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Kovo 29, šeštadienis, 14:34
Nors maniau, kad neimsiu daug daiktų, vis tiek prisi-

kroviau šaldytuvo dydžio lagaminą. Paskui nebeturėjau ką 
veikti, todėl pasižiūrėjau atsitiktinai internete užtiktą do-
kumentinį filmuką apie kurmius. Žvėriukai visą gyvenimą 
praleidžia vieni, kasdami žemėje urvus ir ieškodami kirmė-
lių. Poravimosi laiku kurmių patinėliai, trumpam pamiršę 
sliekus, skrodžia žemę ieškodami patelių. Jas apvaisinę, pa-
lieka, o tos, pamiršusios kirminus, meistrauja guolį kurmiu-
kams. Jaunikliai gimsta pliki ir bejėgiai – visi kartu, sergimi 
budrios motinos akies, jie gyvena pirmąją, daugiau nebepa-
sikartosiančią, savo gyvenimo atkarpą. 

Dabar važiuoju autobusu, tyčia užsitamsinusi kompiuterio 
ekraną, kad niekas nematytų, ką rašau. Aš ir pati nematau – 

Balandžio 2, trečiadienis, 22:32
Tėvo namas, kuriame mudu su broliu gyvename, apsėstas 

vaiduoklių. Jaučiu, kad ten esame ne vieni. „Kliedi“, – sa-
ko Edgaras, kai ketvirtą rytą iš eilės randu visas virtuvės 
spinteles atvertas. „Gal katės darbas“, – spėlioja ir tikina, 
kad anksčiau taip nebuvę. Viską galima kaip nors paaiškinti. 
Tačiau man vis tiek nejauku ir kai Edgaro nebūna namuose, 
stengiuosi laiką leisti kieme. 

Kuo pasireiškia vaiduoklių egzistavimas? Man 
atrodo, kad namuose esama sunkaus oro, lyg kaž-
kas visą laiką tave stebėtų iš nugaros. Kartais ma-
tau, kaip juda užuolaidos, nors jokio skersvėjo nėra. 
Ir tos spintelės – taip, tai pats baisiausias dalykas. 
Šiuose namuose pastarąjį kartą nakvojau gal prieš 
penkerius metus, iškart po tėvo mirties. Paskiau na-
mas buvo negyvenamas, kol rugsėjį čia persikraus-
tė brolis, – jo aplankyti buvome atvažiavę šią žiemą 
su Jurijumi. Šalome, nes Edgaras nepasiruošė mal-
kų šaltajam sezonui, be to, kažkas ten buvo negerai 
su šildymo sistema, taigi elektrinėmis krosnelėmis 
šildė tik savo kambarį ir virtuvę. Nakvoti, žinoma, 
nepasilikome. Viešnagės metu nieko keisto nepa-
stebėjau, gal to sunkaus, vaiduokliško oro nesijau-
tė dar ir dėl to, kad vyravo žema temperatūra arba 
aš buvau ne viena? O juk nuo seno žinoma, kad 
būtent vieni žmonės prisigalvoja baisiausių daly-
kų: mitologizuoja užuolaidų krustelėjimą tapdami 
gąsdinančiu ir kartu gąsdinamu vargšeliu. Per tiek 
metų su šia aplinka labai susvetimėjau, o didelė 
erdvė man, pripratusiai prie mažų kambariukų, kelia baimę 
ir nežinią. 

Balandžio 3, ketvirtadienis, 22:32
Šiokiadieniai kol kas eina vienodai: pradėjau anksti keltis, 

taigi pabundu pirmiau už brolį, randu vaiduoklių atvertas 
spinteles, uždarau. Tada priberiu maisto Edgaro storai rudai 
katei, kurios plaukais nusivėlęs vienintelis kilimas prieme-
nėje (su kate bendraujame nedaug, nes ji kažkodėl pripažįsta 
tik brolį, o kai jo nebūna, laigo kieme nekreipdama dėmesio 
į mane ir neatsiliepia šaukiama). Išverdu stiprios kavos, iš-
kepu kiaušinienės su kumpiu. Girdžiu, kaip viršuje skamba 
brolio žadintuvas, po dvidešimties minučių pusryčiaujame 
ir jis išvažiuoja į darbą. Aš, bijodama vaiduoklių, su striuke 
ir kompiuteriu einu į lauką. 

Kartais per pertraukėlę pasivaikštau miške, kuris čia vos 
už gatvės. Tik įėjus į mišką, matyti juodi apskritimai, išde-
ginti kompanijų kūrentų lauželių, primėtyta nuorūkų, tuščių 
skardinių nuo alaus: tenka gerokai paeiti, kol patenki giliau, 
į švaresnę teritoriją. Miške, skirtingai negu mieste, pasiklysti 
nebijau, nes nuo pat vaikystės kažkaip intuityviai nujausda-
vau išėjimo pusę. Grybus taip pat pažįstu, nors mūsų šeima 
niekuomet nebuvo iš tų, kurios laisvalaikiu grybautų. Erkių 
savo kūne esu turėjusi tikrai daugiau negu dešimt, tačiau 

bijoti užsikrėsti kokia nors parazitine liga pradėjau tik išva-
žiavusi į miestą. Taigi vaikštau po mišką: patinka klausyti, 
kaip po kojomis traška šakelės, o kai užlipu ant lietaus pri-
sigėrusios samanos, rodosi, kad lipu ant kažkieno paliktos 
kempinės. Kvepia augalais ir puvėsiais. Nekintantis gamtos 
kvapas, tokie patys medžiai, tie patys save per šimtus me-
tų atkartojantys mėlynių krūmai. Pirmą kartą vaikščiodama 
miške pagaliau suvokiau, kokie visi šie kvapai seksualūs: 
įkvepi miško oro, o jauti gaivališkus kūno syvus. 

Paskiau, grįžusi namo, paskubomis išsitraukiu iš šal-
dytuvo vakarienės likučius ir nešildžiusi nešuosi laukan. 
Penktą grįžta brolis, atsiveža maisto ir gamina vakarienę, 
kalbamės. Edgarui patinka gaminti – jis ilgai kuičiasi prie 
daržovių apkepėlių ar pagal taisykles iškepto jautienos 
pjausnio – ruošia maistą kone matematiniu tikslumu. Miela, 
kad jis manimi rūpinasi ir visada padaro šio to daugiau, kad 
turėčiau kitos dienos pietums. Tai tikriausiai pirmas kartas 
gyvenime, kai tiek daug bendraujame. Anksčiau mus skyrė 
penkeri metai, paskui – miestai, skirtingi interesai ir gyve-
nimo aplinkybės. 

Edgaras atrodo vyresnis, negu yra, – su pražilusiais 
plaukais smilkiniuose ir nežymia kuprele, nes visą laiką 
vaikšto ir sėdi susilenkęs, panarinęs galvą. Vaikystėje bu-
vo užsisklendęs su savo gyvūnais – augindavo skruzdėles 
stiklainiuose, vikšrus sausainių dėžutėse, netgi kurklį, kurį 
tėvas sužeidė kauptuku, ir tą slaugė, kol vabzdys nugaišo. 
Kai paaugo, prasidėjo gyvatės terariumuose, kurias jis šer-
davo šaldytomis pelėmis, o aš bijodavau, kad vieną naktį 
raštuotosios netyčia nepabėgtų ir neįšliaužtų į mano lovą. 
Netikėjau, kad galima justi kokį nors ryšį su ropliais ir juos 
prisijaukinti, nors gerokai vėliau, kai brolis jau buvo baigęs 
su tomis gyvatėmis, žiūrėjau reportažą apie Kambodžoje 
gyvenantį berniuką, kuris užmigdavo tik apsikabinęs na-
muose laikomą milžinišką pitoną. 

Beje, Edgaras neseniai įkūrė veterinarijos kliniką. Po sky-
rybų pasiėmė paskolą ir pagaliau įgyvendino seną svajonę 
būti sau pačiam viršininku. Kol kas klinikoje, įsikūrusioje 
kažkur netoli centro (vis dar nebuvau ten nuvažiavusi), jie 
dirba dviese. Brolis dar neišgali samdyti valytojos, taigi pats 
po darbo pasilieka valanda ilgiau ir viską išplauna. 

Paklausiau, ar po skyrybų dar bendrauja su Danguole. Sa-
kė, kad nebe, bet tik todėl, kad ji pati nenori: jis nuoskaudos 
nejaučiantis – laikas, Edgaro nuomone, apskritai matuo-
jamas žmonėmis ir kartais tiesiog išaugi vieną, bet sutinki 

kitą. „Sutikai naują moterį?“ – paklausiau. O tas kažką mįs-
lingai numykė.

Jie susituokė dar tada, kai Edgaras mokėsi akademijoje. 
Pragyveno kartu dvylika metų – tai atrodo neįtikėtinai daug. 
Šiaip su Danguole niekada nerasdavau temų pokalbiams, 
nes ji atrodydavo nervinga ir kandi, visuomet pasitempusi 
ir mėgstanti vadovauti – Edgaras buvo jai po padu. Tebetu-
riu ją feisbuke: neseniai įsidėjo nuotraukas iš atostogų prie 
jūros, kur pozuoja su bikiniu ir šiaudine skrybėle, pasikeitė 
pavardę į mergautinę ir pasivadino savo santykius „įsipa-
reigojusi“. Gerai, kad jie neturėjo vaikų – tereikėjo parduoti 
butą ir pasidalinti pinigus. 

Taigi aš dabar taip pat esu išaugtinis žmogus, buvęs Juri-
jaus etapas – tiksliau, trumpas, vos keliolikos mėnesių, eta-
pėlis. Esu jam tik tai ir nieko daugiau. Edgaras, tiek metų 
pragyvenęs santuokoje, mano, kad turėčiau džiaugtis tuo 
vienatvės tarpu, kurį gavau, kad išnaudočiau jį kuo produk-
tyviau, nes tada visą energiją galima skirti darbui, nereikia 
prie ko nors taikytis ir gali tiesiog būti savimi – su visu bjau-
riausių savybių rinkiniu, kurį turi. Na, bet aš nebenoriu tik 
dirbti – noriu pagaliau suaugti ir jaustis už ką nors atsakinga. 
„Tu tiesiog jauti visuomenės spaudimą dėl savo amžiaus, – 
pasakė Edgaras. – Arba esi nesutverta ilgiems santykiams, 

tarp jūsų, menininkų, tai turbūt visai normalu?“
Jeigu nueičiau pas psichologą, jis pasakytų, jog 

santykių nemoku išlaikyti dėl to, kad anksti nete-
kau mamos ir nemačiau gražios šeimos pavyzdžio – 
likome našlaičiai, kai man tebuvo dešimt, o broliui 
penkiolika. Po jos mirties pas mus apsigyveno tėvo 
mama, šaukdavome ją vardu – Karalina. Močiutė 
nusileido tarsi iš giedro dangaus, mat mamai esant 
gyvai pas mus niekada nesisvečiuodavo ir žaislų 
per gimtadienius nedovanodavo. 

Karalina priklausė Jehovos liudytojams, taigi 
didžiąją dalį laiko praleisdavo vaikščiodama į su-
sitikimus, nešiodama knygas po žmonių namus ir 
žadėdama atsivertusiems amžinąją karalystę, kuri 
turėjo ateiti, pasak jos, 2000 metais. Karalina ti-
kėjo, kad po nukryžiavimo Dievas Sūnų paėmė į 
dangų ir žemėje įkūrė Jehovos liudytojų organi-
zaciją, kurios nariai siekė tobulai gyventi pagal 
Kristaus pavyzdį žemėje (o žemę neteisėtai valdė 
Šėtonas). Organizacija išsilaikė tik šimtą metų po 
Kristaus mirties ir vėl prikelta buvo tik artėjant 
pasaulio pabaigai – Amerikoje XIX a. pabaigoje. 

Karalina žinojo, kad labai greitu laiku Dievo valdymas taps 
visiems regimas: tuomet bus sunaikintas Šėtonas ir jo tar-
nai, o žemėje įsiviešpataus amžinas Rojus, kuriame gyvens 
ištikimi liudytojai, skelbę Jehovos vardą. Suprantama, visi 
kiti bus sunaikinti – Dievas amžinam gyvenimui pakviesiąs 
tik jehovistus. 

Keista, bet Karalina, aistringai siekusi įtraukti žmones į 
liudytojų tarpą, beveik nedėjo pastangų atversti į teisingąjį 
kelią savo sūnų ir anūkus – užteko kelių jo pasišaipymų ir 
jaunatvinio mano su broliu nihilizmo, kad močiutei nusvirtų 
rankos ir ji daugiau niekada nesistengtų pergalėti savo šei-
mos. Taigi ir į mūsų auklėjimą Karalina beveik nesikišo – tie-
siog rūpinosi, kad bent tris kartus per savaitę pavalgytume 
šiltos sriubos ir turėtume švarių rūbų. Ryškiausiai pamenu, 
kaip atsisėdusi svetainėje ji apsidėliodavo knygomis ir užsi-
dėjusi mažutėlius akinius, primenančius pensnė, skaitydavo 
„Sargybos bokštą“, o aš šalia įsitaisydavau su Astrida Lind-
gren. Tiesa, pradžioje, įvertinusi mano gebėjimą raiškiai 
skaityti, Karalina buvo nusivedusi mane į jehovistų susirin-
kimą „karalystės salėje“ – ten aš visiems skaičiau ištraukas 
apie Jėzų, vaikščiojantį vandeniu. „Karalystės salėje“ buvo 
ir daugiau vaikų, tačiau visi kažkokie ramūs ir nekalbūs – 
jiems knygų skaityti ten niekas neduodavo. O man pavyko 



2014 m. rugsėjo 12 d. Nr. 33 (1195)2 ŠIAURĖS        ATĖNAI

Metas skaityti Koraną?

„Jei sutiksi savo kelyje Budą – užmušk jį“LaIKu Ir NELaIKu

„Nebūkite bailiai ir nesiųskite mums bepiločių lėktuvų. 
Vietoj to siųskite mums savo karius, tuos, kuriuos paže-
minome Irake. Mes pažeminsime juos dar kartą ir Dievo 
valia iškelsime Alacho vėliavą Baltuosiuose rūmuose“, – 
ambicijų prieš „Vice News“ kameras neslepia ginklą 
apsikabinęs „Islamo valstybės“ (IS, buvusios ISIS) dži-
hadistas. „Vice News“ kažkaip sugebėjo į organizaciją 
infiltruoti reporterį Medyaną Dairiehą – jis tris savaites 
gyveno su tais, kurie svajoja apie greitą globalaus kalifato 
sukūrimą. Praėjus keletui savaičių po filmuotos medžia-
gos pasirodymo, pasaulį pašiurpino vieša amerikiečių 
žurnalisto Jameso Foley egzekucija, paskui britų žurna-
listo Steveno Sotloffo nužudymas. Abi egzekucijos vyko 
nukertant galvą. Kas žino, galbūt M. Dairieho „išdavys-
tė“ buvo vienas iš tokių veiksmų katalizatorių?

IS šiurpą kelia dėl kelių dalykų. Tai ne vien brutalus, 
laukinis, viduramžius primenantis žiaurumas ir tokie 
žudymo bei kankinimo metodai, dėl kurių su IS ryšius 
nutraukė net „Al Kaida“. Didesnį nerimą kelia organiza-
cijos tarptautinis mastas, nes „Islamo valstybė“ neketina 
apsiriboti Sirija, Iraku ar Vidurio Rytais apskritai. Pareiš-
kimai apie Ispanijos rekonkistą, užgrobtų žemių iki pat 
Džakartos susigrąžinimą, vėliavos Vašingtone iškėlimą iš 
pradžių rodėsi visiškai nerealistiški, net naivoki. O tada 
pasaulis išgirdo juodai nuo galvos iki kojų vilkintį J. Foley 
egzekutorių, žodžius tariantį su beveik akivaizdžiu Lon-
dono akcentu. 

Didelė dalis IS kovotojų yra Vakarų Europoje, JAV, Ka-
nadoje, Australijoje augę asmenys, turintys šių šalių pi-
lietybę (yra žinoma, kad kalifato kovotojų gretas papildė 
bent 500 Didžiosios Britanijos piliečių). Dokumentinia-
me filme matome, kaip M. Dairiehas filmuoja ir kalbina 

buvusį Nyderlandų gyventoją, su mažamečiu sūnumi at-
vykusį į IS okupuotas teritorijas prisidėti prie džihadistų. 
Buvęs Nyderlandų pilietis braukia džiaugsmo ašaras: pa-
galiau jis gali teigti esąs ne iš nuodėmingųjų Nyderlandų, 
o iš „Islamo valstybės“. 

Kad ir kaip pasibaigtų kryptingai vykdoma IS ekspan-
sija, dalis tokių džihadistų kaip minėtas buvęs Nyderlan-
dų pilietis tikrai dėl vienokių ar kitokių priežasčių norės 
grįžti į Nyderlandus, Didžiąją Britaniją, JAV ir kitur. Gal-
būt įsikurti tose šalyse iš naujo, galbūt stiprinti religinių 
ekstremistų bendruomenes, o galbūt numesti vieną kitą 
bombą. Kokiais būdais juos oro uostų patikros punktuose 
reikės atskirti nuo padorių piliečių ir padorių musulmonų? 
Apie tai „Delfi“ straipsnyje „Kur veda Vakarų pataika-
vimas islamistams“ kalba Mykolo Romerio universiteto 
docentas Ramūnas Trimakas. Anot jo, rastis IS palankią 
terpę sukūrė perdėtas politkorektiškumas ir intelektualų 
pastangos pateikti islamą kaip taikos religiją. 

Negi IS ir yra tikrasis islamo veidas? Ar Alachui šian-
dien tikrai geriausiai atstovauja juodos ir baltos spalvų 
vėliava, arabų kalba skelbianti: „Nėra kito Dievo, tik 
Alachas, o Mahometas yra jo pranašas“? Musulmonai 
visame pasaulyje skelbia, kad IS tik prisidengia islamu, 
ir siunčia internetinius iššūkius (pastaruoju metu labai 
populiarus būdas atkreipti dėmesį į bet ką – turbūt nerei-
kia priminti ledo kibirų?), skatinančius nusifilmuoti su-
deginant „Islamo valstybės“ vėliavą. Grįžtant prie to, ar 
IS išties atstovauja islamui, nerimą turėtų kelti ir tai, kad 
savo veiksmus ir siekius IS grindžia ne tik konkrečiomis 
Korano eilutėmis, bet ir istoriniais pavyzdžiais. Šventieji 
islamo tekstai skelbia, kad pats Mahometas nurodė, jog 
su kitatikiais musulmonai gali elgtis trejopai: įtikinti juos 

atsiversti į islamą, reikalauti mokėti duoklę arba skirti 
mirties bausmę. Teologas Markas Durie teigia, kad taikiai 
bandoma pateikti islamo ir kitų religijų koegzistencija per 
istoriją rėmėsi būtent šiais trimis principais. Šiandien IS 
tokius mokesčius renka iš jezidų ir katalikų religinių ma-
žumų, kurios yra išsibarsčiusios po Siriją ir Iraką. Turbūt 
net nereikia minėti, kad tokia rinkliava paprastai esti tiek 
nesąžiningai didelė, tiek neproporcingai dažnai renkama.

Televizija, laikraščiai ir interneto portalai paprastai ro-
do patį juodžiausią islamo veidą, bet tam veidui iš tikro 
atstovauja labai nedidelė dalis visos musulmonų populia-
cijos. Vidurio Rytų eksperto Joelio Richardsono atlikti ty-
rimai rodo, kad iš 1,5 mlrd. pasaulio musulmonų radikalai 
gali būti apie 10–15 proc. Kita statistika teigia, kad šis 
skaičius tėra 7 proc., kai kurie jį pakelia ir iki 35 proc. 

M. Durie nėra neteisus, kaltindamas Vakarus teologiniu 
neraštingumu. Dabar nėra pats tinkamiausias laikas švais-
tytis teiginiais „štai ir atsiskleidė tikrasis islamo veidas“ 
ar ieškoti argumentų, kodėl islamas nėra taikos religija. 
Religiją praktikuoja ir aiškina žmonės, ji nėra statiškas ir 
laike užstrigęs darinys: teiginys, kad pagrindinis krikščio-
nybės postulatas yra meilė, būtų pasirodęs mažų mažiau-
siai keistas kryžiaus žygių metu okupuotose teritorijose 
gyvenusiems žmonėms. Kol kalifatas neatėjo iki Europos, 
Korano skaityti nėra būtina, tačiau šiandien svarbiausia 
yra visomis išgalėmis palaikyti taikiąją islamo pusę. Ži-
noma, jokiu būdu nepamirštant, kad egzistuoja ir kita. 

– marIJa saJEKaITė –

Nuo Horo kalno jie leidosi į kelionę Nendrių jūros ke-
liu, norėdami apeiti Edomo kraštą. Bet pakeliui žmonės 
neteko kantrybės. Jie kalbėjo prieš Dievą ir Mozę: „Ko-
dėl išvedei mus iš Egipto numirti dykumoje? Juk čia nėra 
nei maisto, nei vandens, – mes bjaurimės tuo niekam tiku-
siu maistu.“ Tada VIEŠPATS pasiuntė žmonėms ugningus 
žalčius. Jie gėlė žmones, ir nuo to daug izraeliečių mirė. 
Žmonės ėjo pas Mozę ir sakė: „Nusidėjome, nes kalbė-
jome prieš VIEŠPATĮ ir prieš tave. Užtark pas VIEŠPA-
TĮ, kad atimtų nuo mūsų žalčius.“ Mozė tad meldėsi už 
žmones. VIEŠPATS tarė Mozei: „Pasidirbk ugningą žaltį 
ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pa-
žvelgęs į jį liks gyvas.“ Mozė tada padirbo varinį žaltį ir 
pridėjo jį prie stulpo. Kada tik žaltys ką nors įgeldavo, tas 
žmogus pažvelgdavo į varinį žaltį ir likdavo gyvas.

Sk 21, 4–9

Tai paskutinis iš liaudies nepasitenkinimo ir murmėji-
mo epizodų su Moze susijusioje istorijoje Penkiaknygė-
je. Kaip ir kiti epizodai, šis turi tuos pačius elementus: 
kelionės maršruto nuoroda, liaudies nepasitenkinimas, 
nuosprendis, liaudies atgaila ir Mozės įsikišimas, galiau-
siai – parūpinamas priešnuodis ar kita priemonė, kuria 
bus įveikta problema (mana iš dangaus, kartus vanduo 
padaromas gėlas, vanduo ištrykšta iš uolos ir kt.; žr. Iš 
15–17, Sk 11). Formaliai žiūrint epizodas standartinis, ir 
pagrindinė problema vis ta pati – maisto (ar vandens) trū-
kumas ar pobūdis, vedantis žmones iš kantrybės dykumo-
je, kas nuolat verčia gręžiotis atgal, prisimenant Egiptą ir 
jame turėtas gėrybes, kurias teko palikti, beldžiantis neži-
nia kur. Visiems pasitaiko netekti kantrybės. Hebrajiškas 
žodis, reiškiantis kantrybės netekimą, pažodžiui reiškia 
sutrumpėjimą: „Ir sutrumpėjo žmonės...“ O tada ir Die-
vas... Savotiškai gražu, kad nėra šiose istorijose roman-
tizmo nudailintų egzaltuotų seilėtų santykių su sacrum... 
Paprastas subjektų ir individų „su charakteriais“ brūžini-
masis kampais. 

Tačiau yra ir kitas, gal įdomesnis, gyvačių motyvas. Lie-
tuviškuose katalikiškuose vertimuose randame „žalčius“ 

(gal dėl to, kad lietuvio ausiai žodis „žaltys“ artimesnis 
nei „gyvatė“, gal dėl to, kad reikėjo vyriškosios giminės 
šliaužiančio padaro, kad sietųsi su senovės Artimuosiuose 
Rytuose gal ir buvusiu šio padaro simboliniu fališkumu, 
dėl kurio jo vaizdinys buvo naudojamas stabmeldiškuose 
erotizuotuose kultuose), tačiau visiems žinoma, kad žal-
čiai nenuodingi, todėl aš čia visur „žalčius“ keisiu „gy-
vatėmis“. 

Ugninga arba liepsnojanti gyvatė – hebrajiškai seraf, 
iš kur ir serafim (daugiskaita) – gerai žinomos dangiškos 
būtybės, saugančios Dievo sosto prieigas pranašo Izaijo 
regėjime: „Aplinkui stovėjo jam tarnauti pasiruošę sera-
fimai. Kiekvienas turėjo šešis sparnus: dviem dengė savo 
veidus, dviem dengė kojas ir dviem plasnojo ore“ (Iz 6, 2). 
Gyvatės kojų, kaip žinoma, neturi, todėl Izaijo regėjime, 
turėtų būti aišku, kalbama apie liepsnojančias būtybes, 
ne apie liepsnojančias gyvates. Kai kuriuose šios ištrau-
kos vertimuose (į rusų ar lietuvių kalbą) vietoj „ugnin-
gos gyvatės“ rašoma „nuodingos gyvatės“, esą jų nuodai 
degina lyg ugnis. Tiesa, aramėjiškas seraf gali reikšti ir 
nuodingą, ir ugningą, kaip aiškinama viename midraše: 
„Jos vadinamos ugningomis gyvatėmis, nes jos sudegina 
gyvenimą.“ Bet tai jau interpretacija. Kitoje aramėjiškoje 
interpretacijoje (Pseudojonatano Skaičių knygos vertime) 
skaitome: „Ir nusileido iš aukšto dangaus bat-kol [perso-
nifikuotas Dievo balsas – akp], ir tarė: „Ateikite, žmonės, 
ir pamatysite visas geradarybes, kuriomis aš apipyliau šią 
liaudį, kurią išvedžiau iš Egipto. Aš daviau jiems manos 
iš dangaus, o jie atsigręžia prieš Mane ir murma. O štai 
gyvatė, kurią pasaulio pradžios dienomis prakeikiau, kad 
valgytų dulkes, nemurmėjo prieš Mane, tuo tarpu kai Ma-
no liaudis murma dėl savo maisto. Ir dabar todėl gyvatės, 
kurios nesiskundė savo maistu, atšliauš ir kirs žmones, 
kurie skundžiasi. Tada pasiuntė Viešpaties Žodis ugnin-
gas gyvates, ir jos kirto žmones, ir didelė daugybė Izrae-
lio žmonių mirė.“

Gyvates kaip netekusio kantrybės Dievo bausmės įran-
kį mini pranašas Jeremijas: „Pasiųsiu prieš jus nuodingų 
gyvačių, angių, kurių joks užkerėjimas neveiks. Jos gels 
jus mirtinai! – Tai VIEŠPATIES žodis.“ Tačiau svarbesnė 

būtų Antrojoje Karalių knygoje (18, 4) esanti eilutė apie 
Judo karaliaus Hezekijo religinę reformą Jeruzalėje: „Jis 
išnaikino aukštumų alkus, sutrupino paminklinius akme-
nis ir nukirto šventąjį stulpą. Varinį žaltį, kurį Mozė buvo 
padirbdinęs, sudaužė į gabalus, nes iki tų dienų izraeliečiai 
degindavo jam smilkalus. Jis buvo vadinamas Nehuštanu.“ 
Hezekijas – vienas iš Judo karalių, judėjiškoje tradicijoje 
jis priskiriamas prie mesijų, gelbėtojų. Biblinis pasakoji-
mas jam priskiria karalystės išgelbėjimą nuo Asirijos ir 
kad tas išgelbėjimas buvo pasiektas pirmiausia vėl atsi-
gręžus į Dievą, pašalinus iš krašto ir Jeruzalės šventyklos 
stabmeldystės padargus. Tarp stabų minima ir ši Mozės 
dykumoje padaryta varinė gyvatė, kuri jo istorijoje atliko 
gelbėjimo funkciją. Tiesa, biblistams nelabai aišku, koks 
iš tiesų ryšys tarp Nehuštano (kurį gal ir garbino senovės 
izraelitai, kai dar buvo stabmeldžiai ir ugningų gyvačių ar 
ugningų būtybių (serafų) atvaizdų gal ir buvo šventyklo-
je) ir Mozės istorijos. Vienas galimų sprendimų yra tas, 
kad ši istorija apie Mozės padarytą gyvatę buvo sukurta 
kaip paaiškinimas, iš kur atsirado Nehuštanas, ir ji gana 
vėlyva, jau iš poreforminio laikotarpio. (Karalių knygoje 
ši reforma atgaline data priskiriama Hezekijui, paskui ir 
Jošijai, kuris karaliavo vos ne po šimtmečio.) Laikantis 
tiesiog biblinio pasakojimo, kyla įdomus klausimas, ko-
kiu būdu išgelbėjimo, išgydymo priemonė, būdas, kelias 
gali tapti stabu, kurį reikia sunaikinti, suvokiant, kad tai 
buvo tik mediumas, o ne pats išgelbėjimo, išgydymo šal-
tinis. Radikalus tikėjimas „sakraline kitokybe“ reikalauja 
sunaikinti hierofanijos įrankius, o ne juos garbinti. Kaip 
ir prabudimo, išsilaisvinimo siekis, prisimenant budistinį 
posakį: „Jei sutiksi savo kelyje Budą – užmušk jį...“ Tas, 
kuris parodė kelią, neturi tapti kelio pabaiga, stab(dži)u. 
Taip pat ir ši ikonoklastinė biblinė žinia gana aiški, nors ją 
sujaukia evangelijos pagal Joną eilutė (3, 14): „Kaip Mo-
zė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus 
Sūnus“, kuri bus skaitoma bažnyčiose kartu su šia ištrau-
ka, švenčiant šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventę.

Tęsiant stabų griovimo mintį, peršasi šventvagiška iš-
vada... 

-akp-
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Antiutopija („Čia viskas apie mus“)  
Su rašytoju Vytautu GIrdzIjauSKu kalbasi arvydas Valionis

– Romanas „Danguje kitaip“ – tryliktoji Jūsų knyga, 
kurioje ankstesnių kūrinių analitiškumą, moralinį mak-
simalizmą keičia groteskiška asmenybės transformacija, 
meninė išmonė. Kas lėmė naujos stilistikos paieškas?

– Aš nesistengiau ką nors nauja išrasti, nesistengiau kur-
ti naujos stilistikos. Pradinis sumanymas buvo romanas 
apie meilę. Ir jis buvo parašytas. Pirminį kūrybinį impulsą 
šiam romanui suteikė skambutis… iš Valstybės saugumo 
departamento 2004-aisiais. Tą birželį gulėjau Palangos 
paplūdimyje. Balsas sako: reikia susitikti. Sakau: esu Pa-
langoje. Jis tęsia: nesvarbu, neskubu, kai būsite Vilniuje, 
susitiksime. 

Parėjęs namo užrašiau keletą sakinių. Ta įtampa tęsėsi 
porą metų. Praėjo pokalbiai departamente, teismai. 2006 
metais dienoraštyje įrašiau: „Jie man dešimt metų teisių 
apribojimų, aš jiems – romaną apie meilę.“

Anas romanas vadinosi „Meile, neišeik“. Pagrindinis 
veikėjas buvo tarsi biografinis, atsiskleidžiantis per santy-
kius su moterimis. Pirmoji meilės istorija romane – tikra. 
Tai iš Kazimiero Skebėros (1904–2003) dienoraščio. Ant 
nedidelių kalendoriaus lapelių jis kiekvieną dieną užrašy-
davo, su kuo kalbėjosi, kur pietavo, nakvojo... Tenai radau 
įrašą: „Šiąnakt su Viktorija gėriau meilės sultis.“ Visos ki-
tos meilės istorijos – fantazijos vaisius.

2006 metais šį romaną įteikiau Rašytojų sąjungos lei-
dyklai. Tenai rankraštis pragulėjo be judėjimo porą metų. 
O paskui prie jo vis buvo grįžtama iki 2013-ųjų pabaigos. 
Per tą laiką išleidau dvi knygas – „Trylika tekstų apie vie-
ną gyvenimą“ ir „Žiemos metafizika“. Romane „Žiemos 
metafizika“ galima rasti ir mane, o „Danguje kitaip“ aš 
esu nuošalėje.

– Ludwigas Wittgensteinas yra užrašęs: „Sunku rasti 
pradžią.“ Kaip buvo rasta „Danguje kitaip“ pradžia?

– Kai rašiau autobiografiją, retkarčiais pavartydavau 
„Meile, neišeik“. Pamačiau, kad tai eilinis romanas. To-
kių romanų, geresnių ir blogesnių, parašyta daug – reikia 
kažką padaryti kitaip, kad jis būtų daugiau nei eilinis skai-
talas. Kilo noras išsiaiškinti pačiam sau ir parodyti tautos, 
valstybės reikalus: kas ta maža valstybė, kokia jos pers-
pektyva ir vieta Europoje, pasaulyje. 

Buvo daug apmąstymų, kol atradau pavadinimą, netgi 
žanrą. Buvo net variantas užrašytas: sakmė. 2011-ųjų pra-
džioje paaiškėjo tas naujas planas – „Danguje kitaip“. Kai 
jį suradau, atsirado epilogas, o paskui prologas. Ir tekstas 
tapo ironiškesnis, bodleriškas. 

Tai šiuolaikinis mitas, simuliakras apie egzistencinę er-
dvę, kurioje aš gyvenu, kurią bandau įsprausti į tam tikrus 
rėmus ir parodyti žmonėms.

Atsirado išgalvoti valstybės veikėjai. Kai kas bando 
juos identifikuoti, bet tai beprasmiška. Turėjau daug vargo 
atsiplėšti nuo šios tikrovės – norėjosi neprižeminti prota-
gonisto. Iš pradžių viskas tarsi biografiška. Šitas žmogus, 
Bilskaus / Bielskaus prototipas – keistuolis Kazimieras 
Skebėra, mano biografijoje turėjo labai didelę reikšmę. Jį 
sutikau baigdamas universitetą. Kartą teatre supažindino 
vienas mano bičiulis: sako, labai įdomus žmogus, Sibirą 
perėjęs, reikia jį pagloboti. 

Kai susipažinau su Skebėra, jau buvau vedęs. Turėjau 
kambarėlį netoli stoties. Jis užeidavo pas mus, nakvodavo. 
Kartą su draugais susidėję pinigų nupirkome jam juodą 
kostiumą, bet jis jo nenorėjo imti.

Jis mokėjo talentingai pasakoti apie Prahą, Berlyną, 
Izraelį. Kaip ir apie Sibiro kalinių sukilimus (po pirmos 
tremties jis grįžo 1952 metais, o sukilimai prasidėjo 1954 
metais). Lagery jis kartą pareiškęs, kad „L’Humanité“ pa-
skelbė žinią, jog Kinijos valdžia reikalaujanti Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės. Buvo surastas tas laikraščio 
numeris, bet jame nei apie Kiniją, nei apie Lietuvą jokios 
užuominos nebuvo. Šie atvejai ir mano romane yra perpa-
sakoti. Kaip ir jo pasakojimas apie Alžyrą.

Tai mums, jauniems, kėlė įspūdį. Tik vėliau paaiškėjo jo 
tikrasis išsilavinimas (buvo baigęs vos dvi klases) ir kad 
niekur už Sovietų Sąjungos nebuvo išvažiavęs.

Kai Skebėra vėl buvo suimtas, saugumas rado jo dieno-
raščius, kuriuose buvo ir mano pavardė. Pagal šiuos įrašus 
mane ir mano draugus areštavo. Tad lagerį aprašyti nebu-
vo sunku: turiu daugiau nei dvejų metų kalinimo patirtį už 
antisovietinę veiklą (1957–1960).

Su Skebėra buvo pažįstami mano draugai Stasys Stun-
gurys, Albertas Žilinskas, Vytautas Skuodis, ypač Vikto-
ras Petkus, kuris globojo Skebėrą.

– Kai detaliau paaiškėjo tikroji šio žmogaus biografija, 
paskelbėte straipsnį „Švyturio“ žurnale.

– Kai parašiau straipsnį „Švyturiui“, gavau laišką iš jo 
gimtinės su dešimties jo bendraamžių parašais ir padėka, 
kad išdrįsau parašyti apie šitą šarlataną. Juk jis su jokiu 
Šeiniumi nebendravo, gal net nepažino jo, nes per didelis 
amžiaus skirtumas buvo. Šeinius tais laikais apskritai tose 
apylinkėse nesilankė.

Ir kad Skebėra neturėjo jokios bibliotekos – tik vieną 
etažerę.

Aš norėjau žmonėms atskleisti tiesą. Pas jį Nepriklauso-
mybės išvakarėse važiuodavo intelektualai. Arvydas Juo-
zaitis papasakojo apie tuos susitikimus 1989–1990 metais, 
kaip Justinas Marcinkevičius, paėmęs už rankos, atvedė 
Skebėrą į sceną kaip Lietuvos savanorį, ir šis vos ne va-
landą publikai apie tai pasakojo…

Jis nebuvo joks savanoris. Laiško autoriai parašė, kad iš 
jų krašto buvę du savanoriai, paminėjo jų pavardes. Keis-
ta, kad jauni mokslininkai, rašydami apie 1918 metus, 
„Bernardinų“ tinklalapyje cituoja šį Skebėros pramaną. 

Ir po jo mirties platinamas melas. Jo atsiminimai apie 
Vaižgantą – irgi melagingi, nes kol rašytojas buvo gyvas, 
Skebėra gyveno Bagaslaviškyje. O kai jis buvo atvažia-
vęs į trijų savaičių kursus Kaune, tuomet nei Vaižganto, 
nei Maironio jau nebebuvo tarp gyvųjų. Skebėra negalėjo 
matyti kuriančio Maironio. Nesąmonę užrašė, o žmonės 
tuo patikėjo.

Jis melavo ne tik visuomenei, bet ir pats sau. Mirdamas 
paliko melagingą biografiją, net melagingus gimimo me-
tus (dešimčia metų pasisendino). Tik Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateikia tikslius jo 
gimimo metus, o ne išlikusios klaidinančios publikacijos 
interneto portaluose.

Skebėra, kaip išmonių pasakotojas, galėjo būti geras ra-
šytojas. Jis išleido dvi knygas – „Reikėjo mūsų kančių“ 
(1990) ir „Prisimenu ir amžininkai pasakojo“ (1998). An-
troje knygoje jis apšmeižė Lietuvos kalinius, pavadinda-
mas juos kanibalais.

– Grįžkime į „Dangų kitaip“, į kurį įžengė Jūsų romano 
prototipas. Lyginant su ankstesniais Jūsų prozos darbais, 
racionalėja šio kūrinio pajauta, sudėtingėja skaitytojo ko-
munikacija su tekstu. 

– Kai pagrindinis veikėjas – simuliakrinis, atsiranda ir 
simuliakriniai valstybės veikėjai, ir simuliakrinė valstybė, 
ir simuliakrinis dangus…

Mes gyvename simuliakrinėje visuomenėje. Kokia gali 
būti demokratija, jeigu valdo oligarchai, partijos? Balti-
jos kelio 25-mečio metu tvarkydamas „Palangos dieno-
raščius“ mąsčiau: kodėl dingo vienybė? Ji buvo išardyta, 
nes tapo pavojinga. Prieš ketvirtį amžiaus tokia vienybė 
jungė ne vieną tautą, o pusę Europos – jos nebuvo galima 
valdyti, nes ji galėjo išsirinkti savo valdžią ir kurti visai 
kitokią visuomenę. Todėl buvo kuriamos naujos partijos, 
kad būtų kuo daugiau chaoso, būtų lengviau valdyti. Ir tai 
buvo pasiekta. Tokia valstybė, kokią aš įsivaizdavau, yra 
pavojinga. Ta medžiaga ir tas mano mąstymas reikalavo 
parodyti tą visuomeninę aplinką. 

– Vyko daugybė knygos pristatymų: kokių skaitytojų, 
kritikų vertinimų teko išgirsti? 

– Romane kuriamas naujos sampratos žmogus. Tikėjau-
si, kad romanas bus lengviau perkandamas. Daug kam jis 
nepatinka, nes jo nesupranta. Netgi mano broliai jį skir-
tingai vertina: vienam mano darbas nepatiko, o kitas net 
du kartus perskaitęs romaną pasakė tai, ko aš mažiausiai 
tikėjausi: „Čia viskas apie mus.“ Apsidžiaugiau.

Čia yra alegorijos, satyros, bet iš esmės – viskas apie 
mus. Sudėjau viską, ką esu išgyvenęs. Savo herojus įvar-
dijau ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Beveik visi jie turi pro-
totipus, vieni konkretesnius, tad man mažai ką tereikėjo 
pridėti. Sakykim, pagrindinis veikėjas buvo per menkas, 
kad užimtų pagrindinę vietą, tad jį reikėjo kilstelėti, pridė-
ti jam intelekto, daugiau valdžios suteikti. Stengiausi, kad 
simuliakriniai valstybės kūrėjai nebūtų atpažįstami, nebū-
tų tapatinami su dabartiniais vadovais, partijų veikėjais.

Kritikė Janina Riškutė tvirtina, kad susidaro įspūdis, jog 
šį kūrinį parašė jaunas žmogus, nes jaučiama energija.

Prozininkas, literatūrologas akademikas Vytautas Mar-
tinkus taip regi šį problemišką romaną: „Tai – antiutopija, 
knyga apie simuliakrų šalį, kurios tik provaizdis, matyt, 
galėjo būti Lietuva, tačiau pasakotojas ir kūrinio prota-
gonistas paverčia ją seno ir kartu naujo, jau globalaus, 
pasaulio vidinių virsmų metafora. Regime literatūrinę 
politinės ir etinės tikrovės simuliaciją – didįjį artefaktą, 
apie kurį sukasi visų personažų ir utopinės jų valstybės 
likimai.“

– Būtis ir laikas susipina, ir „mūsų herojus, žinoma, liks 
toks, koks buvo, nes jokios sistemos jam nėra paveikios – 
jis amžiams liks anapus Erdvės ir Laiko“. Taip baigiamas 
romanas.

– Tiesiogiai vaizduoti šiuos laikus – per daug banalu. 
Vadinasi, žurnalistiškai perteikti tikrovę. Ta paslėpta iro-
nija ir alegorija srovena nuo pirmų romano puslapių. Kai 
įsiskaitai prologą – ten tai ir parašyta, ir neparašyta.

– Norint argumentuotai įvertinti tokią prieštaringą as-
menybę turbūt teko susipažinti su archyvine medžiaga?

– Įdomiausias tas Skebėros sąsiuvinis, kuriame sura-
šytos knygos ir pavardės. Kultūrologas Vytautas Jakelai-
tis buvo gavęs leidimą paimti bylą apie Antaną Miškinį. 
Tame aplanke buvo ir apie Skebėrą. Lietuvių literatūros 
institute literatūrologas Juozas Laurušas atnešdavo man tą 
aplanką. Rašydamas autobiografiją kai ką iš tenai cituo-
davau. Šiemet literatūros kritikas Rimantas Kmita klausi-
nėjo mane apie tarybinį laikotarpį literatūroje, aš jam apie 
tai priminiau, tačiau institute šios bylos jau neberadome. 
Miškinio yra, o Skebėros – nėra...

– Tekste minima daug istorinių asmenybių, kurių var-
dai ir pavardės pateikiami iškraipyta forma. Tai erzina 
skaitytoją, nes jis lengvai atkuria tikrąją tariamo asmens 
pavardę.

– Tai padariau paskutiniu momentu. Netgi korektūroje 
kai ką pataisiau. Nenorėjau dar vienos bylos. Tad priva-
lėjau viską keisti. Jei to nebūtų buvę padaryta, tai ir Pale-
monija būtų pakibusi. Norėjosi kuo labiau atsiplėšti nuo 
tikrovės.

Bet romane yra ir autentikos. Iš Daivos Tamošaitytės 
knygos „Sena ir nauja“ įdėjau du sakinius apie Nepalą į 
Bilskaus / Bielskaus lūpas. Kai prisipažinau autorei, ji tik 
šyptelėjo.

Pagelbėjo Jūratė Statkutė de Rosales: iš jos knygos „Eu-
ropos šaknys ir mes, lietuviai“ paimti vardai veikėjų, besi-
matuojančių karaliaus karūną.

Arba 451 puslapyje kaleidoskopiškos minties nuotru-
pos paimtos iš lietuvių diplomato, emigranto Česlovo 
Gedgaudo knygos „Mūsų praeities beieškant“ apie prie-
šistorinę Lietuvą.

– Simuliakras, kaip meninės išmonės sudėtinė dalis, 
leidžia groteskiškai pažvelgti į politiką, nuklysti į mums 
nežinomą anapusinį transcendentinį pasaulį ir kurti Pale-
moniją. Tai tarsi Platono olos alegorija: tikroji ir šešėlių 
karalystė.

– Daug kas nori perskaityti romaną kaip įprastinį, be 
potekstės. Jau pirmuosiuose prologo sakiniuose yra skai-
tymo kodas, kurio kai kas nepagauna. Prologą rašiau ilgai. 
Jis atsirado tik darbo pabaigoje: gal kokius penkis šešis 
kartus perrašiau, o visą romaną – ne mažiau kaip tris kar-
tus. Gana lengvai pasirašė „Salomėjos salonas“ , „Šūvis... 
ir dar... dar šūvis“.

Vienas mano tikslų – žmogui leisti suvokti save. Kad 
niekas kitas, išskyrus jį patį, netvarko jo gyvenimo. Ir 
žmonijos gyvenimo netvarko. Pati žmonija turi tvarkyti.

– Tai jau moralinis maksimalizmas?
– Toks esu. Bandau tai daryti, bet visuomet gaunu per 

galvą.
Rašydamas dienoraštį, negalėjau apeiti faktų, privalėjau 

juos interpretuoti. Čia viskas pasakojama laisvai, nevar-
žomai.

– Kas tai – kūrėjo, literatūros misija, priverčianti rim-
čiau apmąstyti būtį?

– Kai kalbama apie literatūros misiją, aš atsiriboju. Man 
niekas nesuteikė misijos. Neturiu įsipareigojimo ir nesu 
įsipareigojęs atlikti misiją.

Kai kam mielas žodis „misija“, o mano žodis – „gyny-
ba“. Man pirmiausia – saugumas. Jis su manimi jau nuo 
devyniolikos metų, kai buvo pertraukti mano mokyklos 
baigiamieji egzaminai. Tuo metu buvo areštuotas brolis 
(jam dar nebuvo šešiolikos), jį reikėjo nuteisti, o aš dar 
buvau laisvėje. Saugumiečiai, apsimetę švietimo darbuo-
tojais, per egzaminą rado pas mane kažkokį popierėlį, su-
šaukė pedagogų posėdį ir nutraukė egzaminų laikymą. Bet 
ministerija po mano vizito leido mokyklai peržiūrėti egza-
minų laikymo klausimą, ir aš sėkmingai tęsiau egzaminus. 
Nuo to laiko saugumas kabo ant manęs iki šių dienų. Tik-
tai 2015-aisiais baigsis mano represijos.

Kai vienas siaubas baigiasi, prasideda kitas, atsiranda 
naujos šmėklos. Romane visa tai yra. Kai valstybė paima-
ma į dangų, ji jau esti sunaikinta.

Nukelta į p. 7
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Jonathanas Trigellis (g. 1974) – britų prozininkas, trijų 
romanų autorius, mančesterio universiteto kūrybinio rašy-
mo magistras. Debiutinis Trigellio romanas „Boy a“ (2004) 
pelnė Johno Llewellyno rhyso premiją ir buvo ekranizuo-
tas (televizijos filmas apdovanotas BaFTa prizu). apsa-
kymas „aperitifs With mr Hemingway“ pirmą kartą viešai 
perskaitytas BBC radijo 3-iojo kanalo laidoje „The Verb“. 

Mielas skaitytojau, 
aš pats niekada nebuvau didelis skaitytojas. Išskyrus lai-

kraščių, – „The Mail“ daugiausia, – bet ne todėl, kad tikiu 
laikraščiais, o paprasčiausiai – kad lengva skaityti. Be to, 
ir teisybės juose esama: sakau jums, meteliai kiti armijoje 
padarytų iš tų vaikėzų vyrus; įkrėstų jiems šiek tiek pagar-
bos žmonėms. Jokios pagarbos – štai ką žmonės sako apie 
jaunimą šiais laikais. 

Prieš porą mėnesių einu sau gatve, – nors ir kamuoja ne-
galavimai, tebesu labai paslankus, – tik staiga matau tris 
berniokus – galvos nuskustos kaip kareivių, bet gyvenime 
nematę jie armijos, tą jums garantuoju. Iš priekio į juos 
atrieda vaiko vežimėlis, ir vienas jų surinka motinai:

– Pasitrauksi ar ne? Tuoj sukišiu tą vežimą tau į... – žo-
dis, kurio liežuvis neapsiverčia net čia ištarti, o juo labiau 
gatvėje, jaunai mamai, kuri iš tikro pati dar vaikas.

Aišku, ką aš galėjau padaryti – tik pagalvoti apie nepa-
garbą, parodytą damai. Ir apie tai, kaip viskas pasikeitė, 
palyginti su mano laikais. 

Tiek jau to, kaip minėjau, niekados nebuvau didelis 
knygų mylėtojas, tačiau visada mėgau Hemingvėjų. Jis 
ne boboms rašė. Hemingvėjus visuomet pataikydavo kaip 
pirštu į akį. Perskaičiau jojo visas, net ir tą, kuri veikiau 
bulių kautynių vadovėlis nei romanas. Būčiau ją grąžinęs, 
tačiau, jeigu atvirai, viršelyje ji panašiai ir pristatoma. Be 
to, tai manoji Rožytė man ją nupirko.

Visuomet juokais sakydavau Rožei, kad pasielgsiu he-
mingvėjiškai, jeigu ją Aukščiausiasis pasišauks pirmiau. 
Juokais, tačiau slapčia iš tikrųjų. Senis Ernestas, jis viską 
užbaigė abiem dvylikto kalibro vamzdžiais. Va čia tai ryž-
tas, tai ne pagalbos šauksmas. 

Vis dėlto tikrovėje viskas kitaip negu mūsų planuose. 
Kai vargšelė Rožė mirė, buvau taip išsekęs nuo sėdėjimo 
per naktis prie jos lovos, tiek reikėjo visko sutvarkyti, kad 
tiesiog nebuvo kada galvoti apie save. Teįstengiau skendėti 
prisiminimuose.

Rožė... Ji dvejojo, kai susitikome šokiuose antrą kar-
tą, per tas atostogas. Dar prieš tai, man būnant Korėjoje, 
buvome pradėję lyg ir susirašinėti. Paprašiau draugą per-
duoti jai nuo manęs linkėjimų. Matote, prieš tai kartelį jau 
buvome susitikę, per tą patį draugą, kituose šokiuose. Tik 
aš, tiesą pasakius, nemokėjau šokti. Šiandien visi tiesiog 
kraiposi darkosi, bet mūsų laikais turėjai šokti. Aš? Aš 
nemokėjau. O dar mano oda buvo plonytė ir gelsva kaip 
korėjietiško žibinto popierius – nuo ilgos kelionės ir ką tik 
persirgtos maliarijos. Tad... Ji dvejojo. 

Bet vis dėlto ir vėl gerai praleidome laiką. Pakankamai 
gerai, kad suprasčiau, jog ji turi priklausyti man. Ir kad 
ji sutiktų pasimatyti su manimi dar kartą per ateinančias 
atostogas. Taip pat toliau keitėmės laiškais, jie neleido man 
palūžti. Laiškai ir dar tai, ką kuriais ne kuriais vakarais 
išdarinėdavau su ta gailestingąja sesute Emilija. Ir mano 
šautuvas, žinoma. 

Vyrui šautuvas suteikia pasididžiavimo. Kadaise galėda-
vau juos išardyti ir surinkti užsimerkęs. Šautuvas nieka-
da nebus per švariai išvalytas, per gerai suteptas. Niekada 
laikas, skirtas šautuvo priežiūrai, nebus praleistas veltui. 
Kai kuriems šiandieniniams vaikigaliams tai būtų nepro-
šal įsisąmoninti, užuot valkiojusis gatvėmis su pistoletais, 
subruktais į madingas kelnes, ir žirgliojus taip, kad atrodo, 
lyg jų kojos būtų išsukiotos, ir veblenus savo prastakalbe. 
Mačiau juos slankiojant aplinkui prieglaudą; jiems nė mo-
tais, kad viską matau: kai pasensti, tavęs jau kaip ir nėra. 
Jokios pagarbos.

Taigi, per paskutines atostogas grįžau namo su visam. Ir 
pasitaikius pirmai progai sukau Rožę ant parketo kaip koks 
Fredas Asteras. Ji negalėjo tuo patikėti, šypsojos ir juokės 
it kokia šelmė.

Skaisti kaip vienuolė buvo toji Emilija, tačiau išmokyti 
šokti bernužėlio žmoniškai negalėjo. Šiaip ar taip, tų pa-
mokų pakako, kad „nuskinčiau“ savąją Rožytę, o juk vien 
jos ir tetroškau. 

Tačiau kai vargšelė Rožė numirė, vėlei likau tuščiomis. 
Tiek laimės kupinų metų, o paskui – šnipštas. Tad nuspren-
džiau – įsitaisysiu pistoletą. Turėsiu kuo rūpintis, kuo tru-
putį pasididžiuoti. O jei vieną dieną nuspręsiu, kad atėjo 
metas hemingvėjui, turėsiu jį po ranka. Maniau, kad žinoji-
mas, jog esu padėties šeimininkas, mane šiek tiek paguos. 
Esama orumo galėti pačiam pasirinkti. Laikytis įsitvėrus 
vien todėl, kad Jėzus kentėjo, taigi privalai kentėti ir tu – 
koks čia orumas?

Turėjau neblogą mintį, kur būtų galima pradėti ieškoti 
ginklo. Kaip jau minėjau, jų šiose apylinkėse užtektinai. 
Iš pradžių į mane niekas rimtai nežiūrėjo, tačiau jie matė 
mano žvilgsnį ir mano pinigus. Žmogaus žvilgsnis, kaip ir 
pinigai, nesensta.

Tiedu, kur pažadėjo parduoti man pistoletą, buvo maž-
daug dvidešimt dvejų trejų, gal kiek vyresni, sunku pa-
sakyti, jie visi dabar atrodo jauni. Sakoma, kad jeigu jau 
mentai tau rodos jauni, vadinasi, pasenai. Ogi man net ir 
teisėjai rodosi jauni. 

Kad ta porelė su vienu kitu teisėju buvo susidūrusi, net 
neabejojau. Jie norėjo pinigų iškart, bet aš pasakiau, kad 
pirmiau parodytų man pistoletą – nesu vakar gimęs, – ir 
vienas jų parodė. Tai buvo dailus – ne toks dailus kaip 
manoji Rožė, veikiau kaip pirmasis automobilis – 38 mili-
metrų amerikoniškas „Smith & Wesson“ revolveris. Buka-

nosis, nikeliuotas, riešutmedžio rankena. Tad nedelsdamas 
padaviau jam pinigus. Bet pistoleto jis man nedavė. 

– Su šituo tik susižeisi, tėvuk, o dabar pūsk iš čia.
Na, tai aišku, kad susižeisiu – tokia ir esmė. Tačiau ne 

jam apie tai spręsti. Sandėris yra sandėris. Iš jų pusės ne-
buvo pagarbos – štai kur problema. Taigi žengiau priekin 
ir čiupau už ginklo.

Jis tiesiog stovėjo ir kvatojosi, lyg negalėdamas patikėti. 
Bet aš ne koks neapsiplunksnavęs kareivėlis, moku kelis 
fokusus, tad stvėriau jo riešą ir nuginklavau. Viskas viens 
du atsigamino, lyg tas senis Ferbernas vos vakar mums bū-
tų parodęs. Nespėjus mirktelėti laikiau ginklą rankose, ir 
dabar jau jis mėgino jį iš manęs atimti. 

Tuomet prisidėjo ir jo draugelis. Suleido man vieną sma-
gų tarp šonkaulių. Kone išvertė iš koto. 

Tad aš jį nukepiau.

Ramus kaip Kūčių vakaras, pasakysiu jums. Senis Fer-
bernas tarsi šnibždėjo man į ausį: „Tiesk revolverį, lyg jis 
būtų rankos dalis. Dabar suspausk visą. Nespausk gaidu-
ko staigiai. Tobula.“ Ir jis krito paslikas. Tiesiog paslikas. 
Jokio krūpt, jokio krust. Ne taip kaip tas pasigailėtinas 
švilpis, kurį nudėjau Korėjoje. Ir jokio garselio, išskyrus 
pokštelėjimą, tebeaidėjusį mano sveikojoje ausyje: lyg 
starto signalas, skelbiantis kažko naujo pradžią. 

Jo draugužis kaipmat atšoko. Tad aš jam ir sakau:
– Bėk namo, sūneli. Pinigus gali pasilikti. Gyvenime ne-

su nieko pavogęs, nevogsiu ir dabar. Bėk sau sveikas.
O jis tik: „Taip, pone, ačiū, pone, jau pilnos kelnės, po-

ne.“ Kaip ir pridera, pasakyčiau: šiek tiek pagarbos vyres-
nio amžiaus žmogui. Žmonės sako: šiandieninis jaunimas 
nerodo jokios pagarbos. Galbūt tai tiesa. Tačiau suvaryk 
kulką jų bičiuliui tiesiai į marmūzę ir, žiūrėk, pradės rodyti 
kaip dideli. 

Patraukiau namų link ir aš. Prošal pralėkė pora policijos 
mašinų, tačiau nesustojo. Kaip ir minėjau, senatvėje tavęs 
kaip ir nėra. Senstant tavo oda plonėja, plonėja, plonėja, 
kol galiausiai tampi neįžiūrimas. 

Dabar man atrodo, kad tuo pistoletu išvis nebesinaudo-
siu, bent jau kurį laiką. Savotiška, bet žmogžudystė sugrą-
žino man gyvenimo skonį. Nuo šiol atidžiai klausau vietos 
žinių, skaitau kiekvieną čionykštį laikraštį. Vis šioks toks 
užsiėmimas – žiūrėti, ar pričiups mane, ar ne. 

O šį laišką rašau tik dėl to, jei visgi pasiryžčiau. Kad būtų 
bent kiek nušviesta situacija. Tik iš pagarbos, taip sakant. 

Jeigu skaitote šias eilutes, vadinasi, ryžausi vis dėlto 
gurkštelėti su ponu Hemingvėjumi. Tačiau tik taurelę, – 
kad burną suvilgyčiau. Nenoriu svirduliuoti: juk po to šok-
siu su savo Rože. 

Iš: The Best British Short Stories 2012.
London: Salt Publishing, 2012
Vertė Paulius Andriuškevičius

JoNaTHaN TrIgELL

Aperityvas su ponu Hemingvėjumi

Įprasta, kad rašytojai sulaukia klausimų iš skaitytojų apie savo knygas, rašymą, kūrybos procesą ir pan. siūlome 
apversti šį modelį: skaitytojus kviečiame atsakinėti į „Šiaurės atėnų“ autorių pateiktus klausimus. Klausimus skelbsime 
„Šiaurės atėnų“ feisbuko paskyroje facebook.com/satenai.

Ten lauksime ir jūsų atsakymų. Įdomiausius publikuosime savaitraštyje. 
Šį kartą siūlome rašytojos giedros radvilavičiūtės klausimą ir du atsakymus.

Giedra Radvilavičiūtė: Kodėl literatūros kūrinyje yra daugiau gyvenimo nei pačiame gyvenime? 

Autorius klausia

rašytoja mary mcCarthy prie darbo stalo. 1944.
Ninos Leen nuotrauka

Viktorija Krasauskaitė: Nes literatūros kūrinys yra raiškin-
gų sakinių, pilnų metaforų ir personifikacijų darinių, visuma. O 
gyvenimo sudėtyje viskas skaičiuojama akimirkomis, kurios ne 
visada pasilieka mūsų vaizduotėje ir atmintyje kaip kažkas įspū-
dingo ir pernelyg dominuojančio. 

Vikas Vikutauskas: O nuo kada gyvenime yra mažiau gy-
venimo nei literatūros kūrinyje? Kartais einant nuo virtuvės iki 
vonios daugiau gyvenimo nutinka nei kai kuriuose literatūros 
kūriniuose nuo pirmo iki trys šimtai penkto puslapio. Ir tokio 
tikro, tokio apčiuopiamo, nesumeluoto gyvenimo su tikromis, 
audringomis emocijomis, tokiomis emocijomis, kokiomis toli 
gražu ne kiekviena, tarkim, „Kitų knygų“ knyga pasižymi.

Labai jau individualus dalykas tas tikras gyvenimas versus 
literatūra. Skaitant ir savo galvoje per įvairių patirčių, neįgy-

vendintų svajonių prizmes stebint lyrinių subjektų išgyvenimus, 
nuotykius ir pan., net tas „meilės romanas Nr. 75“ rožiniais 
viršeliais gali pasirodyti ištisa visata, pilna to, ko šiaip kasdie-
nybėje nesutiksi, bet užtenka apsidairyti aplinkui, atkreipti dė-
mesį į detales ir pasidaro akivaizdu, jog to gyvenimo pačiame 
gyvenime yra kartais net ir daugiau, nei norėtųsi. Visur, net ir 
didesnės krautuvės mėsos skyriuje dirbančios mėsininkės aky-
se, slypi tiek įvairiausių sudėtingų, paslaptingų dalykų, kad tikrai 
ne kiekvienas literatūros kūrinys gali lygintis, ir net ta paprasta 
diena su savo buities rūpesčiais, į ją iš kiek kitos pusės pažiū-
rėjus, ne visuomet sutilptų į stambesnės apimties rašliavą, kurią 
dar kažkas perskaitęs pagalvotų: „Na ir kodėl toje literatūroje 
daugiau gyvenimo nei pačiame gyvenime?“
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Ką skaito prancūzai
Rugsėjo mėnesį Prancūzijos ir kitų prancūziškai kal-

bančių Europos kraštų knygynuose pasirodo keli šimtai 
(šiemet – 607) dėl svarbiausių literatūros premijų besivar-
žysiančių knygų, todėl būtent dabar besidomintieji litera-
tūros naujienomis susidaro bent kelių mėnesių skaitytinų 
knygų sąrašus ir stengiasi kuo greičiau perskaityti karš-
čiausias naujienas, nes retas kuris išsisuka nuo klausimo: 
„Ką skaitei iš šių metų rentrée littéraire?“ Kadangi kol kas 
nieko neskaičiau, skubu dairytis, kas galėtų būti verta mano 
dėmesio ir laiko.

Kelios pavardės rudens knygų sąrašuose įkyrokai karto-
jasi beveik kasmet. Pirmoji – Amélie Nothomb. Šių metų 
jos romanas Pétronille (tikriausiai „Petronėlė“) pasakoja 
apie mergaičių draugystę. Nepykite – praleisiu. Antroji – 
Frédérico Beigbederio. Šiemet jis parašė knygą Oona & 
Salinger. 2007 metais Beigbederis su Jeanu-Marie Périer ir 
Guillaume’u Rappeneau kūrė dokumentinį filmą apie Salin-
gerį, kuriam tuo metu buvo aštuoniasdešimt aštuoneri. Nuo 
paauglystės žavėjęsis Salingeriu, dabar penktą dešimtį įpu-
sėjęs ir augančią panieką suaugėliams bei senstantiesiems 
jaučiantis Beigbederis panoro susipažinti su kultinio paau-
glystės romano autoriumi. Juoba kad Salingeris, panašiai 
kaip dabar Beigbederis, kuriam, pasirodo, neretai pasitaiko 
įsimylėti šešiolikmetes, būdamas vidutinio amžiaus turėjo 
romaną su paaugle Oona O’Neill (dramaturgo Eugene’o 
O’Neillo anūke; vėliau ji su Charlie Chaplinu susilaukė 
aštuonių vaikų). Knygoje Beigbederis pasakoja, kaip kūrė 
filmą, įsivaizduoja, kaip gyveno ir mylėjo Salingeris. Beig-
bederis interpretuoja ir garbina Salingerį (nors labiausiai 
vis tiek garbina save), samprotauja apie jaunystės kultą, 
senatvės baimę ir kitus į antrą gyvenimo pusę persiritusio 
vyro domės objektus. Regisi, tai visai patraukli knyga apie 
Beigbederį, Salingerį ir Ooną, apie žymių rašytojų santy-
kius su netinkamai jaunomis moterimis. Yra net manančių, 
kad knyga Oona & Salinger verta Goncourt’ų premijos, o 
gal kad gali ją laimėti. Bet kuriuo atveju akivaizdu, jog de-
damos didelės pastangos, kad premija atitektų jai. Trečio-
ji besikartojanti pavardė – Davido Foenkinoso su romanu 
„Šarlotė“ (Charlotte). Didžiausio Ženevos knygynų tin-
klo „Payot“ darbuotojas Christophe’as Duvaut mano, kad 
būtent ši knyga laimės Goncourt’ų premiją, nes, anot jo, 
„verlibru parašyta į Osvencimą išvežtos jaunos menininkės 
[Charlotte Salomon] istorija tikrai nėra tai, ko buvo galima 
tikėtis iš Davido Foenkinoso, kuris iki šiol nebuvo nei didis 
romanistas, nei stiliaus meistras. Tačiau Charlotte jį priver-
tė kentėti…“ Nors abi šios knygos sudaro geresnį įspūdį, 
nei šiaip jau daro šių autorių darbai, joms laiko neskirsiu.

Šių literatūros metų pradžioje randame dar vieną preten-
dentą į Goncourt’ų premiją – Patricką Deville’į su roma-
nu Viva. Šis autorius (o gal tik jo leidėjas) jau keletą metų 
grumte grumiasi dėl premijos ir prieš dvejus metus atro-
dė, kad jau pasiseks, tačiau ji atiteko Jérôme’ui Ferrari, o 
Deville’iui paskirta „Femina“ premija. Gali būti, kad šie-
met pagaliau išaušo jo valanda. Turtinga kalba, klasikine 
prancūzų romano maniera parašytas Viva skaitytojus nuke-
lia į praėjusio amžiaus 3–4 dešimtmečių revoliucijos lopšį 
Meksiką, kur Malcolmas Lowry ir Levas Trockis slapsty-
damiesi nuo Stalino teroro keliauja ir bendrauja ne tik su 
Frida Kahlo, Diego Rivera, bet ir su Antoninu Artaud, D. 
H.  Lawrence’u, Emiliano Zapata ir kitais. Tai gali būti la-
bai geras romanas, kurį norėčiau paskaityti, nors ir ne tuo-
jau pat.

Šiemet minima ir dar vieno dažno rudens knygų sąrašo 
finalininko Emmanuelio Carrère’o pavardė ir knyga „Ka-
ralystė“ (Le Royaume). Tai nėra griežtai prozos knyga. Joje 
susipina esė, romano, detektyvo ir istorinio romano žanrai, 
tačiau literatūrinis mechanizmas čia labai svarbus. „Kara-
lystė“ yra knyga apie krikščionybės pradžią, apie tikėjimą 
prisikėlimu iš numirusiųjų, mėginant jį pavaizduoti realiai, 
taip, tarsi tai tikrai įvyktų mūsų namuose. Carrére’as su 
krikščionybe elgiasi kaip su mitu, nubraukia dviejų tūkstan-
čių metų naštą ir mėgina į krikščionybės pradžią pažvelgti 
taip, kaip būtų žvelgę tuomet gyvenę žmonės, tarkim, Pau-
lius ir Lukas, kurie patys visa tai patyrė, o Lukas ir aprašė. 
Iš ištraukos galima numanyti, kad tai nelengva, nors ir įdo-
mi, knyga. Joje daug informacijos ir autoriaus apmąstymų.

Dar vienas šiemet knygą išleidęs prancūzų literatūros 
korifėjus – Olivier Adamas, rašantis apie priemiesčių gy-
ventojus, talentingai ir subtiliai keliantis socialines pro-
blemas, nevengiantis autobiografinių motyvų ir kalbėjimo 
ne tik apie savo paties socialinę padėtį (jis augo Paryžiaus 
priemiestyje), bet ir apie intymų savo gyvenimą. Šiųmečio 
jo romano „Pamestas skausmas“ (Peine perdue) veiksmas 
vyksta pajūrio kurorte pasibaigus sezonui. Nurimusį eilinių 
žmonių gyvenimą sudrumsčia dvi vienu metu įvykstančios 
dramos – žiauriai sumušama vietinės reikšmės mėgėjų fut-
bolo komandos žvaigždė, o pakrantės konstrukcijas suardo 

prašniokštusi didžiulė audra. Miestelį sukrečia žinia apie 
netikėtas mirtis ir be žinios dingusius gyventojus. Pasa-
kojamąjį balsą suteikiant šešiems miestelio gyventojams, 
atskleidžiama tikrosios miestelio dramos, jų priežastys ir 
pasakojančiųjų gyvenimo turinys. Romanas pristatomas 
kaip slogus ir meniškai slogučio neatperkantis, tačiau vis 
tiek palyginti geras talentingo rašytojo kūrinys. 

Kaip kontrastas jam pristatoma Jeano-Marie Blas de 
Roblèso literatūrinė nuotykių knyga „Nemo taško sa-
la“ (L’Île du Point Némo). Visos recenzijos sako beveik tą 
patį – kad tai pavydėtinas rašymo malonumą patiriančio 
kūrėjo pasiekimas, kad knyga žaižaruoja ryškiais perso-
nažais, sąmoju, šimtais nuorodų į visų laikų, kalbų ir tipų 
literatūros kūrinius, kad joje susipina daugelis žemųjų žanrų – 
pastišas, pikareskinis ir meilės romanai, kad ji pribloškia 
įvaizdžių gausa ir originalumu, čia triumfuoja neišpildo-
mos, amžinos žmogiškos svajonės ir geismai. Tokį romaną 
taip ir norisi pasaugoti kitoms vasaros atostogoms, o gal 
priešingai – šaltiems žiemos vakarams.

Bestselerio „Mano norų sąrašas“ autorius Grégoire’as 
Delacourt’as šiemet parašė kiek tamsesnį, bet vis tiek eu-
roromaną „O matėme tik laimę“ (On ne voyait que le bon-
heur). Tai romanas, kiek supratau iš ištraukos, apie vidurio 
amžiaus krizę. Jame eilinis niekšelis (taip pats save vadina) 
Antuanas svarsto, kiek vertas žmogaus gyvenimas matuo-
jant rašytojui pažįstamomis valiutomis. Knyga suskirstyta 
trumpais skyreliais: „Penkiasdešimt tūkstančių dolerių“, 
„Aštuoniasdešimt dolerių“, „Penki frankai“, „Dvidešimt 
septyni doleriai“ ir t. t., o juose pasakojamos istorijos (tiesa, 
gana pagaviai), kuriose tos pavadinimuose minimos sumos 
reikšmingai susiveja su svarbiais žmonių gyvenimo įvy-
kiais arba lemtingais pasirinkimais.

Net keli literatūros apžvalgininkai ir knygynininkai išski-
ria Laurent’o Mauvignier romaną „Aplink pasaulį“ (Autour 
du monde) kaip svarbiausią šių metų literatūros įvykį. Mau-
vignier romanai visuomet nagrinėja kokią nors, dažniau-
siai, masinę tragediją. Jis yra rašęs apie Heizelio stadiono 
spūstį, Alžyro karą ir apie dramą, įvykusią Liono prekybos 
centre, kai valkatą, kuris nuo lentynos paėmė alaus skardinę 
ir pusę jos nugėrė, apsupo apsaugos darbuotojai ir sumušė 
negyvai. Romane Mauvignier kalba apie Fukušimos trage-
diją. Trumpuose skyreliuose pasakojamos kelių keistuolių, 
dvidešimt pirmojo amžiaus keliautojų iš Šveicarijos, Filipi-
nų, Australijos, Italijos ir kitur, istorijos, kurias sieja jų visų 
mirtina akistata su 2011 metų kovo 11 dieną Japoniją išti-
kusiu cunamiu. Godžiai perskaičiau romano ištrauką, pasa-
kojančią paskutinę jauno meksikiečio gyvenimo atkarpėlę. 
Japonijoje jis pramogavo – šoko naktiniuose klubuose, gė-
rė, uostė kokainą ir kai per internetą susipažino su Juko – 
mergina, kuri netgi perdėm tiksliai atitiko jo troškimus, 
– manė, kad „japoniškas nuotykis tebus gražus nukrypimas 
vardu Juko“. Skaitant įtraukė blaivus, tvarkingas, detalė-
mis paremtas pasakojimas, sklandus, kone nepastebimas 
judėjimas tarp vidinio ir išorinio pasakojimo, suteikiantis 
reikiamą kiekį informacijos apie personažų jauseną, tačiau 
darantis įspūdį, kad vis tiek per daug apie juos nežinome, 
skaitytoją įtvirtinantis kitapus ekrano, vizualioje ir poetiš-
koje tikrovėje, paliekantis jį gėrėtis įvaizdžių dėlione, pvz., 
svarstyti Juko koją apsivijusią ištatuiruotą gyvatę ir eroti-
nes jos vertes dvidešimtmečio meksikiečio (ir ne tik) sąmo-
nėje. „Tai įdomi jauno autoriaus, tvirtai priklausančio savo, 
judėjimo ir globalizacijos epochai, knyga. Ir jis ją perteikia 
literatūriškai brandžiai“, – Ženevos dienraštyje rašo vienas 
profesionalus skaitytojas.

Jau keletą metų pagaunu save svarstant, kad literatūro-
je vyksta keistas lyčių žaidimas, kartais atrodo, jog vyrai 
vis dažniau imasi rašyti iš moterų žiūros taško, o moterys – iš 
vyrų (tai ne teiginys, tik preliminarus pastebėjimas). Vėl 
apie tai pagalvojau, skaitydama apie Érico Reinhardto 
romaną „Meilė ir miškai“ (L’amour et les forêts). Flobe-
riškais motyvais paremto romano idėja Reinhardtui kilo 
važiuojant traukiniu. Šalia atsisėdusi keturiasdešimtmetė 
pasisakė jį mačiusi literatūros festivalyje, iš kurio jis kaip 
tik važiavo tuo traukiniu, ir papasakojo, kad gyvena šeimo-
je, kur patiria psichologinį smurtą, yra nuolat žeminama ir 
menkinama su savo paties menkavertiškumu nesugebančio 
susitaikyti vyro, ir paprašė apie tai parašyti knygą. Tokių 
istorijų Reinhardtas buvo girdėjęs ir daugiau – literatūros 
kritikas Julienas Bissonas mano, jog tas žinojimas susijęs ir 
su tuo, kad Reinhardto motina buvo atvirai savo vaidmeniu 
ir gyvenimu nepatenkinta namų šeimininkė. Taigi, roma-
ne „Meilė ir miškai“ pasakojama apie psichologinį smurtą 
šeimoje patiriančią literatūros mokytoją, kuri užsiregistruo-
ja internetinėje pažinčių svetainėje, užmezga susirašinėjimą 
su tokiu Playmobil677 ir rengiasi į pasimatymą su juo – ga-
lima spėti, kad jis baigiasi kuo blogiausiai. Kaip ir ponios 
Bovari atveju, romane svarbus pagrindinės herojės santykis 

su realybe, literatūros vaidmuo jame ir nevienareikšmiškas 
autoriaus požiūris į kuriamą moters personažą. Potencialiai 
labai įdomi knyga.

Tęsiant moterų temą (jau net atsibodo piktintis) pasakyti-
na, kad (neskaitant Nothomb) šių metų rudens sąraše inten-
syviau figūruoja tik trijų prancūzų moterų pavardės – Olivios 
Rosenthal, Alice Ferney ir Marie-Hélène Lafon, nors mo-
terų parašytų knygų šiemet išleista daug ir už pagrindinių 
literatūros savaitraščių ribų apie jas netgi galima paskaityti. 
Rosenthal kūryba pasižymi žanrų ir stilių derinimu, lauki-
niškumo ir žmogiškumo tyrinėjimais. Šių metų knyga „Iš-
gyvenimo mechanizmai atšiaurioje aplinkoje“ (Mécanismes 
de survie en milieu hostile) – ne išimtis, joje nagrinėjama 
klinikinės mirties problema – kuriamas trilerį primenantis 
meninis pasakojimas apie smurtinėje situacijoje atsidūrusią 
ir nuo jos bėgančią moterį, šis pasakojimas toliau supina-
mas su dokumentiniais klinikinę mirtį patyrusių žmonių 
liudijimais, naudojamos poetinės interliudijos ir autobio-
grafinė medžiaga. Ši knyga, kaip ir Joy Sorman „Lokio 
kailis“ (La peau de l’ours), aktualiai įsirašo į vis intensy-
vėjantį ir sudėtingėjantį meninį bei teorinį diskursą apie 
žmonių ir gyvūnų giminystę, bendrumą, sudėtingumą ir 
šiokį tokį šiurpumą. Šio romano pasakotojas yra smurtinių 
lokio ir moters seksualinių santykių rezultatas – simpatinga 
ir atlikėjo talentą turinti vyriškosios lyties pabaisa keliau-
ja iš rankų į rankas, tarnauja įvairiuose cirkuose ir gyvena 
sudėtingą vidinį gyvenimą. Šias dvi knygas skaitysiu, kad 
geriau susipažinčiau su šiuo diskursu ir kad suvokčiau, kaip 
keičiasi, regisi, amžina pabaisų ir smurto tema moterų lite-
ratūroje. Ferney romanas „Gyvųjų viešpatija“ (Le règne du 
vivant) žmonių ir gyvūnų santykius nagrinėja kitu aspektu. 
Tai romanas apie ekologijos aktyvisto kovą už jūrų florą ir 
fauną su jų naikintojais industrialistais.

Šiame moterų kūrybos kontekste išsiskiria Lafon roma-
nas „Žozefas“ (Joseph). Tai pasakojimas apie kitų žmonių 
fermoje dirbantį ir tų žmonių namuose gyvenantį ūkio dar-
buotoją Žozefą, kuriam penkiasdešimt aštuoneri. Jis greitai 
eis į pensiją, kraustysis į senelių namus ir ten mirs, vie-
nas, taip, kaip gyveno – vienas, kitų žmonių namuose. Visa 
Lafon kūryba skirta Prancūzijos Kantalio regiono, kaimo 
vietovių gyvenimui. Lafon personažai – žmonės, kurių gy-
venime nieko niekuomet nevyko (svarbiausias Žozefo gy-
venimo įvykis – prieš trisdešimt metų išgyventas mėnesį 
trukęs romanas, po kurio jis ėmė smarkiai gerti) ir neįvyks, 
kurių gyvenimo ir sąmonės turinį sudaro kasdieniai jų dar-
bai, judantys pačių, jų prižiūrimų gyvulių ir kitų fermos 
gyventojų kūnai. Tačiau Lafon proza yra neįtikėtinai gaivi 
ir turininga, muzikali, nepaprastai ritmiška, kaip ir jos ap-
rašomų personažų gyvenimas. „Žozefas“ yra keista knyga 
apie pasaulį ir gyvenimą, kurio beveik nebėra, apie gyveni-
mą, kurį visi paliko ir išsikraustė į triukšmingą, sudėtingą, 
judrią, neužsikemšančią miestų, konkurencijos, sekso ir 
smurto realybę. Keli apžvalgininkai šiam romanui prana-
šauja Goncourt’ų premiją.

Iš verstinės literatūros šiais metais Prancūzijoje rekla-
muojami naujausi amerikiečių Philippo Meyerio, Jameso 
Salterio, Thomo Pynchono kūriniai, serbų kilmės ame-
rikiečio Steve’o Tesicho romanas „Kaina“ (Price), brito 
Davido Peace’o „Raudonas arba miręs“ (Read or Dead), 
lenkės Grażynos Jagielskos „Meilė iš akmens“ (Miłość z 
kamienia), naujausias Haruki Murakami romanas (be jo, 
kaip ir be Nothomb, literatūros metai, matyt, neprasidėtų), 
portugalo José Saramago ir kubiečio Leonardo Paduros 
knygos. Vienas originaliausių šių metų verstinių romanų – 
negailestingai feministinis amerikietės Siri Hustvedt „Žai-
žaruojantis pasaulis“ (The Blazing World). Romano intriga 
susideda iš to, kad menininkė Harriet Burden (atkreipkite 
dėmesį į pavardę, angliškai ji reiškia „našta“) niekaip nega-
li prasiveržti į Niujorko meno pasaulį ir yra įsitikinusi, kad 
dėl to kalta jos gyvenimo situacija – ji ištekėjusi už vieno 
svarbiausių meno prekeivių mieste ir, užuot su juo dalijusis 
uždarbiu iš savo meno, augina du vaikus ir rengia vaka-
rėlius meno pasaulio dalyviams. Kartą trūkus kantrybei, 
ji nutaria surengti tris parodas trijų pažįstamų vyrų vardu. 
Kaip tikėtasi, pripažinimas ateina akimirksniu, tačiau tri-
umfuojanti laiminga pabaiga, kaip galima numanyti, – ne. 
Įdomi romano forma. Jis parašytas tarsi akademinis meno 
istorikės tyrimas, kuriuo ji mėgina nustatyti Harriet Burden 
kūrinių autorystę ir autentiškumą, ir susideda iš daugybės 
dokumentų – laiškų, pokalbių su amžininkais, dienoraščio 
ištraukų ir spaudos iškarpų. Kai perskaitysiu sunkias pran-
cūzių knygas apie smurtą, pabaisas ir gyvenimus, kuriuose 
niekas nevyksta, kad atsipūsčiau, skaitysiu šią. O ką skai-
tysite jūs?

– EgLė KačKuTė –
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puikiai: tikriausiai skaičiau lyg tyra našlaitėlė, vis dar nuo-
dėmių nesuteptas angelėlis. Grįžus namo, močiutė paklausė 
manęs, ar norėčiau ten skaityti kiekvieną antradienį, o aš 
prisiminiau salėje sėdėjusių vaikų fizionomijas ir papurčiau 
galvą. Tada Karalina prisakė nepasakoti tėvui, kad mane bu-
vo nusivedusi į „karalystės salę“, – tėtis ir taip retai kada 
klausydavosi mano pasakojimų, tad pažado laikytis buvo 
nesunku. 

Visgi 2000-aisiais pasaulio pabaiga taip ir neįvyko. Ka-
dangi jau buvau pradėjusi bręsti, Karalina nusprendė papa-
sakoti man apie tuos dalykus: ji aiškino, kad kuo ilgiau prie 
savęs neprisileisčiau berniukų, nes paskui prasidės visokios 
problemos. Kokios problemos? Paprastai visos princesės tik 
ir siekia, kad kuo greičiau pasirodytų jų princai, o meksikie-
čių serialuose, kuriuos žiūrėdavome sykiu su močiute, taip 
pat kartodavosi tas pats scenarijus. Tada Karalina, turėjusi 
pasakotojos talentą, smulkiai išaiškino man apie gimdymo 
skausmus. Buvau priversta klausytis, kaip mano tėčio ma-
mai atsiskyrė dubens kaulai ir kaip akušerė kirpo jos tarpvie-
tę, nes vaikas buvo per didelis išlįsti. Iš jos (nes paauglių 
žurnalų neskaičiau ir artimų draugių neturėjau) pirmą kartą 
sužinojau apie mėnesines, kažkodėl nugirdusi pavadinimą 
„gegužinės“. Karalina sakė, kad kai prasideda „gegužinės“, 
moterys alpsta iš skausmo ir septynias dienas tampa nešva-
rios. Ji iš anksto nupirko man pakelį įklotų. Paskiau juos 
praplėšiau ir, iš visų pusių apžiūrėjusi, užpyliau ant jų 
vandens – kaip reklamoje tikėdamasi pamatyti sustingusią 
želė. 

Rimčiau apsižodžiavusios buvome tik kartą – kai namuose 
apsigyveno tėvo draugė Alina. Tada mėginau žudytis prisi-
gėrusi tablečių. Karalina kišo pirštus man į gerklę plūsdama, 
kad visai nevertinu laiko, kuris man liko. 

Balandžio 4, penktadienis, 22:04
Šitas namas griūva. Baisu žiūrėti, kuo virto mūsų kam-

bariai, kokie nustekenti baldai, – čia kelis kartus buvo 
įsilaužę vagys: iš piktumo, kad nėra ką vogti, suraižė vi-
są minkštųjų baldų gobeleną, sudaužė stiklines sekcijos 
duris ir nusuko čiaupus nuo prausyklės. Mano kambary-
je aną pavasarį, matyt, prilašėjo nuo stogo, taigi ant lu-
bų likusios rudos šliūžės, o dešiniame šone želia juosvi 
pelėsiai, kurių Edgaras patarė nevalyti, nes neva pelėsių 
judinimas kenkia sveikatai. Namuose daug tuščių didelių 
vazonų, kuriuose anksčiau augo gėlės. Pilna spinta tėvo 
rūbų, kurių taip pat nepajėgėme išmesti arba atiduoti į 
labdarą. Edgaras nekreipia į netvarką dėmesio: apsistatė 
savo kambarį baldais, dideliu televizoriumi ir kompiute-
riu – ir jam gerai. 

Kiemas, kuriame būnu, irgi baisus. Medžiai dar nuogi, 
be lapų ir žiedų, kyšo stagarai. Po tėvo mirties sodas bu-
vo visai sulaukėjęs – nenugenėtos vyšnios, užstojančios 
kadaise vešėjusius rožynus, tvoras apraizgiusios vynuo-
gių šakos, primenančios sumedėjusius numirėlių pirštus, 
drumstas, pirmuonių ir šiukšlių apgyventas baseinukas, 
kuriame anksčiau maudydavosi žmonės. Pati dienomis 
sėdžiu medinėje pavėsinėje išpuvusiomis, vos besilaikan-
čiomis sienomis – anksčiau, dar vaikystėje, čia vykdavo 

pagrindinis veiksmas – buvo sėdima su svečiais, ilsimasi 
po darbų, žiūrint į išpuoselėtus augalus. Žaisdavau šitame 
namelyje su lėlėmis. Jo sienose dabar prisiveisė kinivar-
pų, manau, kad kitų metų jis nebesulauks – tiesiog suteš. 
Jau švilpauja paukščiai, tikriausiai parskrido pajutę pa-
vasarį. Iš kitos namo pusės – miškas, ten anksčiau tėvas 
turėjo keliolika savo klevų, iš kurių leisdavo sulą. Brolis 
sakė, kad vietoj Marcinkevičių dabar gyvena kažkokia 
moteris, o kaimynai iš kairės taip pat pasikeitė – matyt, 
pardavė namus per krizę.

Taip, šitie namai yra lyg praradimų transliacijos. Nieka-
da tiek daug apie tai negalvojau kaip dabar. 

Balandžio 6, sekmadienis, 22:14
Vertėjas į vokiečių kalbą, panoręs išversti mano naujau-

sią knygą, anądien man elektroniniame laiške užsiminė: 
„Atrodo, kad visi tavo tekstai apie fucked up santykius 
su tėvais.“ 

Balandžio 7, pirmadienis, 22:04
Taigi dienos taip ir eina – monotoniškai. Rečiau sėdime 

kartu: pavakarieniaujame, Edgaras eina prie kompiuterio, 
aš irgi einu prie kompiuterio. 

Rytais vis sunkiau atsikelti – norisi tiesiog gulėti lovoje 
ir žiūrėti į voratinklį, kabantį prie lubų krašto. Pačiai būti 
voratinkliu, kabančiu ant vienos kadaise voro suregztos ir 
pamirštos gijos. 

Atsiblokavau Jurijų internete ir, nemeluoju, po kelio-
likos minučių jis man parašė laišką klausdamas, kaip 
gyvenu. Atsakiau, kad būnu ne Vilniuje, kad karštligiškai 
rašau romaną, esu apimta kūrybinės ekstazės ir t. t. Pa-
klausiau, kaip sekasi jam. Parašė dirbantis prie diser-
tacijos. Nieko jam nebeatrašiau. Nesuprantu, kodėl jis 
su manimi bendrauja, jeigu tarp mūsų viskas baigta. Gal 
dabar gailisi? 

Balandžio 8, antradienis, 22:04
Vakar neiškenčiau ir parašiau jam apie tai, kad gyvenu 

vaiduoklių name. Ir jis, svolačių svolačius, man nieko 
nebeatrašė.

Balandžio 9, trečiadienis, 05:46
Prabudau ir nebegaliu užmigt. Sapnavau, kad vaikštau 

miške ir jau sukdama link namų susitinku mamą. Ji 
tokia sena, sudžiūvusi, apsigobusi galvą balta skarele. 
Apsikabiname ir pasibučiuojame lyg seniai nesimačiusios. 
Prie mūsų pribėga didelis šuo baltu, tankiu, blizgančiu tarsi 
aksominis kailiu. Pradedu jį glostyti ir klausiu: „Mamyte, 
koks šuniuko vardas?“ Ji atsako: „Grosė.“ Jos balsas visai 
kaip Jurijaus – žemas ir prikimęs. Prabudau kartodama 
šuns vardą ir, rodos, vis dar jusdama jo nuostabiai minkšto 
kailio švelnumą. 

Balandžio 12, šeštadienis, 15:06
„Girdėjau žingsnius ir nuo senumo išgeltusios mano kam-

bario užuolaidos paslaptingai judėjo tarsi iš Gombrowi-
cziaus knygos apie prakeiktą pilį“, – parašiau Jurijui. 

Internete susiradau būrėjų, gebančių išvaryti dvasias, 
numerius. Susiskambinau su būrėja Danute, apie ją radau 
penkis teigiamus atsiliepimus supermamų forume: telefonu 

kalbant susidaro labai griezto zmogaus ispudis, bet realy-
beje priesingai. labai nuosirdi, maloni, draugiska. jauciausi 
tarsi pas drauge. puikiai nusake esama situacija. patare 
kaip tureciau elgtis,kad pasiekciau norima rezultata, nusake 
ateiti.labai rekomenduoju. jau dvi drauges pas ja uzsirase. 
kainuoja nuo 40 iki 50 lt. kiek nori, tiek palieki, matosi kad 
ne del pinigu buria. 

Telefonu jos balsas man nepasirodė griežtas. Susitarėme, 
kad atvažiuos pas mus jau rytoj. Brolis visą vakarą šaipėsi iš 
mano tamsumo ir prietaringumo – man ir pačiai juokinga. 

Balandžio 13, sekmadienis, 22:00
Mūsų namuose vakar svečiavosi būrėja Danutė. Tikėjausi, 

kad ji bus apsikarsčiusi karoliais, vilkės žvangantį sijoną, o 
atvažiavo pasitempusi ledi juodu šilkiniu paltu su rombe-
liais. Brolis ją įleido pro duris ir mes susėdome svetainėje, aš 
padariau kavos. Edgaras skeptiškai sėdėjo netoliese su kom-
piuteriu ant kelių ir mūsų pokalbyje nedalyvavo, pasakęs, 
kad jam niekada niekas nesivaideno. „Moterys jautresnės 
šitiems dalykams, intuicija, suprantat“, – paaiškino Danutė. 
Pasakiau jai girdinti keistus garsus, traškesius, kartais atro-
do, kad kažkas mane stebi iš šono. Be to, penkis kartus rytais 
atsikėlusi radau atidarytas visas virtuvės spintelių duris, 
net viršutinių. „Kas anksčiau gyveno šiuose namuose?“ – 
paklausė būrėja. Pasakiau, kad tėtis. Sužinojusi, kad jis na-
muose ir numirė, klausinėjo, ar tai buvo savižudybė, ar jis 
ilgai kankinosi, ar tarp mūsų buvo neįvykdytų pažadų ir taip 
toliau. Atsakiau, kad ne – mes tiesiog buvome susvetimėję. 
„Tuoj patikrinsim energetiką“, – išgėrusi kavą tarė Danutė. 
Ji laikė rankoje metalines virgules ir vaikščiojo po kam-
barius sakydama: „Jaučiu, jaučiu stiprią energiją. Matot, 
kaip juda virgulės?“ Tada, perėjusi per visas patalpas ir vos 
neparkritusi, kai užkliuvo už katės (ta visada painiojosi tarp 
kojų), išsitraukė iš rankinės „Vichy“ mineralinio buteliuką. 
„Reikės pašventinti. Čia švęstas vanduo iš Vatikano“, – 
pasakė ir atsuko kamštelį. Gerai, kad nematė Edgaras, kaip ji 
tuo buteliuku šlakstė grindis niurnėdama: „Duok mirusiems, 
Viešpatie, ramybę.“ Kone pusę buteliuko suliurlino ant 
virtuvės spintelių ir gerai apšlakstė užuolaidas – vietas, ku-
riose daugiausiai dvasių energetikos. „Manote, kad čia mano 
tėtis vaidenasi?“ – paklausiau jos, kai sumokėjau žadėtuosius 
penkiasdešimt litų ir sėdėjome pavėsinėje su antra porcija ka-
vos ir vafliniu pyragu. „Gali, gali būti.“ Paskui įsišnekėjome, 
ji sakė ne tik varanti dvasias, bet ir užsiiminėjanti chiroman-
tika. „Apie žmogų galima daug pasakyti ne tik iš delno, bet 
ir iš veido bruožų. Žiūriu į jį ir viską matau“, – ir įsmeigė 
akis man į veidą. Pati buvo smulki, smailiu smakru. „Ką 
matote žiūrėdama į mane?“ – paklausiau. „Esi simpatiška, – 
tarė žiūrėdama man į akis. – Tik venk juodos spalvos – tau 
netinka.“

Atsisveikinome, ji palinkėjo ramybės ir įsėdo į savo mėlyną 
mazdą, įdavusi kortelę su telefono numeriu, jeigu ir vėl 
prireiktų pagalbos. Ką galiu pasakyti – iš tiesų miela moter-
is. Didžiausias absurdas, kad šįryt atsikėliau ir pamačiau, jog 
virtuvės spintelės ir vėl atvertos. Dabar galvoju, kad Edgaras 
buvo teisus dėl katės, nes tomis naktimis, kai ją išleisdavome 
į lauką, ryte spintelių durys nebūdavo atidarytos. 

Visą šią istoriją aprašiau Jurijui. Man atrodo, jog pakviečiau 
tą būrėją vien dėl to, kad turėčiau ką jam papasakoti.

Tobulas apskritimas
atkelta iš p. 1

Ji tik trumpam liaudavosi kalbėjusi. Netilo nervingai grūs-
dama daiktus į nunešiotą „Puma“ krepšį, rinkdama po kam-
barį niekniekius, kuriais nužymėtas kone kiekvienos moters 
gyvenimas, be tikslo atidarydama ir uždarydama balkono 
duris, lyg rinkdamasi, ar ne pro jas geriau išeiti. Žodžiai kilo 
ir smigo. Jis tarsi per miglą vienus jų išgirsdavo, tik reikš-
mės nepagaudavo, kiti ištirpdavo kažkur pakeliui link jo. 
Kai trinktelėjo laukujės durys lyg žemės grumstai į karsto 
dangtį, kambaryje liko tik jis ir laikrodžio tiksėjimas. „Dabar 
vienas, dabar vienas“, – tiksėjo jis ironiškai. Andrius dar kurį 
laiką liko sėdėti kaip sėdėjęs – ant sofos krašto tarsi surištom 
rankom ir į grindis įsišaknijusiom kojom. Pirma atrodė, kad 
jei pasijudins – duš šita trapi tyla kaip šiandien į melsvomis 
plytelėmis išklijuotą virtuvės sieną puodelis iš Ugnės rankų. 
Kavos nuosėdos būrė ilgą jų kelią per kopas, tačiau Ugnė 
jau to nematė. „Kas tu per žmogus, Milkevičiau, kažkoks 
visiškai joks“, – tarsi kažko, bet tikrai ne jo, ne Andriaus 
klausė pavargusiu balsu. Paskui valandai tilo ir nutilo. Sėdė-
jo virtuvėje galvą ranka parėmusi, stebeilijo į niekur. Atrodė 
tarsi vaškinė. Andrius norėjo prieiti, paliesti ją, pagramdyti 
nagu skruostą – gal liktų po juo gelsvo medumi kvepiančio 
vaško. Tačiau ta tyla buvo kaip siena – neperlipama, neper-
mušama. Tai ir nebandė įveikti. Be jokio tikslaus užsiėmi-
mo judėjo per kambarius. Atėjo ir į virtuvę – atsuko čiaupą, 

pripylė vandens į stiklinę, paskui išpylė. Bandė kabintis už 
paprasčiausių veiksmų, nes jautė, kaip eižėja pasaulis šiuose 
penkiasdešimtyje kvadratinių metrų. O kai ji pakilo nuo 
kėdės – sunkiai, kaip ką tik pagimdžiusi, tai ir nepaliovė 
kalbėti iki trinktelint lauko durims. 

Tyla suspaudė galvą tarsi per mažas šalmas. Bet erdvės 
padaugėjo ir tie penkiasdešimt kvadratinių metrų dabar atro-
dė vos ne kaip futbolo stadionas, o jis – tarsi kamuolį į savo 
vartus įspyręs žaidėjas, kurio sėkmės skonį jau keičia pra-
laimėjimo kartėlis, suvokus apmaudžią klaidą. Žinojo, kad 
rytoj bus blogiau. Prisiminė, kai prieš porą metų odontolo-
gas išlupo porą protinių dantų. Raudamas juokavo, kad šiais 
laikais mes ne tokie plėšrūs kaip mūsų protėviai, tai ir dantų 
mums mažiau reikia. Tą pačią dieną nemaloniai maudė, bet 
po jos atėjusios kitos dienos pribloškė jį skausmo banga. 
Jautė, kad ilgėsis jos, ir jau ruošėsi tam. Sumetė į stalčių ke-
lis ant lentynos likusius Ugnės daiktus – nagų dildę, rožinio 
kvarco akmenėlį, auskarą purpurine akute. Uždarė trankiai 
tarsi duris į praeitį, nors jautė puikiai, kad vaidina pats prieš 
save – vienintelį žiūrovą šiame sudegusiame teatre.

Virtuvėje iš šaldytuvo išsitraukė alaus skardinę, priglaudė 
prie kaktos. Šaltas metalas maloniai gaivino. Skardinę vakar 
dar pirko kartu. Jis stovėjo neapsispręsdamas prie pomido-
rų. Trys rūšys išmušė jį iš pusiausvyros, tai tik bukai akimis 

vedžiojo nuo vienos prie kitos. Ji priėjo su dviem alaus skar-
dinėmis, nuleido jas į vežimėlį, petimi jį lengvai stumtelėjo 
į šoną, į polietileninį maišiuką ilgai nesvarstydama įmetė 
keturis pomidorus. Jis pasijuto it marionetė, tampoma už 
siūlų sumanių lėlininko rankų. Jam pasirodė, kad jei ji ne-
žingsniuos, sustos vietoje, tai ir jis nebejudės, kad jis eina, 
nes ji eina. Slinko paskui ją nepatogiai, žingsniu taikyda-
mas į jos žingsnius, jautėsi netvirtai, užkliuvo. Ji atsigręžė, 
ramindama nusišypsojo. Buvo graži, bet nebejautė jos. Net 
kai naktimis pirštu ant nugaros piešdavo jai vienai žinomus 
ženklus, jausdavosi labai toli nuo jos. Kartą, kai viešėjo pas 
Ugnės senelę Zofiją, ta prisėdo šalia ir sunėrusi rankas skrei-
te žiūrėdama kažkur už horizonto pasakė: „Žinoma, galima 
ir taip pragyventi – vienam temylint, ale tai vežimas, kur 
traukia jaunas arklys ir senas jautis – malonaus važiavimo 
nebus.“ Jam pasidarė gėda, kad kažkas pamatė tai, ką jis slė-
pė net pats nuo savęs, ir po vakarienės, kai suplovęs indus 
atsigręždavo į Ugnę, – jos rankos skreite tarsi du negyvi 
žąsiukai, – atrodydavo jam, kad ir pati Zofija sėdi jų mažoje 
virtuvėje ir žiūri už horizonto su nebyliu priekaištu, kad ne-
mylėdamas nepaleidžia. 

– EVELINa DaCIūTė –

Ji tik trumpam liaudavosi kalbėjusi 
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EdwArd HirscH
Edwardas Hirschas (g. 1950) – JaV poetas ir kritikas. 

Išleido aštuonis poezijos rinkinius ir keletą knygų apie 
šiuolaikinę poeziją, jos skaitymą ir supratimą. 2011 metais 
lankėsi Vilniuje, dalyvavo Vasaros literatūros seminarų (Sum-
mer Literary Seminars) renginiuose. 

Iš mano kvailybės istorijos

Leidžiantis nuo tilto eismas suintensyvėjo, 
aš pasukau dešinėn – ne į tą pusę, 
ir ilgam įstrigau. 

Atėjus vakarui, išlėkdavau į lauką, 
nekreipdamas dėmesio į medžius,
kurių vardų nežinojau,
ir sparnais abejingai vasnojančius paukščius.

Negalėjau nei atsisakyti troškimų, 
nei jų patenkinti, todėl basčiausi aplinkui
tarsi tigras, norintis pulti, 
bet bijantis savo paties įsiūčio. 

Visur nešiojausi geležinį narvą, 
kurio virbų niekas nematė.

Pernelyg sielojausi dėl to, ką kiti galvojo, 
ir sakiau, ko nereikėjo sakyti.
Kai reikėjo kalbėti, tylėjau. 

Atleiskit man, filosofai, 
aš skaičiau stoikus, bet nieko nesupratau. 

Jaučiausi gyvenantis klaidingai 
dvasine prasme,
tuo metu, kai kitoje pasaulio pusėje žuvo

tūkstančiai žmonių,
tarp jų ir mano tėvynainiai. 

Keliavau toliau – išsiblaškęs, paskendęs mintyse –
pamiršdamas pasirūpinti tais, kurie kentėjo 
šalia ir tolėliau. 

Atleisk man, tikėjime, kad niekad tavęs neturėjau. 

Netikėjau Dievu, nes jis manęs vengė.

Ankstyvas sekmadienio rytas

Kadaise šaipydavaus iš tėvo ir jo draugelių, 
kad sekmadienį atsikelia anksčiausiai 
ir vietiniam bare siurbia kavą, 
o dabar pats esu toks mulkis. 

Niekam nerūpi seni mano pažeminimai, 
kurie velkasi per miegą
tarsi tuščių skardinių virtinė, 
pririšta prie seno kledaro. 

Va taip: kai tik pamanai, 
kad pamiršai tą raudonplaukę merginą,
kuri paliko tave parkinge
prieš keturiasdešimt metų, prabundi

per anksti ir išvysti ją, 
pranykstančią už sapno krašto
ant kažkieno kito motociklo,
riaumojančio brėkštančiam greitkely. 

Todėl dabar sėdžiu blankioje
kavinėje, pilnoje vyturių, 

čia langai suodini,
o kava šilta ir karti. 

Aš pradėsiu gyventi kaip mistikas

Šiandien apsivilkau žalią vilnonį megztinį
ir išėjau į parką, per sutemas, sningant. 

Medžiai stovi lauke tarsi dvidešimt septyni pranašai, 
tarsi Kalvarijų stacijos – tylūs, susimąstę. 

Jų kamienus nusėję mėlyni šviesos dribsniai
yra paslapties šifrai, okultiniai simboliai. 

Tirsiu jų lapus tarsi teksto puslapius
ir stebėsiu žiemos studiozus – mokslingus balandžius.

Atsiklaupsiu prie nugalėtos voverės tako
ir juodame tvenkinyje ieškosiu Sofijos pėdsakų. 

Danguje ieškosiu ženklų,
kuriuose atsiskleistų visa mano ateitis. 

Eisiu namo vienas kartu su vienatve, 
šešėlių mokinys, slėpinių šlovintojas. 

Simone Weil: darbo fabrike metai 
(1934-1935)
Raudono vyno taurė virpa ant stalo,
nepaliesta, lempos šviesa krenta ant jos pečių. 

Ji žiūri į kopūstą lėkštėje, 
žiūri į perlaužtą duoną. Teiginys: 

nepanaikinama dirbančiųjų vergovė. „Dirbti
tam, kad pavalgytum, valgyti tam, kad dirbtum.“

Ji galvoja apie kontrolinį laikrodį krūtinėje, 
apie naktį, tirštėjančią vijokliuose ir pirštuotėse,

migloje ir atomuose, fabrike,
kur plieno spaustuvai suspaudžia jos smilkinius

dešimt valandų per dieną. Ji nevalgo. 
Nemiega. Beveik negalvoja –

dabar, kai palietė sumuštą užmaršties 
ranką ir paragavo kraujo, 

kai žaizdras pažymėjo jos odą
ir išdegino kaktą kaip Romos vergei. 

Be abejo, Dievas ateina pas stuobrius ir
nemokšas, 

pas suvirintojus tamsiais akiniais ir
juodadarbius, 

kurie savo gyvenimo pamainą praleidžia
iš ugnies traukdami iki raudonumo įkaitusias

geležines rites. 

Be abejo, Dievas pasirodo sukrėstiems ir
bevardžiams,

pažemintiems ir nukamuotiems,

kurių kojos ištekėjusios už amžino judesio,
o rankos per mažos kūnams.

Teiginys: „Per darbą žmogus pavirsta materija –
kaip Kristus per Eucharistiją. 

Darbas yra lyg mirtis. Mes turime pereiti
mirtį. Mus turi nužudyti.“ 

Turime prabusti, kad dirbtume, triūstume
ir skaičiuotume, vėl ir vėl susimautume,

paklustume

pasiutusiam mašinų ritmui, kentėtume
pragarą ir gyventume kartotėje, 

kad taptume aukojamu gyvuliu: laikas
įeina į kūną, kūnas įeina į laiką. 

Ji prispaudžia kaktą prie stalo: 
dirbti tam, kad valgytum, valgytum...

Lauke drugiai skleidžiasi į žvaigždes,
o žvaigždės – kaip karoliai ant dangaus kaklo. 

Raudono vyno taurė virpa kambary
šalia šalto kopūsto ir perlaužtos duonos. 

Nuvargusi naktis; ji yra neramus skystis
ir nepaliestas maistas. Nusileisk pas ją. 

Iš Amerikos anglų kalbos vertė Laurynas Katkus 

Aš nematau didelio skirtumo lygindamas „Danguje ki-
taip“ su kitais savo kūriniais. Čia daugiau brandos, drąsos. 
Čia neturėjau ką prarasti: „Jie man dešimt metų, aš jiems – 
romaną...“ Tai lyg vidinės laisvės apraiška. Niekas kitas 
neturi tokios medžiagos, tokios patirties: visi saugumai 
visą gyvenimą mane puolė. Aš privalau apsiginti, kad ga-
lėčiau gyventi. Tai lyg ir išsivadavimas iš visų tabu – da-
rau, ką noriu.

– Sukurta Palemonija. Sakyčiau, atgimsta viena iš lie-
tuvių kilmės legendų su romane transformuotais mitologi-
niais įvaizdžiais. Kas tai – tautos ar herojaus protagonisto 
neišnykstamumo egzistencinis variantas?

– Perskaičiau nemažai literatūros. Yra pakraipa, kuri 
mėgina Lietuvos šaknis nuvesti iki Romos. Iki Dakijos. Į 

tai pažvelgiau ironiškai. Vienu metu net galvojau pavadi-
nimą susieti su Dakija. Jei nori ką nors rimtai aprašyti, rei-
kia daug studijų. Iki šiolei daug mėgėjiškų svarstymų apie 
Lietuvos istorines šaknis. Geriausiai pasisekė žydams – 
jie sugebėjo primesti pasauliui išrinktosios tautos įvaizdį. 
Todėl pasirinkau truputį alegorišką, truputį ironišką vals-
tybės variantą. Man norėjosi iš to pasišaipyti ir parodyti 
tikrovę, kur mes esame. Ir priminti: mums labiau reikėtų 
domėtis šia diena, kas dabar vyksta labai dinamiškame 
globaliame pasaulyje ir kas bus rytoj.

– Metrika atskleidžia kodą – įvardija pagrindinio per-
sonažo prototipą. Tai verčia skaitytoją, žinantį, kas yra 
prototipas, visai kitaip priimti, suvokti, interpretuoti ro-
mano turinį. Kaip sugrupuotumėte romano veikėjus pagal 
jų elgseną?

– Kiekvienas žmogus turi savo velnią. Rašytojas Vytautas 
Rimkevičius vienoje apysakoje pasakoja apie dvi rases – ge-
rųjų ir blogųjų žmonių. Gerųjų žmonių rasė irgi turi blo-

gio, bet ji nedaro baisių nusikaltimų. Kaip padaryti, kad 
ta gerųjų žmonių rasė paimtų valdžią į savo rankas ir pa-
žabotų bloguosius? „Danguje kitaip“ dominuoja blogųjų 
žmonių rasė. Yra ir šiek tiek gėrio (Salomėja). Blogieji 
mėgsta apsimesti, kad jie yra labai geri. Apsimetimas – 
jau melas, kuris tapatinamas su simuliakru. Tokie žmonės 
gyvena ne savo gyvenimą.

– Kūrėjas gyvena tol, kol kuria. Laikas bėga ir gimsta 
kiti kūrybiniai planai.

– Turiu du „Palangos dienoraščio 2001–2012“ varian-
tus, bent vieną iš jų 2015-aisiais norėčiau išleisti. Ten 
būtinosios ginties tema bus labiau išplėtota. Be to, yra 
medžiagos dar vienai knygai. Gal tai bus du trys novelių 
romanai, o gal vieno romano du variantai. Jei iki tol pasi-
seks išgyventi.

Antiutopija („Čia viskas apie mus“)  
atkelta iš p. 3

Rainer Fetting. sąmokslas prie jūros. 2011



2014 m. rugsėjo 12 d. Nr. 33 (1195)8 ŠIAURĖS        ATĖNAI

TEKsTaI NE TEKsTaI

miglės anušauskaitės komiksas

ŠIaurės KamPas

Trys šaukštai vienatvės
– Ar galėtum susitikinėti su savimi?
– Manau, kad ne.
Išsitraukiau žydrą „Camel“ cigarečių pakelį ir taip už-

kirtau kelią tolesniam pokalbiui.
Temo ir bare rinkosi vis daugiau proletarų. Nešini juo-

dais, nemažai gyvenimo mačiusiais lagaminais, jie sėdo 
prie tamsiai rudų, alumi ir prakaitu nulietų stalų. Merk-
dami ūsus į alų, savo sužiedėjusiomis lūpomis paliečia 
bokalo kraštą – atrodo, lyg šimtametę dykumą užklum-
pa gaivi atogrąžų audra. Gelsvos lūpos atgyja ir pro ūso 
kraštą prasiveržia kukli žemosios klasės atstovo šypsena.

Prie baro sniego baltumo plaukais apkaręs vyriokas da-
lijosi išmintimi apie eurą. Kraipė galvą ir tikino didžia-
krūtę padavėją, kad bus kaip su vagnorkėm.

– Anuomet už vištvanagį bent nupirkdavai šį tą, o ką 
su tuo euru. Nė alaus neduosi. Ar duosi? – žvitriai klausė 
laike pasimetęs seniokas.

Tuo metu ji vis dar nervingai maskatavo dešine koja. 
Lėtai siurbčiojo eurinį alų ir badė mane sužeisto žvėries 
žvilgsniu.

– Kodėl mes čia sėdim? Čia nyku ir visi šitie nusmurgę 
seniokai drasko mano drabužius akimis.

– Man čia patinka, – tariau ir lig dugno ištuštinau pir-
mąjį bokalą. Jaučiau, kaip keturi lašai nuriedėjo už apy-
kaklės.

Nesupratau, ką ji čia veikia. O ką veikia su tokiu kaip 
aš, net nesigilinau. Nesu geresnis už tuos, kurie virsta ke-
turiomis pro duris, vairuoja baltą 87-ųjų golfą ar moka 
alimentus trims vaikams iš ankstesnių dviejų santuokų.

Jau kurį laiką nesijaučiu gyvas. Nemiegu ir neval-
gau. Kartais prie Soboro sužaidžiu šachmatais su vieti-
niais miesto sanitarais; jie visad laimi, nes aš pasigeriu 
nuo jų skalsaus gyvenimo kvapo.

Dažnai supainioju sapną su tikrove, tačiau niekada ne-
meluoju, nors gal ir tiesos nesakau.

Ant mano kelnių ties tarpkoju jau kelias dienas ruduoja 
dėmė. Greičiausiai gurkšnis viskio nutekėjo ne ten.

Lyg vaisinga obels šaka lūžau ant stalo „Lūžtančioje 
bangoje“. Tas, kuris sugalvojo pavadinimą šiai juodadar-
bių Mekai, yra genijus arba visiškas kvailys. Šiaip ar taip, 
jis – išgelbėtojas.

Keli simboliniai gėrimų buteliai virš baro. Išdidžiai ten 
stūkso beveik lig dugno išgertos žalios devynerios, keli 
buteliai baltos ir du pigaus brendžio. 

Tiems, kuriems sunku priimti bet kokius sprendimus, 
pats tas.

Žvelgiu į jos aštrius lyg peilis skruostikaulius, į pusam-
žės padavėjos dvigubą D krūtinę, į ką tik įėjusio literato 
ištatuiruotą ranką, į tuščią tarą ant savo stalo...

Mano baltapūkė puritonė susipurtė kėdėje ir išrėžė, kad 
šiandien esu nykus.

Žiūrėjau į savo žemuoginę blondinę dievobaimingu pa-
gyvenusio eunucho žvilgsniu. 

Ji vilkėjo trumpą žalsvą suknelę, kuri vos dengė solia-
riume kepintas šlaunis. Avėjo juodais aukštakulniais ir 
buvo pasidabinusi tuntu visaip iškeverzotų žiedų.

Iš arti jos rankos atrodė lyg geležiniai spąstai žvėrims.
Pasilenkus pasakyti, kad ji atrodo visai neblogai, mano 

juslę staiga sukuteno kedrų ir citrusų kvapai.
– Dar viena mūza, kuri laikui bėgant virs eiline marmū-

ze, – tyliai suburbėjau sau po nosim.
Tuo pačiu metu kažkur tolėliau, tamsioje baro kertėje, 

dusliai liejosi žodžiai:
– Liūdesys yra kaip tualete plūduriuojanti fekalija, – šū-

kavo svirduliuojantis klientas. 

– Žinai, kai pirmą kartą čia atėjau, jaučiausi lyg nesavas. 
Publika atrodė atgrasi. Tačiau pamatęs, kad padavėja glo-
boja kiekvieną vyrą lyg savo, neatsilaikiau. Todėl dabar 
aš čia dažnai, – atsidusdamas pasakiau. – Suglebę miesto 
vyriokai, alsuojantys nuovargiu, ir miela putli moteriškė, 
girdanti juos savo švelnumu. Ko daugiau vyrui reikia?!

Ji nenoriai palinkčiojo.
Išsitraukiau iš prairusios kišenės seną monetą, dar me-

nančią tėvuko laikus. Ji kaipmat pradėjo suktis man tarp 
pirštų lyg du jauni ispanai, šokantys aistringą flamenką.

Baro moteris šūktelėjo, kad esu pokštininkas.
Išspaudžiau šypsnį ir leidausi savo gelmėmis žemyn. 
Jau kurį laiką negalėjau tapyti. Pradėdavau ir sugadin-

davau. Galiausiai nupiešdavau žemės orbitą kertantį ir į 
juodąją skylę skriejantį falą.

Tada viską sunaikindavau ir likdavo tik pilkoje krūvelė-
je žybsinčios žarijos. Pasiimdavau stiklą viskio ir gerda-
vau atsisėdęs ant medinio rakštimis ir skyrybomis žymėto 
slenksčio. 

Kartą, nevilties apimtas, paskambinau jai ankstyvą sek-
madienio rytą.

Ašarojau ir liejau tulžį it vaikas, pirmą kartą nukritęs 
nuo dviračio. 

Nuo tada ji visur su manimi. 
Manau, tai ji susikūrė mane. 
Metafizinį vaizdinį, materialią savo troškimų lėlę.
 
Jaučiau jos žvilgsnį, skrodžiantį mano veidą, keistai šil-

tą, bet nejaukų. 
Prabilau apie savo patirtį nieko doro šiame pasaulyje 

neveikiant. 
Nesulaukiau nei aplodismentų, nei šūksnių, nei griaus-

mingų fanfarų, nieko.
Patylėjom.
O aš vis laukiau komplimentų už tai, kad esu.
– Molio Motiejuk, – nutraukė mano minčių kelionę. – 

Noriu šį vakarą tave kai kur nusivesti.
– Kur? – pasidomėjau neutraliu tonu.

– Pamatysi.
Lėkštas banalumas, tačiau šleikščiai malonu, kai esi at-

sakingas tik už tai, kad turi nueiti ten, kur tave veda.
Mes išėjom; mačiau beprotiškai didelį mėnulį – atrodė, 

lyg jis žiūri į mane savo tamsiomis akutėmis. Lyg norėtų 
manęs sau.

Užvertęs galvą sekundei visas panirau į jį.
Vėsu.
Ji timptelėjo mane už rankos ir mes pasileidome bėg-

ti. Kažkur į tamsą, o kad nebūtų nuobodu, ji kartais man 
prancūziškai pakampėj pačiulbėdavo.

Lipom per aukštą metalinę tvorą, ir aš iš širdies juo-
kiausi, kai jos suknelė užkibo už geležies, o ji šaukė juok-
damasi:

– Padėk gi.
Gaivus vasariškas lietus dar kartą sukrapnojo, lyg jau-

nas kunigas šventintų verbas.
Šventvagiškai užsigeidžiau nuplėšti tą žalsvą suknią, 

vis tiek ją tvora sudraskiusi buvo. Pro besiplaikstančius 
plaukus kartkartėmis išvysdavau suvedžiotojos šypsnį.

 Priėję seną namą, lipome mediniais girgždančiais laip-
tais, gal kokius tris aukštus, ne daugiau.

– Mes jau čia.
Ji išsitraukė iš savo varno juodumo rankinės didelį rak-

tą ir mes jau po akimirkos buvome viduje.
Elektros lemputę čia pakeitė pilnaties atspindžiai. Aš 

vėl prasmegau joje.
Ji iš kažkur ištraukė pagalvę, liepė man ją pasidėti ir 

atsigulti, paskui padėjo galvą man ant pilvo ir užsirūkė.
Užsnūdau.

Ryte pabudau vienas.
Susirinkau daiktus nuo purvu ir žemėm aplipusio už-

tiesalo.
Ji paliko savo megztinį.
Tyčia, pamaniau.
Kojoms linkstant, mažais, nedrąsiais žingsniais pamažu 

ėjau namų link.
Jaučiau jos kvapą.
Grįžau ir kritau į šaltą, nepatogią lovą, o rankose vis dar 

laikiau drabužį, prisigėrusį citrusų ir kedrų kvapo.

Nemėgstu rytinės vienatvės.
Pakilęs iš gilaus migio pasidariau juodos kavos, be cu-

kraus.

Vakare pyptelėjus telefonui mano akys sutvieskė it ža-
lias šviesoforo signalas.

PYPT – papildykite sąskaitą arba kalbėjimo planas 
jums bus išjungtas...

– NEmIra –
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Mums rašo

Su įdomumu perskaičiau rugsėjo 5 d. 
„Šiaurės Atėnuose“ paskelbtą „Nežinomos 
balerinos autobiografiją“, parengtą teatro 
istoriko Donaldo Strikulio. Prieš keletą 
mėnesių teko su juo kalbėtis apie šį ver-
tingą archyvinį dokumentą – kaip jis rašo, 
„novelę apie gyvenimą“, tik tada neužteko 
laiko labiau įsigilinti į joje pateikiamus 
faktus. 

Publikacija paskatino dar sykį perkratyti 
per du dešimtmečius sukauptas žinias apie 
Lietuvos baletą, atidžiau jas palyginti su 
autobiografijoje pateikiamais faktais. Šo-
kėjos autobiografijoje daugiausia minimi 
kordebaleto vaidmenys, išskyrus Piotro 
Čaikovskio „Spragtuko“ Arabų šokį. Šio 
spektaklio programose įrašytos dvi Arabų 
šokio atlikėjos pavardės – E. Matulionie-
nė ir L. Saikauskaitė. Tad neabejotina, kad 
autobiografiją parašė Leokadija Saikauskai-
tė-Mačiūnienė (1903–2003), žinomo XX a. 
antrosios pusės JAV menininko, vieno iš 
„Fluxus“ judėjimo pradininkų Jurgio Ma-
čiūno (1931–1978) motina. 

Jos biografijos detalių gausu Tomo Saka-
lausko knygoje apie J. Mačiūną „Žiūrėjimas 
į ugnį“ (Vilnius, 2002), jos akivaizdžiai su-
tampa su „Šiaurės Atėnų“ publikacijos duo-
menimis. 

T. Sakalauskas pateikia žinių apie tai, 
kad Leokadija Saikauskaitė gimė Armėni-
joje, jos motinos, kilusios iš Baltarusijos, 
pavardė buvo Šyšlo, o tėvas buvo lietuvis 
karininkas, tarnavęs prie Turkijos sienos. 
1920 m. šeima grįžo į Lietuvą, mergina 
lankė Olgos Dubeneckienės baleto studiją. 
Žinoma, kad pirmoji L. Saikauskaitės san-
tuoka su karininku Vytautu Matulioniu įvyko 
1923 m. ir nebuvo sėkminga – apie tai rašo 

ir autobiografijos autorė. 1925 m. ji kaip 
Lilė Matulionienė buvo priimta į Valstybės 
teatro baleto trupę, kuriai vadovavo Pavelas 
Petrovas. 

L. Saikauskaitės pavardė ne kartą minima 
Valstybės teatro programose – pavyzdžiui, 
jau pirmojo profesionalaus Lietuvos bale-
to – Leo Delibes’o „Kopelijos“ – pastatyme 
ji įrašyta tarp Franco ir Svanildos draugų 
(premjera – 1925 m. gruodžio 4 d.); kartu 
su balerinomis Olga Malėjinaite ir Eugenija 
Žalinkevičaite ji šoko Charles’io Gounod 
operos „Faustas“ choreografiniame paveiks-
le „Valpurgijų naktis“, kaip Odetos draugė 
minima P. Čaikovskio „Gulbių ežero“ pro-
gramoje, kaip Arabų šokio atlikėja – to paties 
kompozitoriaus „Spragtuke“, kaip Likimo 
fėja – Riccardo Drigo „Arlekinadoje“ – tai 
vis P. Petrovo pastatyti spektakliai, apie ku-
riuos kalbama ir paskelbtoje autobiografi-
joje. Nelabai aišku, ką autorė turi galvoje, 
rašydama, kad šoko „Aubade“ – šį anksty-
vąjį garsaus XX a. choreografo George’o 
Balanchine’o (Georgijaus Balančivadzės) 
kūrinį Valstybės teatre Kaune 1932 m. pa-
statė Nikolajus Zverevas, bet jos pavardė 
programoje neminima. Galbūt autorė kalba 
apie Driadės vaidmenį L. Delibes’o „Sil-
vijoje“, kur, kaip ir „Aubade“, veikė deivė 
Diana? Po spektaklio „Silvija“ rašyta: „Iš 
dalyvių verti ypatingo pažymėjimo p. Kel-
bauskas, p. Žalinkevičaitė, parodžiusi dide-
lę techniką bei laisvumą, p. Saikauskaitė, 
kuri be to turi vaidybiniai interpretacinių 
gabumų, lemiančių jai gerą ateitį“ (Vlo, 
„Silvija“, Lietuvos žinios, 1928 10 22, p. 3). 
Autobiografijoje klaidingai minima ir bale-
to „Žizel“ veikėja – kaip rašo autorė „jai tu-
rėjo paskirti „vyresniosios „Dolissos“ rolę; 

iš tikrųjų šiame spektaklyje veikia vilisos – 
mirusių merginų vėlės. 

Leokadijos (kartais programose patei-
kiamas inicialas E.) Matulionienės pavar-
dė teatro programose minima Jacques’o 
Offenbacho komiškos operos „Periko-
la“, Jacques’o-François-Fromentalio-Élie 
Halévy operos „Žydė“ programoje, taip pat 
ir kituose to laikotarpio baleto spektakliuo-
se – baletuose „Išdykėlės“ pagal Johan-
no Strausso muziką, R. Drigo „Užburtoji 
fleita“, Peterio Ludwigo Hertelio „Tuščias 
atsargumas“, P. Čaikovskio „Gulbių eže-
ras“, „Spragtukas“; daugumą jų mini ir au-
tobiografijos autorė. Taigi Valstybės teatro 
operos ir baleto programų sąvade įrašytos 
Leokadija Saikauskaitė ir Leokadija Ma-
tulionienė, be abejo, tas pats asmuo. Nors 
to meto baleto artistų nebuvo daug, iki šiol 
dar nesame surinkę patikimo jų biografijų 
banko, todėl vis dar pasitaiko netikslumų 
(ir šioje publikacijoje minima Žalinkevičai-
tės pavardė kartais kelia neaiškumų: Elena 
Žalinkevičaitė-Petrauskienė buvo dramos 
aktorė, dramaturgė, poetė, o Eugenija Ža-
linkevičaitė-Kačinskienė – viena iš XX a. 
trečiojo dešimtmečio Lietuvos baleto solis-
čių).

Antroji L. Saikauskaitės santuoka su in-
žinieriumi, kompanijos „Siemens-Schu-
ckert“ atstovo Lietuvoje padėjėju, Vytauto 
Didžiojo universiteto dėstytoju Aleksandru 
Mačiūnu įvyko 1928 m., 1930 m. birželio 1 
d. jiems gimė dukra Nijolė, netrukus, 1931 
m. lapkričio 8 d., – sūnus Jurgis. 

Ypač įdomus autobiografijoje pateikiamas 
faktas – dviejų mėnesių stažuotė Paryžiuje 
pas garsią Rusijos baleriną Verą Trefilovą 
(1875–1943), Marijos teatro solistę, „Rusų 

sezonų“ dalyvę, garsėjusią šokio technika. 
Teatrą ji paliko dėl nesutarimų su kita to 
meto primabalerina, caro Nikolajaus II fa-
vorite Matilda Kšesinskaja (1872–1971) – o 
šios garsenybės studijoje, taip pat veikusio-
je Paryžiuje, 1934 m. kurį laiką tobulinosi 
Lietuvos baleto solistai Bronius Kelbaus-
kas ir Marija Juozapaitytė.

1934 m. dėl vaikų sveikatos L. Mačiūnie-
nė su jais išvyko į Šveicariją, kur praleido 
pusantrų metų – čia ir dalyvavo labdarin-
game koncerte, apie kurį rašoma autobio-
grafijos pabaigoje. T. Sakalausko knygoje 
pateikiama daugiau šio vakaro detalių: „Pa-
siuvo man bajoraitės suknią, pati sau pasi-
siūdinau galvos apdangalus, dar paprašiau 
sarafano ir tunikos... Pati pasirinkau plokš-
teles, susikomponavau pagal jų muziką 
kelis šokius. Iš Kauno man atsiuntė baleto 
batelius, pėdkelnes, grimo“, – prisiminė 
L. Mačiūnienė (T. Sakalauskas, Žiūrėjimas 
į ugnį, Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 19).

Simboliška, kad Leokadijos (Lilės) Sai-
kauskaitės-Mačiūnienės prisiminimai apie 
vyrą ir sūnų buvo skelbti „Šiaurės Atėnuo-
se“: „Sūnus“ (1998, Nr. 3, 4, 5, 6), „Atė-
jimas ir išėjimas“ (2000, Nr. 26), „Mano 
vyras Aleksandras“ (2000, Nr. 25 – būtent 
šia publikacija, rašydamas apie ją, daugiau-
sia remiasi T. Sakalauskas). To paties savait-
raščio puslapiuose po keturiolikos metų, 
nors nepasirašiusi po savo autobiografija, 
teatro istorijos tyrinėtojo D. Strikulio dėka 
ji galėjo pirmą kartą išsamiau papasakoti ir 
apie save.

– HELmuTas ŠaBasEVIčIus –

dėl „Nežinomos balerinos autobiografijos“

Jeigu kultūrininkai turėtų bent dalį pasitikėjimo, kuriuo 
spinduliuoja Obama, sakydamas savo kalbas (nesvarbu, kad 
kartais apybanale retorika), – mintijau, stebėdama spaudos 
konferenciją iš Talino, – galimas daiktas, pasibaigtų toji ke-
purės glamžymo ir nuolankių linkčiojimų epocha, visiems 
seniai varanti grasą ir nuobodulį. Rugsėjis prasidėjo bana-
liomis, kaziukiškomis „Sostinės dienomis“, kurias aplankė 
kone visi, kas tik laiko save daugiau ar mažiau žmonėmis. 
Knygų turgelis, juk tai taip neva inteligentiška – net jame 
nugirdau praeives „pižoniškai“ plepant apie Sabaliauskaitę 
(per Kaziuką girdėjau apie Ilzę Butkutę). Ir Povilo Makaus-
ko premjera „Yolo“ („Gyveni tik vieną kartą“) Nacionali-
niame dramos teatre – sąmoningai politiškas pareiškimas. Iš 
pradžių net pamaniau, kad tai bus OKT teatro parodija – pia-
ninas kairėje, rankos su šlamančiais popieriais, išlindusios 
iš užkulisių, – ligi skausmo pažįstama paralelė. Paaiškėjo, 
kad ne – spektaklyje tiesiog visko po truputį: šiek tiek Ya-
nos Ross (politinis farsas), šiek tiek Rolando Kazlo (žie-
biami degtukai), šiek tiek mokytojo Gintaro Varno (lėlių 
iš „Teiresijo krūtų“ stilistika). Individualaus braižo kol kas 
nedaug, bet antrakursio darbas nuteikia viltingai: šiaip ar 
taip, tai jaunas teatras, kalbantis apie tai, kas aktualu, vadi-
nasi – turintis galimybių pritraukti ir daug žiūrovų. Režisie-
riaus užmojai (rasti protingą visuomenę) nuobodoki dėl to, 
kad perdėm naudojami – globalios katastrofos, kompiuteri-
niai žaidimai, konsumerizmas, – atrodo, kas gali būti labiau 
nuvalkiota? Tačiau nuoširdžiai gražios „pasakos sekimo“ 
scenos, net tas retsykiais šmaikštus nepolitkorektiškumas 
(„Lenkai užėmė mėnulį ir prirašė lenkiškų raidžių“) – nors 
manau, kad politines subversijas jis regi labai paviršutiniš-
kai. Ir, žinoma, jo paties pieštos lėlės. Spektaklis privertė 
susimąstyti: ką žinotume apie Gerniką, jeigu ne Picasso? 
Turbūt beveik nieko? Menas kaip istorijos asociacija, ga-
lingesnė ir už vadovėlį.

Pro memoria Donatui Banioniui televizorius nesupla-
nuotai rodė puikiąją „Vienos dienos kroniką“ (rež. Vytautas 
Žalakevičius, 1963) vietoj kažkokio nykaus koncerto, tik 
jokiose programose nebuvo informacijos, koks meno kū-
rinys šiuo metu transliuojamas (kitąkart gal praverstų ma-
žutėliai titrai prie skirtuko „...atminimui“). Dar pataikiau 
į „Nesėtų rugių žydėjimą“ (rež. Marijonas Giedrys, 1978) 

ir dokumentinį „Aš – vargšas karalius“ – retas medžiagas, 
kurių eteryje šiaip jau užsilauktum. Mąsčiau, kiek daug 
šiandien manipuliuojama emocijomis – socialiniuose tin-
kluose sklindančiame vaizdo įraše trimetis griežia smuiku 
didžiulei auditorijai; parodytos ir žmonių reakcijos – šluos-
tosi ašaras. Supranti, kad nieko nebėra tikro. Vieno mobi-
liojo ryšio operatoriaus reklamoje anūkėlis duoda seneliui 
didesnę spurgos dalį, skambant pasakėčios pranešimui: kai 
atiduodi daugiau, tai ir įvertintas esi labiau. Fui. Patys ir 
apsiverkite, kapitalistai. Reklama (ypač knygų ir kultūrinių 
renginių) man daro atvirkštinį poveikį negu tiksliniam var-
totojui. Vis dėlto skaitau Kristinos Sabaliauskaitės „Silva 
rerum III“, nors buvau atsižegnojusi neskaityti. Gerai para-
šyta. Dar skaitau Eglės Kačkutės „Svetimas ir savas“ – dar 
geriau parašyta (žinau, beprasmiška lyginti).

Kažkada su bičiuliu esame juokavę, kad feisbuko apžval-
gos kultūrinėje spaudoje būtų naujiena, precedento netu-
rintis fenomenas. Kultūriniame feisbuke neseniai nuvilnijo 
savireprezentacijų banga: dešimties knygų, pakeitusių tavo 
gyvenimą, sąrašas. Anksčiau lyg būta filmų, paveikslų ir 
pan. Nedalyvavau, per daug atsakomybės (kaip įrodysi, kad 
Thomas Mannas pakeitė tavo gyvenimą, jeigu po perskai-
tymo nepradėjai mąstyti panoraminėmis kategorijomis?). 
Sąrašų virusas savaip nuvilia ir tuo, kad klasika juose turi 
pirmumo teisę, o tai neįdomu. Nors, galop pripažįstu, būta 
gražių ir įtikinamų sąrašų. Malonu, kad tiek intelektualų, 
tiek „žmonių“ sąrašuose dominuoja Vinco Mykolaičio- 
Putino romanas „Altorių šešėly“. Tiesa, feisbuke dar buvo 
testas – „Į kurį iš Donelaičio būrų esi labiausiai panašus?“ 
(Nelengva apibrėžti kūrėjus – lyg ateitininkai su Lietuvių 
kalbos institutu.) Bene geriausias Donelaičio minėjimo pro-
jektas. Statistikos faktas – daugiausia tautiečių tapatinasi su 
moralistu Pričkumi. Sakyčiau, teisinga. Nesumeluotą meilę 
gamtai ir uolų polinkį pasinaudoti jos gėrybėmis rodo ir 
feisbuką sukrėtusi „Anykščių šilelio“ karštligė: inteligentų 
ir pusinteligenčių asmenukės su grybais. O vis vien baisiai 
miela tauta: darbšti, išmani, taupi, ekologiška; gebanti ir 
sveikai pramogauti, ir naudą gaudyti.

Mezgu ir klausausi audiobooks, kartojuosi anglų, nes 
juk teks važiuoti į Ameriką. Iš sentimentų renkuosi sese-
ris Brontë; atsimenu, kai dar būdama paauglė perskaičiau 

Šatėnuose įdomų Astridos Petraitytės pokalbį apie jas su 
Irena Varnaite. Vėliau įsigijau ir „Pradų“ išleistas knygas 
apie anglų, austrų ir skandinavų rašytojus. Klausausi Anne 
„Vaildfel Holo nuomininko“ ir Emily „Vėtrų kalno“, kurių 
nesu skaičiusi (Charlotte „Džeinės Eir“ kažkaip nesinori 
klausytis): neįmanoma nepastebėti, kad šeimos santykiai 
anglų literatūroje jau tada buvo kaip reikiant reflektuoti ir 
feminizuoti. Seserų Brontë kūryboje, neatsiribojant nuo 
painių biografijų, dažnai vaizduojamas smurtas šeimoje; 
konkretus buitinis teroras prieš sutuoktinę. Galvoju, gal 
šios medžiagos kuo nors galėtų padėti žemuomenės au-
koms? Bent kaip terapinė priemonė. 

„Kultūra ir religija“ (LRT) skyrė dėmesio brevijoriaus 
temai: prisiminiau, kaip jaunystėje vaikščiojau pas seseris 
vakarais kalbėti brevijoriaus. Kartais ilgiuosi tų vakarų, už-
pildytų jausmingomis, poetiškomis šventraščio eilutėmis, 
perskaitomomis iš nedidelių knygelių. Atrodydavo, kad 
psalmės „atspėja“, ką nuveikei per dieną, tiksliai smogda-
mos intuityviu visaregiškumu. Dabar vis labiau liturgiškas 
tampa žinių žiūrėjimas; atrodo, lyg diktoriai ir reporteriai 
komentuotų mano pačios gyvenimą. Išbėgęs į važiuojamą-
ją dalį, žuvo briedis; vėjas nunešė senolės namo stogą, o 
kregždė iš pastogės sutupdė savo žiopčiojančius jauniklius 
ant kibirų; aferistė išviliojo iš pensininkės malkoms taupy-
tus pinigus, – pati nepajuntu, kaip garsiai sakau, į ekraną 
nuo mezginio pakėlusi akis: kad jums, rupūžės, jie gumulu 
užstrigtų gerklėje.

– gIEDrė KazLausKaITė –

P. S. Tą dieną, kai mirė poetė Alma Karosaitė, dukrą į dar-
želį žadinome su dainomis – „Tele bim-bam“ įrašytą „Milda 
ir Matilda“. Dar pajuokavau, kad esu panašesnė į Matildą. 
Prisimenu, kaip vienos „Poezijos pavasario“ kelionės metu 
Alma Karosaitė pasakojo apie savo dažnus vizitus į vaikų 
namus, vis švelniai įvardindama jų auklėtinius – „vaikeliai“. 
Mano skundas vis dar kartus. Nepaisant mano dejonės, jo 
ranka sunki. O, kad žinočiau, kur jį rasti, kaip nueiti į jo 
buveinę! (Job 23, 2–3)



2014 m. rugsėjo 12 d. Nr. 33 (1195)10 ŠIAURĖS        ATĖNAIPaVELDas

Byrų rėvų pusėje
Antaviliai–Laurai–Byrai–Bilkiškės–Byrų (Tartoko, Bratoniškių) rėvos ir atodanga–Sakiškės–Miškonys (12–13 km)

Atvažiuojame iki Antavilių stotelės Nemenčinės plente. 
Truputį paėjėję atgal, nyrame kairėn, į buvusią carinės Ru-
sijos vidaus reikalų ministro Piotro Stolypino dvarvietę. Iš 
tų laikų pasitinka pirmasis parausvintas mūrinis pastatėlis; 
kadaise jame gyveno dvarvietės darbininkai. Dabar ten įsi-
kūrusi parduotuvytė. Dešinėje – akmenimis grįsto buvusio 
ūkinio kiemo, senų medinių dvarvietės pastatų (klojimo, ar-
klidės...) apleista ramybė. Užsukim, gal pajusim dvelksmą 
iš baudžiavos laikų... Toliau – ūksmingas upeliūkštis (vie-
tiniams bevardis, bet leidiniuose galima aptikti nuorodų, 
kad tai Antavilis). Iš Antavilių ežero linksmai žvangėdamas 
gurkšnelį savojo vandenuko jis atplukdena į Nerį ties Lie-
pyne. Už upelės – senovinė medinė nuo amžiaus papilkusi 
klėtis, patikimai į šlaitą įsismelkęs akmeninis rūsys, o kai-
rėje stūkso dviaukštis medinis pastatas – buvęs kumetynas, 
dvare tarnavusiųjų gyvenamoji pastogė. Tarpukariu ten būta 
mergaičių gimnazijos, dabar – butai. Ten pat ir dvaras, išli-
kęs karų, suiručių metais, bet restauruojant, atrodo, gerokai 
sudarkytas: vietoj buvusių apvalių grakščių kolonų atsirado 
gremėzdiškos keturkampės, kurias nežinia kodėl statybinin-
kai nudažė rudai. Ne tos gotikos, anot liūdno vietinio vyruko 
pašmaikštavimo, dvaras tapo. Ties juo kairėje, prie kelio – 
cementiniai laiptukai, šlaitu nuvyzgenantys prie ežero, šalia 
baseinėlis (sausas), jo vidury išlikęs postamentas. Kadaise 
ant jo būta mergaitės, iš ąsočio laistančios gėles, skulptūros. 
Beje, nedingo ji – antai pievutėje, už dvaro, nežinia kodėl 
ištremta iš tikrosios vietos... Visa tai dabar vadinama Antavi-
lių archeologiniu istoriniu paminklu. Po Atgimimo prisistatė 
tarpukariu buvęs savininkas, gyvenęs Lenkijoje, esą norėjo 
viską atsiimti, bet Lietuva nupirko iždo lėšomis. Tačiau tin-
kamai viską sutvarkyti dar stinga lėšų. 1940–1949 m. ten 
veikė žemės ūkio technikumas, vėliau dvare buvo įkurtas 
Antavilių pensionas (seneliams, invalidams). Dabar įrengti 
butai, o nusenusiems, negalią turintiems netoliese iškelti net 
trys modernūs, erdvūs pastatų sparnai – spalvingi, balti su 
raudonu. Nuošaliau styro aukštas juodanosis katilinės ciga-
ras. Žengiame ten, prieš katilinę suktelime keliuku kairėn, 
netrukus dešinėje išvystame labai retą statinį – milžinišką 
gūbrį, palindusį po velėnos stogu. Tai didžiausias Vilniuje 
vandens, sakytum, katilas. Prie vartų parašyta: Vilniaus van-
denys. Antavilių vandentiekio stotis (iš kur ten patenka van-
duo, matysim keliaudami).

Grįžtam. Dešinėje sutviska Avilių ežeras. Jei nusileistu-
me prie vandens, galėtume nusistebėti, kaip taikliai žmonės 
ežerą kadaise pavadino: jis – pailgoje gilioje įduboje. indo-
europiečių prokalbe aulos – „pailga įduba“, „vamzdis“. Grai-
kiškai tas žodis – taip pat „klonis“, „slėnis“, „dauba“. Taigi 
ežeras išties lyg aulas, avilys (pirmieji aviliai – juk drevės 
atraižos, tarsi vamzdžiai). Ant tokio ežero kranto atsiradusi 
gyvenvietė, kaip įprasta, pavadinta – tai, kas ant Aulo, Avi-
lio kranto, – Antaviliais (kaip, tarkim, Antazavė ant Zalvės, 
Antagavė ant Gavio kranto ir t. t.). Vietovės pavadinimas 
sakytum prarijo, užgožė senąjį ežero vardą, dabar sakoma 
tik – Antavilių ežeras. O pats miestelis nuo 1969 m. virto 
Vilniaus miesto dalimi. 

Grįžtam, iš kur atėję. Kertam Nemenčinės plentą. Statme-
nai nuo jo į miško gilumą neriančiu žvitriu asfaltėliu sminga-
me į pakalnę. Ant stulpų kas šimtmetris kitas, žiū, įspėjimai: 
Teritorija stebima vaizdo kameromis. Ten tų kamerų esą 
devynios, o visame Vilniuje – vos trys dešimtys... Po kilo-
metriuko prieisime sankryžą. Tiesiai – Laurai. Vaizdingoje 
vietoje prie Neries, prie salos, į kurią kaip katinėlis nugarą 
kadaise rietė medinis tiltukas, kur tarybmečiu per vasaras 
klegėjo moksleivių (vadintų pionieriais) stovyklos bei darbi-
ninkų (daugiausia iš karinių ar sukarintų Vilniaus gamyklų, 
vadintų „dėžutėmis“, nes adreso neturėjo, tik pašto dėžutės 
numerį) „profilaktoriumas“ („Aušra“! „Saliutas“!). Pirmyn! 
Du šimtai metrų puikaus keliuko – pasitinka baltas sargybi-
nių namelis: Privati teritorija. Objektą saugo „VP Sauga“ 

(ne įprastinė privati valda ar zona, o būtent – teritorija!). Ap-!). Ap-). Ap-
saugininkas, paklaustas, kieno visa tai, baimingai ir griežtai 
paaiškino: „Rašyk oficialų užklausimo raštą, gausi atsakymą 
raštu.“ Aukštai, plačiai per mišką – spygliuotos vielos tvora. 
Už jos – saugoma prabangių kotedžų ramybė. Stebuklingi 
Lietuvos pasikeitimai po Atgimimo! Prie Neries, žmogeli, 
ten jau neprasibrausi. Buvę takai ligi jos, privažiavimai iš-
naikinti. Apylinkių žmonės, tarsi apie didelę karinę paslaptį, 
pritildydami balsą, prasitaria, kad dabar šiose vietose viskas 
esą – „Vilniaus prekybos“ turčių, kurie ant pinigų miega... Ir 
keikia visa tai tie apylinkių žmonės lietuviškais, rusiškais – 
kokiais beįmanydami rinktiniais keiksmažodžiais...

Rauname atgal, kryžkelėje sukame kairėn, asfaltkeliu 
žvaliai nužygiavę porą kilometrų tarp pušų vėl įsibedame į 
spygliuotos vielos tvorą, vartus ir užrašą: Griežtai saugoma 
vandenvietės zona. Atėjome į vietą, kur kadaise būta senelių 
namų (1949 m. juos perkėlė į Antavilius!), o dar ankstesniais 
laikais – ir Byrų dvarvietės. Kairėje pusėje prieš vartus – pu-
tlių medžių guotas; ten seniau dūzgė kalvė. Kiek kairiau – 
alyvų gulte užgultas po žemėmis puikiai išsilaikęs (tik durys 
išlaužtos) akmeninis rūsio kupolas. Senelių namų laikais jis 
buvo naudojamas kaip vietinis morgas. Žemiau – nedidelis 
daržas, aikštė, labai panaši į Antaviliuose, ūkinėje dalyje, 
matytąją, grįstą akmenimis, o dabar... – ji taip pat grįsta, tik 
buvęs grindinys jau per sprindį užsitraukęs, apaugęs žeme, 
ant kurios žolė želia. (Ne veltui senieji sakydavę, kad žemė 
auga.) Kairiau nuo aikštės būta tvarto, už jo dirbamieji laukai 
(dabar ten kolektyviniai sodai). Žemiau aikštės – labai balto-
mis naujoviškomis plastikinėmis lentomis apkaltas pastatas, 
kurio kairioji dalis – griūvanti. Senelių namų laikais ten būta 
valgyklos. Nepralėkit: pro lentas ir kur dar neužkalta matosi 
beržinėm šakelėm surišto plūkto molio galingos, net 70 cm 
storio, sienos! Tokį stebuklą Vilniuje iki šiol gal tik ten ir 
bepamatysi!.. Kylam rūsio pusėn: dešinėj apleista klėtelė, 
o prieš akis – buvusių senelių namų (kadaise – ir dvarelio) 
degėsiai (degė apie 2010 m.), virš kurių kraupokai į dangų 
tįsta pliki plytinių kaminų kaklai... Degimo ir visa ko apleis-
tumo priežastis lyg ir slepiama: atrodo, kad tai privatizavimo 
suktos vingrybės... Žadama šį plotą (galėjusį būti vertinga 
paveldo vieta) užstatyti prabangiais, be abejo, „kotedžais“! 

Toliau pro degėsius patenkame į sodo asfaltkelį. Suka-
me juo į dešinę – po šimtmetrio išvysime turbūt didžiausią 
Vilniuje „sodo namelį“– daugiaaukštį daugiabutį milžiną!.. 
Viena gatvyte prieš jį – vėl į dešinę ir pro vartelius išeiname 
iš sodo. Atsiduriame ant statoko Neries kranto, kur pro alks-
nių lapiją upėje – salyčių šokis, o už jo pasigirsta strimgal-
viška rėvos muzika ir mirguliavimas. XIX a. viduryje Neries 
tyrinėtojas Konstantinas Tiškevičius apie šią vietą rašė taip: 
„Prieš Byrų / Byriškių sodybą sala (Salikė), o prie jos rėva 
Alksninė / Alksnynė.“ Česlovas Kudaba 1985 m. išleistoje 
studijoje „Nerimi“ teigė kiek kitaip: „Vagoje ilga Byrų rė-
vų grandinė, kurioje yra Alksnynės, Zeravoko rėva ir kitos.“ 
Akivaizdu, kad būtent šioje vietoje būta Byrų kaimo. Dabar 
Byrais beįvardinami trys išlikę seniausi pastatėliai. Visa ki-
ta užliejo kolektyvinių sodų jūra, deja, perkeistu, iškraipytu 
pavadinimu sodo bendrija „Vyriai“. Pasak vieno sodininko, 
tas perkeitimas įvyko dėl „kirilicos įsikišimo“. Mat ten kaip 
sodų savininkai šeimininkavo daugiausia rusai (iš minėtų 
karinių gamyklų). Jiems mūsų priebalsė b skamba kaip v. 
Taip Byrai virto Vyr(i)ais. Po Atgimimo sodininkai lietuviai 
bandė susigrąžinti senąjį, tradicinį, vietovės pavadinimą, su-
rašė aiškinamąjį raštą, ėjo į Vilniaus savivaldybę – niekas 
su jais ten nenorėjo kalbėtis. Negalima esą pakeisti ir tiek... 
(Dabar net ir vandenvietė įvardyta Virų!). Štai taip! 

Grįžtame iš sodo, tiesiai kertame asfaltkelį, kuriuo atėjo-
me iš Laurų, proskyna pro transformatorių palei stulpus mi-
name nediduką kilometriuką iki priešpaskutinio stulpo. Toje 
vietoje proskyną perbėga miško kelelis (jis paliktas, sakoma, 

kad miško žvėrys juo galėtų prieiti prie upės atsigerti), juo 
sukame į kairę ir tarp spygliuotų vielų, lyg garde, supdamiesi 
ant žaismingų kalvelių netrukus (nuo stulpų nuėję apie 300 
m) įsibedam (labas, Gražuoliuke!) į Nerį! Jos pakrante nyra-
me dešinėn (prieš srovę) ir tarp ajerynų, krūmokšnių, vieto-
mis ir šaltiniuotais šlapumėliais (juk upė iš įvairių vandenų) 
žvaliai žygiuojame grožėdamiesi gyvybingiausia, nenuobo-
džiausia, gražiausia, žvitriausia, skardingiausia, linksmiau-
sia (milijono epitetų jai maža), nei per didele, nei per maža, 
aikštingiausia Lietuvos upe!.. Jos vandenėlis beveik nuolat 
mirguliuoja, krantai vis aukšti ir miškingi... Ne upė, o Dievo 
dovana žmonių širdims maloninti! Taip ir traukiame apie po-
rą kilometrų siauru kranto ruožu tarp skubančio vandens ir 
vielos užtvarų, už kurių minėtoji Vandenvietės griežtai sau-
goma zona, pasak vietinių žmonių, strateginė vieta. Ten iš 
žemės gelmių keliamas vanduo, kuris patenka į Antaviliuose 
matytą rezervuarą, o iš jo – į Vilnių. Vilniaus pašonėse šalia 
Neries tokių vandenviečių daugybė – Turniškių, Jankiškių, 
Bukčių... Ši – didžiausia, esą net šimto dešimties artezinių 
šulinių! Vanduo puikus, beveik mineralinis, turtingas na-
trio, chloro, kalio, visokių jonų, katijonų, tik turintis kiek 
per daug geležies – Antaviliuose ji pašalinama. Sakoma, kad 
kas tris mėnesius į Palemono keramikos kombinatą jos iš-
vežama net po penkias tonas... Vilniuje vienu metu ėmę lyg 
ir stigti požeminio vandens, manyta siurbti vandenį iš upės, 
valyti, tokį tiekti miestui. Tačiau apie praeito amžiaus šeštąjį 
dešimtmetį būtent ten aptikus didžiulius požeminio vandens 
lobius to atsisakyta. Dabar vandeniu iš šios žemės gelmių 
nuo troškulio vaduojasi, sriubą, arbatėlę, kavytę verdasi esą 
kone pusė (45 nuošimčiai) Lietuvos sostinės žmonių. Van-
duo iš pradžių keliamas į matytąjį gūbrį, o iš ten nuo kalno 
garma Vilniun. 

Prieiname vienintelį šioje pakrantėje Biltiškių kaimą 
(Č. Kudaba studijoje „Nerimi“ jį vadino Vilkiškių kaimu). 
Ten dar galima aptikti ir patirti reliktinį persikėlimo per upę 
būdą: nuo kranto iki kranto ištemptas metalinis lynas, juo 
rieda skriemuliukas, prie kurio grandine pritvirtinta valtis. 
Iki upės vidurio lynas nukaręs žemyn, tad valtis su žmonė-
mis, sakytum, šliaužia pakalnėn, paskui atkarpėlę pračiuožia 
iš įsibėgėjimo, o paskutinius keletą metrų prieš kitą krantą 
tenka kabliu prisitraukti... 

Senuko Biltiškėse (kirčiuoti reikia griežtai antrąjį skie-
menį!) liudijimu, prieš karą pro šį kaimą plaukiojo laivai. 
(Iki XX a. šeštojo dešimtmečio, kai Vileikoje, Baltarusijoje, 
buvo pastatyta užtvanka, Neris sruvo trečdaliu vandenin-
gesnė nei dabar.) Vaikystėje jis matydavęs nedideles (apie 
dvylikos metrų ilgio) baržas, kuprotas akmenimis ir kitokiu 
geru, gabenamu į Vilnių. Keliai dar buvę prasti, sunkvežimių 
mažai (ar visai nebuvę), tad upė, kaip ir senovėje, labai tiko 
kroviniams plukdyti. Tuščias baržas prieš srovę palei krantą 
traukę penki šeši arkliai, o pasroviui su kroviniu jos ir pačios 
lėkusios, tereikėjo sumaniai vairuoti.

Kelionę tęsiame palei upę. Apie tris šimtus metrų nuo 
kaimo takelis ims nuožulniai kilti šlaitu. Po truputį atsidu-
riame vis aukščiau. Aukštėjam! Kai stabtelime atsipūsti, pa-
sisukę kairėn į Nerį, su malonia nuostaba išvystame, kad ji 
jau žemai žemai: nutolusi boluoja, mirguliuoja, šviesuliuoja 
sau. Keista moteriškė toji Neris: jei viena pusė skardinga, 
tai kita, žiūrėk, lėkšta. Jau esame sulig pakrantės beržiukų 
viršūnėmis! Net ir virš jų! Stebuklinga čia! Sustok, akimir-! Stebuklinga čia! Sustok, akimir- Stebuklinga čia! Sustok, akimir-
ka!.. Atsipučiame ir vėl po truputį – aukštyn, aukštyn. Alpės! 
Kylame ir kylame, ir tas kilimas – atgaiva širdžiai ir akims. 
Kai beveik pasiekiame šlaito viršūnę, galima pasijusti gal 
ir tikriausių ikikrikščioniškųjų mūsų dausų buveinėje, kur 
kadaise keliavo žemiškąjį bastymąsi (toks geras, kietaspran-
dis žodis!) baigusiųjų sielos... Tik kalnas ten, sakoma, bu-
vęs iš stiklo. Tačiau vaizdo nuo jo išskirtinumas – gal ir 
visiškai toks pat: juk būtinai turėjo būti šalia upės ar bent 
už vandenų, skiriančių gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius. Žemai 
už Neries – beržynų jūra, o joje tarp kalvų lyg bangų – na-
meliai nameliūkščiai kaip margaspalviai laiviūkščiai (gera 
man tarti lietuviškus žodžius, myliu juos), sodai sodeliai, 
kaimai kaimeliai paskrudintais, parausvintais stogais: Kry-
žiokai, Skirgiškės, Tartokas, Bratoniškės... Neskubėkime, 
pasidžiaukime, pakvėpuokime šiuo aukščiu, šiuo reginiu, šia 
gyvenimo akimirka, ji čia graži. Jei būčiau Kristus, būtinai 
ištarčiau: Keliaukit, žmonės, aukštumomis – mano atmini-
mui!.. Anapus atiteka Žalesos upelė. Ten vietinis senukas yra 
pasakojęs, esą toks žydas Bratoniškis, XIX a. pradžioje išvy-
kęs Amerikon uždarbiauti, per nelaimę neteko rankos, įmo-
nės vadovas jam sumokėjo nemenką sumą su sąlyga, kad jis 
neskelbs apie tai ir išvažiuos. Tad žmogus su krūva pinigų 
grįžo į Lietuvą ir ant tos upelės įkūrė popieriaus įmonėlę, 
vėliau ji tapo tartoku (taip vadintos lentpjūvės), galiausiai 
malūnu (šis veikė net iki 2000 m.). Tarybmečio pabaigoje 
ten ketinta steigti poilsio bazę, nes prie malūno tyvuliavo 

Byrų dvarelio (prie antavilių) liekanos

Byrų (Tartoko, Bratoniškių) atodanga prie Neries.
autoriaus nuotraukos
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Kelias savaites maišę Transilvanijos miestus ir sukorę ge-
rą gabalą kelio atsidūrėm tokiame Rumunijos mieste pavadi-
nimu Sibiu. Tolesnė stotelė turėjo būti dar vienas kadaise čia 
gyvenusių Transilvanijos saksų statytas miestas Brašovas, 
jau po jo galutinis kelionės tikslas – Dunojaus delta. Kodėl 
norėjau ten nuvykti, gerai nežinau: plaukti nemoku, gam-
ta nesidomiu nuo pradinės mokyklos laikų, kai, paklaustas, 
kuo norėčiau būti užaugęs, nedvejodamas atsakydavau, kad 
gamtininku. Tiesiog Dunojus, tiesiog delta. Galiausiai, mąs-
čiau sau, vis tiek turbūt įdomiau nei Nepalas, Indija ar Ma-
rokas. Nors vienas rumunas ir perspėjo, jog prasidėjo uodų 
sezonas ir, jo žodžiais tariant, jų ten turi būti tiek, kad nuėjęs 
į išvietę gali pamanyti, jog tavo subinė plaukuota. 

Sėdėjom dviese tuščioj hostelio kavinėj, gėrėm vakare ty-
liai savo alų. 

Šakimo kaimas. 69 km nuo Vilniaus. Beje, 5 km nuo 
Józefo Piłsudskio gimtojo Zalavo. Visiška rytų Lietuva. Jei 
gerai pamenu, apylinkių gyventojai anksčiau per Gelednės 
miškus vaikščiodavo grybaut į Baltarusiją. Vieninteliai 
nuolatiniai gyventojai – dvi našlės. Ten, kur anksčiau sėjo 
rugius, miežius, avižas, kviečius ar kvietrugius, dabar už-
siveisė pušynas. 

Į kaimą visuomet važiuojam autobusu Vilnius–Švenčio-
nys. Bilietą perkam iki Šutų. Vairuotojas jau žino – išlip-
sim tuoj pravažiavus mišką, niekaip nepažymėtoje vietoje, 
prie kelio „po kairei“, Šutų taip ir neprivažiavus. Išlipus iš 
autobuso ir kiek paėjėjus minėtu takeliu, prasideda miškas. 
Kairioji jo pusė – senelės rankų ir sovietinio planavimo dar-
bo vaisius. 

Dzin dobry. Prijechau. Napekla blinou. Skraido musės ir 
kvepia pečiuko dūmais. Dzysiai juš do lesu nyišla, mocno 
nohy boliac, unuček. Klausau, bet šūdas išeina, nes sugebu 
tik arba rusiškai (ir tai su klaidom), arba neapsikentęs pa-
sakau, kad „tai tiek to, neikit, jei skauda“. Kartais – „ciek 
to, naikit, jei skauda“. Kiekvieną kartą pavyksta vis kitaip. 
Tik niekuomet švaria lietuvių kalba. Tik jau ne čia. Pame-
nu, kaip vaikystėj išgąsdino kažkuris iš kaimynės šunų. Kurį 
laiką turėjau kalbos problemų – žodžiai vis užsikirsdavo, 
buvau pradėjęs mikčiot. Močiutė nuvežė pas kažkokią vie-
tos čieraunikę. Pamenu ant sušlapinto skuduro, padėto ant 
krūtinės, degintų lubinų pelenus ir dar pamenu degančios 
žvakės kvapą. Nors dabar visa vertinu skeptiškai, kalbą tada 
visgi atgavau. Šiandien visuomet, kai pereinu minėtą mišką, 
persijungiu į daugiau mažiau pavykstantį režimą po prostu. 
Kalba atpažįsta vietą, žino, kaip reikia elgtis svečiuose.

Būtų lengviau viską aprašinėti, jei kas nors tikrai visgi bū-
tų. Bet kaip surasti žodžius tam, kas neturi nei aiškių kontū-
rų, nei pavidalo? Teisybę pasakius, čia – visiška skylė. Gal, 
tiksliau, dykvietė, jei ne tos dvi našlės. Greitu metu liks tik 
viena, nes antroji išvažiuoja pas dukrą į Alytų, ir tada neaiš-
ku, ar išvis kam nors norėsis čia grįžti. 

Anksčiau už kelių šimtų metrų buvusios pelkės ir šla-
pynės. Motina pasakojusi, kaip ganydavo karves po jas. Į 
kiemus užklysdavo angys ir žalčiai. Vėliau sovietai viską 
išmelioravo. Angis su žmonėmis taip pat. Pastariesiems sti-
priai rekomendavo keltis į naujas miestelio tipo gyvenvie-
tes (Šutai), arčiau kolchozų. Buvo, žinoma, ir tokių, kurie 
kraustytis nesutiko. Senelis po karo tapo girininku. Kol buvo 
gyvas, dirbo žemę ir gyveno taip, tarsi R. Granauskas nebūtų 
parašęs vienos savo knygų. Dabar į kiemus vėl atšliaužia gy-
vatės. Žiemą prie augančios už namo obels paėst prikritusių, 

po sniegu pūvančių obuolių atklysta stirnos. Visa pamažu 
grįžta į natūralią būseną, užsitraukia, kaip pamažu užsitrau-
kia pelkėjantys ežerai.

Kažkada skaičiau, kad devyniasdešimt kažkelintais, šaliai 
atgavus nepriklausomybę, gangrenuojanti imperija Lietuvai 
surengė ekonominę blokadą. Gal nebuvo prekių parduotuvė-
se, gal trūko benzino ar buvo šaltos žiemos miestuose, neži-
nau – čia nieko nesijautė. Visuomet buvo šilto pieno ir riekė 
juodos duonos, apteptos sviestu ir medum. Ir, žinoma, visas 
kaimas – kaip viena didelė žaidimų aikštelė.

Sėdėdami kavinėje išgėrėm savo alų ir per keletą akimir-
kų perbraižėm kelionių maršrutą. Po kelių dienų už nugaros 
palikę Dunojų, patraukėm link Oradios Rumunijos vaka-
ruose. Pervažiavom sieną ir per vengrų Debreceną ir Miš-
kolcą atvykom iki Košicės Slovakijoje. Antrą naktį taip pat 
miegojom palapinėj, tik šįkart jau netoli Liublino. Niekur 
savo noru nestojom, niekuo pakeliui per daug nesistebėjom, 
nes niekas mūsų čia nedomino. Gulėm saulei leidžiantis ir 
kėlėm – kylant. Po pusryčių, susipakavę palapinę, traukėm 
tranzuoti toliau. Galiausiai atsidūrėm gimtajame Alytuje. 
Po kelių naktų – Šakime. Visą kelią galvojau, kad nieko ne-
noriu, tik kad sustotų kas nors ir įveiktume dar bent penkis 
šimtus kilometrų. Kad tik greičiau. Košicėj ryte pabudom 
nuo šalčio, šilti miegmaišiai nepadėjo, kaip ir visi turėti dau-
giausiai vasaros temperatūrai skirti rūbai. Juk neplanavom. 
O čia kalnai ir vasaros galas – nieko nepadarysi. 

Ir kalbėtis beveik su niekuo nesinorėjo. Džiaugiesi, jei 
kas sustoja ir nieko neklausinėja. Ką čia pasakosi, važiuo-
jam namo ir tiek. Nelabai gražu, bet. Tranzavimas, siekiant 
kuo greičiau nusigauti iš taško A į tašką B, jau savaime yra 
kažkas ne visai padoraus. Visgi šįkart labiau už buvimą pa-
doriam tiesiog norėjosi grįžti namo. 

Kitiems sakiau, kad kartą sėdėjom vienoj kavinėj ir sumąs-
tėm, jog štai labiau norim ne prie Dunojaus, o į kaimą. Pats 
girdžiu, kaip mano žodžiai mane išduoda. Juk nemąsčiau aš 
ir nenorėjau labiau ar mažiau. Nelyginau vienos vietos su 
kita, galvodamas, kur labiau noriu nuvykti. Tiesiog reikėjo 
grįžti. Čia su drauge buvom dar prieš išvykdami į Budapeš-
tą. Atrodytų, aplankėm visus ir viską ir ko čia dar ardytis. 
Galėjom ramiai keliaut pirmyn, grįžt ir tęst gyvenimą toliau. 
Ji ieškotų sau darbo, aš ruoščiausi savo studijoms. Bet ta ga-
linga mintis, kad daugiau negalėsiu apsilankyti savo namuo-
se, ten, kur prasidėjo pažintis su pasauliu, tarsi žibalas į ugnį, 
kurstė atlikti paskutinio pasižvalgymo apeigas.

Tačiau kamgi šitaip elgtis? Kamgi trenktis tūkstančius ki-
lometrų iki kažkokių nerštaviečių? Juk nieko nepakeisi, kaip 
yra, taip. Bet juk nebūtų žmogaus, jei ne koks mįslingas ono-
ras. Juk būtų galima numoti ranka ir sakyti, kad nėra jokio 
skirtumo – čia ar ten. Kamgi tau šita saujelė lentų ir sijų, 
tiesa, dar ne visai sugraužtų kinivarpų. Kam tie baigiantys 
išsekti sodai, kurie tartum priešinfarktinės būsenos ištikta 
širdis vienais metais derlių duoda, kitais – ne, o trečiais, žiū-
rėk, tik keletą susitraukusių rūgščių vaisių. Kam tos pušys, 
ten, kur anksčiau kūlė grūdus, tegu ir nelabai reikalingus, 
sėtus daugiau iš papratimo, nes jau buvo laikai, kai pirkti 
kainuodavo pigiau, nei pačiam sėti ir pjauti. Kam tau, tu gi 
nieko neišmanai deramai, net dalgės žmoniškai laikyt nemo-
ki. Nebūk durnas, čiagi tik tuščias tavo įnoris. Ir su kiekvie-
nu tokiu klausimu vis labiau norisi čia būti. 

Štai skaitau: Lašišai būdingas kompleksiškas gyvenimo ci-
klas. […] Subrendusios, jos po kelių mėnesių ar kelerių metų 

grįžta neršti į tą pačią gimtąją upę, kartais nukeliauja net 
kelis tūkstančius kilometrų. […] Prieš kelionę jų organiz-
me įvyksta tam tikrų fiziologinių pokyčių, kad žuvys galėtų 
perplaukti iš sūraus vandens į gėlą. […] Jeigu lašišos nerš-
tų jūrose, jos išvengtų nemažai sunkumų. Tačiau jas, matyt, 
instinktyviai traukia namo. Didelė tikimybė, kad toje vietoje, 
kurioje gimė lašiša, pasaulį išvys ir jos jaunikliai.*

Kodėl traukia? Vieno Rumunijoje sutikto vengro žmona, 
beje, lietuvė, pasakojo psichologijos žurnale perskaičiusi, 
kad žemės dirvoje yra kažkokių bakterijų, kurios esą rami-
namai veikia žmogaus organizmą. Sakė, kad todėl žmonės 
mėgsta kapstytis soduose ir panašiai. Na, tebūnie bakterijos. 
Nėra taip, kad būnant čia apimtų visokeriopa palaima ir no-
rėtųsi pasilikti, tačiau drauge nėra nieko ramesnio, kaip per-
eiti mišką, skiriantį kaimą nuo vieškelio, ir atsidurti čia, kur 
vėl viskas tampa pažįstama. Viskas grįžta į savotišką nulinę 
būseną: vėl tampa aišku, kas gerai, o kas blogai, kas išseki-
na, o kas atgaivina, ko norisi ir ko ne.

Kažkada mąsčiau, kas gi skiria miestą nuo kaimo. Pame-
nu, kartą Vilniuje eidamas gatve išvydau kritusį balandį. 
Svarsčiau, kas su juo nutinka toliau. Turbūt miesto komu-
nalininkai sušluoja jį drauge su kitomis šiukšlėmis, įmeta į 
konteinerį ir išveža. Mieste kritęs balandis – atlieka, neturinti 
jokios vertės, nieko, kas galėtų sužadinti bent lašą gailesčio. 
Kaime tokį bent katei numestų. Vis ne šiukšlė. 

Tačiau, man atrodo, daug svarbiau yra tai, kad kaimas ne-
pažįsta kalbos gudrybių. Čia nėra nei komunistų, nei libe-
ralų, nei nacionalistų, nėra ir permanentinių revoliucijų ar 
infliacijos / defliacijos ir krintančio / augančio BVP. Nėra 
kultūros paveldo, nėra tradicijų ar madų, nėra mokslo švie-
sos, nėra Lacano ar Freudo. Viskas daugmaž paprasta – čia, 
už išvietės, skaniausius alyvinius obuolius vedanti obelis. 
Ten toliau – tvartas, kuriame kadaise laikėm gyvulius. Kiek 
toliau kaimynės troba. Ji miela, gal kiek per daug šunis ir 
kates mylinti moteriškė. 

Pamenu dar kai ką – kai senelė Marija, pati gimusi Tuda-
ravo k., netoli Baranovičių (dab. Baltarusija), tuometinėje 
Lenkijoje, vėliau 14-os išvežta į nacių Vokietiją priversti-
niams darbams, o po karo tapusi meilės emigrante Lietuvo-
je, išgirsdavo, kad kažkas nemėgsta lenkų ar rusų, visuomet 
atsakydavo, kad žmogaus tautybė nėra svarbi – svarbiausia, 
kad jis būtų geras žmogus. Štai pati didžiausia humanizmo 
pamoka ir moralinis imperatyvas, kurį esu gavęs šioje vieto-
je. Pridėkim – ne iš knygų. Į čia – šitą niekieno žemę – veda 
visų vertybinių ir ilgainiui susiformavusių vidinių laikysenų 
ištakų koordinatės. Tarp miško ir miško, tarp žemės ir dan-
gaus skliauto, varganoj, bet visad pašluotoj troboj.

Tad štai ir dar viena vieta beveik mėnesį trukusių europinių 
bastymųsi maršrute. Atvažiavom čia tik kelioms dienoms, 
bet juk kitaip ir negalėjom, nes, kaip sakė vienas senlietuvių 
poetas, „vargas tam, kuris išėjęs negrįžta“. 

Budapeštas, Vengrija, 2014 metų rugsėjo 5-oji

– KaroLIs DamBrausKas –

* „Neršti lašišos grįžta į savo gimtąją upę, o po neršto daugelis 
jų iškart žūsta. Kodėl?“, http://www.iliustruotasismokslas.lt.

gražus ežerėlis (užtvanka), šalia – Neris... Bet siūbtelėjus be-
atodairiško privatizavimo bangai kažkoks „verslininkas“ vi-
sa tai įsigijo ir ėmė „tvarkytis“ savo nuožiūra: išleido buvusį 
ežerą, sugraibė žuvis, nugriovė malūną, rąstus (jų, atvežtų 
net iš šiaurės kraštų, būta milžiniško storumo) išvežiojo... 
Beliko puikiausi užpelkėjimai, malūno pamatų akmenys ir 
aplinkinių žmonių keiksmai, nusivylimai, kad išvogtas mūsų 
kraštas ir Atgimimo idėja...  

Nepamesdami takelio (to patamsinto siūliuko per šlaitą), 
žengiame toliau į patį viršų. Kairėje tebežydi upė, ten pat de-
šinėje – buvusių apkasų žymės. Jų, iškastų per abu pasauli-
nius karus, matėsi ir kitur mūsų žygio trasoje, nes nuo aukštų 
skardžių labai patogu apšaudyti tai, kas gyva apačioje, anapus 
Neries! Тen dar ir po Antrojo pasaulinio plytėjo atviri laukai: 
miškai už upės – pokarinukai... Mūsų takelis pagaliau įsibe-
da į stačiašlaitę griovą, strimgalviais smingančią žemyn. Ją 
būtina pamatyti! Nyrame ten (kairėn). Keliukas – tiesiau-
sias brūkšnys tarp aikštingų skardžių, lyg paukščio sparnų, 
iškeltų skrydžiui. Ten jau išties – lyg leidimasis iš „dausų“. 
Tik apačioj ne požemis, o upė – lekianti, mirganti, žydinti 
tais mirgėjimais. Prie vandens sukame į dešinę, žvejų takučiu 

tarp krūmokšnių, šabakštynų, išvartų – šiaip taip kulniuojame 
įspūdingos atodangos link! Plačiai, aukštai išvešėję gelsvo 
smėlio liežuviai (pasak senuko iš anapus upės, labai sparčiai 
mažėjantys, prieš pusšimtį metų esą buvę dvigubai didesni). 
Stebuklingas, baugus vaizdas! Ten išties viskas byra: ir tie 
smėliai – skardžiu iš aukštybių, ir tie rėvos vandenys upėje 
per akmenis jau tikrai ne teka, o byrėte byra – kunkuliuo-
dami, virdami, patys per save versdamiesi... K. Tiškevičius 
studijoje „Neris ir jos krantai“ (1858) rašė: „Perplaukėme 
mūsų kelyje vieną rėvą, po to ir antrą, Byra (Byry) vadi-
namą.“ Juozas Obelienius kruopščiai parengtoje knygoje 
„Lietuvos TSR vandens turistų keliai“ (1982) rašė: „Aukštas 
krantas negailestingai upės ardomas – status šlaitas jau spė-
jo nugriūti iki 50 m. Tai bene aukščiausia Neries atodanga. 
Upėje ilga Birių rėva.“ Č. Kudaba minėtoje knygoje rašė: 
„Vagoje ilga Byrų rėvų grandinė.“ „Turistų atlase“ (1994) 
ties ta vieta pažymėta Birai. O, tarkim, Vilniaus apylinkių 
žemėlapyje (2010) Byrų visai nebėra, tik anapus upės, va-
kariau – Bireliai. Priešais rėvą Skirgiškėse sodininkaujan-
tys vilniečiai šios vietos pavadinimų dažniausiai nežino, tik 
vietinis senukas (gimęs XX a. trečiajame dešimtmetyje, be 

abejo, suslavėjęs) teigė, kad, jo atminimu, ta šiurpiai krio-
kianti rėva, skardis vadinti įvairiai: Tartoko, Bratoniškių... 
(Nesunku ir sprandą nusisukt besiaiškinant.)

Šliaužia neišlaikomi smėliai, griūva medžiai, žemyn galva 
šlaite sukniubę lieka... Nevaldomas, laukinis gamtos kampe-
lis! Atsargiai, lėtai tarp išvartų, smėlių nužaltinėję šimtme-
trius, pasieksime ramią pievutę, poilsiavietę... Atsipūsti – tikrai 
nusipelnę!

Paskui – keliuku tiesiai į viršų iki gerai išvažinėto kelio, 
juo – į dešinę, kol atsiduriame (nepralėkime!) virš jau maty-
tos įspūdingosios atodangos... Ten žodžiai jau nieko negali 
pridėti ar padėti. Reikia pačiam ateiti, matyti, išgyventi at-
siveriančią miškų, tolių, upės sandraugą, girdėti žemai po 
kojomis kriokiančią rėvą, gyvenančią blaškymusi, šviesulia-
vimu... Et.

Žygį tęsiame pradėtu keliu, niekur iš jo neišsukdami. Pra-
ėję Sakiškes (matyt, ten pušynai sakinti), už ketverto kilo-
metrų ties Miškonimis pasieksime Nemenčinės plentą ir juo 
lekiančiomis mašinėlėmis nesunkiai atsidursime Vilniuje. 

 
– LIuDVIKas gIEDraITIs –

Vieta
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ŠIaurės KaTINaIVariacija paslaugų biuro tema 
Morbidamente (it. švelniai, lipšniai)

Klientė. Nu, aš nežinau, nu, man ta tyla spengianti, tai 
jinai labai jau, kaip pasakyt, kai kiekvienas garsas girdėt. 
Pagaliau, tai susitinka, kaip Jūs žinote, giminės, artimie-
ji, kurie dažnai būna nesimatę ilgai ir pradeda... kažko-
kios tai kalbos siejasi su giminyste, vaikais, anūkais ir 
visas šitas šurmulys, nu, atsiranda prie to... prie viso šito 
dalyko. Tai muzika kažkokį duoda foną, kuris trupučiuką 
užgožia savotiškai. Ir ta spengianti tyla, aš nežinau, nu, 
būtų nelabai...

Klientas. Mhm.
Klientė. Aš, taip pasakius, kad man Mačernį. Griežtai. 

Jis mano pats mylimiausias poetas, kuris labai trumpai 
gyveno. Nu, iš Šarnelės kaimo, iš Žemaitijos. Tai va. 
Aš tai norėčiau, kad man skaitytų Mačernį, kadangi ši-
tas Bialobžeskis kaip tik skaito Mačernį, nu ir vat, o jei 
norėčiau kokią muziką, tai norėčiau – tango. Tikrai, ma-
no pati mėgstamiausia muzika ir, galvoju, Piacolos ten 
tokie, tokie išraiškingi... tai nėra vien tam tam tam tam, 
ne vien tai, bet yra labiau toks... nu, tai galvoju, kad tai 
būtų gražu. 

Klientas. Man norėtųsi tos muzikos, kuri kiek galima 
mažiau ne tai, kad lįstų į akis, bet, nu, kiek galima ma-
žiau smukdytų, nežinau... optimistinės gal kažkokios tai. 
Man jau geriau norėtųs, kad nebūtų tų tokių pabrėžtinų, 
nežinau, kaip vadinasi – mažorai ar minorai, tų tokių?..

Klientė. Minorai. 
Klientas. Minorų minorai. Kad nebūtų minorų. Tai vat. 

O aš asmeniškai, tai muzika man... aš pats kadangi esu 
šalininkas tokios daugmaž, daugiausiai klausau, aišku, 
elektroninę muziką, ne komercinę elektroniką, bet tokią, 
nu, žodžiu, ten kryptis intelligent dance music, tai ne šo-
kių muzika, bet, nu, tokia rami, ne komercinė elektronika, 
ten ambientai ir taip toliau. Nu, tai vat, aš asmeniškai... 
mane tokia muzika labiausiai ramina, labiausiai atpalai-
duoja ir, ko gero, man, aišku, vėlgi ją reiktų rinktis, kaip 
sakau, tą, ne tą pozityvią, pavasarišką, linksmą ir taip to-
liau, bet tiesiog raminančią, kažkokią raminančią. 

Klientė. O kokia muzika yra čia pas Jus?
Administratorė. Nu, pas mus yra, sakykim, ir įrašyta 

į diską, ir yra grigališkasis choralas, yra, sakykim, ten 
Bachas, simfonija, va tokie va, įrašyta, ir mes leidžiam 
salėj, ir tiesiog žmonės, nu, nori ten, kaip pasakyt, nori, 
tiesiog, jeigu nebūtų tos muzikos, tai salėj būtų labai tylu. 
Nu, taip, taip, yra tokia paslauga – gedulinga muzika ir 
ten mes, jinai yra įrašyta į diską, nu, ir groja, ir viskas, 
va pas mus va tas vat. Paklausiam žmonių, ar norite Jūs, 
sakykim, ten ar kad klasika, ar kad grigališką choralą, 
va taip va, ir tada paleidi, nes paleidi ir jisai groja ištisai. 
Visą laiką ta muzika salėj. 

Klientė.  O kaip su giedojimu?
Administratorė. Būna, kiti nenori tų giedojimų visai, 

bet aš galvoju, kad kiti nenori tų giedojimų dėl to, kad 
girdi tuos, nu, būna, kad gieda, nu, baisiai, tikrai yra tie 
liaudiškai. Rėkia tos bobulkos, tai aš ir pati išvaryčiau, 
tiesiog. Nu, būna visokiausių, suprantat, tų giedorių. Bet, 
nu, vargonėliais, sakykim... va, pastebėjau per dvylika 
metų, kad žmonės dauguma pradėjo nešti, nu, vat tų gie-
dorių, sakau, ten, būna, kviečia, bet čia nuo šeimos pri-
klauso, nuo žmonių grynai. Bet yra, neša, daugiau duoda 
pinigais žmonėm. Va ką. Ta prasme, į laidotuves. Tai, nu, 
yra aišku, jeigu yra... labai dar skiriasi lenkai, lietuviai, 
nu, vat irgi tos, kad ir tautybė, bet skiriasi. Lenkai dau-

giau tų gėlių, daugiau tų vainikų didelių. Jie jau nuo senų 
laikų. Bet yra jau, kad duoda daugiau žmonės pinigais. 
Ir iš tikrųjų tai taip ir turėtų būt. Ne tos gėlės, nes su tom 
gėlėm, bet... nes laidotuvės brangiai kainuoja dabar ir, ta 
prasme, tikrai protingiau nupirkti, sakykim, duot kokių 
ten dvidešimt penkiasdešimt litų ir ten vieną šakelę tų gė-
lių negu tuos vainikus. Tai čia tikrai vat tas vat. Pinigais 
duoda jau, jau yra ta prasme ta tendencija, kad daugiau 
pinigais. 

Klientė. Mhm, dar norėjau paklausti apie kainas, dėl 
kainų, kodėl vat, kaip Jums atrodo, tos kainos keičiasi, 
jos didėja ir tas muzikos pasirinkimas tikriausiai priklau-
so irgi nuo kainos?

Administratorė. Taip. Kainos didėja dėl to, kad tiesiog, 
nu, viskas brangsta, nu, kaip pasakyt, vis tiek brangsta ir 
maisto produktai, viskas, aišku, didėja ir čia didėja kaip, 
sakykim, kainos. Ir kainos didėja dėl to, kad pakėlė biškį 
ir tą pašalpą kelia, kas, nu, kas kažkiek laiko. Nes buvo 
kažkada tai keturi šimtai aštuoniasdešimt, septyni šimtai 
trisdešimt ta vienkartinė pašalpa, dabar yra tūkstantis ke-
turiasdešimt, kur duoda valstybė. Nu, tai tiesiog, aišku, 
kelia ir visi kelia, taip tada vat, nu, taip va. O kainos yra 
tikrai nemažos ir, ta prasme... 

Klientas. O dar vat dėl tos kainos, ar skiriasi gyvą mu-
ziką pirkti ar įrašą paleist?

Administratorė. Tai šita tai skiriasi, taip, už tai, kad, 
sakykim, liaudiški tie giesmininkai, nu, liaudiškai, tai čia 
ateina kur moterys giedot, tai jos ima, sakykim, už tą gie-
dojimą – keturi šimtai.

Klientas.  Mhm.
Administratorė. Nu, šitą, bet jos moka staliuko mo-

kestį, yra toks staliuko mokestis, moka mums šešiasde-
šimt litų, nu ir, ta prasme, tai jos, yra tokia kaina, yra 
profesionalai, jie ima ten valanda šimtas aštuoniasdešimt, 
kiti du šimtai, smuikas du šimtai. Nu, tai, aišku, čia plius 
papildomai žmonėm dar reikia mokėt už tą muziką, gal-
būt kiti neima už tai, kad pinigų neturi. Būna visaip, nes, 
aišku, čia susidaro sumos jau nemažos. Šitiem visiems. 
Kas vat, sakykim, jeigu ten neturi pinigėlių, tai jie galbūt 
užsileidžia tą foną, nors kartais, nu, retai, bet kartais net 
ir nereikia fono, bet jau čia grynai jie dėl pinigų.

Klientas. Mhm.
Administratorė. Tas fonas kainuoja penkiasdešimt litų, 

tai, aišku, kitiems ir tas penkiasdešimt litų daug reiškia. 
Klientas. Mhm.

Administratorė. O šiaip tai, nu, dažniausia tai foną vi-
si ima, tą muzikinį foną salėj visi, visi žmonės ima.

Klientas.  Mhm, o ar galima atsinešti savo muziką?
Administratorė. Savo magnetofoną? Būna, bet retai. 

Buvo, kai leido savo foną, tai jeigu, sakykim, būna urna 
pašarvota, tada žmonės atsineša savo kompiuterį ir lei-
džia ten tas nuotraukas, sakykim, ant sienos ir būna kaž-
koks jų fonas. Yra groję ir džiazą vieną kartą, patys va 
taip va norėję, yra va taip va. Bet, nu, čia retai.

Klientė. Retai.
Administratorė.  Retai, retai, retai jau būna.
Klientas. Mhm.
Administratorė. Dabar vidutiniškai, jeigu nori palai-

dot žmogų, tai turi turėti, be gedulingų pietų, be mišių 
kunigui, – nu, penki tūkstančiai. 

Klientė. Mhm.
Administratorė. Tai čia dar be gedulingų pietų... nu, 

Vilniuj, jeigu reikia pirkti vietą, normalios laidotuvės – 
dešimt tūkstančių turi turėt.

Klientė. Mhm.
Administratorė. Dešimt tūkstančių, čia yra tokia kai-

na. Nes, nu, vietą pirkti tai kažkur yra dešimt tūkstančių. 
Nu, tai dabar galima... moki lizingu, išsimokėtinai, kaip 
nori, vienu žodžiu. 

Klientė. Tai čia kaip ir, nu, normalus gyvenimo etapas, 
taip kaip vat santuokai išleidžiam?

Administratorė. Taip taip taip.
Klientė.  Daug, taip ir čia?
Administratorė. Taip, laidotuvės brangiai jau dabar. 

Nu, tiesiog kas neturi pinigų, tai, būna, dar kaip iš šal-
dytuvo tiesiai į kapus veža, nešarvoja. Taip, kas neturi 
pinigų, tada tik aprengia, nuperka pigiausią karstą, nes 
vis tiek rengia, visą laiką rengiama, net ir kremuot vežant 
rengiamas kūnas, kad ir degint. Nu, pilnai rengiama. Tai, 
ta prasme... šitą tai reikia vat, kad aprengt, tai tiesiog vat 
rengiama ir būna, sakau, iš šaldytuvo tiesiai į kapus būna 
vežama, va šitaip va. Bet irgi kainuoja, vis tiek kainuoja 
katafalkas, kainuoja duobės kasimas, neužtenka tos pa-
šalpos, tūkstančio keturiasdešimt, jokiais būdais. 

Klientas. Nu, taip, kur dešimt tūkstančių?
Administratorė. Taip, neužtenka tikrai niekaip. Tikrai 

tikrai neužtenka.
Klientas. Mhm.
Administratorė. Nu, tai va tokie va. 
Klientė. Mhm, o dėl srities, kad vis tiek tai parduotuvė 

čia specifinė ir paslaugos yra specifinės...
Administratorė. Nu, tiesiog pripratau. Aš esu dirbus 

pardavėja, bet dirbau Naujoj Vilnioj, ten „Maximoj“ bu-
vau dirbus pardavėja, nu, čia yra... nu, pripratau, kažkaip 
iš pradžių, nežinau, man tik buvo kas baisu, kai atėjau 
dirbti, tai buvo baisu, kai reikėjo, reikia rankas, kojas 
atrišti. Nes, nu, ne visi žmonės patys atriša, yra rankos, 
kojos mirusio žmogaus surištos ir tiesiog vat tas man bu-
vo prisiliest, tik pradžioj, o daugiau – pripranti, tiesiog 
pripranti ir viskas, kažkaip žiūri kaip į darbą.

Klientė. Mhm.
Administratorė.  Nu, tai tiesiog, nu, taip ir dirbi vat 

taip savo tą darbą. 
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