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Gyvenimo meistro sielos ramybė
Tradicinį filosofą vadiname herojiškuoju filosofu. Jo
Augustinas Dainys
didysis žygdarbis – anapusybės laimėjimas ir šio pasaulio nuvertinimas. Tad herojiškieji filosofai ilgą laiką bėgo
nuo šio pasaulio, nuo mūsų daiktinės padėties ir siekė lai- užšiukšlina ją. Galima sakyti, kad protas suteikia vardus
mėti anapusybę. Herojiškasis filosofas, nesvarbu – Plato- mūsų jausmams, supantiems žmonėms, aplinkybėms ir aš
nas, Plotinas ar ankstyvosios Bažnyčios tėvas, paprastai jau spontaniškai nedalyvauju pasaulyje. Negaliu būti čia
stengiasi atmesti šį pasaulį. Savo gyvenamojo meto da- ir dabar, protas mane nuneša kažkur į ateitį arba praeitį. Į
lykus jie siekė įveikti dėl kito pasaulio, anapusybės, die- praeitį, kurioje nutiko koks nors įvykis, kai kitas žmogus
viškosios transcendencijos. Tie filosofai nebrangino šio man kažką pasakė, arba į ateitį, kai aš galvoju, kas bus,
pasaulio ir pagrindinio jo atributo – mūsų kūno. Galima kai sutiksiu kokį nors žmogų, kaip su juo kalbėsiu. Dėl
teigti, kad tradicinė filosofija buvo apimta bėgimo iš šio proto kišimosi prarandamas mokėjimas spontaniškai būti
pasaulio, nesvarbu, koks jis būtų – platoniškas, neoplato- čia ir dabar. Vardai, kurie nešasi įvairias reikšmes kaip
niškas ar ankstyvasis krikščioniškas. Tradiciniai filosofai tam tikrus vaizdinius, sukuria tam tikrą įtampos pasaujo nemylėjo, suvokė kaip „šešėlių karalystę“, iškreipto lėvaizdį, kuriame atitolstame nuo čia ir dabar. Būname
žinojimo, neteisingos nuomonės šaltinį, o ankstyvieji toli nukeliavę nuo čia ir dabar, o pagrindinis ramybės
krikščionys – kaip dorovinių pavojų šaltinį, vietą, kur šaltinis yra spontaniškasis čia ir dabar. Reikia palikti ne
aistros persmelkia ir sujaukia sielos ramybę, todėl jų rei- šį pasaulį, o nuodingas jo mintis, kurios neleidžia spontakia atsikratyti. Platonas „Valstybės“ septintosios knygos niškai būti čia ir dabar. Ne išeiti iš pasaulio į vienuolyną,
pradžioje kasdienį pasaulį įvardija kaip oloje esantį kalė- bet atsisakyti proto kuriamų projekcijų ir visavertiškai
jimą. Ten sėdi žmonės surakintais kaklais bei kojomis ir gyventi čia ir dabar. Taip galime rasti Dievo pėdsakų ir jie
žiūri į šešėlius. Štai tokia būklė vadinama mūsų kasdie- suteiks mums stiprybės, tam tikrą palaimą. Siela niekada
niu pasauliu. Kadangi kasdienybė Platonui yra tam tikras nebus rami, jeigu nebus nuramintas protas, nuraminta jo
kalėjimas, tai iš jo reikia išsivaduoti, išeiti iš olos į saulės įvardijanti veikla, kuri teikia vardus aplinkybėms ir taip
užšiukšlina šias aplinkybes, kartu ir sielą. Štai kur proapšviestą sritį, kur matyti tikri daiktai, o ne jų šešėliai.
Gyvenimo meistro konceptualųjį personažą palyginki- blema!
me su tradicinės filosofijos herojiškuoju filosofu
ir jo bėgimu iš šio pasaulio. Gyvenimo meistras
suvokia, kad kasdienis pasaulis yra vienintelė mūsų tikrovė ir jeigu joje nerasime Dievo, tai niekur
Jo nerasime. Gyvenimo meistras atsisako bėgti iš
šio pasaulio ir jį paneigti, jo nepaisyti, bet tai nereiškia, kad jis neturi ryšio su dievybe. Jis randa
dievybės pėdsakų šiame pasaulyje ir jais gyvena,
jo kasdienė veikla, kasdienis darbas yra būdas
melstis. Gyvenimo meistras pašventina kasdienę
veiklą ir ją paaukoja Dievui, nesislepia vienuolyne nuo šio pasaulio. Vadovaujantis tradicine krikščionybe reikėjo bėgti iš šio pasaulio, kuris buvo
tapatinamas su demonu, ir užsidaryti vienuolyne,
kad galėtum bendrauti su Dievu. Gyvenimo meistras Dievą atranda savo kasdienėje veikloje. Toks
bėgimas buvo vienuolių gyvenimo būdas – palikti
šį pasaulį dėl Dievo.
Pakalbėkime apie gyvenimo meistro sielos ra- Dalios Kavaliauskaites nuotrauka
mybę. Kaip ją išlaikyti būnant šiame pasaulyje?
Pasaulis nėra nei geras, nei blogas. Galbūt jis labiau gePagal tradiciją ramybę teikia išėjimas iš pasaulio, nutraukimas ryšių su juo. Buvo manoma, kad šis pasaulis negali ras negu blogas, nes jis sukurtas Dievo. Kadangi pasaulis
teikti ramybės. Jo aistros, intrigos kelia tik sielos sumaištį yra Dievo kūrinys, tai ir jo turtai nėra tokie blogi. Kas
ir nieko daugiau. Šiuo požiūriu Platonas stengėsi mąstyti daro pasaulį blogą? Tai mūsų mintys, kurios jį užnuodija.
idėjas ir nurimti anapusinių idėjų švytėjime. Ankstyvoji Mes savo mintimis priskiriame pasauliui vertes, ko nors
krikščionybė siekė paneigti šį pasaulį kaip nuodėmės šal- trokštame ir nemokame būti čia ir dabar. Būname aklai
tinį ir siūlė gyventi atsidavus Dievui, palikus pasaulį, o ir esame labai nutolę nuo čia ir dabar, nes siekiame tam
tikrų įsivaizduojamų dalykų, kurie, kaip manome, mus
mes sakome, kad šis pasaulis gali teikti sielos ramybę.
Dabar klausimas: iš kur kyla ta sielos sumaištis, nuo išgelbės, bet tai yra saviapgaulė ir iliuzija. Tikroji sielos
kurios bėgo tradiciniai filosofai, vadinami herojiškai- ramybės sąlyga – spontaniškas buvimas čia ir dabar. Jis
siais? Mes sakome, kad sielos sumaištį kelia mūsų pro- suteiks mums ramybę ir džiaugsmą. Svarbiausias uždavitas. Jis kišasi į mūsų gyvenimą, analizuoja aplinką, kelia nys yra išmokti beminčių arba bekalbių būsenų, o tai yra
klausimus: kas būtų, jeigu būtų; jeigu kas nors atsitiko, tas pats. Išmokti būti neįvardijant buvimo, nesuteikiant
tai kodėl taip atsitiko, ir ką daryti toliau, kad taip neat- jam vardų, kurie užšiukšlina buvimą, ir tada mes tampasitiktų; jeigu kitas žmogus įtariai pasižiūrėjo ar ką nors me akli, nes nematome aplinkos, kito žmogaus spontadviprasmiškai pasakė, tai protas svarsto, ką tai reiškia ir niškos veido išraiškos, supančių daiktų grožio. Matome
kodėl žmogus taip pasakė, ar tai nekelia tam tikro pa- mūsų vardų reikšmes, kurias suteikiame pasauliui, ir tai
vojaus. Taip protas, kišdamasis į gyvenimą, kelia sielos yra jo užšiukšlinimas.
Kai atmetame proto suteiktus vardus pasauliui, kai išįtampą. Tad svarbus uždavinys yra ne išeiti iš šio pasaulio, bet nuraminti protą. Reikia išmokti gyventi taip, kad einame į neįvardytą pasaulį, tada mums atsiveria jo žaismės. Protas siekia pasaulio stabilumo, kuria tam tikrus jo
protas nesikištų į mūsų buvimą.
Labiausiai į gyvenimą kišasi kalbinis protas. Jis visa- vaizdinius, kurie užlaiko, nusavina tikrovę, priskiria jai
da įvardija tikrovę ir tie vardai, kurie suteikiami tikrovei, mūsų norus, iliuzijas, ketinimus. Pasaulis yra kintantis,

jis tiesiog byra kaip smiltys tarp delnų, jame nieko nėra
stabilaus. Parmenidas sakė, kad būtis apvali kaip rutulys,
ji pilna, stabili, bet čia yra proto kūrinys. Sakydamas, kad
būtis ir mąstymas yra tas pats, būtį Parmenidas prilygino
protui, nes jis kuria stabilų pasaulį, netgi nusavina jį pajungdamas savo reikmėms. O pasaulis yra žaismių vieta – jis kinta, byra, teka – ir toks kintantis pasaulis protui
gali kelti nerimą. Protas gali išsigąsti kismo. Jis nori stabilumo, nori nusavinti pasaulio dalykus. O išmokti būti kintančiame, tekančiame pasaulyje reiškia neįvardyti
šio pasaulio, džiaugtis jo spontaniškumu ir būti apimtam
spontaniškumo. Jeigu protas mus nuneša į ateitį arba praeitį, tai mes dalyvaujame proto ir vaizdinių realybėje, bet
iškrintame iš pasaulio realybės. Žaismių vieta yra tada,
kai pasaulio atskirybės žaidžia, šoka, kinta, kuria vis naujas apybrėžas kaip plaukiantys debesys. Pasaulį galima
palyginti su debesimis: jie niekada nebūna tie patys, nuolat kinta, vėjas juos formuoja vis iš naujo. Galima sakyti,
kad pasaulis yra kaip debesys, jo čia ir dabar padėtys
teka, neturi stabilios formos. Protui tai kelia baimę: kas
bus rytoj, jeigu nepasirūpinsiu rytdiena? Čia galima prisiminti Jėzaus pasakymą, kad laukų paukščiai nei sėja,
nei pjauna, bet Dievas pasirūpina jų ateitimi. Būnant pasaulyje, reikia pasitikėti Dievu. Pasaulio žaismės mums
visada suteikia galimybę dalyvauti jose ir žaisti savo gyvenimo žaidimą. Gyvenimo galimybės atsiveria ne
tada, kai siekiame užlaikyti pasaulį, kurti jį stabilų, bet kai dalyvaujame pasaulio žaismėse ir patys
žaidžiame su pasaulio žaismėmis, kurios suteikia
valios laisvės galimybę.
Tos pasaulio žaismės yra pasaulio neišsemiamo
žavesio ir grožio šaltinis. Pasaulis yra neapsakomai gražus, žavus, nuolat stebinantis. Nuostaba
nutinka, kai išeiname iš proto vaizdinių ir atsiveriame grynajam čia ir dabar. Stebina tie daiktai,
kurie anksčiau mums buvo grynos abstrakcijos, kai
medį suvokėme kaip medžių klasės atstovą, kaip
abstraktų medį ir niekada nematėme šio medžio.
Kai iškrintame iš tų vardų klasių, kurios įvardija
pasaulį ir paverčia pasaulio atskirybes abstrakcijomis, tada tos pasaulio atskirybės mus nustebina,
žavi, užklumpa savo keistumu, nepakartojamumu.
Kai gatvėje nuolat praeiname pro tą patį kaštoną ir
jo nematome, mums jis tiesiog medis, medžių klasės atstovas, ir tiek. O kai įsižiūrime į šį konkretų
medį, tai jis mus persmelkia nuostaba, grožio įvykiu ar
blyksniu ir nustebina. Gyvenimo meistras, kuris siekia
būti šiame pasaulyje, būti čia ir dabar, nuolat stebisi ir
grožisi pasauliu. Iš tikrųjų kiekviena pasaulio atskirybė,
kiekvienas daiktas vertas nuostabos. Mes nemokame
stebėtis vien dėl to, kad protas įvardija šį pasaulį ir jo
dalykus matome kaip tam tikrų klasių atstovus, klasės
abstraktų vaizdinį, bet neįžvelgiame šio konkretaus daikto unikalumo.
Sielos ramybė yra būti grynajame, spontaniškajame
čia ir dabar ir atsisakyti dalyvauti proto projekcijose, kurios mus nuneša toli nuo čia ir dabar. Šitas čia ir dabar
yra nepaprastai gražus ir keliantis nuostabą. Tačiau grožis nėra estetika, jis atveria tai, kas dieviška. Atskirybių
grožio blyksniai – tai Dievo pėdsakai, kurie verčia susimąstyti apie šio pasaulio pagrindą. Pasaulio pagrindas
yra būtent Dievas. Kitaip nei pagal tradiciją, maniusią,
kad reikia išeiti iš šio pasaulio į vienuolyną arba kaip
Platonui transcenduoti šį pasaulį į abstrakčių idėjų sritį,
gyvenimo meistras siekia įsismelkti į čia ir dabar ir per
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Subjektyviai
Išeinu pro duris ir švysteli užuolaidų klostės. Palieku
langus atvirus, žinau, kad spėsiu grįžti, iki karštį nuramins
audra. Bandau įtikinti save, kad, tapusi kuo nors kitu, galėsiu
užmigdyti savo asmenį su visomis jo šerdį sudarančiomis
problemomis. Ir su kiekvienu žingsniu tampa vis lengviau būti
tuo kitu, nepažįstamu, tačiau daugybę kartų įsivaizduotu.
Pasuku Neries pakrante. Vanduo drumstas ir tuščias. Niekas nedrįsta lytėti purvinų bangų, tarsi bijodami, kad miesto
upė maišosi su savo prosenės Letės vandenimis. Einu skubriu žingsniu, mane lenkia bėgikai ir dviratininkai, aš lenkiu
moteris su vežimėliais ir jaunas šeimas. Peizažas nesikeičia.
Takas įrėmintas apsitrynusiom dažų juostom. Laiko pojūčio
nelieka, tik skystanti šviesa man kužda, kad jis vis dar egzistuoja. Į mano mintis įsiveržia išorinis pasaulis, pastebiu iš
už posūkio išnyrantį bėgiką ir porelę, susisukusią lizdą tarp
aukštų paupio dilgėlių. Vienodas padų ritmas sutrikdomas
vos bėgikui pastebėjus žiūrovą. Stengiuosi nežiūrėti. Greitai
suprantu – juos veikia ne žvilgsnis, o kito buvimas.
Takas nusibosta, per daug entuziazmo, per mažai vienatvės.
Netikra, štai kas gąsdina mane. Keisčiausiais judesiais kūnas
atsišaukia įsakymui – bėk. Mataruojasi rankos, į šalis krypsta
kojos, ir visa karikatūriška ir liūdna. Kas vadovauja visam
šiam paradui? Sveikas protas ar idėja, kad jis elgtųsi būtent
taip, jei vadovautų? Pradeda atrodyti, kad takas niekada nesibaigs. Galėčiau apsigręžti, tačiau žinau – taip nepadarysiu.
Moku žengti tik į priekį, bijau, kad kas nors pamatys mano
abejonę. Smėlėti takai atsitrenkia į pelkėtus krantus. Galėčiau
pasukti, porą minučių pastoviniavusi apsigręžti. Niekas to
nesužinotų, niekam ir nerūpėtų, tačiau kojos žengia pirmyn.
Tvirti ir greiti mano žingsniai susigeria į grindinį greičiau,
nei sudarkyti ritmą spėja mintys. Mano prakeiksmas.
Medžiai retėja, priešakyje išvystu tilto kontūrus, jaučiu –
kažkas mane šaukia kitoje pusėje. Oras kvepia įkaitusiu
asfaltu ir išmetamaisiais dūmais. Pravažiuojančios mašinos
sujudina tirštą vakaro orą. Keičiasi vitrinos, gatves skiria
tik pavadinimai. Įbrėžiu atmintin vietas, kurias norėsiu
aplankyti. Žinau – dauguma liks neįskaitomos išblukusio
žemėlapio dėmės. Per žemas tvoras veriasi kiemai – trupiniai asmenybių, pasislėpusių vėsiuose mūruose. Šunys tingiai loja, o jų pavadžiai bejėgiškai tįso ant grindinio. Gera
eiti.

LAIKU IR NELAIKU

Atsitrenkiu į judrią gatvę, kur ji veda, nežinau. Mintys be
mano pastangų nubraižo naują kelionės planą. Veriasi seni
pastatai, saikingai atskiesti nauja statyba. Negalima apsimesti, kad praeitis dar gyva, tačiau ir gedėti jos uždrausta,
todėl tik fiksuoju vaizdus mūsų amžiaus, kurį pažinti seniai
atsisakiau pretenzijų.
Jaučiu, kaip raumenys įsitempia kylant į kalną. Tyla apglėbusi rankomis neša mane per prieblanda pasidabinusį rajoną. Net
žvirbliai pagarbiai nutyla jausdami artėjančias sutemas.
Prie kapinių tvoros linksminasi jaunimas, bet garsai negali
manęs pasiekti. Žengus pro vartus išnyksta ir žinojimas. Esu
tuščias indas, bandantis sutalpinti savyje viską, ką išvystu.
Baisu, kad pasiklystu ten, kur buvau dešimtis kartų, kad
gebu rasti kelią nepažįstamoje erdvėje. Labiausiai bijau
sėkmės. Nežinau, ko ieškau.
Šokinėju nuo vieno paminklo prie kito. Maišosi vardai,
galvoje atgyja istorijos. Viskas čia priklauso man. Dar daug
laiko liko, iki jaunimas risis per tvoras norėdamas nulieti
vyno ant vieno ar kito dievaičio kapo. Tik vargu ar jiems
dar reikia vyno. Kodėl lipniais lašais trikdyti miegą, kurio
jie nusipelnė? Kas čia ilsisi? Autorius? Žmogus? Pirmasis
nemirtingas, kol yra kas pirštu braukia per supelijusius puslapius. Antrasis pasmerktas išnykt istorijoje, vietoj savęs
palikęs mitą. Gal mitą ir reikia laistyti, kad augtų ir vešėtų?
Tik ar nepaisant visų pastangų jis turi šansą likti gyvas?
Sutemos tirštėja, ir pradeda spirgėti viena kita ugnelė.
Žaltvykslės, galvoju aš, jas besivaikydama. Gal nuves kur
į pelkę ir paliks vienišą, o gal parodys tai, ko pati niekada
nesurasčiau. Gera, ramu, pasilenkiu norėdama įskaityti prieblandos nutrintus vardus, o ant mažos aikštės pradeda žaisti
dar mažesni pienės pūkai. Krūpteliu. Žinau, kad metas išeiti,
dar kelios minutės ir tamsūs šešėliai ims mane persekioti.
Dūlinu akimis glostydama paminklus ir žinau, kad nepritampu. Nei čia, nei kur kitur. Magiškos pirmosios susitikimo
akimirkos, kai rodos – galiu čia pasilikti. Tačiau nukrenta
kaukės. Nuo bandančios mane pasisavinti erdvės ar mano
veido? „Ko atėjai?“ – klausia kapinės, mirusieji nieko nebeklausia. Ir aš negaliu atsakyti. Vis tikiuosi, kad kažkas manyje viską pakeis. Ir žinau, kad taip nebūna. Kiekviena diena
keičia žvilgsnį. Noras būti kitu tapatus norui nustoti keistis.
Ką gi pagaliau veikti pasiekus finišą? Nemoku ilsėtis, noriu

viską atlikti čia ir dabar, kad vėliau turėčiau laiko. „Kam?“ –
klausiu savęs. Noriu atsakyti: „Gyvenimui“, tačiau jam laiko
taupyti nereikia. Jis – šešėlis.
Svajoju surasti vietą, žmones, su kuriais galėčiau išrengti
sielą iki skausmingo nuogumo, tačiau bijau, kad po barokinėmis klostėmis slepiasi tuštuma. Kažkada ją užpildydavo
klausimai, dabar nebemoku klausti. Senuose centriniuose
rūmuose klausimai virto senomis legendomis. Rankos kyla į orą, sakiniai baigiasi klaustukais, tačiau tylos nesugeba
sutrupinti Klausimai. Vieni jų – ilgi teiginiai įmantriai užraitytomis pabaigomis, kurios išsisklaido lyg cigarečių dūmai.
Kiti skirti pasakyti „esu čia, girdžiu tave, matyk mane“ – liūdnas
imperatyvas. Žmonija nebemoka klausti. Raštai baigiasi iš
retorikos nulipdytomis skulptūromis, kurios pasmerktos likti
statiškos.
„Priplūsk ką nori, bet netylėk. Tyla – kapas; kol gyvi,
kalbėkimės. Tylos niekas neįvertins“, – rašė Vaižgantas.
Nemėgstu citatų, per dažnai jos vertingiausias teksto lopas.
Mėgsta palįsti po oda, pasislėpti kaip parazitai, kol po nežinia kiek laiko cistos praplyšta ir pasiruošusiam prabilti
kalbėtojui atima balsą. Nebegalima kalbėti apie esmę. Kiek
teorijų sukurta suvynioti mintims, kurios turėtų išsiveržti
žodžiais, ne sąvokomis ar citatomis. Ir man gėda, kad nesugebu išmokti deramos kalbos, nors ir žinau – net mokėdama
neturėsiu ką pasakyti. Netikiu vertimu. Abejoju, ar pokalbis
egzistuoja. Žmonės nori nugrūsti mintis, todėl ir naudojasi
kitu kaip saugykla, kurios žino niekada nebeatversiantys.
Bandau užpildyti šią spragą ieškodama tikrosios savęs, bet
greit pasimetu tarp savo asmenybių. Štai vieną kartą aš esu ta,
kitą kartą ana. Ir mano pašnekovas lygiai taip pat. Kokiu būdu
mes galime kalbėtis, jei negalime sustoti nė akimirksniui?
Tamsu, tik žibintai ir retų automobilių šviesos atsispindi
vandenyje. Upė dabar nustojusi tėkmės – laukia ryto. O aš
burbuliuoju. Tamsoje paskendęs boluoja mano daugiabutis.
Ieškau savo lango. Balta užuolaida plaikstosi lauke – bandė mane pasivyti? Skelbia taiką? Prie durų tupi katinas. Irgi
baltas – kasdien mane palydi, kasdien pasitinka. Paglostau
jam galvą, jis atsako nagais sulaikydamas ranką. Jis žaidžia,
aš žaidžiu ir kiti žaidžia. Štai ir visa teisybė.

– Agnė Ambrazaitė –

Šebna ir Eljakimas, arba Sunkios tos Tėvų naštos...

Dievas, Galybių VIEŠPATS, tarė:
„Kelkis, eik pas aną pareigūną,
pas Šebną, rūmų prievaizdą.
Išvarysiu tave iš užimamos vietos,
atleisiu tave iš tarnybos.
Tą dieną pasišauksiu savo tarną Eljakimą, Hilkijo sūnų,
apvilksiu jį tavo drabužiais,
apjuosiu tavąja juosta,
į jo rankas perduosiu tavo valdžią,
idant jis būtų
lyg tėvas Jeruzalės gyventojams ir Judo namams.
Jam ant peties uždėsiu Dovydo namų raktą:
kai jis atrakins – niekas negalės uždaryti,
kai jis užrakins – niekas negalės atidaryti.
Tvirton vieton įkalsiu jį lyg stulpą,
kad būtų garbės krėslas visai savo šeimai.
Iz 22, 15. 19–23
Bibliniai pranašai, kaip ir apskritai pranašai senovės Artimuosiuose Rytuose, buvo politiniai valdovų patarėjai, aktyviai dalyvavę sprendžiant tarptautinių santykių klausimus,
ypač krizių metu. Žinoma, šie patarimai pirmiausia ir išskirtinai buvo pateikiami iš Dievo (ar dievų) perspektyvos. Kai
kurie pranašai, kurių balsas ypač ryškus Biblijoje, šią perspektyvą matė, vertindami bendrą krašto (karalystės) moralinę situaciją absoliutaus socialinio teisingumo matais (ypač
kai pranašas vartoja kaip vienas kitą papildančius terminus
„teisumas“ ir „teisingumas“, galima teigti, kad socialinis teisingumas čia įtraukia tai, kas anuomet jų terminijoje atitiko
„žmogaus teises“, t. y. labiausiai pažeidžiamų visuomenės
narių (našlaičių, našlių, imigrantų) teises). Kai kuriuose pranašų tekstuose yra pasažų, kuriuose pateikiami ir tiesioginiai,
konkretūs politiniai sprendimai, o pranašai juos ragina priimti. Pavyzdžiui, čia pranašas Izaijas ragina nesudaryti jokių
politinių sąjungų su tais, kurie ruošiasi sukilti prieš Asiriją,
kurios karalius Sargonas II (722/721–705), neregėtai išplėtęs imperiją ir pavertęs kai kurias karalystes, tarp jų ir Judo,
vasalinėmis, o kitas tiesiog sunaikinęs (taip pat ir Izraelio

karalystę pačioje savo karaliavimo pradžioje, pakeitęs Šalmanaserą V, mirusį Izraelio sostinės Samarijos apgulties metu), mirė ir jį pakeitė Senacheribas. Judo karalystę tuo metu
valdė Hezekijas, kuris, kaip archeologai teigia, kad apsaugotų Jeruzalę ir jos gyventojus nuo Senacheribo baudžiamojo
reido (o asirų nuožmumas ir žiaurus susidorojimas su nepaklusniaisiais (pavyzdžiui, odos lupimas ir kitoks kūno žalojimas) buvo gerai žinomi), pertvarkė miestą, kasė specialius
tunelius, kad galėtų atsilaikyti prieš galimą ilgametę apgultį.
Tačiau Senacheribas savo žygiui pasirinko kitą reikšmingą
Judo karalystės miestą, Lagašą, ir jį sugriovė iki pamatų.
Šiame kontekste pranašas Izaijas čia liepia Hezekijui valdytoją Šebną, apie kurį paniekinamai kaip apie garbėtrošką
kalba net asirų dokumentai, pašalinti iš pačios svarbiausios
po karaliaus pareigybės ir vietoj jo paskirti Eljakimą. Tikroji šio pasirinkimo priežastis nėra žinoma, bet mums čia, ko
gero, tai gal ir nėra labai svarbu. Tai tik istorinis kontekstas,
leidžiantis suprasti, kas tokie Šebna ir Eljakimas.
Svarbiau, matyt, klausti, kodėl Katalikų bažnyčiai šios eilutės tokios svarbios. Ką ta istorija turi papasakoti šiandien
tūlam katalikui? Atsakymą pateikia kitas šios dienos skaitinys iš Evangelijos pagal Matą (16, 18–19), kur Jėzus sako
Petrui: „tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo
Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“ Akivaizdu,
kad sąsaja yra raktai, kaip neribojamos galios konkrečiam
politiniam dariniui simbolis. Eljakimui pranašas nurodo suteikti Dovydo namų raktą ir kad jis taptų „lyg tėvas Jeruzalės
gyventojams ir Judo namams“. Jeigu „Dovydo namus“ suprastume kaip karališkąją dinastiją, skambėtų labai mesianistiškai. Tačiau atrodo, kad kalbama ne apie dinastiją, bet apie
visą Dovydo karalystę, kuriai sinonimas yra „Judo namai“
(galima palyginti su tuo pačiu laikotarpiu paplitusiu aramėjų
papročiu pavadinti savo karalystes tokiais ir tokiais namais
(pvz., Bit-Dakkuri, Bit-Amukani ir Bit-Jakin, kur bit reiškia
namus)). Ankstyvosios krikščionybės laikais „Dovydo karalystė“ virto „Dievo karalyste“ ir jos „raktai“ įteikti Petrui, ir
ši „petrinė teologija“ tapo pagrindu Romos vyskupui, kuris

pagal tradiciją buvo laikomas Petro įpėdiniu, pretenduoti į
ypatingą statusą, pirmumą kitų vyskupų atžvilgiu.
Pranašas Izaijas čia vartoja terminologiją, artimą egiptietiškai karališkųjų rūmų terminologijai, kur faraono paskirtas
jo artimiausias pagalbininkas, prievaizdas, turėjo didžiulę
galią valdyti faraono vardu, tapdamas „tėvu“, t. y. patronu,
saugotoju nuo gresiančių negandų ir priešų. Biblinėje Juozapo istorijoje toks buvo tapęs pats Juozapas.
Priešingai nei Šebna, kuris šiame ir kituose bibliniuose tekstuose yra lyg nežinomos kilmės, be tėvo vardo (tai
aukštam pareigūnui nedarė garbės), kuris paniekinamas, nes
jau įsirengė sau Jeruzalės apylinkėse kapą, tikėdamasis, kad
įsitvirtins čia ir bus nepajudinamas, Eljakimas, Hilkijo sūnus, bus dieviško autoriteto įtvirtintas, „įkaltas“ lyg stulpas
ir taps savo tėvo namų „garbės krėslu“ ar sostu. Šio įtvirtinimo, „įkalimo“, „stulpo“ paralelė Evangelijoje – „uola“,
kuria turės tapti Simonas, perkrikštytas į Petrą. Ir ta uola, pagal Jėzaus pažadą, bus neįveikiama. Visai kitaip, nei bus su
Eljakimu, nepaisant visų pažadų. „Stulpas“, ar, grįžtant prie
originalo, „kaištis“, „vinis“, kurie būdavo naudojami palapinėms įtvirtinti, vėlesnių Izaijo knygos redaktorių, matyt,
Dovydo dinastijos žlugimo po gero šimtmečio liudininkų,
plunksnos subtilia ironija buvo pakeistas į „puodų kabyklą“,
kuri vieną dieną neatlaikys šios naštos (24 ir 25 eilutės):
Ant jo pakibs visa jo šeimos garbė,
pakibs ant jo palikuonys ir giminės, –
karos jie, kaip ant stulpo kad karo visokie indai –
mažučiai, puošnios taurės ir prasti ąsočiai.
Tą dieną, – sako Galybių VIEŠPATS, – į tvirtą vietą
įkaltasis stulpas neišlaikys. Jis pasvirs ir
pargrius, – subyrės visa ant jo karojusi našta.
VIEŠPATS taip pasakė!
Istorija rūsčiai pakoregavo Eljakimo įpėdinių, o kartu ir
paties Dovydo dinastijos likimą. Liko tik mesianistinė svajonė apie „karaliaus sugrįžimą“. „Uola“ gal bus tvirtesnė, ilgiau atlaikys, nesubyrės nuo visos tos jai uždėtos „tėviškos“
naštos. Kas ten žino...
-akp-
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Nepatogus paveldas, nepageidaujama praeitis

Krokuvos rajonas Nova Huta. 1969. Zbigniewo Staszyszyno nuotrauka

Atmintis yra aktyvi – varijuojant tarp pageidaujamų
ir nepageidaujamų istorijos epizodų, selektyviai konstruojamas didysis kolektyvinis pasakojimas apie
save. Per šį pasakojimą įamžinamos šlovės, pergalių,
kančios, gėdos ir kaltės akimirkos. Šiuo pasakojimu
siekiama maksimaliai suderinti istorinį objektyvumą
su teigiamu šalies įvaizdžiu, todėl jis visada yra selektyvus, problemiškas ir niekada neužbaigtas. Istorinis
paveldas yra vienas iš esminių kolektyvinių ir vietos
tapatybės kūrimo komponentų.
Vienas iš probleminių paveldo aspektų – vadinamieji
tamsiojo turizmo objektai. Tai yra paveldo objektai,
vienaip ar kitaip susiję su kentėjimu ir mirtimi, – koncentracijos stovyklos, masinės kapavietės, monumentai karo ar politinių režimų aukoms atminti. Tamsiojo
turizmo objektai užima ypatingą vietą turizmo industrijoje – čia vadovaujamasi visų pirma etikos ir moralės
normomis, o ne pramogų industrijos pelno ir pasitenkinimo maksimizavimo logika.
Tamsiojo turizmo objektai nėra lygiaverčiai – čia
varijuojama nuo „tamsiausios juodos“ iki „švelnios
pilkos“. Objektai klasifikuojami pagal sąsajas tarp objekto ir masinių kančių. Pvz., koncentracijos stovyklos ir atminimo monumentai yra tiesiogiai susiję su
mirtimi, diktatorių skulptūros netiesiogiai primena
apie režimo nusikaltimus, o tokie objektai kaip Žaliojo
tilto skulptūros primena sovietinį laikotarpį be jokių
nuorodų į režimo nusikaltimus.
Būtent tokie pastarojo tipo objektai sudaro ypatingą
paveldo objektų grupę – vadinamąjį disonansinį
paveldą. Disonansinis paveldas – tai objektai, kurie
kelia kognityvinį disonansą, objektai, apie kuriuos
sunku kalbėti, bet sunku ir tylėti. Tai yra tie objektai,
dėl kurių visuomenė nepajėgia pasiekti susitarimo, ką
jie reiškia ir kaip jie turėtų būti įkomponuojami į didįjį
pasakojimą apie save. Kokios yra pagrindinės šio disonanso priežastys?
Pirma, tai dilema, kurią Kolumbijos universiteto
sociologijos doktorantas Zoltanas Dujisinas įvardijo
taip: „Ką daryti su komunizmu – pamiršti ar parduoti?“ Dilemos esmę nusako tai, kad posovietinių šalių
visuomenės yra linkusios aktyviai užmiršti neseną
praeitį kaip nepageidaujamą, jos linkusios pozicionuoti save kaip modernias, vakarietiškas, europietiškas
valstybes. Tačiau dažnai turistus, atvykstančius iš
Vakarų šalių, domina būtent sovietinis paveldas, ir
būtent šis paveldas generuoja papildomus turistų
srautus bei papildomas pajamas. Daugelyje buvusių
Rytų bloko šalių klesti ostalgijos (vok. Ost – Rytai)
industrijos – socialistinio laikotarpio kasdienybės
muziejai, sovietmečio virtuvę imituojantys restoranai
ir vadinamasis ostrokas.

Kita dilema yra dažnai matomas neatitikimas tarp
propaguojamo „modernios, vakarietiškos“ šalies
įvaizdžio ir realybės. Buvusios Rytų bloko šalys, siekdamos būti visavertėmis Vakarų šalių partnerėmis,
dažnai kratosi tarsi stigmos „posovietinių šalių“
etiketės. Iš viešųjų erdvių kruopščiai šalinami bet
kokie sovietinę praeitį menantys ženklai. Šalys
dažnai pozicionuoja save kaip modernias, pažangias,
vakarietiškas – pvz., turistams skirtose brošiūrose
akcentuojami nauji modernūs greitkeliai, pažangias
technologijas taikančios gamyklos, madingi restoranai, tačiau jose susiduriama su kitokia tikrove –
duobėti keliai, sukčiaujantys taksistai ir šiurkštūs,
anglų kalbos nemokantys padavėjai kelia skausmingą
disonansą su viešųjų ryšių specialistų kuriamais vaizdiniais.
Trečioji, ir turbūt esminė, dilema yra susijusi su
gyventojų nuostatomis – ką šis disonansinis paveldas reiškia jiems patiems? Trauminių išgyvenimų
psichologija teigia, kad tiems žmonėms, kurie arba
patys tiesiogiai, arba jų šeimos patyrė sovietinio
režimo piktadarystes, netgi menkiausi sovietinį režimą
primenantys ženklai gali tapti trigger, t. y. dirgikliu, išprovokuojančiu skausmingus prisiminimus ir
verčiančiu pakartotinai juos išgyventi taip, lyg jie būtų
tikri. Tačiau yra ir kita medalio pusė – tyrėjai taip pat
pastebi faktą, kad žmonės skausmingai išgyvena radikalius savo gyvenamosios aplinkos pokyčius. Aprašytasis
sindromas, displacement without relocation, t. y. vietos
praradimas neišvykstant iš namų, reiškia, kad staiga
pasikeitusi gyvenamoji aplinka, kurioje nebelieka
pažįstamų, emociškai reikšmingų objektų ir ženklų,
pasidaro svetima, nejauki ir bereikšmė.
Taip pat tyrėjai pripažįsta, kad žmonės, norėdami
išlaikyti teigiamą savęs įsivaizdavimą, siekia pozityviai identifikuotis su savo praeitimi, kad ir kokia
skausminga ji būtų. Antropologės iš Kolorado universiteto Elisabeth Dunn teigimu, posovietinių šalių
gyventojai, ypač susidūrę su paternalistiniu vakariečių
požiūriu, dažnai siekia parodyti, kad 1990 m. buvusio
Rytų bloko šalyse istorija neprasidėjo nuo nulio, kad
čia ir iki Rytų bloko žlugimo vyko gyvenimas ir šių
žmonių istorijų, jų patirties negalima besąlygiškai atmesti kaip nevertingų. Tam tikrų atminimo ženklų
buvimas viešosiose erdvėse padeda išlaikyti tiek kasdienio gyvenimo tęstinumą simboliniu lygmeniu, tiek
identiteto stabilumą.
Kokios yra kitų šalių patirtys inkorporuojant
nepageidaujamą praeitį ir nepageidaujamą paveldą
į didįjį pasakojimą apie save? Dažnai tai yra tiesiog
nejaukus tylėjimas – Niujorko miesto universiteto
antropologijos profesorės Katherine Verdery teigimu,

Vakarai lyg riteris spindinčiais šarvais pasirodo ir
pažadina Rytų Europą iš pusę šimtmečio trukusio
miego, o 1940 m. yra stebuklingu būdu prijungiami
iškart prie 1990 m. Puiki aktyvios užmaršties iliustracija yra Tychų miestas Lenkijoje. Čia vienas pirmųjų
sovietinių mikrorajonų, žymimas raide A, vietinių vadinamas Anna, unikalus dėl specifinės architektūros,
darbininkų bei valstiečių skulptūrų ir bareljefų, yra aktyviai užmirštamas, o turistus siekiama sudominti gan
kukliais XVIII a. architektūros paminklais, moderniu
biurų pastatu (jo statyba finansuota ES) ir keistu new
age stiliaus viešbučiu – piramide.
Krokuvoje, priešingai, pavyzdinis socialistinis
darbininkų rajonas – Nova Huta – aktyviai atsimenamas ir yra tapęs turistų traukos objektu. Socialistinio laikotarpio paveldas yra inkorporuojamas į didįjį
pasakojimą apie Lenkiją, naudojant vadinamąjį narative reframing – nors negalima pakeisti paties objekto,
galima pakeisti istorijas, kurios apie jį pasakojamos.
Teoretikai skiria du atsiribojimo būdus – fizinį (objektas iš aktyviai naudojamų viešųjų erdvių perkeliamas į
nuošalesnę erdvę) ir emocinį (objekto fiziškai nutolinti
neįmanoma, nuo jo atsiribojama emociškai). Nova
Hutos atveju pastebimas emocinis atsiribojimas –
socializmas pateikiamas kaip absurdiškas, juokingas,
keistas, o ironija palengvina įtampą, atsirandančią dėl
sudėtingo santykio su nepageidaujama praeitimi. Pirmoji kompanija, kuri pradėjo siūlyti turus į Nova Hutą,
vadinosi „Crazy Tours“ („Beprotiški turai“). Ironiška,
kad Nova Huta kurį laiką buvo užmiršta – ją „atrado“
sovietiniu paveldu susidomėjusi amerikiečių pora, ji
ir prisidėjo prie kompanijos „Crazy Tours“ įkūrimo.
Šiandien Krokuvoje greta kitų tamsiojo turizmo maršrutų
(Osvencimas, Šindlerio fabrikas ir kt.) „komunizmo
turai“ užima rinkoje savo vietą.
Panaši situacija susiklosčiusi Eizenhiutenštate.
Eizenhiutenštatas – buvęs pavyzdinis socialistinis darbininkų miestas Rytų Vokietijoje. Žlugus Rytų blokui,
Eizenhiutenštatas išgarsėjo ne vien tokiems miestams
būdingu ekonominiu nuosmukiu ir plačiai apėmusiu
desperacijos jausmu, bet ir ten įsteigtu muziejumi –
VDR kasdienio gyvenimo dokumentacijos centru
(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR).
Eizenhiutenštatas sulaukė daug dėmesio, kai 2011 m.
jame apsilankęs amerikiečių aktorius Tomas Hanksas
savo įspūdžius įvertino vienu žodžiu: „Awesome.“
Grįžęs į JAV, Tomas Hanksas savo patirtimi pasidalijo
Davido Lettermano šou, stebint 8 mln. auditorijai.
Kokia yra disonansinio paveldo situacija Lietuvoje?
Visagine, kadaise buvusiame pavyzdiniu sovietiniu
miestu, vadinamuoju model town, pastebima atminties
bifurkacija, t. y. skilimas į dvi atskiras šakas. Viešoji
atmintis remiasi „aktyvios užmaršties“ principu – iš
viešųjų erdvių, turistams skirtų brošiūrų šalinami bet
kokie sovietmetį primenantys ženklai ir nepageidaujami istorijos epizodai, konstruojamas naujas, išskirtinai
nepolitinis žalio, jauno, kūrybiško miesto įvaizdis.
Tačiau privačioji atmintis persunkta sovietmečio nostalgijos – užkulisiuose, turistams ir prašalaičiams
nepastebimose erdvėse tebeegzistuoja daugybė sovietmečio atminimo ženklų.
Lietuvoje disonansinis paveldas tebėra atviras, neišspręstas konfliktas, bręstantis įvairių interesų sankirtoje. Disonansinis paveldas – tai „nepatogus“ paveldas,
apie kurį sunku tiek tylėti, tiek kalbėti. Pats savaime
jis nėra toks „tamsus“, kad reikėtų jį eliminuoti iš
viešųjų erdvių, bet nėra ir toks „šviesus“, kad galėtų
neproblemiškai šiose erdvėse egzistuoti. Disonansinis
paveldas – trikdantis ir sudėtingas. Kartu jis primena,
kad istorinė praeitis ir žmogaus sąmonė taip pat yra
sudėtingi reiškiniai – sudėtingesni, nei kai kurie iš
mūsų norėtume manyti.

– Rasa Baločkaitė –
Straipsnis parengtas remiantis tyrimų projekto
„Transformations of the Soviet Urban Utopias“, finansuoto
CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate
Education – Economics Institute), duomenimis.
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HAROLD PINTER

Rašymas sau
Esė „Writing for Myself“ britų dramaturgas Haroldas
Pinteris (1930–2008) parengė pokalbio su Richardu Findlateriu, išspausdinto žurnalo „The Twentieth Century“
1961 m. vasario numeryje, pagrindu. Tekstas atskleidžia
būsimojo nobelisto kūrybinės virtuvės ypatumus, leidžia
retrospektyviai pasekti šio rašytojo savivokos ir literatūros kaip socialinės praktikos vertinimo raidą.

Pirmą kartą į teatrą nuėjau, kiek pamenu, pažiūrėti [aktoriaus] Donaldo Wolfito Šekspyro pastatyme. Įkūnijusį
karalių Lyrą mačiau jį šešis kartus, vėliau pats vaidinau
vieną iš jo riterių. Iki dvidešimties, tiesą sakant, mačiau
labai nedaug spektaklių. Paskui gausybėje vaidinau. Pusantrų metų Airijoje gastroliavau su [aktoriumi ir teatro
vadovu] Anew McMasteriu ir aktoriavau daugybėje repertuarinių teatrų: Hadersfilde, Torki, Bornmute, Vitbyje, Kolčesteryje, Birmingame, Česterfilde, Verdinge,
Palmersgrine ir Ričmonde. Maždaug devynerius metus
buvau aktorius (Davido Barono pseudonimu) ir norėčiau
dar pavaidinti. Neseniai atlikau Goldbergo vaidmenį savo
„Gimtadienyje“ (The Birthday Party) Čeltname, ir man
be galo patiko. Norėčiau dar kartą suvaidinti. Taip, mano
kaip aktoriaus patirtis darė įtaką mano pjesėms – turėjo
daryti, – nors man ir sunku tiksliai nurodyti kaip. Manau,
neabejotinai išsiugdžiau tam tikrą kompozicijos, kuri, tikėsit ar ne, man labai svarbi, ir sklandaus dialogo jausmą.
Aš neblogai nutuokiau, kas ankstyvosiose mano pjesėse
užims publikai žadą, bet neturėjau žalio supratimo, kas ją
prajuokins. Kai rašau teatrui, aš kone matau sceną, prie
kurios esu pripratęs. Esu vaidinęs teatre su apskrita scena,
ir darbas joje man labai patiko, bet rašyti pjesių būtent
tokios formos scenai netraukia. Aš visada įsivaizduoju
įprastą paveikslo rėmų formos sceną, prie kurios pripratau dirbdamas aktoriumi.
Visą tą laiką, kol vaidinau, rašiau. Ne pjeses. Šimtus
eilėraščių – kokį tuziną jų verta perleisti – ir trumpus prozos gabaliukus. Daugelis pastarųjų parašyta dialogais, o
vienas tekstukas buvo monologas, kurį vėliau perdirbau į
skečą. Be to, rašiau romaną. Iš dalies autobiografinį, paremtą vienu mano jaunystės periodu Haknyje. Nebuvau
pagrindinis personažas, nors jame esu užsimaskavęs ir
aš. Bėda su romanu ta, kad jis apima pernelyg ilgą laiko
tarpą, jame primaišyta daug stilių, taigi išėjo savotiškas
kratinys. Tačiau knygoje panaudojau tam tikrą kalbėjimo
manierą, kurią man pasirodė verta patyrinėti savo radijo
pjesėje „Neūžaugos“ (Dwarfs). Toks buvo ir romano pavadinimas.
Iki 1957 metų pjesių nerašiau. Vieną dieną įžengiau į
vieną kambarį ir pamačiau jame porą žmonių. Tai man
įstrigo, ir aš supratau, kad vienintelis būdas suteikti tam
išraišką ir išmesti iš galvos – draminis. Pradėjau nuo to
dviejų žmonių vaizdo ir leidau jiems tęsti pokalbį. Tai nebuvo kažkoks apgalvotas persijungimas nuo vieno rašymo

Gyvenimo meistro sielos ramybė
Atkelta iš p. 1

tai atrasti Dievo pėdsakus ir kontempliuoti Dievą. Kiekviena pasaulio atskirybė, kiekvienas pasaulio daiktas yra
Dievo kūrinys ir nurodo į Dievą, kuris randamas ne išeinant iš šio pasaulio, bet smelkiantis į jį ir atsiveriant jo
begalinėms žaismėms. Žaismės yra grožio šaltinis ir rodo į Didįjį Kosmoso Žaismininką, kuris žaidžia pasaulio
atskirybėmis. Jeigu pasaulis būtų stabilus, fiksuotas, tai
mums atsibostų, bet jis apibrėžtas tik tuo požiūriu, kad
protas jį apibrėžia, priskirdamas vardus. Taip protas nusavina pasaulį ir rūpinasi, kas bus rytoj: aš turiu galvoti apie
rytdieną, man reikia nusavinti šį pasaulį, paversti jį paklusniu, pavaldžiu. Tai kuria tik baimės būsenas. Pasaulis
yra grynosios žaismių tėkmės ir būtent toks žmogus, kuris
siekia jį užlaikyti, nuolat gyvena baimėje, nes tas pasaulis
nuolat išsprūsta jam iš rankų ir žmogų apima nerimas.
Bet gyvenimo meistro ramybė yra kitokia nei proto ramybė, nes atsiduodama žaismių takumui ir tose žaismėse dalyvaujama smelkiantis į čia ir dabar. Tikroji sielos
ramybė atsiveria tada, kai atsisakoma nusavinti pasaulį.
Čia verta prisiminti stoikus: jie skyrė tai, kas priklauso

Haroldas Pinteris Samuelio Becketto „Paskutinėje Krepo
juostoje“. 2006

būdo prie kito. Gana natūralus perėjimas. Mano draugas
Henry Woolfas to rašymo rezultatą – pjesę „Kambarys“
(The Room) – pastatė Bristolio universitete, o po kelių
mėnesių – 1958-ųjų sausį – ji buvo įtraukta (naujai pastatyta) į universitetų teatro festivalį. Apie šią pjesę nugirdęs
[kino ir teatro prodiuseris] Michaelas Codronas iš karto
parašė man, klausdamas, ar neturiu keliaveiksmės pjesės.
Buvau ką tik pabaigęs „Gimtadienį“...
Aš pradedu nuo žmonių, atsidūrusių tam tikroj situacijoj. Jokiu būdu nepradedu rašyti nuo kokios abstrakčios
idėjos. Ir neatpažinčiau simbolio, jei ir išvysčiau tokį.
Neįžvelgiu nieko labai keista pjesėje „Sargas“ ir visiškai
nesuprantu, kodėl tiek daug žmonių ją priima būtent taip.
„Sargas“ man atrodo labai tiesmuka ir nesudėtinga pjesė.
Kaip mano pjesės gimsta? Atsakysiu kuo tiksliau. Aš įėjau į vieną kambarį ir pamačiau du žmones – vieną sėdintį, kitą stovintį – ir po poros savaičių parašiau „Kambarį“.
Įėjau į kitą kambarį ir pamačiau du sėdinčius žmones, ir
po poros metų parašiau „Gimtadienį“. Žvilgtelėjau pro
duris į trečią kambarį ir, pamatęs du stovinčius žmones,
parašiau „Sargą“.
Rašydamas aš negalvoju apie auditoriją. Tiesiog rašau.
Žiūrovų atžvilgiu rizikuoju. Taip dariau nuo pat pradžių,
ir tai, manau, pasiteisino – jei suvoki, kad esama žiūrovo.
Jeigu nori ką nors pasakyti pasauliui, tau neduos ramybės
tai, kad tavo pjesę pamatys vos keli tūkstančiai žmonių.
Tokiu atveju reikėtų užsiimti kitkuo. Tapti tikybos mokytoju, o gal politiku. Bet jeigu neturi tikslo skleisti pasauliui
kokios nors konkrečios žinios, atvirai ir tiesiogiai, rašyk
kaip rašęs ir būsi visai patenkintas. Man visada keldavo
nuostabą, kad kažkas išvis ateina žiūrėti mano pjesių, nes
jų rašymas yra labai asmeniškas dalykas. Aš rašiau – ir
teberašau – jas dėl savęs paties. Ir visiškas atsitiktinumas,
jei atsiranda dar kokių bendrininkų. Pirmiausia ir galiausia ir nuo pradžios iki galo rašai dėl to, kad kažką nori
užrašyti, turi užrašyti. Sau.
Aš įsitikinęs, kad tai, kas vyksta mano pjesėse, gali vykti visur, bet kada, bet kurioj vietoj, nors įvykiai iš

nuo mūsų, ir tai, kas nuo mūsų nepriklauso. Tai, ką teikia
likimas ir pasaulis, gali būti prarasta, bet svarbiausia, kad
dorybė, esanti mumyse, niekada negali būti prarasta, todėl yra mūsų ramybės šaltinis. Seneka rašė: „Kiekviena
skriauda yra užpultojo pažeminimas, niekas negali būti
nuskriaustas nepadarant žalos ar rangui, ar kūnui, ar išoriniams dalykams. Tačiau išminčius nieko negali prarasti,
viską jis laiko savyje, nieko nepatiki likimui. Jo turtai patvarūs, jis patenkintas dorybe, nepriklausančia nuo atsitiktinumų ir todėl negalinčia nei didėti, nei mažėti.“ Stoikų
dorybę galime pervadinti gebėjimu būti čia ir dabar.
Amžinybę teikia ne proto vaizdiniai, ne jo apibrėžtys,
kurios užlaiko tikrovę, – ją atrandame atsiverdami čia ir
dabar. Ir jeigu mokėtume spontaniškai būti čia ir dabar,
tai būtume amžinybėje, bet kaskart nuslystame į proto
vaizdinius, į jo vardus ir iškrintame iš čia ir dabar, kuris
teikia amžinybę. Tikroji amžinybė yra ne proto stabilūs
vaizdiniai, bet įsismelkimas į čia ir dabar. Įsismelkę matome, kad praeitis praėjo, o ateitis dar neatėjo ir yra tik
grynasis čia ir dabar, kurio išgyvenimas prilygsta amžinybės išgyvenimui. Jeigu mokame būti čia ir dabar, tuo
grožėtis, stebėtis, atrasti Dievo pėdsakų, tai tokia būsena
yra tikroji sielos ramybė. Šiuo požiūriu protas mums trukdo būti čia ir dabar, nes jis kuria projekcijas, nuneša mus

pirmo žvilgsnio gali pasirodyti neįprasti. Jei spaustumėte
pateikti apibrėžimą, sakyčiau, kad tai, kas vyksta mano
pjesėse, yra realistiška, bet aš kuriu ne realizmą.
Rašymas televizijai? Aš nedarau skirtumo tarp rašymo
būdų, bet kai rašau teatrui, visąlaik palaikau veiksmo tolydumą. Televizijoje galima staigiai šokinėti nuo scenos
prie scenos, todėl dabar vis dažniau regiu ją vaizdų pavidalais. Kai galvoju apie beldimą į duris, regiu, kaip iš arti
filmuojamos atsidarančios durys, o paskui – ilgą lipimo
laiptais kadrą. Be abejo, žodžiai eina kartu su vaizdu, bet
televizijoje žodžiai ne tokie svarbūs kaip teatre. Mano
pjesė „Naktis mieste“ (A Night Out), man regis, sėkmingai sujungė vaizdą ir žodį, nors taip nutiko galbūt dėl to,
kad ją pirmiausia rašiau radijui. Per televiziją šią pjesę
pamatė 16 milijonų žmonių. Tai labai sunku suvokti. Net
neįmanoma įsivaizduoti. Bet kai rašai televizijai, negalvoji apie tai. Nemanau, kad televizija apriboja ar varžo, ir
ji nebūtinai neatsiejama nuo realizmo. Jos galimybės gerokai didesnės. Šiuo metu turiu porą idėjų, kurių nepavadintum realistinėmis ir kurias gana veiksmingai galėtum
realizuoti televizijoje.
Mėgstu kurti radijo teatrui – dėl laisvės. Kai prieš kelis
mėnesius rašiau „Neūžaugas“, galėjau eksperimentuoti
su forma – paslankia, lanksčia struktūra, paslankesne ir
lankstesne nei bet kurios kitos terpės. O turinio atžvilgiu
galėjau rašyti ką tik noriu ir mėgautis eksperimentais tokiu mastu, koks nebūtų priimtinas jokioje kitoje terpėje.
Esu tikras, rezultatas publikai galėjo būti sunkiai įkandamas, – nors, mano galva, jis toks nėra, – be to, man tai
buvo neįkainojama patirtis.
Ne, kaip rašytojas nesu įsipareigojęs įprastine šio žodžio prasme – nei politiškai, nei religiškai. Ir nesijaučiu
vykdantis kokią nors socialinę funkciją. Rašau, nes noriu
rašyti. Nieko neskelbiu ir nieko nepropaguoju. Galų gale
įtariai žiūriu į bet kokias etiketes. Kalbant apie teatro būklę, kaip ir kiti, suvokiu jo veiklos, jo skonio, jo bendrosios administracinės struktūros trūkumus ir manau, kad
daugmaž tokia pati situacija išliks dar ilgokai. Vis dėlto
man atrodo, kad per pastaruosius trejus metus vienam ar
kitam meno bare įvyko tam tikrų poslinkių. Iki 1957 metų
„Sargas“ nebūtų išvydęs rampos šviesos ir, be jokios abejonės, nebūtų traukiamas į repertuarus. Senosios komedijos, tragedijos ir farso kategorijos šiuo metu jau nebeturi
reikšmės, ir tai, kad teatrų vadovai šitai, regis, suvokė, yra
teigiama permaina. Vis dėlto kad ir kokia sistema vyrautų, rašymas scenai yra sunkiausias dalykas iš visų. Kuo
daugiau apie tai mąstau, tuo sunkesnis jis man atrodo.
Iš: Harold Pinter. Plays 2. London:
Faber and Faber, 1996
Vertė Andrius Patiomkinas

į ateitį, kur turime sutikti tam tikrą žmogų, arba į praeitį,
kur jau buvome susitikę su tam tikrais žmonėmis, ir galvojame, kas buvo, kas bus, ir nesame čia ir dabar.
Mūsų kasdienė veikla, tarkime, ruošimasis paskaitoms
arba kiti kasdieniai darbai, gali būti tam tikra meditacijos
forma, kai susitelkiame į tai, ką darome, ir tai atliekame
sąmoningai, tame matydami Dievo apvaizdą ir planą. Tai
leidžia pašventinti mūsų kasdienį buvimą ir tie kasdieniai
darbai dažniausiai gali būti tam tikras būdas melstis. Būtent čia vėl matome tą skirtį tarp tradicinio dvasios žmogaus ir gyvenimo meistro. Tradicija visada bandė paneigti
šį pasaulį, paversti jį „šešėlių karalyste“, spąstais sielai,
nuodėmių šaltiniu, kūriniu šėtono, kuris siekia sugauti
mūsų sielas. Bet gyvenimo meistras stengiasi visiškai atsiduoti tam, ką daro čia ir dabar. Jei konspektuojame knygą, tai atsiduodame kiekvienam sakiniui, kurį rašome, ir
tada tas kasdienis darbas yra būdas melstis, bendrauti su
dievybe. Čia ir dabar atrandame dievybės pėdsakų. Šiandieninis filosofijos uždavinys yra susigrąžinti šį pasaulį,
ne bėgti iš jo, bet jame atrasti dievybę ir pilnatvę. Tai yra
svarbiausias mūsų epochos dalykas. Tradicinė filosofija
bėgo nuo šio pasaulio, demonizavo jį ir tai matyti ir iš
Platono, ir iš ankstyvųjų krikščionių, ir iš neoplatonizmo.
Mūsų laikų uždavinys – pašventinti šį pasaulį, rasti jame
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Vėjo malūnai
Įsivaizduokime, kad literatūroje yra trys ryškiausi keliai, kuriais gali eiti kūrėjas:
a) vienu keliu ėjo daugiausia ankstesnių laikų rašytojai
sekdami sentimentaliosios literatūros tradicija. Šios literatūros tikslas – sujaudinti skaitantįjį. Einantis šiuo keliu
rašytojas, norėdamas paveikti skaitytojo jausmus, suteikia
tam tikrą emocinį krūvį romano ar apsakymo turiniui.
b) Kitas kelias, kuriuo pradėta eiti palyginti neseniai, –
kurti literatūrą, kuri stengiasi paveikti vien žmogaus protą. Čia daugiausia praverčia kūriniui suteikiama forma, jo
stilistika; turinys čia tėra antraeilis dalykas.
c) Trečias kelias, sakyčiau, patikimiausias, nors, matyt, sunkiausias ir painiausias, – rašyti literatūrinius kūrinius, visiškai aprėpiančius anksčiau paminėtus formą ir
turinį; abu juos rašytojas, pasirinkęs šį kelią, turi laikyti
daugmaž vienodai svarbiais. Štai tokie tiek stiliaus, tiek
siužeto sprendimais pavykę ir todėl patrauklūs darbai
dažniausiai ilgainiui pavadinami klasika ir yra arčiausiai
tobulumo. Čia forma ir turinys vienas kito neužgožia, o
sudaro vienovę.
Šiais laikais dažniausiai nueinama antruoju keliu; kūrinio forma pasidariusi svarbesnė už turinį, į jį žiūrima
gana atsainiai – kalbu apie bendrą vaizdą, kurį galima
susidaryti sekant kultūrinio pasaulio tendencijas (paskirų
kūrinių neaptarsiu). Turbūt savaime aišku, kad literatūroje tiek pat tuščias yra turinys be formos, kiek ir forma be
turinio. Vieno geram tekstui reikalingo dėmens iškėlimas
virš kito yra taip pat ir didelė moderniosios kultūros yda.
Prisidengdami dabar populiariu posakiu, kad viskas, kas
galėjo būti, jau yra sukurta, menininkai leido sau užsižaisti kūrinių formomis ir platų meno lauką, kuriame tiek
daug neišsenkančių galimybių, pavertė žaidimų aikštele.
Menas turi ne vieną funkciją, žaidybiškumas yra tik
menkutė jo dalelė. Dabar viena didžiausių problemų literatūroje, o ir apskritai kultūriniame pasaulyje yra ta, kad
užsižaidusio savo uždarame mažame pasaulyje menininko abejingumas žmogaus būčiai, vertybėms, jo dorybėms
ir silpnybėms meno kūriniuose tapęs norma; apie pernelyg dekadentiškas nuotaikas juose tiesiog nekalbama. O
toksai menas, menas, kuris slysta paviršiumi, netirdamas
gilesnių vandenų, nustoja būti aktualus nepriklausomai
nuo laiko; jo reikšmingumas išsitenka dabartyje – kintančioje ir greitai yrančioje laiko atkarpoje. Tai savaime nulemia ir kūrinio trumpaamžiškumą, ir jo turinio objektyvų
nevertingumą, galų gale greitai išblėstantį menui neabejingos visuomenės dalies susidomėjimą juo. Galbūt tuo iš
dalies galima aiškinti ir tai, kad visuomenės žavėjimosi
objektas nuolat kinta – naujas išstumiamas dar naujesnio,
nes pastarojo aktualumas dar nenuslopęs. Aš čia nekalbu
apie vadinamąją reakciją minios, kuri arba vadovaujasi
kitų nuomone, arba šiaip ar taip visados yra patenkinta
tada, kai užtenka blizgučių, – kalbu apie žmones, kurie
bent kiek nusivokia ir bent kiek domisi kultūra. Joks modernus kūrinys jų akiratyje neužsilaiko taip ilgai kaip,
pavyzdžiui, XIX a. dėl to, kad dabar menininkai dažniausiai pristato stikliukais apkarstytą, bet savo esme tuščią

meną. Aišku, tam turi įtakos ir šiuolaikinės visuomenės
papratimas lėkti visur akis išdegus, bet kūrėjai neprivalo
atkartoti tos nesuprantamos ir nereikalingos skubos savo
darbuose.
Tuo menas ir yra pranašesnis už tikrovę, jame slypi jėga, galinti sulėtinti laiko bėgsmą tam, kuris į jį įsijaučia.
Literatūroje ta jėga glūdi ne kūrinio formoje, o turinyje,
nes čia sutelkta jo esmė ir tikslas. Skaitytojui geras kūrinys neišvengiamai užduoda klausimų, pažadina įvairių
pajautų ir kuriam laikui padaro imlesnį įspūdžiams, o
stebint pasaulį laikas sulėtėja. Panašiai yra ir su muzika:
mes žavimės ja, nes ji daro poveikį, ūmai mums sukyla kokie nors jausmai, nelygu kokį įspūdį daro klausoma
kompozicija. Aišku, vizualiajam menui turinys turbūt turi
mažiausią reikšmę, čia daug svarbesnis yra darbo apipavidalinimas, nes dailės kūriniai pirmiausia veikia regą.
Distancija, skirianti kūrėją ir skaitantįjį, literatūroje
ypač išryškėja XX a. Turbūt priežastys aiškios: pasauliniai karai, sunaikinę palyginti taikų žmonijos sambūvį,
ideologijos, lėmusios dviejų polių atsiradimą, ir tironai,
persekioję kitaminčius. Dargi paminėtina krikščionybė,
praradusi savo reikšmę Vakarų pasaulyje. Į religiją, anksčiau teikusią tikinčiam žmogui malonų, mąslų nusiraminimą ir leidusią gyventi su neabejotina amžinojo pasaulio
viltimi, pasidarė veik neįmanoma žiūrėti kitaip, nei žiūrima į liūdnai rymantį, susimąsčiusį žmogų linksmybės
apimtoje draugijoje: šiek tiek pajuokiamai, šiek tiek užjaučiančiu žvilgsniu, su švelnia pašaipa, kuri kartais kiek
prislopinama vis dar juntamos pagarbos.
Visai nekeista, jog distancija istorijos reiškiniuose vienu ar kitu būdu dalyvaujantiems kūrėjams reikalinga tam,
kad būtų galima truputį atsiriboti nuo skaudžiai išgyventų
patirčių ir kad kūryboje jie išvengtų ne visada reikalingų
jausminių kraštutinumų. Apskritai distancija nėra peiktinas dalykas, bet šiuolaikinė mūsų literatūra kažkodėl
ėmėsi primygtinai mėgdžioti tokį santūrų kūrėjo santykį
su tikrove. Tačiau dabar žmogus nėra priverstas gyventi
kritinėmis sąlygomis, nuolat balansuoti ant mirties ribos,
todėl ciniškas rašytojo požiūris į buitį ir kasdienybę virsta mažyčiu farsu, juoba kad pats rašytojas priverstas toje
buityje būti, joje nuolat suktis, ja nori nenori užsiimti.
Paniekinamas žvilgsnis į rutinoje paskendusį šiuolaikinį
žmogų netgi graudina, nes tai būtinybė, kurios pastarajam
sunku išvengti.
Tokia pozicija turi trūkumų ir vienas didžiausių – visiškas moralinės atsakomybės neturėjimas. Dabar, atrodo, gana populiaru tikėtis, kad amžinai melancholiškas
veidas ir aklas vertybių, tikrovės ir kt. neigimas vos ne
savaime kuriantįjį paverčia intelektualesniu, brandesnės
dvasios žmogumi. Bet tai netiesa – nejautrus rašytojas
niekada neprilygs tokių pat gebėjimų kūrėjui, mokančiam dar ir stipriai jausti, nes toks jis atveria savo kūrybai aukštesnes sferas, o, pastebėdamas žmogų, įdėmiau
žvelgdamas į jo esybę, gali kūryboje iškelti nemarius būties klausimus, ieškoti į juos atsakymų ir taip suteikti jai
prasminį krūvį, kuris ir išlaiko rašytojo darbus aktualius.

Tokiam rašytojui suprantamesni ir kito dvasiniai išgyvenimai, žmogiškosios būties tragedija, o negebėjimas įsijausti į mažo žmogaus būtį rodo, kad kūrėjui stinga taip
reikalingo jautrumo ir supratingumo; šitai savaime nulemia kūrinių trumpalaikiškumą, nepagavumą ir jų turinio
paviršutiniškumą, vienplotmiškumą. Be abejonės, tokį
menininką kartais gelbsti šokiravimo elementas kūrinyje – jis sukuria iliuziją, kad toks menas yra prasmingas ir
giliamintiškas, nors neretai jame, be menininko noro būti
pastebėtam, jokio kito tikslo nėra. Žinoma, kas nors gali
imti ginčytis ir sakyti, kad kūryba pirmiausia reikalinga
pačiam rašančiajam. Gali būti, bet šiai minčiai man sunku
pritarti. Jei žmogus nusprendžia dalintis savo kūryba, ji
neturi būti vien saviraiškos būdas. Joje turi būti kažkas
daugiau, ir visų pirma – gebėjimas žiūrėti į pasaulį, esantį
už asmenybės ribų.
Galima manyti, kad cinizmas nėra toks blogas šiais
laikais, bet prisiminkime, kaip lietuvių literatūra vystėsi.
Čia, matote, ir visa problema – mūsų literatūra vystėsi nenuosekliai, netolygiai, su pertrūkiais ir netikėtais šuoliais.
Kad ir iš kaimiško realizmo kone iškart, kone vienu šuoliu įpuolame į modernizmą. Lietuvių literatūroje dėl to
plyti milžiniški tyrlaukiai, neištyrinėti plotai, užmiršti dėl
kažkokios naivios, vaikiškos pastangos prisivyti, žūtbūt
prisivyti kitus, kurie toliau už mus nuėję, bet nuėję savo
kelią ramiai, be nekantrios ir nereikalingos, karštligiškos
skubos.
Rimta literatūra niekada nebuvo plačiųjų masių interesų
lauke, taip, tas tiesa, tačiau literatūra negali imti ir visiškai atmesti paprasto žmogaus egzistencijos dėl noro rasti
naujų formų kūrybai. Literatūra, beje, turi du kraštutinumus: pernelyg afektuota kūryba patiria pavojų nukrypti
į pamišėlio jausmingumą, o tobula, bet šalta, bejausmė
forma gali, jei nesudaro sąjungos su santūriu jautrumu
aplinkai, pavirsti kažkuo panašiu į istorinių įvykių aprašymus kronikose – ji nuobodi, įdomi labai nedidelei daliai žmonių, kuriuos domina tokia vangi, tačiau stilistiškai
nepriekaištinga kūryba. Galbūt bejausmiai arba pernelyg
sentimentalūs pasakojimai ir yra tai, kas atgraso nuo literatūros dalį skaitytojų. Negaliu pasakyti, ar šitai teisinga.
Apskritai visapusiškai geras tekstas smarkiai nelinksta
į vieną iš šių dviejų jau minėtų kraštutinumų. Jis išlaiko
pusiausvyrą, palikdamas patenkintą ir snobišką, ir paprastą, nereiklų skaitytoją. Galbūt nėra prasmės į šiuos
pamąstymus rimtai žiūrėti vyresniajai kartai, aš nežinau,
kiek jie išgyveno sovietų laikais, gal tas abejingas, kartais
nenuoširdus tonas kai kurių iš jų kūrybai yra ir labai reikalingas, kaip kai kas neišsiverčia be perdėtai saldaus ir
jausmingo tono. Bet aš tik norėjau pabandyti įrodyti, kad
jaunesniajai kartai nereikia aklai eiti kitų dar visai neseniai pramintais takais, kad sukurtų gerų, o gal net genialių
kūrinių, – kiekviena karta turi surasti savąjį kelią ir juo
eiti tol, kol ją išstums jaunesnieji.

tam tikrų Dievo pėdsakų. Nebėra dilemos: arba šis pasaulis, arba dvasinis kelias. Gyvendami šiame pasaulyje,
galime eiti dvasiniu keliu. Tai yra svarbiausia.
Stoikai gręžėsi į savo sielą, bet laisviausiai ji atsiskleidžia spontaniškai būnant čia ir dabar. Jeigu gręžiamės į
savo sielą, tai joje atrandame tam tikrų proto vaizdinių,
o tikrasis sieliškumas yra buvimas šia akimirka ir mokėjimas ją išgyventi. Šiuo požiūriu gyvenimo meistras kiek
pakoreguoja stoikus, nes reikia gręžtis ne į savo vidų,
bet spontaniškai būti čia ir dabar. Tikrasis mūsų intymumas, tikroji mūsų vidujybė ir yra tas spontaniškasis čia
ir dabar. O šiandienos žmogui vidujybė – tai tam tikrų
vaizdinių, ketinimų, vardų, įvardytų situacijų talpykla ir
šis diskursyvus vidus yra dėžė, kurioje kaupiasi mūsų buvimo šiukšlės. Ir jeigu pasineriame į tą diskursyvųjį vidų, tai visada būsime neramūs, nuolatos jausime grėsmę,
baiminsimės dėl ateities. O tikroji išmintis yra būti čia ir
dabar, dirbti kasdienius darbus, ir jeigu juos dirbsime, tai
sulauksime ateitis ir ji nebus tokia grėsminga.
Antikos ir helenizmo mąstytojai stoikai pirmieji mokėsi
būti šiame pasaulyje. Jį suvokė kaip tam tikrą sunkumų
pasaulį, bet stengėsi būti jame nepersiimdami šio pasaulio aistromis. Stoikai puoselėjo sielos ramybę. Gyvenimo
meistro laikysena šiek tiek skiriasi nuo stoicizmo: jam

sielos ramybę teikia ne gręžimasis į save, bet spontaniškas dalyvavimas grynajame čia ir dabar. Dar kartą pakartosime: šiandieniniame žmoguje yra labai daug kalbos,
jis yra diskursyvus ir jo vidus daug diskursyvesnis negu
antikos žmonių. Antikos pasaulis buvo tylesnis, todėl tų
laikų žmoguje buvo daugiau tylos. Atsigręždami į save,
randame tam tikrą triukšmą, tam tikrų proto vaizdinių,
tam tikrų jo projekcijų. Nutildyti protą – tai mokytis būti
čia ir dabar ir mokytis būti neįvardytame čia ir dabar. Bevardės būsenos atveria pasaulio grožį. Taip savo epochoje
suprantame tą dvasios ramybę, kurią kvietė patirti stoikai.
Mūsų epocha kelia naujų uždavinių. Mes negalime atsižadėti šio pasaulio, nes virš mūsų visų kabo ekologinės
katastrofos Damoklo kardas. Tad negalime demonizuoti
šio pasaulio, negalime jo užbraukti ir juo nesirūpinti, jam
reikia mūsų globos ir mūsų meilės.
Reikėtų užsiminti apie vidujybės ir proto higieną. Jeigu
mus kas įskaudino, tai vis mąstome, ką mums pasakė, ką
tai reiškia, kas bus, bet galima stengtis vengti šių būsenų. Nuostabos akimirkų, kurios atnaujina sielą, negalima
numatyti ir kontroliuoti. Nėra technikos, kuri priverstų
mus patirti nuostabą; tai yra kaip dovana iš aukščiau. Bet
galima mokytis būti sąmoningiems. Jei apninka blogos
mintys, reikia mėginti stabdyti vidinius monologus ir dia-

logus, kad jie neužšiukšlintų sielos, ir taip stengtis dalyvauti čia ir dabar. Prausdamiesi pašaliname kūno prakaitą
ir nešvarumus, bet gali būti taikoma ir sielos higiena,
kai stabdome vidinius dialogus ir monologus, nes tai yra
šiukšlės, purvas, kurį reikia išmesti iš sielos.
Pasiekti vidinę ramybę gali padėti ir sportas. Jis gali
būti meditacija. Jeigu, sporto klube atlikdami konkrečius
veiksmus, susitelkiame į tai, ką darome čia ir dabar, tai
irgi galime pasiekti vidinę ramybę. Meditacija nėra vien
sėdėjimas lotoso poza dzeno centre, bet gali būti ir kroso
bėgimas, kai susitelkiame į savo kūno būseną, į veiksmus
ir tai darome sąmoningai, ir tada blogos mintys slopsta,
sportuodami spontaniškai būname čia ir dabar. Tad ramybė nėra statiška būsena, nes ateina dalyvaujant pasaulio
žaismėse. Dinamiškumas, įvairi veikla leidžia užsimiršti,
visiškai užmiršti savo protą, mintis, kurios nuneša labai
toli nuo čia ir dabar. Iš tiesų tai paradoksas, kad ramybę
patiriame užsiimdami įvairia dinamiška veikla: sportuodami, eidami gatve, irstydamiesi valtimi ežere ir t. t.

– Gintarė Beresnevičiūtė –
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Vandens skonis
samsara-davanala-lidha-loka
tranaya karunya-ghanaghanatvam
praptasya kalyana-gunarnavasya
ande guroh sri-caranaravindam
„Dvasinis mokytojas gauna palaiminimus iš malonės vandenyno. Tarsi debesis lydamas gesina miško gaisrą, dvasinis mokytojas gesina liepsnojančią materialios egzistencijos
ugnį ir išgelbsti žmones, apimtus tos liepsnos. Toks dvasinis
mokytojas, dorybingų savybių vandenynas, ir aš su didžia
pagarba lenkiuosi jo lotoso pėdoms.“ (Sri Sri Gurv-astaka)

1. Būti bute / gaisras
Visa tai išnyra iš ekstaziškų vandenų, kurie kasdien trokšta
tave paliesti stipriais, lyg kietėjančiais, susitelkiančiais į rokokiškas struktūras purslais – nors jie ir nėra ledas – labiau
uolos – švelniai sutrenkiančios, keliančios lengvą svaigulį
smilkiniuos – įspaudžiančios „einam maudytis“ – vandenynas tik švelniai sūrus, per daug neapkrauni jo, nebijok,
jis gali prisitaikyti prie tavo formos – lengvai apsemdamas
lankstus vanduo tave įrašys į save. Nors išties tu jame įrašytas – kažkada pagavo plauką su horizontalia virtine tavo atomų – kurį nuleido į kriauklę, jūros dugne ošiančią
ir dalinančią į ją suplūstantį vandenį į dar didesnes purslų
šeimas, raibuliuojančias ir plintančias, paleidžiančias baltą
srovę, kuria pradeda tekėti nuskaityta nuo tavo plauko šviesa – lengva kaip kovą giraičių gelmėj plazdantis vėjas – taip
pamažu, nuo smilkinių trupant klausai ir regai – susilieji su
svaiginančiu vandeniu – su netelpančiu į jo molekules gaivalu, plūstančiu už ribų – ardančiu ir vėl sudedančiu vandenį
į pačius subtiliausius kristalus – traukiami lengvos šilumos
atsiplėšia ir kyla į dangų – ten spiečias, sutelkia debesis ir
pradedi slinkti, ieškoti kokios nors į jį patį sutelktos mūsų
juslės – o mes, kamuojami mums primestų pojūčių – bandom juos nusilupti ir gailiai prašom išlieti malonės vandenį
ant mūsų, kuriuos liečia gaisras – ugnis, šokanti ant odos,
ausyse, akyse ir ant liežuvio – tik kartais būna saldi – bet kai
saldumas prayra – kažkaip deginti pradeda – ir tada maldaujame: išliek ant mūsų malonę – vandens kristalai – trapus ir
saldus sniege – kriskite ir krisdami tirpkite, gesinkite gerklėje ir akių obuoliuose liepsnojantį mišką, juk jums negaila –
juk vandenynas, iš kurio vėlei, karštų vėjų šildomi, pakilsite
– yra visiškai beribis – ir jam negaila gesinančių gaisrą lašų
su juose žaidžiančiais kriauklių atspindžiais – tereikia paprašyti – tai kartais ir gali būti sunkiausia, nes atrodo, kad viską
galim patys ir kad tas gaisras dar gal tik kutena ir išvis čia net
ne gaisras – nors vaizdai, kuriuos matau, ir garsai, ir viskas,
ką liečiu – tarsi nuliai, kurie jei nepadidina gaisro, tai galų
gale nieko nesujudina ir yra malkos, metamos į tuščią ertmę,
kuri galų gale transformuojas į ugnį ir toliau dega – ir vaizdų,
garsų, pojūčių ir skonių virtinė kažkur nesutelktai boluoja
lyg sapnai – negalintys atsidurti širdies centre – viskas sklaidos – atrodo – eičiau, bet nerandu batų – štai sapnuoju, kad
dega mano namai – „atrodo, eičiau, bet nerandu batų“ – ugnis
ir pats mano butas lyg gaisras be ugnies – „atrodo, eičiau,
bet nerandu palto“ – taip ir neišeini, taip tūkstančius metų
neišeini – o namai net nesudega, nors viskas būtų greičiau,
jei sudegtų, nes galų gale paaiškėtų, jog tame vandenyne ir
esame ir išties, jei būtume tą suvokę, galbūt nieko net nebūtų
reikėję gesinti, net niekur eiti – tik būti bute, kol viską apsems
vanduo. Bet tada visur eiti norėjos, o batų kaip ir nebuvo –
taip liguistai ir sukom tuos ratus aplink bandydami juos rasti,
bet dažnai pamiršdavom, ko ieškojom – nes akims neužteko
slopinančio buto vaizdo, norėjos kažkaip jį, tą vaizdą – išardyti ir sudėlioti kitą – norėjos, kad jis, vaizdas, tarsi šviesos
pluoštas praeitų pro prizmę ir lūžtų į nesuskaičiuojamą daugybę šviesų, kurios vaivorykšte nusidriektų per kambarius
– norėjos, kad jis, butas, taip išlūžtų į miškus ir laukus, bet
kai atsidūriau laukuos, norėjau, kad jie išlūžtų į daugybę kelionių ir vietų, o kai pradėjau keliauti – užsinorėjau visose
vietose būti vienu metu kaip žėrinčio kaleidoskopo viduj ir
kisti, staigiai kisti kaip spalvą keičiančių žvaigždžių auros –
visko buvo negana – norėjos liesti persišką kilimą ir susilieti
su minkštu ūku, kuris Irane vakarais kartu su maldų garsais
pasklinda po kambarius – norėjau, kad rytais mane žadintų iš tolimųjų planetų atsklindantis gaudesys, o ne žoliapjovės
garsas lauke – norėjau matyti – matyti tai, ką matant viduj
švelnūs varpelių garsai pradėtų tekėti lengva srove – išties –
norėjau girdėti vaizdus. Kelionėse norėjau jausti vaizdus,
bet ne visada jie buvo tokie – nors kartais vienas kitas nutrupėdavo – praeinant senus kaimus, kur gatvėse prie bažnyčių
rikiuojasi karvės ir per balas šokinėja vaikai, kur prie namų
durų kūrena laužus kaštonams kepti – kur čigoniukas neša
gal kokį pavogtą televizorių (dabar žiūrės, panirs į dirbtinai
sukonstruotą pasaulį) kaitroje, kur blizga žali medžių lapai ir
pabudus kalnų slėniuose pasineriu į šaltą ir sraunų upelį, kur
apsidengusios visą kūną moterys vedasi mane į prabangius
namus ir vaišina vynuogėm pasodinusios ant baltai apdengtų
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baldų, kur po dviejų dienų bado pakelėj rasti obuoliai – kaip
išganymas, kur naktį praleidžiam slaptingam persiškam sode su daug vaismedžių ir aukštomis sienomis – – – štai taip
nepaprastai viskas skamba, nors, kiek pamenu, į keliones
leisdavaus todėl, kad paskui galėčiau nebekeliauti, o būti
bute ir klausyti, kaip užviręs švilpia arbatinukas, lango stiklą
sudrebina rudens vėjas, paskui žiemos speigas, paskui pavasario dvelksmas – kaip loja kaimynų šunys – matyti, kaip
šešėlis nuo spintos pasislenka iki kilimo, kaip saulę atspindėdami šviečia priešais tvyrančių daugiabučių langai. Liesti
ranką. Mažutę sesers ranką. Uosti pravertą langą ir ragauti
orą, atsklindantį iš netolimo lauko – –
Ir visa tai tie besisklaidantys sapnai – susitelkiantys į širdies
centrą. Kurį dar kartais paliečia tas palaimingų lašų lietus.

2. Troškulio kulminacija
raso ham apsu kaunteya
prabhasmi sasi – suryayoh
pranavah sarva-vedesu
sabdah khe paurusam nrsu
„O Kunti sūnau, Aš – vandens skonis, saulės ir mėnulio
šviesa, Vedų mantrų skiemuo „om“. Aš – garsas eteryje, Aš –
žmogaus gabumai.“ (Bhagavadgyta 7, 8)
Kai jis kuria – tarsi banga išnyra giliame jūros paviršiuje,
kuriame nuo kūrimo garsų palaimingai šoka vandens molekulės – kartais pavirstančios kuo nors kitu – bet tik tose
vietose, kur niekas – nei žmogaus, nei žuvies, nei krabo,
nei žolės akis – negali išvysti – iš to gaivališko džiugesio,
ardančio struktūras – pats vanduo, staiga virsdamas kad ir
tuo pačiu vandens augalu ar žaižaruojančiu auksu, žuvim su
perlų karūnom ar netgi kuo nors, kas negali būti vandeny
ir visu savo kūnu ieško, kaip išnirt į paviršių – gal tai netgi
koks miškų žvėris ar būsimas rūmų gyventojas kartu su visom žvangančiom sidabro apyrankėm, ar tas, kurį išplaukusį
į paviršių iškart pradės laikyti šventuoju (o jis labai mylės
gegužio žiedus ir baltą vandenį – pieną).
Vanduo, veikiamas tų nežemiškų vibracijų, gali pagimdyti
bet ką – taip malonės vandenynas telkia neapčiuopiamą daugybę pavidalų ir formų – taip noris jas visas pažinti – bent
kiek leisti juslėms paliesti – patyrinėti bent po mažą dalelę
viso to, ką žmonija kasdien tiria ir bando patirti protu – dėlioja į formules, sąvokas, rašo vadovėlius, tačiau malonės
vandenynas yra pokštininkas ir vieną dėsnį jis gali paversti
kitu greičiau, negu leidykla išspaus pirmąjį vadovėlio, nusakančio dėsnius, puslapį. Vadovėlio, kuriuo bus šviečiama
visa karta – nors vandenyne jau viskas pakitę – šaltos srovės jau virtusios karštomis, atskylančiomis ir kylančiomis į
padanges spalvotomis vaivorykščių briaunomis – bet kas gi
žiūrės į vaivorykštę – juk reikia išmokti lygtis, kaip srovės
dar buvo šaltos ir dar nesiruošė kilti – kol dar apskritai buvo

srovės, o ne kažkas ištirpstančio dangaus skliaute ir lūžtančio į daugybę pavidalų.
Ir viską noris pažinti, suvokti ir apčiuopti – kartais net
faustiškai parduot savo sielą – dėl to, kad patirtum bent šią
visatą, ką jau kalbėt apie kitas – tačiau iš nesuvokiamo mastelio rutulio, sferos, kybančios prieš mus – matome tik mažą
taškelį – tūkstantosios plauko galiuko dalies dydžio taškelį,
kuris mums atrodo lyg rutulys – lyg tas rutulys – jei suvoktum, kiek išties matai – norėtųs paimti kablius ir užkabinus
už akių kraštų praplėsti akis – tačiau galų gale suvokus savo
ribotumą nurimt ir tiesiog užsimerkti. Ir tyliai tirti viduj pulsuojančias malonės vandenyno bangas, lengvai daužančias
tave kažkur netoli besidaužančios tavo širdies.
Jauti, kad skalauja, plauna per daug gyvenimų susikaupusias fosilijų formos dulkes, ramina ir švelniai švyti –
trumpam nurimsti, kol akys užsinori vėl pamatyti tą rutulį
ir neramiai mirksėdamos užmirksi srovių pojūtį viduje, ir
užmerkia tave tarsi vidaus pelkėj, kažkur plaučių ertmėj besikaupiančia nešvara.
Taip visko noris daugiau.
Vis dėlto bandom išmokti groti padovanotu vaikiško delno
dydžio „Yamaha“ su septyniais paspaudimo mygtukais – kuriais išties gali sugroti nesuskaičiuojamą daugybę kūrinio
variantų – galų gale suvokus savo ribas, sukurti simfoniją,
per kurią kaip per mažutes dureles galėtų tilpti pats Viešpats
ir atėjęs šoktų mūsų ausyse. Daug saldžiau – jis gali taip
paveikti tave, kad pats į tą klausą įkritęs šoksi ir niekada
negalėsi nustoti – nebent užsinorėsi vėl prie klavišų prieiti –
bandysi groti, bet rankos per silpnos, kad paspaustų bent vieną klavišą – net ir koja nebeina paspaust, ir melodiją, sugrotą
mažyčiu pianinu, jau būsi išsyk pamiršęs, ji tik nematomai
virpins vandenyno gelmėj pasislėpusių kriauklių sferas –
vandenį aplink – jis, virstąs bangomis, galų gale vėl pasieks
pasimetusį, pasiklydusį ir neregintį rutulio tave – švelniai su
humoru praskalaus ir vėl atsitrauks žaisti su gelmėm, undinėm ir kriauklėm – o tave vis dar kankins žinojimas, kad
nieko nežinai – bandysi vienu metu skaityti visas pasaulio
knygas apie vandenynus, koralus – sūkuriuojančias jūros
sroves – bet iki tos pačios ploniausios taip ir nepavyks priskaityti – nes ji išvis neišskaitoma ir jokiom juslėm nepatiriama – jei nori, gali kaip Faustas pabūręs paskraidyti ir
gauti žinių apie vaivorykštes, upes ir spiečius – ūkus, laiką
ir rutulius – tiesa, gal vis dėlto net pamatyti rutulį. Net apčiuopti rutulį. Bet iki tos ploniausios srovės, kuri yra viso
vandenyno šerdis – gali taip ir neprisimušti.
Tiek daug garsų, o aš kartoju vieną mantrą. Tiek daug vaizdų, o aš bandau užsimerkti. Tiek daug kvapų – o aš įkvepiu
palaimingą vandens dvelkimą. Jį liečiu ir tik jį ragauju, pasislėpusį už daugybės skonių. Vieną. Koncentruotą. Aiškų.
Maloningą.

3. Potvynis
punyo gandhah prthivyam ca
tejas casmi vibhavasau
jivanam sarva-bhutesu
tapas casmi tapasvisu
„Aš – pirmapradis žemės kvapas. Aš – ugnies kaitra. Aš – visų gyvųjų gyvybė ir visų asketų askezė.“ (Bhagavadgyta 7, 10)
Visam tame vandenyne, kuriame pamažu atsiriša mazgai,
paleidžiantys daiktus bėgti į upes nešančiomis kryptimis –
visa mano tapatybė, kažkas, ką aš galbūt klaidingai laikau savimi – salos pavidalu kybo spindinčiame vandens paviršiuje,
kartais panerdama gilyn, paskęsdama šviesa pulsuojančiose
srovėse – maži nameliai su mažais tėveliais, su močiutėm,
kurios dar rūpinasi sodais po daugiabučių langais, ir seneliais, sėdinčiais garažuose, lakstančiais miškuose; kartais
viskas panyra ir atrodo, kad to nebėra – ir aš žiūriu į miriadus salų skalaujantį vandenyno paviršių ir suprantu, kad
nesilaikydami paviršiuje namai susitelkia mano širdyje – jie
tai spindi, tai yra labai pilki, lyg iš dulkių sudėliotas konstruktas – ir retkarčiais išnirdami į paviršių kviečia būti tokia
pat maža, kokie maži yra tie namai, tačiau vandenynas mane
įsupęs ir aš pati pamažu tampu dalimi to vandens, tačiau kuo
stipriau mane įsupa bangos, tuo stipresni ir gilesni prisirišimai – man norisi pažvelgti į vandenyną pro tą nedidelį dulkės dydžio plyšelį, kurį kartais valydamas dulkes gali užtikti
spintos kamputy – iš tikro žinodamas, kad šis taškas ir yra
dangiškas įskilimas kietoje, per daug milijardų amžių sukietėjusioje mūsų širdyje – bent sekundės ilgumo žvilgsnis
pro plyšį, kuris nukreipia į vandenyną, gali pradėti ilgą laiką
truksiantį procesą, kai pamažu minkštėjanti tavo širdis leidžia prabėgti vandeniui – tada tavo pilkas kambarys pradeda
tvinti, jis užsipildo švytinčia substancija, galų gale tai jau
Nukelta į p. 9
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Vytautas Kaziela


yra tik pojūčiai
dėliojami
tarsi mozaikos gabaliukai
iki ir po
atminties nuolaužos
aštrios ir sausos
nereikšmingos
nepažįstamųjų mirtys
staiga nuslūgstantis vanduo
atidengiami dugno akmenys
skenduolio požemiai

iš vakar
dangaus mėlynumas
gaivus vėjo šuoras
ir tai ko tu nori

vienu metu
1
visada juk yra kažkas
kas ateina
tavęs pakeisti



kai rėkia
krauju ir kaulais
kai ryški šviesa akyse
akimirkai
gęstanti amžiams
kai niekas
netgi tikėjimas
tavęs nesulaiko
į tamsą šaltą ir tankią
į nieką

nieko nebeturiu
ką slėpčiau nuo kitų
ar norėčiau paviešinti
jokių pažadų ar įsipareigojimų
sąskaitų suvedinėjimo
jokių nutylėjimų

budėjimas baigtas
išjungta šviesa
uždarytos durys



rūko debesyse
iš jūros
išplaukęs miestas

tai buvę mūsų gyvenimai
kartu su sapnais susimaišę
tik siauras rėželis smėlio
šalia nebegyvo vandens

2



vienas iš jų
esi tu

esu
tiltas per upę
kelias pro pieninę
arba skerdyklą

miestas šiąnakt priartėja
užgesusiais langų kvadratais
bandau įsivaizduoti veidus
šaukiančius prašančius
bandančius viską paaiškint
ar vien tiktai klausiančius
niekur neišvažiavau
nepabėgau nuo jo
nors kartais jaučiau
kaip imu nekęsti
ne dėl konkretaus kažin ko
o šiaip iš vidaus tarsi šaltis

turėtume
tai prisiminti
įsidėmėti

masė vienodų veidų
pilkų be jokių emocijų
kelias juk turi būti kažkur
kelias į uostą



vakaras skrenda
pro mūsų namus

šiek tiek užsižiopsojęs
vos nepraradau tavęs

plaka
drabužio klostėm

krantas vis tolo ir tolo
plyšusi burė subliūško

3

visada žinojau kad viskas
kada nors ir kaip nors pasibaigia
nenorėjau kad šitaip


tai kas liko iš vasaros
tepasilieka atminčiai
karštas vėjas į veidą
tarsi alsavimas
lūpos ieškančios lūpų
ir niekaip nerandančios
žodžiai kurių
nepavyksta ištarti


negrįši
nebuvimas panaikina nuotolius
šiandien tavo gimtadienis
balandžio trylikta
pajuodę lapai po kojom
mano kambaryje
prisiminimai – palaikiai drabužiai
į juos neįtilpčiau
neįtilptų laikas ir nuojautos

nežinau
kodėl ir iš kur
tūkstantis vasarų
vienu metu
apkurtina paukščių
čiulbėjimu
apakina dangumi
saulėtekiais ir saulėlydžiais
takas per kopas
suka ratus
jūra užpildo
properšas ir plyšius
mūsų balsų negirdėdama


mūsų sielos
klajoja kažkur
mūsų miegas
nervingas ir plonas
prisidengti bandai
šypsena ir glamonėm
aš negrįšiu iš ten
tu iš ten nepareisi
tik kraštelis briauna
atbraila mus praryjantis laikas



kai viskas jau bus pasibaigę
ugnis ir šviesa užgesus
ir tik mėnesienos dulkės
į veidrodžius susigers

paskendęs nežinioje
vienas tamsiuose griuvėsiuose
apaugu žole
paskui nusipurtau
rankioju šapus iš akių
atpažįstu save kituose
aptinku
svetimuose žemėlapiuose
esu čia
ne savo laiku
atsispindėjimuos

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

Iškrypęs trečiadienis

Miesto ruduo – šlapias cementas. Vakarais dar ir apšviestas mėlynomis lemputėmis, kurios iš anksto perspėja apie ateisiančias už kelių mėnesių Kalėdas. Čia pat gali paslysti ant
šlapio lapo (tie niekšeliai kasmet traumuoja daugiau žmonių,
nei galite įsivaizduoti), o tobula šukuosena, prie kurios ryte
praleidote dvidešimt minučių, išnyksta per pirmąsias tris,
vos tik išeinate pro lauko duris. Suklega viešasis transportas, prisipildantis tas pačias šukuosenas saugančių personų,
bobutėms nelieka vietos atsisėsti, o parkuose ant kiekvieno
kampo vyksta paauglių foto-fetiš-sesijos purvinų lapų krūvose. Galiausiai ateina diena, kai peršlampa mėgstamiausi
batai, pasidaro šalta ir niekas iš viso nebenori išeiti į lauką.
Miestas pasidaro panašus į vieną didelį, pilką troleibuso bobutės veidą.
Šiandien mieste (tebūnie tai „miestas X“ ar „miestas Q“ – iš
tiesų, ar svarbi geografinė padėtis šiems vidiniams nuogąstavimams dėl oro permainų?) ir vėl nusileidęs ruduo. Siaurose,
besirangančiose senamiesčio gatvėse optimistiškas bando
būti trečiadienio rytas, o kartu su juo ir visi tie, kuriuos rutina
verčia keltis anksčiau, nei norėtųsi. Vienos raitytos gatvelės
gale esančioje kavos parduotuvėje prie lauko staliuko užmetęs koją ant kojos sėdi Adomas – 28 metų komiksų kūrėjas.
Iš tų, kuriems dėl profesijos nulemto užimtumo šypsosi galimybė iš lovos nelipti nors ir visą mėnesį. Į stalo paviršių
jis stengiasi nežiūrėti – ten riogso kavos puodelis (ištuštino jį prieš gerą pusvalandį, o leisti pinigų antram nesinori),
tuščia peleninė (padėta ten, „jei netyčia užsinorėčiau“, ir
vis įkyriai primenanti, kad prieš metus pradėtas „metimo“
procesas kartkartėmis susvyruoja – dažniausiai dėl tokių
po akimis pasimaišančių peleninių) ir smulkiai suplėšytos
cukraus pakuotės skiautelės. Jo rankose – savaitraštis, rastas toje pačioje kavos parduotuvėje. Nežinia, ar geri apsimetinėjimo įgūdžiai, ar atsitiktinė sėkmė maskuoja faktą,
kad tą patį savaitraštį Adomas skaito jau trečią rytą iš eilės.
Pro laikraščio kraštą vis pašnairuodamas į tai parduotuvėn
užeinančius, tai išeinančius žmones, jis pamiršta, kad šiandien dar nepervertė nė vieno puslapio. Tuo tarpu kone visa
likusi žmonijos dalis skuba maršrutu Namai–Rytinė Kava–
Darbas. Iš parduotuvės su karšta kava ir dideliu vėjo gūsiu
išlekia „akivaizdžiai menų“ studentas – to kelias valandas
miegojusio veido ir visiškai neprižiūrimos aprangos su niekuo nesupainiosi, šitai Adomas prisimena dar iš tų laikų, kai
pats bandė studijuoti dailę. Bėgdamas pro staliuką, studentas
pavėjui vos nenuneša tuščio kavos puodelio, tuo šiek tiek
sunervindamas Adomą. Šįryt jis nenusiteikęs trukdžiams.
Jis jau keturiasdešimt minučių laukia to, kas įprastai kasdien
įvyksta 7.50 val. Lygiai be dešimt aštuonios ryto į šią vietą
kavos ateina politikos mokslų studentė Kristina, nusiperka
vidutinio dydžio kapučino kavos su sojų pienu, prisėda prie
vieno iš lauko staliukų ir skaito kaskart vis kitą protingai
atrodančią knygą. Šitai tęsiasi iki 8.40 val., tada ji pakyla ir
išlekia universiteto link. Daugiau jokiu jam žinomu atveju
ji nelanko šios parduotuvės, negana to, ji niekada nėra vėlavusi. Nuo pat tos dienos, kai prieš beveik keturis mėnesius
Adomas pirmą kartą atsitiktinai anksti nubudęs išėjo į miestą
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ir neplanuotai užsuko kavos būtent į šią parduotuvę, kurioje daili, kuklios išvaizdos mergina kvadratiniais akinukais
skaitė Kantą, jis nepraleido nė vieno darbo dienos ryto be
tų penkiasdešimties minučių buvimo viename 10 kvadratinių metrų plote su savo nauja pažintimi. Ir ji ne tik niekada
nevėluodavo, bet ir nepraleisdavo rytinės kavos gėrimo ritualo. O jis niekada jos taip ir neužkalbino. Tiesą pasakius, jis
ir neplanavo jos užkalbinti. Kam gadinti malonumą? Savo
mintyse jis ją matė kaip tam tikra prasme tobulą moterį, kuri po savo pilku kuklumu ir griežtais akinių rėmeliais slėpė
galingą aistrą bei daug neišlaisvintos energijos. Per keturis
mėnesius jo vaizduotėje buvo prasukti 122 jų bendros veiklos scenarijai, kuriuose jis paskęsdavo net nebevaldydamas
savo žvilgsnio, o, praėjus 50 svajonių minučių ir Kristinai
pakilus nuo kėdės, Adomas jausdavosi tarytum ką tik iš tiesų
gerą pusdienį su ja bičiuliavęsis. Tai tapo jo rytiniu įpročiu,
kurio jis nė nemanė atsisakyti, net jei būtų įsikišusi pilka ir
galbūt visai kitoniška realybė.
Tačiau šįryt ritualas gadino pats save. Kristina nepasirodė
praėjus dar dešimčiai minučių ir Adomas jau ėmė galvoti
apie ėjimą į jos universitetą. Jei neras ten, vadinasi, mergina
apsirgo ir nėra ko nervintis. Argi ne logiška mintis? Taip,
būtent taip jis ir padarys. Surinko cukraus pakelio likučius,
subėrė į tuščią peleninę ir pačiupęs kavos puodelį persisvėrė per kėdės atlošą, norėdamas jį išmesti į tolėliau stovinčią
šiukšliadėžę. Persisvėrė ir sustingo – iš šono būtų galima
pagalvoti, kad vyrukui susuko nugarą. Tačiau nespėjus nė
mirktelėti Adomas susirangė atgal į kėdę. Iš visai priešingos
pusės nei įprastai link jo ėjo Kristina ir dar viena nepažįstama mergina. Nė viena iš jų neatrodė skubančios, bet Adomas
vis tiek iš visų jėgų suspaudė kėdės kraštą – o jeigu šiandien
praeis pro šalį? Būdamas savo įpročių vergu, Adomas sunkiai pakėlė šį staigų pokytį. Tačiau merginos nepraėjo ir kaip
kasdien, tik beveik valanda vėliau, užsuko į kavos parduotuvę. Adomas lengviau atsikvėpė. Jam visai netrukdė Kristinos kompanionė, tiesą sakant, jis netgi vylėsi galėsiantis per
ją geriau pažinti pačią Kristiną.
Netrukus du kavos puodeliai jau garavo ant vieno iš
lauko stalelių – vidutinis kapučino, kvepiantis sojomis, ir
„Kristinos draugės kava“. Nespėjus Adomui nė mirktelėti,
per minutę sudužo jo viltys išgirsti drauges mergaitiškai
šnekučiuojantis: skubiai buvo išsitrauktos dvi protingai atrodančios knygos ir, apsikeitus vos keliomis nereikšmingomis frazėmis, pradėta skaityti. Kokios draugės, susitikusios
puodelio kavos, vietoj naujienų ir paskalų renkasi filosofinių
traktatų skaitymą? „Studentės...“ – pasigėrėdamas merginų
nekaltumu pagalvojo Adomas. Toks Kristinos nekaltumas jį
labiausiai ir žavėjo. Po jos kuklia ramybe jis matė neišreikšto chaoso užuominas ir jautė bręstančią pareigą jį išlaisvinti.
Jos akys kalbėjo apie jai žinomus aistros poreikius, kuriems
patenkinti jai pritrūkdavo drąsos, o gal aplinkybių. Adomas
įsivaizdavo, kad vos tik leidęs jai suprasti, jog su juo įmanomos visos fantazijos, tuojau pat įgis jos pasitikėjimą ir pasiners į nesibaigiančių malonumų jūras. Įsivaizdavo, tačiau to
nesiekė. Galų gale juk suprato, kad jo įsivaizdavimas šiek

tiek naivus. Galbūt realybėje Kristinos namie po paskaitų
laukia ilgametis vaikinas ar vyras; galbūt ji – frigidiška pseudofeministė (pasiklydusi terminuose ir kovojanti prieš vyrus,
todėl su jais nesimylinti – tai pastaruoju metu tapo madinga)
arba iš tikrųjų nekalta mergaitė, kuriai bet kokia seksualinė
patirtis – tabu. Tokių „galbūt“ buvo daug ir Adomas nebuvo
toks kvailas, kad to nesuprastų – jis sąmoningai neleido šiam
žaidimui baigtis. Juk per bemaž keturis mėnesius galėjo šimtus kartų prisidėti prie Kristinos rytinės kavos, užkalbinti ją,
susipažinti ir jau būtų spėjęs pasinaudoti jos kūnu bent keletą sykių, kad ir koks jos požiūris į seksą. Tačiau Adomas
buvo įsitikinęs, kad pats seksualinis aktas, kurio visi siekia
įvairiausiais įmanomais būdais, buvo tik neįdomus, be to,
ir trumpas fizinis pasitenkinimas, reikalingas tik retkarčiais,
„dėl sveikatos“. Jo tvirta nuomone, joks aktas niekada neprilygtų emociniam orgazmui, prieinamam atradus tiksliausius
savo seksualumo taškus ir emocijas. Todėl Adomas nė kiek
nejautė nerimo dėl savo rytinių pasisėdėjimų mieste ir kaip
tik šią minutę stebimų dviejų panelių, kurios ir toliau sėdėjo
sukišusios nosis į knygas ir pačios to nežinodamos laukė,
kol atauš kava.
Kristina skaitė Hegelio „Istorijos filosofiją“. Kas nors kitas, matydamas ją beveik kas rytą su vis kita filosofine ar
panašaus pobūdžio knyga, jau seniausiai būtų susidaręs gan
įkyrų įspūdį, kad toks viešas ne kiekvienai bukai galvai skirtų knygų skaitymas yra ne kas kita, o savęs demonstravimas,
tačiau Adomui tokios išvados nekilo – jam iš viso mažiausiai rūpėjo neigiamos Kristinos įvaizdžio detalės. Jis laikė ją
atkaklia studente, kuri kiekvieną rytą atsikeldavo anksčiau,
kad valandą prieš paskaitas perskaitytų papildomą literatūrą. Ir šiandien toji studentė savo pirmosios paskaitos laiką
leidžia su kavos puodeliu ir drauge pašonėje. Nepanašu į
atkakliąją Kristiną. Galbūt Adomas buvo be proto naivus,
iki šiol manydamas, kad ji nepastebi jo kas rytą čia, kavinėje? Galbūt ji nusprendė ateiti valanda vėliau ir įsitikinti, ar
tas keistas (tačiau neįtikėtinai patrauklus, tiesiog žavingas!)
vyriškis tykos jos kaip ir kasryt? Tai paaiškintų, kodėl ji atsivedė draugę... Žinoma, juk taip tikrai gali būti. Bet gali ir
nebūti. Adomas neapsisprendė, ar verta dėl to nervintis.
Buvo dar vienas dalykas, dėl kurio jis turėjo apsispręsti –
slenkant antrajai valandai kavinėje suprato, kad neišsivers ir
be antros kavos. Raukdamas nosį, kad reikės leisti pinigus
tokiai nereikalingai prabangai, vėl ėmė mąstyti, iš kur gauti
vis trūkstamų pinigų. Juk jei tik nebūtų toks priklausomas
nuo kai kurių gan miesčioniškų savo įpročių, galėtų puikiausiai gyventi ir iš retų honorarų, kuriuos gauna už retkarčiais
užsakomus iliustravimo darbus. Bet kur tau! Prieš keletą
dienų, kai pirmą kartą kilo ši mintis, Adomui teko praeiti
pro tiro saloną. Tai netruko sukelti mintį, kad žmonės leidžia
savo pinigus nesusimąstydami, jog kam nors, nepripratintam
prie mums įprastos „mokėk už viską“ sistemos, tai gali pasirodyti mažų mažiausiai absurdiška. Kad ir pats tiras – mokame už tai, kad galėtume keletą kartų dirbtiniais šoviniais
pašaudyti į surūdijusius taikinius, palaikyti ginklą, pajusti jo
svorį, ir tai dar neaišku, ar atitinkantį realybę. Ir sumokame
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už tai ne kokį vieną auksinį, o dešimtis, kai viso to savikaina
juk juokingai nedidelė. „Taigi eik į kariuomenę, saugok savo
šalį ir dar ne tokių pojūčių patirsi“, – pagalvojo Adomas,
skirdamas šiuos žodžius kaip tik į minėtąjį saloną besukančiam paaugliui. Jis nemėgo paauglių. Ir vaikų, ir kūdikių.
Visi jaunesni nei aštuoniolikos jam kėlė panieką ir šiokį tokį
pasišlykštėjimą, tačiau net jis pats gerai nežinojo kodėl.
Tačiau grįžkime prie čia ir dabar; kai šviežia kava jau
garavo ant naujai cukraus pakuotėmis prišiukšlinto stalo,
Adomas toliau visą dėmesį koncentravo į nosies iš knygos
neiškišančią Kristiną. Jo akys klaidžiojo po jos plaukus,
smulkmeniškai juos tyrinėdamos. Tai buvo neįtikėtinai iškalbingi plaukai: prie jos tyro veido jie derėjo kaip majonezas prie imbierinio sausainio. Galbūt kam nors tai skambėtų
kaip puikus derinys, tačiau tik ne Adomui. Nepaisant šio
neskanaus palyginimo, toji nedarna Kristinos paveikslui teikė labai reikalingų spalvų. Pusilgiai pelenų spalvos plaukai
visada krito taip laisvai, tarytum juos ką tik būtų maloniai
sutaršęs vėjas, tuo pat metu kam nors purškiant plaukų laku.
Toks laisvumas visai nederėjo prie geros mergaitės įvaizdžio, tačiau kartu darė ją neįtikėtinai geidžiamą – vien tų
plaukų užteko, kad Adomo vaizduotėje Kristina apsivilktų
seksualumu pulsuojantį kostiumą. Už tų plaukų ji lyg ir kukliai slėpėsi, lyg flirtavo, iki galo neprisileisdama prie savęs
jokio jos kūno ištroškusio patino. Neverta nė sakyti, kaip tai
jaudino tokio pobūdžio iššūkius dievinantį Adomą.
Jam beklaidžiojant svajonių labirintais, merginos pasiekė
etapą, kai kava jau buvo ataušusi, o skaitomi knygų skyriai
artėjo prie pabaigos. Matyt, nutarusios padaryti trumpą pertrauką, jos pagaliau prakalbo. Adomas klausėsi pokalbio
trupinių.
– Viską perskaitei? – draugės paklausė Kristina.
– Dar truputį liko. O tu?
– Aš jau baigiau. Fu, kava ledinė...
Adomas šyptelėjo – kaip manė, taip ir atsitiko. Kristina
akivaizdžiai nemėgsta šaltos kavos. Atrodo, kad situacija
krypsta link puikios progos „netyčia“ išgirsti pokalbį ir „iš
nekalto mandagumo“ pasiūlyti nupirkti karštos kavos, tačiau
Adomas vis dar nebuvo linkęs į tiesioginį kontaktą.
– Tau dešimtą? – paklausė draugė, vėl imdama knygą į
rankas.
– Aha. Filosofija. Kažkaip keista, kai taip išmuša iš ritmo,
tau ne? Jau kaip ir nebesinori į tą paskaitą, kai ne nuo ryto
prasideda... Daug mieliau dabar nueičiau į kokį pabą, – juokdamasi iš savo „nedoros“ minties apie linksmybes nuo paties
ryto, atsakė Kristina.
– Na, niekas ir nedraudžia... – numykė draugė ir sukišo
nosį į knygą.
Iš pokalbio formalumo buvo galima suprasti, kad šiandien
su Kristina atėjusi mergina – ne pati geriausia jos draugė,
galbūt tik šiokia tokia pažįstama, kuriai ir pačiai šis rytas,
atrodo, prasidėjo ne visai ta koja. Kristina trumpam nutilo
ir nežymiai susiraukė, tarytum pajutusi nepasitenkinimą dėl
paraginimo daryti tai, ko nebuvo pratusi. Tuomet visiškai
netikėtai, galbūt netyčia, įbedė žvilgsnį tiesiai į ją stebinčio
Adomo akis. Pastarasis vos balsu nešūktelėjo, tačiau susilaikė ir greitai nusuko žvilgsnį, tarytum tebūtų nieko nefiksuojančiomis akimis slydęs per erdvę. Šis adrenalino sklidinas
momentas jam dar ilgai spaus širdį. Negana to, jis supra-

to, kad nuo šios akimirkos nebelieka jokios abejonės, jog
Kristina kitą kartą jau prisimins apie jo egzistavimą rytinėje
kavinėje.
Draugei vėl įbedus akis į skaitinį Kristina nusprendė
netrukdyti savo kalbomis ir ėmė koncentruotis į ataušusią
kavą. Adomas, atrodo, jos pernelyg nesudomino. Šis, iš sutrikimo nežinodamas, ką daryti, dėjosi stebintis pro šalį jau
gerą minutę tursenančią senutę. Šiaip nebūtų atkreipęs į ją
dėmesio, bet šią akimirką jam tiko bet koks išsigelbėjimas.
Senutė vėžlio greičiu slinko gatve. Iš jos veido (nepasakysi,
taip sunykusio dėl liūdno gyvenimo ar dėl užkritusių raukšlių) netgi buvo galima pasakyti, kad toks tempas ją tenkino.
Moteris buvo tikrai senyvo amžiaus ir smulkaus sudėjimo;
kūnas, kiek tik jo matėsi, nusėtas senatvinėmis dėmėmis.
Apsivilkusi bent trimis sluoksniais šiltų, tarpusavyje nederančių drabužių. Žiūrėdama į priekį, ji vilko koją už kojos –
įdėmiau įsiklausęs, beveik galėjai išgirsti, kaip kaskart žeme
brūkšteli jos ryškiai mėlynas sijonas. Adomas žvilgtelėjo į
laikrodį: vieną žingsnį ji nueina per 4 sekundes! Koks greitis, kokie tempai! Norėjosi tiesiog atsistoti ir nunešti ją ant
rankų tikslo link – tuomet gal ir atgal spėtų pareiti dar iki
sutemstant. Pro senutę lėkte lėkė rytiniai žmonės. Gal jie ir
nelėkė taip greitai, kaip atrodė, tačiau – palyginti su senute –
tiesiog skrido. Vienas toks skraiduolis iš ką tik cigaretėmis jį
aprūpinusio kiosko vien savo sukeltu vėju vos nepargriovė
senutės, čia pat pamesdamas ir dvidešimties centų monetą.
Išgirdęs skimbtelėjimą, atsisuko, įvertino menką sumą bei
savo aiškiai mažus laiko išteklius ir nubėgo, palikęs monetą
gulėti. Gal šis įvykis ir būtų sėkmingai pasiklydęs Adomo
atminty, jei ne tolesnės minutės įvykiai: senutė, priartėjusi
prie gulinčios monetos, girgždėdama pasilenkė ir parudusiais pirštais sugraibaliojo naujai rastą turtą. Adomui net širdį suspaudė: juk gali būti, kad tie keliasdešimt centų vargšei
pensininkei – lyg auksinis pinigas į tuščią taupyklę. Gal iš
tokių šiandien ar vakar rastų centų ji rytoj valgys vakarienę.
Kita vertus, ką šiandien galima nusipirkti už penktadalį lito?
Adomo kraujyje užvirė didvyriškumas. Skubiai išsitraukė
piniginę, bet tuojau nusivylė – pats neturi nieko, kas būtų
laikoma valiuta, o juk paskutinių grašių iš banko kortelės čia
pat neiškratysi. „Velnias. Nereikėjo tų paskutinių centų leisti
kavai vien dėl vaizdo...“ – nusivylė jis savo neapdairumu.
Bet čia jam toptelėjo mintis. Staiga jis atsistojo, nemąstydamas griebė kavos puodelį ir priėjęs prie vis dar netoliese
tursenančios senutės su šypsena jį atkišo:
– Imkit, ponia, bent sušilsit, atrodot gerokai sušalus.
Senutė reagavo labai lėtai. Adomas jau ėmė galvoti, ar
teisingai parinko žodžius, nenorėdamas parodyti gailesčio,
tačiau norėdamas būti malonus ir padovanoti vos krutančiai
senutei galbūt pirmą karštą gėrimą šią savaitę. Jo nuostabai,
ši atsisuko išsigandusiomis akimis, luktelėjusi suėmė puodelį ir ėmė kažką taip neaiškiai, bet entuziastingai murmėti
sena, bedante burna, kad Adomui neliko nieko kito, kaip tik
palaikyti tai padėka ir pasišalinti, kol nepaaiškėjo priešingai.
Patenkintas savimi jis grįžo prie staliuko ir vos vėl neatsisėdo, kai suvokė, kad nebeturi jokio pateisinamo tikslo čia
sėdėti ir stebėti merginas, kurios irgi nežadėjo užsibūti. Apsimesdamas, kad renka ant stalo užsilikusias šiukšles, Adomas
metė paskutinius žvilgsnius į Kristinos pusę. Ši jau užvertė
knygą ir dabar godžiais gurkšniais maukė kavos likučius,

ruošdamasi tęsti savo kelionę į universitetą. Jam patiko žiūrėti, kaip skubėdama ji darko savo tobulą paveikslą tai kokiu
ne ten nukrintančiu lašiuku kavos, tai pagaliau susiveliančia
šukuosena. Toks akivaizdus žmogiškumas jo akyse žmones
vertė dar labiau pažeidžiamais.
Galiausiai atėjo ta akimirka, kai šešis kartus „nuvalytas“
stalas tviskėjo jau akinamai, o stebėtojo ir stebimosios bei
jos draugės keliams derėjo išsiskirti. Netoliese, lyg tyčia
keldamos įtampą, porą kartų sukaukė greitosios pagalbos
sirenos. Pasiruošęs eiti, Adomas paskutinį kartą šiandien
apmetė Kristiną akimis – ši jam, netikėta, atsakė tuo pačiu,
lyg netyčia užmetusi perbėgdama nuo veido iki pat batų galiukų ir atgal. Atrodo, ji tikrai jį įsimins. Nieko nelaukęs,
pasuko priešingon pusėn, iš visų jėgų stengdamasis sugalvoti pasiteisinimą dėl ką tik ištikusio ūmaus susijaudinimo.
Neįtikėtina, galėtum pamanyti, kad ji taip neatsargiai flirtuotų su nepažįstamuoju! „Ne, ne, ne, Kristina toli gražu ne
tokia“, – Adomas stengėsi nuraminti įsiplieskusią vaizduotę
ir koncentruotis į tiesų ėjimą. Taip gerai pažįstama viena populiariausių miesto gatvių šiandien atrodė tokia ilga.
„Pripažinsiu, šiandien rytas buvo nuo pat pradžių neįprastas, – eidamas ėmė galvoti Adomas. – Pradedant Kristinai
nebūdingu vėlavimu, nelaukta kompanija, o kur dar mano
nepaaiškinamas gerumo aktas, – mintyse jis nusijuokė. –
Kažkodėl jaučiu, kad greitu metu teks pasidomėti jos, pasirodo, taip mėgstama pouniversitetine veikla. Iš kitos pusės,
ir pats seniai buvau kur nors nuėjęs, tad kodėl gi ne...“ Staiga
jis pajuto koja į kažin ką atsitrenkęs. Sugrąžinęs save mintimis atgal į gatvę, jis apsidairė ieškodamas kliūties ir čia pat
pamatė tai, ko tikrai nebūtų galėjęs tikėtis nei šiandien, nei
apskritai bet kurią kitą gyvenimo dieną vienos populiariausių miesto gatvių vidury.
– Atsargiai, na, ar jau visai nežiūrit, kur einat, Viešpatie
šventas! – šūktelėjo prie kažkieno galvos priklaupęs paramedikas, aplink kurį zujo dar keletas kitų. Tai štai kur važiavo
greitoji.
– Visiškai, Giedriau, anei pulso, anei nieko, turbūt nuo senatvės, tu pažiūrėk, kiek metų...
– Tai tiesiai į morgą?..
– Tu pažiūrėk į pasą, tokiame amžiuje numirsi ir nuo slogos ar padidėjusio spaudimo...
– Tai gal kavos po ilgos pertraukos išgėrė ar krūvio nepaskaičiavo, organizmas nebe tas ir bac – morgas...
– Vyrai, ar nešat?..
Adomas nurijo seiles. Aiškiai juto, kaip jos, kaltės jausmo
spaudžiamos, teka žemyn gerkle. „Atsiprašau...“ – sumurmėjo jis greitosios pagalbos darbuotojui beveik be garso ir
svyruodamas pasitraukė ant šaligatvio. „Neverta pasilikti. Net ne mano reikalas. Maža kas kasdien miršta vidury
gatvės“, – kuo skubiau žygiuodamas gatve tolyn, Adomas
bandė nusiraminti ir rasti sau pateisinimą. Iš visų jėgų stengėsi pamiršti ką tik matytą vaizdą, bet jis kas sekundę tik dar
labiau lindo į akis: pabudusi rytinio miesto gatvė, laimingi
praeiviai, trys abejingi medikų veidai ir kūnas, gulintis be
gyvybės, taip neestetiškai pakilusiu ryškiai mėlynu sijonu, iš
po kurio kyšojo rudomis dėmėmis nusėtos kojos.

Vandens skonis

tus ir juos sudėliojus jiems būdingomis kryptimis – juk tada
viskas būtų grįžę – tas spindėjimas, laimė – kažkas būtų taręs mano vardą ir aš žinočiau – taip, tai aš, tvirtai stovinti ant
žemės ir mėgstanti valyti dulkes, mėgstanti valyti kambarius
namų, kurie lyg sala plūduriuoja sūkuriuojančiame vandenyno paviršiuj – priimant salos kaip substancijos kitoniškumą nuo vandens ar rūko – priimant jos tvirtumą, spaudžiant
delne žemės grumstą sakyti – kad štai su tavim, žeme, aš užaugau, padėk man stovėt ant tavęs – aš esu, aš turiu namus,
tėvą, motiną, senelius, prosenelius, nusidriekiančius ilgomis
šaknimis – aš esu, aš esu, aš esu – bet kuo daugiau kartoju,
tuo kažkaip nematerialiau šitai skamba – tame aš esu telpa
visas buvimas vandenyno paviršiuj, jo gelmėse ir visose jame sūkuriuojančiose salose – jame susiriša visi elementai,
kol galų gale priauga tą vienintelį, pastovų, tą transcendentinį elementą – jis prasisunkia pro kiekvieną ląstelę ir atomą,
kol supranti, kad ir pati sala yra nemateriali, kad žemė – visi
atomai apima nuolatinį kitimą, nieko neįmanoma ilgai išlaikyti ir viskas plūsta pulsuojančiomis srovėmis – pastovu yra
tik tai, kas tūkstantojo plauko didumu kartais atsiveria širdies
plote – banguojantis vandenynas – – – tačiau net metaforai
panaudotas vandenynas – taip pat šio pasaulio dalis – kiek
subtilesnė materialaus pasaulio substancija – tačiau jos sąvoką panaudodama bandau sutelkti tai, ko išties neįmanoma
nusakyti jokiais žodžiais – o kas tada, jei tąkart būčiau išmetusi ir vandenyno sąvoką? Jei būčiau bandžius tuos vandenis
išleisti pro langą į kiemą? Iš ko būčiau sutelkusi šitą tekstą,
šitą tekstą iš materialių raidžių ant materialaus popieriaus, su

rašikliu, kokio pati niekada nebūčiau išradusi ir pasigaminusi – kaip ir popieriaus – kiek prieš mane visko turėję įvykti,
kad galėčiau atsibudusi ryte tiesiog imti ir rašyti – rašyti, kas
teka iš mano širdies – materializuoti popieriuje – nors tai tik
mažutė dalis, kurią gebu pranešti, ir kad net noras patekti į
vandenyną, į akinantį vandenyno spinduliavimą – taip pat
gali būti savanaudiškas. Nes galutinis tikslas susitikti su šaltiniu, kuris yra asmuo. Esu tokia menka dalelytė, kad tegaliu
bandyti tarnauti jam. Surinkti tuos išmestus daiktus – tuos
kadaise dovanų gautus servizus – nuvalyti nuo jų dulkes.
Sustatyti juos kambary jiems būdingomis kryptimis. Priimti
savo laikiną vardą, tapatybę, savo norą patikti, savo tėvus.
Saloje auginti rabarbarus ir rūgštynes, šermukšnius, mėlynes, tulpes, o vėliau ir vaikus. Valyti dulkes. Plauti savo
merdinčios močiutės kūną. Plauti grindis ir spintas tuo materialiu vandeniu, kurį gali rasti tik šioj visatoj, dėl kurio yra
visa ta gyvybė, dėl kurio galiu plaukti upe iš visos esybės,
iš visų savo vidinių vandenų šaukdama: Aš ESUUUUUU!
AAAŠ EEESUUUUUUU! AŠ – EEESUUUUUUU! AAAŠ
ESU GYVAAAAAAAA!!!

Atkelta iš p. 6

net nebe vanduo, kažkas pramušančio visus daiktus, kažkas,
nuo ko viskas, kas atspindėjo tavo vandens kietumą, pradeda
lydytis ir tu net nebežinai, kur pasidėti, tu visas spengsme,
laimės pojūty – nebematai tų yrančių, susigeriančių į tašką
spintoje daiktų – tada aš ir suprantu, kad esu namuose, tik tą
akimirką pasijaučiu iš tikro esanti namuose – man net nebereikia palikti salos – aš esu tai, kas esu, ir įsitvirtinu toje
kietoje erdvėje, per kurią galiu patekti į tą minkštesnę – visai
neatsižadėdama to, ką turiu – – bet transformuodama į kažką panašiai spindinčio kaip vanduo – – tada ir supranti, kad
niekur nereikėjo eiti – niekur nereikėjo važiuoti, nereikėjo
nieko palikti – nes tada, kai pirmą kartą užtikau tą įtrūkį, per
kurį į mane sklido palaima – išmečiau vazas, stalus, spintas,
rūbus, kilimus, indus, servizus – įvairiausio didumo rakandus ir daiktus, kuriuos buvau pagaminus pati – dailiai įsiūtas
knygas, žvakides, įvairiausius atvaizdus, varpelius ir lempas –
tačiau vėliau paaiškėjo, kad tie daiktai niekur nedingo – jie
tiesiog mėtosi lygiai taip pat iš atomų ir dulkių sudarytame
mano kieme – apsivėlę sudrėkusiais rudens lapais, mirkstantys papilkėjusiose balose – vaikų renkami ir vėl išmetami
lyg pabodę žaislai – ir niekas nepasikeitė, daugiau valydama
dulkes ir neužtikau to stebuklingo plyšio, kuris buvo visiškai
nematerialus – tačiau jau tada aš ieškojau jo materialiai, nes
norėjau kažko sau – norėjau patirti – užuot susirinkus daik-
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Ką mums pasakoja romėniškieji skaitmenys?
Šiandien mes ne taip jau dažnai susiduriame su romėniškaisiais skaitmenimis, o kadaise būtent šie simboliai buvo visuotinai paplitę didžiojoje Europos dalyje.
Mūsų laikais romėniškieji skaitmenys vartojami gana
siaurose kasdienybės srityse ir nusileidžia kiek jaunesnei ir kur kas lankstesnei arabiškųjų1 skaitmenų sistemai, tačiau jie vis dar kelia didžiulį susidomėjimą, o jų
evoliuciją ir istoriją gaubia daugybė paslapčių.
Nustatyti tikslų romėniškųjų skaitmenų amžių gana
sudėtinga, bet tikriausiai jiems ne mažiau kaip 2,5–3
tūkstančiai metų. Mokslininkų nuomonės dėl jų kilmės taip pat pačios įvairiausios. Vieni mano, kad jie
išsivystė iš paslaptingos laidojimo urnų laukų kultūros
simbolių, kiti teigia, kad tai kiek pakitę senųjų etruskų
ženklai, treti įžvelgia graikų raidyno įtaką, ketvirti tvirtina, kad bent jau dalis šių žymenų galėjo susiformuoti
visiškai nepriklausomai nuo kaimynų kultūriniame italikų areale.
1946 m. Vidurio Vokietijoje atsitiktinai atrastas vadinamasis Franklebeno lobis – apie 250 bronzinių
neaiškios paskirties „pjautuvėlių“ su keistomis pasikartojančiomis įrantomis ir kitais paslaptingais iki šiol
neiššifruotais simboliais. Radinys buvo susietas su
vadinamąja archeologine laidojimo urnų laukų kultūra (vok. Urnenfeldkultur, apie 1300–750 m. pr. m. e.),
kurios viena pagrindinių ypatybių buvo sudegintų palaikų likučių laidojimas molinėse urnose.
Pirmasis Franklebeno lobį nuodugniai aprašęs Europos priešistorės specialistas Wilhelmas Albertas von
Brunnas (1911–1988) iškėlė hipotezę, kad įrantos galėtų būti skirtingų kalvių – šių „pjautuvėlių“ gamintojų –
asmenženkliai, tačiau kiek vėliau kitas archeologas,
Christophas Sommerfeldas, spėjo, kad mėnulio formą
primenantys „pjautuvėliai“ tikriausiai siejosi su dangaus šviesulių kultu, o simboliai ant jų galėję reikšti
Mėnulio kalendoriaus skaičius. Neatmestina versija,
kad, be religinės paskirties, „pjautuvėliai“ buvo naudoti ir kaip savotiški pinigai su tam tikru ant jų iškaltu
vertės nominalu.
Ant „pjautuvėlių“ matomi romėniškuosius skaitmenis kiek primenantys pasvirę simboliai, pavyzdžiui: /
(interpretuotas kaip 1), // (2), //// (4), \ (5), ∧ (6), //∧
(8), \\ (10). Ten pat puikuojasi ir kiek sudėtingesni iki
šiol neiššifruoti ženklai. Tačiau ar galėjo taip būti, kad
senieji rašmenys iš dabartinės Vokietijos teritorijos pateko į Apeninų pusiasalį ir išsirutuliojo į tai, ką mes
vadiname romėniškaisiais skaitmenimis? Tikriausiai
galėjo, nes būsimųjų Romos galybės kūrėjų – italikų
kilčių migracija į Apeninų pusiasalį vyko iš Alpių priekalnių ir šiaurinių Balkanų maždaug II tūkst. pr. m. e.
Taigi, svarstant grynai teoriškai, būsimųjų romėnų protėviams senosios Vidurio Europos ideogramos galėjo
būti puikiai pažįstamos. Beje, italikų kalbos laikomos
bene labiausiai giminiškomis keltų kalboms, tad kitados prancūzų kalbininkas Antoine’as Meillet (1866–
1936) laikėsi nuomonės, kad kadaise keltų ir italikų
protėviai sudarė kalbinę ir kultūrinę vienovę. O juk ir
laidojimo urnų laukų kultūra kartais įvardijama kaip
protokeltiška...
Kadaise Vidurio Italijoje gyvenę ir su italikais susidūrę etruskai vartojo savus skaičius reiškiančius simbolius, o kadangi lotynai perėmė daugybę kultūrinių
etruskų ypatumų, pastarųjų įtaka romėniškųjų skaitmenų evoliucijai atrodytų logiška. Tad kyla klausimas:
kiek didelė galėjo būti tokia „simbolinė įtaka“? Ir čia
vėl nėra konkretaus atsakymo.
Kaip ir romėnų, etruskų I reiškė 1, II – 2, III – 3, o
X – 10. Panašiai žymėtas ir skaičius 5, tik Romoje jo
simbolis – V, o Etrūrijoje – ∧. Patys simboliai tokie
paprasti, tobuli ir statiški, kad juos nesunku išraižyti
medyje ar iškirsti akmenyje, o jų formą bene pirmasis
ėmėsi tyrinėti vokiečių istorikas Theodoras Mommsenas (1817–1903). Jis teigė, kad kiekvienam žmogui
būdingas tam tikras kiekybinis mąstymas, tai yra mąstymas vienetais ar sutartinėmis tų vienetų sumomis. Ir
nuo pačių seniausių laikų tokiems skaičiavimams buvo
pasitelkiami rankos pirštai, jais ir mūsų laikais dažnai
skaičiuoja vaikai ar netgi suaugę žmonės. Pirmajame
„Romos istorijos“ (Römische Geschichte) tome, romėnų mato vienetus ir raštą nagrinėjančiame skyriuje, Mommsenas rašo: „Tuo metu, kai graikai atsiskyrė

Vilniaus katedros varpinės laikrodis. Autoriaus nuotrauka

nuo italikų, tradicinių skaičius žyminčių simbolių dar
nebuvo. Užtat trims patiems seniausiems ir patiems
būtiniausiems skaičiams – vienetui, penketui ir dešimčiai – pavaizduoti mes atrandame tris simbolius – I, V,
arba ∧, ir X, kurie akivaizdžiai nurodo pakeltą pirštą,
atvirą delną ir du sujungtus delnus. Šie ženklai nebuvo
perimti nei iš graikų, nei iš finikiečių, tačiau buvo tokie pat ir romėnų, ir sabelų2, ir etruskų.“ Tiesa, toliau
Mommsenas rašo nesiryžtantis teigti, kuri iš minėtų
genčių pirmoji pradėjo vartoti šiuos tris simbolius.
Taigi, vienas pirštas reiškė vienetą (lot. unus), jis buvo vaizduojamas vertikaliuoju brūkšniu – I. Du pirštai – du vienetus, tai yra II, trys – III. Ketvertas senovės
Romoje paprastai buvo žymimas simboliu IIII, o ne IV,
kaip yra mūsų dienomis. Pastaroji ženklų kombinacija (nors kai kada pasitaikanti viduramžių šaltiniuose)
išpopuliarėjo tik XIX a. Neretai pasigirsta tvirtinimų,
kad romėnai vengė vartoti derinį IV, nes juo prasideda
vyriausiojo dievo Jupiterio (IVPITER) vardas, tačiau
tai tikriausiai mitas, šiam teiginiui nėra jokių istorinių
patvirtinimų. Visgi IIII neretai galima pamatyti ir mūsų laikais. Laikrodžių meistrai šį keturių vienetų derinį
mielai naudoja ciferblatuose gražesnio dizaino sumetimais (IIII stilistiškai gražiau atrodo ir geriau dera su
VIII priešingoje ciferblato pusėje). Beje, būtent romėnišką kombinaciją IIII, o ne „naujadarą“ IV matome ir
XVII a. Vilniaus katedros varpinės laikrodyje.
Penki – V (lot. quinque). Šis skaičius buvo tam tikra
„tarpinė stotelė“ tarp vieneto ir dešimties romėniškojoje dešimtainėje sistemoje – penki vienos rankos pirštai.
Pasak Mommseno, V – tai grafiškai išreikštas atviro
delno su atlenktu nykščiu ženklas. Dabar šis ženklas
tapatus lotyniškai raidei V ir juo pažymimas atitinkamas fonetinis garsas, tačiau mokslininkas manė, kad
pirminis I, V ir X trejetas iš pradžių nurodė būtent
skaičius ir tik paskui pateko į romėnų raidyną (mūsų
dienomis lotyniška raidė V dažniausiai kildinama iš
graikų ypsilon, tad romėniškasis skaitmuo V ir lotynų
abėcėlės raidė V gali turėti skirtingą kilmę). Šešetą,
septynetą, aštuonetą išreiškė formulė V (penki) + I, II,
III (atitinkamas vienetų skaičius). X (lot. decem) – tai
dešimtukas, grafiškai simbolizuojantis du sujungtus
penketukus (VV) arba dvi plaštakas su dešimt rankos
pirštų.
Kalbėdamas apie likusius keturis ženklus (L, C, D
ir M) Mommsenas neatmeta atneštinės jų kilmės per
santykius su kaimynais versijos.
Skaičių 50 žymi simbolis L (lot. quinquaginta). Tai
irgi ne visai lotyniška raidė, o per pusę padalintas šimtą
reiškęs ženklas C (lot. centum). Galimas dalykas, kad
C (100) – tai Romoje kiek pakitusi graikų teta – Θ arba
gama – Γ, nors Etrūrijoje šimtui žymėti vartotas beveik
identiškas pusmėnuliu išlenktos linijos simbolis.
Kiti du ženklai – D (lot. quingenti – 500) ir M (lot.
mille – 1000).
Tūkstantį reiškiančio ženklo evoliucija ne visai aiški,
tačiau, Mommseno nuomone, jis galėjo kilti iš gerokai
pakitusios graikiškosios fi – φ. Italikų ir etruskų perimtas šis simbolis vis kito (nuo iki ), kol galbūt
supanašėjo su lotyniška raide M. Kiti tyrinėtojai teigia,

kad M – tai tiesiog pirma žodžio mille raidė. Skaitmuo
D (500) savo ruožtu dažnai kildinamas iš pusės senojo
tūkstantį reiškusio simbolio .
Žinoma, bendros visų šių simbolių kilmę ir istorinę jų
evoliuciją paaiškinančios teorijos nėra ir čia pateiktos
tik pačios populiariausios versijos. Pagaliau gali būti
ir taip, kad skirtingi aptariamųjų skaitmenų simboliai
yra skirtingos, nevienalaikės kilmės, tad mokslas dar
netaria galutinio žodžio.
Šiaip ar taip, subyrėjus Romos imperijai senieji romėnų skaitmenys dar ilgai buvo visuotinai vartojami
krikščioniškojoje Europoje, nors kur kas patogesnę
arabiškųjų skaitmenų sistemą dar X a. pabaigoje pradėjo populiarinti Gerbertas iš Orijako (apie 946–1003),
būsimasis popiežius Silvestras II.
Gerbertas buvo neįtikėtinai tais laikais išsilavinęs
žmogus. Kaip „Anglijos karalių istorijoje“ rašo Viljamas Malmsberietis (1095–1143), dar būdamas jaunas
jis Ispanijoje iš saracėnų išmoko daug nuostabių dalykų – aritmetikos, astronomijos, geometrijos, taip pat,
„be jokios abejonės, buvo vienas pirmųjų, susipažinusių su saracėnų abaku“3. Kadangi išsilavinimu ir erudicija lenkė netgi pačias šviesiausias to meto Europos
galvas, kur kas tamsesnėje viduramžių visuomenėje
pradėjo sklisti kalbos, kad visas Gerberto pažinimas
yra iš velnio. Tad daugelis jo pastangų populiarinti
mokslą buvo tiesiog ignoruojamos arba nesulaukė susidomėjimo.
Kitas arabiškųjų skaitmenų populiarintojas matematikas Fibonacci (apie 1170–apie 1250) 1202 m. išleistoje knygoje „Liber Abaci“ rašė, kad dar vaikystėje
buvo supažindintas su „indiškais skaičiavimais“. Savo
garsųjį veikalą jis parašė norėdamas pristatyti skaitytojams arabiškuosius skaitmenis, taip pat siekdamas
pademonstruoti naujosios sistemos pranašumą prieš
senąją atliekant įvairius aritmetinius sprendimus. Nors
Fibonacci raštai sulaukė didelio populiarumo, patį autorių ėmėsi globoti Šv. Romos imperatorius Frydrichas
II, o 1240 m. Pizos respublika mokslininkui skyrė solidžią pensiją, arabiškieji skaitmenys sunkiai skynėsi
kelią. Konservatyvioji Europos viduramžių visuomenė
į šiuos simbolius žvelgė kaip į nuodėmingus saracėnų ženklus, tad, pavyzdžiui, pačioje XIII a. pabaigoje Florencijoje visos piniginės operacijos naudojantis
arabiškaisiais skaitmenimis buvo uždraustos. Žinoma,
visi panašūs draudimai liudijo naujųjų skaičių populiarėjimą, tačiau savo pergalės jiems teko palaukti dar ne
vieną šimtmetį. Kasdieniame gyvenime romėniškuosius simbolius arabiškieji nukonkuravo tik maždaug
XV–XVI a.
Kelis tūkstančius metų Europoje vyravusi romėniškoji skaitmenų sistema pralaimėjo dėl nelankstumo.
Naudojantis romėniškaisiais simboliais buvo sunku atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, o ypač ilgas pasikartojančių ženklų eilutes buvo ne taip jau lengva greitai
iššifruoti. Ir visgi romėnų simboliai nebuvo visiškai išstumti. Taip, jie užleido daugelį turėtų pozicijų, tačiau
išsaugojo tam tikrą aristokratišką orumą ir šiandien yra
naudojami ypatingiems atvejams ar siekiant išskirti ką
svarbaus: amžiams, tūkstantmečiams nurodyti, leidinių
tomams ar ištisiems knygų skyriams žymėti, retro stiliaus laikrodžių ciferblatuose ar tiesiog norint šiek tiek
prisiliesti prie istorijos.

– Vitalijus Michalovskis –

1

Vakaruose arabų skaitmenys dažnai vadinami indų ir
arabų skaitmenimis. Šis pavadinimas teisingesnis, nes
tikroji jų tėvynė – Indija. Arabiškaisiais dažnas juos vadina
todėl, kad į Europą jie pateko per Ispanijos maurus. Patys
arabai šiuos skaitmenis visuomet vadino indiškaisiais.
2
Čia tikriausiai turėtų būti „sabinai“ – viena iš Romos
pašonėje gyvenusių italikų genčių, kurios nariai greitai
asimiliavosi ir tapo visateisiais romėnais.
3
Abakas – antikoje naudota senovinė skaičiavimo lenta.
Krikščioniškojoje Europoje abakas buvo beveik pamirštas,
bet iš naujo atrastas X a. pabaigoje.
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Gurkšnis pamąstymų iš pajūrio
Gulim kaip ruoniai, vienas šalia kito, ne visai estetiškai
išsižargstę – juk čia paplūdimys, viskas galima. Kopose
nebėra kuo kvėpuoti, todėl vietelė prie vandens – itin
brangi. Apie vidudienį jau nebėra kur pasitiesti – niekas
nepaiso gydytojų rekomendacijų, atseit šis dienos metas
ypač pavojingas. Visi: ir močiutės, ir vaikaičiai, jaunuoliai ir žilstelėję – nori daug ir iš karto. Pusę dienos ant
pilvo, kitą – ant nugaros. Įdegis garantuotas. Daug dirbame, atvirauja šalimais gulinti „kaimynė“, nėra kada
ilgai gulinėti. Suprantu: atėjai, atsigulei, pasiėmei... už
visus metus. Svarbu įtikėti, kad šitai padės.
Per tokią žmonių tirštybę jūros nematau. Negirdžiu
jos ošimo. Tik gelbėtojų stoties muzika: būgnų tamtamų
smūgiai į smegenis ir pirmyn atgal vaikščiojančių prekeivių (nuoširdžiai jų gaila – per tokią kaitrą!) kartojama
mantra: „Karšti čeburekai! Kepta duona! Karšti, skanūs
čeburekai! Kepta duona!“ (Alus – savo. Potekstėje.)
Smėlyje pilna kamščių ir nuorūkų. Užkasame, kai niekas
nemato. Tiesą sakant, nuo ko slepiame? Nuo kaimynystėje
gulinčių ar įstatymo sergėtojų? Kokioje kitoje šalyje tai
būtų tas pat: pabandyk į Airijos ar Vokietijos paplūdimį
atsinešti alaus. Arba prisidegti cigaretę viešoje vietoje. O
paskui ją užkasti, nelyginant katinas savo „veikalą“. Štai
jauna mama atveda prie vandens dvejų trejų metų sūnelį
ir ragina nusišlapinti. Ne ką jis ten tuo savo sūrymėliu
suterš, svarbiau – mamos nuostata, pamoka. Visi stebime ir tylime – nesinori gadinti(s) atostogų nuotaikos.
Ramybės, noriu tik ramybės, bet ieškau jos ne ten... Tik
jau ne Palangoje tokiu karštymečiu.
Apsigyvename senos palangiškės namuose. Privatus
namas, sodelis. Daugybė gėlių. Zita – mūsų šeimininkė –
pasakoja, kad šį sklypą gavo jos tėvelis, Palangos pašto
viršininkas, dar prezidento Antano Smetonos laikais. Ji
pati – buvusi mokytoja. Senosios kartos inteligentai –
pagarbūs su kitu, gerbiantys save. Po ponios Zitos namelio stogu – daugybė nuolat besikeičiančių poilsiautojų.
Visi kambarėliai, palėpės, net lauko sandėliukas pritaikyti
vasaros sezonui. Vienu metu suskaičiuoju net 27 poilsiautojus. Tarp jų – ir pagyvenusi pora, ir jaunimėlis, atvykęs
tik savaitgaliui, ir šeima su mažais vaikučiais. Vonia – tik
viena, vienas dušas, du tualetai, mažutė virtuvėlė (bet
joje galima rasti net prieskonių – viskas poilsiautojams).
Esame susikimšę, ypač kai visi sugužame iš paplūdimio,
bet per savaitę – jokio incidento, jokio ginčo. Visiems
visko užtenka. Stebiuosi ir stebiu, kas kuria šią jaukią
atmosferą. Esame čia laikinai – galime pakentėti. Laikini esame ne tik poilsiaudami – kodėl taip sunku šitai
suprasti, kai sugrįžtame į namus? Į šeimą? Į darbus?
Įpareigoja tikriausiai pagarbus ponios Zitos elgesys su
kiekvienu: net ir tie, kurie prabangiais automobiliais
įvažiavę kone į pat darželį (kad po langais, kad matytų savo turtą ir nakčia), elgiasi mandagiai, nedemonstruodami
savo pranašumo. Šviesa ir gerumas, sklindantys iš mūsų
šeimininkės veido, išvagoto šypsenos raukšlelėmis, kuria
malonią, ramią atmosferą. Ji veikia kiekvieną: juk negali
pasirodyti blogesnis, nei esi iš tikrųjų. Nebelieka prasmės
„kovoti už būvį“, kai kiekvienam visko pakanka.

Nors sodyba pačiame Palangos centre, šalia Jono
Basanavičiaus gatvės, tuoj pat už vartelių teka (tiksliau –
stovi) kanalo vanduo. Pažaliavęs ir dvokiantis. Kodėl jo
niekas nesiryžta išvalyti? Čia pat – kavinės, restoranai,
besipelnantys iš poilsiautojų. Dalį pajamų galėtų (turėtų?)
atiduoti kurortui tvarkyti. O gal visi pinigai nusėda
privačiose – verslininkų ir valdžios vyrų – kišenėse?
Vieną dieną paskiriame kultūrai – per daug nusvilęs
kūnas prašosi atgaivos. Mano emigrantė – vaikaitė iš
Airijos (tebeturinti Lietuvos pilietybę, o mažesnioji, jos
sesutė, jau gimusi svetur – neturi) – užsigeidžia pamatyti
Birutės kalną: apie vaidilutes ir jų saugomą šventąją ugnį
mūsų naujieji emigrantai, ko gero, savo vaikams kalba
dažniau. Gal prabyla tėviškės ilgesys. Istorija, persisunkusi per mūsų sąmonę, sudaro tautiškosios tapatybės esmę.
Dukra vaikaitei daug pasakoja apie garbingus Lietuvos
laikus, kunigaikščius ir jų pilis, gynusias nuo kryžiuočių.
Dabar, susitikusios Lietuvoje, turėtume suspėti šį tą pamatyti, o vasara trumpa.
Įsitikinau, kad daug ko, kasdien matydamas, nebematai.
Apsineša kasdienybe, atbunka ne tik akys, bet ir širdis.
Nebepastebime to, kas yra. Nepastebime ir to, ką esame
neleistinai praradę. Požiūris iš šalies pabudina mąstymą:
naivus dešimtmetės vaikaitės klausimas priverčia į visa tai
pažvelgti kitomis akimis. „O tai kur tas Birutės aukuras? –
kai užlipame ant kalno, klausia mano emigrantė. – Mama
sakė, kad čia vaidilutės dieną naktį kūreno šventąją ugnį.“
O aukuro nėra. Jo vietoje – koplytėlė Šv�����������������
č.���������������
Mergelei Marijai, Dievo Motinai. Ir jokio ženklo, kad čia būta pagoniško
aukuro. Tik kalno papėdėje kukli, dar sovietmečiu
pastatyta Birutės skulptūrėlė (1965, autorė Konstancija
Petrikaitė-Tulienė) ir stendas su liudijimu, kad šis kalnas
yra garbingos praeities. Pagoniškasis prigimtinis tikėjimas
nėra pramanai. Jis turi istorinį pagrindą. Mūsų protėviai
šį kalną pasirinko kaip ypatingą. Vėliau, Kęstučiui mirus, Birutė, niekada nepriėmusi krikšto, grįžo į Palangą
ir paprašė ją čia palaidoti. Katalikų bažnyčia, nugriovusi
aukurą, išvaikė žynius. 1582 metais Motiejus Strijkovskis
kronikoje rašė, kad „Palangoje prie jūros kuršiai šventos
Birutės vardu tebevadina kalną ir iškilmingai Birutės
šventę švenčia toje pačioje vietoje, kur Romos kunigai
atvažiuoja ir iš žvakių bei aukų nemažą pelną gauna“.
Liudvikas Jucevičius dar 1842 metais rašė: „Liaudis su
didžiu dėkingumu atmindama tos kunigaikštienės dorybes po mirties įskaitė ją į savo dievų tarpą. Net kai visai sunyko pagonybė Žemaičiuose, pastarieji nesiliovė
Birutės laikyti šventąja.“ Ar tai pagoniškojo tikėjimo
rudimentai, o gal... tautos gyvasties šaknis? Prigimtinio tikėjimo neįmanoma numarinti, kad ir kokiu rūbu
jį apvilktum, jis gyvas, nes išreiškia esmines dorovines
vertybes. Dievai atspindi žmonijos vystymąsi, žmogaus
mąstymo raidą. Pagonių vaidilutę Katalikų bažnyčia
pavertė šventąja, nesugebėdama kitaip įveikti žemaičių
pagarbos senajam tikėjimui. Taigi Švč. Mergelės Marijos
koplyčia ant Birutės kalno neturi nieko bendro su pagonių
tikėjimą išpažinusia Birute. Kodėl bijome atstatyti senus
paminklus – aukurus, kuriuos nugriovė naujojo tikėjimo

nešėjai? Argi jie vis dar kelia grėsmę? Gal tai būtų tiesiog
istorinės tiesos atkūrimas? Juk nei Gedimino pilis, nei
Valdovų rūmai nekelia grėsmės dabartinei Prezidentūrai?
O gal tikėjimo klausimai yra opesni už žemiškosios
valdžios institucijų pripažinimą? Manau, kad mūsų senasis tikėjimas yra tautinis kultūrinis paveldas kaip ir dainos, pasakos, etnografiniai kostiumai, buitiniai pastatai.
Todėl kaip tautinio paveldo dalį turėtume jį saugoti, juo
domėtis.
Vakarop – saulelės palydėjimas ant Saulės tilto. Taip jį
mano vaikystėje vadino tėvai, tetos ir dėdės. Saulės tiltas –
į jūrą. Susitikti ir atsisveikinti. Su grimztančia į jūrą saule.
Su praėjusia diena. Tie patys žmonės, dieną drybsoję lyg
ruoniai, dabar – šventiški, pakylėti, dvasingesni. Visai
kitokie, lyg ne tie patys. Girdžiu šnekant įvairiausiomis
kalbomis: rusų, latvių, lenkų, estų, vokiečių, anglų. Į
vakarėjančią saulę žvelgia žmonės iš Tekančios Saulės
alies – japonai ypač susidomėję, susikaupę. Kasdienis
saulės kelias negali nestebinti. Stebuklas, pasikartojantis kasdien. Milijonus metų. Visų tautų, visų tikėjimų
žmones jis vienija, nes atliepia žmogiškosios būties
esmę. Žmogus tapo žmogumi, kai pirmą kartą pakėlė akis
į saulę ir suvokė jos reikšmę savo gyvasčiai. Jaučiame
tai instinktyviai, todėl minios žmonių iš įvairių kraštų kas
vakarą žiūri į saulės laidą, apimti sakralaus virpulio. Jis
vienija. Be žodžių. Be prievartos.
Dabar Saulės tiltas pavadintas Draugystės tiltu. Tarsi
tik dabar trys prie Baltijos gyvenančios tautos suvokė
draugystės vertę ir nusprendė draugauti. Tačiau šis tiltas
į jūrą – tarsi simbolis ar poetinė metafora, kurią galime
aiškintis įvairiai, ir visi pavadinimai jam tinka: ir Meilės,
ir Vilties, ir Grožio, ir Harmonijos.
Kas buvo tokio neįprasto tilto (nejungiančio krantų)
sumanytojas? 1589 metais (prieš 425 metus!) Lenkijos
karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza
davė leidimą anglams (kažin, kodėl anglams?) įrengti
akmeninį molą laivybai. Taigi sumanymas buvo labai
praktiškas. Tik 1892 metais grafas Juozapas Tiškevičius
atsisakė praktinių tikslų ir tiltą atidavė pėstiesiems –
pasivaikščiojimams, saulės palydėjimui. O 1899 metų
rugpjūčio 20-ąją (prieš 115 metų!) prie tilto stovėjusioje
daržinėje buvo pastatytas pirmasis lietuviškas spektaklis –
Keturakio „Amerika pirtyje“. Trumpa informacija apie
šio tilto istoriją galėtų būti surašyta stenduose jo prieigose. Pravartu būtų apie jį pasiskaityti ne tik keliautojams
iš kitų kraštų; ne ką apie jį žino ir mūsų tautiečiai, atostogaujantys seniausiame Lietuvos kurorte. Pasidomėjimas
jo praeitimi galėtų tapti dvasiniu penu saulės prinokintam
kūnui, duokle atostogaujančiam mąstymui, jūros laisvės
gurkšniu sielai.

– Regina Jasukaitienė –

Šventoji palanga
Ak Šventoji, garbingoji Palanga... Žiemą laukiam, pavasarį laukiam, vėluojančią
vasarą raginam ir strimgalviais neriam pajūrin lyg vaikai, taškynių pasiilgę. Nieko
atsitiktinio – tai ne tik žodžių, vietovardžių sutapimas, susidūrimas, klaida. Daugelio
lietuvių, kitų tautybių poilsiautojų vizijose Palanga – gyvenimo tarpinis, išties nepralenkiamas atsigaivinimu, įspūdžiais, malonumais uostas.
Nuriedėję, klaupiamės Šventojoj Palangoj, meldžiamės jos jūriškai sielai, sūriškam vandeniui ir druskingam iki ląstelių praninkančiam smėlėtam orui, apsirenkam
aplinkui tarpstančias nuorūkas, butelių kamštelius, kitokias poilsiautojų liekanas ir
atsiduodam saulės kutenimams.
Ak Šventoji Palanga, mes be tavęs nenurimsim, o tavęs neregėję mirsim, atgimsim,
vėl svajosim, liteurus taupysim, norėsim tavin nukeliaut, šventu jūros vandeniu kojas
apsiplaut ar bent apsišlakstyt, nes maudytis ne visai tyram vandeny baugoka.
Ženklai, simboliai prasmingi – Šalčininkų autobusų parkas nesuklydo pasikabinęs ranka rašytą maršruto lentelę: ŠVENTOJI PALANGA. Ji išties šventoji. Nepabaigsim šio rašto arba maldos žodžiu amen, nes Palanga – saulėtas, šniokščiantis,
joduotas, taigi viskuo nuolatos gyvybingas langas į nurimusią arba raudančią jūrą ir
pamariškas dausas.

– Valdas Debesis –
Autoriaus nuotrauka
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Mitas apie raštligę
Vidurio amžiaus krizės apimta Europa skaudžiai rėkauja ant gramatinės šviesokaitos išsekintų asmenų.
Tuo tarpu vakarinėje Žemės pusėje, dabartinėje Peru
(rus. перо – plunksna), pulkas neeuropiečių įkurdina
valstybę, kurioje visai neplanuotai įsiviešpatauja raštligė (rašyti + liga).
Neišlikę istoriniai šaltiniai ir tebevykdomo genetinio
tyrimo išvados šią gamtos stichiją apibūdina kaip eteriu perduodamą, sparčiai progresuojančią epideminę
ligą, neretai peraugančią į baisingai nevaldomą, taigi
paveldimą ydą. Šį užkrečiamą dvasinio nestabilumo
būvį – raštligę šiuolaikiniai terminologai savo nuožiūra pervadino į grafomaniją (gr. γραφειν (grapho) – rašyti + μανία (mania) – potraukis, beprotybė), o šaliai
suteiktas nelabai garbingas, tačiau skambus Inkų valstybės (angl. ink – rašalas) pavadinimas, valstybės gyventojus pravardžiuojant, t. y. vadinant, inkais arba
tiesiog – rašalais.
Vargiai logiškus, todėl įtartinai simptomiškus išvedžiojimus rašalai pateikia simbolinių piešinukų pavidalu. Slapta nuaustą vaizdinę medžiagą jie tučtuojau
paviešina. Viešinimo procesas dažnai įgauna į poravimąsi panašaus ritualinio šokio formą. Deja, nesimetrišką, nes dėl bendro rašto stokos pavienių inkų rašmenys
suprantami tik jų pačių. Legendos byloja, kad ben-

dra rašto sistema visgi egzistavo, tačiau dėl tam tikrų
aplinkybių (spėjama, įsiplieskusio konflikto tarp „skaitančiųjų“, „skaitančiųjų-rašančiųjų“ ir „rašančiųjų“
sluoksnių) sunaikinta trišaliu sutarimu.
Palaipsniui sergančiųjų daugumos šalyje iš „skaitančiųjų-rašančiųjų“ atskyla šamanų (ša [rytų Europos kalbų grupė] – tylos! + μανία (mania) – potraukis,
beprotybė) luomas. Šamanai ugdo žvitrios akies metodiką, tad yra gana įgalūs atskirti palyginti vertingus
kūrinius nuo visiškų rankos nevaldymo pasireiškimų.
Dėl to šamanams leista auginti graužikų rūšies atstoves nutrijas (trinti, ištrinti, nutrinti) ir suteikta privilegija nutrijų kailiu, o neretais atvejais ir krauju bet kada
užtušuoti rašalų tepliones.
Šamanų įtakai plečiantis, kalvočiausioje Inkų valstybės vietoje įkuriamas miestas Maču Pikču (pamatyti –
pykti). Miesto gyventojai garbina tituluotus rašalus ir
atvirkščiai – smerkia niekuo nenusipelniusius. Maču
Pikču griežtai uždrausta rašinėti bent triskart nutrintiems rašalams. Kadangi rašymas inkams yra neatsiejama kasdienybės dalis, šis draudimas reiškia palaipsnį
asmenybės žlugdymą. Norėdami atgauti kritusią reputaciją, nutrintieji dvejus metus turi segėti sunkiasvorius auskarus, žemyn tempiančius ausis. Šis specifinis
auklėjimo būdas įvestas dėl tikėjimo, kad ausų dydis
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tiesiogiai proporcingas girdimų patarimų skaičiui. Atsisakančius savanoriškai keltis reputaciją imta tremti į
stovyklą šalia Titikakos ežero (pavadinimo kilmė nežinoma).
Didėjant tremtinių stovyklos populiacijai, šamanų
galios menksta, kaip menksta ir pati valstybė. Galutinis
žlugimas įvyksta tada, kai rytiniame Žemės pusrutulyje
liaujasi nepaliaujami karai. Didinga rašytojų gildija su
jos lyderiu Pisaro (rus. писать – rašyti) netyčia laivais
atplaukia į gandais apipintą, raštligės sužalotą šalį. Rašytojai išgraibsto perspektyviausius rašalus (keisčiausia, tarp jų pakliūva vos keli šamanai), likusius nužudo
morališkai, o visą kultūrinį paveldą sudegina, nes kitokių trintukų, išskyrus ugnį, jie neturi.
Kai kurie atsivežtieji rašalai pateisina rašytojų gildijos lūkesčius ir tampa visateisiais jos nariais. Tačiau
dauguma kitų nepasinaudoja savo spėjamu potencialu,
tad yra išstumiami iš uždaro rato. Taip rašalai pasklinda
po visą žemyną, perima vietinius papročius ir galiausiai... vienas tolimas beraščių rašalų palikuonis parašo
mitą apie raštligę.

– Romas Timofejevas –

Deividas Preišegalavičius

Kur jie paprastai geria vandenį
Briedžiai
briedžiai
ar girdi koks nešantis
šis žodis
beveik jauti jų kailį
tvirtas ir baikščias
priklausomai nuo amžiaus
figūras
figūras kurias turi tik briedžiai
(čia praranda prasmę rombai
ovalai ir linijų susikirtimai)
briedžiai per didžiausius karščius
keliauja vandens
jie nusileidžia kopomis
į pajūrį
geria geria žiūri į besiplečiančią minią
aš nežinau kur jie įprastai
geria tikrai ne bare
briedžiai iriasi per poilsiautojų
marias atvėpusias burnas saulės
skėčius verslius tėčius ir mamas
su stilingais akiniais
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„žiūrėk Elžbieta juk tai briedis
koks gražus“ ką čia prigalvosi
gali jį vadinti prakilniu
romiu didingu
ar tiesiog kilniu asilu
tai nieko nepakeis
briedžiai dar kelias minutes
stovi jūroje ką jie mato
turbūt tą patį kaip ir minia
tik išsižioję dėl kitos priežasties
kitkam naudoja liežuvį
briedžiai išbrenda iš vandens
keliauja atgal į kopas
iš paskos keliauja ir minios
ekstazė kas netingi pyškina
fototelefonais skraido pikseliai
viena kita žuvėdra
ponia su zebro dryžumo
bikiniu pasitraukia iš kelio
briedžiams vaikai beveik pyksta
dairosi akmenų paleisti iš paskos
į keteras
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sakytum niekas nepastebi
kaip briedžiai dingsta
atgal į kopas
Kuvertas ir jūrinės zundos
maskuoja jų pasitraukimą
niekas neužfiksavo kodėl
jie čia buvo
nes kaip įamžinti troškulį
ir aš tiesiog nežinau
kur geria jie vandenį
kai saulė taip neplieskia
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