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Hugo Ballis skaito „Dada manifestą“. Ciurichas, 1916
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	 			Tu	matei	juos.	Jų	akys	tuščios.
	 			Jie	kiekvieną	minutę	galvoja,	kaip	nenusipiginti.
	 			Kaip	save	kuo	brangiau	parduoti.
	 			Kad	jiems	viską	apmokėtų.
	 			Už	kiekvieną	dvasinį	judesį.
	 			Jie	žino,	kad	ne	veltui	gimė.
	 			Kad	jie	pašauktieji.
	 			Bet	juk	gyvena	tik	kartą.
	 			Argi	tokie	gali	kuo	nors	tikėti?

Stalkerio monologas sugrįžus iš Zonos
(Andrejus Tarkovskis, „Stalkeris“)

I

Kaip gera numirti. Nieko nebereikia. Niekas nesvarbu. 
Neįdomu. Nebesinori nieko norėti. Iš inercijos. Tartumei 
judėtume. Juk už lango daiktai slenka atgal. Visi draugiš-
ki, ramūs. Ir į snukį tikrai negausi. Tai ir nešiuolaikiška 
būtų. Nes niekas nieko netrokšta. Niekas nieko nesitiki. 
Numirėliai nerizikuoja. Visada visi tarsi laimingi. Tik 
kažko vis nepatenkinti. Nepatogiu pasauliu ir, svarbiau-
sia, kitais, kurie kažkur apačioj. Visata – tai aš.

Negyvi negyvai negyviesiems. Baisi gėda ką nors jaus-
ti. Būtina tai ištrint, blogiausiu atveju – paslėpti. Nenor-
malus, jei skauda. Svarbiausia per daug nesisielot, ką 
išduodi kitiems. Kuo sąmojingiau ir pašaipiau. Toks len-
gvai skylėtas pakylėtas. Emocija, požiūris ar, neduokdie, 
koks nors tikėjimas – blogas tonas. Šaltu krauju, veide 
nuobodulys. Ironiškos akys. Sotus ir protingas. Truputėlį 
apsipūtęs. Aplinkui tik kumečiai. Argi gali murzinas juodnu-
garis skambinti pianinu, tegu ir mechaniniu? 

Madinga, kad būtų daug, steriliai ir be druskos. Kad 
niekam neužkliūtum. Geriausiai pavyksta išreikšti, kad 
toks abejingas ir neturi ko išreikšti. Ištrykšti fontanais. 
Skystis gelsvas, be skonio ir spalvos. Tokia kraujo plaz-
ma. Galima gražiai gėrėtis, kaip žaižaruoja po saule. 

Meilė yra savigaila. Visa kita prasimanymai ir panelių 
maivymasis. Žmonija tau skolinga. Kalta, kad nepaten-
kina. Ko nors trokštantys yra nevispročiai. Norintys ką 
pakeisti – idiotai. Nenorintys, kad keistųsi, – beviltiški 
albinai. Aš – galaktikoje didingiausia vertybė. Kitos ne-
tikros. Arba suvaidintos ir pavojingos. Pasaulis klysta. 
Žmonės nedėkingi ir kvailiai. Iš aukštai primena skruz-
dėles. Atsukti jiems nugarą. Nes patys kalti. 

Tokių gėrybių gyvenimo prekybcentriuose nesunku 
gauti. Pridėt pagal skonį sveiko, konkrečia patirtim ne-
suteršto demokratizmo. Mintinai pramoktos išminties. 
Patarkuoti pelėsinio šmaikštumo, subrandinto uždaruose 
būreliuose. Gerą žiupsnį paniekos visiems, kam dar kas 
nors rūpi. Porą šaukštų įžūlumo, tris – nevisavertišku-
mo, didybės ir kitų kompleksų mišinio. Maišelį smulkiai 
pjaustytų šviežių įmantrybių, pageidautina, literatūrinių, 
nors galima ir džiovintų. Nepagailėti juodo pavydo. 

Metus kitus pamarinuoti filologų maišelyje stiprokai 
užspaudus, kad negautų oro. Tada – į kokią redakciją, 
temperatūra – vidutinė, kol gražiai paruduoja.

Ir galim patiekti į stalą šiuolaikinį lietuvių poetą.
Geriausia paduoti kaip dietinį desertą po pagrindi-

nio patriotinio patiekalo. Tinka valstybės mugėse prie 
apsimestinio optimizmo. Galima ir su kultūriniais ža-
lumynais. Sako, kai kas iš mergaičių elito salonėliuose 
skanauja su kava. Kartais net labai svarbūs ir stori mėgsta 
paįvairinimui kaip užkandį prie alaus, nes organizmui ne-
kenkia. Labai tinka kaip suvenyras užsienio svečiui.

II

Kai šėtono šventyklos uždanga plyšo, nuo permainų 
vėjo apsvaigę visi aplinkui tik traukė ir traukė iš stalčių 
uždraustus romanus, filmus, eilėraščius. Net tie velniai 
rusai. Visi tik traukė ir publikavo. 

O mes neištraukėm nieko. Mat nieko stalčiuose netu-
rėjom.

Pasirodo, buvom visai geri berniukai ir mergaitės. 
Ak, ta kūrybinė rezistencija, laikant šaltą, prakaituotą 

iš baimės ir susijaudinimo špygą kišenėje! Kaip laukda-
vom tų užuominų, kokios kalbos būdavo virtuvėse dar 
neišėjus spektakliui ar knygai! O paaiškėjo, kad ta Ezopo 
šnekta tebuvo miklus triukas, kurį tyliai laimino gudrūs 
dėdės kabinetuose aukštomis lubomis. Švilpukas garui 
nuleisti. Imperinis žaisliukas plebėjų smėliadėžėj.

Juokingiausia buvo paskui. Šitiek metų skaniai dejuota. 
Nėra laisvės kūrybai! Draudžia, persekioja! Neleidžia! Ir 
štai – bac! – vartai atsivėrė. Rašykit, filmuokit, viskas ga-
lima! 

Ir stojos tyka. Nieko neįvyko. Tokia dramatiška pauzė 
porai dešimtmečių. Stalkeris atvedė būrelį šviesulių prie 
išsvajoto laisvės ir išsipildymo kambario. O tie vidun 
neina, stovi sau ir spokso į mus pro krentantį iš ekrano 
vandenį. Vis labai protingai padiskutuoja ir randa daugy-
bę priežasčių neįeiti. Mat kinkos per silpnos. 

Viena yra laisvės norėti ir apie ją pliurpti, kita – ją realiai 
turėti. Ir prisiimti atsakomybę už tai, kas bus. Nes gyve-
nimas ir laisvė esame mes patys. Tie, kurie sėdi salėje ir 
žiūri.

Tikram gyvenimui ir laisvei, pasirodo, visada trūksta 
lėšų.

Na taip, taip. Girdžiu jau – o kur tie korifėjai, kurie 
anais nelengvais laikais kūrė šiuolaikinę klasiką, vedė 
tautą, bla bla bla? Taip, jie buvo. Ir dar net koks tebėra. Ir 
tikrai genialūs. Bet ne apie juos ši daina. 

O ir tie klasikai jaunystėje nemažai liaupsių žudikams 
prieiliavo. Ir savo epopėjose rašė tik tai, kas buvo leista. 
Ir jie nieko stalčiuje paslėpę neturėjo. 

O atsiradus tikrai galimybei laisvai kurti kažkodėl nu-
rimo ir nieko rimtesnio nebesukūrė. Pamatę, kokį velnią 
išleido iš butelio, dar bandė cyptelėti tautos forumuose. 
Išsigando kelių bobučių su plakatais. Nutilo, įsiskaudino, 
susigraudino. Užsidarė tėviškėse. Ir tyliai vienas po kito 
ėmė grimzt užmarštin. Kai išeina, sukelia masinės isteri-
jos ratilus. Stori ponai ir ponios, neperskaitę nė vienos jų 
eilutės, sulekia su storais vainikais. Mat proga prie numi-
rėlio įsiamžint.

Zoologijos sode žvėrys tokie nelaimingi... Atidarykim 
visus narvus! Tai iki valios pasivaikščios! Pasiautės! Kas 
be ko, sudraskys kokį žioplį. Ir vakarop visi tvarkingai į 
narvus sugrįš. Ten guolis, šiluma, saugumas ir pašaras. 

Nelaisvė buvo mūsų namai. 
Ir mes sugrįžom.

III

Senas anekdotas. Visi leidiniai ir leidyklos priklauso są-
jungoms! Publikuojame pirmiausia sąjungos narių kūry-
bą! O jei nori tapti sąjungos nariu – atnešk publikacijų! 

Taip, gerbiamasai, tavo tekstai įdomūs, savotiški. Bet, 
žinot, pas mus jau sąjungos narių publikacijoms eilė pu-
santrų metų į priekį. Todėl artimiausiu metu ir t. t., ir bla 
bla bla. Ir ratas užsidarydavo. 

Masonų ložė. Įsiveržimai tik pagal senių rekomenda-
cijas. Drovieji atkrisdavo iškart. Tik atkakliesiems. Per 
gerus pažįstamus. Ar buvusius grupiokus. Šiaip kokius 
gimines. Patys patys talentingiausi ir patys patys atkak-
liausi po ilgų vargų galop prasibrukdavo. Bet vis tiek bū-
davo suderinama tyliai kabinetuose, su kuo reikia. Kad 
nebūtų koks antisovietinis. Dabar pasakytų – patvorinis. 
Ar dar šiaip koks kitoks. Taip po truputėlį po truputėlį ir 
tapdavai rašytoju. 

Išmokdavai patylėt, kur ir kada reikia. Įsiteikiamai šyp-
sotis kokio nupezusio redaktoriaus kabinete, klausyda-
masis genialių pastabų ir pamokymų. Pažadėti pataisyti 
tekstą ir nieko beveik netaisyti ir prastumti kaip patai-
sytą. Palengva prasiverdavo redakcijų, leidyklų ir kitų 
lesyklų, nemokamų kūrybinių namų durelės. Paskui – ei-
lės publikacijoms, knygoms, būstui, raštams, premijoms, 
laidotuvėms. Net intensyviai spurdėję Gabieji, Jaunieji, 
Maištingieji, priimti į Edeną, greit aprimdavo, susraigtė-
davo ir imdavo darniai suktis su visu mechanizmu.

Neskaitant kokios pusantros dešimties išprotėjusių ta-
lentų, kurie patys savo gyvenimu kūrė taisykles ir kurių 
pavardes visi žino atmintinai, tokia sistema tyliai žlugdė 
šimtus ir nususino visą literatūrą.

Žodžio kultūra, literatūra visada buvo pavojingiausia 
valdžiai meno rūšis. Visais laikais buvo valdoma per lei-
dybą. Totalitarinė sistema tiesiogiai ir griežtai kontrolia-
vo viską – turinį, autorius, tiražus, galimybes. 

Sistemai, kuriamai pasitelkiant demokratines išorines 
procedūras ir frazeologiją, tokia elgsena neįmanoma, 
tačiau nesąmoningas kontrolės ilgesys išlieka toks pat 
stiprus. Dabartį valdo pinigai. Kuo mažiau pinigų skir-
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LAIKu IR NELAIKu Su kuo valgyta mirtis?

Aš, Vilémas ir neapibrėžiamas šviesos kvadratas
Siekiau išmokti mąstyti, įgudau nebent savintis. Ne at-

vaizdus, mintis. Gyveno kartą toks dėdė Vilémas Flusse-
ris. Tikėjo, kad artėja fotografijos filosofijos link. Daug 
keistų, gražių ir nelabai dalykų prišnekėjo, jam fotografas 
mat – funkcionierius, nežinąs, kas per stebuklai vyksta 
juodojoje dėželėje, paklūstantis visagalei fotoaparato nu-
matytai programai. Bet būna, žinote, ir fotografų revoliu-
cionierių – tokių, kurie tąją programą bando apeiti, išlįsti 
pro mažesnį nei f22 diafragmos plyšelį, prasmukti kaip 
kadrą perrėžiantis šviesos spindulys ir smagiai nusivaipę 
tolumoje iškelti vieną ar kitą pirštą – nelygu kultūriniai 
papročiai, supratimas, galiausiai kaip ilgai ir sunkiai pro 
tąjį plyšelį spraudėsi. Patiktų Flusseriui pinholistai – anokia 
čia programa modifikuotoje degtukų dėžutėje. Susižavėtų 
soliarografija ir medžiuose atvaizdo mėnesiais tykančio-
mis žirnelių, kukurūzų ar šprotų skardinėmis. „Didinga! – 
sušuktų. – Štai kur kūrybinė laisvė!“

Dėželė, maži stikliukai, ir staiga atsiduriame apara-
to malonėje. O, tamsybių gelme, šviesos globėja, leisk 
išplėšti dalelytę pasaulio, leisk nešiotis kartu su savimi 
ne tik vidinėse minčių kišenėse! Sakai, Vilémai, eksperi-
mentas leidžia apeiti programą? Lyg peržengęs kvadrato 
liniją, žygiuoji užribin, kur vis lakstai paimti kaži kur nu-
skriejusio kamuolio, pralaimėti gali tik kiti, tu jau pralai-
mėjai, bet tu saugus, tu vis dar žaidime.

Žmogus prieš žmogų. Žiū, keli mažyčiai lęšiai, ir jau – 
žmogus prieš stiklą. Pro šį pamažėle skverbiasi šviesa. 
Nors ne, ne pamažėle, akimirksniu, viena dutūkstantoji 

sekundės dalis – taukšt! viena šešišimtoji – taukšt! viena 
du šimtai penkiasdešimtoji – taukšt! ir mažyčiai sidabro 
grūdeliai pasisavina akimirką, o gal kompiuterin nugula 
vienetukų ir nuliukų kodas – velniop, koks skirtumas, juk 
žaidžiame kvadratą, Vilémai, aš pagavau kamuolį, laikau 
prispaudusi prie krūtinės, nemesiu tau jo atgal.

Bet jei mes žaidžiame kvadratą, jei iš tiesų jį žaidžiame, 
sakai, yra programa, yra ribos, aikštelė, padalinta į dvi 
dalis, tebūnie funkcionieriai prieš revoliucionierius, abe-
jų užribiai, pasakyk, kur baigiasi aikštelė, kuris užribis 
mūsų, tebežaidžiančių, nors pralaimėjusių, ir ar šis pralai-
mėjimas – mūsų pergalė? Apsimeskime, kad mes vieno-
je – filosofų – komandoje. Nors kvadrate komandos vos 
dvi. Žaisime su nugalėtojais ar nugalėtaisiais? Suvaidin-
siu prieš tave, nes šią akimirką esi reikalingas, nes reikia 
draugo, išgelbėsiančio nesugraibius kamuolio.

Apsimeskime, kad visgi egzistuoja tavoji didžiulė, pa-
mažu realizuojamų fotografinių galimybių pilna progra-
ma, sakai, ji visuomet apima daugiau, nei jau realizuota, 
ir vis dėlto ji baigtinė? Papasakok, Vilémai, kaip supran-
ti baigtinumą. Tavojoje komandoje kojas stipriai į žemę 
įrėmęs priešininkus „išmušinėja“ Parmenidas? Niekas 
nekinta, neatsiranda, nenyksta? Tavoji programa – kaip 
visa apimanti Būtis? Tikrovė, sakai, tai, ką sutinkame 
bėgdami mirties link, taigi, tai, kas mus domina? Tavo 
programa iš tiesų Būties programa, nes fotografija ne-
atsiejama nuo pasaulio, nuo mūsų vienintelės buveinės, 
nes mes ne sumauti idealistai, bet šioji muistosi drauge 

su Herakleitu, kibirkščiuoja laike ir erdvėje, ir kas vieną-
velniai-žino-keliamilijonąją sekundės dalį tavoji programa 
plečiasi – štai jaunuolio šuolis per balą – taukšt! štai akla 
moteris – taukšt! štai pionierius, aklas pionierius, štai žie-
dai virš senolių galvų – taukšt! taukšt! taukšt! „Ak, kiek 
švelnių, „sublimuotų“ žmogžudysčių“, – atsidūsta Susan 
Sontag, ji irgi teisėjauja, sėdėdama ant smėlin ligi pusės 
įkastų padangų, po kaitriai plieskiančiu šviesos dangumi. 
Per tą velniai-žino-keliamilijonąją sekundės dalį dalis 
programos galimybių realizavosi, bet niekas nematė, kaip 
ten, prie purvinos balos, berniukas atbrizgusiais kelnių 
pakraštėliais rišosi batą, kaip sodriai nusispjovė už kam-
po rūkantis šeštokas, kaip kamuolys perskriejo bažnyčios 
tvorą, ir programa amžiams susitraukė, nes niekas nepa-
spaudė mygtuko, nes niekas nieko nenušovė, nes tai jau 
su visam prarasta taikoje.

Jei nori, patikėsiu, kad egzistuoja programa, kad ji 
didžiulė, didesnė už mane, tave, tebūnie, net už pačią 
fotografiją. Bet ji nesibaigia, ji pulsuoja, jos gimimas – 
tai jos pražūtis, ir jei tavoji rimtis tokia nepastovi, tokia 
ambivalentiška, eik, išsiaiškink su Parmenidu, išgerk su 
Herakleitu, neabejoju, nesunkiai rasi ir draugų, ir priešų. 
Surink komandą, Vilémai, metu į tave kamuolį. Pažaiski-
me nenubrėžtą kvadratą.  

– MilDa Kiaušaitė –

Galybių	VIEŠPATS	surengs	šiame	kalne	visoms	tautoms
puotą	su	skaniausiais	valgiais,
puotą	su	rinktiniais	vynais,	–
pokylį	su	gardumynais
ir	grynais,	geriausiais	vynais.
Šiame	kalne	jis	nukels	tą	šydą,
kuris	dengia	visas	gimines,
tą	nuometą,	kuris	gobia	visas	tautas.
Jis	visiems	laikams	sunaikins	mirtį.
Viešpats	DIEVAS	nušluostys	ašaras	nuo	visų	veidų.
Savo	tautos	gėdą	jis	pašalins	visur	žemėje.
Tikrai	tai	įvyks,	nes	taip	kalbėjo	VIEŠPATS!
Tą	dieną	bus	sakoma:
„Štai	šis	yra	mūsų	Dievas!
Mes	juo	pasitikėjome,	ir	jis	mus	išgelbėjo!
Šis	yra	VIEŠPATS,	juo	mes	pasitikėjome!
Džiūgaukime,	linksminkimės,	kad	jis	mus	išganė!“

Iz 25, 6–9 

Kiekvienam aišku, kad šią Izaijo knygos ištrauką mums 
pritraukia Vėlinės. Kaip ir visa kita, spaliui baigiantis: 
kapinių švyturėlius ir nupigintus chrizantemų puodus 
prekybos centruose, privalomą dozę mirties temų žinias-
klaidoje, tradicinį laisvadienį mirusiems aplankyti, kar-
tais, rodos, – net orą. Turi būti šlapia, vėjuota, tamsu ir 
gūdu, švieseles žiebiančios rankos turi sugrubti, braižy-
damos degtuką po degtuko. Amžinojo gyvenimo viltis ir 
ryšys su anuo pasauliu juk nėra lengvas, pigus dalykas. 
Tavo paliktas žiburys rudens tamsybėse beveik tampa 
ženklu, kad mirtis nugalėta, netekusi savo geluonies, kaip 
kadaise džiūgavo šv. Paulius.

Pasislinkus tolyn į rytus, yra tekę matyti ir kitokių Vėli-
nių – su skaisčia, žilpinančia sniego begalybe ir išgąsčiu, 
kad atsidūrei dangaus karalystėje. Atsipeikėjęs vėl ren-
kiesi juodąjį peizažą. Lux	aeterna negali mūsų apgaubti 
pirma laiko, neleidusi iki valiai prisiragauti tamsos ir ne-
vilties šiame ašarų klonyje.

Pranašas Izaijas nėra vienintelis Biblijos autorius, ku-
ris pasitelkia prašmatnaus pokylio vaizdą, kad nusakytų 

didžiąją Dievo pergalę laikų pabaigoje ir galutinį mirties 
sunaikinimą. Turbūt ir kitose religijose rastume panašių 
paralelių. Eschatologiniams dalykams apreikšti tinka sta-
las, nukrautais rinktiniais valgiais ir gėrimais. Esame gir-
dėję pasakojimų apie kapinių puotas stačiatikių kraštuose. 
Mūsų gedulinės užstalės irgi galėtų būti lyg tolimas Izaijo 
žodžių aidas. Velykos – pergalės prieš mirtį diena – taip pat 
ragina be saiko pokyliauti. Joks kitas žmogaus veiksmas, 
gal nė pati meilė, taip galingai neišreiškia gyvybės tri-
umfo, kaip valgymas. Šiurkščios, kone laukinės Vėlinių 
nakties vaišės, nevengiant ir svaigalų, mirusiųjų vėlėms 
paliktas maistas ir gėrimas yra senesnė lietuvių tradicija 
nei žvakelės ant kapų.

Taigi nenustebina tokia amžinybės vaizdinija Izaijo 
knygoje. Dangiškus angelų koncertus, kad nebūtų mono-
tonijos, periodiškai nutrauks kvietimas į restoraną. Gun-
dantis scenarijus. Niekuo nenusileidžia aukščiausio lygio 
žemiškiems standartams. Užuomina apie visas	tautas, su-
rinktas į Viešpaties pokylį, turėtų maloniai glostyti mūsų 
klausą. Šeimininkas anaiptol nėra išrankus ir priekabus 
savo svečių atžvilgiu. Jam nėra gerų ir blogų, tinkamų 
ir netinkamų – visi bus vienodai pagerbti ir vaišinami. 
Savo tautą Viešpats apdovanos mainais už jos pasitikėji-
mą. Apie visų kitų pokylio dalyvių nuopelnus nekalbama. 
Juos Dievas tiesiog priims. Apkabins, kaip mėgstama da-
bar sakyti. Iš savo geros, gailestingos širdies. Kitaip juk ir 
negalėtų būti. Kitoks Dievas atrodytų tarsi pabaisa, o ne 
mylintis Tėvas. 

Jeigu kuris skaitytojas leistų sau daugiau pasidairyti po 
Izaijo knygą, tektų iš naujo konstruoti tiek smagios amži-
nybės vaizdą, tiek dosnaus ir maloningo Dievo paveikslą. 
Pranašo giesmė apie laikų pabaigos pokylį ant Siono kal-
no yra tiesioginis tęsinys kitos vizijos, kuri dėstoma anks-
tesniame, 24-ajame, knygos skyriuje. Prieš vaišindamas 
savus ir svetimus, Dievas išsijuosęs siautės danguje ir že-
mėje lyg fantastinių filmų siaubūnas. Štai keli liudininkų 
įspūdžiai: „Viešpats niokoja žemę ir daro ją dyką, apver-
čia aukštyn kojomis, išblaško jos gyventojus. [...] Kraštas 
liūdi ir vysta, pasaulis nuleido galvą ir nyksta, – rinktiniai 
tautos žmonės krenta prapultin. [...� Paliovė būgnų dun-prapultin. [...� Paliovė būgnų dun-Paliovė būgnų dun-
desys smagus, nuščiuvo lėbautojų triukšmas, neskamba 

žavioji arfa. [...� Žemė kaip girta svyruos, sverdės kaip 
sargo pašiūrė. “ Pasak Izaijo, baisi bausmė ištiksianti ne 
tik žemę, bet ir dangaus galybes – mėnulis raudonuos, o 
saulė bus sugėdinta. Tokios apimties ir žiaurumo baudžia-
moji operacija net apokaliptiniams Biblijos pasažams yra 
šiurpoka naujiena. 

Atrodo, kad laikų pabaigoje į dangiškų vaišių ir links-
mybių kalną kopsime išėję tiesiai iš teismo salės. Gerokai 
pamurkdyti tamsoje, siaube, griuvėsiuose. Negaliojant 
jokiam gailestingumui. Ir ne dėl asmeninių nuodėmių 
sąrašo, o tik todėl, kad buvome žemės gyventojai. Suvie-
nodinus visus kosminėje negandoje, prieš suvienodinant 
prie pergalingo stalo. Izaijo amžinybės vizija primena 
rusišką matriošką: iš beviltiškos katastrofos lyg niekur 
nieko atsiranda visuotinės laimės panorama, paskui vėl 
grėsmės šešėlis pramaišiui su džiaugsmo šūksniais. Nie-
kaip neatspėsi, ką Viešpats bus sumanęs ir parengęs tau 
kitoje stotelėje. Gal ta pati schema, kuri pasirodo mums 
Vėlinių vakarą? Sumesti į tamsybes, kurios slepia namų 
jaukumą ir mylimųjų šypsenas. 

Niekas čia, žemėje, nepatikrins tos ar kitos amžinojo 
gyvenimo vizijos, nesvarbu, ji būtų atėjusi iš šventųjų 
raštų, poezijos tomelio ar paprasto kasdienio kalbėjimo. 
Tarp šios rūšies paveikslų nėra patikimumo hierarchijos. 
Štai žymus filosofas kelissyk cituoja Baudelaire’o eilu-
tes, kurios konclageryje mirštančiam kaliniui skambėju-
sios lyg kokia užtarimo malda, pilna paguodos ir vilties: 
O mirtie,	 senasis	 kapitone,	 jau	 laikas,	 kelkime	 inkarą. 
Izaijas savo knygoje Dievo pergalės prieš mirtį idėją su-
stiprina dvigubu veiksmu: negana to, kad ant kalno, kur, 
valgant gardžiausius valgius ir geriant brangų vyną, ga-
lingai triumfuos gyvybė, pati mirtis bus ne šiaip sunaikin-
ta, bet praryta. Suvalgyta kartu su rinktiniais patiekalais. 
Paslėpta, nebematoma, o didžiosios Dievo paslaptys, lai-
kytos po nuometu, staiga išsiskleis prieš visas gimines. 

Krikščionys mirties suvalgymo pažadą perskaito švęs-
dami Eucharistiją. Bet tai jau kitas pasakojimas. Ar nauja 
staigmena iš matrioškos vidurių.

 
     -tj-
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Tikrovės kastratai: kinas kaip substancinis mediumas

si kultūrai, tuo ji bus paklusnesnė ir patogesnė. Autoriai 
su savo gyvenimo meilėmis ir palikuonimis taip priklau-
somi nuo honorarų ir atlyginimų, jog parašys viską arba 
neparašys nieko, kad išsaugotų per metų metus susikur-
tą padėtį. Tai ne koks asmeninis trūkumas ar nedora, o 
aplinkybių visumos formuojamas objektyvus interesas. 
Lėtai tampantis visuotine nuostata ir elgesio norma. 

Kadaise sistemos kritikas, koks žinomesnis rašantis 
asmuo buvo didžiai mylimas, išblyškusių panelių itin 
gerbiamas pranašas. Dabar tai įtartinas, kažkuo vis ne-
patenkintas tipas, kurio materialinė padėtis neaiški ir su 
kuriuo geriau neprasidėti. Rašytojai tapo prašytojais.

Čia Lietuva. Kas pasikeitė? Tarybų Sąjunga, Tėvynės 
sąjunga, Akušerių sąjunga, Liberalų sąjunga, Aklųjų są-
junga, Rašytojų sąjunga... Uždari profesinio elito būre-
liai. Viešasis interesas iškaboje. Grupinis širdyse. Didelė 
naujovių baimė, nes kvepia konkurencija. Tarnų nuolan-
kumas, nes neteksi finansavimo. Maskuojamas išdidžia 
arogancija. O tai dar kas pamatys pliką karaliaus užpa-
kalį. 

Patyliukais numirę žurnalai, kuriuose kadaise gyveno 
literatūra. Likę keli nostalgiški pavadinimai. Redakci-
joms valdžios skiriami grašiai. Už veiklos imitaciją. Ir 
kad nesikištų kur nereikia. Atseit toks kultūrinis gyveni-
mas. Tiražai, galintys drąsiai varžytis su provincijos lai-
kraštukais, pragyvenančiais iš skelbimų apie superkamas 
telyčias. Tykiai nusenę, pavargę ir nuolankūs redaktoriai. 
Jaunystėj kadaise aršiai rašę novatoriškus dalykus. Da-
bar vangiai tepakovojantys dėl išmaldos kitiems metams. 
Kad neuždarytų. Nes kurgi eisi su keletu etatinių artimų-
jų? Kas ir kur bepriims? 

Suprantama, jokios gyvos, nebailios, provokuojančios 
diskusijos aktualia tematika šaltai rūkytuose leidiniuo-
se ieškoti neverta. Nei popieriniuose, nei internetiniuo-
se. Kaip ir kokios nors bent kiek vertingesnės kūrybos. 
Nes jos redakcijoms ir nereikia. O ir autoriai joms nieko 

geresnio nebeduoda. Kaupia rimtoms publikacijoms. Ir 
neklysta. Kūrybinei periodikai jau seniai amžiną atilsį. 
O literatūrinio gyvenimo be literatūrinės periodikos, be 
operatyvios naujovių ir diskusijų erdvės dar niekur ir nie-
kada nebuvo.

Štai pavyzdys – lietuvių poezija. Pora dešimčių įdo-
mių autorių. Keletas visiems žinomų talentų. Ir dešimtys, 
šimtai, tūkstančiai vidutiniokų, kurie yra svarbiausi. Nes 
sudaro reikiamą kultūrinę terpę, kur sudygsta didieji. Be 
šios dirvos nebūtų nieko. Tai būtų normalu kiekvienai li-
teratūrai normaliomis sąlygomis. Gyvas procesas viską 
atrinktų ir sureguliuotų. Ir pagal vertę, ir pagal lygį, ir pa-
gal skaitytojų skonį visi rastų sau vietą gyventi.

Bėda ta, kad to proceso nebėra.

IV

Ar kas dabar beprisimena klasiką Eduardą, spausdinusį 
kasmet po kelis storus tomus begalinių tekstų apie nieką 
ir save tame nieke? Ar kas nors dar skaito nenatūraliai 
egzaltuotus Salomėjos posmelius ne kaip privalomą pa-
žymiui dalyką? Pačiam sau, vienišais vakarais, sunkią 
gyvenimo akimirką? 

Kas didesnis rašytojas? Ar tas, kuris parašė penkiolika, 
ar tas, kur penkiolika tūkstančių eilėraščių? Ar vieną, kurį 
kas nors skaitys pats sau po dešimties metų, kai išeisi? 
Kas nustatys, kas vertinga? Skaitytojai, kurių greit ne-
beliks? Ar vertintojai, kurie vakar pamokslavo vienaip, 
šiandien kitaip, o poryt sakys ketvirtaip? Ir tai daugmaž 
tie patys asmenys, visada neklystantys, gaunantys tas pa-
čias valdiškas algas?

Literatūra – rašančiojo pasaulis. Jis jį kuria ir juo yra. 
Rašyti kam nors kitam paprasčiausiai neįmanoma. Ku-
riantysis visada rašo tik sau. Kai nerandi to tikrumo, kurio 
vis lauki ir lauki, – imi gamintis tai pats. Nuo to viskas ir 
prasideda. Vienų pasauliai būna artimi vienetams, kitų – 
milijonams. Ne tas svarbu. Čia kaip meilėje – turi rasti ne 
visų geriausią, o tą, kuris yra tavo. 

Skaitomumas, tiražai dabartyje nereiškia nieko. Tai tik 
einamojo momento aplinkybių visumos išraiška. Svar-
biausia laisvė kurti pasaulį. Jį pateikti kitiems. Kiek 

žmonių pasirinks tave, tiek tavęs ir bus. Kuo daugiau įvai-
rovės, tuo geriau. Mirtis, jei galimybės nelieka.

O jos vis mažiau. Literatūra kaip kambarinis šuniukas, 
dėkingai laižantis pašaru kvepiančias plaukuotas rankas. 
Virtuoziškai vengianti atviriau pasisakyti. Dėl ko visi 
virtome kambariniais šuniukais. Tyli, mąsli ir patogi kal-
bėsena apie kultūrinius ženklus ir amžinybes. Rašytojų 
kasta, baili ir susirūpinusi savo išlikimu. Savo tekstais, 
publikacijomis ir pavydais. Atsukus užpakalį žmonių 
skausmui ir viltims. Toks uždaras išrinktųjų klubas. Kur 
vieša tema apie tikrą gyvenimą – blogas tonas. 

Kultūrinius bezdalus tegali išvėdinti jauni. Nesusiję su 
senių klanu. Jų baimėmis ir saugiais patogumais. Todėl 
svarbiausias rūpestis – kad nebūtų jaunųjų. Konkurenci-
jos. Kad tik niekas neateitų. Neatidarytų savo krautuvės 
šalia. 

Porelė debiutinių nulaižytų knygelių už valdiškus ar 
labdaringų ponių pinigus. Ar koks kartais pavėluojantis 
almanachas. Kelios dešimtys autorių gauna istorinį šansą 
publikuoti po pusantro eilėraščio. Senatvėje galės parodyt 
anūkams. Tiek galimybių literatūrai atsinaujinti. Prašla-
ma vis tuštėjantis „Poezijos pavasaris“. „Poetinis ruduo“ 
beveik be skaitytojų, kur autoriai skaito vieni kitiems. Ra-
tilai nurimsta iki kitų metų. Ir vėl kūdroje ramu.

Juokingiausia, kad jaunimas priima senių taisykles. 
Plakasi į lubas. Brukasi į savitarpio pagalba apsaugotas ir 
premijomis užminuotas jų erdves. Kantriai laukia malo-
nių ir popierinio išsipildymo. 

Daug išmokytų meno kalbos. Ir neturinčių ką pasaky-
ti. Kur savilaida, bendraminčių almanachai, kūrybiniai 
maištai, programiniai manifestai, andergraundas? Kur 
jauna energija, nonkonformizmas ir veržlumas? Tikėji-
mas savo jaunyste? Savo naujumo ir jėgos pojūtis? 

Daug galinčiųjų, bet mažai norinčiųjų nebebūti geromis 
mergaitėmis ir berniukais. Būti savimi. Tapti laisvi. Tam 
nebūtina eiti į „Naują vardą“, kuris irgi jau tyliai miršta. 
Galima kurti savo vardus. Vienytis į savus susivienijimus 
ir savas sąjungas. Internetas begalinis ir laisvas. Tereikia 
panorėti.

Tik ar bus norinčiųjų?

Visai neseniai kinas patyrė revoliuciją. Persikeldamas į 
skaitmeninę virtualybę, jis atsisakė savo pradinio pavidalo: 
chemines juosteles pakeitus atminties kortelėmis išryškėja 
neišvengiama analoginio ir skaitmeninio kino perskyra, 
kuri industrijos kontekste interpretuojama kaip atgyvenu-
sios tradicijos ir postmoderno skirtis. Nors analoginio kino 
tradicija yra juokingai jauna (ir užgimsta būtent postmo-
dernizmo laikotarpiu), ji remiasi šviesovaizdžio katego-
rija, nepaliesta skaitmenizacijos, brutaliai kastruojančios 
meną ir visą kūrybą plačiąja prasme.

Skaitmeninė virtualybė atplėšia meno kūrinį nuo jo sub-
stancijos: kompiuteris iš kūrėjo atima jo įprastinius darbo 
įrankius ir transformuoja juos į skaitmeninius ekvivalen-
tus, išlaikydamas tik sąvokas, kuriomis identifikuojami 
virtualybės simuliakrai. Nuo šiol rašydamas straipsnį su-
kuri tekstinį dokumentą, o norėdamas montuoti vaizdo 
medžiagą išskleidi filmo juostelės piktogramą. Kompiu-
terio ekrane tai tėra nieko nereiškianti simbolinė kalba, 
siekianti pritraukti meninės formos substancialumą prie 
kalbinio lygmens ir paverčianti jį grynų gryniausiu simu-
liakru. Kitaip tariant, rašiklis, teptukas ar popieriaus lapas 
ima egzistuoti tik kalboje, bet ne kaip substancinė duotis.

Kino atveju išryškėja dvi esminės – analoginio ir skait-
meninio – kino mokyklos ir nors ši perskyra profesiona-
liose kino studijose suvokiama tik nuomonės ir asmeninio 
intereso pavidalais (jau nekalbant apie tai, kad analoginė 
produkcija yra dešimtis kartų brangesnė), turėtų egzistuoti 
radikali skirtis, paremta vienokio ir kitokio kino prigimti-
mi, neišvengiamai reflektuojama forma, o ne techninėmis 
prielaidomis.

Analoginis vaizdas yra šviesovaizdis pačiu artimiausiu 
šiai sąvokai pavidalu, nes, neminint tam tikrų techninių 
vaizdo apdorojimo niuansų, jis išlieka substancija (filmo 
juostelė). Analoginis kinas (bet kokiu atveju būdamas 
virtualybė par	 excellence) spėja iš esmės prasilenkti su 
skaitmenizacija, taip savyje išlaikydamas substancinę 
duotį, įgalinančią meno (ir / ar meniškumo) kategorijas. 
Nagrinėjant kiną kaip meno formą, kuri reprezentuoja 
tikrovę, reikalingas vienoks ar kitoks substancialumas, 

siejantis pačią reprezentaciją su tikraisiais daiktų pavida-
lais.

Skaitmeninis kinas neišvengiamai artėja link savo 
apogėjaus, ties kuriuo galiausiai ištirps sparčiai nykstanti 
riba tarp analoginių ir skaitmeninių vaizdų kokybės. Jau 
dabar tradicinis kinas tėra pavienių individų interesų arba 
nuostatų reikalas, reikalaujantis išskirtinio dėmesio. Vaiz-
das, verčiamas į nesibaigiančias skaičių sekas, praranda 
bet kokį substancialumą, nes medžiaga, kaip tarpinis 
mediumas tarp fotosofinių prielaidų ir simbolių kalbos, 
absoliučiai išnyksta skaitmenizacijoje. Atgaudama savo 
fizinį pavidalą nuotrauka (ją atspaudus) tampa Modernio-
jo Žmogaus prerogatyvų iškastruota šviesovaizdžio vėle.

Žvelgiant į šiuolaikinį kiną darosi niūru: šviesovaizdžio 
autentiškumas tebėra nuomonių turgaus teritorijoje. 
Nagrinėjant kino funkcijas ir paskirtį, neišvengiamai 
priartėjama prie pozicijos, numanančios, kad kinas gali (ar 
net turėtų) vaizduoti tokią tikrovę, kokia žmogui niekada 
neatsiveria. Neatsargiai interpretuojama, ši mintis tampa 
skaitmeninės industrijos apologija, pateisinančia kone bet 
kokią vaizdo manipuliaciją ir visus įmanomus jo pavi-
dalus. Visa fotoindustrija yra paremta šia pamatine prie-
laida, paminančia vaizdo autentiką.

Žanrinis kinas, siekiantis pavaizduoti žmogaus patirčiai 
(bet ne žiūrai) neprieinamus dalykus – kosminę erdvę, 
fantastinius ir mistifikuotus personažus, susiduria su 
dilema: į kūrybą įsivelia melas, pretenduojantis į tiesą. 
Šviesovaizdyje slypi ne tik tikrovės atspindžiai, bet ir jos 
pačios šešėlis, numanantis transcendavimo galimybę. Šį 
pėdsaką – kaip nuorodą į tikrovės prielaidas – vienu ar kitu 
būdu taip pat palieka ir sumeluota iliuzinė „tikrovė“ – si-
muliakrinis kinas, kuriantis, bet ne reflektuojantis tikrovę. 
Specialieji efektai, imituojantys tikrovės pavidalus, numa-
no tam tikras jų prielaidas, be kurių toks kinas būtų tiesiog 
neįmanomas – dažniausiai tai būna simboliai ir išskirtinai 
kalbiniai konstruktai, kine įgyjantys šešėlio pavidalą 
(skaitmeniniu būdu simuliuojamas dangus, kalnai, miškai 
ar netgi personažai), tačiau išlaikantys kalbinę sąsają su 
realybe. Tokie vaizdai praranda gelmę – jie jau nebetrans-
cenduoja ir „išmuša iš vėžių“ savo iliuzine prigimtimi, 
nes kalba, pasireiškianti vaizdų ar net vizijų pavidalu, 
autentiškai egzistuoja tik mąstyme, kuomet skaitmeninė 
kalbos tranzicija kine išverčia mąstymą viduriais į išorę, 
paversdama jį viešai stebimu, refleksyviu fenomenu.

Tačiau tokio pobūdžio scenos kine ir menas bendrąja 
prasme (perfrazuojant Alano Moore’o grafinio roma-
no žodžius) „meluoja tam, kad pasakytų tiesą“: prie 
jos priartėjama niekada su ja taip ir nesutampant, bet 
atskleidžiant galbūt svarbias tikrovės prielaidas. Tikroji jų 
svarba ir įtaka įžvelgiama tik vertinant filmą kaip visumą, 
kaip vientisą ir nedalomą darinį, kuriame minėtosios prie-
laidos arba praturtina patirtį, arba paverčia ją vulgaria 
vizualine nekrofilija. Analizuodamas „Matricą“, Slavo-
jus Žižekas mums pasiūlo trečiąją piliulę, siūlančią ne 
tikrovę už iliuzijos, bet tikrovę pačioje iliuzijoje – tikrovę, 
reguliuojamą fikcijų. Tik iš pagrindų fabrikuojamas ki-
nas tampa vaizdiniu kastratu, anihiliuojančiu tikrovės 
refleksyvumą, – kinas, deja, šiais laikais riaumojančia ga-
lybe nusveriantis autentiško vaizdo tradicijos palikimą.

– MaNtas DeNisas šiMKūNas –

Kad pasaulis gyventų tave
Atkelta iš p. 1

Kadras iš filmo „Perversiškas kino gidas“ (rež. sophie Fiennes, 
2006)
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PieRRe ClastRes

Apie kankinimą pirmykštėse bendruomenėse
PAul VerlAine

●

Liejas ašaros širdin
Kaip lietus į žemę;
Kaip šią gėlą pavadint,
Kur įsismelkė širdin?

Ak, koks šlamesys lietaus
Virš stogų ir miesto!
Širdį dar labiau suskaus,
Ak, nuo skambančio lietaus!

Širdgėlai nėr priežasties,
Kaip ir širdžiai verkti.
Jei neišdavė, išties
Gedului nėr priežasties!

Bet giliausias sopulys,
Jei nėr meilės, pykčio,
Nežinoti, ko išvis
Širdį gelia sopulys.

Klaidingas įspūdis 

Bėga pelė per lauką,
Juoda pelė tamsoj pilkoj,
Bėga pelė per lauką,
Pilka pelė nakty juodoj.

Skamba varpai iš tolo:
Saldžių jums, kaliniai, sapnų!
Skamba varpai iš tolo,
Miegoti gera, malonu.

Ir kad jokių košmarų,
Sapnuokit meilės miražus.
Ir kad jokių košmarų:
Tebūna vaizdas jums gražus!

Šiąnakt šviesus mėnulis!
Šnarpštimas iš kampų visų.
Šiąnakt šviesus mėnulis,
Didžiulis, vaiskus iš tiesų!

Slenka skliautu šešėlis,
Tamsu kaip girioj vakare.
Slenka skliautu šešėlis,
Žiū, brėkšta rytuose aušra!

Bėga pelė per lauką,
Rausvėjanti žydram ryte.
Bėga pelė per lauką:
Į darbą, tinginiai, žengte!

●

Į miegą juodą, didį
Jau grimzta gyvastis.
Tegu užmigs pavydas,
Tegu užmigs viltis!

Aš nieko nesuvokiu,
Ir aš nebežinau,
Kas gėris, o kas blogis...
Kas gali būt liūdniau? 

Esu lopšys, pakeltas 
Rūsy ties durimis, 
Sūpuojamas lyg valtis: 
Tylom, patylomis. 

Vertė Lanis Breilis

Pierre’as Clastres’as (1934–1977) – XX a. prancūzų antropolo-
gas ir etnografas, daugiausia domėjęsis ačais (anksčiau vadintais 
gvajakais) ir kitomis Pietų amerikos indėnų gentimis, plėtojęs poli-
tinę antropologiją. Garsiausiame savo veikale „Bendruomenė prieš 
valstybę“ Clastres’as kritikuoja tradicinę valstybės kaip neišvengia-
mo kiekvienos bendruomenės tikslo sampratą ir apžvelgia kitokias 
nei vakarietiška politinės galios padalijimo schemas. Jo studija „De 
la torture dans les societés primitives“ pirmąkart pasirodė žurnale 
„l’Homme“ 1973 metais, vėliau buvo įtraukta į minėtąjį veikalą kaip 
10 skyrius. 

1. Įstatymas raštas

Niekam nėra leista pamiršti įstatymo griežtumo. Dura	 lex,	 sed	
lex1. Skirtingose epochose ir bendruomenėse buvo išrasta įvai-
rių priemonių palaikyti gyvą šio griežtumo prisiminimą. Mums 
paprasčiausia ir naujausia iš jų – nemokamo privalomo bendrojo 
išsilavinimo įvedimas. Nuo tada, kai švietimas tapo visuotinai pri-
valomas, niekas nebegalėjo dėtis to nežinantis, nebent meluotų ar 
taptų pažeidėju. Nes įstatymas, būdamas griežtas, kartu yra raštas. 
Raštas yra įstatymui, o įstatymas gyvuoja rašte, taigi pažinti vieną 
reiškia nebegalėti nepažinti kito. Bet koks įstatymas yra užrašomas, 
bet koks raštas yra įstatymo žymė. To mus moko didieji despotai, 
ženklinantys istoriją, visi karaliai, imperatoriai, faraonai ir Saulės, 
sugebėję primesti savo Įstatymą tautoms: visur ir visada naujai iš-
rastas raštas visų pirma išreiškia įstatymo galią, ar jis būtų išraižy-
tas akmenyje, nupieštas ant medžio žievės ar nubraižytas papiruse. 
Net inkų kipu galėtume traktuoti kaip raštą. Mazgu surištos virvelės 
nebuvo tik mnemotechninė apskaitos priemonė, tai visų	pirma	bū-
tinai	buvo raštas, kuris tvirtino imperatoriško įstatymo įteisinimą, 
lygiai taip pat ir siaubą, kurį šis turėjo kelti. 

2. Raštas kūnas

Įvairūs literatūros kūriniai mus moko, kad įstatymas įrašomas 
netikėčiausiose vietose. „Pataisos darbų kolonijos“ karininkas de-
taliai paaiškina keliautojui mašinos,	 rašančios	 įstatymą, veikimą: 
„Mūsų nuosprendžiai nėra griežti. Akėčios įrašo nuteistojo kūne 
tą priesaką, kurį jis pažeidė. Pavyzdžiui, va jo kūne, – karininkas 
parodė į nuteistąjį, – bus įrašyta: „Gerbk savo viršininką!“2 Kari-
ninkas, būdamas visiškai sveiko proto, atsako keliautojui, nustebu-
siam, kad nuteistasis nežino jam smogiančio nuosprendžio: „Būtų 
beprasmiška skelbti jam nuosprendį. Juk jis pats patirs jį savo kū-
nu.“ O toliau: „Jūs gi matėte – perskaityti raštą nelengva ir akimis, 
o mūsų nuteistasis perskaito jį savo žaizdomis. Tai, žinoma, didelis 
darbas, ir jam reikia šešių valandų.“ Čia Kafka nurodo kūną kaip 
rašymo paviršių, paviršių, galintį priimti įskaitomą įstatymo tekstą. 
Ir jei kas paprieštarautų, esą rašytojo fantazija neturi nieko bendra 
su socialine tikrove, galėtume atsakyti, kad Kafkos kliedesys šiuo 
atveju pasirodo pranašiškas, o jo literatūrinis pramanas pirma laiko 
skelbia pačią šiuolaikiškiausią realybę. [Rusų rašytojo, disidento, 
politinio kalinio� Anatolijaus Marčenkos liudijimas3 santūriai ilius-
truoja trilypę įstatymo, rašto ir kūno sąjungą, atspėtą Kafkos:

Ir	 tuomet	 prasidėjo	 tatuiravimai.	Pažinojau	du	buvusius	 civili-
nius	kalinius,	kurie	tapo	„politiniai“.	Vienas	atsiliepdavo	šaukia-
mas	 pravarde	Musa,	 kitas	 –	Mazajumi.	 Ant	 jų	 kaktų	 ir	 skruostų	
buvo	ištatuiruota:	„komunistai	=	budeliai“,	„Komunistai	siurbia	
liaudies	kraują.“	Vėliau	man	teko	sutikti	daug	tremtinių	su	pana-
šiomis	 sentencijomis,	 įrėžtomis	ant	 veidų.	Dažniausiai	 visa	kakta	
buvo	išmarginta	didžiosiomis	raidėmis:	CHRUŠČIOVO	VERGAI,	
SSKP	VERGAS.

Tačiau kai kurie dalykai iš SSRS konclagerių septintojo dešimt-
mečio tikrovės pranoksta net „Pataisos darbų kolonijos“ pramanus. 
Apsakyme įstatymo sistemai reikia mašinos, kad ši rašytų jos tekstą 
ant pasyviai išbandymą kenčiančio kalinio kūno. O tikroje stovy-
kloje maksimaliai suartintai trilypei sąjungai net nebūtina mašina: 
tiksliau,	pats	kalinys	 tampa	mašina,	 rašančia	 įstatymą, ir jį įrašo 
savo paties kūne. Moldavijos pataisos darbų kolonijose įstatymo 
griežtumas pasitelkia pačias prasikaltusios aukos rankas, patį jos 
kūną, kad save išreikštų. Riba pasiekta, kalinys yra visiškai	anapus	
įstatymo: jo kūnas rašo verdiktą. 

3. Kūnas ritualas

Daugybė pirmykščių bendruomenių teikia svarbą jaunuolių įžen-
gimui į brandos amžių per vadinamuosius perėjimo ritualus. Dažnai 
šie įšventinimo ritualai sudaro pagrindinę ašį, apie kurią sukasi vi-
sas socialinis ir religinis bendruomenės gyvenimas. Beveik visada 
įšventinimo ritualas veikia įtraukdamas įšventinamųjų kūnus. Bū-
tent kūną bendruomenė iš karto nurodo kaip vienintelę erdvę, tin-
kamą nešioti laiko	ženklą, perėjimo pėdsaką, priskirtą likimą. Į kokį 
slėpinį inicijuoja ritualas, kuris trumpam visiškai užvaldo įšventi-

namojo kūną? Kūno ir slėpinio, kūno ir įšventinimo atskleidžiamos 
tiesos artumas, jų bendrininkavimas – šitai atpažinę esame priversti 
patikslinti savo klausimus. Kodėl būtina, kad individualus kūnas 
taptų genties etosą	sutelkiančiu tašku? Kodėl slėpinys gali būti per-
duodamas tik ritualu socialiai	veikiant jaunų žmonių kūnus? Kūnas 
tarpininkauja įgyjant žinias, šios žinios įrašomos kūne. Įšventinimo 
prasmės klausimas virsta dvigubu klausimu apie ritualu perduoda-
mo žinojimo prigimtį ir kūno paskirtį vykstant ritualui. 

4. Ritualas kankinimas

„O! Horribile	visu,	et	mirabile	dictu!4 Ačiū Dievui, tai baigta ir 
galėsiu jums papasakoti viską, ką mačiau.“5 George’as Catlinas ką 
tik keturias dienas dalyvavo kasmetinėje didžiojoje indėnų man-
danų ceremonijoje. Nors liudininkas yra susižavėjęs šiais didžiais 
Lygumų kariais, savo pateikiamame pavyzdiniame ceremonijos ap-
rašyme, iliustruotame subtiliais piešiniais, jis neištveria neišsakęs 
siaubo ir pasibaisėjimo ritualo reginiu. Tai dėl to, kad ceremonija 
reikalauja kūno nuosavybės perleidimo bendruomenei, ir šioji jį už-
valdo ne bet kaip: beveik visuomet, ir šitai šiurpina Catliną, ritualas 
pajungia kūną kankinimams: „Jau paženklinti keturių dienų visiško 
badavimo ir trijų bemiegių naktų, jaunuoliai po vieną prisiartino 
prie savo kankintojo. Atėjo laikas.“ Kūne išdurtos skylės, žaizdas 
veriantys smaigai, korimas, amputacija, paskutinis bėgimas, plėšo-
mos mėsos – žiaurumo ištekliai atrodo neišsenkantys. Ir visgi: 

Bejausmiškumas,	net,	sakyčiau,	ramybė,	su	kuria	šie	jauni	vyrai	
pakėlė	kančią,	buvo	įspūdingesnė	už	patį	kankinimą...	Kai	kurie	iš	
jų,	matydami,	 kad	 juos	 piešiu,	 net	 sugebėjo	 žiūrėti	man	 į	 akis	 ir	
šypsotis,	kai	tuo	pat	metu	aš	negalėjau	sulaikyti	ašarų,	girdėdamas	
jų	kūną	draskantį	peilį. 

Technikos, priemonės ir atvirai teigiami žiaurumo tikslai varijuo-
ja tarp skirtingų genčių ir regionų, tačiau siekis lieka tas pats – rei-
kia priversti kentėti. Kitur6 mes patys aprašėme gvajakų7 jaunuolių 
įšventinimą – jiems išdraskomas visas nugaros paviršius. Galiau-
siai skausmas visuomet tampa nepakeliamas ir kankinamasis tyliai 
nualpsta. Garsiųjų mbaja-gvaikūrų genčių Paragvajaus Čako regi-
one jaunuoliai, sulaukę tinkamo amžiaus būti priimti į karių klasę, 
taip pat turi pereiti kančios išbandymą. Nusmailintu jaguaro kaulu 
jiems perveriamas penis ir kitos kūno dalys. Įšventinimo kaina čia 
taip pat – tyla. Galėtume be galo vardyti pavyzdžius, iš kurių visų 
sužinotume vienintelį dalyką: pirmykštėse bendruomenėse kankini-
mai sudaro įšventinimo ritualo esmę. Tačiau ar šiuo kūnui skiriamu 
žiaurumu taikomasi tik įvertinti jaunuolių fizinį atsparumą, užti-
krinti bendruomenei jos narių kokybę? Ar kankinimų tikslas rituale 
būtų tik suteikti progą įrodyti individualią vertę? Catlinas puikiai 
išreiškia šią klasikinę nuomonę:

Mano	širdis	prisikentėjo	nuo	šių	reginių,	tokie	siaubingi	papro-
čiai	pripildė	mane	pasibjaurėjimo,	bet	visgi	aš	esu	pasirengęs	visa	
širdimi	pateisinti	indėnus,	atleisti	jiems	prietarus,	kurie	juos	nuve-
da	iki	tokių	laukinių	veiksmų,	atsižvelgdamas	į	jų	rodomą	narsą,	jų	
nuostabią	ištvermę,	vienu	žodžiu,	į	jų	išskirtinį	stoicizmą.

Tuo apsiribodami visgi pasmerkiame save neatpažinti kančios 
funkcijos, be galo sumažinti jos svarbą, pamiršti, kad gentis šitaip 
kažko išmoko individą.

5. Kankinimas atmintis

Įšventintojai pasirūpina, kad kančios stiprumas pasiektų viršū-
nę. Gvajakų gentyse bambukinio peilio visiškai pakaktų perpjauti 
įšventinamųjų odai. Tačiau	šitai	nebūtų	pakankamai	skausminga. 
Taigi reikia naudoti akmenį, aštrų, tačiau nepernelyg. Akmenį, ku-
ris drasko, užuot pjovęs. Dėl to žmogus įgudusiu žvilgsniu išeina 
apžiūrėti tam tikrų upių vagų, kur randama šių kankinimų akmenų. 
Catlinas mandanų gentyse pastebi tokį patį susirūpinimą kančios 
stiprumu: „Pirmasis gydytojas tarp pirštų kilstelėjo maždaug du 
centimetrus mėsos, kurią jis pamažu pjovė savo skalpavimo pei-
liu, rūpestingai išrantytu, kad paverstų šį procesą skausmingesniu.“ 
Kaip ir gvajakų pjaustytojas, mandanų šamanas nerodo jokios užuo-

1 Griežtas įstatymas, bet vis dėlto įstatymas (lot., vert. past.). 
2 F. Kafka, Procesas. Pilis. Novelės, Vilnius: Vaga, 1994, p. 
492–493. Vertė a. Gailius. 
3 Martchenko, Mon témoignage, vert. François Olivier, Paris: ed. 
Du seuil (Coll. „Combats“), 1971. 
4 siaubinga matyti ir nuostabu pasakoti (lot., vert. past.). 
5 G. Catlin, Les Indiens de la Prairie, vert. Fance Franck ir alain 
Gheerbrant, Clud des libraires de France, 1959. 
6 P. Clastres, Chronique des Indiens Guayaki, Paris: Plon, 1972. 
7 ši gentis dabar geriau žinoma ačų vardu (vert. past.).
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Lapkričio 1 d.

1902 m. gimė poetas, vertėjas, žurnalistas, leidė-
jas Juozas Tysliava (m. 1961).

Iš Suvalkijos, kraštietis. Pirmasis susidūrimas su Juozo 
Tysliavos poezija – per Žilinskaitės apsakymus vaikams. 
Viename iš jų berniukas paliekamas vienas namuose (tėvai 
kažkur išvažiuoja), o kad nieko nenutiktų, jam nuolat skam-
bina įkyrios rūpestingos tetos iš viso pasaulio. Tada jis lyg 
prisimena šias Tysliavos eilutes: „Iš okeano kyla vėjas. / Iš 
okeano pakraščių / Naktis dainuodama atėjo / Padangių vieš-
keliu plačiu.“ Irgi jas prisimenu nuobodulio akimirkomis.

●

1961 m. mirė poetas Vaidotas Spudas (g. 1935). 

Turbūt visi yra girdėję Virgilijų Noreiką dainuojant: „Su-
sitikt tave norėčiau vėlei / Ties gimtaisiais Apaščios kran-
tais...“ Žodžiai Vaidoto Spudo. Mirė būdamas vos dvidešimt 
šešerių, nuo onkologinės ligos. Rašyti ir publikuotis pradėjo 
labai jaunas; studijavo lituanistiką. Vienas iš tų tragiško liki-
mo poetų, kurie mano sąmonėje... jau jaunesni už mane.

●

Atsimenu, kartą po Vėlinių redakcijon užėjo Valdas Ged-
gaudas. Klausia manęs, ar buvau prie rašytojų kapų. Kad ne, 
sakau, nors jie man ir svarbūs, nė su vienu nesu turėjusi jo-
kių tikroviškų ryšių (kad ir elementarios profesinės draugys-
tės). Aš tai esu, sako jis, ir vardina rašytojus, ant kurių kapų 
uždegęs po žvakę. 

Dabar jau lyg ir būtų kam degioti tas žvakes, bet Valdo 
kapas taip toli, kažin kur Žemaitijos platybėse... 

Lapkričio 5 d.

1926 m. gimė medžio drožėjas, poetas Ipolitas 
Užkurnys (m. 2004).

Algimantas Zolubas „XXI amžiuje“ rašo: „I. Užkurnys 
parašė ir išleido knygą, kurią iš pradžių norėjo pavadinti 
„Evangelija pagal Ipolitą“, tačiau monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas, su kuriuo artimai bendravo, sulaikė nuo pre-
tenzingo pavadinimo. Iliustruota autoriaus medžio drožinių 
nuotraukomis knyga buvo išleista pavadinimu „Mano Jėzus“ 
[...�.“ Mano galva, tai daug blogesnis pavadinimas. Apie iš-
raiškingus Užkurnio ir monsinjoro santykius pasakojama ir 
toliau: „Kai buvo atkurtos sovietų sunaikintos ant Vilniaus 
Katedros fasado frontono buvusios skulptūros, jos buvo 
šventinamos šventoriuje. Kaip pasakojo Ipolitas, po pašven-
tinimo jis norėjęs šv. Elenai pabučiuoti koją, nes jo velionė 
motina buvusi Elena, tačiau per žmonių gausą negalėjęs pri-
siartinti. Tai atlikęs šiokiadienį. Užėjęs į vidų, vidury Kate-

dros sutiko monsinjorą Kazimierą. Monsinjoro paklaustas, 
ką veikiąs čia šiokiadienį, atsakė, kad bučiavęs šv. Elenai 
pėdą, nes pabučiuoti kelio jos apsiaustas neleido. Atsakyda-
mas į monsinjoro priekaištą, kad piktžodžiauja, I. Užkurnys 
suklupo, išpažino kaltę ir mušėsi į krūtinę. Žmonės, žinoma, 
dėl nuodėmklausio ir nusidėjėlio atliekamų apeigų švento-
vės vidury jais stebėjosi.“

Taigi, menininkams su dvasininkais (panašiai kaip ir su 
verslininkais) beveik nelemta susikalbėti – paprastai jų orbi-
tos radikaliai prasilenkia arba vieni disciplinuoja kitus.

Lapkričio 8 d.

1950 m. gimė prozininkas, dramaturgas, publicistas 
Ričardas Gavelis (m. 2002).

Su Gavelio proza santykis buvo atokus, kol pamačiau per 
„Kultūrą“, rodos, 2000-ųjų „Kūrybos metą“. Koks netikėtai 
įdomus, modernus (atvirumu inovacijoms, internetui), šiuo-
laikiškas žmogus. Įsivaizdavau jį kitaip, labiau persunktą 
sovietmečio. Nepabijojo prisipažinti, kad net išgerti kartais 
geriau vienam negu su nykia kompanija. 

Lapkričio 16 d.

1893 m. gimė poetas, rašytojas, žurnalistas, drama-
turgas Kazys Binkis (m. 1942).

Galvoje tebestatau filmą (meninį!) apie Kazį Binkį. Alek-
sejaus Učitelio „Jo žmonos dienoraščio“ stiliumi. Scenarijų 
ramstau memorialinio muziejaus darbuotojos pasakojimais. 
Pavyzdžiui, epizodas – ateina bolševikai į Binkio namus jo 
suimti ta dingstimi, kad parašytų ką nors panašaus į „Poemą 
apie Staliną“. Binkis sako: gerai, tik man reikia užsukti į iš-
vietę. O tualete buvo paslėptas degtinės butelis. Tai Binkis jį 
žaibiškai kliur kliur ir neliko bolševikams ką daryt. Stalinis-
tinė Binkio poema taip ir liko neparašyta.

Lapkričio 20 d.

1943 m. gimė poetė, dramaturgė Violeta Palčinskaitė.

Baigiant ketvirtą klasę, apsireiškė mano režisūriniai gebė-
jimai – pradinės mokyklos baigimo šventei pastačiau Vio-
letos Palčinskaitės scenos vaizdelį „Pabirę pažymiai“. Lyg 
pati ir vaidinau kažkurį pažymį. Pjesė apie pažymių sistemą, 
kuri anuo metu buvo penketainė: kuolas su dvejetu blogie-
ji – eina pas tinginius ir padaužas. Trejetas – drungnas, bet 
pakenčiamas. Užtat ketvertas su penketu kovoja už drausmę 
ir pažangą. 

Simboliška ir tai, kad Algirdo Aramino filmas „Andrius“ 
(Violetos Palčinskaitės scenarijus) pasirodė tais metais, kai 
gimiau. Jis savaip nulėmė ir moduliavo estetinius pasirinki-
mus. Tą klasę po obelų žiedais kartais sapnuoju – kad esu 

mokinė, pamokos vyksta sode, po atviru dangumi. Eduardo 
Balsio oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“ (žodžiai Pal-
činskaitės) – irgi vaikystės muzika. Gal ir ideologija; nesvar-
bu, kad naivoka.

Lapkričio 27 d.

1931 m. gimė poetė, dramaturgė, vertėja Ramutė 
Skučaitė.

„Nemune“ aptikau įdomų Andriaus Jakučiūno pokalbį 
su Ramute Skučaite: „Sovietų laikais aš buvau labai gerai 
pamokyta. Mane išvežė į Sibirą, ten praleidau septynerius 
metus, tėvas mirė lageryje, motina iškalėjo dešimt metų... 
(Nepatinka man žodis „tremtis“, nes jo nebuvo – sakyda-
vo „išvežtas“.) Ten supratau, kad mažiausiai reikia lįsti į 
tuos dalykus, kurie tau kelia abejonių. Kad tai yra netiesa. 
Laikiausi šio principo tada, laikausi ir dabar. Bet abu laiko-
tarpiai man labai skiriasi, nes anuomet iš manęs buvo daug 
atimta. Kartais galvoju, kad ir poreikis rašyti vaikams galbūt 
radosi iš to, kad mano pačios vaikystė tiesiog buvo perplėšta 
per pusę. Aštuonerių metų netekus tėvo, ji jau buvo kitokia. 
Kitaip sakant, vaikystė liko ten, kur dar buvo Lietuva.“ 

„Žvangučiuose“ (1984 m. leidimas, iliustravo Ada Skliu-
tauskaitė), menu, man labiausiai imponavo tos mažumė-
lę ideologizuotos poemėlės – apie Pirčiupių motiną, drąsų 
žmogų Kosmose, mergaitę, žuvusią Bresto tvirtovėje, – tai 
taip jaudino, nesvarbu, kad patetika šiandien jau atrodo ki-
taip. Todėl žodžių junginys „mano „Žvangučiai“ visai ak-
tualus. Menotyrininkas Vidas Poškus savo tinklaraštyje yra 
minėjęs, kad jo „Žvangučiai“ taip pat ypatingi – dailininkė 
jam sava nuo jų	laikų. 

Lapkričio 28 d.

1949 m. gimė prozininkė, dramaturgė, eseistė Vanda 
Juknaitė.

Vėl sena LRT medžiaga (pamačiau tik mažą epizodą): 
Vanda Juknaitė, nufilmuota traukinyje, pasakoja situaciją, 
man žinomą iš knygos „Išsiduosi. Balsu“. Kaip benamiams 
vaikams stovykloje buvo skutamos galvos (dėl utėlių) ir jie 
prašė jas glostyti. O paskui buvo baisios agresijos išpuolis. 
Dėl to, kad, anot rašytojos,	savo	meile	mes	sužeidėme	juos	
ligi	 gyvuonies. Norėtųsi išmokti save tuo įtikinti banalios 
kasdieninės agresijos atvejais.

●

Diena prasideda vykusiai, jeigu ankstų rytą paverkiu prie te-
levizoriaus dėl ko nors jaudinančio (pavyzdžiui, BBC žinių). 

-gk-

leidėjų ir redaktorių trumparegystė: išbrokuoti šedevrai
talentingi, o gal net genialūs rašytojai kai kada turi pasi-

žymėti ne tik ypatinga vaizduote ir, kaip dabar įprasta kar-
toti, „sunkiai dirbti“, bet ir nestokoti kantrybės bei atkaklumo 
šturmuodami užkalkėjusius siaurakakčių leidėjų ir redaktorių 
pasaulio matymo ir mąstymo štampus. štai dvi dešimtys li-
teratūros (daugiausia anglakalbės) leidybos liapsusų pavyz-
džių, kai kada iliustruotų sparnuotomis apsijuokusių leidėjų 
ištaromis.

Hermano Melville’io „Mobis Dikas, arba Baltasis ban-
ginis“ (1851)

Tik po mirties didžiojo pripažinimo sulaukęs amerikiečių 
prozos meistras, vad. amerikietiškojo renesanso atstovas, 
paskutines tris dešimtis gyvenimo metų grimzdo į kūrybinę 
rezignaciją ir netgi savo lėšomis leido nedidelius poezijos 
rinkinius. Melville’io kelias į amžininkų užmarštį prasidėjo 
būtent su jo opus	magnum, kurio iš pradžių niekas nenorėjo 
leisti, motyvuodami tuo, kad ilgas romanas „visiškai netinka 
jaunimui skirtų knygų rinkai“.

Emily Dickinson poezija
Šiuo metu viena žymiausių ir paslaptingiausių amerikiečių 

poečių būdama gyva paskelbė mažiau nei tuziną iš beveik 
1,8 tūkst. sukurtų eilėraščių. Tačiau ir dauguma išspaus-
dintųjų buvo smarkiai sudarkyti redaktorių, kad atitiktų tuo 
metu vyravusias poetikos normas ir konvencijas. Dickinson, 
kurios eilėraščiai neturi pavadinimų, yra sudaryti iš trumpų 
eilučių, o didžiosios raidės ir skyrybos ženklai vartojami ne 
pagal gramatikos taisykles, genialumas buvo pripažintas tik 
po mirties, 1890 m. jos seseriai išleidus atrastų eilėraščių 
rinktinę.

Oscaro Wilde’o „Ledi Vindermir vėduoklė“ (1893)
Nors ši satyrinė Viktorijos laikų moralę išjuokianti kome-

dija teatre sulaukė milžiniško populiarumo, vienas leidėjas 
atsisakymą ją spausdinti palydėjo tokiais žodžiais: „Dievu-
lėliau, pone, aš skaičiau rankraštį. O, Dievulėliau, pone.“

Rudyardo Kiplingo „Džiunglių knyga“ (1894)
Nemarieji Indijos laukinės gamtos motyvais sukurti pasa-

kojimai civilizuotame Vakarų pasaulyje taip pat buvo susidū-
rę su stipriojo – leidėjo – teise. Vienas amerikiečių spaudos 
leidinys būsimajam Nobelio premijos laureatui netgi paatvi-
ravo: „Atleiskite, pone Kiplingai, bet jūs tiesiog nemokate 
anglų kalbos.“

Beatrix Potter „Pasaka apie triušį Petriuką“ (1901)
Septyni leidėjai, pasakę „ne“ būsimai britų vaikų literatū-

ros klasikai, turbūt pasijuto atsidūrę pono Makgregoro, kurį 
nuolat mausto triušis Petriukas, vietoje, kai neapsikentusi jo 
autorė išleido knygelę savo lėšomis, beje, pati ją ir iliustra-
vusi. Šiuo metu Potter pasaka yra išversta į daugiau nei 30 
kalbų, parduota per 40 mln. knygelės egzempliorių, o užpa-
tentuotas triušis Petriukas iki šiol yra sėkmingai dauginamas 
žaislų rinkoje. 

Kennetho Grahame’o „Vėjas gluosniuose“ (1908) 
Nedaug trūko, kad šio kūrinio nebūtų britų vaikų literatū-

ros klasikos kanone, mat knyga keliskart leidėjų buvo nura-
šyta kaip „lengvabūdiška atostogų istorija“. 

F. Scotto Fitzgeraldo „Didysis Getsbis“ (1925) 
Atsisakydamas leisti vieną garsiausių amerikiečių romanų 

praėjusio amžiaus JAV prozos klasikui vienas leidėjas pa-

rašė: „Būtų visai padori knyga, jeigu tik atsisakytumėte to 
veikėjo Getsbio.“ 

Williamo Faulknerio „Šventovė“ (1931)
Teigiama, kad vienas redaktorius, perskaitęs šio romano 

rankraštį, sušuko: „Dievulėliau, aš negaliu šito spausdinti! 
Mudu abu atsidursim kalėjime.“ Vis dėlto išleistas šis kon-
troversiškos temos romanas (apie išprievartavimą) pagaliau 
sulaukė tiek komercinės sėkmės, tiek kritikų pripažinimo ir 
buvo pirmas rimtas žingsnis kelyje link Nobelio literatūros 
premijos.

Margaret Mitchell „Vėjo nublokšti“ (1936)
Arti 40 leidėjų turbūt panoro būti tarp žuvusiųjų Ameri-

kos pilietiniame kare, kai jų atmestas romanas vos išleis-
tas laimėjo Pulitzerio premiją ir per pirmus metus uždirbo       
vieną milijoną dolerių. Vienintelis per gyvenimą parašytas 
Mitchell romanas Amerikoje populiarumu nusileidžia tik 
Biblijai.

George’o Orwello „Gyvulių ūkis“ (1945)
Garsiąją alegorinę antisovietinę satyrą Didžiojoje Britani-

joje atsisakė spausdinti 4 leidyklos, tarp jų ir garsioji „Faber 
& Faber“, kuriai tuo metu vadovavo būsimasis nobelistas 
poetas T. S. Eliotas. Šis romano idėjinį pamušalą pavadino 
perdėm „trockistiniu“ ir „neįtikinamu“. Kitas leidėjas laiške 
autoriui aiškino, kad kūrinyje per daug akivaizdžiai kriti-
kuojama Rusija, o valdančiųjų vaizdavimas kiaulėmis gali 
„užgauti jautrius rusus“. Nieko neprimena?
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288–289
Ligoninėse balkonų nėra. Čia nė vienas ant lentų iš bu-

vusios beržo gyvybės neįrėžia savo vardo. Vaikščioju ir 
ieškau bent vieno užrašo „čia buvo“. Tačiau ligoninė – ne 
sanatorija, ne poilsio namai. Ligoninėse niekas nepasira-
šinėja. Vaikščioju po šią apleistą psichiatrijos ligoninę ir 
beviltiškai ieškau žmonių pėdsakų. Taip, čia stovėjo išgu-
lėtos lovos, ten  – mediniai suoliukai. Čia buvo langai su 
grotomis. Stiklui sudužus liko tik grotos, skiriančios pasau-
lį į dvi dalis. Už lango – žmonių pasaulis. Čia – bepročių 
karalystė. Randu pilką plytų sieną, skambančią užrašais. 
Metallica, Iron	Maiden, Black	Sabbath,	288–289. 

Šioje ligoninėje gydėsi mano brolis. Jis girdėjo grupių 
pavadinimus tariančią Agotą. Magiški ritualo burtažodžiai 
užgimdavo jos lūpose, o skruostuose pražysdavo raudonų 
rožių krūmai, tokie kaip šie – dar tebežydintys už ligoninės 
tvoros, vasaros naktimis skleidžiančios mozaikinį spalvų 
spektrą nuo gelsvos iki rudos. Anapus tvoros esančiame 
pasaulyje vaivorykštėje nėra rudos spalvos. O čia yra.

Jis šioje psichiatrijos ligoninėje gydėsi nuo žmonių, klau-
sydamas seselių žodžių, kurių vertė buvo viena sveikoji na-
ta. Gėrė vaistus, matydamas daugybę įvairiaspalvių akių, 
tviskančių neregėtais troškimais ir viltimis. Žmonės nuo 
mano brolio gydėsi už tvoros žydinčiomis rožėmis, vie-
toj vaistų gerdami išpardavimų kainų skaičius, girdėdami 
aukštakulnių kaukšėjimą nuo lietaus drėgnomis gatvėmis, 
matydami, kaip kas rytą kyla ugnies rutulys ir kas vakarą 
dūžta į milijonus žvaigždžių įsimylėjėlių danguje. Kaip ir 
Dovydas, visi žmonės buvo pasmerkti amžinai beprotybei. 
Tačiau jie sirgo nepagydoma liga, sukurta iš pasaulio nuo-
jautos. Dovydas sirgo šizofrenija. Kai jis pirmą kartą pa-
matė Agotą, beprotiškai (jis ir buvo beprotis) troško, kad ji 
pasiliktų su juo ligoninėje tol, kol abu galės tapti tais – žmo-
nėmis, gyvenančiais už šešėlius pjaustančios tvoros. Agota 
tik lankė savo brolį – Dovydo palatos kaimyną. „Agota, 
mano kambariokas tikras beprotis. Įsivaizduok – visada 
tyli vien dėl to, kad neištartų tėvo Žilvino vardo. Tas var-
das iš pasakos „Eglė žalčių karalienė“. Tu supranti, koks 
jis kvailas, kad pasaka tiki labiau nei gyvenimu? Jis – žal-
čio sūnus, tik pamanykit“, – juokėsi Agotos brolis. Tačiau 
ji nesijuokė. Dovydo akys jai kėlė gailestį ir norą padėti. 
Ji regėjo save – jo draugę, slaugytoją, pagalbininkę, tik 
ne mylimąją. Padėti žmonėms, mylėti juos Agota galėjo. 
Mylėti kvailus žmones – jau kebliau. Bet mylėti bepročius, 
gyvenančius ligoninėje, aukoti save dėl to, kuris tiki, jog 
atplauks tėvas Žilvinas balta pieno puta, ir visi vaikai gers 
pieną, atplaukusį iš jūros? Ne, tai veikiau komiška. Tačiau 
susidomėjimas Dovydu nesumažėjo. Agota pati buvo pana-
ši į beprotę – joks kitas kelias jos nebūtų atvedęs į psichia-
trijos ligoninę. Tikėti pasaka labiau nei gyvenimu, laukiant 
pieno putos iš nafta užterštos jūros, jai atrodė pavojin-
gai žavu. Pasakiškas gyvenimas traukia net sveikuosius.  
„Užsidėk ausines, Dovydai. Klausysimės muzikos. Girdi? 
Čia „Metallica“.“ Jie klausosi ir klausosi, tarsi narai nardo 
po muzikos ežerų sroves, kuriose paskęsti nebijo nė vienas. 
Praėjus vos porai savaičių Agota suserga kažkuo, prime-
nančiu paranoją, – tai paniška baimė ištarti Žilvino vardą. 
Ji gnaibo savo riešą, kad tas žodis neišeitų į laisvę. Gnaibo, 
braižo, spaudo. Lūpos neprasiveria. Riešas panašus į nar-
komanės. O narkomanais tampama vien todėl, kad sustab-
dytum šį nesiliaujantį sukimąsi aplink save, apie savo ašį, 
aplink saulę, aplink kiekvieną, kuris žino, kad sukasi. Vis 
sukasi, sukasi ir sukasi, tarsi „Metallicos“ diskas grotuve. 
Agota vemia. „Turbūt perdozavau pasaulio nuojautos“, – ji 
nusisuka nuo Dovydo. Praėjus dar porai savaičių jie kyla 
liftu į devintą aukštą. Kai Dovydas dar turėjo namus, gy-
veno devintame aukšte. Su manimi. Jis kildavo ir kildavo, 
sulaikęs kvėpavimą. Lėtai skaičiuodavo sekundes, kiek 
laiko išbus nekvėpavęs, kol liftas pakils devyniais aukštais 
aukščiau žemės. Bet taip ir nesuskaičiuodavo. Jį žmonės 
įnešdavo į kambarį nualpusį, o kai pabusdavo, visada pa-
sakydavo: „Ir vėl negaliu prisiminti, kiek laiko galiu išbūti 
nekvėpavęs kylant.“ Bet jis nesiliaudavo. Kaskart, kilda-
mas liftu, jis darydavo tą patį. Kaskart nualpdavo. Kaskart 
pamiršdavo skaičių. Ant stogo jie vėl klausosi muzikos. Šį-
kart „Black Sabbath“:

	 I’m	living	in	a	room	without	any	view	
	 I’m	living	free	because	the	rent’s	never	due	
	 The	synonyms	of	all	the	things	that	I’ve	said	
	 Are	just	the	riddles	that	are	built	in	my	head.

Abu girdi dainos žodžius. Pašėlusiai greit daužosi abie-
jų širdys. Pirmasis sniegas tūpia jiems ant galvų. Įkvepia, 
iškvepia. Pirmasis bučinys artėja tarsi snaigė ant skruos-
to. Įkvepia, iškvepia. Lūpos randa lūpas, atstumas tarp jų 
išnyksta. Įkvepia, iškvepia. Pirmosios snaigės laižo stogo 

grindinį. Įkvepia, iškvepia. Agotos liežuvis laižo dar niekad 
nebučiuotas Dovydo lūpas. Įkvepia, iškvepia. Jie bučiuo-
jasi. Agota jaučia savo stangrėjančius spenelius. Įkvepia, 
iškvepia. Dovydas liečia jos sėdmenis. Į-kve-pia, iš-kve-
pia... Apsnigti veidai vis labiau rausta. Ausinės iškrenta iš 
ausų ir ant sniego skamba nauja daina: 

Mother	Goose	is	calling	me	back	to	her	silver	womb	
Father	of	creation	takes	me	from	my	stolen	tomb	
Seventh	night	the	unicorn	is	waiting	in	the	skies	
A	symptom	of	the	universe,	a	love	that	never	dies.

Į-k-v-e-p-i-a, i-š-k-v-e-p-i-a... Įkvepia ir iškvepia ketvir-
tines. Jie abu tampa natomis, pianisto pirštais grojamomis 
vienu metu. Į-k-v-e-p-i-a, i-š-k-v-e-p-i-a... Sutemsta ir 
Agota turi grąžinti Dovydą į ligoninę. Bepročio mylimoji 
nebelanko brolio, ji lanko tik Dovydą. Grįžusi namo, lie-
čia save įsivaizduodama, kad ją liečia Dovydas. Jis įrašy-
tas visuose brūkšniniuose koduose – Dovydas. Jis skamba 
klavišų garsais, kai Agota groja – Dovydas. Jis įaustas į 
kiekvieną drabužio siūlę – Dovydas. Agota pripratusi prie 
jo lyg pianistė prie klavišų. Juoda balta, juoda balta... Kol 
mirtis juos išskirs. Juoda ir balta – laiptai, vedantys į li-
goninę. Šiandien Agota prakalbins savo mylimąjį – riešas 
sutinęs nuo spaudinėjimo. Jie gyvens kartu, šios dvi rankos – 
viena vyriškai tvirta, kita moteriškai silpna – amžiams su-
rištos, suveržtos, sukaltos tarsi vinys karste, karste, kuris 
abiem yra pirmas ir paskutinis. Dovydas nori jos. Ir jis nėra 
beprotis. Tikėti pasaka nėra beprotybė, o meilė gali viską. 
Taip, ji ir išgelbės Dovydą nuo šios ligoninės pilkomis sie-
nomis, nuo šių vaistų, nuo prikvėpuotų palatų. Agota turi 
pasakyti Dovydui, jog metas nustoti tylėti, metas nueiti pas 
seseles ir pasakyti, jog nebetiki tuo, kad yra Žilvino sūnus, 
pasakyti bet ką: jog apsimetinėjo bepročiu tam, kad jo ne-
paimtų į armiją, ar dar ką nors. Agota lipo laiptais į trečią 
aukštą – juoda balta, juoda balta ir durys, primenančios tas 
duris, pro kurias vaikystėje kartu grįždavome iš mokyklos, 
grįždavome iš parduotuvių, pavogę šiek tiek maisto. Vėliau 
vogdavome cigaretes, degtinę, retkarčiais – knygas. Kai 
ateidavo senelis, atnešdavo daugiau maisto. Atsimenu tą 
dieną – save, mažą berniuką, ir Dovydą, vyresnį už mane, 
stovinčius prie lango ir matančius, kaip keista mašina su 
grotomis kažkur išveža tą, kuri mums liko po tėvo mirties – 
motiną. Ją išvežė basą, tik su chalatu ant pečių ir juodu ro-
žiniu, kuriam ji dieną naktį meldėsi savo suskeldėjusiomis 
nuo cigarečių be filtro lūpomis. „Berniukai, mano vienin-
teliai, laukit manęs ir saugokit namus, aš grįšiu, aš grįšiuu, 
grįšiuuuu... Pas jus.“ Mes stovėjom prie lango, kai ta baisi 
mašina iš mūsų atėmė mamą. „Nežliumbk, mažvaiki, būk 
vyras, tylėk ir lauk grįžtančios mamos!“ – Dovydas man 
kartojo. Tada pirmą kartą išdrįsau jį apkabinti. Įsikniaubiau 
ten, kur pasiekiau – į jo pilvą slepiančius naktinius marš-
kinius, kurie buvo nešvarūs ir dvokė šlapimu, panaudotais 
prezervatyvais ir ūkiniu muilu. „Dovydėėli, ar rūpinsies 
manim, kaip rūpinosi mama, ar paseksi pasaką, tą, apie Žil-
viną?“ – verkiau į jo naktinius marškinius. Dovydas mane 
paglostė savo jau vyrišku delnu ir pasakė, kad tai – ne pasa-
ka ir kad daugiau nekartos, jog tėvo vardą reikia slėpti, jei 
norime sulaukti jo grįžtančio, o gal kartu parplaukiančio su 
mama. Atsigulėm į savo lovas, šviesos gatvėse užgeso. Ir 
jei labai stipriai pirštais suspaudi akis, jei labai labai tyliai 
nusišypsai, pradedi matyti baltą jūrą, brolius ir sesutę Dre-
bulę, tą, kurios dar nė karto nematėme. Kai suspaudi akis, 
gali pamatyti ką tik nori – tėtį, šukuojantį mamos plaukus, 
mamą, besimeldžiančią karoliukų vėriniuose kabančiam 
vyrui, kuris prikaltas, prikaltas, prikaltas prie kryžiaus tam, 
kad atpirktų mūsų nuodėmes. Vis stengiausi matyti dangų, 
kuriame skraidau lėktuvu, ne, ne tuo, kurių mėtosi dešimtys, 
išlankstytų iš popieriaus, – tikru lėktuvu. Vis stengiuosi ma-
tyti save pilotą, darantį mirties kilpą, pavojingus sukinius, 
mamą, mojuojančią man juodu rožiniu iš apačios. Spaudau 
akis ir ašaros pro pirštus nebėga. Dovydas virtuvėje rūko 
mamos paliktas cigaretes. Kai užaugsiu, aš taip pat rūky-
siu su juo kartu. Ta naktis buvo paskutinė, kai verkiau. Jie 
vėl kyla liftu į devintą aukštą. Kraujas teka abiejų kūnais. 
Viena ranka – jo ir jos, surišta žvejų tinklais, sukalta karsto 
vinimis. Agota nori, kad Dovydas kalbėtų. Ji prisiglaudžia 
arčiau, kai pamato, kaip sniegas ant stogo tirpsta tarsi jos 
kantrybė. Dvi idiotės varnos trukdo klausytis muzikos. Ba-
terija senka. „Dovydai, paklausyk... Žinau, kad moki kal-
bėti, žinau, kad supranti, jog jokios pasakos čia nėra. Ir aš 
žinau, kad tu taip pat mane myli.“ Tyla. Dovydas uždeda abi 
ausines ant jos ausų. „Iron Maiden“: „What a dream when 
will it end and will it transcend?“ Agota girdi dainos žo-
džius. „Dovydai... Pamiršk tą Žil... Gyvenkim kartu.“ Tyla. 
Dovydas žiūri į jos nokstančias lūpas, kaip anksčiau žiūrė-

davo į pomidorus ant palangės. Dabar supratau, kad aistrin-
gas tarsi gerai apmokama prostitutė jis buvo tik tada, kai 
augino pomidorus. Iš pradžių jie būna žali, maži, kieti. Po 
truputį auga ir tampa oranžiniai, daug didesni ir minkštesni. 
O tada jie nurausta lyg žmogus, pastebėjęs, kad suma pirki-
nių čekyje didesnė už sumą piniginėje. Taip, tas jo žvilgsnis 
toks pat. Jis tarsi maniakas žiūri į Agotą, visai taip pat įnir-
šęs, kaip tą kartą, kai aš išdrįsau nuskinti dar neprinokusį 
pomidorą, nors jis tiek kartų mane įspėjo prie pomidorų 
nesiartinti. Buvo naktis. Tamsi rudens naktis, kai medžiai 
tarsi valkatos vis stovi už langų per lietų ir laukia išmal-
dos. Mes nuėjom miegoti nevalgę. Visiškai alkani. Šaldy-
tuvas jau kelias dienas buvo švarus tarsi vyro, kabančio ant 
kryžiaus, sąžinė. Aš bandžiau užsimerkti. Bandžiau tyliai 
šypsotis. Bandžiau matyti šiugždančias žoles, jomis kopti 
iki pat dangaus… Bandžiau, tik pasibaigė vasara. Dovydas 
miegojo. „Aš noriu valgyti!“ – surikau. Ir nuskuodžiau prie 
palangės. Valgiau jo pomidorus. Žalius, oranžinius, rausvus – 
tiek, kiek jų buvo – visus. Tai padaręs pamačiau, kaip jis 
artinasi prie manęs su peiliu. Jis liepė man žiūrėti į grindis. 
Jaučiau, kaip giliai kvėpuoja man už nugaros. Tą akimirką 
jis buvo nepanaudotas prezervatyvas, o aš nešvari paklodė. 
Jis buvo sekmadienio tyla, o aš bažnytinio varpo dūžis. Jis 
buvo laikrodis, o aš surūdijusi rodyklė. Laikrodžiui pradė-
jus mušti laiką, mano abi ausys atsitrenkė į grindis. Taip, 
Dovydas jas nupjovė. „Su ausimis vis tiek negirdėjai, ko 
tavęs prašiau.“ Kitą dieną jį išvežė ta pačia mašina kaip ir 
mamą. O man ant stalo liko tik pakelis Dovydo cigarečių be 
filtro. Tai buvo pirmasis mano pakelis. Jis netarė nė žodžio 
Agotai, kuri tikėjosi prakalbinti savo mylimąjį muzika, bu-
činiais, pasivaikščiojimais. Dovydas artinosi prie Agotos. 
„Mylimasis, mes gyventume kartu, mes... Juk tu žinai, kad 
nėra jokio Žilvino. Tik jis mums trukdo gyventi kartu...“ – 
ji kalbėjo su ašaromis akyse. Baterija vis seko. Pradėjo lyti. 
Ant sniego, pirmojo jųdviejų sniego, krito paskutiniai lie-
taus lašai. Dovydas galvojo, kiek laiko reikia lietaus lašui 
sudužti į apsnigtą žemę. Juoda balta, juoda balta. Dovydas 
prispaudė savo lūpas prie Agotos lūpų. Jo rankos pasiekė 
baltą Agotos kaklą ir pradėjo jį gniaužti. Kiek laiko gali 
išbūti nekvėpavęs, kol tarsi lietaus lašas nusileisi devy-
niais aukštais žemiau dangaus? Jo rankos buvo tvirtos, ir tą 
akimirką vinys iš karsto pradėjo sukinėtis, vyras, prikaltas 
prie kryžiaus, nukrito ir atsitrenkė į žemę, nes vinys jo ne-
belaikė prikalto. Tą akimirką sutrūkinėjo žvejų tinklai, ir 
visos žuvys tarsi deimantai pranyko vandenyje. 271, 272, 
273 – tyliai skaičiavo Dovydas, žiūrėdamas į Agotos akis, 
besiliejančias siaubo ašaromis ant skruostų. 279, 280, 281, 
282, 283... Agota atmerktomis akimis skrido žemyn devy-
niais aukštais dangaus nuo stogo. 288 ir 289 – ji atsitrenkė į 
pirmojo sniego paskutiniuoju lietumi sulytą žemę. Po baltu 
sniegu juoduma. Juoda balta, juoda balta... Kol mirtis juos 
išskirs. Dovydas užsidėjo ausines ir liftu leidosi žemyn.

	 Out	of	winter	came	a	warhorse	of	steel	
	 I’ve	never	killed	a	woman	before	
	 But	I	know	how	it	feels	
	 I	know	you’d	have	gone	insane	
	 If	you	saw	what	I	saw.

Tai buvo paskutinė daina, kurią girdėjo Dovydas. Bate-
rija išseko. 

● 

Vaikščioju po šią apleistą psichiatrijos ligoninę ir bevil-
tiškai ieškau žmonių pėdsakų. Taip, čia stovėjo išgulėtos 
lovos, ten – mediniai suoliukai. Čia buvo langai su gro-
tomis. Stiklui sudužus liko tik grotos, skiriančios pasaulį 
į dvi dalis. Už lango – žmonių pasaulis. Čia – bepročių 
karalystė. Randu pilką plytų sieną, skambančią užrašais. 
Metallica, Iron	Maiden, Black	Sabbath,	288–289. Vaikštau ir 
randu jį – savo Dovydą. Mano brolis čia gydėsi nuo žmonių. 
Žmonės nuo jo taip ir nepasveiko. Broli, mes numirsim abu. 
Dar ne kartą sugrįš mūsų tėvas, mūsų motina, plauks jie iš 
jūros balta pieno puta, balta pieno puta... kol išgersime ją 
iki dugno. Aš skraidysiu po tavąjį dangų savo popieriniais 
lėktuvais, kurie mėtosi už dulkėtos lovos. Aš skraidysiu po 
tavąjį dangų, kai motina mojuos man iš apačios tuo pačiu 
juodu rožiniu. Mes numirsim abu, mano broli. Baltas lėktu-
vas atsitrenks į juodą žemę. Juoda balta, juoda balta... Kol 
mirtis mus išskirs.

– liNa siMutytė –
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Agnė AlijAuSKAiTė
● 

ruduo. užuodžiau jį dar vakar  
ir dieną prieš tai  
tiesą sakant, jau seniai  
tvyro tas skonis  
neleidžia užmigt, o užmigus prabudina  
o!  
prabudina tavo nuostabos šūksnis  
atbidzenantis lyg beuodegis šuo  
iš praėjusio rudens,  
kurio, galvojau, niekaip nepakelsiu  
kaip ir širdies  
ją, sako, reikia aukštyn  
nors kartais pabyra (kažkur pakeliui)  
kartais savęs nesusirenka 

nežinau kaip taviškė  
iš tikrųjų nieko apie tave nežinau  
gal tik jaunystės meilės prisiminimą  
ir kad ji nebuvo ruduo 

įstrigęs tarp nervingų judesių, 
narciziškų suicidinių poečių 
bei tokių, kurios vis netyčia 
išgyvena 
įnirtingai spaudžia delete
o po to vis atšaukti, atšaukti, atšaukti 
ir šaukia 
kol miršta 
nors dažniau – kol užkimsta

Pamatymai

1. 
 
prasilenkėm tilto vidury 
tavo mergaitė balta suknele
lengva, lyg iš šilko 
ėjo nuleidus akis 
saulei nudeginus asfalto paviršių 
nežinau kaip prisimenu 

2. 
 
atskirai bet kartu 
su Fernando 
grožitės vyrų ir moterų skruostikauliais, 
šukuosenom 
man nepatinka jų mimika 

3. 
 
galvoj kaunasi 
praėjusių amžių vaiduokliai

vienas iš jų 
(manau, tai urzgiantis tavo augintinis)
kaskart pasiklysta 
ir jaučiasi 
vis iš naujo 

4. 
 
gal dar susitiksim 
taip baigias visi vakarai 
prasideda stambus planas – 
jūs matote tik pusę manęs 
matote tūkstantį kartų per dieną

Post-laiškas 

noriu gauti daug laiškų 
su persisunkusiu rašalu 
(jokių pieštukų ir spausdintuvų), 
kuriuos užrakinčiau 
tarp vieno ir kito delno 
ir vis tiek nespėčiau perskaityti 
dėl to zvimbiančio triukšmo galvoj 
net jeigu ją nusiplėščiau 
kaip vyras iš Post Tenebras Lux,
tu netaptum Kafka, 
neparašytum laiškų tiek daug kiek Felicijai, 
nes mūsų laikas prasilenkia 
ne tiesėm o vertikalėm 
vadinasi – visai greta 
tik vienas kitas amžius pirmyn ar atgal, 
smūgis į besikasančią ranką, 
kad nustotų ieškot to phi visokiuose alkūnių apskritimuose 
apklijuotuose penkiakampėm žvaigždėm 

kurios rodo liežuvį 
kaip Monos Lizos gif’as, 
reikėtų išjungt 
ištiesus liežuvį besikasančią ranką, 
nes dar nepradėjai laižyti vokų, 
kuriuos gal kada nors prirašysi 

●

r h y t h m o f t h e n i g h t  
linguojantys klubai  
laivai vitrinose žiba merkia po akį  
prisiūtą ant burių – jos dengia tą tuštumą  
kuri atsiranda pasislinkus į šalį nuo visko  
nuo viskio linguojantys klubai užkliudo barmeno prijuostę 
ko pageidautumėt  
nei daug nei mažai, ji atsako 
r h y t h m o f t h e n i g h t  
jis ištraukia blizgantį cd iš kišenės, pablizgina dar labiau,  
duoda sakydamas užsidėk pati  
tada ji nublizgina cd dar labiau ir  
užsideda  

ant kairės rankos piršto  
dabar šoka dviese  
dar labiau blizgantys  
dar labiau  
plastikiniai

Sklendžiant visai grėsmingai,
o be reikalo

●

žmonės vis prikelia Artaud 
patys virsdami tartum 
iš teatro į teatrą 
su nuolatiniu bilietu 

●

niekas neprikelia nieko 
nes tik mano kilìmas virš tavo kūno 
yra antigravitacinis skrydis 

●

batai išėjo į karą, 
sužeisti raišteliai 
kažkur ant Potiomkino laiptų 
palijus išsitiesia sliekais 

●
 
žūsta iš naujo 
dar neprasidėjęs butaforinis geismas 
delną besikasantys pirštai
siekia įsikibt tavo džinsų kišenės 

●
 
vardas prasideda K raide 
ir baigiasi 
Kainą arba Klitaimnestrą 
šildančiais kaulų karoliais 

●
 
susivyniokim į uždangą 
šalčio nebus dabar žiẽmos be sniego 
upės be vandens 
žinau, paskęsim vis vien 

●
 
tad kam tas deguonis 
atsikemšu nosį 
žvilgančia uodega sveikinu 
savo užmigusius dublerius 

Anne Frank „Dienoraštis“ (1947)
Išlikusius nacių koncentracijos stovykloje žuvusios paau-

glės žydaitės užrašus apie holokausto patirtį kaip ne itin lite-
ratūriškus iš pradžių atsisakė spausdinti net 16 leidėjų. Šiuo 
metu „Dienoraštis“ jau yra perkopęs 30 mln. egzempliorių 
ribą.

Thoro Heyerdahlo „Kon-Tikiu“ per vandenyną“ (1948)
Norvegų antropologo kelionės plaustu per Ramųjį van-

denyną aprašymas nesudomino 20 leidėjų, bet galiausiai iš-
leistas tapo tarptautiniu bestseleriu ir ilgainiui buvo išverstas 
beveik į septynias dešimtis pasaulio kalbų. 

Williamo Goldingo „Musių valdovas“ (1954)
Distopinį romaną, dabar traukiamą į britų mokyklines 

programas, atsisakė leisti net 21 leidėjas, o vienas iš jų net-
gi turėjo proto šį būsimojo Nobelio premijos laureato kū-
rinį pavadinti „absurdiška ir neįdomia fantazija, nuobodžiu 
šlamštu“. 

Vladimiro Nabokovo „Lolita“ (1955)
Vienos iš penkių leidyklų, atsisakiusių leisti vieną gar-

siausių praėjusio amžiaus romanų, atstovas autoriui buvo 
pasiūlęs „Lolitą“ „pakišti giliai po velėna amžių amžiams“. 
Amerikoje, kur romanas buvo išspausdintas tik 1958 m., per 

pirmas 3 savaites buvo parduota net 100 tūkst. šios kontro-
versiškos knygos egzempliorių. 

Williamo S. Burroughso „Nuogas kąsnis“ (1959)
Garsioji avangardinė Paryžiaus leidykla „Olimpia Press“ 

iš pradžių atmetė būsimojo bytnikų klasiko rankraštį kaip 
per daug kontroversišką, bet kai vienas pašto viršininkas, 
perskaitęs paštu siųstas romano ištraukas, išvadino kūrinį 
nešvankia rašliava, vėl susidomėjo romanu ir galiausiai jį 
išspausdino. 

Josepho Hellerio „22-oji išlyga“ (1961)
Apie satyrinio romano, kurio pavadinimas praturtino ben-

drinę anglų kalbą nauja idioma	(catch-22), autorių vienas iš 
nenuovokių leidėjų rašė: „Aš neturiu žalio supratimo, ką šis 
žmogus nori pasakyti... Greičiausiai jis dedasi juokinąs, gal 
net kuriąs satyrą, bet tai nė kiek nejuokinga jokiu intelektu-
aliniu lygmeniu.“ 

Johno Le Carré „Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“ (1963) 
Perskaitęs šį dar tik pradedančio britų autoriaus kūrinį, 

vienas leidėjas sarkastiškai mestelėjo: „Susipažinkite su Le 
Carré: šis vyrukas neturi ateities.“ Galų gale įveikęs leidėjų 
atšiaurumą, romanas tapo tarptautiniu bestseleriu, o jo au-
torius šiuo metu yra vienas garsiausių romanų apie šnipus 
rašytojų pasaulyje. 

Franko Herberto „Kopa“ (1965)
Daugiau nei 20 leidyklų neparodė susidomėjimo šiuo 

mokslinės fantastikos romanu, kuris tebėra didžiausias visų 
laikų šio žanro bestseleris – parduota 12 mln. egzempliorių. 

J. G. Ballardo „Avarija“ (1973)
Vienas iš leidėjų atmetė šį distopinį romaną su tokia pas-

taba: „Šios knygos autoriui joks psichiatras nebepadės. Ne-
spausdinti!“ Kaip sureagavo autorius? Priėmė šiuo žodžius 
kaip „kuo tikriausią meninę sėkmę“.

Roberto Pirsigo „Dzenas ir motociklo priežiūros menas“ 
(1974)

Šis veikalas yra leidėjų abejingumo rekordininkas. Šiuo 
metu jau 5 mln. egzempliorių tiražą pasiekusi „kokybės me-
tafizikos“ (Metaphysics	of	Quality) apmąstymų knyga buvo 
atmesta 121-ą kartą (tai užfiksuota Gineso rekordų knygoje).

J. K. Rowling „Haris Poteris ir išminties akmuo“ (1997)
Pirmojo tuo metu nežinomos britų rašytojos romano ran-

kraštį apie berniuką burtininką atmetė net 12 leidyklų. Išleis-
ti knygą ryžosi nedidukė Londono leidykla „Bloomsbury“, 
bet tik dėl to, kad kūrinys labai patiko mažajai leidyklos va-
dovės dukrelei. Hario Poterio epopėjos sėkmė prilygsta ste-
buklui – vien pirmojo romano visame pasaulyje parduota per 
120 mln. egzempliorių, o J. K. Rowling šiuo metu yra viena 
turtingiausių Didžiosios Britanijos moterų. 

Parengė Andrius Patiomkinas

leidėjų ir redaktorių trumparegystė: išbrokuoti šedevrai
Atkelta iš p. 5
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tEKStAI NE tEKStAI

Miglės anušauskaitės komiksas

šiauRės KaMPas

užminuota Aušros Kaziliūnaitės poezija

sekmadienio	rytą
atsiranda	drakonas
ir	sukelia	neramumus	
visoje	karalystėje

Ši strofa – iš pirmosios Aušros Ka-
ziliūnaitės poezijos knygos „Pirmoji 
lietuviška knyga“, kuri 2007-ųjų ru-
denį sprogo lyg granata. Ši knyga ne 
tik išsprogdino jaunatviškai nedrą-
sios pirmosios knygos kanonus, bet 
ir sutrupino užtvaras, bandančias ap-
saugoti mūsiškę lyriką nuo istorinių 

ir šiuolaikinių meninio avangardo tendencijų veržimosi. Re-
zultatas – neklystamai autentiškas, bet pasaulinio avangardo 
įtakomis maitinamas poetinis srautas. Jei tokia knyga būtų 
parašyta anglų kalba ar į ją išversta, galbūt ji patektų ne tik 
į knygynus, bet ir į muzikos įrašų parduotuves, kuriose šalia 
J. Morrisono ar B. Dylano poezijos puikuojasi niekad nepa-
senstantys kontrkultūrą įkvėpusių autorių W. S. Burroughso, 
H. S. Thompsono ar I. Bankso romanai. Taigi, galima sakyti, 
jau pirmoji Aušros knyga tapo literatūriniu „hitu“.

Ir visgi – kodėl tai buvo „Pirmoji lietuviška knyga“? Ar 
tai – tuščias, pretenzingas bandymas iškelti save aukščiau 
už „Katekizmo“ autorių? O galbūt tai – pastanga kurti naują 
pradžią, sąlygas nuolatiniam atsinaujinimui. Kaip, aptarda-
mas šiuolaikinio dailininko Francio Bacono kūrybą, teigia 
filosofas Gilles’is Deleuze’as, tikėti, kad kiekvienas indivi-
dualus menininkas į pasaulį atneša originalų, tik jam pačiam 
priklausantį kalbėjimą – absoliučiai naivu ir klaidinga. Pa-
sak Deleuze’o, problema ta, kad kiekviena nauja drobė jau 
yra pripildyta kanoninių klišių, todėl pradėdamas tapyti dai-
lininkas turi sudraskyti savo drobę, kad suardytų visą formų 
ir reprezentacijų hierarchiją. Tokiu keliu eidamas Baconas 
(ir Deleuze’as) sukuria galimybę ne tik filosofiškai kalbėti 
apie dailės kūrinį, bet ir atsirasti naujo tipo santykiui, kai 
menas nebepajungiamas interpretuoti filosofinių ar ideolo-
ginių kontekstų, bet tampa nuolatiniu ir angažuotu dialogo 
su filosofija bei įvairiomis socialinėmis tendencijomis part-
neriu. Galima teigti, kad toks santykis verčia nuolatos kelti 
klausimus, problemas, nes jau taiklus klausimo uždavimas, 
problemos iškėlimas išreiškia naujas galimybes, jėgas ir vi-
bracijas, kurias ne visada atskleidžia išmintingi atsakymai ar 
reikšmingi sprendimai. 

Šiuo keliu eina ir Aušra. Tai bandymas kurti naują meninę 
kalbą. Atsisakius sunkiasvorės metafizikos, klasikinių sub-
jekto ir objekto, erdvės ir laiko kategorijų pereinama į tai, 
kas šiuolaikinėje filosofijoje vadinama imanentine plotme. 
Atmetus simbolinę kalbą, ženklai ima nurodyti tik jutimų 
intensyvumą, vibracijas ir jėgų srautus. Poezija tampa ma-
terialia, apčiuopiama kūrybinės destrukcijos galia, ardančia 

senąjį ego subjektą ir vietoj jo kuriančia naująjį subjekty-
vumą. Moderniųjų naratyvų kuriamas diskursines sociali-
nės lyties, tautos, kultūros tapatybes ir jų organinę vienybę 
išsprogdina intensyvūs kolektyviniai radikalių paskirybių 
ryšiai, kuriantys sudėtingas harmonijas ir negrįžtamus nu-
krypimus nuo racionalios, normatyvios tvarkos ir jai paklūs-
tančių prietarų.

Tokias estetines ir filosofines problemas kelia daugiapla-
nė Aušros Kaziliūnaitės poezija. Nuo 15 metų į literatūrinę 
spaudą rašanti Aušra (beje, kitados tapusi jauniausia Rašyto-
jų sąjungos nare) „Pirmojoje lietuviškoje knygoje“ susprog-
dina avangardinę granatą, tačiau tas pirmasis sprogimas tik 
sutrupina formą, kalbėjimo ribas. Antrojoje Aušros knygoje 
„20 % koncentracijos stovykla“ (2009) laužyti pradedamos 
ne tik formos, bet ir pati logika, de(kon)strukcija įgyja vis 
smarkesnį pagreitį. Šio rinkinio eilėraštį „Pranešimas spau-
dai“ Aušra laiko programiniu tekstu, kuriame galime atrasti 
tiek trečiojo rinkinio įvaizdžių (rūkas, medis), tiek naujosios 
Aušros estetikos užuomazgų. Galiausiai trečiojoje knygoje 
„žodis tampa kūnu“, forma įgyja mėsingą, kraujuojantį tu-
rinį, sukuriama naujo tipo estetika, apie kurią pakalbėsime 
kiek vėliau. 

O dabar pradėkime kelionę po šią knygą, kurioje galime 
atrasti gausybę minų. Granatas keičia minos, lėtai sproginė-
jančios skaitant šią knygą, bet ne mažiau pavojingos. Minų 
laukai ir užutėkiai – tai autorės poezijoje iškeliamas socialinis 
ir kontrkultūrinis kontekstas, o pačios minos – pasitelkiant 
poeziją kuriamos problemos, kurių sprendimas prilygsta 
sprogimui. Klausinėti Aušrą „pasmerkia“ ne tik baigtos isto-
rijos, religijos mokslų ar tęsiamos filosofijos studijos, bet ir 
aktyvus socialinis angažuotumas, kuris skaitant šią knygą at-
siskleidžia labiau ir pasirodo esąs tikresnis, nuoširdesnis nei 
daugybė dažnai nuskambančių politinių manifestų. Aušra 
nesirenka dramblio kaulo bokšto, o šviesos signalai teikia jai 
ne estetinį pasigėrėjimą, bet įspėja apie pavojų, kad „kažkas 
/ vagia / kad kažkas pavogė dangų“ (p. 21). Jausmas, kad esi 
apvogtas, yra daugiau nei patirto neteisingumo jausmas, tai 
afekto būsena, verčianti klykti iš nepasitenkinimo tuo, kaip 
organizuojamas ir tvarkomas šiandieninis pasaulis. Ši afekto 
būsena nutraukia sapną, kuriame švelniais potėpiais tapoma 
utopinė valios laisvės perspektyva. Kitas eilėraštis – „lietus 
Vilniuje“ (p. 9) – siūlosi interpretuojamas taikant Aušrai 
svarbaus prancūzų filosofo Michelio Foucault teorijas – in-
dividualizuojančio, privačią teritoriją pabrėžiančio „užka-
limo“ momentas eilėraštyje perteikiamas kaip laidotuvių 
motyvas. Ir tai pagrįsta – modernybėje individas kuriamas 
tarsi kalėjime, izoliuojant jo kūną nuo gyvybę teikiančios 
galios ir pasmerkiant jį socialinių normų kontrolei. 

Dar ryškesnė ir įsakmesnė ši probleminė nuostata tampa 
eilėraštyje „RUDENS TESTAMENTO DĖMĖ arba fabri-
kas vardu DZIN“ (p. 100), kuris atspindi mūsų gyvenimą 
čia ir dabar – gyvenimą, kuriame, tarsi nepaprastąją padėtį 
išgyvenančiame mieste, vyrauja nuolat galios centrų palai-
komas dvasinis badas. Tai protestas prieš pasyvumo kultūrą 
ir ją skatinantį, kontroliuojantį sapnų ir minčių fabriką. To-

kia nuotaika iš dalies atsispindi ir tituliniame rinkinio tekste 
„Mėnulis yra tabletė“ (p. 42), kuriame perteikiamos žinias-
klaidos pranešimų ir kasdienybės patirčių detalės – „mentai“, 
mušantys protestuotojų šunį, vietos užleidimas autobuse, 
konformizmas – vertinamos kaip skausmą malšinantys vais-
tai, saugantys nuo aktyvios, pilnakraujės, tačiau ir kruvinos 
tikrovės, kai „dienos dantimis / rieda / kraujo lašai“ (p. 44). 
Ši tema tarsi pratęsiama eilėraštyje „kenkėjai“, kuriame 
metamas iššūkis galios kuriamas normas atkartojančiam re-
presyviam sociumui ir grasinama jam susidorojimu. Pyktis 
nukreipiamas į etinių principų netekusią vartotojų visuome-
nę, aptariama rašančiajam nuolat kylanti grėsmė virsti rekla-
mos objektu, kapitalo ir biurokratijos žaisliuku.

Ne vienas eilėraštis rinkinyje skiriamas ir socialinės lyties 
problematikai. Žvelgiant iš absoliučios galimybės pasirink-
ti, įsikūnyti bet kokiame asmenyje perspektyvos kuriami 
vaikystės vaizdiniai, kuriuose laukdama skiepų trejų metų 
mergaitė dėlioja savo įsivaizduojamą pasaulį iš kaladėlių. 
Ji nenori leisti paukščiams mėtytis ant dulkino gydyklos 
kilimo. Galbūt įžvalgesnis skaitytojas šiame tekste pajus 
ir gilesnę – psichoanalizės – kritiką, išsakytą jau minėto 
Deleuze’o ir Félixo Guattari. Jie teigė, kad psichoanalizės 
tikslas nėra žmogaus sveikata, bet nuolatinis jo išlaikymas 
galios mechanizmuose. Moterį psichoanalizės spąstai siekia 
ne tik palenkti autoritarinei vyro įkūnijamos valdžios galiai – 
jai, kaip ir homoseksualiam ar transseksualiam subjektui, 
primetami antrarūšiškumo, kompleksų, būtinybės prisitai-
kyti prie dominuojančių stereotipų pančiai. Tik priešinantis 
tokiems mechanizmams įmanoma išsaugoti ar atsikovoti pa-
saulį, kurio trokšti, kuris atitinka tavo svajonę. 

Užminuojama ir istorija. Istorijos studijas baigusi autorė 
eilėraštyje „kaip danguje, taip ir“ (p. 30) kritikuoja abstraktų 
riterių ir pilių istorijos naratyvą ir pateikia savitą istorijos 
versiją: moters kambarinės vaidmenį čia nuolankiai vaidina 
pati gamta, priversta sutvarkyti neklotą dangaus lovą – pridengti 
ir įslaptinti savyje glūdintį seksualumą. Tačiau agresyviau-
siai kritikuojamas buitinis požiūris į moterį kaip į mąstyti 
nesugebantį, tik emocijomis gyvą objektą. Rodinas nesukū-
rė moters mąstytojos skulptūros, todėl kiekvienas bandymas 
pralaužti represuoto mąstymo užtvaras įmanomas tik kartu 
negailestingai nukrypstant ir tolstant nuo to, kas laikoma 
norma, nuo galiojančių kompleksų ir stereotipų.

Ir tai Aušra Kaziliūnaitė pademonstruoja sugebanti pada-
ryti. Jau antrajame rinkinio tekste ji pareiškia ne besilaikanti 
iš anksto nustatytos tapatybės, bet kurianti naujo žmogaus 
galimybę – žmogaus, į kurį „du kartus neįbrisi“ (p. 17). Tokį 
žmogiškąjį tapsmą šiuolaikiniai filosofai aptaria pasitelkda-
mi paskirybės (singularity) sąvoką. Paskirybė kuriama ne 
normatyvinėje sociumo erdvėje, o bendruomenėje, kurioje 
tarp vienas kitą gerai pažįstančių žmonių nusistovėję artimi 
santykiai leidžia ne tik suvokti skirtingumo (ne tapatybės) 
potencialą, bet ir siekti kitokios visuomenės, kurioje įvairo-
vė reikš ne atotrūkį nuo standarto, o gyvenimo pilnatvę.

Aušra Kaziliūnaitė. Mėnulis yra tabletė. Eilėraščiai.
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. 116 p. 
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Turbūt gražiausias eilėraštis šia tema – „nematomos me-
tamorfozės“ (p. 19), iškeliantis meilės ir tapsmo dinamikos 
problemą, artimą LGBTQ bendruomenėms. Tai tylus meilės 
himnas intensyvaus džiaugsmo, išlaisvinto kūno, paskiru-
mo ir galimybės tapti bet kuo būsenai. Ši būsena dažniau ar 
rečiau aplanko kiekvieną mūsų, nesvarbu, ką mes mylime. 
Jos neįmanoma įveikti šalto proto ar asketiškos sąmonės pa-
stangomis, nes ji kuria mūsų gyvenimo vibracijas ir skrydžio 
kryptis.

Eidama tokiu poetiškai filosofiniu keliu, Aušra pasiekia 
neįtikėtiną rezultatą – ji sukuria naują estetiką, kurioje vietoj 
„aš“ pradeda kalbėti „mes“. Tas „mes“ – kolektyvinė paski-
rybė, kurią susikonstruoja maištininkų grupės, gyvenančios 
anapus kapitalistinio sapno, į sistemos užribį išstumtos gen-
tys („vieno / penkiaaukščio bute / kažkas kerta / laukymę / 
įkuria stovyklą“, p. 48). Tai aiški užuomina į Deleuze’o ir 
Guattari nomadiškąją teoriją ir bandymas kurti nomadišką-
ją estetiką – estetiką, kurioje vietoj simbolių telieka greit-
kelių žibintus primenantys, į karolius susiliejantys ženklai, 
vietoj tapatybės – intensyviai išgyvenama akimirka, vietoj 
kultūros – kontrkultūra. Ieškantieji įtakų ir kontekstų šioje 
estetikoje jų ras daug. Tai minėtų filosofų teorijos, psicho-
delinė septintojo dešimtmečio estetika, amerikiečių bytnikų 
ir prancūzų modernistų poezija, Paryžiaus situacionistai ir 
1968-ųjų gegužės įvykiai. Tai nebe sapno apie laisvės valią 
utopija, bet pilnakraujis šėlsmas, magistralė, kurią „nutiesim 
ant vandens ir po vandeniu / prašvilpsim dienų paviršiumi 
plėšiant radijui“ (p. 22). Hipių klajones Amerikos greitke-
liais, bytnikų ir linksmųjų išdaigininkų linksmybes keičia 
noras aktyviai kurti save ir kitus („jūs galėtumėt sukurti ma-
ne / aš galėčiau sukurti jus“, p. 28). Ši savikūra – nebe apo-
loniškoji „lyrinio subjekto“, poetinio egoisto savikūra, bet 
paskirybės, apimtos dionisiško tapsmo ir norinčios išsiveržti 
iš kieto individualistinio kevalo, savikūra. Skaitydami eilė-
raštį „saulės sistema“ (p. 26), tokią savikūrą galime palyginti 
su vandeniu radiatoriuose, kurie „maišosi kaista / bet sušilę 
ir putojantys / nesiliauja / būti savim“. Kuriama geismo ben-
druomenė, kurioje ne tik mainomasi idėjomis ir svajonėmis, 
bet ir kuriamas naujas subjektyvumas, galintis pats kalbė-

ti, naujas geismas, kuris socialinę kovą ir radikalią politiką 
praturtina erotiniu buvimo kartu išgyvenimu. Būtent tokią 
estetiką (galbūt – mes-tetiką?) laikyčiau didžiausiu šios kny-
gos pasiekimu. Į Aušros poeziją toks bendrumo išgyvenimas 
ateina kaip rūkas, kaip svaigulys, kuriam išsisklaidžius pra-
dingsta pati bendruomenė, bet kaip ir kurdama paskirybę 
meilėje, taip ir čia Aušra angažuojasi laikinumui, intensy-
vumo akimirkai. Ši akimirka labai intensyviai išgyvenama 
būnant Paryžiuje. Kalbama nebe apie save, bet apie geismo 
bendruomenę, kalbama jai pačiai ir sau jos viduje, kalbama 
apie tai, kas vyksta dabar, įsižiūrima į protėjiškai kintančias 
veiksmo formas ir iš jų kuriama nauja efemeriškos laisvės, 
džiaugsmo, šėlo ir klyksmo poezija. Mažai kas lietuvių li-
teratūroje taip aiškiai angažavosi tokios estetikos kūrimui, 
todėl ši knyga irgi tam tikra prasme yra „pirmoji lietuviška 
knyga“ – knyga, kurianti estetiką naujai bendruomenei, o gal 
kurianti pačią bendruomenę. 

Ir čia Aušros nepalieka mąslus atsakomybės šiai bendruo-
menei jausmas. Revoliucinė savikūra – ne vien rūkas, ne 
vien šėlsmas. Tai ir oda, ir mėsa, ir kraujas. Kūniškasis mat-
muo niekad neleidžia pasiduoti svaigioms iliuzijoms („bet 
kol kas mes tik braižom / gatvių planus / neliesdami kibiro 
/ pilno kruvinų žmonių rankų / kojų pilvų“, p. 28). Kūnas, 
materiali kovos ir laisvės išraiška, jos poezijoje niekad nenu-
stumiamas į antrą planą, nepajungiamas jėgų šėlsmui. Svai-
gintis reikia išmintingai, geismas neturi vesti į savižudybę. 
Gal taip kuriamas naujas poetinis materializmas – nebe tas 
išsivadėjęs subjekto ir objekto lyrinis idealizmas, bet esteti-
ka, kuriai reikia ir jėgų šėlsmo, ir mėsos, žaizdų, kraujo. 

Galiausiai tokia intensyvi poetinė estetinė savikūra neiš-
vengiamai veda į kolektyvinį politinį veiksmą, į ėjimą:

	 mes	einam	bažnyčioms	iš	nugarų
	 mes	ieškom	tinkamos	gatvės
	 išgert	visą	likusią	naktį
	 mes	ieškom	tinkamos	gatvės
	 išrėkt	iš	savęs	visą	šviesą
	 taip,	mes	šiukšliadėžės
	 taip,	mes	sušikti	duslintuvai

	 taip,	mes	peleninės
	 tramvajai
	 ir	ašaros	iki	tos	akimirkos
	 kada	jiems	priskiri	priežastis.

     (p. 33)

Buvimas kartu, kolektyvinės patirtys ne tik skatina naujo 
subjekto kūrimąsi, bet ir naujas afektyvias patirtis. Aušros 
minų laukas sproginėja, leisdamas į padangę šviesulius, 
galinčius „duot saulei / laisvų dienų“. Po beveik amžiaus 
tylos lietuvių literatūroje atgimsta autentiškas revoliucinis 
romantizmas, sustiprintas išminties meilės ir kūno aistros, 
romantizmas, siekiantis kurti naują subjektyvumą ir taip ska-
tinantis įtampą santykiuose su galios, prievartos institucijo-
mis. Ši įtampa pasiekia kulminaciją jau minėtame eilėraštyje 
„mėnulis yra tabletė“, kuriame didelėmis raidėmis randame 
parašyta: PERLAUŽK. Galia – ne atmosfera, kurioje murk-
domės, bet santykiai, kuriuos galime nutraukti, perlaužti 
kaip skausmą malšinančią tabletę. Galios santykių nutrauki-
mas, leidžiantis kurti ir kurtis patiems, yra revoliucinės este-
tikos deklaruojamas siekis – ir todėl Aušrą galima pavadinti 
ne tik poete avangardiste, bet ir revoliucine poete. Ji kuria 
ne tik dėl pasaulio, kurio dar nėra, kuris materializuojasi jos 
strofose, – ji kuria savo bendruomenei, kuri ją myli ir kuria 
savo gyvenimą iš poetinio „arbūzų cukraus“, kaip kadaise 
rašė amerikiečių hipių rašytojas Richardas Brautiganas. 

Aušros Kaziliūnaitės poezija nesiliauja stebinti tiek filo-
sofine jėga, tiek nesumeluotu avangardizmu, kuris apima ne 
tik poetinę formą, bet ir turinį. Ši poezija problemiškai užmi-
navusi toli už savęs palieka ne tik vadinamosios „moterų li-
teratūros“ getą, bet ir visą moderniosios literatūros tradiciją. 
Ji kuria ir įkvepia naujus kultūrinius ir socialinius darinius, 
sukelia galingas vibracijas ir kviečia perlaužti tabletę, kuria 
iki šiol mus vaišina sociumas, rinka ir visagalis literatūros 
kanonas. 

– KasPaRas POCius –

jautos: „Kankintojai prisiartino. Jie skrupulingai apžiūrėjo 
jo kūną. Kad kankinimai liautųsi, reikėjo, kad jis būtų, jų žo-
džiais tariant, visiškai	miręs, t. y. nualpęs.“ Tiek, kiek įšven-
tinimas nepaneigiamai yra asmeninės narsos išbandymas, ši 
narsa išreiškiama, jei taip galime sakyti, kančiai priešinama 
tyla. Tačiau po įšventinimo, kai visos kančios jau pamirštos, 
lieka perviršis, neatšaukiamas perviršis – pėdsakai, kuriuos 
kūne palieka peilio arba akmens veiksmai, gautų žaizdų ran-
dai. Įšventintas žmogus – tai paženklintas žmogus. Įšven-
tinimo tikslas kankinant – paženklinti kūną: įšventinimo 
ritualu bendruomenė	palieka	savo	žymę	 jaunuolių	 kūne. O 
juk randas, pėdsakas, žymė – neištrinami. Įrašyti giliai odo-
je, amžini, jie visuomet liudys, kad, net jei iš skausmo likęs 
tik blogas prisiminimas, visgi jis buvo patirtas su baime ir 
drebėjimu. Žymė sudaro kliūtį užmarščiai, pats kūnas nešio-
ja savyje įrašytus atsiminimo pėdsakus, kūnas	yra	atmintis.	
Taip siekiama neprarasti genties patikėtos paslapties atmi-
nimo, šio žinojimo atminimo, kurį nuo šiol saugos įšventin-
tieji jaunuoliai. Ką dabar žino jaunasis gvajakų medžiotojas, 
jaunasis mandanų karys? Žymė neabejotinai parodo jų pri-
klausymą grupei: „Tu esi mūsiškis ir to nepamirši.“ Jėzuitų 
misionieriui Martinui Dobrizhofferiui8 trūksta žodžių nusa-
kyti abiponų ritualus – jie nuožmiai tatuiruoja jaunų merginų 
veidus pirmųjų menstruacijų metu. Ir štai ką vienai merginų, 
kuri, badoma dyglių, negali susilaikyti nedejuodama, sušun-
ka įsiutusi ją kankinanti senolė:

Liaukis,	akiplėša!	Tu	nesi	miela	mūsų	giminei!	Tu	esi	pa-
baisa,	kuriai	švelnus	adatos	kutenimas	–	nepakeliamas!	Gal	
nežinai,	kad	priklausai	giminei	 tų,	kurie	nešioja	žaizdas	 ir	
stovi	tarp	nugalėtojų?	Tu	darai	gėdą	saviškiams,	silpna	mer-
giūkšte!	Atrodai	minkštesnė	už	medvilnę.	Neabejotinai	mirsi	
netekėjusi.	Negi	kuris	iš	mūsų	didvyrių	laikytų	tave	verta	su	
juo	susijungti,	su	tokia	baile?

O mes prisimename, kaip vieną 1963-iųjų dieną gvajakai 
įsitikino, kokia tikroji jaunos paragvajietės „tautybė“: visiš-
kai nuplėšę jos rūbus, ant rankų jie rado genties tatuiruo-
tes. Baltieji buvo ją pagrobę vaikystėje. Įvertinti asmeninę 
ištvermę, rodyti socialinę priklausomybę – tai dvi akivaiz-
džios įšventinimo, kaip žymių įrašymo kūne, funkcijos. Bet 
ar tikrai tai viskas, ką turi išlaikyti skausme įgytas atmini-
mas? Ar būtina iš tikrųjų pereiti kankinimus, kad visuomet 
prisimintum savo vertę ir genties, etninę, tautinę sąmonę? 
Kur toji perduota paslaptis, kur tas atskleistas žinojimas?

6. Atmintis įstatymas

Įšventinimo ritualas yra mokymas, kuris iš grupės pereina 
individui, iš genties – jos jaunimui. Tai teigimo, o ne dialogo 
mokymas – tad įšventinamieji turi išlikti nebylūs per kan-
kinimus. Tyla reiškia sutikimą. Su kuo sutinka jaunuoliai? 
Jie sutinka save laikyti tuo, kas nuo šiol yra – pilnaverčiai 
bendrijos nariai.	Nei	daugiau,	nei	mažiau. Ir jie negrįžtamai 
paženklinti kaip tokie. Taigi štai paslaptis, kurią įšventinimo 
metu grupė atskleidžia jaunimui: 

Jūs	esat	mūsiškiai.	Kiekvienas	iš	jūsų	yra	toks	kaip	mes,	
kiekvienas	iš	jūsų	yra	toks	kaip	kiti.	Jūs	turite	tą	patį	vardą	
ir	jo	nepakeisite.	Kiekvienas	iš	jūsų	užima	tą	pačią	erdvę	ir	
tą	pačią	vietą	tarp	mūsų	–	jose	ir	liksite.	Nė	vienas	jūsų	nėra	
mažiau	nei	mes,	nė	vienas	jūsų	nėra	daugiau	nei	mes.	Ir jūs 
negalėsite šito pamiršti.	Tos	pačios	žymės,	kurias	palikome	
jūsų	kūne,	be	perstojo	šitai	primins.	

Kitaip tariant, bendruomenė	 diktuoja	 įstatymą	 savo na-
riams, ji įrašo įstatymo tekstą kūnų paviršiuje. Nes niekam 
nėra leista pamiršti įstatymo, kuris grindžia socialinį genties 
gyvenimą. XVI amžiuje pirmieji metraštininkai pasakojo, 
kad Brazilijos indėnai buvo žmonės be tikėjimo, be kara-
liaus ir be įstatymo. Žinoma, šios gentys nežinojo griežto 
atskirto įstatymo, kuris padalytoje visuomenėje primeta ke-
lių žmonių valdžią visiems kitiems. Tokio įstatymo – kara-
liaus įstatymo, valstybės įstatymo – mandanai ir gvaikūrai, 
gvajakai ir abiponai nežino. Įstatymas, kurį jie išmoksta pa-
žinti per skausmą, yra pirmykštės bendruomenės įstatymas, 
kuris kiekvienam sako: tu	 nesi	mažiau	 vertas	nei	 kitas,	 tu	
nesi	daugiau	vertas	nei	kitas. Kūnuose įrašytas įstatymas iš-
reiškia pirmykštės bendruomenės atsisakymą įstumti save į 
pasidalijimo pavojų, kai atsiranda nuo bendruomenės atskir-
ta ir jai nebepaklūstanti valdžia. Pirmykštis įstatymas, kurio 
nuožmiai mokoma ir kurį kiekvienas prisimins, – tai nelygy-
bės draudimas. Būdamas grupės esme, pirmykštis įstatymas 
tampa ir individo esme, asmenine valia vykdyti įstatymą. 
Dar kartą paklausykime Catlino:

Tądien	 atrodė,	 kad	 vienas	 iš	 ratelių	 niekada	 nesibaigs.	
Nelaimėlis,	nuo	kurio	kojos	karojo	elnio	kaukolė,	buvo	be	
galo	 ilgai	 tampomas	 ratu	 –	 nešulys	 nekrito,	 oda	 neplyšo.	
Vargšas	vaikinas	buvo	tokiame	pavojuje,	kad	minioje	paki-
lo	gailestingumo	šauksmai.	Tačiau	ratelis	 tęsėsi,	 jis	 tęsėsi,	

kol	 ceremonijos	 vadas	 asmeniškai	 davė	 įsakymą	 liautis.	
Šis	 jaunuolis	 buvo	 išskirtinai	 gražus.	 Jis	 greitai	 atsipeikė-
jo,	ir	–	nežinau	kaip	–	jam	grįžo	jėgos.	Jis	ramiai	apžiūrėjo	
savo	 kruviną	 sudraskytą	 koją	 ir	 nuo	 kūno	 vis	 dar	 karantį	
nešulį.	Tada,	šypsodamasis	su	iššūkiu,	jis	keliaklupsčias	nu-
slinko	 pro	 besiskiriančią	minią	 iki	 prerijos	 (įšventinamieji	
jokiu	 būdu	neturi	 teisės	 vaikščioti,	 kol	 jų	 kūno	dalys	 nėra	
išlaisvintos	iš	visų	smaigų).	Jam	pavyko	įveikti	daugiau	nei	
kilometrą	iki	nuošalios	vietos,	kur	jis	pasiliko	vienas	trims	
dienoms	ir	trims	naktims,	be	pagalbos	ir	maisto,	siųsdamas	
Didžiajai	Dvasiai	maldas.	Galiausiai	pūliai	išstūmė	smaigą	
ir	jis	grįžo	į	kaimą	remdamasis	rankomis	ir	keliais,	nes	buvo	
tiek	išsekęs,	kad	nebegalėjo	atsistoti.	Jį	slaugė	ir	maitino,	ir	
jis	greit	atsigavo.

Kokia jėga stūmė jaunąjį mandaną? Be abejonės, ne koks 
nors mazochistinis impulsas, bet troškimas atsiduoti įstaty-
mui, noras būti nei daugiau, nei mažiau, o lygiam su kitais 
įšventintaisiais. Sakėme, kad bet koks įstatymas yra užrašo-
mas. Štai kaip tam tikru būdu iš naujo sukuriama minėtoji 
trilypė sąjunga: kūnas, raštas, įstatymas. Kūne įrėžti randai 
– tai įrašytas pirmykščio įstatymo tekstas, ir tai šia prasme 
– raštas	ant	kūno. Pirmykštės bendruomenės, kaip galingai 
teigia „Anti-Oidipo“ autoriai9, yra ženklinimo	bendruome-
nės. Šiuo mastu pirmykštės bendruomenės iš tiesų yra ben-
druomenės be rašto, tačiau tik tiek, kiek raštas visų pirma 
žymi atskirtą, nutolusį, despotišką įstatymą, valstybės įsta-
tymą, kurį rašo ant savo kūnų Marčenkos kameros draugai. 
Ir niekad nebus per daug pabrėžti, kad pirmykštis įstatymas 
skirtas būtent užkirsti kelią tam nelygybę steigiančiam ir 
garantuojančiam įstatymui, valstybės įstatymui. Archajinės 
bendruomenės, žymės bendruomenės – tai bendruomenės 
be valstybės, bendruomenės	prieš	valstybę.	Žymė, vienoda 
kiekviename kūne, skelbia:	negeisk	valdžios, negeisk	paval-
dumo.	Šis neatskirtas įstatymas gali būti įrašytas tik neatskir-
toje erdvėje – pačiame kūne. Pasigėrėtina gelmė laukinių, 
kurie iš	anksto	visa tai žinojo ir siaubingo žiaurumo kaina 
budėjo, kad sukliudytų ateiti dar baisesniam žiaurumui: kūne	
įrašytas	įstatymas	–	tai	nepamirštamas	prisiminimas.

Iš: Pierre Clastres. La société contre l’Etat.
Paris: Les Editions de Minuit, 1974

Vertė Tadas Zaronskis

8 M. Dobrizhoffer, Historia de los Abipones, universidad 
Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, 
Resistencia (Chaco), 3 vol., 1967) 
9 Gilles’is Deleuze’as ir Félixas Guattari (vert. past.).

Apie kankinimą pirmykštėse bendruomenėse
Atkelta iš p. 4



2014 m. spalio 31 d. Nr. 39 (1201)10 ŠIAURĖS        ATĖNAIPaVelDas

Sostinės įvykiai ir asmeniniai interesai XViii a. bajorų laiškuose iš Vilniaus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikais didžio-

ji dalis bajorų (tiek didikų, tiek vidutinės, netgi smulkiosios 
bajorijos atstovų) nuolat gyveno turimose valdose provinci-
joje. Tačiau dėl įvairių priežasčių jie dažnai vykdavo gyventi 
į miestus, o kai kurie netgi ir nuolat juose gyvendavo. Šalies 
sostinė Vilnius buvo nuolatinis valdančiojo luomo atstovų 
traukos centras. Jie ten turėjo pačių įvairiausių interesų; apie 
juos galima sužinoti iš įvairių išlikusių šaltinių. Naratyviniai 
šaltiniai (memuaristika, korespondencija, periodinė spauda), 
egodokumentai (pirmuoju asmeniu parašyti privatūs šaltiniai – 
laiškai, atsiminimai, dienoraščiai) apie bajorų gyvenimą Vil-
niuje gana dažnai pateikia įdomios, nors ir fragmentiškos, 
informacijos. 

Šiuo straipsniu netyrinėsime kitų šaltinių informacijos, o 
tik koncentruosimės į privačią korespondenciją. Vis dėlto 
tiek atsiminimai, tiek dienoraščiai, juolab periodinė spauda 
turi tam tikrą specifiką, todėl norint juos išnagrinėti reikėtų 
nuodugnesnių tyrimų. Privačią korespondenciją tirti gana 
sudėtinga. Jei yra galimybė, laiškų informaciją būtina ly-
ginti su kitų šaltinių medžiaga. Tačiau ši korespondencija 
gali atskleisti daug menkai žinomų ne tik bajorų gyvenimo, 
bet ir Vilniaus istorijos detalių, kurių nepavyksta atrasti ki-
tuose šaltiniuose. Laiškai padeda suvokti visuomenės narių 
reakcijas į politinius ir visuomeninius pokyčius neramiame 
XVIII a., daug pasako ir apie šios epochos buitį bei gyveni-
mo kasdienybę. Peržiūrėjus Lietuvos ir užsienio šalių archy-
vuose bei bibliotekų rankraštynuose esančią privačią bajorų 
korespondenciją, sukaupus reprezentatyvią jos bazę galimos 
tam tikros įžvalgos. Tyrimo metu pastebėta, kad laiškų infor-
macijos pobūdis kartais ima kartotis ir išryškėja kai kurios 
bendresnės tendencijos.

Šiuo straipsniu siekiama atskleisti pagrindines temas, vy-
ravusias bajorų laiškuose iš LDK sostinės Vilniaus. 

Atvykimo į LDK sostinę priežastys

Kokios gi buvo bajorų atvykimo į Vilnių priežastys? Tokie 
motyvai didelėje dalyje šių šaltinių dažniausiai nebuvo mini-
mi – konkretūs bajorų interesai LDK sostinėje neakcentuoti. 
Antai LDK artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapiega 
1726 m. laiške iš Vilniaus būsimai žmonai kunigaikštytei, 
LDK kancleraitei Karolinai Radvilaitei pasakojo tik apie tai, 
kad netrukus ims tarnauti jos paslaugoms, todėl siunčiąs jai 
savo žmogų1. 1758 m. bajorė Vereščinska (Wereszczyńska) 
laiške iš Vilniaus tik padėkojo už atsiųstą proviziją (maisto 
produktus arba nuošimčius nuo paskolintų pinigų)2. Tokių 
šaltinių yra nemažai, bet tyrimui jie ne itin vertingi. 

Nors kai kurie bajorai Vilniuje gyveno nuolat, dažniausiai 
laiškai būdavo rašomi į sostinę atvykus su reikalais. Tokių 
rinkinių, kuriuos paliko Vilniaus paseniūnis, papilininkis ir 
Radvilų ekonomijos valdytojas Tomas Kaveckis (Tomasz 
Kawecki), yra išlikę, bet tai greičiau išimtys. Šio asmens ko-
respondencija Radviloms prasidėjo 1751 m., o baigėsi 1772 
m. T. Kaveckis nuolat rašė beveik vien tik iš LDK sostinės3. 

Nesunku suprasti, kad jis turėjo gyventi Vilniuje, nes eida-
mas svarbias pareigas Vilniaus paviete ir Radvilų tarnyboje 
privalėjo nuolat būti šalies sostinėje. 

Sprendžiant iš korespondencijos, dauguma bajorų į Vil-
nių atvykdavo savo ar globėjų (patronų) iniciatyva, bet kai 
kuriuos deleguodavo pavietai ar vaivadijos. Apie tai, kad 
vaivadijos buvo siųstas derėtis dėl maisto produktų tiekimo 
Rusijos imperijos kariuomenei pagal generolo majoro Gusta-
vo fon Numerso (Gustav von Numers, Густав фон Нумерс) 
įsakymą, 1768 m. rašė Polocko vaivadijos provianto komi-
saras Anupras Hlasko (Onufry Hłasko)4.

Politiniai, teisiniai ir ekonominiai interesai 

Konkretūs bajorų interesai galėjo būti patys įvairiausi. Vis 
dėlto vyravo politiniai, teisiniai ir ekonominiai – jie tarpu-
savyje buvo itin susiję, o likusieji interesai buvo asmeninio 
pobūdžio. 

Laiškuose dažnai minėtos svarbiausios politinės, adminis-
tracinės ir teisingumo vykdymo institucijos. Daug dėmesio 
sulaukdavo seimeliai. 1724 m. Žemaitijos vėliavininkas An-
tanas Gurskis laiške LDK lauko maršalui Povilui Sanguškai 
rašė apie Vilniaus pavieto seimelį, pabrėždamas, kad gynė 
šio didiko interesus, bet konkurentai seimelį nutraukė5. 1752 
m. Vilniaus paseniūnis T. Kaveckis LDK etmonui Mykolui 
Kazimierui Radvilai Žuvelei siuntė Vilniaus seimelio ins-
trukciją pasiuntiniams į seimą6. Paminėjimų apie seimelius 
yra išties nemažai, tačiau dauguma jų nekonkretūs, neišsa-
mūs, lakoniški. 

Rašyta ne tik apie seimelių įvykius, bet ir apie jų užkuli-
sius. Pavyzdžiui, 1732 m. Antanas Hercykas (Antoni Her-
cyk) Merkinės seniūnui Antanui Kazimierui Sapiegai rašė, 

kad seimeliui paruošė indus: 10 alavo dubenų, 6 tuzinus 
alavo pusdubenių, 6 tuzinus alavo lėkščių, 3 tuzinus alavo 
šaukštų, 6 tuzinus medinių lėkščių, 3 tuzinus medinių šaukš-
tų, 25 paprastas stiklines ir 28 molines taures7. Matyt, pla-
nuota gana prašmatni puota.

Kartais būdavo minimos ir politinės derybos. Pavyzdžiui, 
1727 m. LDK artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapie-
ga būsimai žmonai Karolinai Teresei rašė, kad turėjo atvykti 
į Vilnių ir susitikti su neįvardytu aukštu Rusijos imperijos 
karininku, kuris iš Rygos važiavo per Vilnių8.

Politika išties itin siejosi su teise; atstovaudami valstybės 
ir pavietų teisinėse institucijose, derėdamiesi dėl vietų jose, 
didikai ir netgi vidutiniai bajorai sprendė asmeninius, gimi-
nės ar politinės grupuotės įtakos klausimus. 

Turbūt daugiausia bajorų laiškuose iš Vilniaus būdavo ap-
tarinėjamas Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas, jo sesijos ir jų 
metu nagrinėtos bylos bei kiti įvykiai. Pavyzdžiui, 1757 m. 
LDK lauko etmonas ir Vilniaus kaštelionas Mykolas Ma-
salskis rašė Augustui III, esą jis džiaugiasi įvykdęs karaliaus 
įsakymą [tiesa, nepaaiškino kokį – D.	 B.]9, pasakojo, kad 
Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas sėkmingai pradėjo veiklą. 
Laiške jis dėstė, kaip vyko teismas, minėjo, kad Vilniaus 
žemės teismo raštininko Andriaus Abramovičiaus (Andrzej 
Abramowicz) byla sprendžiama pagal pono [t. y. karaliaus – 
D.	B.� valią10. 1773 m. LDK vaiskis Mikalojus Tadas Lo-
pacinskis (Mikołaj Tadeusz Łopaciński) laiške LDK lauko 
etmonui Aleksandrui Mykolui Sapiegai minėjo, kad jis atvy-
ko į Tribunolo pradžią, tačiau „Tribunolas mums sužibo, bet 
iškart ir užgeso“, leista tik maršalą išrinkti. Pasiuntiniai esą 
jau išvažinėjo. Laiške M. T. Lopacinskis minėjo pokalbį su 
maršalu [Mažųjų Dirvėnų tėvūnu Stanislovu Tiškevičiumi – 
D.	B.�. Maršalas išreiškė viltį, kad Tribunolo veikla netrukus 
atsinaujins11. 

Minėti ir kiti teismai. 1749 m. Petras Strumilas Petraške-
vičius (Piotr Strumil Pietraszkiewicz) laiške LDK stovykli-
ninkui Aleksandrui Mykolui Sapiegai pasakojo apie Iždo 
Tribunolą, Igelštriomo (Igelström) skundą šiame teisme12.

1767 m. Jonas Antanas Jankevičius LDK instigatoriui Ado-
mui Chmarai rašė apie konfederacijos teismo darbą, jame 
nagrinėtas bylas, minėjo tuo metu vykusį procesą tarp LDK 
raštininko Antano Mykolo Paco ir Pažaislio kamaldulių13.

Bajorams buvo aktualu ne tik teismai, bet ir nusikaltimai 
bei įkalinimai. Tai suprantama – skundų dėl bajorų nusikalti-
mų Vilniuje buvo išties daug per visą tyrimo laikotarpį ir tai 
negalėjo neatsispindėti korespondencijoje. 

1750 m. Mozyriaus pavieto vaiskis Mykolas Jelenskis 
(Michał Jeleński) LDK kancleriui Jonui Frydrichui Sapiegai 
pasakojo apie smurtą vykstant Lietuvos Vyriausiajam Tri-
bunolui. Laiške rašyta, kaip Tribunolo vėliavos leitenantas 
[Antanas?� Savickis kanauninko Karolio Karpio mūrinia-

me name susimušė su Hrebnickiu ir Abrampolskiu, vėliau 
su Korsaku, bet gavo atkirtį. Paskui Volkovysko pavieto 
pasiuntinys į Tribunolą [Petras� Savickis su Tribunolo vė-
liavos kareiviais atakavo kanauninko namą. Puolimas tęsė-
si daugiau nei valandą; išlaužę vartus ir duris, jie įsiveržė į 
namo kambarius, ieškojo brolio „skriaudikų“, bet jų nerado, 
keikė kanauninką ir visus kanauninkus. M. Jelenskis pasa-
kojo, kad niekieno neįtarta minėtojo kanauninko namų šei-
mininko duktė P. Savickio įsakymu buvo suimta ir uždaryta 
į Tribunolo kordegardiją (sargybinę patalpą)14. LDK iždo 
kasininkas Benediktas Važinskis (Benedykt Ważyński) rašė, 
kad susitikinėjo su bokšto kalėjime kalinčia Rože Piščalova 
(Roza Piszczałowa), pasakojo, kad ji be didesnio vargo gali 
išeiti [iš rūsio – D.	B.� į viršų, konstatavo, kad ji yra sveika 
ir linksma15.

Bajorams rūpėjo ne tik nusikaltimai ir bausmės, bet ir do-
kumentai, kurių ieškota teismų ar privačiuose archyvuose. 
Pavyzdžiui, 1720 m. Zigmantas Jurševičius (Zygmunt Jursze-
wicz) Bludenio seniūnienei Cecilijai Chodkevičienei rašė, kad 
pilies teismo medžiagoje rado jam reikalingų dokumentų16. 

Laiškuose taip pat dažnai būdavo minimos ekonominio 
pobūdžio realijos: skolos, sandoriai, mokesčiai, muitai, na-
mų statyba. Pavyzdžiui, 1756 m. Gardino pilies raštininkas 
Juozapas Felicijonas Boufalas (Józef Felicjan Bouffał) laiške 
Punios seniūnui Mykolui Ksaverui Sapiegai minėjo, kad sie-
kė pasiskolinti pinigų, bet Vilniuje nebuvo iš ko jų gauti17. 

Į Vilnių atvykstantiems bajorams taip pat buvo svarbūs 
prekybos interesai. 1752 m. Radvilų ekonomijos valdytojas 
ir Vilniaus paseniūnis T. Kaveckis laiškuose rašė, kaip rū-
pinosi Radvilų pavaldiniais. Laiške M. K. Radvilai Žuve-
lei jis užstojo pastaruosius, kai neįvardyti pareigūnai jiems 
trukdė prekiauti sostinėje. Kunigaikštis atsakė, kad niekas iš 
jų neturi jokios teisės reikalauti gėralų mokesčio18. 1753 m. 
T. Kaveckis informavo, kad gatvė prie Malūnų buvo balota, 
tad nelabai tiko pardavinėti kviečius, todėl jis ją išgrindęs už 
savo lėšas19. 

Statybos, nuosavybės pirkimas ir jos išlaikymo rūpesčiai 
LDK sostinėje ir jos priemiesčiuose taip pat buvo dažna laiš-
kų tema. T. Kaveckio ir M. K. Radvilos Žuvelės susirašinė-
jime klientas nuolat informuodavo apie Kardinalijos rūmų 
Pilies gatvėje ir Radvilų rūmų Vilniaus gatvėje remontą ir 
perstatymus, vykusius XVIII a. šeštajame dešimtmetyje. 
T. Kaveckis nuolat pranešdavo apie nuveiktus darbus, pra-
šė pinigų medžiagoms, vis žadėdamas, kad ponas netrukus 
įsikurs suremontuotuose rūmuose, o didikas beveik visada 
sutikdavo išlaidas padengti20.

Nukelta į p. 12

1 1726 m. gegužės 23 d. Vilnius. lDK artilerijos generolo 
Kazimiero leono sapiegos laiškas lDK kancleraitei 
Karolinai Radvilaitei, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Dział Rękopisów (toliau – Zakład Narodowy), f. 103, Teka 
XiV/97, b. 1975, Nr. 2049 d., De 9735. 
2 1758 m. rugpjūčio 30 d. Vilnius. Vereščinskos laiškas 
nežinomai adresatei, Отдел Рукописей Российской 
Государственной библиотеки, f. 143, kartonas 49, b. 12, l. 1. 
3 t. Kaveckio laiškai saugomi lenkijos senųjų aktų archyve 
Varšuvoje, Radvilų archyvo fonde. Archiwum Glówne 
Akt Dawnych w Warszawie (toliau – AgAD), Archiwum 
Radziwiłłów V (toliau – aR V), sygn. 6544/i-V. 
4 1768 m. kovo 14 d. Vilnius. Polocko vaivadijos provianto 
komisaro Anupro Hlaskos laiškas LDK lauko etmonui 
aleksandrui Mykolui sapiegai, lMVB, Rs, f. 139, b. 1123, l. 6. 
5 1724 m. rugsėjo 2 d. Vilnius. Žemaitijos vėliavininko 
antano Gurskio laiškas lDK lauko maršalkai Povilui 
Sanguškai, Archiwum Państwowe na Wawelu (toliau – 
Archiwum Państwowe), Archiwum Sanguszków (toliau – 
AS), Nr. 4, l. 221. 
6 1752 m. rugsėjo 10 d. Vilnius. Vilniaus paseniūnio tomo 
Kaveckio laiškas lDK etmonui Mykolui Kazimierui Radvilai 
Žuvelei, aGaD, aR V, sygn. 6544/i, l. 54. 
7 1732 m. liepos 28 d. Vilnius. antano Hercyko laiškas 
Merkinės seniūnui antanui Kazimierui sapiegai, lMVB, Rs, 
f. 139, b. 1086, l. 32.  
8 1727 m. kovo 2 d. Vilnius. lDK artilerijos generolo 
Kazimiero leono sapiegos laiškas lDK kancleraitei 
Karolinai Radvilaitei, Zakład Narodowy, f. 103, Teka 
XiV/114, b. 1994, Nr. 2066, De 9735. 
9 Didikai iš valdovo gaudavo prašymus paremti jo pasirinktą 
asmenį tribunolo rinkimuose. taip pat dalyvaudami 
tribunolo atidaryme jie turėjo užtikrinti rimtį ir ramybę 
(tribunolo atidarymai dažnai buvo audringi dėl didikų 
grupuočių kovų), kuri buvo reikalinga teismui pradedant 
darbą. už šį pastebėjimą esu dėkingas istorikui adamui 
stankevičiui. 
10 1757 m. balandžio 29 d. Vilnius. lDK lauko etmono ir 
Vilniaus kašteliono Mykolo Masalskio laiškas augustui iii, 

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026, Geheimes 
Kabinett, loc. 2098/23, l. 33. 
11 „[...] trybunał nam błysnoł, y zgasł zarazem, pozwolono 
tylko obrać marszałka, ale sądow rozpocząć niedano, 
odwołano za tym one ad 1mam Juny [...] deputaci 
poroziezdzali; y sam marszałek reversus pro 1ma 
sequentis, z nadzieją /:jak mi mowił:/ ze się spodziewa 
na owczas rozpoczęcia aktualnych sądow [...]“, 1773 
m. gegužės 17 d. Vilnius. lDK vaiskio Mikalojaus tado 
lopacinskio laiškas lDK lauko etmonui aleksandrui Mykolui 
sapiegai, lVMaB, Rs, f. 139, b. 2557, l. 43. 
12 1749 m. rugsėjo 9 d. Vilnius. Petro Petraškevičiaus 
laiškas lDK stovyklininkui aleksandrui Mykolui sapiegai, 
Zakład Narodowy, f. 103, Teka XV/78, Nr. 2180, De 9736. 
13 1767 m. liepos 27 d. Vilnius. Jono antano Jankevičiaus 
laiškas lDK instigatoriui adomui Chmarai, Biblioteka 
Jagiellońska, Oddział Rękopisów (toliau – Biblioteka 
Jagiellońska), Rkp. 6646 II, t. 15, l. 109–110. 
14 1750 m. liepos 23 d. Vilnius. Mozyriaus vaiskio 
Mykolo Jelenskio laiškas lDK kancleriui Jonui Frydrichui 
Sapiegai, Archiwum Państwowe, Archiwum młynowskie 
Chodkiewiczów (toliau – aCh), Nr. 1007, l. 459–460. 
15 1765 m. liepos 2 d. Vilnius. lDK iždo kasininko Benedikto 
Važinskio laiškas nežinomam adresatui, lVia, f. 1281, ap. 1, 
b. 99, l. 83. 
16 1720 m. rugpjūčio 26 d. Vilnius. Zigmanto Jurševičiaus 
laiškas Bludenio seniūnienei Cecilijai Chodkevičienei, 
Archiwum Państwowe, aCh, Nr. 212, l. 129–131. 
17 1756 m. spalio 9 d. Gardino pilies raštininko Juozapo 
Felicijono Boufalo laiškas Punios seniūnui Mykolui Ksaverui 
sapiegai, lMVB, Rs, f. 139, b. 326, l. 10. 
18 1752 m. sausio 23 d. Vilnius. Vilniaus paseniūnio tomo 
Kaveckio laiškas lDK etmonui Mykolui Kazimierui Radvilai 
Žuvelei, aGaD, aR V, sygn. 6544/i, l. 29. 
19 1753 m. sausio 1 d. Vilnius. Vilniaus paseniūnio tomo 
Kaveckio laiškas lDK etmonui Mykolui Kazimierui Radvilai 
Žuvelei, ten pat, l. 67. 
20 tokių laiškų išties daug, todėl kiekvieno cituoti neverta. 
Žr. aGaD, aR V, sygn. 6544/i.
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romėnų laidojimo kaukių tradicija

Romos respublikos, o vėliau ir Romos imperijos istorija ga-
na gerai nušviesta praeities ir mūsų dienų mokslininkų dar-
buose, tačiau apie senuosius romėnų papročius ir pirminę, 
graikiškos tradicijos dar nepaliestą religiją to pasakyti nega-
lima. 

Vienas iš tokių paslaptingų romėnų kultūros aspektų buvo 
vaškinių laidojimo ir protėvių kaukių tradicija, kurios tikrąją 
simbolinę paskirtį galima tik numanyti. šios su mirusiųjų kul-
tu siejamos kaukės buvo naudojamos per iškilmingas lai-
dotuves, nešamos gedulingose eisenose, saugomos namų 
relikvijoriuose, joms aukotos aukos, jos vaizdavo mirusius 
protėvius. Pateikiame ištrauką iš 1906 m. pasirodžiusios ru-
sų istoriko ir etnografo stepano Kuznecovo knygos, supažin-
dinančios su šia mįslinga ir kiek baugia senovės tradicija. 

Tarp romėnų laidojimo kaukių tradicija pasireiškė sti-
priausiai ir akivaizdžiausiai. Jų naudojimas parodomojo 
šarvojimo (collocatio) prieš laidojimą metu buvo susijęs su 
gerai išplėtotu religiniu ceremonialu; tai ypač turėjo prasmę 
tais atvejais, kai liga ar žaizdos ant veido bjaurojo negyvėlį; 
kai lavonas buvo sudarkytas, kai dėl kokios nors priežasties 
nebuvo galima balzamuoti kūno arba kai dėl ilgalaikio šar-
vojimo mirusiojo veidas patamsėdavo ir pradėdavo irti. 

Šiuo atžvilgiu labai įdomios Nacionaliniame Neapolio 
muziejuje saugomos dvi vaškinės kaukės iš kapavietės ne-
toli Kumų (Cumae), kur aptikti dveji griaučiai be rankų, ko-
jų ir galvų. Išimama iš kapavietės moters kaukė subyrėjo į 
smulkias dalis, o vyro labai tikroviškai atkartoja bebarzdžio 
veido bruožus, yra likusios įstatytos stiklinės akys ir netgi 
plaukų pėdsakai (Benndorf, Taf. XIV, 6). Archeologo Rossi 
manymu, tai buvo ketvirčiuotųjų lavonai, perduoti jų gimi-
nėms laidoti ir šarvoti su vaškinėmis kaukėmis. Panašus ra-
dinys aptiktas 1485 m. Apijaus kelyje (Via	Appia), kai buvo 
atidengta idealaus grožio merginos su auksuotais plaukais 
kapavietė; pastaruoju atveju veikiausiai tai buvo puikiai pa-
gaminta laidojimo kaukė. Galima paminėti ir kitas Romos 
imperijos teritorijoje rastas kaukes: 1) Kelno geležinę kau-
kę (Benndorf, Taf. XIV, 3), 2) Arolzeno muziejaus bronzinę 
kaukę (ibid., Taf. I, 2), 3) terakotinę kaukę iš romėnų nekro-
polio netoli Salacia kaimo Portugalijoje (ibid., Taf. XVI, 1), 
4) geležinę Leideno muziejaus kaukę (ibid., Taf. XIII, 1), 
5) terakotinę kaukę iš Kumų (ibid., Taf. XIII, 2), 6) Mainco 
geležinę kaukę (ibid., Taf. VII, 2), 7) Kjuzyje (Chiusi) ras-
tos bronzinės kaukės fragmentą (ibid., Taf. VI, 2), 8) tokios 
pat kaukės fragmentą iš Vaisenburgo [Nordgau� (ibid., Taf. VI, 1). 
Vardiju tik kapavietėse rastas kaukes, neminėdamas kitų, 
kurių radimo aplinkybės nežinomos. 

Anksčiau išvardyti faktai verti dėmesio: jie naujai nušvie-
čia tamsią romėnų imagines (t. y. protėvių atvaizdų) praeitį. 
Kai kas mano, kad iki IV a. pr. Kr. kaukės Romoje nebuvo 
naudojamos, nes apie jas neužsiminta Seksto Licinijaus (367 
m.) įstatyme, tačiau tai nėra teisinga. Kaukių paruošimo bū-
do paprastumą rodo Schliemanno radiniai: didelio išmanymo 
čia nereikėjo, o Polibijo pateikta laidojimo apeigų apžvalga 
liudija, kad jis susidūrė su papročiu, įteisintu ilgaamže tiek 
romėnų, tiek artimiausių jų kaimynų – etruskų praktika. Ju-
ris	imaginum egzistavimas romėnų visuomenėje įrodo, kad 
jie pradėjo naudoti laidojimo kaukes nepriklausomai nuo 
graikiškosios įtakos, tačiau manyčiau, kad etruskų poveikis 
vis dėlto buvo. Minėtieji imagines skirti tam, kad romėno 
laidotuvėse ištisa virtinė jo protėvių lydėtų laidotuvių eise-
ną. Išsitarnavęs atleistinis, gavęs jus	 imaginum, galėjo tik 

perduoti palikuonims šią teisę, tačiau jo laidotuvių metu 
protėvių atvaizdai negalėjo būti nešami dėl labai paprastos 
priežasties: nebuvo papročio daryti mirusio vergo veido 
kaukės lipdinio. Taigi seniausiais laikais kaukių naudojimas 
buvo patricijų giminių privilegija, kuri visuomet buvo susi-
jusi su vadinamuoju collocatio, t. y. viešu kūno šarvojimu, o 
tai buvo atliekama tik su magistratų pareigas ėjusiųjų kūnais 
(konsulais, cenzoriais, edilais). 

Vaikai ir plebėjai buvo laidojami greitai (iškart po mirties 
– V.	M.), o suaugusių abiejų lyčių patricijų kūnai buvo šar-
vojami gana ilgą laiką. Servijus (ad.	Aeneid. V, 64) mini: 
Apud	majores	ubi	quis	fuisset	extinctus,	ad	domum	suam	re-
ferebatur	 et	 illic	 septem	 erat	 diebus,	 octavo	 incendebatur,	
nono	 sepliebatur („Mūsų protėvių laikais jei kas mirdavo, 
tas būdavo atnešamas į savo namus ir ten išbūdavo septynias 
dienas; aštuntą dieną jį sudegindavo, devintą – laidodavo“). 
Paskui jau vyko gedulingi pietūs – cena	novemdialis („de-
vintos dienos pietūs“). Tam, kad kūnas neirtų tokį ilgą laiką 
šiltame klimate, buvo būtinos ypatingos priemonės. Šiuo 
požiūriu romėnų praktika aiškiai skyrėsi nuo graikų. Mirus 
žymiam romėnui darbo imdavosi pollinctor, kurio pareiga 
buvo įtrinti kūną kvapiaisiais aliejais, įvynioti į audeklą, 
aprengti ir apskritai paruošti kolokacijai. Bet kadangi žodis 
pollinctor paprastai kildinamas iš pollen = „kvietiniai mil-
tai“, paskaitose apie Romos senybes, apžvelgiant laidojimo 
apeigas, priduriama, kad pollinctor neva pudruodavo miru-
siojo veidą kvietiniais miltais. Abejotina, kad tai vyko, o jei 
ir vyko, tai, visiškai tikėtina, buvo šalutinis pollinctor užsiė-
mimas, o pagrindinis – padaryti velionio veido „negatyvą“, t. 
y. kaukės formą, kurioje vėliau jis išliedavo ar formuodavo 
tikrąją vaškinę kaukę, galbūt	prieš tai pabarstydamas lipdi-
nį miltais; paskui jam likdavo tik emendare	= „padailinti“ 
kaukę, t. y. padažyti, priklijuoti blakstienas, antakius ir pan. 
Vėliau šią kaukę dėdavo ant mirusiojo veido arba pritaisy-
davo lėlei (turima omenyje dirbtinė velionio figūra – V.	M.), 
kuri gulėdavo virš šarvojimo patalų. Nors Plinijus (Natur. 
hist. XXXV, 153) teigia, kad žmogaus veido lipdinių dary-
mo menas yra gana vėlyvas, o būtent kad jį išrado Lizistratas 
iš Sikiono, skulptoriaus Lisipo brolis, tam prieštarauja visa 
graikiškojo meno tėkmė; neginčytina, kad šis išradimas kur 
kas senesnis ir siekia graikų vaizduojamojo meno ištakas: 
jis toks pats senas kaip statulėlių iš gipso ar molio lipdymas. 
Kur ir kada po daugkartinės praktikos pirmą kartą panaudo-
tas šis laidojimo kaukių gaminimo būdas, nustatyti, žinoma, 
neįmanoma, tačiau mes matome, kad jau II tūkst. pr. Kr. pra-
džioje Mikėnuose laidojimo kaukes gaminti iš aukso to meto 
juvelyrams buvo įprastas darbas. 

Įvairūs liudijimai patvirtina, kad tarp romėnų ne tik lai-
dotuvių procesija (pompa	 funebris), bet ir paprasčiausias 
viešas šarvojimas (collocatio) nuo senų senovės siejosi su 
lėlių ir kaukių panaudojimu. Polibijas, aprašydamas kilmin-
gų romėnų laidotuves ir neminėdamas kolokacijos, pradeda 
nuo laidotuvių eitynių ir teigia, jog pasodintą lavoną išneš-
davo į forumą, kad prie jo būtų sakomos iškilmingos kalbos 
(laudatio	funebris). 

Herodianas (IV, 2, 2) apie analogišką atvejį priduria, kad 
kai Karakala ir Greta iš Britanijos pargabeno imperatoriaus 
Severo pelenus, laidojimo procedūra Romoje vyko taip: 
„Nulipdę iš vaško panašų į velionį atvaizdą, sodina jį ap-
vilktą iškilmingais rūbais į dramblio kaulo sostą. Iš abiejų 
pusių kūno pagerbimo metu sėdi abiejų lyčių didikai – de-
šinėje vyrai, kairėje moterys; pirmieji apsirengę juodai, 
antrosios – baltai, be jokių auksinių papuošalų. Tai trunka 
septynias dienas.“

Lygiai taip pat Noloje mirusio Augusto kūnas per vieną 
naktį buvo parvežtas į Romą ir uždarytame karste pastatytas 
Palatino rūmų prieangyje. Virš karsto demonstruota vaški-
nė Augusto figūra, kuri ir „dalyvavo“ laidotuvių procesijo-
je. Dionas Kasijus (LVI, 34) apie šį įvykį pasakoja: „Šiam 
tikslui gultas buvo padarytas iš dramblio kaulo ir aukso bei 
papuoštas brokato užtiesalais. Šio gulto viduje, kažkur apa-
čioje, karste gulėjo kūnas, o triumfo drabužiais apvilktas 
vaškinis Augusto atvaizdas buvo užkeltas ant viršaus.“ 

Panašiai vyko ir netiesioginės Pertinakso laidotuvės (funus	
imaginarium). Dionas Kasijus (LXXIV, 4, 2) praneša: „Nors 
Pertinaksas seniai jau mirė, tačiau jo (fiktyvios) laidotuvės 
vyko taip: Romos forume ant akmeninio pagrindo buvo pa-
ruoštas medinis sostas, o prie sosto įrengtas kambarys su pe-
ristiliu, papuoštas dramblio kaulu ir auksu, ir jame (įrengtas) 
toks pats gultas su žvėrių galvomis ir jūrų pabaisomis aplink 
jį, papuoštas purpuriniais užtiesalais ir aukso audeklais; virš 
jo paguldė vaškinį, triumfo drabužiais aptaisytą Pertinakso 
atvaizdą, o prabangiai aprengtas jaunuolis baidė nuo jo povo 
plunksnų vėduokle muses lyg nuo miegančio.“

Per Cezario laidotuves, sprendžiant iš Apiano žodžių (Bell. 
civil. II. 147), viskas vyko kiek kitaip: „Virš gulto buvo pa-

guldytas vaškinis jo atvaizdas, o kūnas gulėjo kiek žemiau ir 
jo nesimatė. Dėl mechaninių įrengimų Cezario lėlė lingavo 
į visas puses ir ant jos kūno bei veido matėsi dvidešimt trys 
žaizdos, kurios teikė jam siaubingą vaizdą.“ 

Kai buvo nunuodytas Britanikas, Neronas paskelbė va-
dinamąsias funus	acerbum, t. y. „laidotuves nedelsiant“ be 
parodomojo šarvojimo. Dionas Kasijus (LXI, 7, 4) pasako-
damas apie tai užsimena, kad purpurinis Britaniko veidas 
buvo padengtas gipsu. Kai kūnas prieš sudeginant buvo šar-
vojamas forume, stipri liūtis nuplovė gipsą ir pasirodė pur-
purinis numirėlio veidas. Visi suprato, kad Neronas įvykdė 
piktadarystę. 

Pasakodamas apie pompastika nepasižyminčias Germa-
niko laidotuves Tacitas perteikia minios šnabždesius: Ubi	
illa	veterum	instituta,	propositam	toro	effigiem,	meditata	ad	
memoriam	 virtutis	 carmina	 et	 laudationes	 et	 lacrimas	 vel	
doloris	 imitamenta? (Annal. III, 5). Be abejo, čia turimas 
omenyje įprastas lėlės demonstravimas, laidotuvių raudos ir 
panegirikos forume.

Būtų labai keista manyti, kad visa numirėlio figūra buvo 
pagaminta iš vaško, kaip teigia Herodianas apie imperato-
riaus Severo laidotuves. Kadangi figūra būdavo aprengta, 
tad, išskyrus veidą ir kaklą, daugiausia buvo matomos tik 
rankos ir kojos; visa kita galėjo būti pagaminta iš bet kokios 
medžiagos. Panašiai gaminamos judančios porcelianinės lė-
lės. Pats pagrindinis darbas buvo pagaminti vaškinį veidą, 
vadinamąjį imago. Todėl galima numanyti, kad imagines bu-
vo būtent viešam šarvojimui gamintos kaukės ir kad būtent 
jos figūravo kolokacijos metu. Dabar jau visiškai aišku, kad 
nebuvo galima pagaminti kaukių nepadarius velionio veido 
gipso lipdinio (negatyvo) ir neišliejus vaškinio atvaizdo, 
kuris, norint išgauti didesnį panašumą, dar būdavo spalvi-
namas. Lesinijus šiuo klausimu labai taikliai pažymėjo, kad 
portretinis kaukės panašumas kolokacijos metu buvo svar-
biausias dalykas, o išsaugoti velionio atvaizdą palikuonims 
buvo dalykas antraeilis; rūpinimasis tuo priskiriamas vėles-
niems laikams. Tai suprantama, nes mirusio ir laidojamo as-
mens amžininkai galėjo geriau spręsti apie kaukės panašumą 
į originalą nei daugiau ar mažiau nutolę palikuonys.

Polibijas sako (VI, 531 4), kad po laidotuvių kaukė bū-
davo saugoma velionio namų atriume (mūsų žodžiais tariant – 
svetainėje) pačioje garbingiausioje vietoje. Šiam reikalui ant 
sienų kabindavo medines lentynas ir netgi spinteles. Petro-
nijaus raštuose randame, kad vėliau pagal šias kaukes bu-
vo gaminami nedideli protėvių biustai; kai kada ypatingose 
skrynelėse saugotos ir kitos protėvių relikvijos, pavyzdžiui, 
barzda (Satyr., c. 29). Kiek ankstesniais laikais tai buvo ne 
tik sunkiai įsivaizduojama, bet netgi visiškai neįmanoma, 
nes panaudojimas laidojimo apeigose buvo vienintelė kau-
kės paskirtis. Bent jau taip buvo tais atvejais, kai mirusysis 
pagal senuosius papročius laidotas žemėje; prieš nuleidžiant 

Nukelta į p. 12

Pomirtinė merginos kaukė iš romėnų valdomos Galijos

Marmurinė romėno su protėvių atvaizdais (imagines) 
skulptūra. i a. pr. Kr.
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kūną į kapą laidotuvių gultas (torus) ir velionį vaizduojanti lėlė 
kaip nereikalingi buvo pašalinami, tada turėjo būti nuimama ir 
kaukė. Deginimo apeigų metu, priešingai, viešam šarvojimui tu-
rėjo būti pagaminta kita kaukė (be tos, kuri skirta atriumui), nes 
gultas su vaškine figūra ir pats karstas su kūnu buvo deginami 
kartu.

Kaip jau minėjau, protėvių atvaizdai buvo laikomi atriumų 
lentynose ar tam tikrose spintelėse (armarium); turtingų žmo-
nių namuose šios spintelės buvo panašios į nedidelę šventyklą 
(templum) ar kai kada į sarkofagą (arca). Šiai paprastai aklinai 
uždarytai namų šventyklai buvo teikiamas didžiulis vaidmuo 
protėvių pagerbimo atvejais, tai yra tuomet, kai buvo aukojamos 
aukos protėvių garbei (larams ir penatams), ir jų atvaizdai, žino-
mi mums kaip majorum	imagines, buvo iškilmingai atidengiami. 
Romoje protėvių kulto buvo laikomasi ilgai, paplitęs jis buvo ir 
imperatorių epochoje; liudijimai apie panašias namų šventyklas 
kaukėms saugoti dažni tuo laikotarpiu iki II a. antrosios pusės. 

Nėra žinoma, kada atsirado aktorių dalyvavimo laidotuvių ei-
tynėse paprotys – jie stovėdavo vežimuose apsitaisę mirusiojo 
drabužiais, su jo apdovanojimais ir velionio kauke ant veido; tuo 
pačiu metu parinkti žmonės nešdavo velionio protėvių atvaizdus. 
Visiškai tikėtina, kad toks paprotys gimė vėlesniais laikais išsi-
vysčius scenos menui kaip pridėtinė laidotuvių iškilmių dalis. At-
riumo šventyklose saugomos protėvių kaukės vargu ar tiko šiam 
tikslui: tada jos būtų turėjusios angas burnai, nosiai ir akims, ta-
čiau pietų klimato sąlygomis, ypač esant dideliam karščiui, tokia 
kaukė greit sugestų netgi tuo atveju, jei vaškui dirbtinai suteikia-
mas ypatingas tvirtumas. Bet kadangi likdavo kruopščiai paga-
mintas velionio veido lipdinys (negatyvas), pagal jį buvo galima 
pasigaminti vis kitą kaukę pritaikant ją konkretaus renginio tiks-
lams. Galima numanyti, kad laidojimo dieną buvo gaminama ne 
viena, o dvi kaukės. Kai, pavyzdžiui, Svetonijus kalba apie tai, 
kad pagal paprotį (ut	est	mos) priešais Vespasiano lavoną žengė 
aktorius su mirusiojo kauke ant veido ir mimika vaizdavo impe-
ratorių, tampa aišku, kad tam buvo reikalinga dar viena kaukė, be 
tos, kuri buvo ant valdovo lėlės veido. Ištekėdama patricijų gimi-
nės mergina su kraičiu atnešdavo vyrui ir savo giminės protėvių 
atvaizdus – šiuo atveju galima kalbėti apie specialiai pagamintas 
kaukių kopijas.

Kaip smarkiai paplito imperatorių laikotarpiu laidojimo kau-
kių ir protėvių imaginum naudojimas ir kaip ilgai gyvavo šis 
paprotys – sunku tvirtai pasakyti todėl, kad krikščionybė greitai 
pradėjo transformuoti senas pagoniškas tradicijas, nors ir patys 
krikščionys, sekdami pagonišku papročiu, ant kapaviečių dang-
čių katakombose kai kada guldydavo velionio portretą. 

Griežtas protėvių kultas sunyko, bet tuo pačiu metu tarp įvai-
rių išsišokėlių ir atleistinių gimė mada demonstruoti atvaizdus 
tariamų protėvių, apie kuriuos jie patys nieko nežinojo; be to, 
pakito ir pirminė imagines prasmė. Ilgainiui ji buvo nuvalkiota. 
„Gamtos istorijoje“ (Natur. Hist., XXXV, 4) Plinijus skundžiasi, 
kad jo gyvenimo metais visiškai sunyko spalvingų, gana tiksliai 
velionio atvaizdą (figura) atkartojančių vaškinių kaukių gami-
nimo tradicija; vietoj jų laidotuvių procesijose pradėti naudoti 
bronziniai medalionai ir netiksliai pagamintos sidabrinės kaukės, 
nesutampančios su originalu, gerokai idealizuotos. 

Ir iš tiesų kapavietėse neretai atrandama vadinamųjų laidotuvių 
šalmų ar visą galvą dengiančių lankstu tvirtinamų kaukių; jeigu 
jos iš tiesų turėjo apeiginę prasmę, tai yra puošė velionio lėlę ar 
dengė laidotuvių procesijos priekyje žengiančių aktorių veidus, 
tai kaip tik patvirtina Plinijaus žodžius. Labai gali būti, kad nau-
jausi archeologiniai radiniai padės galutinai išaiškinti kai kuriuos 
tamsius laidojimo kaukių panaudojimo aspektus, tačiau viena, 
mano manymu, nekelia abejonių – tuo metu, kai kaukių naudo-
jimas sunyko klasikinių tautų teritorijoje (mūsų eros pradžioje), 
jos paplito dar Aleksandro Makedoniečio kultūros paliestoje Azi-
joje ir prasiskverbė net į šiaurines Azijos žemyno platumas. 

Iš: Степан Кузнецов. Погребальные маски, их 
употребление и значение, 1906

Vertė Vitalijus Michalovskis

romėnų laidojimo kaukių tradicija
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Kai kada laiškuose iš Vilniaus atsispindėdavo asme-
niniai bajorų prašymai dėl nuosavybės. Pavyzdžiui, 
1772 m. į Vilniaus vaivadą Karolį Stanislovą Radvilą 
Mieląjį Poną kreipėsi jau minėto T. Kaveckio žmona 
Konstancija Kavecka (Konstancja Kawecka). Laiške 
moteris pasakojo, kad turi daug vaikų, kuriems vyras 
negali suteikti išsilavinimo, taip pat prašė pagalbos, 
nes jiems grėsė būti iškeltiems iš mūrinio namo, kuria-
me jie turėjo būstą21.

Korespondencijoje pasakota apie pirktas prekes ir 
mieste suteiktas paslaugas. 1729 m. Sapiegų klientas 
A. Hercykas Merkinės seniūnui A. K. Sapiegai rašė, 
kad vyno statinę už 28 talerius pirko kreditu iš mies-
to pirklio Minkevičiaus22. Vėliau jis minėjo, kad A. K. 
Sapiegos sutuoktinė [Teresė Sapiegienė – D.	B.� ieško-
jo Vilniuje dantų gydytojo pagalbos, bet tokio žmogaus 
nerado23. 

Būdami LDK sostinėje, bajorai rašydavo apie savo 
ar globėjų (patronų) valdas – kaimo, miestelio erdvės 
interesus, nes ten jie būdavo sprendžiami. Pavyzdžiui, 
minėtame laiške Sapiegų klientas A. Hercykas Merki-
nės seniūnui A. K. Sapiegai rašė, kad Vilniuje surado 
laikrodininką, kuris apsiimtų pataisyti Merkinės rotu-
šės laikrodį24. 1750 m. privilegijų Sekeržycų (dabartinė 
Baltarusija) valdoms į Vilnių atvyko ieškoti minėtasis 
M. Jelenskis25. 

Bendro pobūdžio ir asmeninė informacija 
apie Vilniaus gyvenimą. Kultūros naujienos

Bajorai, ypač didikai, buvo suinteresuoti gauti kuo 
daugiau žinių, kas dedasi Vilniuje. Sostinė buvo erdvė, 
kurioje nuolat viešėdavo daug bajorijos elito narių, tad 
kai kada laiškuose minima, kad tiesiog vykta susitikti 
su kai kuriais asmenimis, o net susitikus atsitiktinai – 
aptarti reikalai. Tokių panoramų epistolikoje gausu; kai 
kurie kelių temų aprašymo laiške pavyzdžiai jau pa-
teikti tekste. 1756 m. P. S. Petraškevičius Minsko pa-
vieto pataurininkiui A. Chmarai rašė apie Tribunolą ir 
apie kitas Vilniaus naujienas. Pavyzdžiui, jis pasakojo, 
kaip Pacas buvo pietauti pas Tribunolo maršalą [Jurgį 
Flemingą (Jerzy Fleming) – D.	 B.�, ir aprašė jų dis-
kusiją apie sveikatą. Laiške pranešta, kad LDK lauko 
etmonas [Mykolas Juozapas Masalskis – D.	B.� dar yra 
sostinėje, nes bando sutaikyti LDK referendorių [Anta-
ną Tadą Pšezdeckį (Antoni Tadeusz Przezdiecki) – D.	B.] 
ir Ivanovskį (Iwanowski)26. 1757 m. apie Tribunolo ei-
gą, Rusijos imperijos kariuomenę Vilniuje greičiausiai 
Gurskių giminės atstovui pasakojo Timinskis. Jis infor-
mavo, kad kariuomenė pasitraukė, liko tik keliasdešimt 
kareivių prie sandėlių27. 

Kai kurie bajorai laiškuose nesusilaikydavo ir nuo 
bendrų pastabų apie Vilniaus bajorų gyvenimą. 1767 
m. LDK vaiskis M. T. Lopacinskis LDK lauko etmo-
nui A. M. Sapiegai rašė, kad Vilnius tuščias, išskyrus 
įprastus jo gyventojus, nieko nėra28. 

Kartais tiesiog būdavo pasakojami asmeniniai nuoty-
kiai. 1746 m. B. Važinskis laiške nežinomam adresatui 
(greičiausiai kažkuriam iš Gurskių) rašė, kad būdamas 
dėkingas už atgautą sveikatą bazilijonams įteikė sida-
brinius votus. Paminėjo ir tai, kad to vizito metu Vil-
niuje jam dingo kepurė29.

Moterų laiškuose būdavo nuorodų ir apie madas. Pa-
vyzdžiui, 1728 m. Šemetienė ne tik pasakojo apie Tri-
bunolo eigą, bet ir detaliai aprašė, kaip buvo apsirengusi 
LDK pataurininkienė [Ona – D.	 B.� Krišpinova-Kir-
šenšteinova (Anna Krzyszpinowa-Kierszensztejnowa). 
Anot moters, ji buvo susirišusi plaukus juodu aksomi-

niu kaspinu, ant kaktos turėjo languotą kepuraitę, ka-
klaskarę pagal vokiškų marškinių madą30. 

Kartkartėmis rašyta ir apie pramogas Lietuvos sosti-
nėje. Pavyzdžiui, 1754 m. P. S. Petraškevičius, papasa-
kojęs apie teismus, savo ambicijas dėl Rečicos pavieto 
tiltininko pareigybės, paminėjo ir ypatingus fejerver-
kus, kuriuos matęs Vilniuje31. 

Laiškuose esama ir šiek tiek Vilniaus meno ir kultū-
ros naujienų. Šia tema aptikti vos keli laiškai, minintys 
Vilniuje gautus ir siųstus neįvardytus laikraščius. Pa-
vyzdžiui, 1728 m. Lietuvos Brastos pavieto iždininkas 
Mikalojus Ursinas Davainis (Mikołaj Ursyn Dowojna) 
Merkinės seniūnui A. K. Sapiegai rašė, kad jam iš Vil-
niaus siunčia laikraščius32. Taigi, bajorų laiškuose in-
formacija apie kultūrą Vilniuje buvo labai skurdi.

Įvairiapusiai politiniai, teisiniai, ekonominiai bajorų 
interesai Vilniuje buvo nuolat derinami su asmeniniais 
reikalais. Korespondencija atskleidžia žymiai daugiau 
buvimo LDK sostinėje aspektų. Šis straipsnis – tik 
nuodugnesnių ir platesnių tyrimų įžanga.
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21 1772 m. rugpjūčio 14 d. Vilnius. Konstancijos 
Kaveckos laiškas Vilniaus vaivadai Karoliui stanislovui 
Radvilai Mielajam Ponui, aGaD, aR V, sygn. 6543, l. 11. 
22 1729 m. gruodžio 13 d. Vilnius. antano Hercyko 
laiškas Merkinės seniūnui antanui Kazimierui 
sapiegai, lMVB, Rs, f. 139, b. 1086, l. 1.  
23 ten pat, l. 2.  
24 1729 m. gruodžio 19 d. Vilnius. antano Hercyko 
laiškas Merkinės seniūnui antanui Kazimierui 
sapiegai, lMVB, Rs, f. 139, b. 1086, l. 2.  
25 1750 m. liepos 11 d. Vilnius. Mozyriaus vaiskio 
Mykolo Jelenskio laiškas lDK kancleriui Jonui 
Frydrichui sapiegai, Archiwum Państwowe, aCh, Nr. 
1007, l. 462. 
26 1756 m. gegužės 24 d. Vilnius. Petro strumilo 
Petraškevičiaus laiškas Minsko pavieto pataurininkiui 
adomui Chmarai, Biblioteka Jagiellońska, Rkp. 6640 
II, t. 9, l. 44. 
27 1757 m. rugsėjo 2 d. Vilnius. timinskio laiškas 
nežinomam adresatui, lVia, f. 1281, ap. 1, b. 101, l. 
23–24. 
28 „[...] Puste Wilno, krom zwyczaynych mieszkancow 
swoych [...]“, 1767 m. kovo 1 d. Vilnius. lDK vaiskio 
Mikalojaus tado lopacinskio laiškas lDK lauko 
etmonui aleksandrui Mykolui sapiegai, lVMaB, Rs, f. 
139, b. 2557, l. 22. 
29 „Bez czapki kłaniam sciskaiąc stopy WWMD bo iako 
oddawał votum za zdrowie WWMDa u OO bazylianow 
w Wilnie czapkę mi zgineła“, 1746 m. spalio 21 d. 
Merkinė prie Vilniaus. lDK iždo kasininko Benedikto 
Važinskio laiškas nežinomam adresatui, lVia, f. 1281, 
ap. 1, b. 99. l. 72–72 v. 
30 „[...] z czarną zwionską aksamitną na czele kornet 
kratkowy doszwiadczony kołnierzyk na kształt koszuli 
niemieckej miała na sobie, a miny cudowney powagi 
[...]“, 1728 m. rugpjūčio 3 d. Vilnius. šemetienės 
laiškas lietuvos didžiajai maršalienei Marijonai 
Sanguškienei (?), Archiwum Państwowe, AS, Nr. 
387/8, l. 181–182. 
31 1754 m. rugpjūčio 5 d. Vilnius. Petro strumilo 
Petraškevičiaus laiškas Minsko pavieto medžiokliui 
adomui Chmarai, Biblioteka Jagiellońska, Rkp. 6638 
ii, t. 7, l. 146v. 
32 1728 m. liepos 4 d. Vilnius. lietuvos Brastos 
iždininko Mikalojaus ursino Davainio laiškas Merkinės 
seniūnui antanui Kazimierui sapiegai, lVMaB, Rs, f. 
139, b. 1458, l. 41v.

Sostinės įvykiai ir asmeniniai interesai XViii a. bajorų
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