygų apžvalgą ir minėdamas
Kazio Borutos „Medinius stebuklus“, Putinas, jau nebe kunigas, kritikavo už autoriaus religijai priskiriamą visišką iracionalumą, tokiu būdu ją sukarikatūrinant: „Boruta nesuprato
savo Dovinės, o jo kūrinius, nors vadina gražiais vardais,
knygos pabaigoje išniekino ir padarė kažkokio antireliginio
farso priemone. [...] Tiesa, komiškai nupasakoja, kaip Dovinė, rengdamasis dirbti šventą Jurgį, meldėsi, pasninkavo ir

kojimas, kaip autorius pats save paauglystėje išgelbėjo nuo
difterito.


Lapkričio „Metuose“ publikuojami M. Martinaičio užrašai, kuriuose yra toks pastebėjimas: „Ar ne absurdas, kad
net Gedimino prospekto pradžioje esanti kavinė vis dar vadinama „Literatų svetaine“, kurioje nesutiksi jokio literato, neaptiksi jokio pėdsako, kuris pateisintų šiuos žodžius
puošnioje iškaboje.“ Kai tik einu pro tą namą, jis atrodo
miręs, tuščias. Jau gerą dešimtmetį (dvidešimtmetį?) kažkokia užkeikta vieta, nors nuolat susiduriu su medžiaga, kas
ten kadaise vykdavo (pvz., po garsiosios universiteto bylos
posėdžio Jurgis Lebedys, vaišindamas iš katedros metamas
Vandą Zaborskaitę ir Ireną Kostkevičiūtę kava su konjaku,
pasakė tokį tostą: „Tešviečia jums visos žvaigždės“).
Netikėta žinia feisbuke – pasirodo, toje vietoje atidaromas
greitojo maisto restoranas KFC. Ne visai kvailas sumanymas: tikrai pritrauks šlamštmaisčio apologetą Andrių Jakučiūną, vadinasi, ir kitus.

Kristijono Donelaičio 250-ųjų gimimo metinių minėjime:
stovi Justinas Marcinkevičius, greta Teofilis Tilvytis, Vincas
Mykolaitis-Putinas. 1964 m. vasario 4 d. Antano Sutkaus
nuotrauka

su velniais rungčiojos. To švento Jurgio istorija vėl farsas ir
tai nelabai sąmojingas. Bet viską praneša pasakojimas apie
Purviškių Stebuklingąją ir jos ašaras. Jei dar ankstyvesniuose skyriuose autorius laikėsi maždaug tikrovės galimybių ir
tikėtinumo ribose, tai čia duoda valios prasimanymams ir
visai nebūtiems dalykams. Taip pat ir savo Dovinei jis leidžia kvaršintis sunkiai įtikimais darbais: vienur drožinėti
portretines statulėles, kitur spręsti jo protui nepasiekiamas
menines problemas.“ Šie argumentai prieš literatūrinį religingumo vaizdavimą atrodo perdėm realistiniai, pereinantys
į dvasingumo kaip vaizduotės ribų nekontroliavimo kritiką,
primestinį racionalizavimą.
Menu, paauglystėje, skaitydama „Medinius stebuklus“,
kiek nuobodžiavau: nelengva buvo perprasti tą nuolatinį
mistifikavimą ir tapatintis su veikėjo kančia. Prieš tai dar
buvau skaičiusi Henri Perruchot „Van Gogo gyvenimą“ –
turėjau tam tikrą intuityvią sampratą apie religingumo ir
menininkavimo derinį: pastarasis privalo nustelbti pirmąjį.
Dabar neturiu prabanga virtusio laiko, kad galėčiau dar kartą
juos skaityti savo malonumui.


1927 m. gimė Vitas Areška, literatūros tyrinėtojas,
habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.
Marcelijaus Martinaičio ir Viktorijos Daujotytės pokalbių
knygoje „Sugrįžęs iš gyvenimo“ (2013) radau įdomią detalę, kaip V. Areška įkalbinėjo M. Martinaitį rašyti disertaciją.
Sudomino, ėmiau ieškoti daugiau informacijos. V. Areškos
knygoje „Kumelė vardu Emilja“ (2007) apie tai pasakojama
išsamiau – autorius, tuometinis Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas, važinėdavo pas poetą į
kolektyvinius sodus ir ten jį įtikinėdavo (Justinas Marcinkevičius šio darbo atsisakęs): „Jis dar sunkiai įsivaizdavo save
dirbantį mokslininko darbą, suprasdamas, kad teks galvoti ir
apie mokslą. Tą žinojo ir iš savo žmonos, dirbusios dėstytoja Dailės institute. Žmona ir tapo energinga mano šalininke
agituojant jos vyrą pradėti naują gyvenimą. Poetui tuomet
buvo jau 40 metų.“ Taigi, galima sakyti, M. Martinaičio biografijoje esama šiokių tokių „likimo jėgų“; ir V. Areška ją
šiek tiek „sukūrė“.
Minėtoji V. Areškos knyga puiki, galbūt gravituojanti į
intelektualinės autobiografijos žanrą; vien ko vertas pasa-

Sausio 8 d.
1950 m. mirė Kazys Jakubėnas, rašytojas, vertėjas,
pasipriešinimo dalyvis (g. 1908).
Kas nežino K. Jakubėno „Abėcėlės“? Labiau gal dėl Taidos
Balčiūnienės iliustracijų, bet ir posmai, pretenduojantys supažindinti su raidėmis, daugelio asocijuojami su mokymusi
skaityti. Principingas, tragiškos biografijos žmogus, padėjęs
gelbėti žydus. Nukentėjo ir nuo tautininkų tarpukariu, ir nuo
nacių vokiečių okupacijos pradžioje; sovietmečiu kalintas,
ištremtas, mirtinai nukankintas saugumiečių. Siužetas kinematografui. Mačiau Lietuvos kino centro svetainėje, kad
vienas svarbiausių prioritetų teikiant paramą – „filmas pasakoja apie žinomą Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos,
religijos, visuomenės asmenybę“. Iš pradžių pasirodė gan
juokinga, paskui – neišnaudota.
Sausio 23 d.
1950 m. gimė Nijolė Miliauskaitė, poetė (m. 2002).
Anksčiau mėgdavau murmėti šias eilutes: „ar tai, ko aš
trokštu, yra pernelyg / daug: paprastas / normalus gyvenimas
// tokie kaip tu / tokie kaip aš / jaučia pažeminimą / ir baimę.“ Paskui nustojau, nes turbūt išsipildė. Apskritai mėgau
visą N. Miliauskaitę, ją varijuodavau, bet dabar jau sunku
grįžti prie tų tekstų. Ne dėl to, kad trikdytų apsisprendusios
tarnaitės įvaizdis; dėl to, kad glumina talentas. Kone prieš
dvejus metus „Litmenis“, minėdamas mirties metines, įdėjo
jos eilėraštį „Rupūžė“ – kokia šimborskiška skaidruma, vos
keliomis eilutėmis.
Sausio 30 d.
1953 m. gimė Saulius Tomas Kondrotas, rašytojas.
Ypačiai mėgstu rašytojus, kurie nerašo arba apsimeta nerašantys: Salingerio tipo. Pakartotinai skaitau pernykščio jubiliejaus proga publikuotą interviu 15min.lt (S. T. Kondrotas
kalbėti atsisakė, todėl įdėtas 1987 m. pokalbis iš „Akiračių“
su Vytautu Kavoliu ir Liūtu Mockūnu). Apie savo pasitraukimą į Vakarus jis pasakoja taip: „Mano pojūčiai tokie pat
aštrūs ir ryškūs kaip kažkada vaikystėje. O aš jau buvau manęs, kad tai negrįžtamai praėję. Ir dar: nepaprastas, ypatingas jausmas, kad gyvenimas prasideda iš naujo. Visi keliai
atviri, galiu tapti kuo noriu. Aš turiu galvoj ne profesiją, o
galimybę sukurti save, savo vaidmenį, nulipdyti kitokią asmenybę.“ Kad tapatybė sukuriama, neabejojau ir anksčiau;
tačiau vaikystės nušvitimai pasitaiko ne taip ir dažnai. Neretai lemiami radikalių biografijos lūžių. Tokių kaip saulėlydžių kolekcionavimas.

Mieli šatėniečiai!
Mūsų savaitraštį galite užsiprenumeruoti Lietuvos paštuose arba internetu prenumerata.post.lt iki einamojo mėnesio 22 d.
Mėnesio prenumeratos kaina – 7,75 lito. Mūsų indeksas 0109.
Metų prenumerata į užsienį kainuoja 280 litų, 80 eurų arba 110 JAV dolerių.
Užsienyje gyvenantys skaitytojai gali užsisakyti per įgaliotus asmenis redakcijoje, atsiųsti čekį redakcijos adresu VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“,
Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius, arba pinigus pervesti į sąskaitą banke „Swedbank“ LT36 7300 0100 0000 7071.
„Šiaurės Atėnus“ jau ketvirtadienio pavakare galima rasti Vilniaus knygynuose „Mint Vinetu“ ir „Akademinė knyga“.
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Grožis yra gražus

Kadras iš filmo „Didis grožis“

		
		
		

– Ar žinai, kodėl aš tevalgau šaknis?
– Ne. Kodėl?
– Nes šaknys yra svarbios.

Šiąnakt pas mane apsilankė Džepas Gambardela ir ryškiai gestikuliuodamas dėstė itališkas tiesas. Man buvo labai
liūdna, nes nesupratau nė žodžio, ką jis kalbėjo, bet paskui
suvokiau, kad tai mano sapnas ir galiu daryti, ką tiktai panorėsiu, todėl spragtelėjau pirštais ir po jo smakru atsirado
subtitrai. Pasirodo, Gambardela teigė, kad man reikėtų parašyti lyginamąją Prousto ir Dostojevskio analizę, mat jo komercinis instinktas kužda, kad tai būtų milžiniška finansinė
ir kultūrinė sėkmė. Prieštaravau, kad tai pernelyg abstrakti
idėja, bet Gambardela liepė į viską nežiūrėti taip rimtai – juk
tai tėra triukas. Išties, è solo un trucco.
Jeigu Gambardela būtų gyvenęs prieš penkiasdešimt metų, jis būtų Marcello Mastroianni. Juodu kostiumu, fetrine
skrybėle, kampuotais akiniais ir nuolatiniu „tuoj grįšiu“. O
„Didis grožis“ (La Grande Bellezza) būtų Federico Fellini
filmas, galbūt netgi šedevras. Kadangi Mastroianni su Fellini jau kone dvidešimtmetį siaučia dangaus restoranuose, Romos vairininkais tapo režisierius Paolo Sorrentino su savo
mūza Toni Servillo. Tačiau akiniai ir nuotaika liko.
Filmas prašyte prašosi lyginamas su Fellini darbais, ypač
su „Saldžiu gyvenimu“ ir „8 ½“. Vėl rodomas rafinuotas
dekadansas, chaotiškai elegantiški vakarėliai ir elitinė Italija. Šią mozaiką vienija jau minėtas Džepas Gambardela,
legendinio rašytojo statusą pelnęs prieš kelis dešimtmečius
pasirodžiusiu romanu. Mes sutinkame Džepą jo 65-ojo gimtadienio šventėje, fiestoje ant aukšto pastato stogo. Kamerai

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

lėtai judant link jo veido, muzikos ir kūnų orgija susilieja į
nevienalytę judančią dėmę; Džepas lėtai rūko, pavargusiomis akimis žvelgdamas tiesiai į žiūrovą. Negailestingai susiraukšlėjęs Servillo veidas šnabžda: sic transit gloria mundi.
Kuo gi aš patapau, mano mylimiausias drauge? Gambardela
it Proustas neria ieškoti prarastųjų gyvenimo potėpių, vis
grįždamas į savo pirmosios meilės glėbį. Aplinkui tebešoka
Romos elitas. Dūžta likimai ir taurės, tačiau visada išaušta
rytas. Juk viskas tėra triukas.
Bene ryškiausias filmo personažas yra pati Roma. Negailestinga, pavargusi, nuostabi, paslaptinga. Pastaruoju metu
madinga analizuoti Romą kaip kultūrinį konstruktą – galvoju apie Woody Alleno „Iš Romos su meile“, – tačiau ją
apčiuopti yra ypač sunku. „Iš Romos su meile“ tėra atvirukų
kolekcija, papuošta meilės beieškančiais personažais. Allenui slaptosios amžinojo miesto durys užvertos. O Sorrentino, priešingai, demonstruoja prieigą prie slapčiausių Romos
kampelių, tikrąja šio žodžio prasme atrakindamas paprastiems mirtingiesiems užvertas duris – ta nuostabiai graži scena princesių rūmuose skambant „Kronos Quartet“... Užuot
apsilankęs Koliziejuje, Gambardela jį atsainiai nužvelgia iš
hamako savo apartamentų terasoje.
Žinoma, „Didis grožis“ negali aprėpti visos Romos – ir net
to nemėgina. 2008 metų filme „Il Divo“ Sorrentino tyrinėjimo objektas buvo Italijos politinis elitas, o „Didis grožis“
aptaria kitos šios šalies grietinėlės peripetijas. Tai – menininkai, aristokratai, turtingieji ir dvasininkija. Visi jie yra savaip nelaimingi ir, kaip sako Džepas, tegali palaikyti vienas
kitam kompaniją, kartu išgerti ir nusijuokti. Šie žmonės yra
Romos visuomenės teatro aktoriai, o jis – jų režisierius. Fellini filme „Roma“ teigė, kad vienas nuostabiausių šio miesto
aspektų yra tai, kad jo dydis ir įvairialypiškumas garantuoja
visišką anonimiškumą, tačiau Gambardela sostinėje ieškojo
visai ne to. Nuo pat savo atvykimo jis siekė tapti visuotinai
atpažįstamu Romos karaliumi, rankos mostu lemiančiu savo
valdinių likimus. Ir visgi karalius Gambardela yra vienintelis suprantantis, kad jo karalystė tėra tuštybių tuštybė. Būtent
dėl šios idėjos jis kenčia ir ieško. Žinoma, elegantiškai.
Šis filmas yra išties labai elegantiškas. Akivaizdu, bet „Didis grožis“ yra labai gražus. Ilgametis Sorrentino operatorius
Luca Bigazzi čia pasiekė meistrystės viršūnę. Atsisakyta „Il
Divo“ kankinusio nereikalingų scenų pertekliaus ir perėjimų kampuotumo – kiekvienas „Didžio grožio“ kadras yra
dar vienas ryškaus paveikslo potėpis. Apskritai, manau, šis
filmas demonstruoja ypatingą režisieriaus techninį ir tematinį augimą. Po silpno „This Must Be the Place“ (2011) tai
ypač džiugina. „This Must Be the Place“ sumanymas geras

ir atskiri filmo elementai – siužetas, vaidyba, režisūra, muzika – puikūs. Tačiau visumai trūksta tarpusavio ryšio, kitaip tariant – kinematografinės alchemijos. Kiekviena scena
reikalauja itin didelės kantrybės, kone jaučiama, ką gi nori
perteikti Seano Penno ir Sorrentino duetas, kone priartėjantis prie kortų atskleidimo, bet niekaip nepasiekiamas minties
aiškumas ir filmas virsta chaotiška infantilumo puota.
„Didis grožis“, priešingai, yra itin solidus darbas, kuriame infantilumo nerasi su žiburiu. Jeigu ne nuostabus jo
grožis, kaltinčiau filmą atokvėpio žiūrovui nedavimu. Jo
teksto tirštumas – it Prousto romanistika. Tačiau, priešingai
nei Proustas, filmas ryškiai varijuoja ritmu, svinguodamas
nuo Arvo Pärto elegijų iki šokio himnų. Ši priešprieša sufleruojama pačioje filmo pradžioje: moterų chorui apdainavus beprasmišką turisto mirtį Romos monumento papėdėje,
iškart nusikeliame į Džepo gimtadienio šventę. Tai Hieronymo Boscho vertas kontrastas, teigiantis, kad amžinybės
mieste mirtis ir gyvenimas vaikšto petys petin. Atokvėpio
nėra ir negali būti.
Žinoma, šis filmas nėra ankstesnių Sorrentino darbų
priešprieša, veikiau jau natūrali jų ir italų kino tradicijos tąsa. Todėl manau, kad kritikų kaltinimai perdėtu teatrališkumu yra ganėtinai nepagrįsti. Teatro „Didžiame grožyje“ yra
išties daug, tačiau žiūrovo jis neužklumpa iš pasalų – kaip
jau minėjau, pirmosios filmo scenos nuteikia kontrastui ir
metaforai; režisierius publikai raktą pateikia filmo anotacijoje, Louis-Ferdinando Céline’o citatoje. Šis manevras
man primena Fellini pomėgį simboliškai sufleruoti savo
filmų tematiką: vienas ryškiausių to pavyzdžių yra Kristaus
statulos išskraidinimas malūnsparniu „Saldaus gyvenimo“
pradžioje.
„Didis grožis“ yra kol kas geriausias Sorrentino darbas ir
aš visai nenustebsiu, jeigu ateinančioje „Oskarų“ ceremonijoje jis nuskins geriausio filmo užsienio kalba laurus. Šis
filmas – tai Fellini, klaidžiojantis Silvio Berlusconi Romoje.
Nors Sorrentino cinizmas jos atžvilgiu yra nepaneigiamas,
šiam miestui jis jaučia begalinę meilę. Juk visados išaušta
rytas, o Gambardela parašys naują romaną. Apie ką? Turbūt
apie laiką, nesugrąžinamai prarastą laiką, ir tuos retus neįtikėtino grožio blyksnius mūsų gyvenimuose. Tik, Džepai,
nežiūrėk į viską taip rimtai pro savo cigaretės dūmus – juk
viskas tėra triukas.

– Paulina Drėgvaitė –
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Mindaugas Kirka
I
Iš pradžių bus tik vėjas toks tylus
O paskui tu šypsosies
Dar tylesnė

Liga
Visos jos panašiai
Kaip ir sloga prasideda
Išpila karštis prakaitas muša
Būna kartais imi šnirpščioti
Staiga pamatęs mylimąją
Su kuo nors kitu
Visos jos prasideda panašiai
Trumpais sąmonės aptemimais
Stingant deguonies švelniai kosėjant
Dievų vardais kad kaltas tas ar anas
Amžinybės iliuzijom
Vos po pirmo bučinio
Švenčiant vestuves
Auginant vaikus
Manant jog sergi ne tik tu
Todėl mintyse nurenginėjant ir ją
Visos jos
Be jokių išimčių
Prasideda panašiai
Iš pradžių slankiojant odos paviršiumi
Ieškant kur čia prasiskverbus
Vėliau vis labiau ir labiau į organus
Į plaučius kad tik oro pristigtum
Į smegenis kad net pats savęs nepažintum
Šitokio kvailio su puokštėm gėlių
Kvietimais į teatrą
Į širdį
Į širdį kaip galima giliau
Kad vos tik išėjus imtum draskytis
Skaičiuotum krauju mušamo būgno dūžius
Spaustum krūtinę
Kad tik nepermuštų
Kad tik atlaikytų
Dar kartą

Pranašas

Vytautas vyšniauskas

Pirmoji

Bevėlis ryšys

Sumišę varnų ir kuosų būriai
Bando pabėgt nuo pirmųjų šalnų
Ir niekam nerūpi žiemaviečių dvokas
Po tiltais būriuojas ir spiečias
Lyg iš avilio išvaryti
Bičių pulkai
Benamiai skaičiuoja ir guodžias
Jei tik pakaks atsargumo
Šiai ir net kitai žiemai –
Pirštų lig valiai

Iš karsto į karstą sielos,
tik kur kas labiau gyvųjų –
iš duobės į duobę kūnai
užkaltom nuo sielų sienom
krinta mirusiųjų, tarsi
koks bevėlis tinklas jungtų;
tart: gyventa buvo narsiai –
ne iš pirmo karto junta
net tie, kuriuose prabunda
lėlės, tampančios likimą,
likimui tapačios gundo
pačius, tampančius likimais,

Tik kad žmonės skaito mažiau
Batai vis drėksta –
Nėra ko prigrūsti
Į vidų

arba paprasčiausiai: būna,
barška karsto lentos duobėj
neužkastoj plėšiant vėjui
duobkasių nuo žemės kūnus...


Pjaustai svogūną ir nebežinai
Ar vis dar nuo jo
Ar dėl jos

Formos

II

Tarp stulpų pakrypsta vėlės,
kurių pasaulyje nėra.
Vien tiktai šviesas praskėlęs
medis – tamsa ir jų giria –
rūke įmirkęs nakties dress
kodas, pasiūtas vėlėse.

Miesto vartai praryjantys tylą
Įsileis tave kaip pavasarį
Kaip žiemą išlydės

Spalio
Regis dar vakar
Ėmiau ir prilaužiau alyvos šakelių
Tarytum netyčia – vien tik iš meilės
2010.VI

Visa kas liko iš Tavo akių
Tai vėjas alsuojąs medžių viršūnėm
Lyg springstančios žuvys
Didžiuliais kąsniais sudrumsdavęs tylą
Nebepažįstamo veido
Visa kas liko iš mano akių
Tai tik kritusios saulės veikėjai
Užmuštos lapkričio zylės į langą
Bene šimtąjį kartą kitapus lesyklos

Svarstyklės

Pats
Lieki stovėti
Žiūri į sudilusią saulę
Nuvalkiotą
Tūkstančius kartų minėtą
Tik tau
Kaskart atrodo naujai
Jos tirpstantys skruostai
Ir padangę uždangstę
Pūkų kamuoliai

				

Matau kaip paskęsta šios akys
Vis trumpėja laikas
Tarp potvynių ir atoslūgių
2010

Ji atsuka skruostą
Tą patį kurį šitaip dievinau
Ir kuris dabar tėra atstūmimo ženklas
Ji ištiesia ranką kuria sveikinosi
Kažkada nedrąsiai
Vėliau visu glėbiu apglėbdama
Svetimą kūną
Dabar
Ranka tėra ranka
Duodama atsisveikinant
Ar staigiai kilstelėjama
Rodant į ką nors
Baisiai tolimo
Ji pakelia žvilgsnį
Bet aš
Nepakeliu

Tamsoje prašvinta tiesos –
ir netgi tos, kurių nėra, –
po žibintais malas liesos
formos be gyvybės, gera
žinia: viena dar neišblėsus
pasauly, kurs vėlėse yra.
Kapai, pradvisę gyvybėm,
užtverti, už tvoros – vingis
kelio, o už jo – ganykloje
nutūpęs karstas, įlinkęs
dangtis nuo šviesos... Iš plytų
vėlės sulipdytos, tik tinko,
kuris cementą gožtų, dar
nėra. Pakibęs žibintas
ant šakos, nuo kurios darosi
šešėlis ir čia pat sukrinta
tarpuos sienoj, kad ši pramintų
pagaliau: cemento mori.

Mažyčiais karsteliais išlaidotos
Plunksnos

Mažas šunytis
Prabėga pro šalį
Tarsi turėtų svarbių
Neatidėliojamų
Verslo planų

Įkvepi tuštumą
Ir pūti
Pūti prieš vėją
Visa griaunančia oro srove
Mintyse
Delnu brauki per temstantį dangų
O tau
Tik spjauna į veidą
Lietus

7

Kad kas nuolat primintų
Girdi? Ana ten šiurpas krečia kaminą –
per vėją dalina suodžiais apėjusias
patirtis, atmintis tarpines lavina –
kad neužtiltų įmigę laiko siuvėjai,
čia reikia, kad kas nuolat primintų,
kada pakartas koridorius siūbuoja,
leisgyvis atminties kilimas, žibintų
pliekiamas, ir šviesa jų, mindoma koja
šešėlio – viskas būtų labai paprasta,
tik pažeme dar spurda kariamas vėjas,
be pėdų per dangų dūmais praėjęs,
tik dar tabaluojas atmintys prarastos,
koridorius per plotį suprastėjęs –
čia jau per ankšta – nebėra kur spurdėti.
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KNYGOS

Ieškokite Freudo
Chris Rodrigues ir Chris Garrat. Modernizmas.
Įvadas. Iliustruotas gidas. Iš anglų k. vertė Marius Burokas.
V.: Modernaus meno centras, 2013. 176 p.
Tarp daugybės „-izmų“ sunku nepasimesti net ir labai įgudusiai akiai. Rasti
kelią padeda gidas, šįkart vedantis
skaitytoją iliustruotais modernizmo labirintais. Iškart pasufleruosiu verdiktą
– iliustruotais išsamiau nei įžodintais,
taigi, knyga subalansuota vizualumo
mėgėjams.
Betgi pradėkime nuo pradžių. Paprastai modernizmo sąvoka aptariama
meno, kultūros kontekste; plačiau apžvelgti epochinius
lūžius ir įtakas mėginama retai. Rodrigueso ir Garrat įvade
galima rasti ne tik Jamesą Joyce’ą, Gertrude Stein ar Henri
Matisse’ą, bet ir tuo laikotarpiu gyvenusius psichoanalitikus, filosofus, politikus. Būtent tai pavadinčiau didžiausia
šios knygos sėkme, dėmesio vertu pasirinkimu: keliami
klausimai apie Freudo įtaką modernizmui, jo teorijų santykį
su Kafkos, Dalí, Magritte’o kūryba; nepamirštamas Pirmojo
pasaulinio karo, totalitarinių režimų poveikis. Žinoma, informacija pateikiama glaustai, fragmentiškai – nes kaipgi
kitaip tilptų į mažus knygos puslapius. Smalsesniam skaitytojui jos gali pasirodyti per mãža, nuodugnesniam žinojimui
šio gido tikrai neužteks.
Tad ar „Modernizmas“ patenka į tarp, atskiriantį glaustai
nuo paviršutiniškai? Mano manymu, taip, nes tiksliau
apibrėžti šio leidinio vietą informatyvumo hierarchinėje sistemoje būtų sudėtinga. Jis gana išsamus, kad supažindintų su
svarbiausiais modernizmo aspektais ar bent jau žinomiausiais
vardais; tiesa, šalia vardų dažnai pasigendu argumentacijos, kodėl pasirinkta būtent ši asmenybė, abstraktaus
fragmentiško tarstelėjimo užtenka tikrai ne visuomet.
Užtat neabejotinai pakanka vizualios idėjų raiškos
rezultatų. Veikiausiai prieš paimant į rankas šį gidą derėtų
nusiteikti ne skaityti, o sklaidyti. Tuomet gal ir baigtinis efektas būtų geresnis, įsimintinesnis. Imkite gidą ir sklaidykite,
modernizmu besidomintys, skubantys komiksų, grafikos ir
kitokių menų mėgėjai.
Edgar Hilsenrath. Nacis kirpėjas. Romanas.
Iš vokiečių k. vertė Teodoras Četrauskas. V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2013. 440 p.
Viena įdomiausių praėjusių metų
literatūrinių naujienų – išverstas žydų
kilmės vokiečių rašytojo���������������
Edgaro Hilsenratho satyrinis romanas „Nacis kirpėjas“.
Autorius, kaip ir knygos herojus, yra
gyvenęs tiek Izraelyje, tiek Vokietijoje.
Geografiškai ir istoriškai nutolusios
valstybės romane veikia kaip skirtingų
tapatybių centrai, kuriuos sujungia profesionalaus kirpėjo ir ne ką mažiau profesionalaus žudiko asmenybė.

Kandžiai papasakota istorija
Skaitant istorinio pobūdžio literatūrą dažniausiai neima
juokas. Tai, kas buvo, atrodo didžiai baugu, neretai sunkiai
suvokiama žvelgiant iš šių dienų perspektyvos. Hilsenrathas
pasakoja apie Antrąjį pasaulinį karą, Holokaustą – vieną
žiauriausių kada nors įvykdytų nusikaltimų. Jis rašo apie tai
šmaikščiai, kandžiai, ironijos per maža nepasirodys, o per
daug – gali. Tačiau pavojaus persisotinti ironiškomis įžvalgomis nebelieka tuomet, kai žvelgi į praeitį šiek tiek kitaip,
atsargiau, kai skaitai fikciją, kaip galėjo būti, o ne neginčija-

Fortepijonų parduotuvė
Atkelta iš p. 4

Paskui pakilome į Naująjį tiltą. „Sunkus suodžių spalvos
Instituto kupolas išniro virš senų, pilkų namų pilko dangaus
fone. Namai saloje irgi buvo pilki, vienas, pasišiaušęs plonais
geležiniais pastoliais, atrodė kaip viela apipintas puodas“, –
rašė Józefas Czapskis. Viskas sutampa. Debesys sunkūs, lyg
betoniniai, o tolumoje lyg raudonais lūpų dažais pabrauktas
dangaus plotelis. Apėjome Institutą, kad išeitume į Rue de
Seine. Mažame skverelyje žaismingi atverstų knygų formos
suolai. Netoliese esančioje Rue Visconti ieškojome buvusio
lenkiško knygyno ir spaustuvės pastato, kitoje gatvės pusėje stovinčiame name kažkada gyveno Mickevičius. Seniai
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mą istorinį liudijimą. Tiesą sakant, kategoriško buvo šiame
pasakojime išvis nėra; Maksas Šulcas, pagrindinis veikėjas,
kalbantis apie praeities nutikimus, pats nuolatos abejoja jų
tikrumu: „Aš tikrai nesapnavau, nors ir nesu visai tikras. O
kas yra tikra šiame gyvenime? Ar aš esu aš? Ar tai tikra?“
(p. 213); „Šmėklų laivas! „Egzitas“! „Prisikėlimas“! Prisimenate? Vaiduoklis tas laivas. Kaip ir gyvenimas. Egzistuoja jis ar neegzistuoja? Buvo jis ar nebuvo? Ar viskas buvo tik
sapnas?“ (p. 408)
Sapnas tai ar ne, skaitytojui reikės nuspręsti pačiam. Ir
vis dėlto žydų genocido istorija papasakota vaizdžiai, originaliai, neįprastai kandžiai. Išryškinami stereotipai, tautų
skirtumai, visa tai tampa karnavalinėmis kaukėmis, kurias
išvydęs (perskaitęs) šypsaisi. Hilsenrathas įrodo, kad apie
skaudžius dalykus galima rašyti ne tik skausmingai.
Rašytojas papasakos jums ne tik apie fiurerį ant Alyvų kalno, bet ir apie žydo berniuko draugystę su vokiečiu, pastarojo, jau tapusio esesininku, karjerą, vėlesnę jo odisėją, karus
Izraelyje beigi daug kitų nutikimų, tikrų ir išgalvotų.

Neieškokite antisemitizmo, ieškokite Freudo
Šį romaną neabejotinai galima skaityti ir iš psichoanalitinio žiūros taško. Jau pradžioje Maksas Šulcas pasakoja
apie jį prievartaujantį patėvį; vėliau berniukas vaizduojamas
sapnuojantis kovą su motinos partneriu dėl jos meilės, taigi, išgyvenantis Edipo kompleksą. Vaikystės potyrius galima vertinti kaip tolesnių įvykių priežastis. Maksas Šulcas,
nužudęs vaikystės draugą Iciką Finkelšteiną, pasisavina jo
tapatybę. Vokietis tampa žydu, Maksas Šulcas tampa Iciku
Finkelšteinu, elgiasi, gyvena, meldžiasi taip kaip jo vaikystės
draugas ir beveik įtikina skaitytoją, kad vokiečio tiesiog nebeliko. Kita vertus, jis nuolatos prisimena įvykius, buvusius
ar nebuvusius Šulco gyvenime; kartais kalba kaip „aš, Icikas
Finkelšteinas“, o kartais kaip „aš, Maksas Šulcas“. Neišvengiamai norisi diagnozuoti herojui asmenybės susidvejinimą.
Pats Šulcas, tapęs Finkelšteinu, spėlioja: „Gal turiu nevisavertiškumo kompleksą? Ir tas kompleksas būdingas visai
žydų tautai? Aš klausiu savęs: ar neturiu ir iškastruotojo
komplekso?“ (p. 202) Kaipgi be kompleksų, jei knygoje
minimas ir pats Freudas. Be Freudo, čia sutinkame ir graiką Teiresiją, kuris, kaip byloja legendos, buvęs ir vyras, ir
moteris, taigi, fikcinio asmenybės susidvejinimo įspūdis tik
sustiprėja.
Chameleoniškas herojus tampa pretekstu pažvelgti į reiškinius iš dviejų absoliučiai skirtingų perspektyvų – žudiko
ir nužudytojo. Belieka mėginti nustatyti ribas tarp sapno ir
realybės, egzistuojančių literatūrinėje erdvėje: „Ar viskas
buvo tik sapnas?“

Anksčiau ar vėliau – praeina
Alvydas Valenta. Nuožmiai artėjantis. Eilėraščiai.
V.: Gimtasis žodis, 2013. 104 p.
Alvydo Valentos eilėraščių rinkinio pradžia datuojama 1969 metų liepos 20-ąja.
Prisiminimų laikas nugali esamąjį ar bent
jau išsikovoja vietą pirmosiose gretose, pirmuosiuose puslapiuose. Praėjęs laikas reinkarnuojamas į raides, nes toks pavidalas,
matyt, tvariausias. Bent jau poetams.
Įprasta ir visiškai nenuostabu, kad poetai
rašo apie poetus („Rašantys poetai“, p. 75);
stebėtis belieka tik tuo, kad patiems poetams šis reiškinys
veikiausiai neatrodo toks įprastas, nenaujas, nes uoliai ieškoma (ar bent jau šio teksto autorei norisi tikėti, kad ieškoma) būdų prabilti apie tai naujai. Neverta apgailestauti, kad
įgyvendinti tokius dar negirdėto neregėto bylojimo siekius
pavyksta tik nedaugeliui, nes „popierius moka klausytis“,
tad gal ir kalbama popieriui, o ne skaitytojams? Kita vertus,
tokiose eilutėse galima išskaityti konfliktišką lyrinio subjek-

gavau iš brolio 1838 metais Paryžiuje išleistą Adomo Mickevičiaus knygą „Poezje tom II“. Knyga gimė būtent čia,
Rue Visconti, buvusioje Rue des Marais Saint-Germain, nors
išspausdinta ji gal netoliese, Rue Jacob trisdešimtajame pastate. Tituliniame puslapyje matosi užrašas: „A. Jełowieckio
ir Bendrijos“ leidinys. Autoriaus peržiūrėtas ir pataisytas“.
Vėliau Adamas nuvedė mane į Rue Mange esančią mažą
fortepijonų parduotuvę. Žvilgantys instrumentai stovėjo vienas šalia kito, lyg vieni kitus nuo vėjo užstojantys žvėrys. Jų
plonos kojelės sunkiai laikė išbrinkusius liemenis. Adamas
prisėdo prie fortepijono. Kai palietė jį ranka, instrumentas
suvirpo, pažadintas iš letargo, kad tą pat akimirką atsilieptų tyru, krištoliniu garsu, tyliu skundu – daina apie pasaulio
trapumą.
Kažkada Vienoje užėjome į panašų fortepijonų saloną.
Mus pasitiko nepaprasto grožio moteris, nors šiandien jos
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to santykį su skaitytojais. Popierius glostomas už mokėjimą
klausytis, ergo, skaitytojai plakami už negebėjimą atlikti šio
veiksmo. Be abejo, dabar būtų galima prisiminti visą komunikacijos akto sistemą ir mėginti iššifruoti šį konfliktą-ne
konfliktą būtent tokiu principu (kuris, beje, būtų ganėtinai
naujas), bet tokiam veiksmui realizuoti reikėtų kitokios, atskiros erdvės.
Apie ką dar rašo poetai? Ogi apie pasaulį. Vienukart pasaulis abstrahuojamas virtualios erdvės kontekste („Ir pasaulis pamažu virsta didele šlako krūva, / [...] neįveikiamu
įpročiu / savo ramybę ir saugumą / vis dažniau patikėti interneto naršyklei“, „Testosteronas“, p. 11), kitukart minimas
kaip karnavalo, kruvino ir skersvėjuoto, elementas („Venecijos karnavalas“, p. 12). Pirmasis eilėraštis mezga tam tikras
prasmines gijas, kuriomis norisi sekti, kol galiausiai surandi „popiečio saulės prikaitintą šiltadaržį“, o štai „Venecijos
karnavalo“ žodžių šėlsmas iki galo nesuvaldytas, neišbraukytas – per daug nemotyvuoto chaoso, net jeigu tai karnavalas.
Toliau matome eilėraščio pasaulį, kurio lyrinis subjektas teigia atsisakantis bet kokio gnosis („nenoriu pažinti ir aiškinti
šio pasaulio“, „Fragmentai“, p. 15) taip, kaip kitame tekste
sąmoningai atsisakoma pasirinkti reinkarnacijos objektą, o
galiausiai ir patį reinkarnacijos procesą („Todėl, kai kitą kartą gimsiu, / tiesą sakant, / nieko, visai nieko nepasirinksiu /
ir visai nesiinkarnuosiu“, „Reinkarnacija“, p. 92). Taigi, nors
temos varijuoja, lyrinio subjekto pozicija nuosekliai sujungia atskirus tekstus į visumą.
Neišvengta ir kitos mūsų poetams būdingos tendencijos –
grūmojimo dievui, – nors čia jis, tiesa, kitoks, filosofų, bet
vis toks pat klastingas: „Tik filosofų dievas klastingas, /
žmogų išmokęs klausti, / jis niekada neatsakė / nė į vieną jo
klausimą“ („Ruduo“, p. 14). Švelniai, nepiktai pagrūmojus
autoriui dėl vietomis išskaityto slapstymosi nuo skaitytojų
pasitelkiant itin abstrakčius pasaulio, laiko ir kitų globalybių įvaizdžius, galima pagrūmoti ir dėl šimtus kartų skaitytų
banalybių, pavyzdžiui, „gyvybės trapų laikinumą“ („Saulėlydis“, p. 24). Laikinumas, suprantama, nėra tvarus, bet autoriaus kažin kodėl pasirinkta paversti jį dar trapesniu; šiuos
žodžius šalia „gyvybės“ perskaityti galima visur, tad poetų
tekstuose tokių nesusipratimų vis dėlto derėtų kaip nors išvengti. Taip pat derėtų išvengti nereikalingų įvardžių, kad
ir tokių, kuriuos aptinkame „Gyvenime“ (p. 17) – „jis turi
vieną gerą savybę – / anksčiau ar vėliau jis praeina“. Kadangi visame eilėraštyje kalbama apie gyvenimą, skaitytojams
nereikia papildomų įvardinimų; išbraukus „jį“ eilučių sąskambis tampa artimesnis poezijai.
Nors jau prisipažinau grūmojusi dėl laiko temos, tam tikrose žodžių dėlionėse ji suskamba. Gali būti, kad taip veikia
subjektyvi simuliuojamos realybės tematikos svarbos pajauta; galgi ne tokia ir subjektyvi, jeigu pažvelgsime globaliau
(taip, globaliai žvelgti kartais reikia ir netgi būtina). Štai Valenta pastebi, kad „televizijos kiekvieną sezoną / įsigudrina
laiką suspausti į vis trumpesnes atkarpas“ („Laiko paradoksai“, p. 72), o „Windows 7 čia niekuo dėti, / jeigu laikas nuo
šiol jau nėra nei ciklinis, / kaip senovės laukinių vaisingumo
misterijose, / nei linijinis, kaip mokė Augustinas, / o taškinis –
kaip didžiojo sprogimo akimirką“ (p. 73). Įdomios poetinės
įžvalgos, kurioms nereikia papildomų aiškinimų, kurių žodžių junginiams nestinga motyvacijos, priešingai nei „Išblėsusioje liepsnoje“ (p. 85), kur „karmos vėjas, / samsaros
debesys“ neatrodo kaip pagrįstas, motyvuotas pasirinkimas,
nes sukeitus žodžius vietomis iš esmės niekas nesikeičia.
Eilėraščių rinkinyje gausu nuorodų į kitus tekstus, pavyzdžiui, Herodoto „Istoriją“ ar Castanedos „Don Chuano
mokymą“. Į pastarąjį nurodančiu kovotojo etikos kodeksu
„Nuožmiai artėjantis“ ir baigiamas. Kova „už buvimą šiame
nuostabiame pasaulyje / šiuo nuostabiu laiku“ („Kovotojo
etikos kodeksas, arba Don Chuano pamokos“, p. 102) įprasmina kovotojo būtį. Ji anksčiau ar vėliau praeina ir galiausiai, kai viskas nuostabu, tai tikriausiai nebėra gera savybė.

– Agnė Alijauskaitė –

veido neprisimenu. Žinoma, ponai, galite išbandyti, prašom
groti, pasakė ji, o pati dingo kažkokiame užkaboryje už spintos su prospektais. Adamas grojo laisvai, lyg šį instrumentą
būtų pažinojęs metų metus, o aš sukinėjausi parduotuvėje
lyg muziejuje. Kai mūsų šeimininkė pasirodė vėl, ji vilkėjo
lengvą suknelę, jau spėjo persirengti. Orsė muziejuje ir Paryžiaus medicinos fakulteto pastate yra labai panašios jaunos moters lengvais apdarais statulos. Mergina švelniu gestu
praskleidžia apdarą, gerai matosi jos didelės, nuogos krūtys.
Tai alegorija gamtos, atsiskleidžiančios mokslui, mūsų pojūčiams, protui ir vaizduotei. Gamtą simbolizuojančios merginos bruožai taurūs ir dailūs, kaip moters iš Camus „Kryčio“,
kuri įkrito į Seną.
„Zeszyty Literackie“, 2009, Nr. 3 (107)
Vertė Kazys Uscila
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Vienas reikšmingiausių XX amžiaus pabaigos
bulgarų romanų lietuviškai
Georgi Gospodinov. Natūralus romanas.
Iš bulgarų k. vertė Gintarė Kubilickaitė. V.: „Baltų lankų“
leidyba, 2010. 144 p.

Bulgarų postmodernistai –
graudulio rašytojai
Prieš trejus metus pasirodė vieno reikšmingiausių ir labiausiai verčiamų šiuolaikinių bulgarų rašytojų Georgi
Gospodinovo (g. 1968) romanas lietuvių kalba „Natūralus
romanas“ (vertė Gintarė Kubilickaitė, redagavo Nida Norkūnienė). Romanas pateko į kelių lietuvių literatūros kritikų
akiratį (Dalia Zabielaitė, „Pelenų romanas“, Šiaurės Atėnai,
2010.IX.3; Laimantas Jonušys, „Rašyti natūraliai sunkiausia“, Literatūra ir menas, 2011.I.28), rašytoją trumpai pristatė vertėja (p. 142–143), bet recenziją norėčiau pradėti nuo
platesnės autoriaus „dosjė“. Į bulgarų literatūrą jis įžengė
kaip poetas – jau debiutinė poezijos knyga „Lapidariumas“
(1992) buvo pastebėta ir apdovanota Nacionaline literatūros
premija už debiutą, antroji poezijos knyga „Vienos tautos
trešnė“ (1996, 1998) taip pat įvertinta literatūrine premija. Debiutinis prozos kūrinys „Natūralus romanas“ (1999,
2000) apdovanotas nacionalinio konkurso „Razvitie“ („Raida“) I premija kaip geriausias šiuolaikinis bulgarų romanas.
O įtakingas gyvenimo būdo žurnalas „Egoist“, viena iš XX
amžiaus 10-ojo dešimtmečio Bulgarijos emblemų, G. Gospodinovo romaną įvardijo dešimtmečio romanu tiek pasiekta šlove, tiek „iš prigimties“. Neseniai iš Bulgarijos gavau
porą naujausių šio autoriaus knygų – romaną „Graudulio
fizika“ (2011), kuris apdovanotas keliomis premijomis, tarp
jų Nacionaline premija kaip geriausias 2012 metų romanas,
ir smulkiosios prozos rinktinę „Ir viskas virto mėnuliu“
(2013), kurios apsakymus lietuvių skaitytojams žinomas
slovėnų poetas Alešas Debeljakas apibūdino šitaip: „Vakarų
metafizika susitinka su Rytų Europos metafizika. G. Gospodinovo istorijos kupinos neįtikėtinų staigmenų, vaizduotės
vingių, jų kalba užvaldo.“
G. Gospodinovas (drauge su Zlatanu Zlatanovu, Jordanu
Eftimovu, Plamenu Doinovu ir keliais kitais) priskiriamas
prie jaunesniosios bulgarų rašytojų kartos, kuri savo kūryboje gvildena XX amžiaus pabaigos estetinius, ideologinius
prieštaravimus, ir yra tapęs šio laikotarpio bulgarų literatūros emblema. Rašytojai, gimę septintajame dešimtmetyje,
parodijuoja to laikotarpio estetines nuostatas, jų santykis
su praeitimi sudėtingas. Todėl ypač poezijoje ryšku siekis
keisti kalbą, emocingumą, poetinį subjektą, kūrėjai tai daro
ne tiesiogiai neigdami, o pasitelkę juoko kalbą, parodiją, jų
meninė kalba ne neigia, o keičia. Atsiskleidžia istorinės ir
poetinės plotmės dramatinis ryšys, tačiau nėra išorinio, akivaizdaus dramatizmo. G. Gospodinovo eilėraštis „Vienos
tautos trešnė“ iš to paties pavadinimo rinkinio kai kurių literatūros kritikų vadinamas vienu graudžiausių bulgarų kūrinių, kuriame kaktomuša suduriami du tautiniai simboliai:
1876 metų Balandžio sukilimas, istorinis tautos pasididžiavimas, ir kompotas, profanuota, buitiška detalė, ženklinanti
istorinį vakuumą. Prozoje ryšku žvilgsnis, atgręžtas į 7–9
dešimtmečius, jaunesniosios kartos rašytojams tai žlugusių
iliuzijų epocha. Pasaulis eižėja, randasi jo vientisumo netekties liūdesys, kuris paakina leistis ieškoti naujo romaniškumo, naujų literatūrinių išraiškų.
XX amžiaus pabaigos bulgarų literatūros kontekste G. Gospodinovo „Natūralus romanas“ užima svarbią vietą, tai savotiška to laikotarpio Bulgariją ištikusių istorinių, vertybinių,
kultūrinių, visuomeninių permainų kvintesencija.

Facetinis romano pasakojimo
būdas – iššūkis vertėjui
„Natūralus romanas“ konstruojamas pasitelkus facetiškumą, fizinę musės regėjimo savybę, ją autorius detaliai, kiek
enciklopediškai aprašo 29 skyriuje „Natūralios musių istorijos papildymas“: „Dvisparnių, ypač musių, sandara labai
įdomi. Musės akis yra tikras atradimas. Ji gerai ištobulėjusi ir apima beveik visą galvą. Tiesą sakant, akis susideda iš
tūkstančių paprastųjų akučių, arba facečių, kiekviena jų yra
šešiakampė ir šiek tiek gaubta. Kiekviena facetė fiksuoja tik
vieną paveikslo tašką, o visas vaizdas susidaro smegenyse.
Taip musė žvelgia į pasaulį mozaikiškai, arba facetiškai.
Manoma, kad musės trumparegės, bet ar galėtume įsivaizduoti kokį tikslesnį, detalesnį žvilgsnį į pasaulį?“ (p. 87) Ši
koncepcija pailiustruota bulgariško knygos leidimo (2000)
viršelyje: smėlio spalvos popieriaus lape išpjauti nelygūs
kvadratėliai, kai kurie jų išimti, pro žiojinčias kiaurymes

šmėžuoja paskirų, tarpusavyje nesusijusių vaizdų fragmentai. Tas pats viršelis panaudotas angliškame ir daniškame
knygos vertime, tokios pačios knygos apipavidalinimo idėjos laikėsi ir čekai. Pritariu D. Zabielaitei, kad lietuviškas
viršelis su pavaizduotais tualetinio popieriaus ritinėliais sulėkština, supaprastina įvairialypę romano plotmę. Gal šitaip
mėginta patraukti pirkėjų dėmesį?
Taigi romanui būdingas mozaikiškumas, jis pasireiškia ne
tik siužetiškai, bet ir per romano kalbą, jos nevienalytiškumą.
Štai skyriaus „00“ kalba, priešingai nei 29-ojo, yra kasdienė,
šnekamoji, čia pažerta ir vulgarizmų, žargono, pašnekovų
dialogai tarsi įrašyti, nugirsti kažkur kavinėje, viešoje vietoje (anot literatūros kritikų, čia susiduriame su trivializuoto
žaidimo dokumentiškumu parodija). Vertime išlaikomas tas
pats „žemasis“ kalbos registras:
– Gyvenau su viena pana, kuri amžinai sėdėdavo tulike.
[...] Sėdėdavau kaip šunelis koridoriuje prie durų ir abu
pliurpdavome. Kalbėdavome velniškai rimtomis temomis.
[...]
– Niūri vieta – tulikas, tikra skylė, landynė. [...]
– Nu jo... Ne... paprasčiausiai neišėjo. Nedvokė. Na, truputį.
– Pala... Čia ir yra šuo pakastas. Jei gali pakęsti panos,
kuri šika prieš tave, kvapą, jei tau nešlykštu [...].
(p. 24–25)
Šiame skyriuje vertėja pavartoja ir daugiau nenorminės
kalbos žodžių: glušas, nerauki, šikinykas, triusikai, bachūrai... Redaktorė tokios leksikos „neišbrokijo“, tad pavyko
išsaugoti šitos specifinės romano dalies vertimo ekvivalentiškumą.

Intertekstualumo vertimo problemos
Romanas supintas iš daugybės kalambūrų, kultūrinių, istorinių, literatūrinių užuominų, intertekstinių „tiltų“, o tai
visada iššūkis vertėjui. Dar didesnis galvosūkis, kai šitokios
„facetės“ originalo tekste (ir kalboje) žaismingai, ironiškai,
daugiaprasmiškai susilydo į viena. Vertėjas turi ne tik pats
susigaudyti, apie ką kalba, užsimena autorius, išmanyti ne
tik nacionalinį, bet ir platesnį, pasaulinį kultūrinį kontekstą
ir, versdamas kūrinį, pasitelkti išradingumą, rasti būdų, kaip
perteikti rašytojo mintį, intenciją, sumanymą, kad „išbarstytų“ kuo mažiau prasmių, žaismės.
Bemaž kiekvienas „Natūralaus romano“ skyrius prasideda epigrafu. Epigrafų čia yra visokių: ir nuo sienos nurašytas grafitis, ir antikos rašytojų kūrinių ištraukos, ironijos
pritvinkę humoristiški dvieiliai, šiaip kokio nors pasakojimo
„nuobiros“, haiku iš ankstesnių autoriaus eilėraščių knygų ir
pan. Aptarsiu tik vieną epigrafą, kuris puikiai pailiustruoja,
kad, versdama romaną, vertėja išties susidūrė su nepaprasta užduotimi. 37 skyriaus epigrafas trumpas ir lakoniškas,
bet prasmiškai itin talpus: Дзен дзенувам… (Tariama: dzen
dzenuvam.) Šioje frazėje į viena sulydomos skirtingos intertekstinės reikšmės, šitaip išgaunami nauji, netikėti prasmių
niuansai. Pirmas kultūrinis vektorius atpažįstamas ir vertimo
skaitytojui (gelbsti fonetika), tai sąsaja su dzenu, budizmo
pakraipa (ne veltui šiame skyriuje minimas Buda), antrasis
syja su bulgarų literatūra ir istorija. Bulgarų veiksmažodis
денувам („leisti dieną“: nuo žodžio ден – diena) turi kultūrinę įkrovą žodžių junginyje ден денувам (tariama: den denuvam), kuriuo prasideda žymus vieno iškiliausių XX amžiaus
bulgarų poetų Pejo Javorovo (1878–1914) eilėraščių ciklas
„Haidukų dainos“, skirtas bulgarų ir makedonų revoliucionieriui, kovotojui už laisvę, išsivadavimą iš Osmanų imperijos jungo Gocei Delčevui (1872–1903). Šiam eilėraščiui
sukurta muzika, o daina atliekama bulgarų vaidybiniame
filme „Мера според мера“ (1981) (laisvas vertimas: „Akis
už akį, dantis už dantį“), pasakojančiame apie 1903 metų sukilimą prieš Osmanų imperiją (ištrauką iš filmo, kur dainuojama ši daina, galima pasižiūrėti http://www.youtube.com/
watch?v=U1b2cmvDSYw). Taigi pasitelkęs žodžių žaismą – į
abu literatūrinę, istorinę konotaciją turinčios frazės žodžius
įterpęs raidę „z“, autorius į vienį sudeda dvi skirtingas pasaulėžiūras, kultūrinius kontekstus. Drauge ryškėja ironiška
rašytojo laikysena, būdinga postmodernistams, nuolat žongliruojantiems sąvokomis, tiesiantiems tiltus tarp, regis, nesujungiamų kultūrinių kontekstų.
Vertime turime „Dzen dzenuoju...“ (p. 112). Tokį vertimą sąlygiškai pavadinčiau transliteraciniu, originalo kalbos
raidės perteiktos vertimo kalbos raidėmis, tik bulgariško
veiksmažodžio priesaga -увам sulietuvinama ir paverčiama daiktavardinių vedinių priesaga -uoti. Išmetę raidę „z“,
gausime prasmės neturintį junginį (priešingai negu originalo

tekste). Bet, man regis, susidūrus su tokiu iššūkiu, vertėjui
nepaprastai sunku rasti tą „magnetą“, kuris į vienį (šiuo atveju į lapidarinį (!) posakį) sutrauktų tokius skirtingus kultūrinius klodus, pasaulius. Manau, kad, pasitelkus tiesiausią,
transliteracinę strategiją, vertėjai vis dėlto pavyko kai ką
perteikti: „Natūralaus romano“ naratyvui būdingą ironiją,
šmaikštumą, glaustumą; vertime eksplikuotas ir autoriaus
nuolat eksploatuojamas žodžių žaismas: dėl abiejų kalbų
ypatumų pavyko išsaugoti beveik autentišką epigrafo skambesį. Kita vertus, lietuvių skaitytojui, deja, lieka užvertos
durys į prasmių persiliejimo, intertekstualumo, bulgariškų
konotacijų pasaulį. Turbūt tai toks atvejis, kai reikalinga
išnaša, paaiškinimas, manau, vertėtų skaitytoją įvesti į bulgariškąjį kontekstą. Taip pat ne pro šalį būtų paaiškinti, kas
tokie yra Bai Ganiu ir čorbadžija Markas, nors iš konteksto
aišku, kad tai literatūrinių kūrinių veikėjai (žr. 3 skyrių), bet
vargu ar lietuvių skaitytojai žino, kad kalbama apie XIX amžiaus pabaigos bulgarų klasikų romanus, padariusius esminę
įtaką paskesnei bulgarų literatūrai. Aleko Konstantinovo Bai
Ganiu – toks homo balcanicus, „balkaniškas subjektas“ (matyt, dėl pabrėžto personažo karikatūriškumo jį asocijuoju su
šauniuoju kareiviu Šveiku); o čorbadžija Markas yra Ivano
Vazovo romano-epopėjos „Junge“, žadinančio bulgarų tautinę savimonę ir siekį išsilaisvinti iš Osmanų imperijos, veikėjas. Bet iš vertimo visumos matyti, kad vertėja pasirinko
strategiją neaiškinti bulgarų kultūros, literatūros faktų, asmenybių ir nuosekliai šito laikėsi.

Apie saldainius „Karvutė“, laikraštį
„Komjaunimo tiesa“ ir garsenybes
Vertėtų šiek tiek aptarti bulgariškų realijų, kurių romane
tikrai apstu, vertimą. Regis, čia ne visada laikomasi nuoseklios vertimo strategijos. Štai kelių buitinių realijų vertimas:
šokoladas „Krava“ (p. 62), saldainis „Karvutė“ (p. 114);
šokolado pavadinimas ne išverstas, o transkribuotas, o bulgariška karamelė „Mū“ virto saldainiu „Karvutė“. Realijų vertimas neiškraipo tikrovės faktų, bet verčiant vis dėlto derėtų
laikytis nuoseklumo: arba visus konditerijos gaminių pavadinimus transkribuoti (šiuo atveju pavadinimas „Mū“ būtų aiškus vertimo skaitytojams, o dėl transkribuotosios „Kravos“
suabejočiau), arba išversti – šokoladas „Karvutė“, kadangi
tekste šis saldėsis tiksliai apibūdinamas: švelnus, pieniškas,
su dideliu riešutu (p. 62), skaitytojui jo pavadinimas neturėtų
asocijuotis su mums žinomu saldainiu „Karvutė“.
Įdomus atvejis man atrodo, kai vertėja išverčia, veikiau
„konvertuoja“ laikraščio pavadinimą: socialistinėje Bulgarijoje leistas laikraštis „Работническо дело“ („Darbininkų reikalas“) lietuviškame tekste virto „Komjaunimo
tiesa“. Suprantama, šitaip vertėja siekė išryškinti nuorodą į
„anuos“, socialistinius, laikus. Šiam tikslui tokia gerai žinoma realija iš sovietinės Lietuvos gyvenimo labai paranki, o
paliktą transkribuotą variantą ne kiekvienas skaitytojas suprastų. Bet vis dėlto turime reikalą su realija, kuri visų pirma yra tikrovės objektas: laikraštis tokiu pavadinimu, koks
yra lietuviškame tekste, Bulgarijoje nebuvo leidžiamas, tad
išeina, kad vertime iškraipomas tikrovės faktas. Matyt, išvertus leidinio pavadinimą, teisingu pjūviu būtų atskleista ir
ironija, kuria dvelkia kontekstas, aiškumo dėlei reiktų įterpti
žodį „laikraštis“, sakinys skambėtų taip: „O pats su draugu vakarais pliekė „šešiasdešimt šešis“ [...] ir po laikraščiu
„Darbininkų reikalas“ pakišdavo tokį pat suglamžytą levą.“
Šitaip išsaugoma „proletariškumo dvasia“, aiškiau sufokusuojamas šmaikštus, ironiškas autoriaus žvilgsnis į buitinį
paprastų darbininkų gyvenimo epizodą.
18 skyriuje, kur pateikiamas septintojo dešimtmečio malonių dalykų sąrašas, vardijamos ir įvairios asmenybės. Kai
kurios jų yra pasaulinės garsenybės: „malonumas, kai tėvams
malonu: Elvis Preslis, Paša Christova, Džina Lolobridžida“
(p. 59). Nežinant, kas yra P. Christova, galima susivokti, kad
ji – arba aktorė, arba dainininkė, nes vardijama prie muzikos
ir kino pasaulio įžymybių. Bet, manau, neaiškūs lieka kiti vardai, pateikti štai tokiame kontekste: tarp cigarečių „Slynce“
be filtro dėžutėje su dangteliu ir pirmojo gramofono: „Gundi
(tėvui), Apaštalas Karamitevas (mamai)“ (p. 59). Šie vardai
jau prašosi paaiškinami, vis dėlto turėtų išryškėti, kodėl tėvui – pirmas, mamai – antras. Manau, vienas tinkamų variantų šiuo atveju būtų tiesiog įterpti papildomą informatyvų
žodį: futbolininkas Gundis (arba Georgijus Asparuchovas) ir
aktorius Apostolas (ne Apaštalas!) Karamitevas, šitaip vertimo skaitytojas susidarytų aiškesnį vaizdą, nes bulgarams
tai yra gerai žinomos asmenybės, o (jaunesniems) lietuvių
skaitytojams – vargu.
Nukelta į p. 11
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Maloni permaina
Kaip ir kiekvieną vakarą, taip ir tą, kuris mus labiausiai domina, ponas Gliukas, įpročio ir vidutinių gabumų žmogus,
sėdėjo kuklaus savo butelio virtuvėje. Jo
linksmame apskritame veide švietė pasitenkinimas – vakarienės metas, metas pavalgyti sočiai ir gardžiai ir atsiskonėti už
paskubomis tarnyboje sušveistą lauknešėlį; sumuštinius visada iš to paties: duonos,
sviesto, dešros ir marinuotų agurkų.
Tie marinuoti agurkėliai pastaruoju metu
gadino nepriekaištingą mūsų herojaus reputaciją, grasino suteršti iš pirmo žvilgsnio, rodos, nesuteršiamą jo garbę. Prasidėjo
viskas labai paprastai ir nepiktybiškai; vienas pono Gliuko bendradarbis, sąmojingo
ir šmaikštaus proto, jo pusėn paleido draugišką pastabą, tiesa, kontoroje ji turėjo pasisekimą, nes sukėlė šiokį tokį pagyvėjimą
ir drovų krizenimą. Drovų – nes pirmiausia
ponas Gliukas buvo visai orus žmogus, gal
trečia ar ketvirta persona pagal reikšmin- Eglė Šakalytė. Vasaros pietūs. 2013
gumą sudėtingoje kontoros klasių sistemoje. Kažin kokį laiko tarpą, to nė pats Albinas Gliukas stebėti...“ – konstatuoja jis gromuliuodamas kąsnį burnonesuprato, vyko ypatingas ir subtilus procesas, dėl kurio je, prieš tai gerą valandėlę su romiu susidomėjimu tyrinėjęs savo rankos įspaudą, kontūrus ir linijas. Galiausiai
kontoroje jo valgymo ypatybės įgijo erzinamą pobūdį.
Matyt, toks paprastas ir kartu išskirtinis sumuštinių atsižiūrėjęs ponas Gliukas perbraukė ranka per stalą nukvapas, o turbūt reikėtų atskirai paminėti būtent mari- šluodamas duonos trupinius ant žemės.
Staiga – skambutis į duris. Albinas Gliukas paskubomis
nato, agurkėlių marinato kvapą, kaip labiausiai istorijoje pasižymėjusį, pamažu pradėjo varginti bendradarbius. praryja kramtytą gabalą duonos ir užbliauna:
– Kas?!
Tuomet lyg ir buvo kolegiškai primiršta ir nurašyta ta pati
Ponas Gliukas laukia valandėlę kitą. Jo balsas geras:
klasių sistema, kurios buvo nuo seno skrupulingai ir tvarkingai laikomasi, nes ponui Gliukui, trečiam ar ketvirtam stiprus, sodrus bosas. Žmonės tokiais balsais didžiuojasi,
asmeniui kontoroje, imta rodyti mažiau pagarbos, o dau- o be to, savuose namuose jis valdovas. Bet žmogus už
giau atlaidaus maloningumo. Pats Albinas Gliukas, nors durų neatsako. Tai turbūt jo balsas tęvas ir silpnas. Dabar
ir nepasižymėjęs aštria įžvalga, dėmesiu detalėms ir su- į duris jau pasibaladoja. Ir dar kaip – beldimas atkaklus.
pratingumu, darbo vietoje pradėjo jaustis labiau kaip vai- Albinas Gliukas atsistūmė kėdę nuo stalo ir nusipurtė trukas, pasodintas prie vieno stalo su suaugusiaisiais, negu pinius nuo marškinių. Paglostęs savo pilvą nužingsniavo
lygus su lygiais. Taip, matyt, kartais gyvenime nutinka, žiūrėti, kas vakarą žmogui ramybę trikdo.
Albinas piktai atplėšia duris ir išpūtęs akis, suraukęs
netgi labai neteisingai, kad apmaudūs mažmožiai bemaž
nepastebimai pakeičia aplinkinių požiūrį į vieną ar kitą antakius sububena:
– Kas?
nesusipratėlį. O juk grynos smulkmenos!
– Tolimas Albino giminaitis, – prataria nustebintas AlTrumpai pasakysime, kad darbas Albinui Gliukui
nustojo būti mielas: kiekviena diena – naujas mūšis bino Gliuko rūstumo maždaug trisdešimties metų vyras,
nesibaigiančiame menko masto, bet dvasinių išteklių rei- stovintis laiptų aikštelėje. Dėlei saugumo jis nuo durų atkalaujančiame kare. Galgi tasai nejaukumas būtų pamažu sitraukė gerą žingsnį atgal.
Albinas su nepasitikėjimu nužvelgė nepažįstamą žmonuslopintas, jei ne Gliuko atkaklus, ryžtingas, didvyriškas
užsispyrimas per pietus valgyti vis tą patį kiekvieną dar- gų. Tikrai pirmą kartą jį matė. Galva tvarkingai apkirpta,
bo dieną, varant nekantrų, irzlų nuobodulį ir susirūpinimą sušukuota; plaukai perskirti per vidurį. Apranga ir maniekolegoms. Veikė juos tatai kažkaip keistai, kėlė jiems ner- ros aiškiai dabitiškos. Nosis didoka, bet aiškiai gliukiško
vingą įtampą, o kentėjo nuo to daugiausiai tik vienas tar- prigimimo. Sučiaupęs lūpas tolimas giminaitis stovėjo ir
nautojas. Albinas Gliukas būtų žmogus kaip žmogus, bet laukė, kol Albinas ką nors pasakys. Bet Albinas nieko netaip yra tol, kol išsitraukia pietų dėžutę, kur – sumuštiniai sakė, jis tik tyliai numykė kažką panašaus į „hm“.
– Man pavesta jums šį tą pranešti, – stoviniuodamas
iš duonos, sviesto, dešros ir agurkų. Smalsumas visados
nuviliamas ir suerzinamas. O Albinas Gliukas, anksčiau prie durų dar pridūrė: – Geriau ne laiptinėje. Jei leistumėvaikščiojęs tiesus, išdidžiai pakelta galva, dabar kontoro- te. Pats negi brausiuos į svetimus namus.
– Hm! Prašom, užeikite... Kukliai aš čia įsitaisęs, bet,
je kūprinosi ir be priežasties graudžiai raukydavosi.
Užtat namie jis atsipūsdavo; net ne tiek fiziškai, kiek žinote, – kalbėjo Albinas, vesdamas svečią į virtuvę, –
morališkai. Parimęs ant stalo ponas Gliukas pirštais plėšė rimtam žmogui ir viso šito užtenka. Tik mąstyti reikia.
itališkos duonos kepalą ir tingiai, nieko nesakančiu žvilgs- Štai, sėskitės, prašom.
Virtuvė buvo nedidelė: pageltęs nuo amžiaus šaldytuniu spoksojo pro langą į tuščią kiemą. „Valgyt sveika...“ –
galvojo jis. Galvojo ir atsidėjęs žiaumojo kąsnį po kąsnio. vas „Snaigė“ stovėjo palei vieną, o dujinė viryklė, kriauPašonėje dar gulėjo ant lėkštutės padėtas šviežio geltono klė ir dvi sukežusios, trūnijančios spintelės – palei kitą
sviesto kubelis. Pono Gliuko rankose kartkartėmis mitriai sieną. Svečias ir Albinas atsisėdo vienas priešais kitą prie
sušvytuoja peilio ašmenys – tai jis kruopščiai, įgudusiais virtuvinio stalo. Tarp jų kažkaip gėdingai kėpsojo trečdajudesiais paplekšnoja duonos gabalėlį sviestu ir pasigar- lis kepalėlio duonos.
– Duonoje daug angliavandenių. Sveika.
džiuodamas sukandlioja. Paprastas maistas geriausias,
– Žinau.
sočiausias ir tinkamiausias lietuviškam pilvui – štai tokia
– Į nieką nekeisčiau.
maksima gyvenime vadovaujasi Albinas Gliukas. „Gal
Svečias duonos, matyt, nenorėjo. Albiną – atvirkščiai –
geriau išeiti iš darbo...“ – ūmai kaip žaibas plyksteli galvoje mintis, bet Gliukas išgąsdintas ir nustebęs nuveja ją ta duona masino. Abu tyli. Svečias žiūri į poną Gliuką,
šalin. Nebuvo viskas gi taip baisu, bet ponas – opus viso- ponas Gliukas užsispyręs spokso į duonos kepalą. Nejaukiems tokiems nutikimams; širdį nuolat graužia kaltė, su- ku truputį.
– Jūs nepykite, pabaigsiu valgyti. Nesinori, kad geras
sirūpinimas, toks, lyg ką bloga būtų padaręs, o atsikratyti
maistas sugestų. O jūs kalbėkite. Aš mielai paklausysiu,
jokiais būdais nepavyksta.
Mintis pasąmonėje vis dar spurdėjo kaip kokia menka ne bėda gi.
Albinas Gliukas abiem rankom godžiai pastveria duožuvytė, Baltijos jūroje pagauta, o saulė jau ritosi vakarop.
Danguje žėrėjo rauzgani debesiukai ir rausvino virtuvės ną. Namai juk jo, kam čia varžytis? Tada linkteli svečiui,
palangę. Ant pliko medžio atskrido kuosa. Pažiūrėjo pro maždaug: „Nagi kalbėkite, leidimą iš manęs jau gavote“,
stiklą į poną Gliuką ir luktelėjusi akimirką nuskrido. Po- ir toliau plėšo duoną, kramto ją ir gromuliuoja kaip jautis,
kuriam gyvenime viskas pabodę. Svečias pagaliau prisinas Gliukas neįsižeidė.
Ant stalo nuo duonos kepaliuko pamažėle byrėjo miltai. stato. Jis taip pat Gliukas. Tik Rimvydas, ne Albinas.
– Ar žinojote, brangus, mylimas giminaiti, kad AmeriPonas Gliukas juokais priglaudžia prie stalo delną ir palieka atspaudą. „Didelis sveiko ir mitraus piliečio delnas. koje irgi gyveno Gliukai?
Albinas linktelėjo galvą. „Kas tie giminės... Bet kad
Ir nekaltas aš dėl nieko, nekaltas. Nėra ko išsprogdinus
akis mane kontoroje įkyriai persekioti ir taip neteisingai dar taip kokį agurkėlį išsitraukus!“ – tarsteli sau rankose

gnaibydamas minkštą, purią itališką duoną.
Svečias atsiduso ir patylėjo lyg ruošdamasis
kokią svarbią žinią pasakyti. Baisiai rūpėjo
Rimvydui savo žodžiais didelį įspūdį padaryti, pritrenkti kiek įmanoma fiziškiau, kad pašnekovo veide ir visoje povyzoje atsispindėtų
nuostaba.
Nei Albinas, nei svečias nepastebėjo, kaip
tykiai užslinko prieblanda. Virtuvėje tamsu, o
nė vienam tai nesvarbu. Širdį Albinui gelia,
kad duonos kepaliukas nepastebimai mąžta;
Rimvydas susikaupęs bando žodžius galvoje
efektingai sudėlioti.
– O, žinojote! Šit kaip... – svečias pažvelgė
į tuščią kiemą. Prabėgo šuo.
Kad prieš Rimvydą įsitaisęs Albinas Gliukas bent nežiaumotų taip garsiai, išgauti
reikiamą įspūdį būtų dar visai paprasta. Bet
ne – sėdi jis pilvą atstatęs. Dūsauja, matyt,
skanu jam valgyti; atsipūtęs meiliai žiūri tai į
sieną, tai į Rimvydo tarpuakį, tai į valgį. Baisiai Albinui patinka itališka duona. Rimvydas
nutaisė liūdną veidą ir pasilenkė per stalą:
– Teta Bronė numirė.
– Hm?! – reikšmingai krenkštelėjo Albinas nesėkmingai bandydamas tokią tetą prisiminti.
– Taip taip, jūsų senelio sesuo. Jos gyvenimas, kiek teko girdėti, nebuvo vien rožių kilimais klotas. Vargšė mūsų teta Amerikoje gyvendama šeimos nesukūrė. Ryšius
su Lietuva visai buvo nutraukusi, tai tiek ir žinau... Bet
miela tetulytė Amerikoje susikrovė kapitalą. Mano nuomone, pinigai nemaži. Jūs ir aš, – parodė jis pirštu į save
ir Albiną, – esame jos artimiausi giminės. Iš to išplaukia
išvada, jei suprantate, kur link kreipiu mūsų šneką, kad
josios sukauptą turtą mudviem ir teks pasidalinti.
Albinas sukluso ir duonos nebeplėšydamas pažvelgė į
svečią su neslepiamo smalsumo išraiška akyse. Rimvydas
lėtai persisvėrė per stalą ir sušnabždėjo ilgą, visai padorų
skaičių ponui Albinui Gliukui.
– Tikrai taip, – reikšmingai žvelgdamas į Albiną pasakė
svečias ir vėl atsilošė kėdėje.
Albinas, tai baldamas, tai rausdamas, klausiamai žiūrėjo į giminaitį, kuris tą akimirką labai mielas širdžiai pasidarė, būtų visą veidą, nemeluoju, išbučiavęs. Net kėdė, ir
ta, rodos, sugirgždėjo iš nuostabos ir susižavėjimo. Sunku
buvo patikėti svečio žodžiais. Duonos likučius jis suvyniojo į popierių. Pažiūrėjo pro langą ir nustebo, kad jau
spėjo sutemti. Kol Rimvydas Gliukas gerame rudos odos
portfelyje ieškojo dokumentų, Albinas Gliukas tvarkingai
užsisagstė švarką ir apsižvalgęs virtuvėje nusprendė, kad
jo buteliui reikalingas remontas.
– Ačiū, – tarė Albinas Gliukas išsitiesdamas, kai Rimvydas dėliojo pluoštą įvairiausių dokumentų, kuriuos reikėjo užpildyti, ant stalo.
– O, niekis. Prašom, – kilniai numoja ranka Rimvydas. – Smagu juk giminaitį aplankyti. Bus progų, dar susitiksim.
Svečias patenkintas sukikeno. Jo žvilgsnyje akimirką
blykstelėjo lyg ir lūkestis, lyg ir viltis. O Albino veide
buvo matyti baisiai didelė pastanga atrodyti oriai ir išdidžiai.
Atsistojęs jis palydėjo svečią link durų, o atsisveikindamas nusišypsojo keista mandagia šypsena, sakytumei,
su pretenzija į solidžią ir rafinuotą veido išraišką, taip
būdingą tam tikram komiškam sluoksniui gyventojų, ir
spustelėjo svečiui ranką.
Rimvydas buvo pritrenktas dėl staigios pono Gliuko elgesio permainos. Sutrikęs ir nustebęs, jis nemandagiai ir
nesimpatingai nusijuokė ir išmovė pro duris.
Albinas išlydėjęs svečią ir likęs vienas priėjo prie veidrodžio. Naujiena, kurią giminaitis atnešė, matyt, jam
buvo reikšminga ir įspūdį padarė neblogą, nes prieš poną
Gliuką veidrodyje stovėjo visai kitas, žavingas žmogus.
Žinoma, vis dar toks padoriai tuklus, sveiko rausvo veido, šviesbruvis. Tik gal papuikęs truputį, gal šiek tiek
nepamatuotai išdidus, gal ir ne pats protingiausias, bet
tikrai nepaprastas. Veidas įgavo naują išraišką. Albinas
Gliukas buvo apstulbintas tokios permainos. „Darbas,
kolegos – fin, senas gyvenimas – fin!.. agurkėliai... irgi
fin… – nusišypsojo sau ir tvirtai apsisprendė: – Rytojaus
meniu – raudonieji ikrai!“

– Gintarė Beresnevičiūtė –
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Sveikas, senas alytiški

Autoriaus piešinys

Seni, nuo drėgmės pilki mediniai namai.
Rudens vėjo draskomi klevų lapai. Gatvių
klanuose tamsūs atspindžiai. Tamsoje girgždančiu dviračiu į gamyklėlę važiuojantis
vyriškis. Tarpudaržiais, pasispaudęs po pažastimi nušiurusį portfelį, į tarnybą einantis
senosios kartos mokytojas. Jau vakare, ištaisęs mokinių sąsiuvinius, prisės prie greita rašysena ir piešiniais išmarginto visatos
kosmogoninės teorijos kūrimo rankraščio.
Kitoje gatvėje jo kolega nagrinės priebalsių kaitą dzūkų tarmėje. Jų veiklos kryptys
skirtingos, bet vienija tai, kad gimė netinkamoje vietoje netinkamu laiku: baigę mokslus Kaune, ruošėsi tęsti studijas sorbonose,
bet tada pasaulyje prasidėjo didysis tvanas.
Dabar jie kuria savąsias mokslo teorijas su
viltimi, kad jos ateityje padarys mokslo pasaulyje perversmą. Deja, jei sulauks to laiko,
kai galės publikuoti bemiegėmis naktimis
išprotautus veikalus, mokslas bus nužengęs
toli į priekį ir jų teorijos bus apaugusios žaliais pelėsiais. Miestelio centre prie duonos
parduotuvės namų šeimininkių eilė – žiovaujančių, viena akimi stebinčių vienakojį
stribą Tafilių, pagal tik jam žinomas taisykles įvedinėjantį tvarką. Ant medinio stulpo pakabintas garsiakalbis metaliniu balsu
plyšoja propagandinius šūkius. Pušynu,

gąsdindami karkiančias kuosas, į mokyklą
sliūkina mieguisti vaikai. Grįždami į namus
jie su slaptu pavydu stebės vaiknamio auklėtinius – murzinus, šašuotus, bet padūkusius
ir linksmus. Maždaug toks mano ir panašių
į mane vaikystės fonas šeštajame dešimtmetyje – jo prisiminimų, nuogirdų likučius išsaugojau iki šių dienų. Daugelis dalykų šių
dienų žmogui tiesiog nežinomi ir nesuprantami. Kaip kareivinių rajone važinėjantys
keturkampiai asenizatorių vežimai su prikabintu prie ilgos karties kaušu. Ir vargas būdavo šių „specialistų“ atžaloms mokykloje:
ten jie ilgam įsigydavo toli gražu ne skambią pravardę. Jas, įvairaus skambumo, turėjo
beveik visi paaugliai: pagal būdo savybes,
pavardes arba visai neaiškius kriterijus. Augant jos daugumai savaimingai dingdavo, o
prie kai kurių prikibo visiems laikams. Tad
visai nenuostabu, kai gatvėje pašauktas Makaronu, Šekspyru ar Sudvajų Orliku atsilieps
žilų plaukų aureole plikę pasipuošęs pagyvenęs žmogus. Jaunesnės kartos vyriškis iki
šios dienos vadinamas Chirurgu, nors peiliu
naudojasi tik pjaustydamas kepsnį (teatleidžia man tikri gydytojai už tokią parabolę).
Paauglystėje su bendraamžiais žaidžiant
karą jo priešas „įsegė“ į šlaunį pneumatinio
šautuvėlio kulką. Tokiais atvejais pasisakyti

Vienas reikšmingiausių XX
amžiaus pabaigos bulgarų
romanų lietuviškai
Atkelta iš p. 9

Lietuviškame tekste yra ir gerų realijų vertimo pavyzdžių.
Antai bulgariškas dviratis „Balkanče“ tekste vadinamas tiesiog dviračiu: „Gulėjom ir laukėm, kol išgirsim tėvą sakant:
nagi, jau užteks pusei dviračio“ (p. 114). Pasirinkus generalizaciją (labiau apibendrintą vertimo atitikmenį), skaitytojas
neapkraunamas papildoma, šiuo atveju nebūtina informacija. Štai dar kelios vykusiai išverstos kulinarinės realijos: bulgariškas alkoholinis gėrimas „mastika“ pavadintas anyžių
trauktine (p. 61), o Bulgarijoje geriamas rytietiškas gėrimas
„boza“ išverstas kaip sorų gėrimas (p. 52). Čia vertėja pasitelkė aprašomąjį realijų vertimo būdą.

Dėl eiliuotų intarpų vertimo
Į „Natūralaus romano“ tekstą įsiterpia ir keli eilėraščiai:
T. S. Elioto, paties autoriaus, grafitis, roko dainos ištraukėlė,
haiku. Aptarsiu tik kelis. Štai „odė“ Tomui Kreperiui (klozeto su nutekančiu vandeniu išradėjui), užrašyta, žinoma,

tėvams, kaip visi žino, yra labai netaktiška, o
gydytojo prašytis pagalbos – visiškas tabu.
Todėl sužeistasis prisėdo ant beržinės kaladės ir lenktiniu peiliuku pasidarė pats sau
operaciją. Nuo tada jis visiems laikams liko Chirurgu. Daug tokių istorijų galima
papasakoti, bet pasakytas žodis primena nuskrendantį žvirblį, o parašytas, jeigu žmonės
nepamiršta skaityti, išlieka ilgesniam laikui.
Prieš keliasdešimt metų su broliu slėpėmės
nuo lietaus Pirmojo Alytaus, kuris kažkada
buvo svarbesnė miesto dalis, pušyne po laidojimo koplyčios stogu. Pro grindyse „lobių
ieškotojų“ iškirstą skylę matėme apverstą
caro pulkininko žmonos karstą, ant postamento klūpantis ketinis angelas tikriausiai
iš nevilties dėl tokio barbariškumo kėlė į
dangų rankas. Lietus nesiliovė, tad mūsų
dėmesys savaime nukrypo į plytų sienas, kurios išsaugojo šimto metų senumo užrašus,
išbraižytus vinimi, užrašytus cheminiu pieštuku. Iš jų buvo galima sudaryti savotišką
papročių antologiją. Seniausieji, išbraižyti
kirilica, labai lakoniški, konstatuojantys faktą, kad čia 1911 metais lankėsi Stiopa, Fiodoras ar Michailas. Nepriklausomybės karų
metu užrašai tampa herojiškesni: „Kovosiu
su bolševikais iki paskutinio patrono“ ir t. t.
Bet, cituojant Šekspyrą, „pasibaigė nesantaikos žiema, / po Jorko saule vasara suspindo,
/ ir debesys, kurie taip slėgė mus, / palaidoti
gilybėj okeano“: prasidėjo lyriškasis laikotarpis, o apogėjų pasiekė maždaug Salomėjos Nėries lyrikos suklestėjimo metais su
meilės prisipažinimais, atodūsiais, žydinčiomis alyvomis. Vėliau, kilus didiesiems
pasauliniams kataklizmams, kurie vadinami
Antruoju pasauliniu karu, užrašų nematyti.
Kam tada galėjo rūpėti bezų kvepėjimas,
lakštučių čiulbėjimas? Beje, esu tos nuomonės, kad nebuvo nei Pirmojo, nei Antrojo,
buvo vienas Didysis karas su nedidele pertrauka. Tarpukaris – tik pertraukėlė jėgoms
atgauti. Kaip mušeikų grumtynėse, kai jie
prisėda, netgi pavaišina vienas kitą duonos
riekele, lašinių gabalėliu, tabaku. Tada tingiai keliasi, sako: „Na, vyrai, tęsiam.“ Ir
tęsia daug nuožmiau negu prieš tai. O grįžtant prie užrašų ant koplytėlės sienų, tai juos
apibendrino juodais dažais riebiai užteptas
užrašas. Lietuviškai skambėtų: „Eikit jūs
visi..., o aš į Voronežą, į dembelį važiuoju
[demobilizuojuosiu], 1956.“ Net gaila, kad
restauravus koplyčią nebeliko tokių epochinių metraščių. Bendraujantys su manimi
įsižeidžia, kai atsisakau žiūrėti jų kelionių

atitinkamoje vietoje: „Kreperio išradimas – / Visų apsidžiaugimas, / Kad sėdi švariai, / O ne tupi pakrūmėj...“ (p. 40)
Eilėraštukas lakoniškesnis negu originale (atliepia autoriaus
polinkį į lapidarinį stilių), tai pateisinama, nes čia svarbiausia imituoti grafičio „poetiką“, kuriai dažniausiai būdingas
glaustumas, ir perteikti šmaikščiai išreikštą mintį, girdi, išradėjas Kreperis padarė savo įnašą į civilizacijos raidą, suteikė
žmonėms komfortą. Todėl, manau, nėra svarbu ir tai, kad
vertime neišlaikomas originalo rimas abab. Kitas pavykęs
vertimas – šmaikšti, „negraži“ dainutė: „Mungo Džeris nesnaudžia / Turi žmoną naują / Ji jam kepa kiaušinius / Jis jai –
vaikučius“ (p. 63). Smagiai surimuota ir labai aišku, kodėl
dainutė pavadinta „negražia“.
O štai kitas atvejis, kai aiškiai, gražiai vertime surimuotos
paskutinės eilėraščio eilutės skamba nepriekaištingai: „Portugalija – vakarai / Kolorado vabalai / Nenuskris atsitiktinai“
(p. 73), bet neperteikiama svarbi žinia, prarandama autentiška nuotaika. Iš tiesų, pažodžiui išvertus, paskutinė eilutė skamba šitaip: „Niekada nenuvyksiu tenai.“ Eilėraštyje
pasakotojas atveria širdį, perteikia savo ilgesingą nuotaiką,
mat iš konteksto ir šio eilėraščio „sukurpimo“ aplinkybių
sužinome, kad Venecijoje jis susipažįsta su portugale Karla, bet su ja vos beužsimezgęs romantiškas ryšys nutrūksta,
nes reikia išsiskirti ir keliauti toliau. Todėl manau, kad šiuo
atveju dėl siužetinių romano niuansų būtų galima paaukoti
ir rimą, nes vertime eilėraščio finalas kažkaip „pjaunasi“ su

nuotraukas, nesidomiu šeimos albumais, esu
visiškai abejingas blizgiems fotografijų albumams, bet vidinį virpulį pajaučiu žiūrėdamas senąsias, anonimiškas nuotraukas. Jose
įdėmiais žvilgsniais žvelgia rūstūs čebatuoti
ponai, pasipuošusios, bet dar valstietiškomis
rankomis ponios, svajingos, žydinčių alyvų
fone įsiamžinusios gimnazistės saulėje įdegusiais veidais, kurios iki praėjusio amžiaus
ketvirtojo dešimtmečio viena kitą vadino
„koležanka“. Jų likimas? Mano nuomone,
miestą vadinti miestu galima tik tada, kai
yra tradicijos, kartų tęstinumas. Ir čia paradoksas: išskyrus nedideles išimtis, jo nėra,
jis ištrintas – kažkuriuo laikotarpiu tarsi mokyklos klasės lentoje užrašai, kurie nušluostomi drėgna kempine, kad vėliau atėjusieji iš
raidžių liekanų bandytų naujai atkurti seną
istoriją, praradusią autentiškumą, bet įgavusią mitologijos, kuri dažnai labiau „veža“ už
grynuosius, archyvuose patikrintus faktus.
Bepigu kažkokios Kastilijos gyventojams,
turintiems tūkstantmetę tradiciją, vakarais
vyninėse pasakoti taip pat jau įgavusias
mitologines formas istorijas, mūsiškiams
sunkiau: iš karto prasimuša baudžiauninko
prigimtis, kuri leidžia prisiminti tik artimiausio kaimyno nuodėmes ir prasižengimus.
Todėl man taip malonu sutikti senąjį alytiškį, kurio giminės istorija Alytuje siekia bent
šimtą metų. Mano giminės istorijai šiame
mieste dar trūksta dešimtmečio, bet jau galiu
save vadinti senuoju alytiškiu – etiketė juk
atsinaujina, nuolat nusikelia į naujesnius laikus. Šios genties atstovai jaučia vienas kito
prigimtį iš net man neaiškių požymių, ypatingos kalbėjimo manieros, pasireiškiančios
ramiu, vinguriuojančiu pasakojimu, tarsi povandeniniai akmenys taikliais pastebėjimais
ir įkandimais. Svetimas pasakytų: „Kalbėk
greičiau. Tu kaip kaubojus – antrąją sakinio dalį pabaigi nujojęs šimtą mylių.“ Mes
tokie, todėl ir malonu, kai gatvėje sutiktas
nepažįstamas žmogus sako: „Sveikas, senas
alytiški.“ Per praėjusius dešimtmečius miestas ir jo gyventojai keitėsi ne vieną kartą,
bet išlikusius paskutinius mohikanus vienija
sunkiai nupasakojamas, nostalgijos apgaubtas bendrumo jausmas. Žinia, atsiminimai
yra brangūs juos turintiems. O jų forma ir
turinys priklauso nuo pasakotojo sugedimo
laipsnio.

– Kostas Poškus –

visa trumpos, bet pasakotojui reikšmingos pažinties su Karla epizodo melancholiška, ilgesinga nuotaika, kiek patetišku
fatališkumu.
Į romaną įpinta ir ištrauka iš T. S. Elioto „Pelenų dienos“
(ji kartojasi net kelis kartus), vertime panaudotas Kornelijaus Platelio vertimas, bet ši informacija nenurodyta (pavyzdžiui, išnašoje), manau, taip įvyko dėl patirties stokos, ne iš
piktos valios. O šiaip vertėjo etika reikalauja nurodyti, kieno
vertimas cituojamas.
Baigdama recenziją norėčiau pasakyti, kad, nors esama
trūkumų, vertimas yra geras ir ekvivalentiškas, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad tai pirmas G. Kubilickaitės didesnio ir tikrai sudėtingo kūrinio vertimas. Tai, kad „Natūralaus
romano“ vertimas yra sklandus, mini ir abu romano recenzentai. Čia norėčiau pacituoti, mano nuomone, labai tinkantį
José Ortegos y Gasseto pamąstymą apie vertimą: „Vertimas
nėra pats kūrinys, o tik kelias į jį“ (J. Ortega y Gasset, „Vertimo skurdas ir spindesys“, Metai, 2012, Nr. 10, vertė Linas
Rybelis).

– Laima Masytė –
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektą
„Publikacijų apie vertimo teoriją ir praktiką
skatinimas“ remia Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija
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Sikimas – plazdančios vėjyje maldų vėliavėlės

Jeigu adata bestume į tašką žemėlapyje tarp Nepalo,
Butano, Tibeto ir Indijos, pataikytume į Sikimą – 7000
km² ploto šalelę, kuri prieš 40 metų iš kunigaikštystės tapo dvidešimt antrąja Indijos valstija. Kitaip nei Indijoje,
kur dėl aromatų, garsų ir spalvų verpeto visąlaik jauti stiprią žemės trauką, Sikime nuolatos lydi pojūtis, kad esi
šiek tiek pakibęs ore. Šį įspūdį veikiausiai sukelia tylūs,
siūbuojantys aplink tave kalnai, budistinės šventyklos ir
vienuolynai, vadinami gumphomis, tikrai esantys vos per
pėdą nuo dangaus, bei visur keliautoją lydinčios spalvotos maldų vėliavėlės. Gamta ir budistinis paveldas (legenda byloja, kad Sikimas VIII amžiuje buvo palaimintas
budistų šventojo Padmasambhavos, kuris, medituodamas
keturiuose jo kampuose, panaikino iš jo visas blogybes) ir
yra pagrindiniai keliautojų traukos objektai.
Vis dėlto ir Sikimo neaplenkia spartūs pokyčiai, visų
pirma sietini su Indijos rupija. Žinoma, indai nesielgia
taip radikaliai kaip kinai Tibete – vienuolynuose tebetriukšmauja besimokantys vaikai, žmonės tiki jiems suteikta autonomijos laisve. Be to, Delis, norėdamas įtikti
sikimiečiams – pirmiausia dėl to, kad Sikimas esti jautrioje geopolitinėje erdvėje, – tiesia kelius ir elektros linijas,
po liūčių tvarko kalnus, teikia įvairias mokesčių lengvatas
(todėl alus čia ne tik lengvai prieinamas, bet ir pigesnis,
nors, anot vieno vokiečio, jis yra verdamas užsimerkus),
leidžia bent iš pirmo žvilgsnio kiek laisviau nuo centrinės
valdžios tvarkytis ūkį. Todėl, prieš kertant veikiau menamą nei tikrą Sikimo sieną, reikia pervažiuoti užkardas,
šalia kurių budi akyli pasieniečiai. Aišku, šį prieskonį,
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būdingą nepriklausomoms valstybėms, pajunta ne indai,
kurie keliauja užsimerkę, o užsieniečiai. Jei neturi Indijos
pilietybės, malonėk įsigyti leidimą į Sikimą. Nepadės nei
akiniai nuo saulės, nei pergrūstas džipas ar autobusas, vis
viena būsi pastebėtas. Tiek įvažiuodamas, tiek išvažiuodamas. Tačiau tai tik biurokratija (vienas iš nemaloniausių
Indijos bruožų) ir noras kontroliuoti atvykėlio judėjimą,
kitaip tariant, žinoti jo veiksmų žemėlapį. Duodi nuotrauką, paso ir Indijos vizos kopiją, gauni leidimą, pasižymi
muitinėje ir keliauk sveikas. Leidimą galima gauti Rangpo, „pasienyje“ įsikūrusiame neišvaizdžiame transporto
mazge, arba kuriame nors Indijos didmiestyje: Delyje,
Kalkutoje, Dardžilinge arba Siliguryje (mieste, per kurį
veik neįmanoma nepervažiuoti, nes jis lyg sąnarys jungia
Indiją su šiaurės rytų valstijomis ir Sikimu).
Kadangi leidau vaiskias dienas Kalimponge, ant kalnagūbrio įsikūrusiame mieste, kuris yra nepelnytai nustumtas į Dardžilingo šešėlį, nusprendžiau leidimą, išrašomą
per penkias minutes, gauti „pasienyje“. Gangtokas, Sikimo sostinė, neviliojo. Teko girdėti, kad, be kavos gėrimo, nesibaigiančios spūsties vienintele gatve, kuri išilgai
kerta visą Gangtoką (niekas prieš dešimt metų nesitikėjo, kad nedidelė gyvenvietė išaugs į karštligišką miestą,
nebeišsitenkantį ant kalno), nėra ką veikti. Nebent norėtum įsigyti dar daugiau leidimų, pavyzdžiui, keliauti į
Sikimo šiaurę. Taigi prabėgomis pasivaikščiojęs Rangpo
nusprendžiau traukti į vakarų Sikimą, į Pelingą, iš kurio
prasideda vadinamasis vienuolynų kilpos kelias, kuriuo
norėjau pereiti. Nei bilietų kainos, nei atstumai Sikime
nėra dideli. Per visą šiame krašte išbūtą laiką važiavau
vos vienu tuneliu, taigi keliai yra prisitaikę prie gamtos
reljefo: jie vinguriuoja palei upes, kyla ir leidžiasi serpantinais. Todėl važiavimas džipu – tarytum lėta ekskursija
po kalnus, kur nėra taip jau svarbu nuvažiuoti iš vieno

taško į kitą. Kadangi tebuvau antras džipo keleivis, gerą
valandą dar reikėjo laukti, kol jis užsipildys, jaunas vairuotojas sukalbės maldą ir mes pajudėsim.
Šįmet užsitęsė musoniniai lietūs, todėl Sikimas pasitiko
purvo nuošliaužomis ir keliais, užverstais rieduliais bei
medžiais. Juos, sūkuriuojant ore smėlio dulkėms, niekur
neskubėdama, tvarko moterėlių armija. Pigios jų rankelės. Pakeliui, išsisklaidžius akis ir nosiarykles graužiančiam rūkui, matai įvairius raginimus, pamokymus, kaip
antai: pažink savo istoriją, nerūkyk viešoje vietoje, nešiukšlink, puoselėk gamtą ir pan. Deja, tūlas sikimietis
lengva ranka numes sau po kojomis šiukšlę, o vakarais,
ypač pašalus, gali išvysti įprastą Indijai ar Nepalui vaizdą –
degančio plastiko ir kitokių atliekų krūvą. Prie Sikimo
kaitos svariai prisideda atvykėliai iš kitų Indijos vietų.
Dažniausiai jie nusėda ten, kur atrodo patrauklu plėtoti turizmą. Geriausias pavyzdys yra Pelingas, iš kurio
įspūdingai atsiveria Kančendžunga – trečias pagal aukštį
pasaulio kalnas, kurio pavadinimas tibetietiškai reiškia
„didžioji penkių viršūnių sniego tvirtovė“. Kadaise Pelingas tebuvo tipiškas Sikimo kaimas, įsikūręs netoli buvusios sostinės griuvėsių ir kelių ryškiaspalvių bei svarbių
vienuolynų. Tačiau dabar tai keistas „miestas“, su visais
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savo viešbučiais, galima sakyti, telpantis į vieną gatvę,
vinguriuojančią nuo kalno. Kai vaikai žaidžia mini kriketo variantą, t. y. atmušinėja lazda kamuolį, automobilis
jau nebepravažiuos. Viešbučiai čia dygsta vienas po kito.
O ir jau pastatyti, matyt, savininkams pasitaupius pinigų,
kartkartėmis vis pakyla papildomu aukštu link dangaus.
Juk kuo žemiau kambarys, tuo mažiau gali už jį paprašyti. Todėl kas trečias pastatas čia ne iki galo užbaigtas.
Viešbučiai pirmiausia yra skirti vienadieniams bengalų
turistams: jie atvažiuoja, pasižymi ir išvažiuoja. Kai kurie, be abejo, pasilieka ilgėliau. Tuomet jie išsinuomoja ar
nusiperka viešbutį ir ima kasryt žiūrėti šiaurės kryptimi, į
kalną, arba pietų, į tikėtinai atvykstančius turistus.
Ne sezono metu žmonių Pelinge beveik nėra. Štai viešbutyje, kuriame buvau apsistojęs, man kompaniją palaikė
tik japonų pora – susitikę tarpduryje, stovėdavome 10 sekundžių ragindami vienas kitą praeiti. Lapkričio mėnesį
restoranai, kurių dauguma yra įsikūrę viešbučiuose, taip
pat svetingai tušti. Nuo eilinės valgyklos (tarkim, nuo
mano pamėgtos „Pelling taste“, turėjusios sarmatos nesivadinti restoranu) jie skiriasi tik didesniu meniu pasirinkimu ir aukštesnėmis kainomis. Higienos normos visose
valgymo įstaigose vienodos: visur stovi ta pati dujinė
dviejų židinių viryklė, darbo laukia vienas puodas ir keptuvė. Indai plaunami tuo pačiu vandeniu, pienas imamas
iš tos pačios karvės. Pirmąjį vakarą, norėdamas pasiblaškyti po man naują vietą, atsitiktinai užklydau į restoraną,
kurio šnekus valdytojas žinojo, kad a) Europoje egzistuoja valstybė pavadinimu Lietuva, b) joje gyveno karalius,
vardu Mindaugas. To jį, aišku, išmokė ne geografijos ar
istorijos mokytoja, o lietuvė, kuri kartu su drauge prieš
mėnesį buvo pas jį apsistojusi. Savaime suprantama, kelis
vakarus, kol gyvenau Pelinge, praleisdavau „Shengoje“.
Ruošdamas maistą, buvęs grafikos dizaineris vis klausdavo manęs, ar aš turįs laiko, ar niekur neturiu eiti – kurgi
čia eisi, kai šeštą jau tamsu, o termometro stulpelis sustingęs ties keturiais laipsniais, tiesa, šilumos. O pavalgius
(trečiąjį vakarą jis mane dar ir pavaišino) visada pakalbindavo, paklausinėdavo, papasakodavo būtų ir nebūtų
istorijų. Palikti Kalkutą ir žmoną, išsinuomoti viešbutį
ir apsigyventi Pelinge, kuriame prieš tai lankėsi trylika
kartų, Suddhasattą paskatino meilė Kančendžungai. Kai
palikdamas Pelingą ėjau pro „Shengos“ viešbutį, nebuvo
sunku įsivaizduoti jį, kaip ir praėjusį, ir dar ateisiantį rytą,
stovintį terasoje su arbatos puodeliu ir meiliai žvelgiantį į
saulėtekyje raustantį kalną.
Periferiniu žvilgsniu
atsiremiu į Kančendžungą –
šviesą išlaiko giedra

– Narius Kairys –
Pabaiga kitame numeryje
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