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Pakeleivė
Moteris, vyras ir du jų paaugliai vaikai, berniukas ir mergaitė, važiavo autostrada sedanu. Vyras ir moteris ryte pykosi, iš pradžių dėl nieko, paskui dėl visko, galiausiai jis
taip trenkė durimis, nebe pirmą kartą, kad virš staktos atšoko tinkas, ji jau buvo bepilanti (iš silpnumo) į sieną lėkštę,
šįkart – su bukoliniu vaizdu, bet... Taifūnas pasiautėjęs kaip
visada išsikvėpė, nenunešdamas stogų, nepragaišindamas gyvulių, padargų, ir ji dabar, kaip paprastai duota tik moterims,
galvojo vienu metu – čia neverta ieškoti hierarchijos – apie
daug dalykų, reikia: paskambinti sūnaus auklėtojai, apkirpti
tėvą, patikrinti darbo suvestines, projektų sąmatas, aplankyti draugės motiną daugiabučio lango inkile, užsirašyti pas
stomatologą – liežuviu perbraukė priekinius dantis ir prisiminė motiną Mariją iš „Didžio grožio“, kaip ši pro dantų
„šakneles“ sušnypščia magiškąjį „šššššš“, ir didis grožis pakelia sparnus skrydžiui... Dar galvojo: jei su juo, kilimo iš
Utenos, štai jau šimtą metų sėdinčiu šalia ir „vilnoniu“ nuo
rūkymo balsu į mobilųjį telefoną sakančiu: „Hyundai“?!
Susikiškit tuos savo „Hyundai“ žinot kur? Anan galan“,
ryžtųsi pagaliau skirtis – ar užsiaugintų vaikus viena. „Užsiauginti“ – sangrąžos dalelytėje moterys dažnai laiko gerai
išdžiovintą paraką, o sausiausiose parako svajonėse, žinia,
kas – žiežirba...
Jis šiuo metu galvojo tik apie darbą. Vyrams neduota tuo
pat metu galvoti apie daug dalykų. Pasiimta išeiginė, galėtum būti dykas kaip vėjas, tik kur tau – prie pavarų svirtelės
padėti du mobilieji telefonai ir abu kaip pasiutę skamba: „Generatoriaus gedimas? Šepetėliai? Tai ar paduoda, Maksai,
kibirkštį, ar nepaduoda?“, „Ryt siųsim „tarakoną“, laukit!“,
„Hidraulika, Mišania? O vikšrai kaip?“, „Tai ta bandavoška
vėl neformina? Duokš man ją!“, „Važiuokit į Kuprioniškes.
Į Kuprioniškes, sakau, dabar važiuokit, ar jūs ten apsirūkę?“
ir t. t., ir t. t. – toks tas čia dykumas... Jis, vienos ne per
didelės, bet ambicingos statybos mašinų įmonės techninės
tarnybos ir kartu sandėlio vadovas, du viename, užvaikytas
ir „uždulkintas“, kaip padūsaudavo prie alaus tam pačiam
Maksui, gendančių siurblių, generatorių, guolių, pusašių,
vikšrų, velenų, strėlių, kaušų, purkštukų, žodžiu, „vargo
pisuoklis plačiąja prasme“, buvo apdovanotas užtat, anot
šmaikštuolio Makso, Julijaus Cezario profiliu: romėniška
nosis, stambokas veidas, patricijiškai ir kiek per anksti plinkantis pakaušis, taip, taip, Cezaris, istorinis plikis, pakaušį
tepęs maltų arklio dantų, degintų pelės ir elnio išmatų, lokio
taukų mišiniu, netgi, jei istorija nemeluoja, kuilio šlapimu,
laurų vainiką mėgo toli gražu ne dėl garbės – iš vargo...
Jų berniukas mąstė apie nuogas moteris. Kaip gerai, kad
savo galvoje gali pasislėpti kaip slėptuvėje. Jis jau buvo
įžengęs į tą metą, kai vaikas virsta padaiguotu paaugliu –
mutuojančiu, lūžtančiu balsu, brendimo spuogais, per žiemą
ištįsusia pėda. Šlapiais sapnais... Atsiribojęs nuo jų visų, tų
jų nusibodusių nesąmonių, rietenų ir vaidų, generatorių ir
velenų, įsikišęs į ausis ausinukus, užsitrenkęs decibelais,
kinkavo galva pagal muzikos taktą. Turėkitės...
Mergaitė... Trys paeiliui plaučių uždegimai, paskui – ar
bereikia stebėtis – anemija: permatomi piršteliai, pergamentinės ausys, popierinės šnervės, balta, net žalsva veido oda,
bijanti šviesos. Ką galvoja ji? Išbėgę bulvių daigai paprastai nieko negalvoja, troškimų neturi. Kas, kad ji iš lovos
kambario kampe prieblandos, tąsios, prakaituotos, žvilgsniu perskelia lango stiklą, kas tai pastebi, kam tai rūpi, tuoj
apkaltinamas skersvėjis, dar kas nors, o vėliau, išaugusi
vaikystę, ir tas galias ji bus išaugusi kaip paprastą anginą...
Motina, atsisukusi nuo priekinės sėdynės, striukę jai liepia
tai užsisegti, tai vėl atsisegti.
Diena – samaninė, šėma, pavasaris kaip nė vienais metais
vėluoja sprogti: salotinė medžių ir krūmų žaluma, suputosianti gal tik po kelių savaičių, – dar pumpuruose, žolė –
dar šaknyse, ugniniai syvai – dar snaudžiančiuose skruzdžių
pilveliuose. Bitės, vapsvos, mašalų debesys, drugių sparnų
aksomas ir tiulis su spalvų fejerverkais ir raštų rebusais –

DanutĖ KalinauskaitĖ
dar plyšiuose, tamsoje. Pasaulis, neišsiritantis iš lėliukės. Ką
veikti tokiame priešpasaulyje?
Staiga vyras, niekam nieko nesakęs, manevringu vairo
suktelėjimu – ir kas jam šovė į galvą? – iš autostrados pasuko į šunkelį. Moteris pakėlė antakius.
– Pavažiuosim aplinkui, čia bus tapybiškos vietos, vis
linksmiau... – jis tik norėjo (o, jis prisimins tą posūkį!) kiek
pajuokauti, kaip sakoma, savo laisvą dieną truputį pabepročiauti, išpulti iš rutinos...
...Jau dvidešimt minučių jie važiavo tuo aplinkkeliu, pro
mišką, apirusį medžiotojų bokštelį, apleistą dviaukštį namą,
kurio antrame aukšte su langu pusiau nudrėksta užuolaida
tikriausiai vaidenosi, iš balos prie to namo lakantį šunį, jau
matė ir parskridusius gandrus, ir juoduosius strazdus snapais, išdrožtais iš oranžinės medžio šerdies, bet jokio linksmumo nei įdomumo neatsirado. Ta pati šiuo metų laiku

David Goldblatt. Moteris namuose. Kavos įlanka, Transkėjus.1975

pakelės monotonija, elektros stulpai, karklai raudonomis
viršūnėmis, laukai mergaitę užliūliavo. Tiesa, laukuose dar
subaltuodavo pragaišusios žiemos pėdsakai, ir juoduojanti
žemė su tais sniego lopiniais ten atrodydavo milžiniška adata grubiais dygsniais pridaigstyta prie vėjuoto pavasarinio
dangaus. Kaip jie, riedantys savo citrininiu sedanu, – prie
šios dienos...
Staiga už posūkio, beveik ant kelio, išdygo kupstas – 80
km per valandą greičiu į juos artėjo senė su maišu ant kupros
ir dar dviem išsipūtusiais rankose. Vyras – ratai net sužviegė – greitį sumažino. Moteris pakėlė antakius, šįkart reikliau.
Vaikai gale – berniukas, nubudęs iš ausinukų, akis per jėgą
praskėtusi mergaitė – nepatenkinti suurzgė. Ak, jūs man taip,
pindukai? – vyras, visą laiką oda jusdamas moters nepasitenkinimą ir vis labiau irzdamas, mašiną tyčia sustabdė.
Senė, prisiartinusi smarkiai šlubuodama, vilkdama dešiniąją koją, durų rankenėlę atlupo lupte ir, netarusi nė žodžio,
vidun ėmė veržtis energinga kaip garvežys: veide – atominis
karas, maišą nuo kupros, kurį buvo prisitaisiusi virvelėmis
prie juosmens, ir polietileninį krepšį, juodą, su plastikinėmis rankenomis, perrištomis raišteliais, per sėdynės atlošą
tuojau vieną paskui kitą permetė į bagažinę, o tą trečiąjį,
„Maximos“, atsisėdusi pūtuodama įspraudė sau tarp kelių,
vo taip!
Vaikai, beveik lipdami vienas ant kito, susigrūdo kitoje sėdynės pusėje. Berniukas išsiėmė iš ausų ausinukus. Žmona,

pakreipusi galvą ir jau vos tvardydamasi, žvelgė į vyrą reikalaudama pasiaiškinti. Jis jai atsakė kreiva, kerštinga šypsena:
na, argi nemalonu pagelbėti senelei? O gal tu beširdė?
Jie pajudėjo. „Senelė“ gale sėdėjo karingai užmūrytomis
lūpomis, gal iš tiesų, kaip sakė viena rašytoja: jei ligi valios
atsikalbėjai jaunystėje ir per visą gyvenimą, kam dar tuščiai aušinti burną senatvėje. Ji buvo panaši į žiniuonę, kurią
kadaise pažinojo visa Lietuva. Šiurkščią, nepripažindavusią
jokio takto ir politkorektiškumo, voždavusią tarpuragin tiesiai šviesiai: „Arba sakyk, ko nori, arba mauk po velnių!“
Pasakojama, kad žiniuonė, kai dar nebuvo žiniuonė, baisiai
skurdo – tuoj po karo važiuodavusią į provinciją tikrinti vaistinių su kerziniais batais, kareiviškom kelnėm, miline, ją kai
kada palaikydavo valkata, pabėgėle iš Rusijos ir kartą net
buvo uždarę į daboklę asmenybei nustatyti... Pažinojusieji
sako ją turėjus kietą ranką, gal kad kadaise studijuodama
treniravosi džiudžitsu; kai kartą kelią pastojo trys banditai,
ketindami apiplėšti, ji su visais susitvarkė be vargo: vienam
kirto atpakalia kaire, kitam spyrė į tarpkojį, trečiam smogė
dešine, vagys net pamanė, kad ta boba ginkluota... Jos žodžiai visą gyvenimą, kad ir apie ką būtų kalbėjusi – plakimąsi dilgėlėmis, beržo grybą, rupūžių ir gyvačių antpilus nuo
nervinių spazmų, alergijas, druskų nusėdimą, magnetinius
laukus ir miegą, inkstus žalojantį kalcio oksilatą, tarkuotų
bulvių sunką, morkų sultis ir t. t., – būdavo nevalyti, rupūs,
kaip iš žemės iškasta rūda, užtat – tikri. Jos laidotuvių dieną
kilusi pūga, ir kai kas tai palaikė paskutiniu mums siunčiamu gerosios Lietuvos raganos ženklu...
Ši ypata į aną panaši tik iš išvaizdos. Tokios – susargdina. Pataikyk šalia jų atsisėsti traukinyje ar autobuse, tas tuoj
tave apninkantis niežėjimas, tegu ir tik psichologinis, krutėjimas, net vibždėjimas drabužiuose, po apatiniais, jau ir už
kelnių gumos (taip taip, demarkacinė linija jam nė motais,
eina kiaurai), už ausų, persimetantis į plaukuotąją galvos
dalį ir, kaip jau sakėme, ne tik galvos – kas linksmiausia,
pagaliau kvapas, kurio prisigeria net oda, su niekuo nepalyginamas gyvenimo užribio kvapas...
Žili senės plaukai po skarele, regis, buvo apgerbiami
siuvėjo žirklėmis, keliais čakštelėjimais, kaip gyvatvorė, o
gal, kas žino – vaikai ją stebėjo net išsižioję – apkapojami tomahauku. Rudas balakonas, vyriški batai, bovelninės
kojinės, virš kelių prispaustos gumom, įsirėžusiom į mėlyną šlaunų odą, – berniukas susidomėjęs (ir pasibaisėjęs) tai
įvertino iš karto. Ir galiausiai aromatas, jo viršutinės, vidurinės ir pagrindinės (bazinės) natos – per keletą minučių šito
„Chanel No. 5“ prisipildė visas sedano salonas. Jei jį, kaip
ir bet kuriuos kvepalus, bandytum išskaidyti kaip struktūrą sudedamosiomis dalimis, tomis natomis, tai būtų: žolė
ir pernykščiai lapai, vištų plunksnos, šuns kailis ir blusos,
supuvusi silkė – ja atsiduoda ana neapsiplaunančių moterų
vieta, nesvarbu, ar jos karalienės, ar valkatos. Išaižytų pupų
ir žirnių ankštys. Šnabždantys svogūnų lukštai. Prie durų sukabintos vėjo judinamos išnaros – kadaise ten būta mažų, po
kojomis šmirinėjusių gyvūnėlių. Žinoma, juoda kaip pekla
tamsa. O aromato kulminacija – ta žemutinė, bazinė, nata – kosminė vienatvė, kai tavo kompanionas, kuris niekada
nenuvilia, – tik dangus virš galvos. Visus kitus tenka su šaknimis plėšti iš praeities – mirusiuosius, arba prasimanyti – gyvuosius.
Tikriausiai alkana – o, klaidingas galvojimas, kad seniams
beveik nebūdinga valgyti, nes jie turėtų būti sotūs nugyventu
gyvenimu, – ji kuitėsi po „Maximos“ maišą, kol išsikrapštė
vištos kulšį, dar šiltą, sultingą, varvančią, ta kulšis iš gryniausio gintaro jos rankose buvo aštuntasis pasaulio stebuklas po Rodo koloso, ir suleido dantis. Atsiplėšusi gabalą
ūmai atsisuko į mergaitę:
– Nori? N-te...
Mergaitė, apimta kraupo, prisispaudė prie brolio.
Nukelta į p. 6
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Karo lauko paštas
Pradedu abejoti atsitiktinumo apibrėžimais ir jį aiškinančiais komentarais, į kuriuos nuo
Aristotelio mokyklos laikų iki šiandien gilinasi ne tik modernūs filosofai, bet ir nekantrios ką nors naujo bandančios išvirti namų šeimininkės. Prisipažinsiu, kad tikslo ieškoti
atvirukų, išsiųstų prieš šimtą metų iš mano gimtojo miesto į Vokietiją, negaliu logiškai paaiškinti. Elias Canetti kitados (lyg būtų man skirta) rašė: „Kaip nedaug tu perskaitei, kaip
nedaug tu išmanai – tačiau nuo atsitiktinumo, ką tu perskaitei, priklauso, kas tu esi.“
Įžengiau į bukinistinį knygynėlį Immanuelio Kircho gatvėje nusipirkti jokiu būdu ne
E. Canetti, o Giuseppę Ungaretti. Ieškojau lentynose jo vėlyvųjų eilėraščių, kurie mane,
prašom nesijuokti, veikia kaip katę valerijonai. G. Ungaretti nebuvo „namie“, jį apskritai
sunku rasti knygynuose. Tada pradėjau nesąmoningai rūšiuoti šimtus senų atvirukų medinėje dėžėje. Tarp pirštų slysčiojo nespalvoti Alpių vaizdai, kurortų centrinės aikštės,
aktoriai, pajūrio vaizdai, kol akys įsirėmė į kažką lyg ir pažįstamo. Aristotelis, atsistojęs
man už nugaros, greičiausiai būtų pasakęs, kad tai ir yra nevaldomas atsitiktinumas.
Manau, kad 1917-uosius, pažymėtus šiame atviruke, daugelis atsimena iš istorijos pamokų kaip Spalio revoliucijos metus. Man pasisekė šitą istorinį faktą ilgainiui užkloti
kitu, daug svarbesniu mano gyvenimui, faktu. G. Ungaretti, demobilizuotas po Pirmojo
pasaulinio karo, 1917 metais parašė vieną trumpiausių ir, mano manymu, įstabiausių eilėraščių:
				
				
Iš Rytų fronto. Vokiečių pėstininkai žygiuoja į Vilnių

Leitenantui
Hansui Heningsenui
418-asis pulkas
		

		

Balandžio 8, 1917 metai
Mielas Hansai,

tikiuosi, kad Tau gerai sekasi, jau senokai iš Tavęs negavau jokių žinių. Rusas vis dar
nesiruošia patogiai bruderšafto išgerti.
Linkiu Tau sveikų švenčių ir nuoširdžiai apkabinu.
			
Tavo V. D. Rore

LAIKU IR NELAIKU

M’illunimo
d’immenso.

Šios eilutės, jau po Antrojo pasaulinio karo, poezijos vertėjų pasaulį Vokietijoje padalino į dvi stovyklas. Pirmoji teigė, kad šių eilučių neįmanoma išversti, antroji, su poetais
Pauliu Celanu ir Ingeborg Bachmann priešakyje, jas išvertė. Šitą eilėraštį vokiečių kalba
dažnai kartoju sau mintyse, kartais jau beveik kaip mantrą. Nevalingai šnibždu ir dabar,
žvelgdamas į 1917 metų Vilniaus gatvę šiame atviruke:
				
				

Ich erleuchte mich
durch Unermessliches.

(vertė Ingeborg Bachmann)

– Darius Girčys –

Šiek tiek soteriologijos

Klausausi, ką Dievas, VIEŠPATS, kalba;
jis skelbia ramybę savo tautai –
savo ištikimiesiems,
jeigu jie negrįš į savo kvailystę.
Tikrai jo išgelbėjimas ranka pasiekiamas tiems,
kurie jo pagarbiai bijo,
kad jo Garbė liktųsi mūsų krašte.
Ištikima meilė ir tiesa susitiks,
teisumas ir ramybė bučiuosis.
Tiesa žels iš žemės,
Dievo teisumas žvelgs iš dangaus.
Tikrai VIEŠPATS suteiks, kas yra gera,
ir mūsų žemė duos gausų derlių.
Teisumas žengs jo priekyje,
padarys taką jo žingsniams.
Ps 85, 9–14
Norėčiau pasiūlyti kitą šios psalmės vertimo variantą, nes
ne visada oficialūs vertimai atskleidžia tuos teksto niuansus,
kuriuos norėtųsi komentuoti:
Klausausi, ką Dievas JHVH kalba, o jis sako: „Taika“ –
savo tautai ir savo atsidavusiesiems, ir jie negrįš prie to,
kuo kliovėsi.
Ak, arti išgelbėjimas tiems, kas jo bijo, kad jo Šlovė
įsikurtų mūsų žemėj.
Atsidavimas ir tikrumas susitiks, teisumas ir taika bučiuosis.
Tikrumas žels iš žemės, teisumas žvelgs iš dangaus,
Ir dar, JHVH duos tai, kas gera, o mūsų žemė duos
derlių.
Teisumas žengs priešais jį ir statys į kelią jo žingsnius.
Tai nedidelė dalis psalmės, kurioje giedama apie Izraelio
sugrįžimą iš tremties į žemę, iš kurios buvo išvytas, apie
atpirkimą, kuris jau įvyko. Šis sugrįžimas ir yra atpirkimas.
Arba tiksliau – atpirkimo rezultatas, nes pati tremtis jau
vadintina atpirkimu. Pirmose psalmės eilutėse ir skaitome
žinią apie sugrąžinimą iš tremties, kas liudija nuodėmių
pašalinimą. Tremtis nebuvo amžina. Nuodėmę ar nuodėmes
šiuo atveju galima suprasti kaip tiesiog priežastis, kurios
privedė prie tremties. Moderniam, sekuliariam žmogui pats
žodis „nuodėmė“ gali nemaloniai rėžti ausį. Kaip ir samprata Dievo, kuris baudžia, ar įvairių ištikusių nelaimių,

pavyzdžiui, ligų, aiškinimas Dievo bausme. Taip, ne visada
pats žmogus ar kolektyvas būna kalti dėl ištikusių nelaimių.
Būna, jog visa kaltė – tik ta, kad gimei ar gyveni ne toje
vietoje ir ne tuo laiku ir kad kaimynui mirtinai reikėjo tavo
žemių, ar gamtoje taip viskas pasisuko, kad ištiko nepakeliama kaitra, sausra, o tada jau nederlius ir badas... Toks suvokimas, žinoma, išvaduoja sąmonę iš daugelio nereikalingų
naštų, iš kaltės jausmo. Galima tik įsivaizduoti, kokia ji
būdavo apsunkinta tada, kai dėl visko, kas tave ištikdavo,
pirmiausia atsakomybės ieškodavai savyje ir iš savęs.
„Dievas baudžia“ tokiai sąmonei tereikšdavo tai, kad yra
aukštesnė instancija, Didysis Kitas, kaip pasakytų Lacanas,
absoliutus teisingumo matas, ir visa, kas vyksta, vyksta pagal tą matą. Jei ištiko nelaimė, tai ne dėl ko nors kito, kaip
dėl to, kad kažkas tą matą, tą Įstatymą, pažeidė... Ne kitokia
ir šiandien populiarios karmos dėsnio sampratos logika. Tik
ji neakivaizdžias nelaimių priežastis linkusi nukelti į praeitus gyvenimus, o neakivaizdžias veiksmų pasekmes – į
būsimuosius. Ir – ar labai netikėta? – visos didžiosios pasaulio religijos, pradėjusios formuotis apie tą patį laiką, kai buvo
kuriama ši psalmė, ar bent jau laiku, kurį ši psalmė suponuoja (t. y. VI a. pr. Kr.), klojo savo pamatus vienoje tiesoje kaip
tikrume – karmos dėsnį galima įveikti. Tremties kančia nėra
amžina. Išlaisvinimas yra įmanomas. Išlaisvintojas (gr. Soter,
hebr. Yešua, sanskritiškas atitikmuo, nors ir ne tiesioginis
vertimas, būtų Buddha hinduizmo atsidavimo (skr. bhakti,
hebrajiškas atitikmuo būtų hesed, iš čia – chasidas, atsidavusysis) tradicijose) ranka pasiekiamas, tereikia kreiptis į jį ir
prašyti priebėgos. I a. žydų filosofas iš Aleksandrijos Filonas
graikišką terminą hiketes (pagalbos, priebėgos prašytojas,
maldautojas) pritaikė savajai „buvimo tikru izraelitu“ vizijai,
aprašydamas atsidavusiųjų, šventųjų bendruomenes, menamai gyvenusias kažkur Egipte, hiketikon genos (pažodžiui
būtų priebėgos prašytojų gentis). Šiuo terminu jis vadino
ir Abraomą, ir daugelį kitų biblinių personažų. Ir visus juos
siejo vienas bruožas – savimonė, kad vienintelis pagrindas,
vienintelis tikrumas, į kurį gali atsiremti, yra ši priebėga pas
tą, kuris turi galią išvaduoti iš visų negandų, kurios, kaip jau
rašyta anksčiau, galėtų būti suprastos kaip pažeidimas dažnai
tik vienam Dievui žinomos visuotinės, universalios teisingos
tvarkos, Įstatymo (sanskritiškas budistinis atitikmuo būtų
dharma, vediškas – rita, zoroastristinis – aša (dažniausiai
verčiama terminu tiesa)).

Taigi skaitom dabar čia pateiktą psalmės dalį, ir ji štai ką
sako: jau vyksta išgelbėjimas, ir jis tiems, kurie įeina į jo
„tautą“ (filoniškai aiškinant – ją sudaro atsidavusieji, t. y.
hiketes, chasidai, bhaktai, šiukštu nepainioti su etnosu), tiems,
kurie priima dievišką pasisveikinimą Šalom, kas reiškia „Taika“, „Ramybė“, „Susitaikymas“. Jie įgalina dieviškos Šlovės
įsikūrimą (hebr. „įsikurti“ – šakhan, iš čia – Škhina, Dievo
Artumas) mūsų žemėje, kas galėtų būti suprantama kaip
gerovės ir taikos laikų įsitvirtinimas čia ir dabar, ne kada nors,
neprognozuojamoje ateityje, greičiausiai kūnui jau sukirmijus žemėje. Tai tokia gerovė, kurią psalmininkas nusako, pasinaudodamas personifikacijomis, kur Atsidavimas (Hesed),
Tikrumas (Emet, kiti verčia Tiesa, bet šis žodis reiškia būtent
tikrumo, kuriuo galima pasikliauti, ant kurio galima atsistoti
kaip ant uolos, aspektą), Teisumas (Zedek) ir Taika (Šalom)
bus tie atraminiai priebėgos padangtės stulpai. „Tikrumas žels
iš žemės“, ji duos derlių, „Teisumas žvelgs iš dangaus“ ir duos
pasauliui, žemei tai, kas gera... Kaip jau neseniai rašiau – tai
gali būti lietus... Šiomis kaitra alsuojančiomis ilgomis vasaros
dienomis šis gėris akivaizdus kaip niekad. Bet, žinoma, tai gali
būti ir metafora. Dar kartą – Teisumas (psalmėje jis pavadintas
JHVH, t. y. Dievo vardu) suteiks tai, kas gera. Pats teisumas
yra biblinė dorybė duoti vargstančiam ir kenčiančiam tai, ko
jam būtinai reikia. O žemė, kuri garantuoja pagrindą po kojų,
tikrumą, bus apsti.
Tiesa, dar liko nepaaiškinta, kodėl pirmoje čia pateiktoje eilutėje vietoj žodžio „kvailumas“ pasirinkau „tai,
kuo kliovėsi“. Todėl, kad Biblijoje tas žodis toks retas, jog
aptinkamas tik dviejose vietose – šioje psalmėje ir Jobo knygoje (4, 6), kur šis žodis (hebr. kisla) reiškia pasikliovimą,
pasitikėjimą. Manau, kad psalmės autorius (-ė) kaip tik šį
terminą pasirinko kaip kontrastą terminui emet, „tikrumas“
(„tiesa“, jei norit), tuo nurodydamas (-a) skirtumą tarp
skirtingų situacijų – ankstesnės, kai buvo tiesiog pasitikima
sėkme, fortūna, savimi, kaimynais, „pažįstamais“ ar „rinkos
santykiais“, ir dabartinės, kai tvirtai stovima ant žemės, nes
surasta uola, ant kurios galima imti statyti savo buveinę ir
kurti gerovę. Galima suprasti ją ir kaip tikrumą, kad niekas negali tau užkrauti daugiau kaltės, nei gali pakelti, ir
kad, kaip sakė išmintingasis Buda, kančią galima įveikti ir
tam yra kelias. Psalmininkui kelią (pačiam JHVH) nurodo
Teisumas.
-akp-
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Mano Jurga
vasaras leisdavau senelio statytoje vasarvietėje netoli Vilniaus – Turniškėse. Tam tikru „hipiavimo“ periodu man
išties atrodė tiesiog būtina laiką leisti ant miesto grindinio, tuomet vasarnamio vengiau kaip velnias kryžiaus.
Tačiau visais kitais gyvenimo tarpsniais kiekvieni metai
suskildavo tarsi į dvi dalis: miestiškąją ir „miškinę“. Kartais pajuokauju, kad kaip koks caras ar Dalai Lama turiu
dvi rezidencijas: Žiemos ir Vasaros. Taigi vėlyvas ruduo ir
žiema man yra susiję su miestu, kultūriniu gyvenimu, savotiškais bohemos ritualais, nervingumu, nerimu, stresais,
o pavasaris ir vasara – labiau pavaldūs gamtos ritmui. Tai
yra ne tik atokvėpio, atgaivos, atsipalaidavimo metas, bet
ir laikas, kuomet „vidinės baterijos“ pripildomos saulės
šviesos, žalumos, medžių šlamesio, paukščių čiulbesio ir
kitų nuostabių dalykų. Miestų, net ir pačių įspūdingiausių, tokių kaip Niujorkas ar Paryžius, teikiami įspūdžiai
dažniausiai yra labiau paviršutiniški, o gamtos grožio ir
didybės teikiamas penas sugula sieloje, nusėda giliai pasąmonėje, o paskui savo ruožtu maitina kūrybą kaip gyvybingas, niekada neišsenkantis šaltinis.“*

Julius ir Jurga. Autoriaus asmeninio archyvo nuotrauka

Kai reikia ištarti jos vardą, dabar sakau: „Jurga.“ Sau
ir kitiems. Dabar, kai jos jau nebėra, kaip ir jos numylėtųjų –
tibetietės šventosios Ješės Tsogjal, mistikės Hildegardos
iš Bingeno, filosofės Simone Weil, Monsinjoro Kazimiero
Vasiliausko, tėvo Stanislovo... Kai dar galėdavau Jurgą
sutikti ar bent paskambinti, parašyti elektroninį ar paprastą laišką (pastarasis atvejis nutikdavo nebent prieš Naujuosius metus, o Jurga studijų metais mėgdavo atsiųsti savo
pieštus atvirukus-sveikinimus), neišvengiamai vadindavau ją Jurgute. Nuo dvejų metų. Reikėtų patikslinimo:
nuo tada, kai mums abiem dar tebuvo dveji treji, o mano
prosenelė Marcelė su savo dukra, mano senelės seserimi
Elze, beigi kitais, retsykiais pasirodančiais, giminiečiais
vasarodavo nedideliame, neišvaizdžiame dviaukščiame
namelyje, bet visgi Turniškėse, užmiesty, miške, kur vasara teikdavo mielą atokvėpį. Ten karštaisiais mėnesiais gyvendavo Jurgutės senelis, akademikas Kostas Korsakas,
senelė Halina Korsakienė, Jurgos mama menotyrininkė
Ingrida Korsakaitė (man nuo pat vaikystės ji atrodė nesvietiškai (ir nesovietiškai – taip šį žodį siūlė taisyt mano
kompiuterinis žodynas – visiškai sutinku) graži, nordiško
tipo moteris), vėliau – ir Jurgos sesuo Radvilė. O visai
netoli, už kokių 400–600 metrų, saugiai lindėjo griškevičiai, songailos, zimanai ir kitas tarybinis kilnojamas gyvasis isteblišmento turtas, asociatyviai dabar prisimenamas
tik „Rimi“ ar „Iki“ lentynose, kur pirkėjų laukdamos ilsis beveik tikros, tik vargu ar mėsos turinčios „Tarybinės
dešrelės“. Dešrelės dešrelėm, o anuomet Jurgos šeimos
vasarnamis, didelis, geltonas, buvo visai netoli kuklios
mano prosenelės vasaros rezidencijos: greičiausiai šeimos
moterys kaip tik todėl ir susidraugavo (teta Elzė, žemaitė nuo Viekšnalių, ir tada, ir dabar, nors jai jau 95, buvo
nepaprastai aktyvi) su Jurgos močiute Halina Korsakiene
ir mama Ingrida. Apie savo vasaras Turniškėse Jurga yra
rašiusi: „Esu miesto vaikas, ir bent jau paauglystėje bei
jaunystėje tuo labai didžiavausi. Tačiau nuo pat vaikystės

Epizodas: Jurga stoja į Komunistų partiją. 15-asis
autobusas nuo Antakalnio žiedo. Mūsų 5–7, mums po 25erius. Vieni vaikinai, gal dar Margarita Černajytė, nepamenu. Pasėdim kelias valandas, galiausiai prireikia ne vien
šnekų orientalistinėmis temomis, bet ir vyno. Mudu su
Jurga, gal kaip seniausi draugai, pasišauname mišku nueiti
iki deficitų parduotuvėlės. Reikia eiti mišku, praeiti namą,
kur kažkada vasarodavo mano žemaitiški giminės, ir prieiti tvorą, Turniškių tvorą, kur vienoje vietoje žioji skylė.
Susikaupti, nekreipti domės į vasaros uogas, žemuoges
ir mėlynes, tik eiti, kaip dar po dvidešimt metų pasiūlys
vienas Paryžiuje gyvenantis lietuvių rašytojas. Du nieko,
išskyrus sėkmės troškimą, nevedantys vergilijai, perlenda
anapus, į geresnį pasaulį, pasuka taku iš tos pusės, kur gyvena visas sovietinis isteblišmentas, ir pasirodo jie, mentai, tada dar pagarbokai vadinti milicininkais. Jie nežino,
kad mes iš to, blogesnio, žemojo pasaulio, kad mes nieko, nekalbant jau apie ideologiją, nenorim pakeisti: mes
norim tik vengriško sauso vyno. Tuomet aš Jurgai sakau,
tiksliau, kartoju, murmu kaip mantrą, kaip murmelę: na
va... švenčiam... dar vienas partijos narys... Inscenizuojam scenelę, kad Jurga įstojo į Komunistų partiją (kvaila
ją rašyt didžiąja raide, tačiau neišvengtina: pavadinimas).
Spec. griškevičių parduotuvėlėje: žirneliai, unguriai, ikrai,
liežuviai, lašišų konservai, karbonadai, apelsinų ir ananasų sultys, bananai, mangai, apelsinai, geras sausas vynas,
kokio mieste niekur negausi. Mums reikia tik vyno, nieko kito. Ir stipriųjų gėrimų tais laikais negerdavome. Tad
imame penkis butelius, nes mūsų daug, mums po 25-erius
ir mums reikia pramogų.
Epizodas „Astorijos“ restorane. 1985–1986. Jurga ir
aš. Nepamenu, kokia proga (gal seniai matėmės, norėjom
išsikalbėti). Mažai žmonių, tiksliau, išvis keli, be mūsų.
Senoji „Astorija“ Vilniaus senamiestyje, dabar „Radisson“ (vėliau ten smagiai esame sykį siaustelėję su Bite
Vilimaite), juodos ir baltos šachmatinės keramikos plytelės grindyse. Salė pusrūsyje. Šnekamės, nepamenu, dėl ko
pradedu imituot JAV lietuvių akcentą (jau esu susipažinęs
iš giminių ir draugų, kelissyk pasirodžiusių iš už Atlanto). Tie keli žmonės, sėdintys visai netoliese, susidomi,
prieina, prisėda. Kalbamės. Jie ima skųstis gyvenimu čia,
Tarybų Lietuvoje. Visą vakarą juos guodžiu. Jurgutė kikena į kumštį, bet neišsiduoda. Net jei prisėdėliai buvo iš
saugumo, viskas baigėsi gerai.
Sigito Gedos pasakotas epizodas. Baigdama VDA grafiką (studijavo pas plakatistą Galkų), Jurga labai norėjo
iliustruoti vieno iš tuometinių lietuvių rašytojų, dėsčiusių,

beje, VDA, regis, pirmąją knygą, daugeliui padariusią
didelį įspūdį. Skambindavo jam telefonu, o jis atkakliai
vengdavo su ja kalbėtis. Galiausiai, sužinojusi adresą, sykį neištvėrusi nuėjo pas jį į namus. Rašytojas atidarė duris, kaip pasakojo Sigitas Geda, nuogas, nors greičiausiai,
spėju, pusnuogis. Greta stovėjo didelis šuo. „Dink iš čia
arba aš tave išd...“ – pasakė estetikos dėstytojas. Tuomet ji
sukūrė piešinius pagal Sigito Gedos poemą „Strazdas“.
Jurgos papasakotas epizodas. Mudviem su broliu atitranzavus į Leningradą, Jurga gyveno pas pažįstamus ir
iš anksto buvo pasiūliusi ten kelias naktis apsistoti. Tuomet tai buvo labai natūralu. Vietą pasiekėm naktį, regis,
apie trečią valandą, miestas jau miegojo, mažas parkelis
su suoliukais greta buvo užrakintas. Ėjom į kažkokią katėm ir jų produktais pradvisusią laiptinę, o ryte atėjom į
butą, kur gyveno Jurga. Bute buvo keli kambariai, vienas stiklinėm grindim, apačioje buvo galerija ar prabangi
krautuvė – tos grindys, pamenu, mus labai stebino. Turi
kambarį, o jo nėra. Durys yra, kambarys tarsi kabo ore.
Išėjom pasivaikščiot vakarop ir Jurga, parodžiusi greta
esantį viešbutį, papasakojo, kad kai baigė mokyklą, atvažiavo čia su klase. Ją pakvietė kažkokie prancūzai į tą
viešbutį, prigirdė šampanu. Baigėsi nekaip, tačiau Jurga tą
istoriją papasakojo ramiai, tarsi skaitytų kažkieno rašomo
romano puslapį. Kažkodėl tada pamaniau (mudu su broliu
toji istorija sukrėtė), kad būtent tada ji ir pradėjo savo pirmuosius apsakymus.
Man Jurga nėra jokia rašytoja, nors „Pakalnučių metai“
tuomet, greta retų tautinės prozos autorių (Sauliaus Tomo
Kondroto, Ričardo Gavelio, Broniaus Radzevičiaus, Bitės
Vilimaitės, Sauliaus Šaltenio), darė įspūdį išskirtinai natūralia pasakojimo tėkme ir ekstravagantiškais siužetais.
Ir rankraštį paėmęs skaičiau, ir tuo pat laikotarpiu savo
pirmosios knygos lapų, pamenu, ilgai iš Jurgos neatsiėmiau. Ji tuomet gyveno pas mamą Antakalnyje; pamenu,
abu piktindavomės, kad mamos, ignoruodamos mūsų kūrybinį procesą, bet kada galėdavo įsiveržti į kambarį su
šlapiu skuduru ir imti plauti grindis, nekreipdamos dėmesio į plunksnas, skrebinančias popierių. Būtent tame
Jurgos mamos bute įvyko vienas Jurgos gimtadienis, apie
kurį ilgai buvo pasakota: kambaryje, kur švęsta, mama
atidariusi duris išvydo septynis nuogus Džonus Lenonus –
taip buvo „apsirengę“ Jurgos kursiokai. Su Jurga buvome
bemaž kaimynai, turėjom bendrų interesų, tad vėl ėmėm
bendrauti. Ji jau bebaigianti grafiką VDA, įnikusi į orientalizmą. Tada dar nejutau, bet dabar puikiai suprantu, kad
man Jurga jokia rašytoja, ji – mano vaikystė. O ši niekaip
nekvestionuojama. Visi tie epizodai, kurių neprisimeni,
kurie yra tavyje giliau ir patikimiau negu fiurerio bunkeris, kuris niekad neišlėks į orą. Arba išlėks kada nors kartu
su tavim. Negriukas, kuris mus jungia nuotraukoje, liudija
draugystę, sieja mūsų vaikystes, kaip tortą saugo popierinė dėžė, užrišta spalvotu, mazgeliuotu raišteliu. Iš metų
atstumo neįžiūriu mėlynos ar angliškos raudonos, tačiau
žinau, kad ji yra. O knygos dažnusyk yra mažiau svarbios
nei tos žolės, po kurias tada dvimečiai trimečiai bėgiojom
su Jurgute arba, kaip po kelių dešimtmečių ją vadino bičiulis Kaziukas, – Durga**, indų deive.

– Julius Keleras –

*Jurga Ivanauskaitė, „Pasijuntu sugrįžtanti į Pradžių
Pradžią“, Baltijos miškai ir mediena, 2005, gegužė.
** Verčiama – Neprieinamoji (skr. dur – sunku, ga – eiti).
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LEONID ANDREJEV

Guliverio mirtis
Leonidas Andrejevas (1871−1919) − rusų literatūros klasikas, vienas žymiausių Sidabro amžiaus prozininkų ir dramaturgų, laikomas rusų ekspresionizmo pradininku.
Anglų rašytojo Jonathano Swifto satyrinio romano „Guliverio kelionės“ (1726) motyvais sukurti „Guliverio mirtį“ Andrejevą įkvėpė Levo Tolstojaus laidotuvės 1910 m., kuriose
dalyvavo ne tik valdžiažmogiai, bet ir gausios policijos pajėgos − baimintasi, kad atsisveikinimas su didžiuoju klasiku
neperaugtų į antivyriausybinius neramumus ar demonstraciją. Kas be ko, šiame apsakyme gana ryškus visai Andrejevo
kūrybai būdingas simbolistinis matmuo leidžia pavaizduotą
procesą, kaip Liliputos valstybinis aparatas „nusavina“ iškilaus didžiojo žmogaus palikimą, perskaityti kaip visiems laikams būdingą universaliją.

...Galiausiai, po trumpų, bet skausmingų kančių, Žmogus
Kalnas (šitaip pats Guliveris vertė liliputiškus žodžius Kvinbas Flestrinas) garsiai šniokšdamas išleido paskutinį atodūsį,
bet velionio draugai, mokslininkai, dvariškiai, gydytojai ir
paprasta liaudis dar ilgai nedrįso artintis prie lavono, mat nebuvo įsitikinę mirtimi ir bijojo, kad smarkus rankos ar kojos
judesys, kokie lydi agoniją, gali neatsargų drąsuolį sužaloti
ar netgi užmušti. Tik tuščiagalvė prastuomenė, graužiama
smalsumo, atkakliai veržėsi prie mirusiojo, ir tvirtiems sargybiniams teko iš peties paplušėti, kad išsaugotų tvarką. Bet
po dviejų valandų visiškas lavono nejudrumas įtikino susirinkusiuosius, kad pavojaus nėra, ir išsimokslinę gydytojai
tučtuojau pristatytomis kopėčiomis užsiropštė ant Guliverio
krūtinės surašyti formalaus mirties liudijimo. Vėliau šis liudijimas buvo publikuotas, ir štai kokius neabejotinus mirties
požymius nustatė mokslininkai: Guliverio krūtinė, anksčiau
jam kvėpuojant taip stipriai siūbavusi, kad daugeliui liliputų
sukeldavo jūros ligos priepuolį, buvo sustingusi ir šalta kaip
marmurinės grindys pagrindinėje sostinės šventykloje; lygiai taip pat liovėsi baisus šniokštimas, bilsmas ir karkesys,
kurie girdėjosi plakant milžiniškai Žmogaus Kalno širdžiai.
Toje krūtinės vietoje, kur, jeigu tarsime, kad Guliveris buvo
sukurtas pagal tokį pat pavidalą ir paveikslą kaip liliputai,
turėjo būti jo širdis, susirinkę mokslininkai neišgirdo nė
menkiausio garso ir nepajuto po kojomis jokio virptelėjimo.
Žinia apie Žmogaus Kalno mirtį visą šalį apgaubė giliu gedulu. Gausūs jo priešai ir pavydūnai, smerkę jį už per didelį,
valstybei žalingą ūgį, patenkinti mirtimi nutilo: priešingai,
visi su pasimėgavimu prisiminė jo jėgą ir romumą ir išimtinai jo narsai priskyrė pergalę prieš Blefusko, priešų salos,
laivyną. Ir draugų būrelis, iš pradžių visai nedidelis, su kiekviena diena pastebimai augo, kol galiausiai visa Liliputos
tauta virto nuoširdžiu, garsiai verkiančiu Guliverio bičiuliu.
Išimtis buvo tik generolas admirolas Skairišas Bolgolamas,
griežęs dantį ir po savo priešo mirties ir iš noro užtraukti Guliveriui nešlovę pasiūlęs jo nelaidoti, o palikti lavoną plėšriems paukščiams. Tačiau Valstybės taryba su pasipiktinimu
jo pasiūlymą atmetė, nors tai vis dėlto nė trupučio nepadėjo išspręsti siaubingai keblios užduoties, išplaukiančios iš
klausimo, kaip palaidoti Žmogų Kalną.
Generolo admirolo priešininkai karštai prieštaravo, kad
jeigu Žmogus Kalnas liks nepalaidotas, toks milžiniškas
pūvantis lavonas gali sukelti marą sostinėje ir užkratą visoje karalystėje. Drauge visi ginčininkai pripažino: pervežti
Guliverį į kapines neįmanoma, nes bet kokios kapinės jam
bus per ankštos, o pervežant lavoną tektų išgriauti ištisas
nuostabios Liliputos sostinės gatves ir kvartalus. Kartu visi
prisiminė, kaip Guliveris per jam leistus pasivaikščiojimus
po miestą laisvai peržengdavo miesto vartus, pro kurių angą
vos pralįsdavo jo ranka. Kai jau ėmė atrodyti, kad padėtis be
išeities, Guliverio globėjas, Reldreselis, vyriausiasis slaptųjų
reikalų sekretorius, pasiūlė iškasti duobę čia pat, prie lavono, ir pasitelkus svirtis nuversti ten mirusįjį. Šiam pasiūlymui buvo pritarta, ir trys tūkstančiai liliputų, apsiginklavusių
kastuvais ir kirtikliais, tą pačią naktį, deglų šviesoje, ėmėsi
sunkaus darbo. Matematikai apskaičiavo, kad esant tokiam
darbininkų skaičiui duobė, reikalinga paslėpti kūnui, apimtimi lygiam 1724 liliputams, bus iškasta per parą.
Iki laidotuvių likusią laisvą dieną to paties Reldreselio
siūlymu buvo nuspręsta paskirti Žmogaus Kalno pagerbtuvėms. Šio pasiūlymo pagrindu vėliau buvo sukurti šmeižikiški prasimanymai, kaltinę gerbiamą Reldreselį, slaptųjų
reikalų sekretorių, užmezgus slaptus ryšius su vyriausybei
priešiška trameksanų (aukštųjų kulnų) partija. Su didžiuliu
malonumu galime paneigti šį šmeižtą, nes patys priklausydami „žemųjų kulnų“ partijai iš visiškai patikimų ir neabejotinų šaltinių žinome, kad p. Reldreselis buvo tokių tvirtų
įsitikinimų žmogus, jog netgi savo važiuojamuosius arklius
kaustydavo žemomis pasagomis be grifų, nors tai ne kartą staigiuose posūkiuose kėlė pavojų jo brangiai gyvybei.
O minėtojo pasiūlymo tikslas buvo padidinti puikumą ir
šlovę karalystės, kurios vienas iš pavaldinių buvo Žmogus

Kalnas, taip pat išgelbėti šalį nuo neramumų ir riaušių, mat
nerimastinga prastuomenė, naiviai dievinusi Guliverį dėl jai
nesuprantamo jo ūgio, jau reiškė savo nekantrumą riksmais,
švilpimu ir netgi nešvankiu dainavimu.
Nuo ryto sostinė išsidabino juodomis vėliavomis, o artėjant pusiaudieniui, kada buvo numatyta pradėti iškilmes,
milžiniškos liliputų minios patraukė prie miesto vartų į kelią,
vedantį Guliverio būsto link (kaip žinoma, Guliveris gyveno
per pusę mylios nuo miesto vartų, apleistoje šventykloje).
Matematikų skaičiavimais, prie lavono susirinko 121 223
žmonės, neskaičiuojant vaikų, kuriuos ant rankų atsinešė
motinos plebėjos. Oratorių, norėjusių savo kalbomis pagirti
velionio nuopelnus, užsirašė, tų pačių matematikų skaičiavimais, 15 381, o tai ir vėl sukėlė gana nemažų keblumų. Iš
pradžių, kad oratoriai neįsižeistų, buvo siūloma mesti burtus
ir leisti pasirinkti pačiai lemčiai; bet atsirado skeptikų, netikinčių lemtimi, besibaiminančių, kad burtai gali baigtis prastais padariniais ir atrinkti netgi kurčnebylius oratorius (mat
tarp užsirašiusiųjų buvo ir tokių). Žymiai teisingiau, atrodė
jiems, rinkti oratorius pagal ūgį ir balso stiprumą, darant išimtį tik mokslininkams, kurių ūgį dėl jų papratimo būti sulenkus nugarą nustatyti labai sunku. O štai balso jie neturėjo
jokio, mat kalbėjo pašnibždomis. Taip ir buvo nuspręsta: iš
oratorių minios, pastebėjus rėksmingiausius, atrinko 500
žmonių, šie 500 savo ruožtu buvo suskirstyti grupėmis pagal
ūgį, ir 60 pačių aukščiausių buvo pakviesti į tribūną. Deja,
du teko pašalinti, nes vienas visiškai nesusigaudė, kas vyksta, o antras buvo jo draugas. Apmaudu ir tai, kad išmintinga
tvarka dienai baigiantis buvo sugriauta, ir pasirodė nauji,
niekam nežinomi oratoriai, perdėtai entuziastingi velionio
šlovintojai, raginę nerūpestingą ir lengvai užsiplieskiančią
prastuomenę sukelti riaušes. Bet apie juos kalbėti neverta.
Neįmanoma pakankamai išgirti šios iškilmingos šventės
didybės ir puikumo. Paprastais, bet ryškiaspalviais apdarais
vilkinti prastuomenė buvo nustumta tolyn, o netoliese, prie
pat lavono, sustingusiu šaltu kalnu dunksančio viršum galvų, susibūrė brangius ir santūrius kostiumus vilkintys liliputai, šauniai ant didingų arklių jodinėjo raiteliai, ir puošniai
aprengti liliputų kareiviai, gvardija ir husarai iškilmingu
maršu judėjo pirmyn atgal, valydami plotą. Čia, artimų Guliverio draugų rate, buvo ir tas garsusis liliputas, kurį minia dėl jo didelio ūgio (jis lenkė dydžiu visus kitus liliputus
per visą nagą) paskyrė Žmogaus Kalno įpėdiniu. Lydimas
smalsių ir pavydžių žvilgsnių, jis išdidžiai vaikštinėjo palei
lavoną savo aukštakulniais batais, pridėjusiais dar daugiau
reikšmingumo jo ūgiui, ir kaip savas žmogus prisėsdavo
pailsėti ant Guliverio blyškaus ir šalto mažojo piršto. Bet
kadangi iš kitos lavono pusės jo nesimatė, tai jis, naudodamasis pripažinta savo jėgos ir ūgio teise, užlipo ant paties
lavono ir nepriklausoma poza įsitaisė ant kelio. Nuo čia jis
matėsi visiems, ir jį pastebėjo netgi pačiose tolimiausiose
eilėse stovintys liliputai, pasižymintys geru regėjimu. Tribūna oratoriams buvo pastatyta ant Žmogaus Kalno krūtinės
ir papuošta vėliavomis bei žalumynais, taip pat paskubomis
padarytu velionio biustu. Talentingam skulptoriui pavyko
Guliverio veido bruožams suteikti tiek jėgos ir kilnybės, kad
iš arti biustą mačiusieji tikino, jog jis neabejotinai lenkia
originalą, ir šnabždesiu kalbėjo apie meilikavimą. Kairėje
nuo tribūnos, ant Guliverio pilvo, buvo įrengtos vietos garbingiems svečiams, su išrinktųjų panieka žvilgčiojantiems į
plepią prastuomenę, o ši savo ruožtu gėrėdamasi godžiai apžiūrinėjo jų brangius, visiems pažįstamus veidus. Liliputai,
kasantys Guliveriui kapą, buvo apsaugoti nuo prastuomenės
žvilgsnių aukšta, paskubom sukalta tvora; ir tik retomis tylos akimirkomis į akmenį atsimušančios geležies žvangesys,
žarstomos žemės čiužėjimas išduodavo jų paslaptingą ir niūrų darbą. Bet nuo tribūnų aukštumos gili duobė gerai matėsi;
ir belaukdami, kada prasidės iškilmės, garbingi svečiai susidomėję stebėjo darbą ir keitėsi giliamintiškomis pastabomis,
girdami valstybinį lordo Reldreselio genijų.
Galiausiai, ceremonimeistrui davus ženklą, prasidėjo kalbos.
Pirmiausia į tribūną įleido mokslininkus. Įžengė jie visi
kartu ir kalbėjo vienu metu, kalbėjo tą patį, ir visi kalbėjo
pašnibždomis, todėl jų vis tiek nesigirdėjo. Bet tai buvo nesvarbu, nes jų kalbos, ištaisytos ir apdorotos namie, turėjo
pasirodyti liliputų mokslų akademijos „Metraštyje“, kur jas
perskaitys visi kiti minėtos mokslinės korporacijos nariai.
Laiką, kol jie kalbėjo, ponai ir prastuomenė išnaudojo pusryčiams, nes metas jau buvo vėlyvas ir daugelis pavargo nuo
ilgo laukimo. Ceremonimeistrui leidus, per pusryčius ponams grojo orkestras, be to, turint omeny akimirkos liūdnumą, atliekami kūriniai pasižymėjo išskirtine melancholija.
Mokslininkų kalbų turinys, kaip matyti iš „Metraščio“,
sutapo štai šiais bendriausiais bruožais. Žmogus Kalnas
buvo įstabus tuo, kad buvo labai didelio ūgio ir turėjo ati-

tinkamą jėgą, – čia mokslininkai pateikė itin tikslias lenteles ir Guliverio ūgio, jo kūno apimčių ir numanomo svorio
skaičiavimus. Bet tokio ūgio priežastis, kaip skelbė mokslininkų išvados, nežinoma ir tokia liks amžiams. Lygiai taip
pat lieka nežinomas ir tikslas, dėl kurio gamta sukūrė tokį
siaubingą reiškinį. Kalbant apie jėgą mokslininkų nuomonės
išsiskyrė: vieni tvirtino, kad jėga yra tiesiog jėga, kiti ieškojo
jai pateisinimo statybose, akmenų ir sunkenybių pernešime,
kurie buvo patikėti Guliveriui. Bet galiausiai vėl visi sutiko,
kad ir jėga lieka nepaaiškinama ir, kaip tokia, yra priešiška ir
kenksminga žmonijai. O mokslas, atstovaujamas geriausiųjų
jo atstovų, tiesiog nepripažįsta Guliverio kaip fakto ir reiškia
dideles abejones dėl paties jo egzistavimo. Vienbalse mokslininkų išvada, Guliveris yra ne kas kita, kaip mitas, legenda,
sukurta liaudies dėl jos polinkio į stebuklingus ir nepaprastus dalykus. Guliveris niekada neegzistavo, o tas, kas tvirtina priešingai, netenka mokslininko vardo, visiems laikams
išvejamas iš akademijos ir prakeikiamas „Metraštyje“.
Baigę savo kalbas, aidint griausmingiems plojimams,
mokslininkai visu būriu nusileido nuo Guliverio lavono, bet
čia, jau apačioje, ant žemės, tarp dviejų garbingų korporacijos atstovų užvirė peštynės, kilusios, kaip paaiškėjo vėliau,
dėl esminių požiūrio į Guliverį nesutarimų: kas yra Guliveris –
mitas ar visgi legenda? Tuo metu kiti mokslininkai skundėsi,
kad, nepaisant priemonių, kurių buvo imtasi, šiltų rūbų ir
apavo, jie bijo peršalimo, nes nuo milžiniško lavono sklinda
nepakeliamas šaltis, galintis ne tik atvėsinti, bet ir sušaldyti
patį karščiausią oratorių. Patį sumanymą – pastatyti tribūną
ant lavono – jie laiko tyčiojimusi iš mokslo: vargu ar neprotinga ir tamsuoliška prastuomenė įvertins visą jų Guliverio
mitiškumo įrodymų jėgą, jeigu jos akims tuo pat metu lengvabūdiškai rodomas lavonas. Vis dėlto, ceremonimeistrui
davus ženklą, sujudimas tarp mokslininkų tučtuojau nurimo,
o tie du, kurie toliau pešėsi, buvo kartu įsodinti į tamsią, be
langų karietą ir išsiųsti atgal į akademiją.
Antri eilėje buvo gausūs Guliverio draugai, kurie, ašarodami ir dūsaudami, pasakojo savo prisiminimus apie velionį.
Pirmasis oratorius, kurio vardo, deja, mums sužinoti nepavyko, buvo artimiausias Žmogaus Kalno draugas ir pats turėjo
skardų, vyrišką balsą bei gausybe privalumų apdovanotą išorę. Drebančiu iš meilės balsu jis išsamiai papasakojo, kaip
vieną kartą Guliveris net dviem dienoms užmiršo jį savo
kišenėje. Su nuostabia iškalba oratorius susijaudinusiems
klausytojams perteikė alkio, troškulio ir tamsos sukeltas
kančias ir, galų gale, Guliverio džiaugsmą, kai trečią dieną,
kyštelėjęs ranką į kišenę paieškoti tabakinės, jis rado savo
geriausią draugą. Kukliu oratoriaus prisipažinimu, tik dėl jo
patarimų ir nepaliaujamos priežiūros Guliveris išsiugdė savo
jėgą ir sielos kilnybę.
Antrasis oratorius, turintis neįtikėtinai saldų balsą, pasirodė taip pat besąs geriausias Guliverio draugas. Bet kaip
draugas, iš pagarbos ir meilės velioniui turintis būti teisingas, jis privalėjo atskleisti kai kurias blogąsias jo charakterio
ypatybes. Taigi, prisipažino jis, Guliveris buvo gobšus, savanaudiškas ir piktas, linkęs į tuščiagarbystę, dėl to ir draugus
rinkosi iš žmonių įžymių, gebančių savo didybės atspindį
mesti ir ant jo galvos. Pats savaime menkutis, Guliveris dirbtinai didino savo apimtis, pritaisydamas prie batų storus padus. Prieš pat mirtį Guliveris planavo grandiozinę išdavystę
jį priglaudusios Liliputos valstybės atžvilgiu ir tai su ašaromis akyse atskleidė oratoriui. Oratorius liūdnai prisipažino,
jog tik jo teigiamai įtakai liaudis turi dėkoti, kad Guliveris
visos jos nesutrypė savo batpalaikiais. Nėra jėgų nusakyti tą
apgailėtiną pavydumą, tą niūrų pyktį, kurį Guliveris jautė
visiems savo tikriesiems draugams, pripažindamas tik pataikavimą...
Čia oratorių, deja, ištiko kažkokios keistos ligos, sukeltos susijaudinimo, priepuolis. Ant jo lūpų pasirodė putos, o
sklandi kalba virto laukiniais ir nerišliais šūkavimais. Vis
dėlto, ceremonimeistrui davus ženklą, priepuolis greitai praėjo ir aidint griausmingiems plojimams oratorius iškilmingai
nulipo ant žemės. Bet didžiausių ovacijų sulaukė trečiasis
oratorius, taip pat geriausias Guliverio draugas, sugebėjęs
savo meistriška kalba įžiebti liliputų širdyse karšto patriotizmo liepsną. Jis įrodė, kad pats savaime Guliveris nebūtų
reiškęs nieko, jeigu ne tie tūkstančiai liliputų avinų, kuriuos
jis kasmet surydavo. „Avinai, būtent mūsų liliputiniai avinai, –
šūkavo oratorius, – virsdami mėsa, krauju ir smegenimis,
sudaro Žmogaus Kalno jėgą ir šlovę. Kas nugalėjo priešišką
Blefusko salą? Žmogus Kalnas? Ne. Blefusko salą nugalėjo
mūsų liliputiniai avinai, nes pats Žmogus Kalnas yra ne kas
kita, o tik avinų visuma!“
Čia oratorius jaudinančiomis ir gyvomis spalvomis nutapė
nepamirštamą liliputinio avino paveikslą, mažyčio, paklusnaus padaro, visą gyvenimą pasiruošusio aukotis aukščiausių karalystės interesų labui, to nepastebimo herojaus, kurio
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Herta Müller: „Europa, atsargiai! Putinas serga praeitimi“

– Tai, kas vyksta Ukrainoje, yra siaubinga. Jau pats pirmas
žingsnis, Krymo aneksija, buvo nepriimtinas, bet turtingiausio Ukrainos regiono destabilizavimas tęsiasi. Putinas skleidžia antifašistinę propagandą, tačiau pats laikosi radikalios
dešinės vertybių. Jis visur mato priešus, nes priešai reikalingi
kiekvienam diktatoriui, kad būtų galima pateisinti žmogaus
teisių pažeidimus. Putinas yra destabilizavimo specialistas:
turi specialiuosius agentus, rengia separatistus. Galiausiai jis
nenori atsiimti Ukrainos, tik susilpninti ją taip, kad ji negalėtų prisijungti prie Europos Sąjungos. Tai klastinga.
– Visa tai palaikoma stiprios nacionalistinės retorikos, kuri dabar sklando Europoje. Ar jums neatrodo, kad šis užkratas gali dar labiau išplisti?
– Kai kalbame apie nacionalizmą, visuomet yra rizika,
kad padėtis taps nekontroliuojama. Nacionalizmas visada
turi iracionalumo elementą. Ideologijos nestovi vietoje, jos

kyla, auga. Jeigu nacionalizmas būtų tik asmeninis jausmas,
jį būtų galima išgyventi ir kitokiu būdu. Tačiau tą akimirką,
kai nacionalizmas tampa ideologija, jis pasidaro pavojingas.
Rusijos atveju baimę kelia tai, kad grįžtama prie Didžiosios
tautos šmėklos. Be kita ko, Putinas atėjo iš KGB ir kitokio
nei tas pasaulis nepažįsta.
– Bet teoriškai tas pasaulis yra praeitis. Ar praeitis neturėtų veikti kaip perspėjimas?
– Jeigu būtų įvykusi vieša diskusija, kas buvo stalinizmas,
jeigu iš tiesų būtų buvę aiškiai pasakyta, kad Stalinas vykdė
masines žudynes, Putinas negalėtų elgtis taip, kaip elgiasi
dabar. Prieš dvidešimt metų lankiausi Ukrainoje, prisimenu,
kad vienintelės skulptūros viešumoje buvo Antrojo pasaulinio karo tankai, išstatyti kaip meno kūriniai. Ko buvo imtasi
vėliau? Nieko, tik dalintasi prisiminimais apie karo didvyrius. Ir štai – Putinui pavyko tikslingai visa tai atgaivinti,
pasitelkti strategiją, sąmoningai skurdinti žmonių mąstymą.
– Bet devintojo dešimtmečio pabaiga ir dešimtojo pradžia
įėjo į istoriją kaip ideologijų žlugimo metai.
– Buvo laikas, kai mes visi manėme, kad su „perestroika“ ir „glasnost“ rusai įveikė ideologiją. Didžioji šalis pasidalino į daugybę mažų dalių, ir atrodė, kad toliau viskas
klostysis gerai. Mažieji ištarė: „Esame vengrai, rumunai,
lenkai – leiskite mums tokiems būti.“ Tačiau ne, šiandien
Didžiosios tautos idėja grąžina į praėjusius laikus. Putiną
persekioja šmėklos. Visa tai, kas dabar vyksta Ukrainoje,
tai skausmas, kylantis iš jo sovietmečio šmėklų. Priežastis,
pakartosiu, ir diskusijų apie sovietmetį nebuvimas. Putinas
yra vertinamas, ar tai ne liūdna? Mane, pavyzdžiui, stulbina,
kad ir Rytų Vokietijoje daug žmonių supranta Putiną. Man
tai atrodo gėdinga. Griuvus sienai jiems viskas pasiekiama,
jų teisės užtikrintos. Tie, kurie gyveno Rytų Vokietijoje, turėtų palaikyti Ukrainos pusę. Man pikta, kai žmonės iš buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos pamiršta, kaip
atrodė gyvenimas diktatūroje. Iš diktatūros nori pabėgti visi.
Niekas nenori likti Eurazijos imperijoje, kuriai komanduoja
Putinas.

– Putinas susijęs su kitu subtiliu klausimu dėl Edwardo
Snowdeno. Jungtinės Amerikos Valstijos save visada vadino
laisvės šalimi. Vis dėlto šiandien Snowdenas negali išsakyti
to, ką galvoja apie JAV.
– Tai sudėtingas klausimas. Po Rugsėjo 11-osios JAV sutriko. Slaptosios tarnybos išsikovojo milžinišką galią. Tačiau
svarbu, kad JAV vis dėlto išlieka demokratinė valstybė. Todėl demokratinės jėgos privalo užtikrinti, kad slaptųjų tarnybų veikimo galios turėtų ribas. Vis dėlto man nepatiko, kad
Snowdenas kreipėsi į kinus ir į Putiną. Tai nebuvo politiškai
protingas žingsnis – taip Putinas pasaulio akyse virto žmogaus teisių gynėju, o tai liūdna ir klaidinga. Skandalui dėl
Snowdeno pasaulyje sulaukus milžiniškos reakcijos, Kinijos
ir Rusijos diktatūros liko antrame plane. Tai kelia pavojų, o
Putinas netrukdomas žingsniuoja atgal į praeitį. Atrodo, kad
dabar atsidūrėme beveik stalinizmo epochoje.
– Rusija žingsniuoja atgal, o Kinija, regis, vis labiau nori
išsiveržti į priekį.
– Kinija yra monstras – blokuojamas internetas, suiminėjami disidentai. Ji tokia turtinga, kad galėtų nusipirkti pusę pasaulio. Tai jaudina ir kelia nerimą. Dėl šios priežasties norisi
ir toliau pasitikėti Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Tačiau
JAV turi išspręsti kai kuriuos dalykus. Ir ten būna pažeidžiamos žmogaus teisės, svarbu, kad šie pažeidimai nebūtų sumenkinami. Tikiuosi, kad „Google“ ar „Wikileaks“ sugebės
pažaboti slaptąsias tarnybas. Trumpai tariant, tikiuosi, kad
pilietinė visuomenė apsigins. Slaptosios tarnybos, be abejo,
yra reikalingos, kad ir kovai su terorizmu. Bet esu įsitikinusi, kad jos ydingos iš prigimties. Būtų problemiška, jeigu
slaptosios tarnybos veiktų nekontroliuojamos. Joms niekada
negana: slaptosios tarnybos pasiima viską, ką gali, nepaisydamos nieko. Tokios jos pagal apibrėžimą.

vilna sukuria Liliputos karalystės iškilnumą, o mėsa – galybę. Rizikuodamas nutraukti balso stygas, oratorius sudainavo ekspromtu sukurtą odę liliputinio avino garbei.
Kai klausytojų susižavėjimas jau veržėsi per kraštus, dainavimas, ceremonimeistrui davus ženklą, staiga liovėsi.
Reikalas tas, kad bet koks dainavimas, netgi pats patriotiškiausias, kai kuriais atvejais buvo laikomas pavojingu, nes
prastuomenė, blogai supratusi aukščiausių klasių kalbą, noriai prisidėdavo, bet vartodavo visai kitokius, nepageidaujamus žodžius. Beje, norėdamas pamokyti kitus oratorius,
ceremonimeistras nurodė dalykus, apie kuriuos užsiminti
kalbose nedera: negalima kalbėti apie naują monetinę sistemą, negalima nagrinėti kanalo Liliputos pietryčiuose klausimo, negalima minėti spuoguotos generolo admirolo nosies
(įprastinio gatvinių demagogų juokelių taikinio), negalima
prisiminti to nepadoraus būdo, kuriuo Guliveris užgesino
gaisrą, ir t. t., ir t. t. Uždraustų temų skaitymas truko apie
valandą, ir tuo laiku pasinaudojo liliputų gvardija ir husarai,
tris kartus iškilmingai pražygiavę maršu priešais lavoną.
Naujasis oratorius, deja, pasirodė besąs žmogus tulžingas
ir netgi nepadorus, o tai retai pasitaiko tarp liliputų. Įsilinksminusios prastuomenės smagybei, jis įrodė, kad pirmieji trys
geriausi Žmogaus Kalno draugai ne tik niekada nebuvo jo
draugai, bet netgi neturėjo garbės būti su juo pažįstami; ir tas
iš jų, kuris dvi dienas praleido tamsioje kišenėje, pateko ten
visiškai atsitiktinai, kai Guliveris buvo apieškomas; ir kad
Guliveris ne tik nesidžiaugė, kai ištraukė jį iš kišenės, bet,
priešingai, nubaudė jį gana žiauriai ir nešvankiai. Pats gi jis,
oratorius, net ir nenori būti priskirtas prie Žmogaus Kalno
draugų, ir jam geriau jau gaminti netikrus pinigus, nei...
Turbūt teisėto pasipiktinimo apimti susirinkusieji būtų oratorių prikūlę, jeigu jo kalbos gerokai niūriau nebūtų užbaigęs
juokingas ir apgailėtinas įvykis. Atsitiko taip, kad aukštasis
liliputas, laikytas Žmogaus Kalno įpėdiniu ir toliau sėdėjęs
ant kelio, vieną po kitos nutaisydamas nepriklausomas pozas, už kažko aukštu kulnu užkliuvo ir stačia galva nupuolė
žemyn; ir siaubingos mirties išvengė tik todėl, kad pataikė
ant aukštos, nepaprastai storos liliputės damos. Išgąsdintos
damos cypimas, laukinis prastuomenės gagenimas, staugimas ir švilpesys akimirką sutrikdė rimtą iškilmių tėkmę, bet,
ceremonimeistrui davus ženklą, triukšmas tučtuojau nurimo
ir į atsilaisvinusią tribūną ėmė ropštis kiti oratoriai. Sunku
perteikti visų kalbų turinį, juo labiau kad daugumos jų nesigirdėjo dėl lavono, ant kurio stovėjo oratoriai, aukštumo;
bet visi buvusieji šventėje ne be pagrindo tvirtina, kad tokių
pakylėtų jausmų, tokių puikių ir gražių žodžių, tokių stiprių
posakių jie dar nebuvo girdėję. Daugelis klausytojų buvo

sujaudinti iki ašarų, smulkūs kišenvagiai, traukę iš kišenių
nosines, vienas kitam skundėsi, kad nosinaitės siaubingai
drėgnos ir nešvarios ir dėl to pasidariusios ne tik niekam
tikusios, bet netgi, nedelsiant panaudojus, pavojingos sveikatai.
Tačiau iškilmingiausia ir labiausiai jaudinanti akimirka atėjo tuomet, kai ant lavono užlipo orkestras bei gausus choras
ir pusbalsiu, kad nesujaudintų prastuomenės, atliko šia proga
garsaus kompozitoriaus laureato parašytą didingą kantatą.
Galingi garsai, sušvelninti atlikėjų noro nebūti išgirstiems,
atkūrė atmintyje didingą Žmogaus Kalno paveikslą ir vis
labiau kėlė nuotaiką, bet staiga naujas liūdnas netikėtumas
nutraukė muziką bei dainavimą ir visų žvilgsnius nukreipė
į tolimąsias prastuomenės eiles. Matyt, ten nežinojo, kad
dabar griaudžia muzika, bet, šiaip ar taip, minios viduryje
pasigirdo kažkoks naujas, labai skambus ir keistas, į ankstesnius nepanašus garsas. Pasiųstieji sužinoti, kas vyksta,
ceremonimeistrui pranešė, kad ten verkia kažkoks plebėjų
vaikas, kuriam neva labai gaila Žmogaus Kalno. Ir kol ceremonimeistras stengėsi suprasti, kur šuo pakastas, prie vieno
verkiančio vaiko, kaip tai dažnai nutinka vaikams, prisidėjo
toks pat keistas ir gailus visų kitų plebėjų vaikų verksmas.
Kaip besistengė tvarkdariai, vaišindami juos pliaukštelėjimais ir smūgiais į sprandą, verksmas darėsi vis garsesnis ir
peraugo į akivaizdžiai nepadorų elgesį aukšto, šalto ir rūstaus lavono atžvilgiu. Tik pašalinus visus vaikus, jų tėvus,
motinas ir tolimus giminaičius pavyko pasiekti sąlyginę tylą,
tačiau sykį sutrikdyta ori tvarka jau nebegalėjo būti atkurta.
Įžūliai nesivaržydami į tribūną ėmė lipti kažkokie niekam
nežinomi purvini oratoriai ir, visiškai pamiršę Žmogų Kalną,
pradėjo rėkti apie kažin kokius savo norus ir netgi reikalavimus. Kažkas kažką mušė – vieni liudininkai tvirtina, kad
buvo mušami pavėlavę mokslininkai, kiti liudininkai sako,
kad buvo dorojamasi su Guliverio draugais, galiausiai treti
įrodinėja, kad mušė pačius oratorius.
Kuo baigėsi iškilmės, nežinoma, mat šioje vietoje tiek
gamtoje, tiek to meto kronikose stoja tamsa. Bet reikia manyti, kad, ceremonimeistrui davus ženklą, tvarka buvo atkurta, nes nė viename istoriniame kūrinyje, susijusiame su šiuo
laikotarpiu, nėra nė užuominos, kad būtų nutikę kas nors
neįprasta ar nerimastinga. Priešingai, bronziniai medaliai,
išlieti iškilmėms atminti ir vaizduojantys liliputus, dedančius laurų vainiką ant romiai besišypsančio Žmogaus Kalno
galvos, aiškiai byloja apie visišką veikiančių asmenų gerovę
ir puikią nuotaiką.
Bet atėjo naktis. Ir kartu su naktimi ištuštėjusį lauką, kur
laukdamas kapo ilsėjosi milžiniškas, rūstus ir didingas lavo-

nas, užgulė jautri ir šiurpi tyluma. Virš miesto tebešviesavo
jo žiburių pašvaistė: ten dar tęsėsi sueiga Žmogaus Kalno
garbei. Ir kartu su vėju čionai skriejo nerišlus ir tolygus balsų gausmas. O čia buvo tamsu ir tylu; ir kai iš už debesų
pasirodė mažas mėnulis, didžiulis lavonas nusidažė blyškia
šviesa, tarsi sniegu padengtų kalnų viršūnių grandinė. Tačiau didžiuliame juodame šešėlyje, kuris driekėsi iš vienos
lavono pusės, mirgėjo kažkokios silpnos ugnelės: tai trys
tūkstančiai liliputų paskubom baigė kasti milžino kapavietę.
Tyliai gergždė į smėlį ir žemę atsimušdama kastuvų geležis,
blykčiojo žydros kibirkštėlės, kai kirtiklis tvodavosi į akmenį, ir tamsi mažų būtybių masė, vos apšviesta šykščios retų
deglų liepsnos, neramiai knibždėjo juodos prarajos dugne.
Kažkas skubino. Silpnai girdėjosi iš dugno sklindantys iššnypšti trumpi įsakymai, ir baimė neregimai pleveno tarp
skubančių duobkasių.
O iš kitos lavono pusės mėnulio apšviestoje platybėje
miglotai juodavo kažkokios neaiškios, beveik sustingusios
kaip pats lavonas, bet gyvos dėmės. Tai žydroje tyloje meldėsi ant kelių parpuolę liliputai, vieni iš tų, kurie, smaugiami
liūdesio ir pasišlykštėjimo, pabėgo šią naktį iš triukšmingo ir
rėksmingo miesto. Dėmės išskysdavo, tai susiaurėdavo, tai
praplatėdavo, bet nė vienu šiurkščiu garsu nesutrikdė šios
didingos nakties, paskutinės, kurią leido žemėje Guliveris,
tylumos. Kildamas vis ryškiau švietė mėnulis ir leidosi ties
horizontu ūkanoti apsivaliusio dangaus debesys, ir grėsminga neįmintos dieviškos paslapties ramybe dvelkė mirusysis.
Slinko naktis. Bet atsirado ir mieste drovių ir dorų liliputų,
kurie nėjo nei į gatvę, nei į triukšmingas aikštes, nei į šviesos
užlietas sales, o sėdėjo savo mažuose, tarytum žaisliniuose
namukuose ir su siaubu klausėsi pasaulyje stojusios tylos.
Amžiams iš pasaulio pasitraukė didžiulė žmogaus širdis,
aukštai kabojusi virš šalies ir savo gaudžiančiu plakimu pripildydavusi dienas ir tamsias liliputiškas naktis. Būdavo,
prabunda nuo baisaus sapno vidury nakties liliputas, išgirsta
įprastus tvirtus, lygius galingos širdies dūžius ir vėl, nuramintas, užmiega. Tarytum ištikimas sargas saugojo jo kilni
širdis ir, skambiai plakdama, siuntė į žemę gerovę ir taiką,
ir sklaidė klaikius sapnus, kurių tiek daug tamsiose liliputų
naktyse.
Ir pasitraukė iš pasaulio didžiulė žmogaus širdis. Ir stojo
tyla. Ir su siaubu klausėsi jos ir gailiai verkė vienišas likęs
bejėgis liliputas.

Žvelgiant į pasaulį iš ašaros vidaus atrodo, kad pasaulis
skęsta. Vis dėlto ašara yra toks galingas ir toks asmeniškas lęšis, kad net pats geriausias okulistas negalėtų sukurti geresnio. Okulistas pasitelkia lęšį tam, kad sugrąžintų
vaizdą pasaulio tokio, koks jis yra, o ašara perteikia vaizdą,
transformuotą to, kuris į pasaulį žiūri. Čia ašaros ribos ir jos
stiprybė. Čia ir atsakomybė atskleisti tai, ką matai. „Ašara
yra tuščia, – sako Nobelio premijos laureatės Hertos Müller
romano „Žmogus – tai didžiulis fazanas šiame pasaulyje“
personažas. – Ašara yra tuščia. Pripildyk ją vandens.“ Ašara
yra kūno žodžiai, kurių jokia cenzūra negali paslėpti archyvuose.
Tad, kita vertus, kas gi yra ašara, jei ne skausmingas ir
jaudinantis laisvės aktas? Su Herta Müller apie laisvę kalbamės Rašytojų namuose Berlyne, mieste, kuriame ji gyvena
nuo 1987-ųjų, kai pabėgo iš Ceausescu diktatūros spąstų
Rumunijoje. Iš ten ir jos ašara, kiekvienoje knygoje skaudi
ir poetiška. Müller kūryba – vienas radikaliausių literatūrinių
įvykių pastaraisiais dešimtmečiais. Būtent ši prizmė, išgyventas diktatūros žvėriškumas, jai leidžia perspėti, kad ideologija, kuri 1989-aisiais atrodė palikta archyvams, grįžta. Ir teigti,
kad laisvė trypiama, ypač kai tos kojos – Vladimiro Putino.
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Pakeleivė
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– Nu, ne tai ne, varvinkit seilę, kilbukai... – kryptelėjusi
pečiu, senė oriai valgė.
Nuo šoko vis dar neatsitokėjančioje sedano tyloje apčiulpusi kulšelę, ji vieną po kito aplaižė pirštus ir inteligentiškai,
pabrėžtinai neteršdama aplinkos, kauliuką susupstė į popierinę nosinę ir įkišo į maišą. Ką gi, numarinus alkio kirminą,
juk būtina ir troškuliui per galvą užvažiuoti, ar ne? Maiše
sužvejotas „Sprite“ gėrimas į gerklę nugarmėjo kaip pavasarinis krioklys. Apsiašarojusi ji keletui sekundžių sustingo stikliniu žvilgsniu žvelgdama į niekur, tada atsirūgo. Su
griausmu. Berniukas kreivai nusišypsojo. Jis jau kuris laikas
ją stebėjo piktdžiugiškai šypsodamasis. (Mergaitė – tik taip,
lyg į jų automobilį būtų įsėdusi pati mirtis.) Paaugliui visas
šis performansas patiko ir dėl to, kad pats neseniai buvo pakliuvęs į didelę bėdą. Dar prieš pusmetį jo veidu dieną naktį,
mirgėdama nuo šūvių ir kraujo, besiliejančio laisvai, sruvo
mėlyna ekrano šviesa: taip taip, paromis – „Speed Night“,
„Agentas 007“, „Juodasis snaiperis“, kas be ko, „čatai“, „čatai“ ir dar kartą „čatai“, jis jau net nebevaikščiojo į mokyklą,
sumaniai išraitydamas pinkliausias istorijas (paskui tuo išradingumu ir pats stebėjosi), manipuliuodavo ir meluodavo
kaip tikras narkomanas su stažu, o juk nuo čia, kaip teigia
specialistai, jau nebetoli ir stadija, kai po kelių dienų abstinencijos – „galimi traukuliai“, tad jiedu su motina abipusiu
sutarimu net dalyvavo terapinėje televizijos laidoje „Labirintas“, kurioje dedukciniu būdu, padedant žiūrovų auditorijai, nustatoma diagnozė (jis įsiminė vieną eksperčių sakant:
„Įsivaizduokit, jo galva ir taip pilna atvirų laidų, o jei mes
ant jų dar pilsime vandenį...“), o paskui ir pasiūlomas gydymo būdas – išradingai įspeistas į režisierių ir prodiuserių
paspęsto „labirinto“ spąstus, standžiai suvystytas argumentų tinkluose, taip standžiai, kad jau nebelieka kuo kvėpuoti,
viešai prieš kameras, prieš šimtatūkstantinę auditoriją (tiek
tada į jį žiūrėjo), šnirpšdamas ir ašarodamas nuo filmavimo
studijos šviesų, o iš tikrųjų iš pažeminimo ir gėdos, pasižadėjo: „Prisiekiu, kad daugiau bendrausiu tik su REALIAIS
žmonėmis, uhu... uff...“ Realiais... Tai dabar turėkitės: šita
boba – REALI. Realesnė už tėvą, motiną ir seserį, net kartu
sudėjus. Gal kad jie visi bekvapiai?
Kai senė pakėlė ranką pasitaisyti plaukuose šukų, jis spėjo
pastebėti ir kitą, po gintarinės kulšies, stebuklą – ant riešo
„Komandirskije“. Tą patį, kurį išvydus burnoje ima telktis
seilės, su juodu ciferblatu ir nupieštu tanku, svaigiai sunkų,
tas daikčiukas, visi žino, ir lauže dega, ir vandeny skęsta, o
kaip gyvas, taip gyvas – nebijantis vandens, atsparus smūgiams, savaime užsivedantis, patikimas, fantastiškas, nešiotas aukščiausio rango rusų karininkų, žodžiu, ką ir šnekėt, ne
laikrodis – Džeimsas Bondas.
– Kur, ponia, jums pavyko jį rasti? – pasiteiravo aksominėmis išauklėto jaunuolio intonacijomis, o liežuvis, aišku,
niežėjo nuo „kur tau pavyko jį nukosėti?“
– Kodėl tu manai, kilbuk, – senė metė į jį žvilgsnį graikinių riešutų kevalams triuškinti, – kad aš jį nukosėjau? O
ne paveldėjau iš savo tėvo, poligloto, gamtos ir medicinos
mokslų profesoriaus? Be to, dar kolekcionavusio mineralus,
kriaukles, drugius, net ir labai retus egzempliorius, net Hamearis lucina, Maculinea teleius, a?!
Jaunuolis išraudo. Kaipgi ji, ta... ta... smarvė, gali įsigauti
jo galvon? Nusisuko į langą įsižeidęs, bet ir kiek išsigandęs,
o jei ji vis dėlto spėjo jo galvoje pamatyti VISKĄ, bandydamas susidėlioti taškus ant „i“ – pasaulis toks painus, toks
labirintas... Juk visiškai aišku, kad nei kulšis, nei poliglotas,
nei „Komandirskije“ neturėtų su ja – jei galvosim logiškai –
niekaip sietis, ir vis dėlto siejosi, po galais. Kažkaip siejosi...
Mergaitė tik pašnairavo iš tolo į senės pusę, jos absoliučiai
nedomino nei laikrodis, nei „Sprite“, kurį mėgo labiau už
bet ką.
O senoji minkštai, lyg ant pūkų pagalviuko dėl laimingo
atsitiktinumo nutūpusi, malonumą nutarė pratęsti – skaniai
pavalgius ir atsigėrus, „kolgi“ ir nepasišnekučiuoti draugiškoje atmosferoje? Jos akys blizgėjo, ji buvo atkutusi:
– Kokia puiki kelionė... Ir ponai tokie malonūs, – ji išdainavo lyg sau, lyg jiems. – Tai ar daug pinigiukų, ponas, man
čia kainuos? – paklausė maivydamasi.
– Nieko, močiute, nieko, – nusijuokė vyras. – Tai ar toli
dar tamstos namai?
– O, tai dar pavažiuosim, pavažiuosim, ponas... – pasakė
patenkinta, ir jos akių vokai nusileido paslaptingai, kaip rupūžių (rupūžių akys, spindinčios nelyginant varis, kas nežino, grožiu pranoksta gazelių akis...), apgaubdami nepažinaus
pasaulio tamsą su plyksinčiomis ugnelėmis – taip juodame
kosmose, už šviesmečių, palikdami judėjimo pėdsakų uodegėles, švyti tolimi asteroidai.
– Bet mums jau reikia respiratorių. O tau gal ne? Tavo
nosiai šitas aromatas turbūt pats tas? – žmona pasakė tyčia
garsiai, reikliai spitrydamasi į Cezario profilį.

ŠIAURĖS        ATĖNAI
Tikrai, kodėl, po velnių, mes ją paėmėm? – vyrą tas kvapas jau irgi žudė...
Staiga mergaitė – na, čia to ir reikėjo tikėtis – sužiaukčiojo, o paskui suvirbeno plonu kaip pelės uodegos galiukas
balseliu, galiausiai nebe verkė, o cypė – taip, atrodo, ji visai silpna, ją galėjo parblokšti vėjo gūsis, dabar štai parmetė
kvapas.
– Tos moterų ašaros... Nu, ką, siusiot mažiau reikės... – senė ištiesė ranką taikydamasi paliesti mergaitės plaukus, bet
moteris priekyje, atrodo, tik to ir laukusi, atsigręžė, net auskarai, raudonas Murano stiklas, pritariamai tilindžiavo, kol
ji pagaliau rėžė, ką norėjo:
– Užsičiaupkit, tamsta! Ir džiaukitės, kad išvis čia sėdit ir
važiuojat! Galėjot ir nevažiuoti! Man jau, Petrai, gana! Lilita, prasisek!..
Mergaitė, paakinta motinos žodžių, prapliupo su nauja jėga,
galiausiai ėmė nebeatgauti kvapo, dusti, žagsėti... Berniukas
neapsikęsdamas – tos mergų ašaros! – nusikeikė triaukščiu,
ant viršaus dar uždėdamas: „Durnių laivas, blia...“ Tėvas,
vos tai išgirdęs, įsiutęs išjungė ką tik suskambusį telefoną
ir jau ėmė kauptis moralui („tu, šikniau, negerbi nei savęs,
nei kitų“ ar kažką panašaus), tik vis nesumojo, nuo ko čia
įtaigiau pradėti – moralai, kaip ir apskritai kalbos, tostai ir
anekdotai, buvo jo silpnoji vieta, niekada jais nesublizgėdavo, moteris irgi jau, kaip sakoma, ėjo iš krantų, žodžiu, citrininiame sedane – sąmyšis, triukšmas, dantų griežimas. Tik
niekas netrikdė senės olimpinės ramybės. Ji sėdėjo atlaidi ir
net geranoriška jų žmogiškoms silpnybėms ir nuodėmėms,
sėdėjo šiltai ir užtikrintai, nes buvo to nusipelniusi: visas
pasaulis jai skolingas, ir tai, kas yra duodama, ponai, jokia
paslauga – teisėtas skolos grąžinimas, vo taip! Vėl užsivertė
„Sprite“, vaikams nebesiūlė, tik slapčiomis, kad nematytų
tėvai, mirktelėjo erzindama: „Pavydėkit, kilbukai...“
Kai jau buvo galima sustoti, ir ji su visais savo ryšuliais
ėmė rabždintis laukan, jie, dievaži, atsikvėpę su neslepiamu
palengvėjimu, taip pat išlipo pramankštinti kojų, o iš tikrųjų,
ką čia slėpti – išstumti iš plaučių tą baisųjį kvapą...
Ir tada senė, pranokdama pati save, kitaip nepasakysi,
nekalčiausiu veidu dar lyg niekur nieko paprašė: gal kuris
palydėtų ją iki namų? Netoli, galima sakyti, čia pat, tik už
kalniuko. Geriausiai būtų – paskui jie prisimins tą jos žvilgsnį, vario spalvos, gelsvai rudą, neperprantamą, žodžiu, rupūžišką, – jei palydėtų tas berniukas, ji smiliumi dūrė vaikui į
krūtinę.
Moteris net žodžių pristigo:
– To dar betrūko! Petrai! Aš ne-lei-džiu! – išskandavo vyrui tiesiai į veidą.
Bet vyras, dėbtelėjęs į ją baltom, nusispjovė:
– Tu neleidi? O aš leidžiu! Palydėk, sūnau...
„Yesssss!“ – berniukas, sugniaužęs kumštį, truktelėjo azartiškai žemyn tą įsivaizduojamą rankeną, traukomą Holivudo
filmuose ir ne filmuose – mūsuose, kai tik sakoma „yes“ su
daug s. Jį ginė smalsumas – kokiuose apartamentuose gyvena tokie laikrodžiai. Ir kas dar, be jų, ten gyvena? Viliojo
pažadas, kuriuo mėgsta persirengti pavojus. Kaipgi čia, šioje
vietoje, neprisiminti tų jos namuose kabančių išnarų – kadaise ten būta gyvsidabriško judrumo padarėlių su kūnu ir
krauju, jaunučių, vinklių kauliukų, švelniakailių, nudobiami
prityrusios ir neperkalbamos rankos, kažin ar jie suspėdavo
bent iššiepti dantukus. Cyptelti...
Jis paėmė nešti „Maximos“ krepšį, ir senei dabar nebereikėjo nieko užsikrauti ant kupros, nueidamas paskui ją, jis,
kietuolis, dar mirktelėjo tėvams: ko dabar nukabinot nosis,
nors turėsiu ką mokykloje papasakot.
Kai jiedu ėmė kopti į kalną, jis negalėjo atsistebėti, kad ją
reikia vyte vytis, pasirodo, ji visai ir nešluba, eina spėriau
už jį, ką ten eina – lekia, o jo „Maximos“ krepšys toks sunkus, turbūt prikrautas švino. Senė, į kalną vis stiprėjant vėjo
siausmui, jam dar riktelėjo per petį:
– Žiūrėk man, kilbuk, neatsilik!
Žinoma, jis neatsiliks, čia principo reikalas, nusispjovė
„tėvo būdu“ ir įsiręžęs tempė į kalną savo naštą, paskui principą ir, aišku, paskui laikrodį, galimas dalykas, ne tik paskui
jį – kuo toliau, tuo labiau ta boba jam darėsi „gauruota mįslė“...
Kai ant kalno jų figūrėles nuskandino kamuoliniai debesys, mergaitė apačioje prisiglaudė prie motinos, jiedvi apsikabino:
– Na, ko gi tu?..
– Ko... Ji tokia sena ir baisi... Kodėl ji nemiršta?..
– Ji mirs tada, kai jai bus reikalas! – nukirto vyras, paspardydamas padangą.
Nusispjovė. Tos mergos (blia...). Padaužęs delnais krūtinę susirado priekinėj striukės kišenėj cigaretes, užsirūkė.
Dūmai, kai užsitraukdavo, pro nosį išeidavo plonomis veržliomis srovelėmis, paskui iš burnos išvirstančiame debesyje
pradingdavo visas veidas, netikėtai cigaretės paprašė ir moteris...
Jie dairėsi rūkydami... Nuokalnėn, už plikų juodalksnių,
netikėtai išnirusi (daro vingį?) tekėjo upė. Ji varė, regis, dar
ne vandenį – magmą: tik šiąnakt čia – juste jutai – vėluodamas, riaumodamas buvo išplaukęs ižas, visu paupiu galin-
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ga jėga į krantą buvo išsviedusi lytis, kaip prieš milijonus
metų sprogusio ir ištaškyto pasaulio ledines skeveldras, po
vieną, po kelis ant jų tupėjo nuo vėjo pašiurpę kirai – keista
vieta...
Vyras, numetęs nuorūką, pritraukė pilnas plaučių talpyklas
oro ir ėmėsi atidarinėti sedano dureles, moteris suskato jam
į pagalbą. Jis vėl įjungė telefoną, ir kažkas iškart paskambino, dėl žoliapjovės: „Žinoma, kad kokybė garantuota, galit
neabejot – vokiečio darbas!.. Ima, ima ir smulkius krūmus,
mulčiuoja...“ Kitu telefonu pats paskambino: „Saniok, ką
ten sapalioji? Vėl vikšrai? Kalbėk, jomajo, aiškiau! Tai jūs
dar ne Kuprioniškėse?! Sania, apsigraibyk, tu jau apspangęs? Sania, jau?!“ Kad ir kaip keista, tie skambučiai, nesiliaujantys kiaurą parą, vedantys moterį iš proto, primetantys
Sanios ar Mišanios užgėrimų ir išblaivėjimų grafikus, šeiminius cirkus, skyrybas ir susiėjimus, „greitukus“ ant stalo ir
po stalu, kvėpavimą, pažastų ir kojų prakaitą, penktadieninį
alų su puta ant Sanios ūsų šepetėlio (vyrui kalbant telefonu,
tie kvapai braute braudavosi į šnerves ir nuodijo gyvenimą), –
dabar buvo jaukūs, raminantys. Naminiai. Tokios naminės
būna iš klajonių, šalčio ir darganų į šilumą prisibeldus languotos šeimininkių prijuostės su kišene ant pilvo. Kapsėjo
laikas, jau ir šalta darėsi, o vaikas vis negrįžo... Vyras apsidairė, klydinėjančiu žvilgsniu nufotografuodamas šią keistą
vietą. Skaičiavimų, matematinio tikslumo žmogus bandė
sau nusistatyti tikslią jų buvimo vietą kelių atlase, žemėlapio koordinačių tinklelyje – G tai ar B? O gal jau vis dėlto
C? Staiga suduslėjusiu balsu paklausė, ar jiedvi nieko neišgirdusios. Lyg kažkas būtų suklikęs... Ne, nieko – mergaitė
pastiro, o moteris, sulaikiusi kvapą, klausė vėjo ir elektros
laidų gausmo. Klausė nebe ausimis – nugarkauliu. Kai taip
įsitempi, užgirsti ir tą plyštančio voratinklio garsą – toli laukuose sniego ikreliai leidžia vandenį...
Vyras tylėdamas užrakino mašinos dureles, ir visi trys nesitarę, lyg būtų duotas ženklas, tekini pasileido į kalną. Ir
mergaitė? Nė minties, kad ji čia pasiliktų viena, svaigo galva
nuo oro pertekliaus, smūgiavo kvapai – žemė, žolių šaknys,
polaidžio vanduo, juodi pelynų stagarai, oras, bet ji didvyriškai laikėsi ant kojų, tik kodėl viskas – ir ta pernykštė žolė,
ir velėna, ir net vakarop vis dar sustiklėjantis oras, skambus,
melsvas, – kvepia... ta sene?
Ant kalniuko jie užbėgo uždusę, ir tai, ką išvydo, pakirto
kojas. Apgavystės akivaizdumui nebuvo ribų: atsivėrusioje
milžiniškos erdvės platybėje, atsagstytas iki paskutinės sagos, plaikstėsi palaidas vėjo apsiaustas. Ir – jokio būsto. Jokios pašiūrės, jokios trobelės ant vištos kojelės, ničnieko, kur
būtų galima gyventi žmogui. Dykros, krūmokšniai ir vieniši
medžiai, pernykščios žolės prerijos, tolumoje – miškas. Miškas taip toli, ištirpęs horizonte, mėlynas, kad jie nieku gyvu
nebūtų įstengę iki jo nusigauti. Senė su berniuku – tiesiog
dingo.
Neįstengdami atsitokėti, patikėti tuo, ką mato, jie desperatiškai žvalgėsi nuo kalno, juk tai fokusininko triukas: šimtų
žiūrovų akivaizdoje į cilindrą sudedamos pirštinės, triušiukas, skarelė, kaklaraištis ir piniginė, o mirksnis, mostelėjimas burtų lazdele – ir cilindras tuščias. Jų sūnus prasmego
skradžiai žemę.
Moteris suspigo. Bloškusi rankinę į stagarus, ėmė kumšteliais tvatinti vyrui krūtinę:
– Prakeiktasis! Niekše! Niekšeee...
Vyras, įgaužęs sprandą, smūgius priimdamas pelnytai,
traukėsi atatupstas, Dieve brangus, kaipgi čia yra, jis
karštligiškai kalkuliavo kilometrus nuo kalno papėdės iki
miško ir atgal – racijos žmogui, visą gyvenimą pasikliaujančiam logika, pačiupinėjamais dalykais, mašinų prieširdžiais ir skilveliais, nepripažįstančiam jokios mistikos ir
spekuliacijų, dar niekada taip nebuvo iščiuožęs pamatas. Tas
jausmas, kurio net nusakyti neįmanoma: rodos, skambini
vėjui, o jis nekelia ragelio...
Taip taip, telefonas... Jis desperatiškai išsitraukė vieną savo mobiliųjų. Maigytų maigytų mygtukus. Bet į ką kreiptis?
112? Kur jie yra? Koks čia policijos komisariatas? Važiavo
autostrada, tada Anužiai, sukti niekur nereikėjo, bet kaip
tyčia ties Anužiais jam šovė į galvą pasukti dešinėn, ir pasukti juokais, pasukti, kaip sakoma, ant durniaus, kad būtų
linksmiau, nuklysti jie negalėjo, anokie čia atstumai, ta Lietuva – išvis gaidžio ašara, gali ją skersai išilgai išvaikščiot, o
X failais jis netiki, jokiais X failais netiki iš principo, ir vis
dėlto… Jis suvaitojo.
Kai taip nutinka, pereini visas neišvengiamas stadijas –
stacijas: šoką, neigimą, pyktį, ieškojimą kaltų, skausmą,
sugniužimą, apatiją. Apmirtį... Jie blaškėsi ant kalno kaip
pamišę. Vyras rėkė plačiai pražiota burna, su virpančiu
mažuoju liežuvėliu gomurio gale, gerklės šaknyje, šaukė
sūnų vardu, bet tas šauksmas, kas, kad iš visų gelmių, susigerdavo į vėją, kaip sapnuojant, persekiojant košmarui susigeria į sapno vatą. Moteris iš nevilties susmuko ant žemės, ji
jautusi, visą laiką jautusi, kad kažkas nutiks... Mergaitė lyg
užsukta zujo nuo vieno prie kito, pratisai cypdama, kniaukdama, – ji reikalavo dėmesio, be to, tiesiog nebemokėjo
kvėpuoti, imdavo dusti. Pavargusi sukuksėdavo ir vėl
užsivesdavo iš naujo... ►
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►…Leidžiantis žemyn, sangrąžos dalelytė jau buvo pramušusi volę. Moters skruostus plikė sausos pykčio
ašaros. Ji jau seniai galvojusi, bet dabar viskas! Tuojau pat,
vos jie grįš į miestą, ji padės jam susikrauti šmotkes, kas
netilps, eis tiesiu taikymu per balkoną, jai JO – psicho, lopo,
idioto, locho, lūzerio, veiloko (brudenos!) – nereikia nieko,
tegu eina į visas keturias puses. Tik pirmiau sugrąžina JOS
Vitaliuką...
Pablūdusį, nuo kaltės ir nevilties apgirtusį vyrą skyrybų
idėja pasiekė lyg per ūką, bet ūmai išsiblaivęs jis suprato, ko
nori – tų skyrybų, pasirodo, nori dar labiau, ir krauju pasruvusiomis akimis, pats nustebęs, kad taip iki galo, taip absoliučiai sutampa su savimi, suriko tai, ką jau seniai norėjo, bet
vis lyg nedrįsdavo:
– Užsičiaupk, kale!
Mergaitė, inkšdama jau visai be jėgų, braudamasi per pernykščią žolę, apkibusi lakišiais, dar nikstelėjo koją, įsikando
liežuvį, bet jos niekas nepaisė – staiga motina atsigręžė į ją
su baisia neapykanta.
Prie mašinos jie nusileido per kemsus, kliūdami už stagarų, svetimi vienas kitam, kas sau – panašiai grįžta iš pralaimėto mūšio nuteriotos kariuomenės likučiai. Vyras bandė
ne savo ranka rakinti mašinos dureles, – tik kur dabar jiems
pasiduoti? kur pasiduoti? – kai iš už kapoto pasigirdo...
Taip, tai buvo įžūliausias kikenimas:
– Išdū-ū-ū-ū-ū-ū-riau!
Priešais stovėjo Vitaliukas. Gyvesnis už gyvą, čiulpdamas
saldainį. Ar tik ne trupiniais aplipęs „barbarisas“, sužvejotas aprūdijusiose didelio (profesoriško) stalčiaus sietuvose
tarp visokio šlamšto, colinių vinių ir vinučių, prieštvaninių
stiklinių švirkštų su metaliniu stūmokliu ir adatų, sagų, dar
net su caro ereliu, skardinių dėžučių nuo pastilių, siūlų ričių,
apakusių veidrodžio šukių, nuzulinto švitrinio popieriaus,
dulkių, – taip nuraudonina liežuvį ir lūpas?
Kas ištinka tokią akimirką? Žinia, kas – kaulus traiškanti
devynių aukštų namo džiaugsmo banga, bet tik labai trumpai.
– Ką ten turi burnoje? – motina savo vaiką norėjo ir uždusinti glėbyje iš meilės, ir prikulti. Labiau, regis, prikulti,
dar neatitokusi iš siaubo, – tik dabar ėmė justi jo mastą, –
sumišusio su suvokimu, kad per penkiolika minučių į šipulius gali sudužti likimas, sudužti nebeatšaukiamai, ir juokai
čia jau pasibaigę, nesąmoningai gailėdamasi, tiesą sakant,
greitai netgi labai gailėsis, tik ar jau neužsitrenkusios durelės
atgal? – nagais įsikirto į sūnaus smakrą. – Spjauk man tučtuojau, šikniau!
Tas mažvaikis, žinoma, erzindamasis saldainį kaipmat
prarijo.
Moteris neatlyžo:
– Kur? Kur ji gyvena?
Sūnus atsakyti delsė. Delsė nerūpestingai, lengvabūdiškai,
tai varė į neviltį, bet dar labiau išgąsdino, kaip jai pasirodė,
ūku aptrauktos akys – tokios dūminės... O jis (kas jam?), kad
tik būtų paliktas ramybėje, mostelėjo ranka kaip pakliuvo,
turėkitės:
– Ten...
Ten... „Ten“ galėjo būti čia. „Ten“ galėjo būti kur tik nori:
prie šio kalnelio, kurį supiltum kepure, ir už šimtų, tūkstančių kilometrų Andų kalnuose, galėjo būti rytuose ir vakaruose, Šiaurės ir Pietų ašigaliuose, Afrikoj, Zimbabvėj, galėjo
būti – ore, vandeny, žemėje, mažiausiose materialiosiose
kietų kūnų dalelytėse ir nematerialiosiose, ne kūnų, šilumoje
ir šaltyje, šviesoje ir tamsoje, net pačiu neleistiniausiu būdu
tavo galvoje, mintyse, ką tik užgimusiose svajonėse (nes bet
kokioje pradžioje, kaip žinome, jau slypi ir pabaiga) – visur.
Nagi, paskubėkim! Vyras ragino, rodės, reikia kuo skubiau
nešdintis iš šios vietos... Tačiau kai jie sulipo į mašiną, ir
jis karštosiomis bandė užkurti variklį, iškrito rakteliai, pasilenkęs graibė stenėdamas, raudonio išmušta plike – tas
nustekentas ir vis dėlto gyvas mūsų dienų vyro instinktas
ginti šeimą, savo moterį ir vaikus! – bet pirštai neklausė, nes
„runkas jau tinka tik aguonams ant bundelių barstyt“, nusikeikęs atsisėdo, spauste prispaudė rankas prie vairo, kad
apsiramintų, suimtų save į nagą, taip ir liko sėdėti nuleidęs
galvą, įręžęs sprandą. Kaip jautis.
Ir tada – pūga, balandžio pradžioje, iš nieko... Sūkuriuodama stichija ėmė švelniai supti ir mėtyti mašiną, jie sėdėjo jos
kapsulėje, už langų siaučiant chaosui, besiblaškančių atomų
srautams, pačiame tos sumaišties epicentre, klausydamiesi
baimės užvytos tylos ir vienas kito alsavimo. Staiga – garsas... Prozos mago mums papasakotas vienuolės Siervos
Marijos atvejis, kai iš plikai skustos galvos kalasi plaukai,
burbuliukais mušdami į paviršių ir vydamiesi sruogom stačiai akyse, – joks magiškojo realizmo triukas. Tai – klinika,
deja, kol kas plačiau neištirta ir neaprašyta. Jie visi sužiuro
į mergaitę... Ta nevaikiško susidrumstusio žvilgsnio tamsa,
kai liga, ilgai grūmusis ir galiausiai nenoriai atsiplėšusi, jau
ima palikti savo saldžią buveinę. Po baltutėle veido oda supulsuojantis raudonis, stačiai akyse virstantis pienu ir krauju.
O garsas... Lyg kažkas plyštų, lyg skiltų, toks garsas būna,
kai, įveikdama luobelės šarvą, nūnai jau lukštą, iš pumpuro
sprogsta gyvybė. Iš pabaigos vėl pradžia.
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Degalinių šizofrenija. „Aš“ pradžia
Vokietijoje, degalinėje kažkur pakeliui į Dresdeną,
mano draugė atsisuka į mane, žiūri paklaikusiomis
akimis ir sako: „Aš išprotėsiu.“ O mane protas jau
kuris laikas apleidęs. Taigi neliko nė vienos minties,
tik banguojantis asfaltas ir jausmas, kad kažkas yra
blogai, bet nesugalvoji nei kitos vietos, nei situacijos,
kurioje norėtum atsidurti.
Į degalinę mus atvijo to banguojančio asfalto ilgesys – keliaujant autostopu nesvarbus ir pamirštas lieka
saviraiškos klausimas, (ne)meilės vargai, gyvenimo
ateities (ne)vizijos. Namus lyg ir turi, bet vos pameni,
kaip jie atrodo. Kur kas svarbiau, kur tąnakt nakvosi,
įdomiau, kur gersi pirmą rytinį puodelį kavos, ar nustos peršėti iki kraujo nutrintos kojos ir ar teiksis saulė
pagaliau nusileisti ir baigti čaižyti mano vėžio nugarą.
Degalinė keistai saugo, kaip naktis, apgaubianti
nuo nesėkmės, nuo žinios, kurią gali atnešti telefono
skambutis iš nepažįstamo numerio. Jie mane klaikiai
baugina – radusi praleistą skambutį, puolu rinkti nepažįstamojo numerį ir nervinuosi, kai skambintojas
neatsiliepia. O jeigu kažkas atsitiko mamai? Naktį manęs telefono skambučiai nepasiekia. Degalinėje manęs
nepasiekia niekas, nes tai yra namai, kur gyvenu tik aš
ir mano pakeleivis, kur nebijau nieko, nes tai dabar yra
vienintelis mano gyvenimas. Be menkiausių nostalgiškų smulkmenų apie namus.
Saulė – kalė, bet, viena ranka mušdama, kita apsaugo. Trečiai valandai besibaigiant degalinėje, odos nebeskauda. Skausmas dingsta kažkur su mintimis ir tik
lengvas alpulys likęs kojose ir plona migla akyse. Per
ją sunku pamatyti, kada sustoja automobilis, o ir tam
primygtinai šaukiame, kad nuvežtų mus į Diuseldorfą,
nors, rodos, į Dresdeną važiuojame.
Jeigu būtų mintis galvoj, besibaigiant ketvirtai valandai ant tirpstančio degalinės asfalto, ji, matyt, būtų
apie tai, kaip virtau nematoma. Vaikiną automobilis
paėmė vos po keliolikos minučių, o mes ir toliau stovime. Aš stoviu, draugė paišo sau ant batų, ji stovi – aš
guliu po medžiu ir ieškau bent mintelės užuomazgos.
Šnipštas, nieko nėra.
Kai tavęs nemato žmonės, gali daryti, ką tik nori.
Gali vaipytis asimetrišku savo veidu ir kasytis pažastis, gali nesivalyti šokolado nuo dantų ir trypti basa,
gali pro šalį traukti „Don’t cry for me Argentina“. Nežinau, ar prasideda teatras, ar prasidedu aš. Gal aš, nes
auditorijos nelieka. Jeigu turėčiau minčių, įtikėčiau
esanti nematoma.
Atsisėdame ant šaligatvio briaunos ir kuriame čia
savo gyvenimą. Kartais nematome mašinų, o kartais
pastebime jas tik likus sekundei galimybės patekti į
vairuotojų regos lauką. Šokame desperatiškai išpūtusios akis – gal paims. Į Diuseldorfą ar kur ten mums
reikia.
Kai mus pamato ir pasiūlo pavėžėti, netikime. Ar jūs
su mumis kalbate? Jūs mus matote? Kai mus įtikina,
kad tikrai mato ir taip, tikrai galime sėsti į automobilį,
mes baigiamės – prasideda teatras. Gerai, kad vokiškai
vaidinti yra sunku ir aš be skrupulų užmiegu automobilyje. Dažniausiai, bet ne šįkart. Nes šįkart mus į kitą
degalinę veža kitas nematomas žmogus. Štai kodėl jis
mus mato.
Aš sėdžiu ant galinės sėdynės su Ana Karenina.
Ana Karenina yra liūtgaudė. Ana Karenina yra beveik
viskas, kas gyvenime liko mūsų vairuotojui. Ana Karenina, didelė, tupi prie manęs, bet galvą pasidėjusi
šeimininkui ant peties. Jis veža į Frankfurtą atiduoti
aštuonmetį šunį savo draugams. Iškart grįš į Berlyną,
guls į ligoninę peties gydyti. Ana Karenina savo šeimininko nematys tris savaites. Ji, sako vairuotojas, po
žmonos mirties ieško moterų. Tačiau, neradusi manyje
ir šešėlio velionės šeimininkės, toliau glaudžiasi prie ją
iš namų išvežančio šeimininko.
Be galo norisi juos abu apkabinti – ir manęs niekas
nemato! Mano draugė ir kelias yra viskas, ką aš dabar
turiu. Automobilyje nėra jokių žiūrovų – tik aš, mano
draugė, mūsų vairuotojas ir Ana Karenina. Visam pasaulyje daugiau nieko nėra, tik mes. Vyro kalbos apie
gaisrininko darbą ir mūsų pasakojimai apie darbus ir
mokslus tėra bandymas laikytis kažkokios konvencijos – girdėjau, žmonės kepsnį peiliu ir šakute valgo,
matyt, reikia ir man taip.
Vairuotojas su Ana Karenina nuvažiuoja, mes braunamės per mišką į kitą kelio pusę – ten lauksime naujo
nematomo naminuko. Pakeliui užtinkame avietyną.
Berenkant penktą saują, kaip ir penktą valandą stovint degalinėje, galva jau yra tuščia ir pakeleivė bei
šis avietynas yra viskas, ką turiu. Panika mus pasieks

tik po kokių 7 valandų, o dabar mes gyvename čia –
pakeliui.
Laikas yra ne mažesnė kalė nei saulė – yra, kai mažiausiai jo reikia. Nesiseka mums ir kitoje degalinėje.
Aš net nežinau, kur ji yra – vėl kažkur pakeliui į Dresdeną, tik greitkelis jau visai kitas. Už pusvalandžio
eisime ledų į degalinę. Pastovi, pasikasai, padainuoji,
iš naujo susiriši plaukus, nusiauni batus, vėl apsiauni.
Dvi minutės tepraėjusios. Ledai atrodo ne tikresni nei
kažkur likę namai. Bučinių gyvenime yra daug, bet nėra to, kurio lūpos labiausiai išsiilgusios. Laikas užgula
mane gausiais intervalais, tik ta dilginamai trokštama
akimirka stovi nusisukusi.
Taip stovime be bučinių ir be ledų, tik su arbata ir
sausainių pakeliu, kol mus kažkas vėl pamato. Pasakoja apie Ukrainoje nukritusį lėktuvą, su kuriuo sudužo
ir trys gyvenimai. Aš nežinau, kur ta Ukraina. Dramos
teatre? Na, nukrito lėktuvas, buvo ovacijų. Tik po klejonių grįžus į Vilnių pasirodo, kad Ukraina yra ten,
kur buvus, sudužo ne trys, o beveik trys šimtai, neskaičiuojant šeimos ir mylimųjų, gyvenimų, pūslėtos
kojos atrodo baisiai, oda – nepakankamai raudona, kad
atspindėtų mano vidinius išgyvenimus, o draugė atsiduria per toli, kad pasidalinčiau gardžiu pačios raugtu
agurku.
Nuo čia sekasi gerai. Aplenkusios Dresdeną – miestą, kuris, manding, išvis neegzistuoja, – leidžiamės į
Prahą su rumunais keliu, kurio vienoje pusėje – vanduo su gausybe valčių, kitoje – tamsoje skendintys
kalnai ir šviečiantys namukai, kuriuose, matyt, gyvena
nematomi naminukai. Dvivalandinė palaima baigiasi
likus maždaug 15 kilometrų iki Prahos – per toli nuo
viešbučio lovos ar geros degalinės.
Degalinė, kurioje stovime, yra niekam nereikalinga. Visi važiuoja pro šalį – pažastys pasikasytos ir kiti
gamtiniai reikalai atlikti toliau nuo civilizacijos arba
vežami namo. Krūmai apie šią degalinę, priešingai nei
apie tas, kur toliau nuo civilizacijos, nesmirda išmatomis. Tai reiškia, kad čia nemiega sunkvežimių vairuotojai ir šiaip mažai kas užsuka. Nes net ir prabangiausių
Vokietijos degalinių – švaresnių nei mano vonia ir
brangesnių už restoranus Vilniaus centre – krūmai yra
apsisioti, o užkrūmėse nebėra žolės, tik kažkas panašaus į tvarto grindis – suplūktą mėšlą ir šieną.
Jeigu degalinės krūmai nesmirda, gero nelauk. Pareiškusi, kad kur jau kur, o čia nemiegosiu, iškišu
nykštį į greitkelį. Jeigu niekas nesustos, tai eisime, nes
šita degalinė nežada jokio minčių tuštumo, tik baimę,
kurios mums pavyko išvengti. Net ir tada, kai ten, kažkur prie Dresdeno ar greičiau pakeliui į Diuseldorfą,
vidury nakties degalinėje pabudome nuo triukšmo, kurį kėlė prie pat mūsų stovintys žmonės. Jiems dingus,
atsiguliau ant pilvo, užmigau ir sapnavau, kad mane
šienauja – aš lėtai slystu nuo suolo savo kojūgalio link,
mano nugaros lieka vis mažiau. Ji tirpsta greitai, nes
kažkas labai spėriai darbuojasi dalgiu.
Bet degalinėje, kuri niekam nereikalinga, yra baisu. Taip, kad norisi ką nors apsikabinti. Bet mano
draugė manęs neapsaugos. Jos nykštys, kaip ir mano, nematomas naktį iškištas į greitkelį. Nematomų
žmonių – nematomi nykščiai. Nematomus nykščius
mato nematomi žmonės. Po dešimties minučių sunkiai suvaldytos baimės sustoja vyras, kuriam apie
trisdešimt. Jis pasakoja turįs „grossen firmen“ ir bara
už keliavimą autostopu naktį, nes Čekijoje, matai, yra
„vielen psichopaten“. Čekijoje psichopatą sutikau tik
vieną – „grossen firmen“ savininką.
Jis neturi laiko ir paleidžia mus nepavėžėjęs iki šiltos
lovos. Praha – už tilto, tiltas yra kelyje Dresdenas–Praha. Ar reikia stebėtis, kad kelias iš miesto, kurio nėra, yra aptrauktas voratinkliais? Mums braunantis per
tiltą, stiprūs vijokliai raizgo kojas, o stori voratinkliai
bando rišti rankas ir užkišti burną. Tikras jumanji, sako
draugė.
Jai skambina vaikinas, turintis mus įleisti į išsinuomotą butą. Jis turi išeiti. Eik, mums vis tiek, taksi nematome, atbėgti per penkias minutes nespėsime, o be
to, o Migle, žiūrėk, ežys!
Bet po pusvalandžio, numetusios daiktus ir apsišlaksčiusios Prahos vandeniu, bare traukiame „Yellow
lemon tree“. Dainuojame tyliai, sulindusios į kamputį, nes Prahoje jau nesame mes, Prahoje mus mato ne
tik naminukai. Ir pažastį pasikasyti galėsiu tik grįžus
namo.

– Jurgita Lapienytė –
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Mūzų medžiotojos buduaras

Kaip dar visai neseniai mados viršūne sutartinai buvo laikomas jaunimo homoseksualumas (laimei, ši nuomonė šiandien gyvuoja jau tik mažiau apšviestoje tarpuvartėje arba
politikų lūpose prezidento rinkimų kampanijos metu), taip
viena iš labiausiai paplitusių ir lengviausiai užkrečiamų gyvenimo būdo tendencijų šiandien laikoma sveika gyvensena.
Kiekvienas, kas bent truputį rūpinasi socialiniu įvaizdžiu,
skuba prie autoportreto pripaišyti sveiką mitybą ir įvairiausių formų fizinį bei dvasinį tobulėjimą, kad tik galėtų vadintis Sveikuoliu ir gauti krauju pasirašytą teisę didžiuotis
bei girtis tuo ties kiekvienu kampu. Remdamasi savo kuklia
patirtimi, sveikuolius galėčiau skirstyti į keturias grupes: Tikrasis Sveikuolis, Atsisakantysis Sveikuolis, Dvasinis Sveikuolis ir Sveikatos Projekcija.
Tikrasis Sveikuolis greičiausiai bus tas žmogus, kurį prisimenate kaskart, kai namus užgriūva ligos, – juk JIS per
pastarąjį dešimtmetį tik KARTĄ sirgo sloga, o jūsų Aurimas ar Dovilytė bent devynis kartus per metus suserga mažų
mažiausiai angina, nors visi gyvenate toje pačioje gatvėje,
kvėpuojate tuo pačiu oru ir maitinatės tų pačių monopolijų
produktais. Ties keturiasdešimtmečiu liemenį apkabinusios
riebalų rinkės kasryt kelia klausimą, kodėl gi JAM taip pasisekė išlikti stangriakūniam, o juk jis už jus net porą mėnesių vyresnis! Dėl tokių ir panašių detalių Tikrasis Sveikuolis
mažiau jį pažįstantiems gali atrodyti kaip iš kosmoso nuleistas „sėkmingų genų rinkinys“, kuriam tiesiog pasisekė
nieko nedarant išlikti puikios formos. Ir už ką jam, niekšui,
šitaip?!
Pats šio porūšio Sveikuolis jau penkiolika metų kiekvieną
rytą, kurį jūs sau leidžiate „dar penkias minutes“ pamiegoti,
pradeda lengvu bėgimu per artimiausią parką, darban, kol
jūs per pusryčius kemšate blynelius, važiuoja dviračiu ir
pietauja tikrai ne picerijoje už kampo, kur palaikytų jums
kompaniją. Tai žmogus, kuris visada atras laiko ir valios
pasigaminti šiltą, sveiką užkandį, idant vėliau kiekviena jo
gyvenimo minutė būtų stumiama į priekį sveikos energijos
ir šviesaus proto. (Ar kada bandėte ilgą laiką maitintis tik
tikrai „švariais“ produktais? Toks jausmas, kad net IQ pakyla.) Tačiau jo dienotvarkėje neliks nė sekundėlės tam, kad
apie tai pasigirtų kaimynams ar kolegoms darbe. Tiek jūs ir
težinosite, kad gyvenate šalia Tikrojo Sveikuolio, kol pats
toks tapsite ir susitiksite per rytinį bėgimą.
Atsisakantysis Sveikuolis yra šiek tiek lengviau pastebimas egzempliorius. Net jei šis asmuo pernelyg nesigiria
savo polinkiu į sveikesnę gyvenseną, nepastebėti jo isteriško
blaškymosi tiesiog neįmanoma. Prieš savaitę prisiekinėjęs,
kad nebevalgys mėsos, šiandien jis mojuoja vištos kulšimi
prieš pieno produktus ir užsikanda keksiuku, visiškai pamiršdamas, jog prieš mėnesį atsisakė cukraus, o dar prieš
tai – miltinių produktų. Tai užkietėjęs veganas-vegetaras,
kasdien keičiantis tiek savo tikslus, tiek priemones jiems pasiekti. Ir, žinoma, niekada tų tikslų nepasiekiantis, nes kantrybės vadelių neišlaiko net ligi pirmųjų rezultatų. Slapta šio
porūšio atstovų aistra – apsilankymai svečiuose arba viešuose renginiuose. Jis tiesiog tirpsta iš malonumo, jei pavyksta
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Sveika gyvensena
atsidurti situacijoje, kurioje egzistuoja galimybė atsisakyti
siūlomo patiekalo ir pademonstruoti savo apsisprendimus.
„Oi, ne, dėkoju, nuostabūs sumuštinukai, tačiau aš nevartoju mėsos... Suprantate, aš vegetaras...“ Ir čia pat, apsisukus:
„Dievaži, tikrai nuostabios salotos, bet, ak, matau, kad jų
padaže yra medaus, o žinai, aš dabar nusprendžiau pradėti
veganiškai maitintis...“ Drastiškais atvejais netgi yra tikimybė, kad po tokių žodžių Sveikuolį rasite pasislėpusį kampe
už užuolaidos ir ryjantį minėtus sumuštinukus. Jeigu Atsisakantysis Sveikuolis – jūsų kompanionas, su kuriuo pietaujate per pertrauką darbe, būtinai susidursite su sveikatingumo
ideologijų pamokėle („Aš nemoralizuoju“), kurios metu sužinosite, kad nuo užvakar vakaro jūsų pašnekovas nebegali
žiūrėti į jokius gyvulinės kilmės produktus, nes šie jam kelia
didžiausią šleikštulį. O kai šios užuominos nesuprasite ir po
minutėlės užsisakysite mėgstamiausią savo patiekalą, tiesiog
per kraštus byrantį tais produktais, pasiruoškite jaustis nejaukiai dėl įbesto į jūsų maistą godžiai apsiseilėjusio žvilgsnio.
Jeigu tai sunkios formos Atsisakantysis Sveikuolis, gali būti,
kad, dar tą patį vakarą užsisakęs panašų patiekalą į namus,
jis keiksnos būtent jus.
Šio tipo sveikuoliai itin daug laiko praleidžia prekybos
centruose. Jiems būdinga apeiti kiekvieną parduotuvės skyrių, mintyse pasikalbėti su kiekvienu produktu, kurio nori,
bet „negali sau leisti“, vartyti pakuotes, tikrinti produktų
sudėtį ir galiausiai išeiti nusipirkus obuolį arba du. Ir argi
po tokio pavyzdžio gali sakyti, kad žmogus neturi valios?
Ne-e... Žmogus tiesiog nežino, ko nori.
O štai Dvasinis Sveikuolis savo norus žino geriau negu
bet kas kitas. Ramybės. Švaros. Santarvės. Ir skaniai pavalgyti, žinoma. Todėl savo apvalainą figūrą šio tipo Sveikuolis
dažnai teisina į prioritetų sąrašo viršų iškeldamas „sveiką
vidinę būklę ir švarias mintis“, o ne kažkokius materialius menkniekius. Panašiai kaip ir tie, kurie žmogaus protą
iškelia taip aukštai, kad fizinė trauka neva netenka jokios
prasmės, Dvasiniai Sveikuoliai neigia bet kokį fizinį maisto
medžiagų poveikį organizmui (bet vis tiek galiausiai baigia
akligatvyje). Dažnai toks tipelis aktyviai domisi meditacijomis, joga, harmoningų namų kūrimu ir kitokiais vidinės
ramybės atradinėjimais. Pasitaiko atvejų, kai darniam gyvenimui sukurti pasitelkiama teorija, kurios principas galėtų
skambėti taip: valgau tai ir tiek, ko reikia, kad pasiekčiau
vidinę pilnatvę (ir, ak, kaip nesunku pasiekti tiek vidinę, tiek
išorinę pilnatvę maitinantis, stereotipiškai, riebiu indišku
maistu ir užsikandant riešutų sviesto sausainiukais).
Tiesa, Dvasiniai Sveikuoliai įprastai būna tikrai malonūs
žmonės. Nepaprastai įsitikinę savo tobulumu, jie dažnai
jaučia poreikį švelniai dalintis juo su kitais, mažiau pašventintais, ir daro tai iki nejaukumo plačiai išsišiepę. Nė už ką
nepagalvotum, kad po ta šypsena gali slypėti kokia propaganda, tačiau nespėsite nė mirktelėti, o jau stovėsite su jogos
kilimėliu rankose ir gersite čajų, toliau klausydamasis pasakojimo, kaip nuostabu keltis kas rytą, kai saulė šviečia pro
harmoningai suprojektuoto miegamojo langus, nuvalytus
natūraliu valikliu. Natūralus langų valiklis, ponai ir ponios,

štai ką jūs praleidote pro akis, tvarkydami savo gyvenimą.
Štai dėl ko jums nesisekė šįryt darbe, štai dėl ko jūs taip greitai pavargstate bėgiodami. Kai Dvasinis Sveikuolis pradėjo
naudoti natūralų ploviklį, jo gyvenimas iš karto atsistojo į
vėžes...
Deja, net jei sudėtume visus iki šiol aprašytus sveikuolių
tipus į vieną kubilą, greičiausiai negautume tokio sukto varianto kaip Sveikatos Projekcija. Tai tikra anomalija. Žmogus-spektaklis, kuriam būtų galima drąsiai įteikti „Auksinį
scenos kryžių“ už įtaigiausią vaidybą asmeniniame gyvenime. Toks asmuo gyvena iki menkiausių detalių idealiai
sudėliotą gyvenimo iliuziją, kuria nepatikėti beveik neįmanoma. Net jei ir nelaukia jokių svečių, Sveikatos Projekcija
namus puoš pagal iš anksto nustatytas iliuzijos taisykles:
strateginėse kambario vietose išdėliota sveikatingumą mininti literatūra, virtuvės lentynose lyg vitrinoje išstatytos
sveikuoliškos smulkmenos, visada tie patys ultra-sveiki
produktai šaldytuve ir, be abejo, indelis su kokiu nors itin
sveikuolių apdainuotu užkandžiu ant stalo (visai prie pat naminio darželio su neaiškiomis, bet labai jau sveikuoliškomis
sėklomis). Vonioje, sandėliuke, miegamajame ir net vaistų
spintelėje – natūraliausi nežinomų firmų produktai, vienas
per kitą rėkiantys apie jų savininko sveikuoliškas pažiūras.
O svarbiausia, kad visa tai nejudinama. Galite užsukti šiandien ir po metų – tie patys rakandai stovės nepaliesti. Sveikatos Projekcija yra tiesiog tobulas pavyzdys tiems, kam
taip maga suprasti placebo efektą, – šiam asmeniui pakanka
turėti indelį su chia sėklomis ir kelis bananus vaisių kraitelėje, kad užtikrintai jaustųsi kas rytą geriantis Žaliąjį Kokteilį.
Pakanka amžiais amžinaisiais matyti kelias knygas ant stalo
krašto, kad jaustųsi jas jau perskaitęs. Ir tik nedrįskite garsiai
vadinti to iliuzija! Gausite smūgį obuoliu, kurį šis Sveikuolis nešiojasi kiekvieną dieną savo krepšelyje, kol obuoliukas
supūva. Jo gyvenimas – nelyginant sapnas, iš kurio pabusti
reikštų atsidurti šlykščiausioje realybėje it kokiam nesusipratusiam Calderóno personažui.
Sveikatos Projekcija jūsų aplinkoje galėtų būti tas žmogus, kurio jūs absoliučiai nepažįstate. Tik žinote jo vardą, ką
veikia gyvenime, ką studijuoja ar dirba ir koks pagrindinis
jo hobis, tačiau net ir gyvendami kartu jūs nesugebėtumėte
pramušti to paslaptingumo šydo, po kuriuo slepiasi tikrasis
Sveikatos Projekcijos veidas. Kažkas drasko jo smegenis iš
vidaus, rėkia be balso kaskart, kai mato šokoladinį sausainį
ar važiuoja pro „McDonald’s“. Tokie žmonės iš šalies dažnai atrodo taip, lyg gyventų tobulą gyvenimą be mažiausių
problemų, tačiau geriau įsižiūrėjus galima pamatyti vargšą
būtybę, už kurios porcelianinių akių aidi bejėgiškas klyksmas iš savo paties kalėjimo dugno. Galima pamanyti, kad
žmogus iš didelio sveikatingumo pametė sveiką protą, bet
ne! Jis jį pametė dar prieš pradėdamas gyventi svetimą gyvenimą. Iš liguisto noro „atrodyti tinkamai“, nuo ko ir reikėjo
pradėti pirmąsias šio teksto eilutes.

– Agnė Juškėnaitė –
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Kašmyro visata
Jerich Weiss. Orų dresuotojas. Apsakymų rinkinys.
Iš vokiečių k. vertė Aurelijus Savičius. N.: Parnidžio kopa,
2014. 179 p.
„Nenukriskite nuo kėdės besisupdamas, mielas Izraeli. Atleiskite už toną,
kuriuo į Jus kreipiuosi. Mūsų tikslas –
suvokti visatos įvykių ištakas bei susieti
jas su vadinamąja realybe. Esate teisus;
nurodydamas nenukristi nuo kėdės aš
galėjau įterpti žodelaitį prašau, tačiau
kas gi prašo nenukristi nuo kėdės?“
Šiuo monologu prasideda vienas iš Jericho Weisso apsakymų iš rinkinio „Orų
dresuotojas“. Jame Dievas svečiuojasi
pas psichologą! Prisipažinsiu, pradėjus skaityti šis autoriaus
fantazijos vingis lengvai šokiravo. Ir tik vėliau susivokiau,
kuria linkme. Tikrai nesitikėjau literatūriniame lauke susidurti su Dievu, vardu Izraelis. Dievu, kuris sėdi ant medinės kėdės psichologo Ikaro kabinete ir guodžiasi jam neva
dėl dėmesio stokos! Taip, tam pačiam Ikarui, nusvilusiam
sparnus, tačiau manančiam, kad visi išgyventi skauduliai ir
jų supratimas sutvirtina ir suteikia dovaną padėti susivokti
kitiems. Tad psichologas Ikaras padeda atgauti pasitikėjimą
Dievui, nebetikinčiam žmonijos išsigelbėjimu nuo trečiojo
pasaulinio drebėjimo. Vien ši veikėjų konsteliacija ir istorija,
vykstanti vienos pietryčių Europos šalies sostinėje, leido netikėtu kampu mąstyti apie dabartines geopolitines aktualijas.
Tad galbūt šio apsakymo genezės ir nederėtų atskleisti, jeigu
jūs mėgstate gretinti ir ieškosite šios knygos knygynuose.
Šiek tiek apie Jerichą Weissą. Hebrajų kilmės autorius gimė 1975 metais Vokietijoje, debiutavo kaip lyrikas, o 2012
ir 2013 metais išleido po apsakymų rinkinį. Tiesa, jie kritikų
gan skirtingai vertinami. Tarkim, jau anapus iškeliavęs Marcelis Reich-Ranickis apie Jerichą Weissą yra atsiliepęs kaip
apie Protono statulą, iškaltą Borgeso rankomis, tačiau turinčią Martino Walserio bruožų. O štai savaitraščio „Der Europäische Dachs“ literatūrinės skilties redaktorius Markusas
Horeldas, apžvelgdamas „Orų dresuotoją“, reziumuoja, kad
visa Jericho Weisso kūryba šleikščiai atsiduoda Salvadoro
Elizondo monumentaliu kūriniu „Farabeuf“.
Iš vokiečių kalbos verstą apsakymų rinkinį sudaro 14
trumpų istorijų. Tiesa, istorijos pirmine šio žodžio prasme, panašiai kaip ir apsakymai, turi ne visai įprastas (bent

jau lietuvių skaitytojui) ribas. Štai viena istorija prasideda
paukščių (neišskiriamųjų papūgėlių porelės) čiulbėjimu arba
visa kita istorija gali susidėti iš vaizdų, matomų pro žiūronus
(„Kaleidoskopas“). Jerichas Weissas kiek ilgėliau apsistoja,
mano nuomone, ties persikūnijimo motyvu apsakyme „Laikrodininkas, galėjęs pavirsti į dulkių siurblį“. Švelniai, su
atpažįstamu humoru. Juk viso labo tai pasakojimas apie laikrodininką, be galo mėgstantį draugams nuodugniai perteikti (bėgant nuo profesinės temos) buitinių agregatų veikimo
principus.
Nelengva suvokti, kas Jerichui Weissui svarbiau: literatūrinė išmonė, vadinamasis fantazijos kriterijus, pasakojimo raiškumas ar jų dermė. Skirtinguose apsakymuose visi
kriterijai varijuoja. Pasinėrus į bet kurį apsakymą galima
pagalvoti, kad autorius tarsi išsikėlė nelengvą uždavinį,
bandydamas susieti, tarkim, pirminio judintojo ir pasaulio
regimybės idėjas. Net nesislėpdamas nuo Platono ar Schopenhauerio įtakos. Nežinia, gal gerai ir nepažinodamas abiejų. Tad ar tas menamai išsikeltas uždavinys atliktas, tvirtai
atsakyti neįmanoma.
Atsargiai svarstau, ar pasidalinti savo nuogąstavimu, kad
Jerichas Weissas nebūtų aprašęs Kornelijaus Platelio. Tačiau
taip negali būti, atsidusau sužinojęs, kad apsakyme „Paskutinis skaitantis žmogus“ iš darbo išeinantis zoologijos
muziejaus direktorius skaito ir verčia įstabias Johno Keatso
eiles, o visi potencialūs muziejaus darbuotojai užsiima rašymu, tačiau niekas neskaito, ką yra parašę, nes šis gebėjimas
paprasčiausiai yra nunykęs.
Bene labiausiai įstringantis apsakymas – „Orų dresuotojas“. Galima pamanyti, kad autorius yra gan geros nuomonės apie save ir savo sugebėjimus, jei tapatina save su (Diev)
būtybe, glaudžiai susijusia su visatos nuotaikų pasikeitimais
ir galinčia tam daryti įtaką. Tačiau viskas paprasčiau – orų
dresuotojas yra viso labo mažas vidutinio amžiaus žmogus,
elektromechanikas Vladislovas (Władysławas Starewiczius), kuris stiklainėlyje rengia orų šou savo prarastai moteriai, sūnui ir dukrai. Ir dar šiek tiek sau bei savo bičiuliams.
Liūdna? Nebūtinai.
Gana skvarbus atrodo apsakymas „Klavišai“: jame autorius, matyt, remdamasis Carlo Gustavo Jungo kolektyvinės
pasąmonės teorija, randa paralelių su nūdienos smegenų
maro atmaina – feisbuku. „Horizonto gramatikoje“ Weissas
gvildena žvilgsnio kelius ir greitį, pasitelkdamas laiko supratimą. Čia veikėjus atstoja akys, kurios žvelgia į tuos pačius objektus (Reino upė, sūpynės) skirtingais metų laikais.

Reikėtų paminėti, kad keliuose šio apsakymo skyriuose
kinta ir akių spalva (norisi sakyti – reaguojant į šviesą). Vietomis autorius nevengia ir tam tikrų poetizmų, retkarčiais
balansuodamas ant banalumo ribos. Tarkim, jau minėtame
apsakyme „Horizonto gramatika“ aprašydamas bijūnus: „Jie
skleidžiasi, rodos – akyse. Taip skubriai. Ar tu įsivaizduoji,
kaip išties akyse skleistųsi bijūnai? Švelniai, labai švelniai.
Pradžioje kutentų.“
Apsakymas „Fermata“ iš kitų išsiskiria struktūra, nes parašytas dviem (sąmonės srauto) sakiniais. Jame kalbama
apie neseniai išsiskyrusį vyrą, bijantį užmigti, kad nepradėtų vidun sėlinti mintys apie Hawwah. Tad ir stoviniuoja jis
miegamajame, nedrįsdamas paspausti šviesos (vėl) jungiklio. Weissas šio apsakymo pavadinimui pasirinko muzikinį
terminą, žymintį pauzės pailginimą, kas veikiausiai išduoda
protagonisto lūkesčius susigrąžinti nebesamybę.
Susidaro įspūdis, kad autorius daug mąsto apie ryšius
tarp gyvų būtybių, tačiau nebūtinai tiesiogiai; sakykim, per
reinkarnacijos prizmę. Jerichui Weissui ryšys yra svarbus.
Panašia nata suskamba apsakymas „Kašmyro visata“: joje
kašmyrui ir visatai prilygstančiam jausmui aprašyti autorius
pasitelkia du žmones, sėdinčius ant kalno ir žvelgiančius į
apačioje stūksantį miestą, kuris (mano vaizduotėje) galėtų
būti ir Vilnius. Apačioje driekiasi vabalaičių nugaras primenantys senamiesčio namai, sudaigstyti bažnyčių bokštais,
tolėliau plyti sustingusi centrinė gatvė. Kas šiame apsakyme
yra ne mažiau svarbu nei ryšys? Pamaniau, kad tylėjimas.
Derėtų pagirti knygą išleidusią neseniai įsteigtą leidyklą
„Parnidžio kopa“. Jai skiriu milžiniškus komplimentus, tikėdamasis, kad Lietuvoje pavyks padaryti tai, ką kitados
Vokietijoje nuveikė „Suhrkamp Verlag“. Kitaip sakant, būti
skvarbiai, vertinti ir nedumti skaitytojui akių menama literatūrine verte; sykiu padėti jam augti ir formuotis.
Paskutinė pastraipa. Yra tikimybė, kad ją skaitote dėl pastarojo dešimtmečio komunikacinio proveržio išsitreniravę
greitojo skaitymo raumenį – permesdami tekstą akimis. Tad
vildamasis, kad žvilgsniu grįšite atgal, tačiau primygtinai to
nesiekdamas, pasitelkęs „Orų dresuotoją“ reziumuosiu: „Žemės centras – lyg prašmatni informatikų dirbtuvė bei godų
saugykla – nėra pasaulio centras, o tiktai svorio ir mėnulio
orbitos centras. // Visos orbitos apgaubia saulę, taigi ji turėtų
būti visko vidurys.“

– Deividas Preišegalavičius –

Praėjusio laiko srovės
Adam Zagajewski. Du miestai. Esė. Iš lenkų k. vertė
Kazys Uscila. V.: Vaga, 2013. 223 p.
Turiu nemenką silpnybę, kurią
mėgstu viešai pripažinti, – velniškai
pavydžiu kaimynams lenkams, turintiems puikių eseistų. Ir čia pat riečiu nosį – mes gi turime puikių vertėjų, kurie
leidžia pasinerti į sklandžius vertimus.
O pavydas užvirė dėl to, kad kitados
paklausiau puikios rekomendacijos ir
sugraužiau Andrzejaus Stasiuko knygą
„Pakeliui į Babadagą“. Likau apžavėta
kalbos ir autoriaus-pasakotojo aistros
aprašomiems miesteliams. Pagalvojau, kad noriu dar bent
vieno tokio puikaus skaitinio – ir neapsirikau, mat Stasiuką
su Adamu Zagajewskiu sieja ir tautybė, ir neabejotinai – teksto kokybė.
Esė rinkinį „Du miestai“ lengva ranka pavadinčiau opozicijomis konstruojamu pasakojimu – kalbama ir apie netolimą, totalitarinio režimo pridengtą praeitį, ir nuo istorijos
tarsi atsietus asmeninius išgyvenimus; piešiami režimui tarnavusių žmonių portretai ir kartu žiūrima į visais laikais (taip
pat ir socialistiniu laikotarpiu) nevaržomai gamtos pavidalais
besiskleidžiantį grožį. Tą patvirtintų knygos anotacija, įvardijanti, kad viena iš svarbiausių lenkų poeto, eseisto ir vertėjo kūrybos temų – istorija ir laikas. Štai kelios esė ciniškai
vaizduoja sistemą palaikiusių veikėjų galeriją (pvz., „Slapta
pirmininko kalba“). Bet ar tikrai viskas juoda arba balta?
Norėtųsi stabtelti ties pirmąja esė, kurią vadinčiau pagrindiniu rinkinio tekstu. Autobiografiškojoje „Du miestai“
pirmuoju asmeniu porinama apie vaikiną, pasiskelbusį benamiu: „Jeigu žmonės skirstytini į sėsliuosius, emigrantus ir
benamius, aš, ko gero, priklausau prie trečiosios kategorijos,
nors suvokiu ją itin dalykiškai, be menkiausio sentimentalumo ar paties savęs gailesčio (self-pity) šešėlio“ (p. 7). Išvykęs

iš gimtojo Lvovo, pasakotojas, kaip ir daugelis jo aprašomų
giminaičių, atsiduria bjauriame pramoniniame mieste, Glivicėse. Šlykšti vieta, kaip ir priežastis, kuri privertė dvidešimto
amžiaus viduryje dalį Rytų Europos gyventojų nešti kudašių
už Atlanto, kitus – įstrigti priverstinėse komunizmo statybose kaip spąstuose. Ir nors tiek laikas, tiek erdvė – nedosnūs
malonių jausmų, visgi į istoriją čia žiūrima su smalsumu.
Šalia to – pasakotojo intelektualinis brendimas, pasinėrimas
į muziką („džiazas man atrodė spontaniškumo, ir net laisvės
palaiminimas“, p. 58), knygas (kartais norisi imti skaičiuoti,
kiek žmonių tuo metu gelbėjo menas) ir nuoseklus, jautrus
prarastojo Lvovo mitologizavimas (nors tekste sunku rasti
bent vieną konkretų Lvovo bruožą!). Miestas, miestietiškoji
kultūra – su tuo siejamas dingęs laikas ir žmonės, vėliau virtę socialistų niekintinais buržua. Lvovas gyvas tik jų, senųjų
emigrantų inteligentų, vangiai slankiojančių Glivicių gatvėmis, atmintyje. „Benamis“ (tiksliau – negalintis gyventi savo
prarastajame mieste, mieste, kuris jau nebeegzistuoja) pasakotojas tampa simboline tyliai istoriją apmąsčiusių intelektualų figūra – atrodo, kažkur jiems už nugaros, prisiminimuose
tvyro dingusio miesto šešėliai, o prieš akis – absurdiška, nyki dabartis, politinė pilkuma.
Glivicėse augantis pasakotojas balansuoja tarp dviejų polių –
tos tikrovėje įtemptos žmonių kovos, prisitaikymo, sprendimų ir nesankcionuotai klestinčio gamtos grožio, kurio glėbin
kartkartėmis slėptis bėga visi sociumo nariai. Dalinamasi
jaunystės aistromis – nuo buvimo skautu iki fotografavimo.
Išryškėja totalitarinio režimo išprovokuoti ekscesai – vienas
veikėjas taip nekenčia komunistų, kad niekur neina iš buto, o
jei ir išlenda, tai apsitaisęs tik pižama. Pasakotojo seneliai ir
kiti vyresnės kartos žmonės vaidina spektaklyje – vaikščiodami po neišvaizdžias Glivices apsivilkę kelių dešimtmečių
senumo apdarais, mintyse saugoja Lvovo, iš kurio buvo išgyvendinti, atminimą. Lvovas egzistuoja tarsi Atlantidos archetipas; jame gyvenama tik vaizduotėje. „Benamis“ pasakotojas
susikuria savo miestą rankiodamas iš prėskos aplinkos mėgstamas vietas, jas savindamasis – pvz., sporto aikštelę.

Deja, tiek šis, tiek dauguma kitų tekstų gan monotoniški, nuobodoki – gal dėl to, kad linkstama į filosofavimus,
kartkartėmis padvelkia publicistika. Žybtelintys įdomesni,
vaizdingesni palyginimai lyg ir pataiso padėtį, tačiau norisi
organiškesnio gyvybingumo. Tiesa, antroji rinkinio dalis, pavadinta „Instrukcija slaptajai policijai“, jau kiek gyvesnė – gal
dėl to, kad ten pereinama prie įdėmaus žvilgsnio į socialistinę
santvarką ir tai, matyt, suponuoja drąsesnę kalbėseną. Totalitarinis režimas grindžia save neva iš anksto nulemtu pasaulio
žiaurumu: „Mūsų pasaulis yra atgrasus. Bjaurus. Jį sudaro tik
godumas, žiaurumas ir ambicijos, o vienintelis dalykas, kuris jį puošia, yra melas“ (p. 72). Anot totalitarinės santvarkos
šalininkų, pasaulis yra blogas, jėga ir veidmainystė veikia
kaip varančiosios jėgos, o visi kalbantys apie gėrį – melagiai,
retorika dangstantys ambicijas. Tad socialistinė santvarka kovoja, ir pirmiausia ji kovoja su prisiminimais: „komunizmas
dar paskelbė karą atminčiai. Jausdamasis netvirtai šviežios
utopijos dirvoje, komunizmas buvo panašus į pamišėlį, kuris
pro savo buto penkioliktame aukšte langus meta visus vertingus daiktus“ (p. 147). Apie šiuos dalykus kalbama pirmuoju
asmeniu, kalbėtojas – vis kitas, bet siekis vertinti, suprasti,
pažinti totalitarizmo žvėrį išlieka. Autorius tarsi „apžiūri“ jį
iš visų pusių. Dar yra trečioji rinkinio dalis, pavadinta „Naujas mažasis Larousse’as“, kuri lyg ir neįveda naujų temų, bet
plėtoja senąsias, pvz., klausia, ar gėris turi nuolatinę buveinę
žemėje; ar blogis yra pažinus ir suprantamas.
Jeigu kai kuriems skaitiniams būdingas skaitymo sezoniškumas, manyčiau, kad Zagajewskio tekstai yra kiek per
didelio kalibro ir kažin ar verta juos vežtis prie jūros. Tai
ramus ir lėtas skaitinys tiems, kuriems vis dar nepabodo galvoti apie praėjusio laiko sroves.

– Indrė Audenytė –
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Juokdariai: istorija ir simbolika

Heinricho Vogtherrio jaunesniojo medžio raižinys (1540)

Sunku įsivaizduoti viduramžių dvaro gyvenimą be
keistais margaspalviais rūbais vilkinčio juokdario. Juokdariai, priklausomai nuo jų padėties viduramžių visuomenėje, galėjo būti tiek pasakiškai turtingos valdovų rūmų
figūros, tiek iš vieno miesto į kitą keliaujantys skurdžiai.
Juokdarystės istoriją ir simboliką nagrinėjančios literatūros yra nedaug. Istoriniai šaltiniai apie juokdarius
dažniausiai užsimena epizodiškai, lyg probėgomis, o
mokslinių darbų šiuo klausimu irgi negausu. Rengiant šį
straipsnį daugiausia remtasi 1888 m. Rusijoje leistame
„Istorijos žinyne“ pasirodžiusiu straipsnių ciklu „Juokdariai ir skomorochai senovėje ir naujaisiais laikais“
(Шуты и скоморохи в древности и в новейшее время),
kuris savo ruožtu yra ne kas kita kaip prancūzų autoriaus
M. A. Gazeau 1882 m. knygos „Les fous et les bouffons“
santrauka.
Juokas, juokavimas, geri ir pikti pokštai lydėjo žmoniją
per visą istoriją. Paprastai sakoma, kad būtent juokas ir
skiria žmogų nuo gyvūno. Tai, kad juokiamasi ir juokaujama buvo pačiais seniausiais laikais, patvirtina tiek mitologija, tiek folkloras, tiek patys ankstyviausi rašytiniai
šaltiniai. O kadangi juokas ir pokštai yra be galo svarbi
žmogaus gyvenimo dalis, nenuostabu, kad visuomet egzistavo ir tam tikras žmonių sluoksnis, kuris aplinkinių
linksminimu pelnėsi sau kasdienę duoną. Viduramžiais
profesionaliais dvaro juokdariais ir valdovų numylėtiniais neretai tapdavo neeilinių gabumų turintys žmonės, o
klajojančiais – įvairaus plauko nuotykių ieškotojai, avantiūristai, vienoje vietoje negalintys nusėdėti bastūnai ar
tiesiog linksmaplaučiai pokštininkai.
Manoma, kad senovės Egipto freskose šalia kilmingų egiptiečių pavaizduoti keistai apsitaisę neūžaugos ir
apsigimėliai galėję būti ankstyvieji juokdariai. Jie buvo
vergai ar samdyti aukštuomenės linksmintojai – nežinia.
Antikiniame pasaulyje dažna kilmingųjų puota neįsivaizduota be užstalėje sėdinčio ir svečius juokinančio pokštininko – šis buvo skiriamas nuo paprastų fokusininkų ir
akrobatų, nors kai kada galėjo mokėti ir triukų.
Senovės Graikijoje tokie svečių linksmintojai buvo vadinami parazitais (gr. parasitos – įnamis, veltėdis). Mūsų
dienomis šis žodis įgavęs gana neigiamą dykaduonio ir
kenkėjo prasmę, nors kadaise juo įvardinti žmonės, kurie
mainais į valgį ir gėrimą savo kalbomis ir pokštais linksmino puotautojus. Savaime suprantama, parazito vaidmenį galėjo atlikti toli gražu ne kiekvienas, o ir šis amatas
nebuvo toks jau lengvas. Ne itin talentingas, šeimininkams ir svečiams nepatikęs parazitas galėjo būti iškeiktas,
išvytas, o kai kada net apkultas. Dvare gyvenusiais profesionaliais juokdariais save apsupdavo turtingieji romėnai ir cezariai. Pavyzdžiui, Plutarchas rašo, kad jauname
amžiuje būsimąjį Romos diktatorių Lucijų Kornelijų Sulą
nuolat supo juokdarių būrys, o štai Marko Antonijaus namai knibždėte knibždėjo „visuomenės atmatų“ – įvairaus
plauko juokdarių ir „ištvirkėlių“.

Feodaliniais viduramžiais dvaro juokdarių tradicija taip
suklestėjo, kad po samdomą juokdarį turėjo kone kiekvienas labiau pasiturintis feodalas. Geras ir sumanus pokštininkas labai vertintas, juo didžiuotasi prieš kaimynus, toks
juokdarys buvo gerai apdovanojamas ir jam atleidžiama
tai, kas jokiais būdais negalėjo būti atleista kitiems. Dvaro
juokdario pareigybė buvo laikoma prestižine ir nepasiekiama daugumai likimo brolių – tūkstančiams apskurusių gatvių linksmintojų. Į feodalo tarnybą pretenduojantis
kandidatas turėjo sužavėti senjorą sumanumu, šmaikščia
iškalba, greita orientacija bet kokioje situacijoje. Neretai
nutikdavo, kad dvaro juokdariais tapdavo gana prasilavinę žmonės, mokantys ne tik be paliovos malti liežuviu,
bet ir išmintingai patarti. Geram juokdariui buvo nesvetimos metaforos, vaizdingi posakiai, neblogas žmogaus
psichologijos išmanymas. Be savo pagrindinės paskirties
– kelti juoką, dažnas viduramžių juokdarys buvo pramokęs tam tikrų fokusų ir akrobatinių triukų, kuriais nuolat
stebino savo šeimininką ir jo svečius.
Tiesa, toli gražu ne visi senovės juokdariai buvo sumanūs ir nuovokūs. Kiti savo šeimininkų palankumą užsitarnaudavo neįprasta išvaizda ir keistu elgesiu. Dažnai
juokdariais tapdavo turintys retų fizinių trūkumų: apsigimėliai, liliputai, itin „bjaurios“ ar „niekingos“ išvaizdos
žmonės. Dar viena kategorija – įvairaus plauko pamišėliai, arba, mūsų dienų žodžiais tariant, psichinę negalią
turintys asmenys, kurie visų pajuokai dažnai būdavo
pristatomi kaip „šventi žmonės“, „pranašautojai“, „filosofai“.
Gazeau teigimu, turtingųjų globojami fiziniai ir dvasiniai luošiai nebuvo tik Europos viduramžių fenomenas.
Panašus reiškinys aptinkamas dar antikos laikais ir tikriausiai rėmėsi be galo senais prietarais, kad šie likimo
nuskriaustieji pasižymi ypatingomis, sveikam žmogui
nežinomomis savybėmis. Kartais manyta, kad po nesuprantama pamišėlio kalba slypi gryniausia tiesa, o kupriai
ir neūžaugos yra paženklinti paslaptingų jėgų ar bent jau
naudojasi jų malone. Viena vertus, tokiais žmonėmis stebėtasi ir jie dažnai kėlė juoką, kita vertus, jų kiek prisibijota. Ir kuo labiau asmuo skyrėsi nuo jį supančių, tuo
didesnę vertę „globėjų“ akyse jis turėjo, tuo labiau juo
buvo didžiuojamasi, tuo labiau traukė jo keistenybės!
Be privačiai išlaikomų juokdarių, buvo ir kita, daug didesnė, jų amato brolių kategorija – klajojantys juokdariai,
kurie tenkinosi atsitiktiniais uždarbiais už savo pasirodymus miestų aikštėse. Šie juokdariai bastydavosi iš vieno
miesto į kitą ir užsiimdavo ne tik žmonių linksminimu už
pinigus, bet ir sukčiavimu, vagystėmis. Šią margaspalvę
publiką sunku suskirstyti į atskiras grupes, nes jas sudarė
ne tik keliaujantys juokdariai, bet ir negrabūs muzikantai,
fokusininkai, žonglieriai, „būrėjai“, kiti šarlatanai.
Stačiokiški klajojančių artistų juokeliai ir negudrūs vaidinimai miestų aikštėse sutraukdavo minias žioplių, tačiau visai kitokios nuomonės laikėsi Bažnyčia. 1286 m.
Ravenos dvasininkai priekaištavo pasauliečiams, kad šie
valgydina ir girdo juokdarius, kai „vargšai miršta badu“.
Vėliau ne kartą kartoti draudimai „vardan Jėzaus Kristaus“ liautis šelpti juokdarius. Kartais ištisi būriai valkataujančių artistų buvo išvaromi iš miestų be teisės sugrįžti
(pavyzdžiui, 1181 m. Prancūzijos karalius Pilypas II Augustas įsakė išvyti iš Paryžiaus visus gatvių juokdarius),
tačiau panašūs draudimai galiojo neilgai – linksmąsias
kompanijas mielai priimdavo tiek turtingi, tiek neturtingi
miestų gyventojai.
Bažnyčios hierarchų požiūris į juokdarių kvailiones
buvo griežtai neigiamas. Pirma, tai – tuštybė. O kas tuštybė, tas ir nuodėmė. Antra, juokdarystė apskritai laikyta
„velnio išmone“, tad savo socialiniu statusu juokdariai
prilyginti ne tik didiems nusidėjėliams, bet ir sukčiams,
plėšikams, vagims. Bažnyčios tėvai teigė, kad nešvankūs
juokeliai tvirkina liaudį ir kreipia jos mintis nuo apmąstymų apie dangiškuosius dalykus, tad juokdario amatas
visuomet laikytas negarbingu ir nešvariu. Į juos žvelgta
iš aukšto kaip į trečiarūšius žmones, ir tos „socialinio
pasmerkimo“ dėmės negalėjo nusikratyti net karališkieji
juokdariai. Taip, dažnas jų buvo turtingas ir savotiškai įtakingas, tačiau tuo pat metu jis tebuvo juokdarys – ne itin
garbingos profesijos atstovas.
Nors aukšti dvasininkai ir smerkė, juokdariai rado
prieglobstį ir po Bažnyčios sparnu. Neretai savus juokdarius išlaikė vyskupai ir vienuolynų abatai, o vėliau ir
kai kurie ne itin šventu gyvenimu pasižymėję popiežiai.
789 m. vienoje iš Vokietijos žemių dvasininkams buvo
uždrausta „veisti gaujas [medžioklinių] šunų, medžioti su
sakalais ir išlaikyti juokdarius“. 813 m. Tūro susirinkimas

nusprendė paraginti dvasininkus neleisti, kad „jų akivaizdoje vyktų gėdingi juokdarių žaidimai“. 829 m. Paryžiuje
pasmerkti iš juokdarių išdaigų besijuokiantys Bažnyčios
tarnai. XII a. prancūzų kronikininkas ir vienuolis Rigordas (apie 1145–1210) atvirai vadino juokdarius paties šėtono tarnais.
Tačiau bet kokie draudimai dažnai ignoruoti. Angliškoji XII a. kronika pasakoja, kaip Oksfordo apylinkėse
du keliaujantys dvasininkai pasiprašė nakvynės vietos
benediktinų vienuolyne. Vienuoliai, manydami, kad pas
juos užklydo du juokdariai (kurie praskaidrins jų gyvenimą dainomis ir linksmomis istorijomis), vyrus įleido į
vidų, tačiau pamatę, kad jie ne juokdariai, svečius prikūlė
ir išmetė už durų. 1233 m. Tulūzos grafas Raimondas VII
(1197–1549) skundėsi, kad, siekdami geriau parduoti savo gaminamą vyną, vietos vienuoliai į šventovės teritoriją
įleidžia „juokdarius, lošėjus kauliukais ir kekšes“. Ir jis,
Raimondas, nuo šiol griežtai draudžiąs tai daryti. Kituose Europos kraštuose keliaujantiems juokdariams, kaip ir
„pagonims, eretikams bei judėjams“, buvo draudžiama
kreiptis į bet kokį teismą. Anglų teologas Jonas Solsberietis (1115–1180) primygtinai reikalavo neprileisti juokdarius prie Švč. Sakramento.
Prancūzijoje oficiali karaliaus rūmų juokdario pareigybė atsirado maždaug XIV a., nors pirmieji įrašai apie
numatytas dvaro išlaidas valdovo juokdariui aptinkami
keliais amžiais vėliau.
Neretai tarp senjoro ir jo juokdario užsimegzdavo tikra
draugystė ir tvirtas, abipuse simpatija bei ištikimybe grįstas ryšys. Turtingi feodalai ir karaliai dovanodavo savo
juokdariams be galo brangius daiktus ar leisdavo eiti gana
svarbias, su juokdario darbu nesusijusias pareigas. Pavyzdžiui, Pilypas VI (1293–1350) dovanojo savo juokdariui
Arsemaliui auksu ir deimantais puoštą kepurę, o Karolio
V Išmintingojo (1338–1380) mylimas juokdarys Tevenanis valdovo įsakymu buvo prabangiai palaidotas. Karalius
įsakė virš juokdario kapo pastatyti netgi jį vaizduojančią
skulptūrą! Nuo valdovų neatsiliko ir įtakingi Prancūzijos
feodalai. Pavyzdžiui, mirus Karolio V broliui, Berio hercogui Žanui, velionio karstą nešė gedulo rūbais vilkintys
juokdariai. Jie leido karstą ir į kapo duobę.
Savo knygoje Gazeau aprašo ir kai kuriuos žymesnius
XV–XVI a. Vakarų Europos juokdarius, apie juos skaitant puikiai matyti, kokios skirtingos asmenybės ir kokio
skirtingo likimo žmonės jie buvo.
Pranciškaus I (1494–1547) juokdarys Triboulet (tikr.
Nicolas Ferrial), kaip rašė amžininkai, pasižymėjo keista, netgi atstumiančia išvaizda: neįprastos formos kaukole, ilga, kumpa nosimi, žema kakta. Tačiau šis dvaro
linksmintojas „puikiai šoko, dainavo ir kiekvieną mokėjo pamėgdžioti taip, kad niekas ant jo nepyko“. Į valdovą Triboulet kreipdavosi kaip į savo draugą, vadino
jį pusbroliu ir leisdavo sau viešai pasišaipyti iš garbingiausių šalies ponų. Kai kas jį vadino primityviu ir lėkštu žmogumi, tačiau yra išlikę pasakojimų, kuriuose jis,
priešingai, vaizduojamas kaip labai įžvalgus ir protingas,
juokų forma išsakydavęs valdovui gryniausią teisybę ir
nebijodavęs jam protingai patarti, netgi jei tas patarimas
būdavęs labai nepopuliarus. Galimas daiktas, vėlesni pasakojimai apie protingąjį Triboulet – gryniausias liaudies
išmonės vaisius, tačiau galbūt juose yra ir nemaža dalis tiesos. Triboulet nugyveno karaliaus rūmuose iki pat
mirties 1536 m.
Apie kitą XVI a. pradžios juokdarį, Brusquet (tikr. Jean
Antoine Lombard), sklido ne mažiau įdomios istorijos.
Pasakojama, kad išradingasis ir žmonių naivumu nuolat besinaudojęs Brusquet buvo nuteistas myriop už tai,
kad melagingai pasiskelbęs gydytoju vertėsi gydymu.
Žinoma, kad daugelis jo ligonių nukeliavo į aną pasaulį.
Tačiau nuo kartuvių virvės jį išgelbėjo netikėta pažintis
su Prancūzijos sosto įpėdiniu (vėliau šis tapo karaliumi
Henriku II). Būsimasis asmeninis juokdarys jam paliko
įspūdį savo gebėjimu prajuokinti žmones. Tapęs valdovo
numylėtiniu, į aferas ir suktybes linkęs Brusquet greitai
lobo. Be juokdario pareigų, jis vadovavo ir turtingam
Paryžiaus pašto skyriui. Juokdario įtaka valdovo rūmuose buvo tokia didelė, o jis pats toks pavydus, piktas ir
kerštingas, kad daugelis dvariškių jo atvirai prisibijojo.
Tačiau galia ir įtaka pasibaigė mirus Brusquet globėjui.
Velionio Henriko II juokdarys buvo įtartas ryšiais su hugenotais, jo prabangius namus minia apiplėšė ir sudegino.
Nukelta į p. 12►
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Gebėjimas svajoti
Epizodai paskutiniam filmui. Režisierius Almantas
Grikevičius. Sudarė Lina Kaminskaitė-Jančorienė,
Aurimas Švedas. V.: Meno avilys, Vaga, 2013. 283 p.
Kinošnikai į šią knygą, kiek
supratau iš Jūratės Visockaitės
recenzijos „Literatūroje ir mene“ (2013.IV.12), žvelgia rezervuotai. Bet man, pašalinei,
ji pasirodė labai įdomi: reikia
kažkuo kamšyti savo žinių apie
sovietmetį spragas. Kadangi
snobijai, kuriai priskiriu ir save,
autentiškai domėtis kinu nebeįmanoma, nes juo „domisi“ (kad
ir skirtingais lygmenimis) kone
kiekvienas – net gėda CV nurodyti kiną kaip hobį, juk tai taip
banalu. Pradėjusi skaityti supratau, kad galiu prisistatinėti kaip besidominti lietuvių kinu; tai
turėtų būti retesnė diletantizmo rūšis. Skaitymo džiaugsmą
sukėlė tai, kad susivokiau besiorientuojanti kontekstuose;
esu mačiusi filmus, apie kuriuos kalbama, žinau jų siužetus,
aktorius, detales. Ačiū televizijai – pirmadieniais nuosekliai
žiūrėdavau „Lietuviško kino vakarus“ ir Aistės Stonytės laidas (LRT jas maloningai kartodavo krizės metais). Pasijutau
išdidžiai, kad moku naudotis televizija (seku programą, atsirenku grūdus iš pasiūlos sąvartyno).
Skaitymą kiek apsunkino ne puslapio apačioje, bet knygos gale sudėtos išnašos: nepatogu skaityti per du skirtukus,
kuriuos abu vis ištraukia vaikas. Tačiau įpranti. Per asmenybių, šeimų istorijas sekami „mažieji pasakojimai“ – anokia
naujiena, tačiau leidinyje tas metodas deramai paaiškintas.
Apskritai iškart maloniai nuteikė sudarytojų kruopštumas. Į
antrą knygos pusę atsidusau – juk pasakoja senyvas žmogus,
o vertinimai tokie blaivūs. Sąmonė aktualizavo ir kai kurias
primirštas pavardes; pvz., susivokiau, kad pirmame kurse
meno istoriją mums dėstė kinotyrininkas Vytautas Baniulis,
knygoje vertinamas kaip kontroversiška figūra. (Keista, paskaitose daugiausiai kalbėjo apie tapybą – apie kiną nieko.
O juk galėjo tiesiog pasakoti istorijėles iš savo darbo, kaip
daro daugybė dėstytojų.) Bene įdomiausia dalis pasirodė pasakojimai apie „Herkų Mantą“ – vien ko vertas epizodas,
kaip filmavimuose kareiviai, naudodamiesi batalinėmis scenomis, sumušė savo karininkus (masinėms scenoms filmuoti
talkino lenkų kariuomenė). Sužinojau, kad kartais juostose,
kurias pirmiausiai tikrino cenzūra, būdavo specialiai paliekami vadinamieji „balti pudeliai“ (pvz., keiksmažodžiai:
tarybinis pilietis jokiose situacijose keiktis juk negali; anot
ideologų, tai būtų šalies juodinimas). Suprantama, cenzūra
juos triukšmingai iškirpdavo, ir tai kartais padėdavo užmaskuoti kitas, subtiliai „pavojingesnes“ vietas. Susijaudinimą
ir siaubą sukėlė pasakojimas apie „Fakto“ pristatymą Ka-

nuose: kaip saugumas sutrukdė Grikevičiaus susitikimą su
prodiuseriu amerikiečiu. Įkvepianti istorija kino scenarijui!
Iš lietuvių režisierių gyvenimo, aha.
Knygoje Grikevičius nemažai pasakoja ir apie bičiulius:
ypač išraiškingai – apie Saulių Macaitį. Atkreipiau dėmesį,
kaip įtaigiai ir aistringai dėsto, ką gali kritika: „Iki jo mes neturėjome jokios kino kritikos ir filmų analizės. Pradėjo rašyti
straipsnius, supažindindavo su tam tikrais dalykais, mokė inteligentišką žiūrovą ir paprastą gimnazistą, kaip reikia žiūrėti kino filmą, į ką dera atkreipti dėmesį, ką gali duoti viena ar
kita kino juosta. Tokie dalykai labai svarbūs. Juk net klasikinei muzikai klausyti reikia tam tikrų žinių. Tas pats galioja ir
kinui. Saulius, mano nuomone, buvo kino šventasis, nes būtent jis išauklėjo Lietuvos žiūrovus. Nė kiek neperdėdamas
pasakysiu, kad būtent jo dėka atsirado kino žiūrovas, kuris
reikalingas kiekvienam režisieriui. Juk režisierius negali
kurti nemegzdamas dialogo su būsima auditorija – dirbant su
filmu privalu įsivaizduoti, kas jį žiūrės. Įsivaizduodamas tai
turi mokėti žiūrovą sudominti, palaikyti pokalbį su juo, jeigu
reikia, ir apgauti“ (p. 168). Tikiu Grikevičiaus nuoširdumu
(net jei jis kam nors šiandien jau ir atrodo naivokas): šiuos
kilnius žodžius derėtų kaip maldą pasimurmėti kiekvienam
(ir literatūros) kritikui, kad neužsimirštų siekiamybė. Beje,
žiūrovui skiriamas režisieriaus dėmesys – anaiptol ne atsitiktinumas. Kitame kontekste jis taip jį teorizuoja: „Žiūrovas visuomet yra anonimas. Į kino teatrą žmonės dažnai
ateina tiesiog įdomiai ir nenuobodžiai praleisti laiko. Dažnai į kiną užsukama paprasčiausiai... pasislėpti nuo lietaus
ir tamsoje pasibučiuoti. Todėl visai nesvarbu, kiek širdies
esi įdėjęs į konkretaus filmo kūrimą, daugeliu atvejų pasirodo, kad tai niekam nereikalinga. Žalakevičius yra aprašęs
situaciją, kai jis vertė auditorijai savo filmą „Vienos dienos
kronika“ [1963], kuriame kaip pagrindinis leitmotyvas vis
nuskamba klausimas: „Kodėl tu stovėjai po medžiu, kai...?“
Skambant šioms dramatiškoms intonacijoms, filmo pažiūrėti atėjusi publika žiovavo, juokavo ir gliaudė saulėgrąžas...
Taip menininkas buvo pastatytas į tokią padėtį, kurioje tikrai
nesinorėtų atsidurti nė vienam iš mūsų“ (p. 174). Hipotetinis
kūrėjo ir suvokėjo dialogas nefetišizuojamas: toks adekvatus
savo, kaip menininko, vaidmens suvokimas labai praverstų
ir poetams.
Kai rašiau šią recenziją, LRT „Kultūra“ kaip tik rodė „Vilkolakio pėdsakus“ (rež. Almantas Grikevičius, Argentina,
1986), vertinamus kaip vienas prastesnių režisieriaus filmų.
Vis dėlto dabar jis atrodė visai kitaip, lyg pats Macaitis man
asmeniškai jį būtų paaiškinęs (beje, vėliau aptikau – LRT
archyvuose iš tikrųjų egzistuoja ir Macaičio interpretacija).
Nuolat akcentuojama (ir knygoje, ir Stonytės laidoje), kad
filmas buvo statytas už Maskvos pinigus. Jei jau būtume
preciziški, už vadinamuosius Maskvos pinigus mes bent jau
turime neblogo kino. Žinau, skamba ne itin maloniai, o gal
ir akiplėšiškai.
Atskira tema būtų kito didaus lietuvių režisieriaus, Vytauto Žalakevičiaus, draugystė ir įtaka (Grikevičius, kiek supra-

tau, vis dėlto buvo santūresnio charakterio). Tarp šių dviejų
asmenybių būta šiokių tokių konfliktų, tačiau knygoje jie
neakcentuojami. Žalakevičius nemažai portretuojamas, tačiau dar įdomiau aptikti susipynusius ir sutapusius mąstymo
bruožus: „Menininkas niekada neduoda atsakymų. Nesinori būti Viešpačiu Dievu. Juk režisierius ir taip pretenduoja į tokį vaidmenį – jis stato dekoracijas, atrenka aktorius,
vėliau surengia karą ir juos žudo arba kuria meilės scenas.
Pavyzdžių būtų galima pateikti ne vieną. Tačiau moralizuoti
taip elgiantis negalima, nes tiesiog nesi įsitikinęs, kad tai,
ką pasakoji, yra tiesa. Meno tikslas – padėti kitam žmogui,
užjausti jį. Net jeigu kuri filmą, kuriame smerki – net ir tokiu
atveju privalu nenužudyti vilties. Palikti viltį žmogui – vienintelė tikroji meno paskirtis“ (p. 180). Net išsitraukiau iš
lentynos Laimono Tapino knygą „Laiškanešys, pasiklydęs
dykumoje“ („Alma littera“, 2008) – pasitikrinti, ar Vytautas
Žalakevičius kažko stulbinančiai panašaus nesakė. Jei ir nesakė, vis tiek tas Grikevičiaus išpažinimas nuskambėjo kaip
mokinio manifestas. Beje, Grikevičius (nors psichologizavimo knygoje beveik nesama) pasižymi tiksliais savianalizės
štrichais: „Esu įsitikinęs, kad menininko gyvenime svarbų
vaidmenį atlieka septynerių metų ciklo virsmai. Per juos tarsi visas kraujas menininko kūne pasikeičia“ (p. 158). Ką gi,
režisierius, matyt, intuityviai teisus – psichologijos teorijose
iš tikrųjų sklando versija apie septynerių gyvenimo metų cikliškumą. Ne veltui intuicija kartais vadinama svarbiausiu
menininko instrumentu.
Knyga atskleidžia mano kartai nebepažįstamus sovietmečio užkulisius – jeigu daugmaž esi girdėjęs pavardes, kurios
minimos, žinai aktorių charakterius, tada daug ką įsivaizduoji. Plačiąja prasme ši knyga apie kūrybą, kad ir kaip patetiškai tai skambėtų. Kūrybai reikia mokėti svajoti (tai liudija
Grikevičiaus pasakojimai, kaip Grigorijui Kanovičiui rašant
filmo „Ave, vita“ scenarijų kartu su Žala (familiari Žalakevičiaus pravardė tarp draugų) būdavo fantazuojama apie galimą siužetą labai gražiai, kone nesuvaldomai). Imi matyti
lietuvių kiną kaip organišką visumą, kurioje visi susiję (tą
įspūdį itin sustiprina iššifruoto pokalbio – LKS Meno tarybos posėdžio apie filmą „Sadūto tūto“ (1974) dokumentas).
Aštrus kolegų kriticizmas, rodos, neapkartina jų draugystės
ir bendradarbiavimo. Priešingai, knygos pabaigoje ilgimasi
to bendruomeniškumo ir gal net nomenklatūrinės disciplinos
(Grikevičius apverkia Kino studijos išnykimą – kur dabar
režisieriai susitinka?..).
Knygą skaičiau Nidoje, o „Jausmai“ filmuoti Juodkrantėje; vadinasi, visai čia pat. Nepasakyčiau, kad tai nesustiprino lektūros efekto. Netikėčiausia – skaitydama šią knygą,
ėmiau mąstyti „kadrais“ – vaizdais, kurie turėtų užpildyti savas mintis. Tarsi reikėtų susukti filmą. Gal tai ir yra gerasis
poveikis vargšams diletantams.

– Giedrė Kazlauskaitė –

Apie blogio grožį
Ji skleidė tamsos spindulius.
K. H.
Buvo kažkoks nepaprastai skubus atvejis,
nes mama išsikvietė taksi, o mudu su tėvu
nulipome žemyn į rūsį. Pamenu ilgas lentynas pageltusių pelėsių kvapo knygų – tai
buvo ištisas knygynas, įrengtas už matinių,
nelabai švarių vitrinų. Įsidėmėjau kelis Hessės vokiškus leidimus ir augalų pažinimo
vadovą, atsainiai jį perverčiau ir palikau
gulėti ant prekystalio. Gatve prakaukšėjo
arkliais kinkytas ekipažas, stebėjau jį nudardant – ten sėdėjo Nana* ir valgė cukruotus
migdolus. Paausyje buvo įsisegusi rožinį
kartenės žiedą, suglebusį nuo uždaros karietos šilumos.
Tėvas tuo tarpu susirado knygų stirtoje
ploną sąsiuvinuką, prasegė savo kailiu pamušto palto apykaklę ir, atsisėdęs prie stalo,
tušinuku ėmė braižyti stulpelius ir eilutes,
pašnibždomis skaičiuoti ir murmėti. Man
patiko jį tokį matyti, o užvis smagiausia
būdavo, kai tėvas vartydavo paveiksluotas
knygas: visada pasiskonėdamas, įvertindamas iliustracijas; tuomet jis nekalbėdavo.

Šįsyk tik paprašė manęs nubėgti į kepyklą
ir parnešti šiltų, aviena įdarytų pyragėlių.
Išeidama sudrumsčiau rūsio tylą, negrabiai
prilietusi šaltą stiklinio skambesio varpelį.
Dulksnojo, it tamsus dažas krito iš aukštybių ant stogų ir beržų lapų kaupinų fontanų.
Pasukau kairėn, pro drėgną, vijoklių apkėstą
muitininko namo sieną. Vadinome tą vietą
Užkarda, toliau augo miško parkas su daugybe klevų ir sulos latakėlių, pragręžtų jų
kamienuose, prožirnių krūmynais – it degtukas brakštelėjęs vienas žiedas apkrėsdavo
gelta visas apylinkės pakalnes.
Vidury laukymės stovėjo iškinkytas ekipažas; daugiau – nė gyvos dvasios. Palšo dangaus spalvos žirgai atrodė nuvargę ir skabė
suvytusias ražienas.

•
Keistas buvo tėvo sąsiuvinio viršelis –
išpieštas mėlynu tušinuku. Nemanau, kad
tai – jo paties darbas, o atrodė viskas taip:
bjauri ragana rupūžės akimis, ilga, žemyn
riesta nosimi su karpute ant galo ir kažkokiu
į suglamžytą skarą panašiu galvos apdangalu. Rankoje ši būtybė laikė metalinį samtį ir

varpo formos juosvame katile maišė karštą
viralą. Už nugaros šiai raganai buvo matyti tarsi virtuvinė lentyna, pilna buteliukų su
neįskaitomomis etiketėmis. Visa tai puikavosi ant plono tėvo sąsiuvinio knygyne. Ten
pat buvo ir tomelis su mėnesių paveikslais,
jį labai mėgau. Niūriausiai, bet patraukliausiai atrodė spalis ir lapkritis, grynų žemės
spalvų. Balandis – labai šviesus, „bulonėje“
(miške prie Užkardos) tuomet telkšo dideli
vandens veidrodžiai, o ant aukštumų plukės
viską nudėmėjusios baltai ir geltonai (niekada nesimaišydamos). Įsivaizduoju Naną kaip
uodę, išsinėrusią per vandens sidabro plėvelę, ji tokia laiba ir grakšti, vilkėdama baltą
muslino suknelę ligi žemės. Kai kur dar užsilikę sniego kauburiai, apledėję akmenys, o
Nana atvėsusiais pirščiukais (šilta karietos
kriauklė liko už miško) renka baltas gėles ir
riša šilkiniu siūlu – jos turės garbės nuvysti
tamsioje alkovoje.

•
Kai matau savo motiną lipančią į taksi ar
kai nešu tėvui popieriaus paketėlyje šiltų raguolių pro Užkardą, manyje visada sukyla

nuojauta, kad esu tą moterį mačiusi gatvėje,
knygyne, knygoje, ji vadinosi kitu vardu, aš
jo neatsimenu. Kaip aną rudenį, kai skaitydavau daugybę senų skelbimų laikraščiuose
prie popiečio arbatos ir atradau kažkokios
operos solistės atvaizdą, o apačioje buvo parašyta: „Mirė po nepavykusios operacijos.“
Tai nebuvo Nana, toji persona prožirnių
spalvos plaukais, strazdanom lyg aguonomis
pabarstytais skruostais ir rausvom rankom.
Ją tartum saugojo minkštas futliaras, patikimas ir patogus kevalas, su kuriuo ji beveik
niekuomet nesiskirdavo. Kaip mano smilkiniai sutvinksėdavo, kai išgirsdavau pasagų
kaukšėjimą lėtėjant ties rūsio langeliu! It
klevo sėkla pro karietos durų plyšį į gatvės
purvyną nuplevendavo pailga popieriaus
skiautelė. Kartą išėjau jos pakelti – tai buvo
bilietas į teatrą, vakarykštis, niekam nebetinkamas, it pasibaigusi šventė.

– Ugnė Ražinskaitė –
* Personažas, įtaigiai aprašytas Émile’io
Zola.
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Juokdariai: istorija ir simbolika
►Atkelta iš p. 10

Brusquet buvo priverstas bėgti, slapstytis, kol pagaliau
dėl senų pažinčių ir ryšių rado prieglobstį Kotrynos Mediči dvare. Mirė jis 1568 m. beveik visiškai pamirštas ir
niekam nereikalingas.
Visiška Brusquet priešingybė buvo Anglijos karaliaus
Henriko VIII (1491–1547) dvaro juokdarys, paprasto
piemens sūnus Williamas Sommersas. Jis buvo profesionalus samdomas didikų linksmintojas, garsas apie jo
talentą pasiekė valdovo ausis. Sakoma, kad draugystė su
karaliumi, turtai ir įtaka nesugadino paprasto, protingo ir
geraširdžio Sommerso. Jis pašiepdavo tik pasipūtusius ir
tuščiagarbius dvariškius, naudodamasis valdovo palankumu išgelbėjo nemažai mirti nuteistų žmonių. Kas šiuose
pasakojimuose tiesa, o kas pramanas – šiandien sunku pasakyti, tačiau didelę valdovo pagarbą mylimam juokdariui
liudija tai, kad Henriko VIII užsakymu žymus dailininkas
Hansas Holbeinas nutapė kelis juokdario portretus, kuriuose Sommersas vaizduojamas su juokdariui būdingais
atributais ir karaliaus monograma ant krūtinės.
Dvaro juokdarių eros pabaiga Anglijoje atėjo su puritoniškąja Oliverio Cromwellio diktatūra. Kiek vėliau Prancūzijoje šią rūmų pareigybę nušlavė 1789 m. revoliucija.
Tradicinis juokdario apdaras daugeliui puikiai pažįstamas. Jis susiformavo apie XV a. Svarbiausias jo elementas – iš skirtingų spalvų audeklo susiūta juokdario kepurė
(dar kitur vadinama kvailio kepure), iš kurios kyla du arba trys dažniausiai skambaliukais ar varpeliais papuošti
galai. Šio galvos apdaro kilmė nėra tiksliai nustatyta. Vieni jo atsiradimą sieja su senąja romėnų saturnalijų švente,
kurios metu švenčiantieji persirengdavo ožiais ir raguotais satyrais, kiti teigia, kad vėlyvųjų viduramžių juokdario kepurė išsirutuliojo iš skrybėlės su prisiūtomis prie
jos „asilo ausimis“ (medžiagos skiautėmis). Šias „asilo
ausis“ nešiojo ankstyvieji juokdariai, o asilas, kaip žinoma, nuo seno sietas su kvailumu ir naivumu. Kai kuriuose Europos kraštuose panašius galvos apdangalus buvo
priversti nešioti ir keistu elgesiu pasižymintys psichikos
ligoniai. Toks žmogus naudojosi jam suteikta vadinamąja
„kvailio laisve“: pagal kepurę visi matė, kad prieš juos
neadekvačiu elgesiu pasižymintis asmuo, tad į jo kalbas ir
veiksmus buvo stengiamasi pernelyg nekreipti dėmesio.
Prie juokdario kepurės pritvirtinti skambaliukai ir varpeliai simbolizavo tuščias, beprasmes kalbas.
Kitas klasikinis atributas – nedidelė, raižyta juokdario
galva papuošta lazda (pranc. marotte). Tai buvo tarytum
„kvailio skeptras“ – sumažinta gyvo juokdario kopija.
Šios lazdos kilmė ir paskirtis taip pat nėra iki galo aiškios.
Tikriausiai valdovo juokdarys buvo laikomas visų šalies
kvailių karaliumi, todėl ir turėjo savotiškos valdžios lazdą. Antra vertus, ši lazda buvo juokdariškų žaidimų elementas – tam tikras lėlės analogas. Iš prancūzų kalbos
žodis marotte verčiamas kaip „niekniekis“, „užgaida“.
Kiti juokdariams būdingi atributai – medinis kardas ir
žirnių pripiltas barškalas.
Paprastai juokdariai skuto galvas ir barzdas, kartais ant
pakaušio palikdami plaukų vainikėlį.
Klasikiniai juokdario drabužiai, kaip ir jo kepurė, taip
pat buvo susiūti iš skirtingų spalvų audeklo. Manoma,
kad tokia tradicija įsitvirtino apie XV a. ir simbolizavo
„atvirkščią“ juokdario pasaulį bei neįprastą, išskirtinį jo
statusą. Ar pasirinktos spalvos turėjo kokią ypatingą simbolinę prasmę, tiksliai nėra žinoma, tačiau Gazeau mini,
kad tarp juokdarių populiariausios buvo geltona ir žalia.
Geltona spalva dažnai simbolizavo gėdą, negarbę ir panieką (viduramžiais ji buvo dar vadinama „žydų spalva“),
o žalia – tam tikrą nebrandumą, vaikiškumą, kvailybę.
Tiesa, tikriausiai ne ką rečiau linksmuolių apdare buvo
aptinkama ir raudona, kitaip griežtai prieš juokdarystę
pasisakęs Rigordas nebūtų rašęs, kad šioji spalva simbolizuoja pragaro liepsną, kurioje degs šie nusidėjėliai.
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Thomas Davidson. Dvaro juokdarys. 1877

Paties juokdario simbolika nėra tokia paprasta, kaip
galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tiesiogine prasme jis –
kvailys, lengvabūdis, tauškalius. Viduramžiais kvailio ar
juokdario simbolika neretai sieta su sugedimu ir nuodėme, tačiau ir paties kvailumo simboliškai būta įvairaus.
Europos tautų folklore „kvailo bernelio“ vaizdinys daugiau siejamas su prigimtiniu tyrumu ir naivumu nei su tiesiogiai suprantamu kvailumu ar protinių galių stygiumi.
Ir čia dažnai būtent visų pajuokiamas „kvailys“ dėl savo
asmeninių savybių ir idealizuoto požiūrio į pasaulį pasiekia kur kas daugiau nei tie, kurie jį smerkė ir pajuokė. Senosiose pasakose buvęs „naivusis kvailys“ staiga atlieka
daug žygdarbių, tampa išmintingu ir teisingu valdovu ar
visuomenėje gerbiamu žmogumi.
Apšvietos epochoje gimė daugybė istorijų ir be galo
pagražintų liaudies pasakojimų apie protingus ir nuovokius karalių juokdarius. Naudodamiesi „rūmų kvailio“
(kuriam daug kas galima ir atleidžiama) statusu tokie
juokdariai nevengdavo užmaskuota juokų forma išsakyti
daug karčių tiesos žodžių apie tikrąją padėtį šalyje, nurodyti pagrindines valdovo klaidas ar jo aplinkos ydas.
Būtent toks vaizduotas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir
Lenkijos karalių Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto juokdarys Stanczykas (apie 1480–1560). Kvailio apdarą priverstas nešioti Stanczykas – gana tragiška figūra.
Pasakojama, kad jis puikiai suvokė pagrindines valstybės
problemas ir netiesiogiai apie tai užsimindavo valdovui,
tačiau rūmų juokdario padėtis dažnai lėmė, kad protingi
jo žodžiai likdavę be deramo dėmesio. 1862 m. lenkų tapytojas Janas Matejko pavaizdavo krėsle sėdintį susimąsčiusį Stanczyką, kurio protingas ir liūdnas veidas labai
kontrastuoja su tradiciniais juokdario rūbais.
Juokdariui buvo suteikta minėtoji „kvailio laisvė“: jo
kalbų, išskyrus patį valdovą, niekas negalėjo varžyti, o
drausminti ryždavosi tik retas. Tad karališkasis juokdarys
tapdavo išskirtine, griežtai viduramžių hierarchijai nepavaldžia figūra. Socialiniu statusu jis kur kas žemiau už
baronus, grafus, hercogus ir vyskupus, tačiau kartu unikali juokdario padėtis rūmuose ir ypatingi santykiai su
valdovu darė jį svarbiu žmogumi. Daugelis karališkųjų
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juokdarių buvo bekilmiai ir pakilo į aukštumas tik dėl
savo talento. Toks karjeros šuolis absoliučiai daugumai
viduramžių prasčiokų, kurių gyvenimą nuo pat gimimo
iki mirties didžiąja dalimi lėmė kilmė, buvo neįsivaizduojamas ir netgi galėjo atrodyti stebuklingas. Būtent tai ir
suartina juokdarį su folkloro „kvaileliu“.
Simboliškai „kvailio laisvė“ taip pat reiškė ir tam tikrą
elgsenos bei mąstymo nepriklausomybę, egzistavimą už
griežtų visuomenės taisyklių. „Jis kvailys, ką iš jo paimsi?“ – sakydavo tiek senovėje, tiek mūsų dienomis. Tarp
paslaptinga simbolika išmargintų taro kortų yra juokdario
rūbais vilkinčio kvailio, kuris keliauja nežinia kur ir nežinia iš kur, korta. Yra daugybė šios kortos interpretacijų, tačiau iš esmės daugelis sutinka, kad taip simboliškai
išreikštas ieškančio, pasaulio dar nepažįstančio, „žalio“
žmogaus archetipas, kurio laikinas nebrandumas slepia
didelį potencialą kažko ieškoti ir kažką atrasti.
Kartais juokdarys suvokiamas kaip tam tikras simbolinis karaliaus brolis dvynys, o veikiau – giminiška jo
priešingybė. Juokdarys turi savo karūną (juokdario galvos apdangalas), savo „skeptrą“ (marrote), savo valdžios
rutulį (žirnių pripilta apvali tarškynė), savo medinį kardą
(simbolinis karališkojo kardo analogas). Tik garbingai
kilmei čia priešpriešinamas jos nebuvimas, valdovo orumui – juokdario kvailybė, o rūstybei – juokas ir išdaigos.
Karaliaus žodis ir veiksmai buvo laikomi svariais ir neginčytinais, o juokdario – tuščiais ir nieko nereiškiančiais.
Taip karalius ir jo juokdarys tarsi papildydavo vienas kitą,
kartu simbolizuodami realų ir „išvirkščią“, netgi stebuklingą pasaulį. Atrodytų paradoksalu, bet religingaisiais
viduramžiais Vakarų Europoje buvo rengiamos ištisos
„kvailių šventės“ ir „asilų eitynės“, kuriose besilinksminanti minia viešai rinko „juokdarių karalių“, „juokdarių
popiežių“ ir pan.
Juokdariai, ypač tam tikrą psichinę negalią turintys klajojantys keistuoliai, laikyti tarsi kito pasaulio svečiais.
Jie pasirodydavo iš niekur, visur sukeldavo klegesį, juoką ir netgi prietaringą baimę, o paskui išeidavo tik jiems
vieniems žinoma kryptimi. Tai suteikė pagrindo susieti
juokdarius su žiniuoniais, pranašais, kitais keistai besielgiančiais „Dievo žmonėmis“. Kiekvienas tikėjosi iš
bepročio lūpų išgirsti kokią nors nežinomą tiesą ar pasakojimų apie tikrovėje egzistuojančius stebuklingus dalykus. Keistas juokdarių apdaras ir jų atributai primindavo
„žinančių žmonių“ apdarus ir atributus, o tai vertė laikyti
juos kitokiais, domėtis jais ir kartu jų vengti.
Juokdario vaizdinys dažnas Europos dailėje, literatūroje,
architektūroje ir skulptūroje. Juokdarys pavaizduotas Nyderlandų tapytojo Hieronymo Boscho paveiksle „Kvailių
laivas“, juokdariškomis Holbeino iliustracijomis išmarginti Erazmo Roterdamiečio veikalo „Pagiriamasis žodis
kvailybei“ puslapiai, šiuos viduramžių linksmuolius galima pamatyti ir daugelyje senovinių graviūrų bei miniatiūrų. Juokdario galva puošia Nerdlingeno miesto rotušę
ir Tiubingeno pilies Vokietijoje sienas, medyje išraižytos
juokdarių figūros traukia lankytojų dėmesį Anglijos Kornvalio bažnyčios interjere. Juokdarys – be galo svarbus
personažas Viktoro Hugo dramoje „Karalius linksminasi“, aptinkamas jis Šekspyro „Karaliuje Lyre“, Rabelais
„Gargantiua ir Pantagriuelyje“, kituose ne mažiau žinomuose literatūros kūriniuose. Prie karališkosios poros
stovintis šachmatų rikis Prancūzijoje iki šiol vadinamas
Le fou – kvailiu arba juokdariu, margaspalvio juokdario
atvaizdu papuošta ir ypatingų galių turinti džokerio (angl.
joker) korta šiuolaikinėse kaladėse. Visa tai puikiai liudija kadaise buvusį šio paslaptingo personažo populiarumą,
ir nors dvaro bei klajojančių juokdarių epocha jau seniai
nugrimzdo į praeitį, priminimai apie ją vienokia ar kitokia
forma mus lydi nuolatos.

– Vitalijus Michalovskis –

„Šiaurės Atėnus“ remia Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas: 2014 m. suteikė 90 000 Lt paramą
projektui „Šiaurės Atėnai“ – atviros kultūros formos“
(p. 2–6, 8–10); skiltis „Skaitykla Nr. 5“, „Šiaurės
kampas“ ir „Vertimai“ iš dalies finansuoja Lietuvos
kultūros taryba.

