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Negirdi šunų lojimo?
– Ignasijau, sakyk, ar ten viršuje nieko negirdi, ar nematai kokios šviesos?
– Nieko nesimato.
– Mes jau turėtumėm būti netoli.
– Taip, bet aš nieko negirdžiu.
– Žiūrėk atidžiau.
– Nieko nesimato.
– Tuo blogiau tau, Ignasijau.
Ilgas juodas, tai mažėjantis, tai didėjantis, vyrų šešėlis
judėjo aukštyn žemyn per akmenis, slinkdamas upelio
pakrante. Jųdviejų šešėliai buvo susilieję į vieną. Virš
žemės kaip apskritas blyksnis kilo mėnulis.
– Jau turėtume pasiekti kaimą, Ignasijau. Tavo ausys
išlindusios, įsiklausyk, ar negirdi šunų lojimo. Atsimink,
mums sakė, kad Tonaja yra iškart už kalvos. Jau seniai
praėjome kalvas. Atsimink, Ignasijau.
– Taip, bet ničnieko nematau.
– Jau pavargau.
– Nuleisk mane.
Senis paėjėjo atbulas, kol atsirėmė į šlaitą, ir ten pasitaisė naštą, bet nenukėlė jos nuo pečių. Nors kojos tirtėjo, jis nenorėjo prisėsti, nes tuomet nebepakeltų sūnaus,
kurį jam buvo užkėlę ant pečių. Taip nešė jį visą kelią.
– Kaip jautiesi?
– Prastai.
Ignasijus kalbėjo mažai. Kaskart vis mažiau. Kartais
atrodė, kad jis miega. Kartais atrodė, kad jau atšalęs.
Jis drebėjo. Senis suprasdavo, kada sūnų imdavo krėsti
drebulys, nes tada šio kojos įsirėždavo į tėvo šonus lyg
pentinai. Kiek vėliau rankos, apglėbusios tėvo kaklą, suspaudė jį ir purtė galvą lyg barškutį. Senis sukando dantis, kad neprisikąstų liežuvio, ir kai drebėjimas liovėsi,
paklausė:
– Ar tau labai skauda?
– Truputį, – atsakė Ignasijus.
Iš pradžių jis kartojo: „Nuleisk mane čia... Palik mane
čia... Toliau keliauk vienas. Aš tave pasivysiu rytoj arba
kai man truputį pagerės...“ Taip sakė kokius penkiasdešimt sykių. Tačiau šįkart to nebepasakė. Štai priešais juos
švietė mėnulis. Didžiulis raudonas mėnulis, pripildantis
akis šviesos ir paryškinantis ant žemės krintantį šešėlį.
– Nebematau, kur einu, – ištarė tėvas.
Tačiau niekas neatsiliepė. Sūnus viršuje buvo apšviestas mėnulio. Jo bespalvis, bekraujis veidas atspindėjo
matinę šviesą. Ir jį apačioje.
– Girdi mane, Ignasijau? Nieko nematau.
Tačiau sūnus neatsakė.
Tėvas ėjo toliau, svirduliuodamas. Jis kryptelėjo, bet
staigiai išsitiesė, kad nesukluptų.
– Nebėra jokio kelio. Mums minėjo, kad Tonaja bus
už kalvos. Jau praėjome kalvą. O Tonajos dar nematyti
ir nesigirdi jokio triukšmo, kuris paliudytų, jog esame
netoliese. Kodėl nesakai, ką matai ten iš viršaus, Ignasijau?
– Nuleisk mane, tėve.
– Blogai jautiesi?
– Taip.
– Aš nunešiu tave iki Tonajos. Ten rasiu ką nors, kas
tavim pasirūpintų. Sako, ten gyvena gydytojas. Aš nunešiu tave pas jį. Nešu tave jau valandų valandas ir nepaliksiu čia vieno.
Jis truputį susvirduliavo. Žengtelėjo į šalį ir vėl sugrįžo
į pradinę padėtį.
– Nunešiu tave į Tonają.
– Nuleisk mane.

JUAN RULFO
Prieš 30 metų mirė vienas žymiausių šiuolaikinių meksikiečių rašytojų Juanas Rulfo (tikr. Juan Nepomuceno Carlos
Pérez Rulfo Vizcaíno, 1917–1986). Garsiausi nedaug parašiusio prozininko kūriniai – 17 novelių rinkinys „Liepsnojantis
slėnis“ (El llano en llamas, 1953) ir žymiausius magiškojo
realizmo autorius (G. Garcíą Márquezą, C. Fuentesą, M. Vargasą Llosą) įkvėpęs romanas „Pedras Paramas“ (1955; liet.
2005, vertė Jurga Katkuvienė).
Realistine maniera parašytų „Liepsnojančios lygumos“ novelių veiksmo vieta – šalies kaimas Meksikos revoliucijos ir
Kristiados laikotarpiu. Čia publikuojame vieną žinomiausių
rinkinio novelių ¿No oyes ladrar los perros?

Juan Carreño de Miranda. Eugenia Martínez Vallejo. 1680

Nusilpusiu balsu sumurmėjo:
– Noriu truputį pamiegoti.
– Pamiegok man ant pečių. Juk aš tave stipriai laikau.
Giedru dangumi kilo melsvas mėnulis. Šlapią nuo
prakaito senio veidą užtvindė šviesa. Jis užmerkė akis,
nebežvelgė pirmyn, nes nebegalėjo pakelti sūnaus rankų
sugniaužtos galvos.
– Darau tai ne dėl tavęs. Darau tai dėl motinos atminimo. Nes tu buvai jos sūnus. Todėl tai darau. Jos dvasia
man vaidentųsi, jei būčiau palikęs tave ten, kur radau, ir
neneščiau išgydyti. Tai ji man suteikia jėgų, o ne tu. Visų
pirma dėl to, kad tau galiu padėkoti nebent už didžiausias bėdas, didžiausias kančias, didžiausią gėdą.
Kalbėdamas senis gausiai prakaitavo, bet nakties vėjas
džiovino prakaitą. Šiam apdžiūvus, jis toliau prakaitavo.

– Net jei susilaužysiu stuburą, nunešiu tave iki Tonajos, kad ten galėtų išgydyti tavo žaizdas. Nors esu įsitikinęs, kad vos pasijusi geriau, vėl grįši prie to paties.
Bet man tai neberūpi. Kad tik tu iškeliautum kur nors
toli, kad daugiau apie tave nieko negirdėčiau. Kad tik tu
padarytum tai, nes aš tavęs nebelaikau sūnumi. Aš prakeikiau kraują, kurį paveldėjai iš manęs. Prakeikiau tą
dalį, kurią gavai iš manęs. Sakiau: „Tesupūna jo inkstuose mano kraujo pusė.“ Pasakiau tai, kai sužinojau, kad
tu šlaisteisi pakelėmis, plėšdavai ir žudydavai žmones...
Ir dorus žmones. Kad ir mano seną draugą Trankviliną.
Juk jis buvo tavo krikšto tėvas. Juk jis davė tau vardą.
Gaila, bet ir jam teko pasitaikyti tavo kelyje. Tuomet aš
pasakiau: „Šitas negali būti mano sūnus.“
Pažiūrėk, gal ką pamatysi. Ar išgirsi. Privalai tai padaryti, nes aš tarsi kurčias.
– Nieko nematau.
– Tuo blogiau tau, Ignasijau.
– Aš ištroškau.
– Pakentėk! Mes turėtumėm būti netoliese. Kadangi
dabar jau labai vėlu, jie veikiausiai užgesino šviesas. Bet
tu turėtum girdėti šunų lojimą. Pasistenk įsiklausyti.
– Duok vandens.
– Čia nėra vandens. Aplinkui vien akmenys. Pakentėk.
Net jei būtų, aš nenuleisčiau tavęs atsigerti. Niekas nepadėtų tavęs vėl užkelti, o vienas to padaryti nepajėgčiau.
– Aš baisiai ištroškęs ir noriu miego.
– Atsimenu dieną, kai tu gimei. Jau tada toks buvai.
Tu prabusdavai alkanas, pavalgydavai ir vėl užmigdavai.
Tavo mama turėdavo tau duoti vandens, nes iščiunkdavai
visą jos pieną. Tu niekada nepasisotindavai. Ir visados
buvai pasiutęs. Niekada nemaniau, kad šis pasiutimas
užvaldys tavo protą... Bet taip jau nutiko. Tavo motina,
tesiilsi ramybėje, norėjo, kad užaugtum tvirtas. Manė,
kad kai užaugsi, ja pasirūpinsi. Be tavęs, daugiau nieko
neturėjo. Kitas turėjęs gimti vaikas ją pražudė. Ir tu būtum motiną pražudęs, jei tik ji būtų gyvenusi ilgiau.
Staiga vyras, kurį nešė, nustojo stipriai spausti šonus
kojomis. Šios pradėjo laisvai tabaluoti į šonus. Ir tėvas
pajuto, kad ten, viršuje, Ignasijaus galva purtosi nuo
verksmo. Jis jautė ant viršugalvio krintančius stambius
lašus.
– Verki, Ignasijau? Motinos atminimas pravirkdė tave,
tiesa? Bet tu jai niekada nieko gero nepadarei. Visada
su mumis blogai elgeisi. Atrodo, kad prisotinome tavo
kūną blogio, užuot pripildę meilės. Dabar matai? Jie tave
sužeidė. Kas nutiko tavo draugams? Juos visus išžudė.
Tačiau jie nieko neturėjo. Jie veikiausiai būtų pasakę:
„Neturime kam išlieti savo gailesčio.“ Bet tu, Ignasijau?
Ir štai jau pasirodė kaimas. Senis išvydo mėnesienoje švytinčius stogus. Svoris jį prislėgė, kai sūnus keliais
spustelėjo iš paskutiniųjų. Pasiekęs pirmą būstą, atsirėmė į sieną ir, kiek pailsėjęs, nuleido ant žemės savo
vaiko kūną, išsilaisvindamas nuo naštos. Sunkiai nuo kaklo atgniaužė jo pirštus. Išsilaisvinęs išgirdo, kad visur
aplink loja šunys.
– Ir tu jų negirdėjai, Ignasijau? – paklausė. – Tu man ir
šįkart nė kiek nepadėjai.
Vertė Simonas Bernotas
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Rugsėjis: teroras ir meilė
Jeigu yra skaičius teisiųjų, dėl kurių Dievas – kaip kadaise pokalbyje su Abraomu dėl Sodomos likimo (Pr 18,
22–33) – iki šiol nesunaikino jį paniekinusios Europos, šių
metų rugsėjo 4-ąją kanonizuota Motina Teresė, be abejonės,
priklauso tam skaičiui. Šventumo vainiką ji pelnė tarnaudama mažiausiems iš mažiausiųjų krašte, kuriame – priešingai
negu romantiniai nuo Vakarų nihilizmo bėgančių kai kurių
„dvasingumo“ ieškotojų įsivaizdavimai – viešpatauja viena
žiauriausių religinių pasaulėžiūrų ir kuris buvo tapęs viena
nelaimingiausių nuo Kristaus nusigręžusios Vakarų „civilizacijos“ aukų. Šalin politkorektiškumą! Liberalus kapitalizmas yra tokia pati satanistinė Dievo paveikslo žmoguje
naikinimo forma kaip nacionalsocializmas ir komunizmas.
JAV tyrinėtojas Mike’as Davisas knygoje „Late Victorian
Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third
Word“ rašo: „Milijonai mirė ne anapus „modernios pasaulinės sistemos“, bet būdami per prievartą įtraukti į jos
ekonomines ir politines struktūras. Jie mirė Liberalaus Kapitalizmo aukso amžiuje; daug jų iš tiesų buvo nužudyti [...]
teologiškai taikant Smitho, Benthamo ir Millo pašventintus
principus.“ Būtent Vakarų Bengalijoje (po Palašio mūšio
1757 metais), kurios sostinė yra Kalkutos miestas, prasidėjo
nuo Kristaus mokslo sparčiai tolstančių Vakarų atnešto kapitalizmo nusikaltimų Indijoje istorija.
Daugumai amžininkų greta vienas kito minimi žodžiai
„rugsėjis“ ir „teroras“ tikriausiai prikelia atmintyje kraupius 2001 metų rugsėjo 11-osios tragedijos Niujorke, pasiglemžusios beveik 3 000 žmonių, vaizdus. Rusijos, o ypač
Šiaurės Osetijos, gyventojams 2004 metų rugsėjo 1-oji yra
didžiausio šalies istorijoje teroro išpuolio Beslane, kur žuvo
333 žmonės (iš jų 186 vaikai), diena. Rugsėjo ir teroro santykių istorija – ypatinga. Būtent rugsėjui tenka „garbė“ būti
tuo metų mėnesiu, kuriuo valdžią dviejose ypatingą vietą
krikščioniškajame pasaulyje turėjusiose valstybėse užgrobusi antikristiška valia terorą paskelbė valstybės politikos
įrankiu. Abiem atvejais tai atsitiko rugsėjo 5-ąją.
Aišku, per Didžiąją Prancūzijos revoliuciją teroro apraiškų gausu būta ir iki 1793 metų rugsėjo 5-osios. Dar prieš
metus (1792 metų rugsėjo 3–5 dienomis) vykusių „rugsėjo
žudynių“ metu „laisvės, lygybės, brolybės“ adeptai išpjovė
kelis šimtus Paryžiaus kalėjimuose kalintų asmenų, kurių

dauguma net nebuvo „politiniai“ kaliniai. Anomis dienomis nužudytos princesės de Lamballe kūno išniekinimą
kai kurie autoriai linkę aiškinti ne vien kraujo ištroškusios
minios žvėriškais instinktais, bet ir suplanuotu bei apgalvotu satanistiniu masonišku ritualu. Jau buvo nužudytas
Liudvikas XVI, o revoliucijos smurtas ir savivalė jau buvo
pagimdę atoveiksmį – Vandėjos ir šuanų sukilimus bei Jeano-Paulio Marato nužudymą, įvykdytą Charlotte Corday.
Po šimto dvidešimties penkerių metų panašų vaizdą regime
Rusijoje. Jau išžudyta (1918 metų liepos 17-ąją) caro šeima. (Vargu ar atsitiktinumas yra progresuojantis žiaurumas
nužudyto monarcho ir jo šeimos narių atžvilgiu Anglijos,
Prancūzijos ir Rusijos revoliucijose.) Stiprėja baltųjų armijų puolimas. Fanny Kaplan šauna į Leniną. (Tiek Corday,
tiek Kaplan, beje, pritarė revoliucijai, tik buvo nusivylusios
jos eiga.) Tai, kad RTFSR Sovnarkomas (Liaudies komisarų
taryba) potvarkį „Dėl raudonojo teroro“ priėmė 1918 metų
rugsėjo 5 dieną, aišku, nėra atsitiktinis sutapimas. Bolševikai buvo įkvėpti Prancūzijos revoliucinio Konvento, 1793
metų rugsėjo 5 dieną terorą paskelbusio valstybės politikos
įrankiu, pavyzdžio.
Daugeliui susirūpinusių „Vakarų civilizacijos“ likimu
„migrantų krizės“, islamo vardu vykdomo teroro Europoje
ir kitų dabarties sukrėtimų akivaizdoje nepatogu pripažinti,
kad krikščioniškai Vakarų kultūrai karą paskelbusi sekuliari
Vakarų civilizacija savo istorinį kelią pati pradėjo nuo teroro
ir genocido. „Le génocide franco-français: la Vendée-Vengé“ – taip vadinasi prancūzų istoriko Reynaldo Sechero 1986
metais išleista knyga apie 1793–1794 metų karą Vandėjoje.
(Anglų kalba knyga išleista pavadinimu „A French Genocide:
the Vendée“.) Bus įdomu stebėti, kaip ateinančiais metais
Rusija sutiks 1917 metų revoliucijos šimtmetį. Viena vertus,
Raudonojoje aikštėje vis dar guli Lenino mumija, o visoje
šalyje yra šimtai jam skirtų paminklų. Kita vertus, Rusijoje –
kitaip negu Prancūzijoje – yra pakankamai sveiko proto, kad
nacionalinės katastrofos diena nebūtų švenčiama kaip nacionalinė šventė. Kai į islamo vardu vykdomą barbarybę žmonės atsako giedodami „Marselietę“ – dainą, kuriai skambant
minios su pamautomis ant iečių „liaudies priešų“ galvomis
vaikščiojo Paryžiaus gatvėmis, – jie stoja prieš demonus,
pagalbon pasitelkdami Belzebulą (Lk 11, 15). Rusijos revo-

liucijos ir pilietinio karo įkarštyje rašytojas ir masonas Michailas Osorginas apie „Marselietę“ rašė: „Įdomu ne tai, kad
„Marselietę“, kraujo dainą, orkestrai su didžiausia pagarba
atlieka diplomatiniuose ir rūmų pokyliuose. Daug įdomiau
tai, kad jos autorius Rouget de Lisle’is buvo jos įkvėptas ir
pirmą kartą ją sudainavo savo draugo Dietricho namuose, o
po kelių mėnesių Dietrichas vėl girdėjo šią dainą, atliekamą
minios, kai ėjo ant ešafoto.“ Kelio į Europą, bejėgiškai stebinčią, kaip Alacho vardu teroristai pjauna galvas ir kitokiais
būdais žudo, pradžia yra ten, kur kadaise vardan „laisvės,
lygybės, brolybės“ masiškai kapojo galvas valstybės palaimintas teroras ir kur vyko tūkstantmetės krikščioniškosios
Prancūzijos istorijos išdavystė.
Davusi įžadus, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu pasirinko Teresės vardą šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Teresės iš Lizjė) garbei. Viena didžiausių porevoliucinės Prancūzijos pasauliui
padovanotų šventųjų iškeliavo pas Dievą 1897 metų rugsėjo
30 dieną, būdama vos 24 metų. „Mažojo kelio“ mokytoja rašė: „Meilę galima įrodyti veiksmais, o kaip aš galiu išreikšti
savo meilę? Aš negaliu padaryti didelių žygdarbių. Vienintelis būdas įrodyti savo meilę – mėtyti gėles, ir tos gėlės bus
kiekvienas mano žvilgsnis, žodis ir visi mano išoriniai nepastebimi poelgiai, kuriuos aš darysiu dėl meilės.“ Motinos
Teresės meilės kelias buvo kitoks. 1946 metų rugsėjo 10-oji
Motinos Teresės įkurtoje Dievo Meilės Misionierių seserų
kongregacijoje minima kaip Įkvėpimo diena, kada Jėzus
kalbėjo Motinai Teresei: „Aš noriu Indijos vienuolių, Dievo
meilės misionierių, kurios būtų manosios meilės ugnis tarp
vargingiausiųjų, sergančiųjų, mirštančiųjų, gatvės vaikų.
Noriu, kad neštum mane vargšams. Ar atsisakysi tai padaryti
dėl manęs? Yra daug vienuolynų, kurie rūpinasi turtingais
ir privilegijuotais žmonėmis, bet maniesiems vargšams nėra
nė vieno.“
Šventoji Kalkutos Teresė mirė – gimė dangui, kaip sakoma apie šventuosius, – 1997 metų rugsėjo 5 dieną. Vėl rugsėjo 5-oji. Gal ir neatsitiktinai.

– Andrius Martinkus –

Kai užsipildo dangus
Niekas kitas iš katalikiško paveldo neturėtų atrodyti
taip pasenę, juokinga, netikę mūsų sekuliariam pasauliui, kaip šventųjų kultas. Gal dėl to Vatikano II susirinkimas, reformuodamas liturgiją, ne tik gerokai apkarpė
jų minėjimus, bet ir visai išmetė iš kalendoriaus keletą
kitados populiarių šventųjų, pasigedęs jų istoriškumo
įrodymų. Du trečdaliai bažnytinių anekdotų ir kalambūrų
sukasi apie šventumą ir šventuosius. Kai sakyklose tam
tikromis progomis dar išlenda raginimas siekti šventumo,
nesunku įtarti, jog kunigėlis greičiausiai juokauja. Jis ir
pats nedelsiant skuba pasiteisinti, pridurti ką nors iš kito,
visiems mielesnio ir suprantamesnio, repertuaro. Dūla
bažnyčių palėpėse ne vienas nudriskęs šventųjų atvaizdas,
baigęs savo šlovingą žemišką misiją. Ir kam dar žvelgti
į tuos nustėrusius, egzaltuotus veidus? Kad įsitikintum,
koks beviltiškai nepanašus tu pats esi ir nori būti?
Bet štai dingteli, jog yra ir kita, daug keistesnė, mįslingesnė, šio reikalo pusė. Jonas Paulius II per savo popiežiavimą paskelbė kone pusę tūkstančio naujų šventųjų ir
dar triskart tiek – palaimintųjų. Ištisa dangaus gvardija!
Žinia, lenkai myli šventuosius labiau už mus, net mūsiškį Jurgį Matulaitį, kurį, kol dar nebuvo šventas, išgujo
iš Vilniaus. Vis tiek būtų neaišku, kam tiek išskirtinio
dėmesio tradicijai, kuri laikoma mirusia. Gal anas popiežius, mokėjęs kalbėti ir patikti pasauliui, šitaip stengėsi
mažinti grėsmingą prarają tarp tikėjimo ir realaus gyvenimo? Rodė žmonėms patrauklius, jiems pasiekiamus
krikščioniško gyvenimo pavyzdžius? Gal Bažnyčiai, kaip
ir masinei kultūrai, nuolat reikia naujų žvaigždžių ir šiek
tiek dvasingo glamūro? Bet toje šventųjų gvardijoje šalia spindinčių herojų, artimo meilės milžinų droviai stovi
ir pačios pilkiausios bažnytinės pelytės, kurių gyvenimo
būdu ir idealais vargu ar daug kas šiandien susigundytų.
Lieka mintis apie dangaus komandą, kažkokius slaptus

procesus su savo ypatinga logika ir taisyklėmis. Tai sferai nelabai svarbu aplinkybės, kuriomis gyvena ir veikia
Bažnyčia, kaip joje reitinguojamas tas ar kitas bažnytinis
projektas.
Motinos Teresės kanonizavimas rugsėjo pradžioje,
aišku, nebuvo jokia staigmena. Net priešingai – ne vienam atrodė, kad ji jau seniai priimta tarp šventųjų. Šios
vienuolės užsuktas dieviškos meilės misionierių sąjūdis
yra per daug ryškus stebuklas, kad ji pati būtų galėjusi
išvengti aureolės, nors gyvendama veikiau graužėsi, nei
džiūgavo dėl savo kylančios žemiškos šlovės ir sėkmės.
Ir iš tiesų visai nedaug trūko, kad Motina Teresė šį rudenį
mums būtų tik dar vienas salstelėjęs ir įkyrus Gailestingumo metų paveikslėlis, kaip, deja, yra nutikę su garsiuoju
Vilniaus atvaizdu ir kita šventa vienuole, jo sumanytoja.
Teresę išgelbėjo jos tamsa, iš mistikos žodyno pažįstamos
sielos naktys. Dievo aptemimas, o ne artumas. Daugybę
metų trukusi kankinanti būsena, kurią Teresė slėpė po alinančiu darbu Kalkutos lūšnynuose ir savo graudžia šypsena. Tie dalykai ėmė kilti viešumon tik po jos mirties,
pradėjus šventumo bylą ir rankiojant jos popierius, kurių
dalį ji pati buvo sunaikinusi, kad išvengtų dėmesio savo
asmeniui. Viskas jos gyvenime buvo daroma tik Dievo
garbei. O Dievas atsilygino tamsa ir apleidimu. Kalkutos
arkivyskupui Teresė rašė: „Nereikalinga Dievui – atstumta, tuščia, be tikėjimo, be meilės, be užsidegimo. Dangus
nieko nereiškia – man jis atrodo lyg tuščia vieta, mintis
apie jį nieko nesako, ir vis dėlto tas kankinantis Dievo
ilgesys.“ Panašių dejonių jos raštuose liejasi į valias. Ir tai
nebuvo aukštojo dvasinio pilotažo meistrės maivymasis
prieš kamerą. Kas šiandien iš ano žvalaus, savimi patenkinto Gailestingumo metų choro Lietuvoje galėtų geisti
sau tokių santykių su Dievu ar manyti, jog jie taip pat
gali būti dieviškos malonės dalis? Motina Teresė žadėjo

nusinešianti savo tamsą ir į dangų, kad geriau suprastų
ir atjaustų visus, kurie čia, žemėje, klaidžioja tamsybėse.
Nauja, įstabi šventųjų misija – globoti ir užtarti paribius,
šventumui absoliučiai priešingų dalykų teritorijas.
Nors Bažnyčia Europoje baigia prarasti bet kokį autoritetą, o nominalūs katalikai pravardžiuojami zombiais ir
ateistais, religijos istorikai ima minėti nematomąją krikščionybę, kuri esą laikosi Vakaruose, nepaisant institucinės
Bažnyčios nuosmukio. Kalbama apie niekur nedingusį
tam tikrą fundamentaliai krikščionišką pasaulio matymą,
tarpusavio santykius, net dvasinių vertybių skalę. Jeigu
tai tiesa, suprasčiau Jono Pauliaus II norą mus apstatyti
šventaisiais.
Rytmetiniai rugsėjo rūkai, kuriuos vis pavyksta atspėti
televizijos orų prognozėms, irgi veda prie minties apie tai,
kas tarpais uždengta nuo mūsų akių ir tarsi neegzistuoja.
Leidiesi žemyn nuo Išganytojo kalvos į Vilnelės slėnį,
o apačioje – milžiniškas balzganas šydas, užmestas ant
bundančio miesto. Nematyti nė vieno žmogaus ar namo,
baisiausia – nė vieno bažnyčios bokšto, kuris glostytų
žvilgsnį ir taptų kelrodžiu. Net kojas pakerta iš siaubo.
Bet uždanga ima plyšinėti, tai uniformuotos mokinių figūrėlės, ištrūkusios iš rūkų karalystės, per amžius tos pačios. Jų vedamas atsimuši ir į brangiuosius bokštus, kurių
taip trūko. Viduje, apgaubti savo sidabrinių drabužių, lyg
vis dar neišsisklaidžiusio rūko debesėlių, tave rimtai nužvelgia patamsėję šventųjų veidai. Viskas gali skęsti sidabre, bet veidų nevalia uždengti, jie visada laisvi. Kaip ir
rankos. Juk šventiesiems reikia matyti mus ir toliau dirbti
savo darbą.

– JULIUS SASNAUSKAS –
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Adrianas Zandbergas: „Nesant kairiųjų, kurie kvestionuotų
neteisingus socialinius santykius, politika žlunga“
Adrianas Zandbergas (g. 1979) – lenkų istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, vienas iš Lenkijos kairiosios pakraipos
politinės partijos „Razem“ (lenk. drauge, kartu) kūrėjų ir tarybos narių. 2015 m. gegužę įsteigta „Razem“ vos nepateko į
Lenkijos Seimą per tų pačių metų rugsėjį vykusius rinkimus.
Su šiuo metu kompiuterių programuotoju dirbančiu Zandbergu kalbasi portalo „openDemocracy“, nagrinėjančio žmogaus
teisių ir laisvių, demokratijos ir teisingumo pasaulyje problemas, redaktoriai Alexis Sakalis ir Rosemary Bechler.

– Gal pradžioje galėtumėte truputį papasakoti apie „Razem“: kas šią partiją skiria nuo kitų Lenkijos politinių partijų ir kaip ji atsirado?
– „Razem“ – tai bandymas Lenkijoje sukurti kairiosios
pakraipos alternatyvą, kurios, tiesą sakant, iki šiol nebuvo;
„Razem“ yra visavertė kairioji politinė partija. Ši erdvė metų
metus buvo užimta buvusių komunistų. Jų ekonominė politika buvo nuožmiai neoliberali. Būdami valdžioje, jie įvedė
vienodo tarifo mokesčius verslui, sumažino korporacinius
mokesčius ir liberalizavo darbo teisę. Jau neminint to, kad
entuziastingai palaikė Irako karus ir George’o W. Busho imperialistinę politiką. Visa tai buvo daroma „politinės kairės“
vardu. Ir tai mus varė į begalinę neviltį. Jei paklaustas apie
savo politines pažiūras būtum atsakęs, kad esi „kairysis“,
būtum susietas su tais postkomunistiniais, neoliberaliais ir
dešinės pakraipos politikais bei jų vykdoma politika.
Lenkijoje būta bandymų suburti nepriklausomą kairę, daugiausia universitetuose. Mūsų pagrindinis iššūkis buvo – kaip
išeiti už universiteto ribų. Ir mums pavyko – sugebėjome suburti gyvybingą politinę partiją. Lenkijoje tai ne taip lengva:
vien tam, kad galėtum dalyvauti rinkimuose, reikia surinkti
šimtą tūkstančių rėmėjų parašų.
Šiuose rinkimuose mes peržengėme 3 proc. rinkėjų balsų
barjerą. Tai reiškia, kad parlamente neturime savo atstovų,
tačiau iki kitų rinkimų gavome visuomeninį finansavimą. Šio
barjero įveikimas yra ypač svarbus, nes dabar, pavyzdžiui,
galime kurti partijos būstines visoje Lenkijoje su pakankamais ir efektyviais įrankiais, reikalingais rinkimų kampanijai. Ir, svarbiausia, dėl savo veiklos sugebėjome atverti duris
kairiosios pakraipos argumentams žiniasklaidoje, suabejoti
neoliberalia politika ir dominuojančiomis konservatyviomis
pažiūromis, kurių laikosi visos stambiosios politinės partijos
parlamente. Žinoma, tai yra tik pirmieji žingsneliai. Laukia
ilgas kelias, kol po pergalingų rinkimų Lenkijoje bus galima
imtis progresyvių darbų.
– Kai minite šį pasiekimą, dažnai pabrėžiate faktą, kad kuriate kairiąją partiją iš pagrindų, kad pradedate nuo nulio.
– Mes paprasčiausiai neturime didelio pasirinkimo. Nėra
taip, kad mums tereikėtų suburti draugėn jau egzistuojančias politines organizacijas tam, kad darytume politinę įtaką,
kaip buvo naujųjų kairiųjų atveju įvairiose Vakarų Europos
valstybėse po 2008-ųjų. Jei palygintume Lenkiją su Ispanija, mūsų ir „Podemos“ [kairiosios pakraipos Ispanijos partija – K. D.] patirtį, tai būtų du skirtingi pasauliai.
„Podemos“ gimė iš socialinės mobilizacijos bangos, kuriai
tereikėjo politinės formos save reprezentuoti. Akivaizdu,
kad Lenkijos kapitalistinio išsivystymo stadija visai kita:
profsąjungų dalyvavimas ir socialinio aktyvizmo lygis yra
žemas. „Razem“ neturi galimybės pasinaudoti jau veikiančiais socialiniais judėjimais: mes privalome veikti kaip partija ir drauge skatinti socialinę mobilizaciją.
– Portale „openDemocracy“ esame aptarinėję įdomias
„Podemos“ derybas su socialiniais judėjimais. Visos pusės
yra labai ambicingos. Tačiau jūs kalbate apie išskirtinį iššūkį, kylantį iš politinių aspiracijų ir vilties stygiaus?
– Nemanau, kad tai būdinga tik Lenkijai. Ši problema
egzistuoja daugelyje Europos šalių. Auga skaičius rinkėjų,
kurie politinės sistemos atžvilgiu neturi jokių lūkesčių ar
vilties, kad jų balsai galėtų ką nors reikšti, kad jiems duoti
pažadai bus išpildyti, kad koks nors politinis judėjimas spręs
jiems aktualias problemas.
Šis rinkėjų cinizmas neatsirado „tiesiog“. Tai tiesioginė
ilgus metus trunkančio tikro pasirinkimo stygiaus pasekmė,
kai dėl globalizacijos spaudimo centro kairės ir centro dešinės vyriausybės vykdė panašią politiką. Nesant kairiųjų,
kurie kvestionuotų neteisingus socialinius santykius ir teiktų tvarių perspektyvų, kaip pasaulį pakeisti į gera, politika
žlunga. Ji tampa administracija, kurioje veidai ir simboliai
keičiasi, o politika – ne.
Šis vilties stygius yra kertinis: jei žmonės neatgaus tikėjimo politinėmis permainomis, kurios būtų įmanomos rinkimų būdu, politinis pasyvumas toliau silpnins progresyviąją
stovyklą ir prisidės prie dominavimo arba neoliberaliųjų
technokratų – esamos sistemos vadybininkų, – arba tų, kurie
kvestionuoja ją, bet iš dešinės pakraipos perspektyvos.

Būtent taip ir nutiko Lenkijoje. Pereinamuoju laikotarpiu
(praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje) buvo
išsikeltas toks šūkis: „Vejamės Vakarus, taigi turime prie jų
priderinti savo ekonomiką; alternatyvos nėra.“ Nesant patikimos kairiosios politikos kaip alternatyvaus pasirinkimo,
autoritarinė dešinė užgrobė erdvę. Žinoma, su šia problema
susiduriama visoje Europoje: socialinės grupės, kurioms
tradiciškai atstovavo kairiosios pakraipos politinės partijos,
pamatė, kad socialdemokratai apleido jas.
Pasekmė: tos socialinės grupės pamažu atsigręžė į kraštutinę dešinę, kuri nepasitenkinimą dėl ekonominių sunkumų
efektyviai verčia neapykanta migrantams, gėjams ir įvairioms mažumų grupėms. Šiuo požiūriu Lenkija nėra išskirtinė, tiesiog kitur šie procesai vyko anksčiau ir buvo kur kas
stipresni.
– „Razem“ sulaukė nemažai paramos. Tai kaip jūs sprendėte tą vilties klausimą?
– Iš pradžių visi turime susitaikyti su tuo, kad neoliberalams puikiai sekėsi įžiebti viltį dėl individualios sėkmės.
Tačiau metų metus trukęs laukimas, neatnešęs jokios apčiuopiamos sėkmės, baigėsi socialine frustracija. Tad dabar
didžiausias politinis klausimas: kas sugebės tą nepasitenkinimą atliepti?
Pavyzdžiui, Lenkijoje, turime tokį neįprastą reiškinį – darbuotojus, kurie klaidingai apibūdinami kaip „dirbantys savarankiškai“. Tiesą sakant, šie žmonės tėra darbininkai: jie
buvo priversti įregistruoti savo verslą tam, kad juos samdančios korporacijos galėtų sumažinti įdarbinimo išlaidas. Ir,
žinoma, šie žmonės labai dažnai klaidingai suvokia pasaulį:
jie įsitikinę, kad yra rizikos nebijantys savo pačių laimės kalviai, besimušantys į milijonierius. Viena iš mūsų užduočių –
pasakyti jiems tiesą, parodyti, kad jie klysta, tačiau drauge
suteikti jiems realią viltį pakeisti savo gyvenimą: dėl viešųjų
paslaugų prieinamumo ir ilgalaikio gyvenimo stabilumo užsitikrinti socialinį saugumą, kuris šiuo metu iš jų atimtas.
Kad galėtų kovoti už šias teises, jie turi susiburti ir liautis
tikėję, esą vienintelis būdas užsitikrinti ilgalaikį gyvenimo
saugumą – tai savo jėgomis, pavieniui konkurencinėje kovoje įveikti visus kitus. Norint suteikti realią viltį reikia sudaužyti tą netikrą neoliberalų jiems įpirštą viltį, supažindinti su
tikrove ir parodyti praktišką ir realistišką išeitį.
– Tačiau kaip savoje visuomenėje sukurti naujas reikiamo masto priemones, kurios paskatintų pokyčius? Nuo ko
pradėti?
– Turime užpildyti atsivėrusią tuštumą. Anksčiau darbininkas, susidūręs su problemomis darbovietėje, galėdavo
kreiptis į profsąjungą, ir ši jam suteikdavo pagalbą. Po Lenkijos transformacijos daugelis ekonomikos šakų visai neturi
profsąjungų. Milijonai darbininkų neturi jokios dalyvavimo
profsąjungose patirties, jokios kolektyvinių derybų dėl atlygio ar darbo sąlygų patirties. Tradicinės profsąjungos negali
įžengti į mažai apmokamo, nesaugaus ir neužtikrinto darbo,
pavyzdžiui, sargo ar valytojo, sferą.
Ką mes stengiamės daryti, tai žingsnis po žingsnio mažinti šį atotrūkį. Pavyzdžiui, valstybiniai universitetai užsako
apsaugos paslaugas iš privataus verslo, kuris samdo sargus
šiems nepalankiomis sąlygomis. Mes sugebėjome pasiekti, –
nes esame politinė partija, – kad į šią padėtį būtų atkreiptas
žiniasklaidos ir visuomenės dėmesys. Padedame apsaugos
darbuotojams vienyti jėgas, kad jų problemos būtų svarstomos viešai. Kai buvo išrinkti nauji universitetų vadovai,
suorganizavome kampaniją ir trijuose šalies universitetuose
pasiekėme pergalę: netikusios samdos sutartys buvo pakeistos normaliomis darbo sutartimis. Pasiekėme apčiuopiamų
pokyčių ir užsitarnavome pasitikėjimą.
Steigdami savo partijos biurų tinklą siekiame paversti juos
socialiniais centrais, vietomis, į kurias atėję žmonės galėtų
susiburti į vartotojų kooperatyvą arba įsitraukti į veiklą, susijusią su švietimu. Norime, kad „Razem“ būtų pačiam socialinio gyvenimo sūkury. Galima sakyti, kad tai yra grįžimas
prie šaknų. Kaip socialdemokratai patraukė savo pusėn darbininkų klases ir įtikino dirbančius žmones, kad jie – bendro
intereso siejama klasė? Jei atsigręžtumėte į XX a. pradžios
Vokietiją, pamatytumėte darbuotojų kooperatyvus, apimančius sportą, teatrą, savišvietą, – visos šios gyvenimo formos
buvo politizuotos. Mums reikia atgaivinti šią dvasią.
Kas padeda kovoti su jaunų žmonių apatija politikos atžvilgiu? Tai, kai politika nustoja būti tuo, „ką jie daro“, ir
tampa tuo, „ką mes darom“. Neoliberalai padalino visuomenę į milijonus tarpusavyje besivaržančių individų, kurių
kiekvienas laiko vėliavą su užrašu „Pasidarysiu pats!“ Neužtenka šnekėti apie alternatyvą, mes turime pademonstruoti,
kad kooperacija veikia. Ir tai jau vyksta. Pastebimai išaugo
tokių įvairiose vietose dygstančių kooperatyvinių iniciatyvų
skaičius. Manau, tai esminis dalykas.

– Tie jūsų minėti „save įsidarbinę“ žmonės vis tiek pirmiausia bus individualūs asmenys, ar ne? Kaip nusakote tą
didesnįjį reikalą, į kurį jie galėtų įsitraukti?
– Kad tie individualūs strategai išgyventų, turi organizuotis. Tai ne pirmas kartas istorijoje – tradiciniai kairieji judėjimai taip pat bandė įlieti individualių pastangų dinamikos
į kolektyvinę patirtį. Amatininkai, daugybės šalių ūkininkai –
šių žmonių veiklos sferose kooperatyvai suteikdavo kolektyvinio veiksmo patirties. Žinoma, tai nenutinka per naktį.
Puikiai suprantame, kad socialiniai pokyčiai, apie kuriuos
kalbame, neįvyks, vos tik kairieji laimės rinkimus. Turime
ugdyti socialiai aktyvius žmones. Tačiau akivaizdu, kad politinės partijos lygiai taip pat turi mąstyti, kaip palengvinti,
t. y. kokiomis valstybinėmis priemonėmis skatinti šių socialiai aktyvių žmonių santalkų augimą ir vystymąsi.
– Tai, kad individai galės rinktis kolektyvinę veiklą, užuot
kliovęsi valstybe kaip atseit vienintele galima alternatyva,
galėtų būti didelis pranašumas.
– Susidomėjimas kooperatyvizmu yra daug žadantis. Jis
sustiprėjo po 2008-ųjų, kai daugelis akivaizdžiai pamatė,
kad susibūrusiems į kooperatyvus lengviau išgyventi. Manau, kad viena iš didžiųjų Europos kairiųjų užduočių – sugalvoti, kaip valstybė galėtų paremti kolektyvinės veiklos
bandymus.
Pateiksiu pavyzdį. Lenkijoje ideologinė meilė individualiai veiklai išvirto į labai praktiškas neoliberalų įsteigtas
institucijas. Jei esi bedarbis, tau siūloma pradėti savo verslą –
valstybė skiria pinigų smulkiojo verslo pradžiai. O kodėl nepadarius atvirkščiai? Kodėl, užuot rėmus individualų verslą,
nepadėjus draugėn demokratiškais pagrindais susiburti 20–30
žmonių, kad šie galėtų pretenduoti į didesnį finansavimą ir
įkurti funkcionuojantį kooperatyvą? Tai visiškai įmanoma,
praktiška ir lengvai įsivaizduojama. Tokiais savarankiškais
dariniais būtų galima sekti. Kai matai žmones, organizuojančius savo darbą demokratiškai ir kontroliuojančius savo
gyvenimą, ne kovojančius tarpusavyje, o besikooperuojančius, tai teikia vilties.
– Kokios jūsų partijos ypatybės padėjo sprendžiant šias
problemas?
– Stengiamės atgaivinti tai, kas būdavo pagrindinė demokratiškų kairiųjų stiprybė: tai įtampa tarp labai praktiškų
politinių pasiūlymų ir drąsios žymiai teisingesnės ekonominės sistemos vizijos. Drąsa padėjo praplėsti įmanomų dalykų ribas, o praktiškumas – pritraukti žmonių. Kaip matyti
daugelyje Europos valstybių, be šios įtampos, kurstančios
kovą dėl realaus gyvenimo, demokratiški kairieji yra mirę.
Tačiau balansuoti tarp šių dviejų polių nėra lengva. Menka
nauda iš universitetinių socialistų, kurie tik sėdi ir diskutuoja
apie „revoliuciją“. Bet nenorime eiti keliu tų, kurie iš didelio
praktiškumo pritarė Vašingtono konsensusui.
Tarkim, debatai dėl „Brexit“. Kiek suprantu, pagrindinė
britų kairiųjų, siekusių pasilikti Europoje, problema buvo ta,
kad jie nežinojo, kaip pasakyti: „Norime pasilikti Europoje,
bet ne dabartinėje Europoje, kuri yra neoliberalų projektas.“
Kaip organizuoti palaikymo kampaniją už tai, kas, tavo manymu, negali egzistuoti be visapusiškos reorganizacijos?
Būta bendros „pokyčių“ idėjos, tačiau be išsamesnio jos pristatymo kampanija tapo visiškai neįtikinanti ir perdėm hipotetiška, kad pajėgtų emociškai mobilizuoti žmones.
Ir ši problema tebeegzistuoja. Daugybė kairiųjų judėjimų
kalba apie ES demokratizavimą. Ne be priežasties. Tačiau
šiuo metu turime tik ganėtinai blankią viziją, kuri menkai teatliepia kasdienę europiečių patirtį. Ko mums dabar verkiant
reikia, tai simbolinių, bet drauge ir praktinių veiksmų, kurie
pagautų masių vaizduotę. Aš visiškai palaikau Varoufakio
pasiūlymus, bet bijau, kad Europos centrinio banko protokolų skelbimas internete – ne visai tai, ko reikia. Turime
imtis realesnių dalykų, tarkim, europinių bazinių socialinių
išmokų, minimalaus darbo užmokesčio ar bet kurios kitos
minimalias pajamas užtikrinančios formos. Apsitarkime,
įvertinkime sąnaudas, įvardinkime skaičius: tarkim, kiekvienam namų ūkiui skirkime po 200 eurų per mėnesį – kaip
europinės socialinės politikos išdavą. Surenkime emocingą
kampaniją, ir Europos integracijos idėja garantuotai sulauks
daugiau žmonių pritarimo negu (nors ir būtinas) institucinis
skaidrumas.
Jei norime daugumos pritarimo, turime kalbėtis su žmonėmis, kurie ne itin domisi politika, kurie nėra pratę svarstyti
prekybos sutarčių, su žmonėmis, kurie kiekvieną mielą savaitę, kiekvieną mėnesį stengiasi išgyventi, išlaikyti bent šiokį tokį stabilumą. Tiesioginės išmokos šiuo atveju yra puiki
išeitis, kaip rodo tiesioginių išmokų ūkininkams pavyzdys;
Nukelta į p. 6
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Dar šeši Sigito Gedos laiškai
Kaip esu sakęs („Š. A.“, 2013.II.1), turiu pluoštelį Sigito
laiškų, rašytų man į kariuomenę. Tuokart paskelbiau keturis iš jų. Dabar ryžtuosi skelbti dar šešis. Šieji, kaip ir anie,
įdomūs bent keliais aspektais: kaip Geda mato tuometinę
mūsų literatūros situaciją; kaip interpretuoja savo ankstyvąją
kūrybą; kaip ruošiasi rašyti poemą „Žalgiris“... Vienoje kitoje
vietoje pataisiau skyrybą ir rašybą.

A. A.

Vilnius
66.I.6
Alfonsai,
džiaugiuosi, kad parašei. Dėkoju už visus sveikinimus ir
linkėjimus. Iš tikrųjų, prisirinko daugybė dalykų, kuriuos
reikėtų aptarti. Tai duotų daug naudos ir man, ir tau.
Pirmiausia gal šiek tiek naujienų.
Tris dienas prasėdėjau rašytojų suvažiavime. Peršasi išvada, kad mūsų respublikoje susidarė bene palankiausios
sąlygos menui tarpti. Tos nuomonės laikosi ir V. Kubilius.
Sako, kitos sąjunginės dar gyvena 1961–62 metus (mūsų
požiūriu). Ogi kalbėjęs „Znamia“ redaktorius (apie 1 val.
laiko) dar kartą priminė (netiesiogiai), kad kulto pozicijos
dar gana patvarios. Dabar jie dangstosi tradicijų saugojimu.
Apie tai gerai pašnekėjo A. Bieliauskas. (Netrukus „Pergalė“ spausdins jo naują knygą „Kauno romanas“. Sako – geriausias iš jo parašytų.) Kruviną kalbą pasakė M. Sluckis.
Esmė maždaug tokia – žmonės, kurie kaišioja koją literatūros žengimui į priekį, nemato, kokią baisią fizinę žalą daro
rašytojams. Šaukė kritikus augti, dėkodamas, kad jie suprato
ir palaikė ieškojimus iki šiol.
J. Marcinkevičius pasisakė prieš lygiavos principą literatūroje. Yra, sako, mažesni ir didesni talentai. Kiekvieną reikia pastatyti į savo vietą. Priminė „liūdnai atmintiną 1963 m.
pasitarimą“. Gale kaip tvojo apie mane – kai kas net žiaukčiojo! Sako – ir dar aš norėčiau išskirti jauną poetą Sigitą G.
Po karo mūsų literatūroje dar nė vienas poetas nedebiutavo
taip drąsiai, tvirtai ir savarankiškai...
Vl. Šimkus – irgi atitinkamai mane apdorojo. Taip, kad
mano markė smarkiai pakilo. Jau šnekėjau per radiją „į tautą“ apie savo knygą iš 4 ciklų (liaudis suprato, kad 4 knygos
išeis iš karto!). Per televiziją Maldonis pranešė, kad išeis
mano knyga.
Visa tai jerunda ir važiuojam toliau. Skaičiau ir „Sieną“, ir
„Ant ko laikosi pasaulis“. Ar tau nešovė į galvą jas sugretinti? Ten moteris, čia moteris, ten epocha, čia epocha.
Meras man nepatiko. Pirmiausia nubyra visi jo [...] papuošalai, prisegti prie kiekvieno skyriaus. Kas tiko „Lygiosioms...“, tas netinka čia. Tai spekuliacija vienąsyk
pasisekusia forma. Šlykštu nuo sentimentalumo ir prievartinio tąsymo. Knyga eina ne pati, iš vidaus, o traukiama.
Antradienį bus rašytojų klube „Sienos“ aptarimas. Man
atrodo, kad šita poema galutinai įteisino realistinę simboliką, sąlyginę situaciją, sąlyginį vaizdą, nekalbant apie tai,
kad kažkur labai sukonkretino žmogaus koncepciją mūsų
literatūroje. Gyvenimo prasmės, žmogiškosios prigimties
problemas. Kartu labai pasuko į etinę problematiką. Rusų
jaunoji poezija, turbūt, yra labiau socialinė („Znamia“ 11 nr.
paskelbti nauji Jevtušenkos eilėraščiai). Nesinori nusišnekėt,
bet, turbūt, tik nuo „Sienos“ prasideda modernizmas lietuvių
literatūroje. Tai jau ne klasika! V. Kubilius sako, kad baigėsi
kažkoks vienas etapas mūsų literatūroje. Vien eksperimentavimo ir šaukimo apie žmogų užtenka. Reikia kažko naujo.
[...]
Eina naujas lietuviškas filmas. Begirdama užkimo visa Sąjunga. Žinoma, geriausias iš pastatytų, bet dar toli gražu. Gal
tau pasiseks jį kur nors pamatyt („Niekas nenorėjo mirti“).
[...]
Buvau per naujuosius namie, grįžau neseniai, todėl ir atsakau pavėluotai. Išlygai eilėraštukas –
		
		
		
		

Kas ten taškosi, kas tūno
Nuo žaros iki žaros.
Tai seniausieji gyvūnai
Naktį šviečia ežeruos.
Laukiu! Sigitas

●
Alfa,
gavau tavo laišką. [...]
Iš namų sugrįžau praeitą penktadienį. Trečiadienį gyniau
diplominį darbą. Parašė labai gerai. Šiaip – nieko naujo.
„Pergalės“ ir „Lit. ir meno“ padidinimą atkėlė iki rudens.
Tai dėl mano įsidarbinimo kol kas nebeaišku.
Birželio pradžioje prasideda poezijos pavasario dienos.
Šiemet įtraukė ir mane į tuos važinėjimus po respubliką.
Buvo vienas susirinkimas Rašyt. sąjungoj. Aputis pasakė
kalbą dėl Juškaičio. Sako, laikas reabilituoti jį kaip poetą ir

padėti materialiai. Kiti užpuolė „Tarybinę moterį“, „Kom.
tiesą“ dėl spausdinamos lit. medžiagos silpnumo. Galgi pajudės ratas.
Perskaičiau Siniavskio ir Danielio baigiamąjį žodį teisme.
Labai kieti daiktai. Rusai visgi galės kada nors didžiuotis,
kad bent vienas žmogus išdrįso daužtis į sieną, kuri, deja,
nesupuvusi...
Gavau anglišką monografiją apie Šagalą. Stebuklas. Vienas paveikslas – revoliucija. Vienoj pusėj – geltonas-raudonas knibždėlynas, visi atstatę šautuvus, kitoj – šagališkas
kaimas, vyras su žmona guli ant stogo, vaikiukas, gyvuliai,
žemai vienas – verkia, kitas žmogelis jau partrenktas, ant
krėslo sėdi didžiulis pasakų ožys, o per vidurį „niekieno žemėj“ stovi stalas, mažytis Leninas aukštyn kojom skraido
viršum stalo, raudona vėliava, ištrūkusi iš jo, lekia į kaimelio
pusę...
Taip pat perskaičiau niekur neskelbiamą B. Pasternako
autobiografiją, rašytą užsieniniam leidiniui. [...] Apie Majakovskį rašo, jog jį pražudė gyvenimo suvisuomeninimas.
Formulė „Majakovskis buvo ir tebelieka geriausias epochos
poetas“ atitraukusi dėmesį nuo Pasternako ir padėjusi jam
(P.) išlikti.
Parašyk, ar turi 5 nr. „Pergalės“.

giedodami, pvz., špokas – išskečia sparnus, užlaužia sprandą
ir visas dreba giedodamas... Tas gamtinis pasiutėliškas lėkimas, apsvaigimas, visų dvasinių ir biologinių jėgų įtampa,
aukščiausias taškas. Žmogus, turbūt, tos giesmės viršūnė. Ir
didžiausia nelaimė atplėštam nuo stichijų.
Keistas jausmas apima, kuomet žiūri į senoviškus namus,
kur vienam gale žmonės, kitam gyvuliai... (Higienos, kultūros požiūriu tai, žinoma, velniava, bet...) Arba kartą ėjom
Neries paupiu. Senis aria daržą prie pat langų. Arklio galva
prie pat stiklo. Įsivaizduok, kad kambary yra mažas vaikas.
Kaip jam visa tai atrodo.
Nesu tikras, ar aš vienas taip jaučiu būtį. O patsai Strazdelis kaip jautė? Abejoju, ar Čiurlionio kosmosas yra svetimas.
Galbūt, tu vartoji ne tą žodį. Visgi, tai yra Čiurlionio vidinio
pasaulio dalis, sudvasinta, pakili. Yra viena gera ištrauka iš
Čiurlionio laiškų; ji man labai patiko, atrodo, turi kažką bendra su Strazdeliu:

Linkiu sėkmės! Sigitas

Amžino grožio, saulės, pasakos, fantazijos kraštas... Čiurlionis į ten veržėsi vienas, Strazdas, man atrodo, būtų nepalikęs ir visų kitų žemės gyvių... O gal skirtumas tik poetinėj
dvasioj, patyrime? Vienam artimesni kalnai, jūros, žvaigždės, kitam karvės, vėžiai.
Mane dabar dažnokai kamuoja poetinės dvasios arba vidinės energijos klausimas. (Ypač įdomus čia Bodleras.)
Atrodo, kad žmogaus dvasia siekia prasimušti pro visus dėsningumus, išeiti iš visų varžtų, pasklandyti ir kristi negyva
ant akmenų... Tas prasiveržimas yra gražiausias dalykas.
Įdomu, kaip tu šifravai „erdvių atsidarymą“. Aš tik po mėnesio supratau, kad erdvės atsidaro, tai reiškia – išeina Strazdo
dvasia. Didelis, raudonas paukštis kabo begalybėje, o saulės
sistema, žemė ar kas eina ratu apie jį...
Labai patiko tavo mintys apie savivoką, mitologiškumą (jo savitumą). Įdomu būtų sulyginti gėrio–blogio liniją
„Strazde“ su Marcinkevičiaus „Siena“. Man atrodo, kad ten
problema Būtis–Nebūtis irgi lygi gėriui–blogiui.
Galbūt, aš čia daugiau supainiojau dalyką, negu ką nors
paaiškinau...
Mačiau Rokišky L. Šepkos darbus. Visi Kristaus kančių
keliai (nuo prapuolusios avelės iki nukryžiavimo) išdrožti
kaip jo paties, Šepkos, lietuviško Kristaus, žemiškieji keliai.
Stebuklas. Genijus.
Tuo ir baigsiu!
[...]
Sigitas
66.VI.14

Atsiųsk man Pakalniškio straipsnį.
[Data pašto antspaude 28-5-66]
●
Alfonsai,
[...]
Tačiau aptarti du dalykus iš „Strazdo“ visgi norėtųsi. Ypač
tuos, kurie turi reikšmės mano tolesniam darbui. Tai poetinė problematika, poetinės pasaulio koncepcijos ar kaip jas
pavadint (1) ir poetinis pasaulis (2). Be to – poetinė dvasia (3). Man lengviausia apibūdinti trečia – rašyta Danielio
ir Siniavskio proceso metu, turint galvoje save, savo tėvą,
Strazdą, Lietuvą ir t. t. (Dedikacija atėjo į galvą tik parašius.
Iš pradžių norėjau skirti Marcinkevičiui, paskui Šimkui...)
Dar neseniai išsiaiškinau, kad poemoje yra ir Lietuvos likimo tema, Lietuvos vado ar tėvo problema. Ypač ji įdomi
„Karčiamoje“, kur iš pradžių susidaro iliuzija, kad viską
tvarko šlėkta. Bet greit jis atsiduria po stalu... Po 6-to posmo
pridėjau dar vieną
		
		
		
		

Tai prigerbia kokią Ievą...
Per žvaigždynus lėkdama,
Tai didžiulė, tai bejėgiška
Šoka trypia Lietuva.

Nenorėčiau daug paistyti pats. Tik dar du daiktai – dėl jos
ryšio su ankstesnių eilėraščių visuma. Tai lyg baigiamasis
ratas. Ir problema, kuri čia vadinama „kentaurizmu“. Kai
kas man jau patarinėja išimti kentaurą. Palikti tik ŽmogųPaukštį. Aš nemanau. Man atrodo, jog per antrą įvaizdį (kentauro) Strazdas susiejamas su bendražmogiškais dalykais,
kitų kraštų senove. Parašyk, kaip tau atrodo.
Daugiau – nupirkau tau Sartro „Žodžius“. [...]
Poema labai patiko vienam Amerikos lietuvių rašytojui.
Per Šimkų padovanojo labai gero emigrantų poeto A. Mackaus rinkinį.
Šiaip nieko. Nupirksiu, kai pasirodys, „Poezijos pavasarį“.
Martinaičio knygą.
Linkiu stiprybės! Sigitas
[Data pašto antspaude 6-6-66]
●
Alfa,
tavo laiškas mane sujaudino. Tikriausiai tu išmanai apie
mano rašinėjimus daugiau už mane, tai išeitų – geriau supranti ir mane, t. y. geriau negu aš pats save ar kaip čia pasakius. Laišką radau sugrįžęs nuo Sartų, kur visą savaitę
turėjau laimės gėrėtis, kaip žalios gegužės spokso į žuvis,
lyg atpažintų vienos kitose savo praeitį ir ateitį – skaitytų gyvą būties knygą. (Šagalas piešia pusė žuvies, pusė gegutės;
gegutė jam – žuvis su sparnais, o varlių balsai, mano supratimu, artimi gegutės kukavimui, ypač kai gegutė falšuoja...) Ir
dar keistesnių daiktų mačiau, pvz., baltai žalia šviesa paupy
(nušienautos pievos), maudosi mergos ir iš tolo į didžiulius
žalius kūnus žiūri baltas arklys... Nu, ir velnias jo nematė!
Kalbėkim apie tą vientisumą. Retkarčiais man ateidavo į
galvą tokie dalykai: žmonės, paukščiai ir gyvuliai kalbasi
viena kalba, vieni kitus kuo geriausiai supranta, nieks nieko
neskriaudžia ir visi lekia kažkur, sukasi, verčiasi. Savotiška
ekstazė. Man atrodo, kad tokius dalykus patiria paukščiai

„Sparnai mano sveiki,
nuskrisiu aš į amžino grožio, saulės, pasakos, fantazijos kraštus,
į užburtą kraštą,
į gražiausią žemėje kraštą ir ilgai žiūrėsiu, kad vėliau tu
galėtum tai
išskaityti iš mano akių...“

●
Sveikas, Alfonsai,
nuolatos atsiduriu tokiose sąlygose, kur rašymas paskutinėj vietoj. Savaitę prabuvau prie Sartų, o dabar rašau tau iš
kūrybinių d. stovyklos, iš Birštono. Čia jau kelios dienos.
Nieko doro neveikiam. „Suderinam“ nuomones apie literatūros dalykus. Gal ir gerai...
Aš tebesisuku apie savo „Žalgirį“. Jau sustojau prie Vytauto Didžiojo paveikslo. Poema turėtų būti apie jį; apie Žalgirį
tik kaip apie rezultatą. Šiuo metu man atrodo, kad Vytauto
gyvenimas ir veikla leidžia išvystyti, pratęsti Strazdo koncepcijų galus. Paklausyk – Vytauto laikais Lietuva pasiekė
savo optimumą, apogėjų. Vytautas suvokė save ir savo tautą
istoriškai (1) (čia buvo mano protėvių žemės ir aš šventai
ginsiu protėvių palikimą). Poezijoje tai tik XIX a. gale padarė Maironis. (2) – Vytautas suvokė Lietuvą tarp tautų, jos
vietą, tikslus ir ateitį. Ir trečia – suvokęs suprato, kad vienintelis kelias Lietuvai išlikti yra kova. Žalgiris – pakilimas į
kovą su amžinuoju blogiu, tragiškai baisus pakilimas.
Vieną naktį beveik fiziškai jaučiau, kaip Vytautas su visa
Lietuva traukia į Žalgirį. Prie Lietuvos sienos jų palydėti susirenka visi Lietuvos gyvuliai ir paukščiai. Tai šita žmonių ir
gamtos linija būtų viena, antroji – patriarchato išgarbinimas,
aktyvizacija. Trečia – kaip nugalėti blogį. Nu, ma jį velniai!
Kol kas čia buvo tik pora susitikimų, bet jau ir iš valdžios
pusės buvo akcentuotas nacionalinės specifikos mene (remiantis vykusia paroda Maskvoje) klausimas ir meno teorijos, estetikos ir filosofijos kiauliška padėtis Lietuvoje. Čia
numatytos net kažkokios priemonės (naujo žurnalo kryptis
Kaune ir kita velniava).
[...]
Linkiu sėkmės! Sigitas
66.VII.22
Nukelta į p. 13
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Pastebėjimai iš Latvijos: ar rašytojas jau marginalinis reiškinys?
Prieš kelerius metus latvių rašytoja Gundega Repšė išleido
interviu rinkinį „Rašytojai YRA“ (Gundega Repše, Rakstnieki
IR, Rīga: Dienas Grāmata, 2012). Pokalbiuose su keturiolika
žymių latvių rašytojų įvairiais aspektais apžvelgiama nacionalinės literatūros ir jos kūrėjų padėtis šio amžiaus pradžioje,
praėjus dvidešimčiai nepriklausomybės metų. Akcentuojamas valstybės ir kultūros santykis, kūrėjų pilietiškumas ir atsakomybė, jų būsena globaliame pasaulyje, kolaboravimo
apraiškos, latviškosios tapatybės ženklai, latvių literatūros
nuosmukis ir kiti klausimai. Artėjančios Baltų vienybės dienos (rugsėjo 22 d.) proga pateikiame keliolika šios knygos
ištraukų.

Poetas ir vertėjas Edvynas Raupas (Edvīns Raups,
g. 1962) apie kūrėjo atsakomybę, kai padėtis kultūros srityje
tiesiog apgailėtina.
Su ta atsakomybe yra taip, kaip yra. Ar aš galiu atsakyti
už sprendimą, kurį priima vienas ar kitas deputatas, ministras, valdininkas? Ne, negaliu. Žmogiškai negaliu. Politiškai
galėčiau, ar ne? Galėčiau prieštarauti, yra plati visuomeninė
erdvė pasireikšti menininkui, kad jį išgirstų. Kartkartėmis. Ir
čia iš kalbos gelmių išnyra žodelis „demokratija“. Demokratinėje valstybėje visiems leidžiama kalbėti tai, ką jie galvoja.
Sprendimų priėmėjai irgi panašiai protauja. Jie mano – te
pakalba žmogus!
Tai skeptiškoji atsakymo pusė. Optimistinė yra tokia: savas žodis irgi evoliucionuoja. Nes minčių ir mąstymo kilmė yra prigimtinė. Mintys sumuojamos kaip ir veikla. Kuo
daugiau žmogus mąstys, kaip pagerinti savo gyvenimą, tuo
didesnė galimybė, kad jį lydės ir atitinkamas poelgis. Mano
išvada yra tokia: latviai – būtent latviai – po Nepriklausomybės iškovojimo euforijos pernelyg pasitikėjo savo „geraisiais“ vadais, esą šie nuves juos į saulėtą rytojų. Patikėjo jais
ir nuėjo miegoti. Laukė stebuklo, kai pavieniai veikėjai labai
greitai mąstė ir veikė. Ir susikūrė sau šviesią ateitį.
Kultūros sritis yra tiesiog apgailėtina. Per dvidešimt metų
nesubrendo nė vienas rimtas aktyvistas – žmogus ar institucija, – kuris bent publicistiškai pašūkautų. Apie bendrą reikalą, o ne apie atskiras reikmes. Asmeniškai esu įsitikinęs,
kad nedrąsiausia Latvijos masė yra kultūros valdininkija,
kultūros įstaigų administracijos. Nes jie tiesiogiai pririšti
prie valstybės maitintojos, pinigų lovio. Tarsi kultūros žmonės, tačiau kovoti už kultūrą kaip vieną iš valstybės pagrindų jie neišdrįsta. Jiems svarbu išgyventi, tai mane siutina.
Pirmiausia siutina ta vergiška moralė, būtent tokia ji vyrauja
kultūroje.
Individualus gimtosios kalbos gynimas yra etinės prigimties klausimas. Bet etiniai klausimai yra ta pati žmogaus
proto išmonė, esą pirmiausia reikia išugdyti vaikus mokykloje, jeigu norime demonstruoti bent kokį rūpinimąsi pačių,
suaugusiųjų, sukurtų struktūrų išlikimu (turiu omenyje Latvijos valstybę). Šiuo metu Latvija neturi jokios pozityvios
ideologijos, todėl ir mes, tauta, primename lėtą organizmo
agoniją. Ideologija yra išmonė, kuri stumia pirmyn dideles
struktūras – valstybę, visuomenę, tautą. Bet rašytojas kūrėjas niekada nebuvo ideologas a priori. Jis toks gali tapti,
jeigu nori. Kaip ir bet kurios profesijos individas. Bet neabejotinai rašytojai a priori, tikrąja šio žodžio prasme, yra savo
tautos, kalbos liudininkai, tokie jie ir liks.
●
Literatūrologas, prozininkas Guntis Berelis (g. 1961):
medijos ir radikalių permainų iliuzija.
Pasaulio medijų krizė interneto ir socialinių tinklų laikotarpyje – visaip nuvalkiota tema. Nuo to krizė nesumažėjo,
ji tebelieka reali. Mažai valstybei ji yra dramatiška – niekam
nebereikalinga nepriklausoma spauda. [...] Aš net mąstau,
kad šiandieninė padėtis – tai tik žiedeliai, uogyčių teks dar
palaukti. Artimiausiais metais tradicinės spaudos sistema tiesiog sunyks, ir ne tik Latvijoje: juo mažesnis laikraštėlis, tuo
griežtesnė cenzūra, tai savaime suprantama, bet kuo griežtesnė cenzūra, tuo mažesnis laikraštėlis, ir šis užburtas ratas
galų gale pribaigia laikraštėlį. Į kultūros periodikos išnykimą reikia žvelgti ne tik kaip į Latvijos krizės ir nacionalinio
bukumo reikaliuką, bet ir pasaulio medijų krizės kontekste.
Visa ligšiolinė latvių literatūros istorija liudija, kad radikalios permainos įvyksta kartą per ketvirtį amžiaus – jeigu
patinka, tai galima vadinti iliuzija arba kartų kaita. Knygoje
„Nevalgyk šio obuolio, tai mano kūrinys“ apie šiuos reikalus
daug mąsčiau. Aš tai vadinu literatūros paradigmų kaita, bet
ne tai svarbiausia. Ankstesnis lūžis, kuriame mes kažin kokiu
būdu dalyvavome, buvo devintojo ir dešimtojo dešimtmečių
kaita ir dar šiek tiek vėliau; kitas bus apie 2015-uosius. Jeigu
nebus, vadinasi, mano koncepcija yra klaidinga.

●
Poetė Liana Langa (Liāna Langa, g. 1960) apie kolegas
ir aukštąjį meną.
Rašytojai pastaruosius dvidešimt metų tylėjo, atsiribojo.
Su retomis išimtimis. Nė vienas nenorėjo nukreipti ugnį į
save, susipykti su institucijomis, ir ypač tuo atveju, jei tavo
veikla priklauso nuo valstybės institucijų finansavimo.
Aš laukiu tiksliai ir talentingai parašyto romano apie vadinamąjį vidutinį latvį naujausiųjų laikų skerspjūvyje, gal
jis kažkur jau gimsta. Arba romano apie apsukrų latvį, kuris
visais laikais drąsiai žirglioja per lavonus. Arba romano apie
valstybę fikciją, tokią valstybę, kuri vaidina valstybiškumą,
bet iš tikrųjų yra puikiai apskaičiuotas siauros žmonių grupelės verslo projektas. Tokią nūdienę antiutopiją. Kitados su
Eriku Hanbergu vedžiau literatūros laidą „Juodu ant balto“,
bandėme kalbėti apie latvių kolaboracionizmą ir konformizmą. Ilgai laukti nereikėjo – greitai šios laidos nebefinansavo.
Esu patenkinta, kad žmonės dar prisimena šią laidą ir apgailestauja, kad jos nebėra.
Galbūt rašytojai, kurdami visuomenei iš tiesų aktualius
kūrinius, galėjo paveikti padėtį. Antra vertus, kodėl per dvidešimt metų išblėso latvių meilė aukštajam menui? Ir ar ši
meilė apskritai buvo tikra? Galbūt menas sugrįžo į elitinę
nišą, kurioje jis toliau lindės, o masėms telieka duona ir žaidimai? Man atrodo, kad išgyvename tokią neobarbarišką
visuomenės fazę, nes ji – visuomenė – dabar yra technokratinė. Tai vienintelis skirtumas, ir tai yra iliuzija: tarsi maigydami įvairių prietaisų klavišus, mygtukus tampame labiau
išsilavinę. Gyvename naujų instinktų triumfo metu. Kaip
mantrą kartodami apgaudinėjame save, kad esame visuomenė, besiremianti krikščioniškomis vertybėmis. Nė vienas
negali paaiškinti, kaip krikščioniškosios vertybės gali gyvuoti socialinėje politinėje sistemoje, kuri pagrįsta žmonių
tarpusavio konkurencija įvairiose srityse – nuo darbo rinkos
iki darbdavių veiklos, kur vargu ar realu nusivilkti ir atiduoti
kitam paskutinį drabužį. Protestantiškųjų Jungtinių Valstijų
požiūriu, per pinigų plūsmą Dievas manifestuoja savo meilę. Jeigu esi turtingas, Dievas tave mylės. Jei vargšas, būsi
baudžiamas už nuodėmes, nes pats esi kaltas. Primityvu, bet
paveiku. Latvija, ko gero, veržliai artėja prie tokio suvokimo
modelio. Turiu viltį, kad vieną dieną mokslininkai įrodys,
jog siela yra nemirtinga ir informacija apie mūsų darbus ir
mintis bus išsaugota amžiams. Gal tada padidės individualios atsakomybės jausmas. Tiktai jis galės pakeisti fatališką
istorijos rato sukimąsi. Vieną dieną vykdytojas supras, kad
toks būti nebenori. Būtent vykdytojų masės sukūrė kruvinus
lyderius, diktatūras, koncentracijos stovyklas ir t. t.
●
Ko latvių literatūroje pasigenda kultūrologas, Latvijos rašytojų sąjungos pirmininkas Arnas Jundzė (Arno Jundze,
g. 1965).
Manau, kad latviai dėl savo varganos padėties šiandieną
neturi tikro romano. Kokie mūsų honorarai, atlyginimas už
šį darbą, pati puikiai žinai! Romanų rašymas latvių kalba
šiuo metu yra išskirtinai elitinis hobis, kurį gali sau leisti tik
vienas kitas žmogus. Skurdas blogas tuo, kad gena į egzistencinę kilpą. Yra toks Andos Neiburgos apsakymėlis apie
pelę, kuri pateko į spąstus ir galėjo jaustis laiminga, nes baigėsi jos kančios, – skirtingai nei pasakojimo herojės, kuriai
ryte pabudus pragaras tiktai prasidės.
Mūsų autoriai, tarnaudami literatūrai, deja, negali sau
leisti nieko. Tai nužudo gero romano gimimo galimybę, nes
žmogus, kuris nėra nieko matęs savo akimis, turės pasitikėti
vaizduote. Ir jį apgauna detalės. Neprisimenu gerai, bet tai
buvo viename „Lato“ serijos romane. Jo pagrindinė herojė
dulkėtu keliu važiuoja ferariu! Žeme, prasmeki! Su tuo pusės milijono vertės žaisliuku, paprastai laikomu milijonierių
garažuose ir nepritaikytu net didžiųjų Europos sostinių gatvėms, kurios dešimteriopai geresnės nei Rygos!
Kaip galima parašyti gerą detektyvą skaitant tik kriminalinę kroniką ar žiūrint „Panoramą“, sėdint miško sodyboje ir
stengiantis išgyventi? Jo adresatas galėtų būti tik prie to pat
miško gyvenantis kaimynas, kuris irgi stengiasi išgyventi ir
žiūri „Panoramą“. Kai tai paskaitai, atrodo, kad visuose Rygos restoranuose nuogos merginos šoka striptizą, storuliai
tualetuose šniaukia kokainą ir ryja sraiges su kiautais užsigerdami brendžiu, kuris pagal apibrėžimą nėra švelnus, nes
šis pigus gėrimas neprilygsta konjakui.
Mane tiesiog siutina viena latvių ypatybė – tas prakeiktas
provincialumas. Mąstymo provincialumas jau pasiekė absurdą. Jei menininkas turi pasisekimą užsienyje, tada jis jau
okay [...]. Ir pavydas, tingumas!

Dabar didelė dalis knygų yra paprasčiausi rankraščiai. Neredaguoti, prastai redaguoti. Dalis rašančiųjų neturi iškilaus
kalbos pojūčio. Yra paprastas metodas kokybei patikrinti.
Geras kūrinys yra tas, iš kurio išbraukus kelis sakinius tekstas tampa nelogiškas. Bet mes turime korifėjų, kurie ramiai
galėtų išbraukti visą skyrių. Ir niekas nepastebėtų!
Iš principo turime tris galimybes. Toliau plaukti pasroviui,
bet tada pražūsime. Galime būti teigiami, medituoti, apsimesti, kad viskas yra super, bet ir tai nesuteikia vilties. O
gal sutvarkyti reikalus, nelaukiant, kol jie bus sutvarkyti?
Svarbiausia nestovėti šalikelėje ir nepražiopsoti, kaip pravažiuoja tikras gyvenimas.
●
Poetę Marą Zalytę (Māra Zālīte, g. 1952) jaudina rašytojo atsakomybė ir kūrybinė aplinka.
Rašytojo atsakomybės sąvoka latvių literatūroje be globalaus mistiško konteksto yra visiškai nesena istorinė tradicija, ir jos prigimtis yra ambivalentiška. Tai lazda su dviem
galais. Formuojantis latvių nacijai, milžiniškas vaidmuo
buvo skiriamas literatūrai, pradedant dainomis ir klasikine
literatūra, – iki pat Dainuojančiosios revoliucijos. Ir rašytojo
asmenybei. Tokiai asmenybei, kurios atsakomybė už savo
tautą kyla iš vidinio pašaukimo, iš tvirtai suvoktos dalies ir
visumos jungties. Kada visuma dalį, tai yra rašytojus, jaučia kaip savo atstovybę. Kada rašytojas, tai yra dalis, jaučia
visumą kaip savo tapatybės garantą. Vadovaujantis logika,
visumai yra reikalinga dalis, kaip ir daliai reikalinga visuma.
Taigi atsakomybė turi tarsi grįžtamąjį ryšį. Kaip ji funkcionuoja? Tegul ją tyrinėja socialiniai antropologai ir psichologai. Aš žinau tik tai, kad atsakomybės negalima primesti ir
negalima jos atimti.
Kitas tos lazdos galas yra toks: ilgą laiką deleguojant rašytoją kaip atsakingą slopsta pačios visuomenės ir kiekvieno
atskiro visuomenės nario atsakingumas, o tada išgirstame:
mes jau turime, kas atsako, kas žadina, kas saugo dorovę,
sąžinę ir taip toliau...
Šiais laikais mentalinę žmogaus valdžią realizuoja medijos: televizija, spauda, internetas ir pan. Už jų slypi interesai,
dideli pinigai, politika, profesionalūs manipuliatoriai. Tai
maisto bazė. Tiems vilkams. Prašyti rašytojų atsakomybės?
Internetas kur kas labiau pakeitė pasaulį, negu mes pajėgiame jį suvokti. Pasaulis sutrikęs, apkvaišęs nuo permainų. Rašytojas yra marginalinis reiškinys šiuolaikiniame pasaulyje.
Informacijos nešėjai yra kiti. Ar tu ieškai kaltų? Taikytis į
rašytoją kaip simbolinį atpirkimo ožį? Atrodo, nusitaikyta
netiksliai.
●
Poetas, vertėjas Guntaras Guodinis (Guntars Godiņš,
g. 1958): intelektas ir rašytojo profesija.
Nesuprantu, kodėl daugeliui latvių žodis „intelektualas“
sukelia pyktį. Daugel kartų interviu esu pastebėjęs, kad mes
nebeskiriame sąvokų „pramoga“ ir „kultūra“. Paraleliai
žvelgdamas į Estiją, turiu pasakyti, kad tenai nesunaikinta
Kultūros kapitalo fondo finansavimo sistema, nelikviduotas
nė vienas kultūros leidinys, valstybės parama kultūrai yra
labai žymi. Estijos vyriausybė suprato tai, ką praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje suvokė Suomijos vyriausybė,
kuri tuometinės krizės metu, kai labai daug suomių patraukė
į Švediją ieškoti darbo, didelę išteklių dalį skyrė švietimui.
Ir rezultatai Suomijoje matomi kaip ant delno! Tą patį galiu
pasakyti apie šių dienų Estiją, kur švietimui skiriami gerokai
didesni ištekliai nei Latvijoje.
Aš manau, kol praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį latvių rašytojai, menininkai pūtė tautinę dūdelę, estai suprato,
kad nepriklausomybė atveria didelių galimybių intelektinei
minčiai plėtoti. Jie labai intensyviai leido intelektinę literatūrą, išlaikė ir kūrė įvairius kultūros leidinius. Neatsirado
atotrūkis tarp rašytojų ir skaitytojų, dailininkų ir žiūrovų,
muzikų ir klausytojų. Juokingiausia, kad tie latviai, kurie nepriklausomybės metais sakė patriotines kalbas, sovietmečiu
buvo dideli pataikūnai ir palaižūnai.
Aš nesu įsitikinęs, ar apskritai egzistuoja rašytojo ar poeto
profesija. Kol tu rašai, turi pasiteisinimą taip vadintis, o jeigu nieko nebesugebi parašyti, tada tampi paprasčiausiu indų
plovėju, šuns kakų surinkėju, vaikų aukle... Iš esmės tokia
profesija – rašytojas – neegzistuoja. [...] Manding, rašytojo profesija yra paprasčiausias hobis. Nori ir gali pats sau
tai leisti! Negali – eik gatvės šluoti! Rašytojas nėra privilegija ar kas nors panašaus. Aš pirmiausia esu prieš įvairius
persūdymus. Save vadinu meškeriotoju. Jeigu intensyviai ir
Nukelta į p. 13
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Išmokau – viskas praeina, negaliu sulaikyti
tės atrinktos iš vasarą Berlyne vykusio pokalbio. Naująją
ekspoziciją sudaro 47 eskizai, sudėlioti vienas šalia kito (to prašė autorė) dėl to, kad stebėtojas, žvelgdamas į
piešinius, jaustų judėjimą, leistų žvilgsniui plaukti tarp
menininkės popieriuje piešiamų linijų, kurios banguoja ir
nurimsta, užmeta kilpas ir susipina, susijungia į abstrahuotus pavidalus ir juos paleidžia.
„Dabar nebeplauksiu. Jau atsisveikinau su tuo. Atėjo
metas atsisveikinimams.“

Aldona Gustas. Asmeninio archyvo nuotrauka

Pirmą kartą dailininkės ir poetės Aldonos Gustas kūrinių ciklą „Esu gamtos dalis“ pamačiau Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Praėjo kiek daugiau
nei metai. Ir nors A. Gustas pažįstu per atstumą, nes apie
ją man pasakojo pianistė, mokslininkė, dėstytoja prof.
Raminta Lampsatytė, kuri dailininkę pažįsta artimiau, atrodo, su jos darbais užmezgiau ryšį, neapsunkinantį nė
vienos iš mūsų. Lengva vaizduotėje nešiotis A. Gustas
kūrinius – užtenka užsimerkti ir jie vis išplaukia. Jos kūryba kaip vanduo, kuris užpildo ir sykiu leidžia lengvai
judėti, jaučiant tėkmę.
„Vanduo yra lengvumas. Nenorėjau plaukti, tik judėti
vandeny. Išlaikyti vandens harmoniją.“
Po pirmosios parodos buvo „Mano vaikystės Lietuva“,
„Aš esu mes“, o rugsėjo 20–25 dienomis Kaune, galerijoje „Aukso pjūvis“ (Verslo lyderių centras, K. Donelaičio
g. 62 / V. Putvinskio g. 53), veiks eskizų ir pastelių ekspozicija „Plaukiančios“, ją papildys citatos, R. Lampsaty-

Greta eskizų bus pristatoma pastelių serija. Joje – A. Gustas vaikystės prisiminimai: lietuviško peizažo atspindžiai,
piešinių erdvėje vis pasirodanti baltaveidė mergaitė. Darbai primena impresionistų kūrinius – vienoje spalvinėje
dėmėje išsiskleidžia daugybė atspalvių, susijungiančių į
šviesų, dulksvą mirgėjimą. Aiškios siužeto linijos piešiniuose nėra. Jie fragmentiški. Tarsi sukurti iš daugybės
patirčių ir jausmų, besimainančių tarpusavyje. Juose, kaip
ir A. Gustas poezijoje, nėra pagrindo, į kurį būtų galima
atsiremti.
„Man svarbu, kad poezija neturi veiksmo ar siužeto.
Man veiksmas, siužetas – nesvarbūs. Poezija teka kaip
vanduo, žodis, sapnas, muzika.“
Ne tik paroda, bet ir nauja poezijos knyga menininkė
paminės 85 metų sukaktį. Knygą, kurią į lietuvių kalbą
išvertė Giedrė Bartelt ir Raminta Lampsatytė, inspiravo
sapnas. R. Lampsatytė pasakojo, kad menininkė naktį sapne susitikusi su žmogumi ir šis jai ištaręs vieną vienintelį
žodį. Jo menininkė nepaleido dvi savaites, per jas parašė
trumpų eilėraščių rinkinį. „laikas, laikinas“ arba „laiko
lietus“ – tai dar neišleistos A. Gustas knygos pavadinimas. Ji bus papildyta asmeninėmis kūrėjos fotografijomis
iš įvairių jos gyvenimo laikotarpių: kūdikystės, vaikystės,

Adrianas Zandbergas: „Nesant kairiųjų, kurie kvestionuotų
neteisingus socialinius santykius, politika žlunga“
Atkelta iš p. 3

tos išmokos stiprino Europos integraciją, kai šis procesas dar
turėjo socialinių ambicijų. Dabar šiuo keliu nebeinama, ir tai
viena iš priežasčių, kodėl kraštutinių dešiniųjų argumentai
šiuo metu skamba taip įtikinamai. Jie užpildė vakuumą. Jie
duoda klaidingus, bet pragmatiškus atsakymus.
– Regis, daugybei žmonių Europa yra abstrakcija.
– Vis dėlto socialiniai elitai į šią diskusiją yra įsitraukę
todėl, kad jiems Europa nėra abstrakcija. Ji jiems reiškia didesnių pajamų galimybę. Tai irgi byloja apie sistemos korumpuotumo lygį. Po Mastrichto sutarties sunku Europos
politiką įvardinti kaip ginančią paprastų žmonių teises.
– Stereotipiškai manoma, kad nuo pereinamojo laikotarpio
pradžios buvusios komunistinės šalys, nesulaukusios kitokio
pasiūlymo, kaip tik eiti neoliberalizmo keliu, virto visiškai
apatiškomis, depolitizuotomis visuomenėmis, nepaisant kritinės ekonominės situacijos. Tačiau atrodo, kad pastaruoju
metu tokiose šalyse kaip Lenkija, Bulgarija, Rumunija ar
Serbija žmonės bunda politine prasme, ypač gimusieji XX a.
9 ir 10 dešimtmečių sandūroje. Ar tai tiesa?
– Manau, tiesos yra. Štai daugumai į „Razem“ susibūrusių žmonių yra per trisdešimt, visi jie patyrę, ką reiškia neprognozuojama darbo rinka. Tai kirtosi su tuo, ko jie buvo
mokomi mokykloje: kad rinka pati išspręs visas įmanomas
mūsų problemas ir kad kiekvienam individualiai gali pasisekti, – jie įsitikino, jog tai neveikia. Kita vertus, tai yra karta,
kuri dėl laisvo darbo jėgos judėjimo įgijo daug tarptautinės
patirties. Socialinės Vakarų Europos sistemos, kurios šiuo
metu ardomos ir jau dabar yra nepalyginti mažesnės nei XX
a. 8–9 dešimtmečiais, gerokai skiriasi nuo egzistuojančiųjų
Lenkijoje. Visa tai lemia, kad alternatyvos besižvalgančiųjų
gretos tik tankėja.
Problema, su kuria susiduriame Lenkijoje, – ir manau,
ne tik Lenkijoje, – yra ta, kad, neoliberalizmo konsensusui
silpstant, kairieji, deja, dar neturi tiek politinės jėgos, kad
galėtų pasinaudoti šiuo nusivylimu. Užtat konservatyvios
nacionalistinės jėgos gana efektyviai pasinaudojo neoliberalaus kapitalizmo krize. Su politiniais priešininkais turime
kovoti dviem frontais: t. y. su neoliberalų stovykla, kuri gina

esamą padėtį, ir su nacionalistais, kurie stengiasi įsitvirtinti,
kvestionuodami esamą Lenkijos santvarką, susikūrusią per
pastaruosius du dešimtmečius. Tos kovos būdas – supažindinti jų šalininkus su savo žinia, kad patrauktume savo kairiojo projekto pusėn.
– Gal galėtumėte paaiškinti, kaip pagrindinės partijos ir
Lenkijos socialinis judėjimas išsiteko tokioje dualistinėje
trajektorijoje?
– Pasidalinimas dažnai slypi institucijų viduje. Tarkim,
valdančioji partija „Teisė ir teisingumas“ (Prawo i Sprawiedliwość). Tai dešiniosios pakraipos, autoritarizmo bruožų
turinti konservatyvi partija, jos narys yra buvęs „Santander“
banko generalinis direktorius, o dabar vadovauja šalies Plėtros ministerijai. Dabar ši partija skelbiasi išplėsianti socialinę politiką. Reikia pripažinti, kad ji sugebėjo įgyvendinti
vieną svarbią naujovę: skirti po 500 zlotų išmokas už vaiką
šeimoms, auginančioms du ar daugiau vaikų. Pasaulio banko duomenimis, tai turės milžinišką poveikį vaikų skurdo ir
apskritai skurdo mažinimui.
– Ar „Teisė ir teisingumas“ šitaip siekia atskirti save nuo
„Piliečių platformos“ (Platforma Obywatelska) ir parodyti,
kad pildo savo pažadus?
– Iš dalies. Kita vertus, jie šitaip siekia išlaikyti socialiai
orientuotus rinkėjus. Paanalizavę, kaip šiai partijai pavyko
laimėti rinkimus, pamatytume, kad ji ne vien tik mobilizavo
socialinės pakraipos konservatorius ir tautiškus katalikus –
tradicinius šios partijos ramsčius. Pirmiausia jie pasinaudojo
tuo, kad žmonės buvo pavargę nuo korupcijos ir politinės
inercijos. Tačiau svarbiausia, kad ši partija pristatė save kaip
socialinių permainų šalininkę, kuri keis socialinę politiką,
ir sugebėjo savo pusėn patraukti didelę socialiai angažuotų rinkėjų dalį. Šiuos rinkėjus turime susigrąžinti į kairiąją
stovyklą.
Tai nėra neįmanoma. „Teisė ir teisingumas“ ant prekystalio
deda paketą, kuriame esama ir tam tikros gana nenuoseklios
socialinių permainų politikos, ir autoritarizmo demokratinių
institucijų atžvilgiu. Autoritarinėms pažiūroms priskirtini
ir antigėjinės emocijos, ir bandymai priimti griežtus abortų

Aldona Gustas. Aukso pjūvis. 2013

jaunystės, brandos. Naująjį rinkinį ketinama išleisti ne tik
lietuvių, bet ir vokiečių bei anglų kalbomis.
Sapno žmogaus ištartas žodis „laikas“ – varva, teka,
liejasi.
„Šyšoje bandžiau rankomis sugriebti vandenį ir jį palaikyti – negalėjau. Išmokau – viskas praeina, negaliu
sulaikyti.“

– AINĖ JACYTĖ –

draudimo įstatymus. Jeigu taip nutiktų, būtų visiška katastrofa. Ir daugybė žmonių, balsavusių už „Teisę ir teisingumą“
paprasčiausiai nusisuktų nuo jų, jei pradėtų kišti moteris į
kalėjimą dėl abortų.
Pagrindinė opozicijos stovykla, susibūrusi aplink „Piliečių
platformą“ ir Šiuolaikinę partiją (Nowoczesna), yra šimtaprocentinis neoliberalizmo atavizmas, grąžinantis mus į paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį. Jie įsitikinę, kad mūsų
ekonominė transformacija buvo didžiulės sėkmės pavyzdys:
Šiuolaikinė partija nori įvesti vienodo tarifo mokesčius, t. y.
pakeisti mokesčius taip, kad būtų privilegijuojami turtingieji, kurie sudaro 10 proc. gyventojų, ir surinkti reikiamus
pinigus iš visų likusiųjų. Didžiulės prieš vyriausybę nukreiptos demonstracijos yra organizuojamos buriantis aplink šias
politines jėgas, tačiau, kita vertus, daug žmonių eitynėse dalyvauja ne dėl savo palankumo regresinei mokesčių sistemai
ar iš meilės susikompromitavusios „Piliečių platformos“ politikams, o paprasčiausiai dėl to, kad yra nepatenkinti „Teisės ir teisingumo“ vykdoma politika. Kairieji šiuos žmones
taip pat gali patraukti savo pusėn.
– Net jei jie priklauso vidurinei klasei?
– Kai kurie iš jų iš tiesų yra vidurinės klasės atstovai. Tačiau Vidurio ir Rytų Europos vidurinė klasė labai skiriasi
nuo Vakarų Europos vidurinės klasės. Ar mokytojas, uždirbantis 2 000–2 500 zlotų per mėnesį, priklauso vidurinei klasei? Mano nuomone, jis greičiau priklauso likučiams to, kas
anksčiau buvo vadinama inteligentija. Ir dauguma jų, tikiuosi, ateityje balsuos už kairiuosius. Norime įgyti jų paramą,
tačiau ne bet kokia kaina. Vienas dalykas, kurio „Razem“
neketina daryti, – ir tai nepaprastai siutina Lenkijos žiniasklaidos ekspertus, – tai lipti į tą pačią tribūną su neoliberalais ir skelbti: „Vienintelė mūsų problema yra Kaczyńskis. Ir
jeigu susibūrę draugėn išvysime jį, viskas bus šaunu!“ Ne,
taip nebus. Grįžimas prie pasaulio tvarkos, buvusios iki praėjusių rinkimų, nėra išeitis. Kaczyńskis – tai simptomas, kad
ši politika paprasčiausiai neveikia.
Pabaiga kitame numeryje

www.opendemocracy.net
Vertė Karolis Dambrauskas
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Pasislėpę rašytojai
Rašytojai nori būti skaitomi, vertinami, matomi. Bet
taip pat nori privatumo. Kai kurie apskritai linkę vengti
viešumos. Įvairūs rašytojai slėpėsi nuo visuomenės labai
įvairiais būdais, mat nėra kokio nors visuomenės vengiančio rašytojo tipo – jie tokie skirtingi, kokie tik gali būti.
Sakytumėm, viešumos turėtų vengti introvertiškas, nesocialus, uždaras poetas, rašantis subtilią lyriką. Toks ir
yra ryškus pavyzdys – Emily Dickinson. Visą gyvenimą
pragyveno uždarai, beveik niekur neišvykdama iš gimtojo miestelio Amhersto – jame gimė ir mirė. Negana to, net
ir savo poezijos beveik nepublikavo, ir visą didįjį lobį –
šimtus eilėraščių – visuomenė išvydo tik po jos mirties.
Yra ne vienas atvejis, kai rašytojas vienaip ar kitaip
pasitraukė nuo visuomenės tiesiog nustodamas kurti –
kartais dar ir labai jaunas. Tokių turime ir Lietuvoje, bet
pasaulinio garso pavyzdys – Arthuras Rimbaud. Jis
labai radikaliai pakeitė savo veiklos pobūdį ir gyvenimo
būdą – pasitraukė ne tik nuo visuomenės, bet ir iš tėvynės, ėmė keliauti po pasaulį, galiausiai tapo komersantu,
Afrikoje prekiaujančiu kava ir ginklais. Ir savo poezija, ir
temperamentu, ir gyvenimo būdu (arba būdais) šis rašytojas nė kiek nepanašus į Dickinson.
Šiemet mirusi Harper Lee, išgarsėjusi romanu „Nežudyk strazdo giesmininko“, labai ilgai neišleido jokios
kitos knygos ir gyveno uždarą gyvenimą – ištisus dešimtmečius beveik jokių interviu, beveik jokių viešų pasirodymų. Būdama jau garbaus amžiaus parašė dar vieną
romaną – kritikai jį įvertino skeptiškai. Ji vėl visai kitokia negu Dickinson arba Rimbaud. Jos garsusis romanas,
skirtingai nei Dickinson poezija, yra socialus, išaugęs iš
aplinkos ir ją supančios visuomenės šaknų.
Visų minėtų rašytojų asmenybė ir biografija pasauliui
gerai žinomos. Kitoks yra Thomas Pynchonas. Jo biografija irgi žinoma – bet tik ankstyvoji. Vėliau jis pasislėpė nuo visuomenės ir štai jau kelis dešimtmečius nėra
žinoma, kur jis gyvena, nors, atrodo, Niujorke. Bet nėra
jo nuotraukų, tad Niujorko miniose nesunku pasislėpti.
Jis nėra visiškai pasislėpęs – kartais šen bei ten išlenda,
netgi su kai kuo pabendrauja, pavyzdžiui, kartą su Salmanu Rushdie, bet susitikimų su žurnalistais sėkmingai
išvengia.
Įdomu, kad jo kūryba anaiptol nėra introvertiška ir
hermetiška. Energija trykštančiuose romanuose kūliais
verčiasi šiuolaikinės Amerikos sociumas, spalvingi personažai, ekstravagantiškai perteiktos situacijos atpažįstamame socialiniame kontekste. Beje, čia galima įtarti, kad
tokiam pasaulinį garsą įgijusiam rašytojui toks slapstymasis yra tarsi atvirkštinė viešųjų ryšių forma, provokuojanti skaitančiosios publikos smalsumą.
Dar vienas būdas rašytojui maskuotis – nuslėpti savo
tapatybę, kūrinius pasirašant slapyvardžiu. Dažniausiai ši
kaukė anksčiau ar vėliau nukrenta arba būna nuplėšiama,
kartais po autoriaus mirties, kaip buvo su savito kūrinio
„Romanas su kokainu“ autoriumi, pasirašiusiu M. Agejev. Absurdišką prielaidą, kad tikrasis autorius – Vladimiras Nabokovas, galėjo skleisti tik neišmanėliai, nepajautę
tikrojo nabokoviško stiliaus.
Bet atsigręžkime į šiuos laikus. Italė Elena Ferrante
šiuo metu Vakarų pasaulyje yra tarp pačių madingiausių
rašytojų, tad tarsiu kelis žodžius apie jos populiariausią
romaną. Beje, būtų keista, jeigu ši autorė dar neverčiama į lietuvių kalbą, nes jos knygos gali patikti plačiam
skaitytojų sluoksniui. Italijoje netrūksta spėliojimų apie
tikrąją autorės tapatybę, bet ji lieka nežinoma, nors pirmuoju asmeniu parašyti vadinamieji Neapolio romanai,
atrodo, gana autobiografiški, tai lyg ir tapsmo romanai.
Jų yra keturi, bet sakoma, kad iš tiesų tai vienas romanas,
išleistas keturiomis dalimis dėl to, kad vienas tomas būtų
išėjęs neįmanomai storas.
Taigi, pirmajame romane, „Mano geniali draugė“, pasakotoja, gimusi Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, savo
istoriją pradeda nuo ankstyvos vaikystės ir prieina beveik
iki vidurinės mokyklos baigimo amžiaus. O vidurinėje
mokykloje to meto skurdžiame Neapolio rajone mokydavosi nedaugelis, nes tai buvo per brangu, net ir esant
nemokamam mokslui. Beje, pamatyti, kokio didžiulio
skurdo būta Pietų Italijoje ankstyvuoju pokariu, galime
ir iš kito romano – Williamo Styrono „Ir padegė šiuos
namus“.

Ferrante pasakoja tradicine – galima sakyti, senamadiška – maniera; kai kur įterpdama tiesmukų komentarų,
pvz.: „Man tai padarė didelį įspūdį“, – apskritai tai panašu į XIX amžiaus realizmą. Pasakoja meistriškai – net
neužtenka pasakyti, kad puikiai pina siužetinę intrigą,
tų intrigų čia daug, jos ritasi viena iš kitos, ir sugebama
patraukliai pateikti net paprasčiausius dalykus. Visas
veiksmas vyksta glaudžioje vieno Neapolio rajono bendruomenėje, kur visi visus pažįsta, o gyvenimo būdas
archajiškai tradicinis, patriarchalinis. Pasakotojai, beje,
irgi vardu Elena, augant, gyvenimas po truputį gerėja: dvi
šeimos praturtėja iš savo smulkaus verslo, ir jeigu tokios
šeimos jaunuolis sumano vesti savo neturtingą kaimynę,
neįsivaizduojama, kad ji galėtų atsisakyti; bent jau tokios
merginos tėvai to negalėtų atleisti, nes juk jaunikio šeima
turi savo namą „su vonia, šaldytuvu, televizoriumi ir telefonu“.
O dabar pereisiu prie dar vieno atvejo, vėl kitokio, ir
prie jo apsistosiu iki jums skirtos kantrybės galo. Tai yra
Jerome’as Davidas Salingeris, ir jo atvejis sunkus, nes
nuo visuomenės pasislėpė tada, kai buvo garsenybė, literatūros žvaigždė, jo knygų populiarumas nemenko ir
vėliau; tad visą likusį gyvenimą į jo privatumą kėsinosi
žiniasklaida, kai kurie su juo artimai bendravę arba net
kartu gyvenę žmonės. Slėptis buvo sunku ir dėl to, kad
jo gyvenimo vieta buvo žinoma. Per tuos dešimtmečius
apie jį ir ne tik apie jo kūrybą, bet būtent apie asmeninį
gyvenimą pasirodė ne taip jau mažai knygų.
Čia reikia pasakyti, kad ne vienas garsus rašytojas vengė savo biografijos faktų viešinimo, aiškindamas labai
paprastai: skaitykite mano knygas, tai yra svarbu, o mano biografija nereikšminga. Negalima tam nepritarti, nes
mes autorius vertiname dėl to, ką jie sukūrė, o ne dėl to,
kaip gyveno. Bet visuomenės smalsumas neišvengiamai
braunasi į kūrėjo vidų ir gyvenimo aplinkybes. Na ir, žinoma, kai kas mano, kad autoriaus gyvenimo medžiaga
gali bent iš dalies paaiškinti jo kūrinius.
Bet šis kelias slidus. Viešumos anaiptol nevengianti prancūzų literatūros žvaigždė Frédéricas Beigbederis
parašė tokį pusiau dokumentinį romaną „Oona ir Salingeris“. Pabandė labai plačiai nušviesti sunkią Salingerio
patirtį Antrajame pasauliniame kare. Ta patirtis iš tiesų
buvo slogi ir traumuojanti. Mat yra keletas pasaulinio
garso amerikiečių rašytojų, kurie dalyvavo šiame kare
ir apie tai parašė romanų: Kurtas Vonnegutas, Josephas
Helleris, Normanas Maileris, Jamesas Jonesas. Kai kas
teigia, kad iš jų visų būtent Salingeris daugiausia paragavo tiesioginės mūšio lauko patirties, ir jau tikrai faktas,
kad jis apie tai mažiausiai rašė.
Tai štai Beigbederis savo knygoje dėmesį sutelkė kaip
tik į kare patirtus jo išgyvenimus ir romaną „Rugiuose
prie bedugnės“ ėmėsi aiškinti kaip nulemtą tos patirties –
be didelių pastangų įrodyti. Tiesa, ne jis tai sugalvojo –
yra ir detalesnių šios traktuotės dėstymų. Ir ką gi tokia
interpretacija duoda? Nesuskaičiuojama gausybė skaitytojų visame pasaulyje, ypač jaunų skaitytojų, tarp jų kadaise ir aš, šį tekstą suvokė kaip jaunatviško maišto prieš
snobišką ir sustabarėjusį suaugusiųjų pasaulį išraišką, –
ką gali reikšti aiškinimas apie čia glūdinčią autoriaus karo
patirtį?
Ar toks aiškinimas ką nors pasako veikiau apie autoriaus psichologines problemas, ar apie patį romaną,
ar apie nė vieną iš tų? Ar ta galybė jaunų, o ir nejaunų
skaitytojų, kurie šį romaną suprato kaip individualistinį
jaunuolio maištą prieš suaugusiųjų pasaulį, liko nesupratę
esmės? Akivaizdu, kad būtent šis atvejis parodo, kaip pavojinga interpretuoti literatūrą išėjus už kūrinio apimties
į arbitralias autoriaus gyvenimo aplinkybių interpretacijas. Talentingai parašytas literatūros kūrinys yra aukso
grynuolis, iškilęs virš paties autoriaus asmenybės ir sukūrimo aplinkybių. Bandymai tą grynuolį įmurkdyti į jo
atsiradimo dirvą ir autoriaus biografijos faktus, net jeigu
ir turi psichologinio pagrindo, tegali byloti apie išorines
aplinkybes, bet iš esmės tas grynuolis apraišiojamas uodegomis, kurios užtemdo jo esmę ir geriausiu atveju iš
dalies paaiškina, kokiomis aplinkybėmis jis atsirado, o ne
kas jis yra.
Neabejotina, kad patį Salingerį tokie jo kūrinių aiškinimai erzino ir nuvylė. Akivaizdu, kad Salingeris, pirmojo
romano autorius, ir Salingeris, visos vėlesnės kūrybos
autorius, yra du skirtingi rašytojai. Padarę išlygą, kad
prie vėlesnės kūrybos santykinai galima priskirti ir knygą
„Devyni apsakymai“, aiškiai matome, kad naujasis Salin-

geris yra patyręs dvasinį praregėjimą. Tai yra paprasta:
romane „Rugiuose prie bedugnės“ kalbama apie personažo santykį su sociumu, kiti kūriniai byloja apie asmens
santykį su absoliutu.
Viena vertus, tai labai specifiniai, religiškai angažuoti kūriniai, kurie vis dėlto įleido savo šaknis į Amerikos
gyvenimo kasdienybę ir parodė pakilimo virš tos kasdienybės kelius. Dėl to jie buvo suprantami daugeliui amerikiečių, o ir viso pasaulio žmonių. Antra vertus, pavyzdžiui,
apysaka „Susipažinkite: Simoras“ daug ką glumino savo
netiesine struktūra, siužetinių linijų maišatimi, rafinuotu
žaismingumu, ir ne veltui tradiciniai literatūros kritikai
išsakė daug priekaištų. Ir iš tikrųjų tai keistas derinys:
žaismingoje, originaliai išraiškingoje postmodernistinėje
formoje glūdi ryški ir esminė dvasingumo sklaida.
Salingeris manė, kad dauguma jo kūrybos aiškintojų,
net ir tie, kurie vertina teigiamai, suprimityvina ir vulgarizuoja. Ir čia jis, mano nuomone, buvo visiškai teisus. Nes
kritikai regėjo pagal sau duotą ir savo pasirinktą matymo
prizmę, kurioje netilpo dvasingumo ir postmodernizmo
derinys.
Įprasta, kad rašytojai nemėgsta kritiškų savo kūrybos
vertinimų. Tačiau Salingeris nemėgo ir teigiamų. 1959
metais Britanijoje buvo išleista jo apsakymų knyga. Viršelyje pavaizduotas erotiškos blondinės veidas gundančiu
žvilgsniu ir knyga apibūdinta tokiais žodžiais: „Skausminga ir užuojautą kelianti vyrų, moterų, jaunuolių ir
vaikų galerija.“ Salingeris buvo pasibaisėjęs. Tada į visas
leidybos sutartis įtraukė sąlygą, kad dėl knygos apipavidalinimo ir viršelio spręs jis pats. Praktiškai tai reiškė
paprastą dalyką: nuo tada iki šiol visos jo knygos leidžiamos be jokio palydimojo žodžio, be jokių nuotraukų ir
iliustracijų.
Nors orientavosi į rytietišką dvasingumą, Salingeris buvo įsisąmoninęs ir išreiškė daugelį krikščionybės aspektų
ir visiškai nepostulavo jokios religinės doktrinos. Apie
apysakos „Susipažinkite: Simoras“ kūrimą jo biografijos autorius Kennethas Slawenskis (ši knyga yra ir lietuviškai) rašė: „Gal Salingeris nujautė, kad apysaka […]
bus rašoma ne sistemingai, o gims iš dieviško įkvėpimo,
laisvai išsiliedama, kas įmanoma tik remiantis tikėjimu.“
Ir dar svarbi to paties Slawenskio pastaba: „Salingeris neturėjo brolio ir niekada gyvenime nebuvo sutikęs
žmogaus […] – kurio charakteris būtų buvęs panašus į
Simoro Glaso“ (vertė Elena Laimutė Gylienė). Iš tikrųjų
visa ši apysaka yra apie idealą, kuris gal ir neįmanomas,
apie materialistinėje amerikietiškoje tikrovėje šmėžuojantį keistą lyg ir šventąjį, apie artėjimą prie tobulybės ir
iš dalies apie kerinčiomis teksto vingrybėmis reiškiamą
desperaciją dėl to, kad neįmanoma sugauti tos dieviškos
žaltvykslės.
Po Salingerio mirties pasirodė pranešimų, kad dabar
bus leidžiama ta jo kūryba, kurią jis rašė pasislėpęs nuo
visuomenės. Pagūglinęs radau nuorodas tik į 2013 metų žinias šia tema, pvz., su tokia antrašte: „Penkis naujus J. D. Salingerio romanus bus pradėta publikuoti 2015
metais.“ Nieko iki šiol nėra. Šiek tiek smelkiasi abejonė,
ar tie kūriniai apskritai egzistuoja. O jeigu jie ir yra, ar
jų lygis nebus daug žemesnis už ankstesnę kūrybą? Mat
„Susipažinkite: Simoras“ yra tokia aukštuma, kurią sunkiai įsivaizduojama pakartoti. Pasiekus tokią viršūnę tėra
įmanoma leistis žemyn. Šią neramią prognozę patvirtina
paskutinis jo publikuotas kūrinys – apysaka „Hapworth 16,
1924“, kuri pasirodė tik žurnale „New Yorker“ 1965 metais,
bet ne knygos pavidalu. Tai yra epistolinis kūrinys – septynmečio Simoro Glaso laiškas tėvams iš vaikų stovyklos.
Laiško autorius demonstruoja absurdiškai tobulą, neįtikėtinai vunderkindišką intelekto, savivokos ir pasaulio
suvokimo lygį. Visas tas pats stilius, kuris ankstesniuose
kūriniuose žaižaravo stulbinančiais atradimais, čia atrodo
tik kaip išsikvėpusi imitacija, ir galima sutikti su tais kritikais, kurie teigė, kad šis rašinys nepaskaitomas.
Emily Dickinson viename eilėraštyje rašė, kad ji esanti
niekas ir kaip nyku būti kuo nors. Salingeris norėjo būti
niekuo, bet tai buvo visiškai neįmanoma.

– LAIMANTAS JONUŠYS –
Pranešimas, skaitytas šiuolaikinės literatūros forume
„Šiaurės vasara“ Biržuose (VIII.20)
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Tautvyda Marcinkevičiūtė
Didžiavyris

			

Algirdui Patackui

Mano dieveri ir didžiavyri,
Kol dar verias į Dievą Jums durys,
Už kurių net ir Jūs nepatyręs
Jam parodyti sąskaitą turit
Ne gyvenimo banke išsaugotą,
O tarp gotų, galindų ir prūsų,
Tarp kurių Jūs kaip diemedis augote,
Bet kaip baltas galingai išprusote.
Ir toks paprastas likot, toks paprastas,
Bet smarkus, tarsi boksą Jūs rinkotės,
Nokautuodamas blogį – neprarastas
Atminty Jūsų būdas lyg ringuose.
Tarsi pranašas, vedant per dykumą
Savo tautą, betrokštančią veršio,
Jūs budėjote, kad neišnyktume,
Kad išliktų dvasia, kuri veršis
Į gilesnę gyvenimo prasmę jau,
Nei atrodė mūs daugumai didžiajai,
Ir mes Jūsų jau nebeprarasime –
Įžvalgaus, išmintingo, išdidžiojo...

Paprieštaravimas S. Plath
Ta moteris ne tobula.
Jinai lavonas su baisiom lavondėmėm, ji niekas
Lemties maiše, vandens bala
Ant prozektoriumo grindų už ją gyvesnė lieka.
Ir skrodžia ją, o ne jinai,
Kaip paleistoji raketa didingai dangų skrodžia
Patikrindama, kas vienai
Nežinoma, ir niekas jai nei pritaria, nei guodžia.
Jinai sustingus, ji šalta,
Ir niekas paskutinįkart jos lūpų nebenori,
Ir speigratis tuoj pervers tą,
Kuris labiausiai trokšta atsisveikint su ja oriai.
Jinai nebegimdys vaikų,
Tartum nešiojamą kėdutę kūne juos sulanksčius,
Klaiku ir likusiems, klaiku,
Kurie, dar gyvai esant, biro iš jos kūno ankšties.
Kodėl nelaukė ji dienos,
Kai Dievas pasišauks ir leis pažvelgti į Jo veidą?
Dabar jau nieks nesužinos,
Kodėl taip skaisčiai švietus saulė jai jau nusileido.

pūga
aš prabudau lyg rankos pamėtėta
Aukščiausiojo ar ne ar tai svarbu
sapne su juo užmezgus tête-à-tête’ą
nutraukdama nuo svarbesnių darbų
bet tuo metu man buvo pats svarbiausias
šis reikalas nes aš prašiau ne sau
o draugei pūgoje kurią skverbiausi
apsaugot ne kokiam tenai Nasau
bet užpustytam miestuke namely
su įkeltais ir paukščiais ir žvėrim
kuriuos kasryt ji kalbindavo meiliai
o šiandien laukė kol pūga nurims
taip įtemptai aš apie juos galvojau
kad ėmė tirpti sniegas pamažu
apnuogindamas visžalę sekvoją
o ten kur ji nešalta ir gražu
●
draugė kurią mylėjau dar neišeikvojusi
savo meilės ir kurios gyvenimą seku dabar
gyvena tarp sekvojų Ek-vadore ak tai ne išsi-vadavimas iš savo kūno kuris drąsus
kaip matad-oras ir turi būti doras
kaip Dorė prie ekvatoriaus kur
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Teklė Kavtaradzė
tokia plati akvatorija jog neapeisi jos
nors kasdien sukurtum po oratoriją
o be to eikvoji paskutines jėgas
besitaikant prie Ekskavatorininko kuris ten
rausia žemę ir skelia ją perpus: draugės ex kavą
turigertikaune ir viską žinoti apie Ek tą vadorą
nedorą jis kaip teletiltas tarp mūsų eičiau ir eičiau
siaučiant jausmų bangoms kad prieičiau
pusiaują nes nenustojau jos mylėti
nė per pusę tiek

Vienos vasaros derlius
				

Liepa
atidarytas traukinio langas:
mergaitės valgo
vasarą
●

visatos paslaptis
kaip gera man žinoti kad pasauly
gyvena mamos neapleidžiančios vaikų
nei gyvos anei mirę kad ne sau jos
pasivaidena kai vaikams sunku
visais pavidalais kaip mater skaisčios
kaip madre mutti mummy arba ma
kaip bevadintum jos nepasikeičia
pasidalinę savo artuma
ir taip gyvena patikimos lengvos
ir aš žinau kad bet kada ateis
paveikslu filmu muzika pro langus
ir paslaptis išgirdę nenuteis
visatos paslaptis juk motinystė
kaip apgina jauniklį pantera
taip ginkime mamas nuo apgavystės
mirties nes nemirtingos jos yra

aukštosios visuomenės namai
Tik Per Lašeze velionis iš aukštosios visuomenės
jaučiasi kaip namie.
Alexandre Dumas
atsimeni kuomet kapinėse
mus per lašezo sargas užrakino
žvarbu taip buvo naktimi vėsia
numirėliams žymiems berodant kiną
kad patys šičia jaustų kaip baisu
transliuoti o mums slinkti tartum titrams
tyloj apuoko sutiktiems balsu
lyg brakonierių pražudytiems ikrams
ką pasakyt ką pasakyt mesjė
balzakui prustui žiuliui siupervjeliui
visi juk žino kuo gi garsūs jie
kad kūnai šičia ilsis kaip ir vėlės
išgąsdinę kaip pikų mus dama
gyva kaip jie ar tai žinai de lili
lemtis padėjo mus prabėgdama
jiems ant kapų lyg būtume lelijos

Fa-gotas,
arba Apie Fa-goto ir Zi-gotos meilę
Kaip nuostabiai ji groja, bet kodėl jis Fa,
O ne Si-gotas, valdant Germanarichui
Nuo Baltijos ligi Juodosios jūros, va,
Beveik kaip mes, lietuviai: jo neaprėkėm,
Kad mūsų teritorijoj, tačiau tei-si
Istorija, už piktą darbą jį nubaudus,
Štai tau ir Si čia atsiranda ir visi,
Kurie po jo gyveno, čia net graudūs
Verksmai jų girdis, nes istorijos eigoj
Si virto Zi, o nuostabusis šis fagotas
Kompanijoje atsirado neblogoj
Zi-gotos, ką galėtų skelbti nesugrotas

aš esu mergaitė
šiandien sėdžiu
prie kompo ir
laukiu tavo
žinutės
šlykštu
kaip reta

Rugpjūtis
rugpjūtis pavojingas
moterims žiūrėk
kaip tinsta lūpos
ir kvepia avietėm
pavojingas rugpjūtis
vyrams – gatvėse
lengviau pasiklysti
kai šitaip saulė
plieskia
●
būna karai ir
potvyniai cunamiai
žemės drebėjimai
dienos kai skauda
širdį dienos kai
tuščia
o šiandien rugpjūtis –
viskas aplipę
medum
jau čirpia cikados
svirpliai ir
laumžirgiai tyliai
kartais nutupia
ant mūsų odos
ką užgyvenom su
saule jau tuoj
reikės pjauti
●
nes mes sakom,
pagalvokit, o jei
ryt bus karas
ir mes nebegalėsim
išeit naktį nuogi
išsimaudyti
ir daryti dviračių
žygio,
tu pagalvok, jei
rytoj būtų karas,
naktis, visi miega,
mes einam į ežerą
pasinerti nuogi
– ant nugarų planetariumas –
dabar rugpjūtis,

Concerto Grosso! Nes jau gyvuoja Zi-gota
Iš susijungusiųjų kosmonautų meilės
Tarp moters nuostabios ir vyro: jai duota
Gyventi galimybė, kaip ir šitos eilės

jeigu bus karas,
mes būsim išsimaudę
nuogi vieną naktį,
kai sakėm,

Apie Fa-gotą, nes kodėl gi jis ne Si,
O jei ne Si, tai reiškia, ne juodai kaip gotas –
Šiuolaikiškas praeivis gatvėj, nes teisi
Ne jį, o džiūgauji, džiaugiesi dėl zigotos.

„bet tu pagalvok,
o jeigu bus karas“
pagalvojom

Ž., K., I. G.
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KRYSTYNA MYSZKIEWICZ
Lenkų poetė ir rašytoja (g. 1977), daugelio literatūros konkursų laureatė.
Išleido 7 poezijos knygas, publikavo keliolika apsakymų.

sakyk man Utopija
avanscena vis siauryn,
mane paguldo dugne,
nes kas gi labiau užpildo, jei ne kaltė; tokia literatūra
laukia tik vieno skaitytojo.

Dovilės Bagdonaitės piešinys

tai giesmė apie sulipimą su drėgna žeme, pažliugęs kelias,
kai lyja tolygiai ir gražiai, kaip nieke kažkas praeina. šulinys,
kuriuo gaudžiu, yra gelmė, ir turiu įkišti galvą kaip į išvietę,
išspausti iš savęs paskutinį, bejausmį sąlytį su gyvenimu: plūsta jausmai,
ir esu kanalizacijos vamzdis, putotos tylos žiotys
– esu dugnas, į kurį atremiu tavo pėdas.
sakyk man Utopija, sakyk man ką nors.

giesmė apie mane
niekas kitas tokios dvejonės neprisiimtų, kai pats
neryžtingai buvoja. tik tiek tebuvo garbinga ir užteko,
kad įveiktum žodžius liežuviu. mano iliuzija, kad klumpu ant kelių
ir perkeičiu, būk lengvesnė. kai save nešuosi per arti,
taip pat arti yra ir tuštybė, tačiau su kuo turėčiau broliautis? su kuo
lygiai taip pat neryžtingai eiti susikibus už rankų ir panašiai kristi? su alkiu?
jis yra tyli jos kopija – įrankis apsiginti, kurį geriau pažįstu
iš tos gėdingosios pusės: alkaną lengva pamaitinti kad ir dėmesiu.
tokia prigimties komplikacija jau neturi į tave pataikyti. atplaiša,
su kuria buvojama ir kuri įrašyta į tą giesmę apie save,
turi dovaną pradėti arba prakeiksmą užbaigti draugystę.
yra dvi abejonės pusės, du atsakymai į klausimą, kuo
esu ir kaip tą išreiškiu, dviašmenės yra pakilimo nuo kelių
melodijos: laikausi nuo savęs atokiai, ir tu taip pat manęs šalinkis.

niekada
negali žinoti, jog sunkumas yra anga, pro kurią reikia įšliaužti
į save pirmąkart; su tokiu savimi ilgąlaik busti, vesti
kūną pasivaikščiot ir eiti pogulio su atverta atmintim. niekas nenori pažinoti savęs
naivaus, numatymo gebėjimu lengvesnio. tai akli ketinimai
patobulinti drąsą; tai, kas aplink; tai, kas augo gerklėje, augo ir peraugo kiaurai.

septyni mano velniai
kurį dabar nublokši iš septynių mano velnių
švelniaodžių? lėtai nusirengiu, o kol pasiekiu tą vietą,
kur sėdi nuogutėlis raguotasis, vėl iš naujo apželiu.
šėrimasis vyksta reguliariai ir su vis puikesne yda.

ženklas ir kitokia stoka
būtent taip gęstu: be žiūrovo, sutikus,
gavus ženklą, kurio nieks nepažins ir nepakels,
nes jis turi sudriskusią pradžią ir tylią pabaigą. susisupk į tau pažadėtą,
kaip į išsvajotą – tampriau, nei leidžia kvėpavimas, o tada
ko verti yra gyvenimai, kai būtent taip gęstu: jusli
ir budri.

plunksnelė
kad taip sugebėčiau laiku pasitraukti, daug kam užbėgt už akių, nieko nepažinti,
ko pažint nebūtina. ar galima apsigyventi ant uolų
neįsismelkiant į kreidos gyslų gilumą ir – jei pasvajotum –
nepaliekant savęs šakų sietuose? kadais mačiau
išbaltintus kaulų lizdus salose, virš kurių suka ratus paukštis
motiniškai cypaudamas, kedena snapu plunksnelę, kol ši nuskrieja. kad taip
galėčiau išvengti savęs, nežinot, kas esu, kokia nežemiška esu baimė,
kuri laiku nepraeina, nei susuka lizdą? tada galėčiau būt
plunksnelė.

vienu balsu
balsas, kuris be pabaigos, be aukštų registrų, beždžionėle,
yra rauda, murmesiai sau, ar būtent tai girdi?
atmink, iš čia kyla nesutarimas, reikia riktelt, išsikalbėti,
o tada jau kalbama žemesniu balsu ir tikriau, nors ir ne kiekvienam.

en passant
kas dar įvyks? o paskui: ką tau padarys, ar tyliai?
taip, eik iš čia, laikyk pėstininką lentoje. apsimesk,
kad valdai save, juoku, šokiu
šachmatų lentoje, rikio ėjimu,
kas, rodos, yra šuolis iš baltos į juodą tavyje.

blizgė
tokia sekluma, kad nebyliai vartausi. sakai: harpija.
aš sakau: nepritrauk valo, nes apdraskysiu, tikrai sužalosiu.
kam save atšaldau? tu neliesi manęs
ir nepavogsi mano auksinės blizgės, įsisegusios man į liežuvį.

drobės
jis gebėjo suvaidinti savo mirtį vienu ypu.
uždengdavo jam akis, kad klausytų, kaip ji verkia.
laukimas yra nerimas, kuris nurimsta, kai atveri žaizdą.
ar girdėjai panašų švilpesį plaučiuose, ar girdėjai pulsą:
tai, kas suplėšyta tavyje, yra suplėšyta ir manyje? blanko pirštai,
tarsi blogis nebūtų jos užvaldęs, ir balo plaukas po plauko, jų abiejų, pakaitomis.
taip baltai pasiklojo, drobės buvo arčiau kūno, kai persisunkdavo gyvastim.
ji prašė: kirpk išilgai, angelai žengia. kiek lankstaus kūno pavertei krauju?
o baltuma atleisdavo: negelbėk manęs, pritūpiu virš plunksnelės,
kol dygo jai plunksnos iš lūpų ir ji nebyliai slopinosi dievu.

kas gi labiau tave užpildys?
turi viduje oro burbulą ir mintį. to pakanka dabarčiai,
kuri blėsčioja: iš juodo į baltą. o trenksmas! trenksmas yra pažįstamas ir pakeliamas.
kas gi labiau tave užpildys?
neš tave, sparčiai krintančią? žiūrėk, kaip blėsčioja:
linksintis galvą varnas, nuplėšta nuo tavęs plunksnelė, triukšmas.
zeszytypoetyckie.pl, k.myszkiewicz.prv.pl
Vertė Žilvinas Norkūnas
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Ponas m ir jo antrininkas
Renginys buvo labai blogas. Tiesiog tragiškas. Daug
žmonių, nieko nesimato, neprofesionalus įgarsinimas. Be
to, prieš ateidami į tą parodą-diskusiją-konferenciją-seminarą, jie kalbėjosi be galo rimta tema. Sėdėjo ant betoninės krantinės ir aiškinosi savo požiūrius į gyvenimą. Tai
buvo sunku, tikrai sunku. Danguje it kokie kotletai vartėsi
kamuoliniai debesys, nuo nuomonių skirtumo ji dangstėsi tamsiais akiniais (jis įtarė, kad taip maskavo ašarą).
Tad renginio nekokybiškumas veidrodiškai atsispindėjo
ar (gal net tai būtų tiksliau) paveikė jų ne visai paprastus
santykius.
Tad, pamatę minias renginyje ir jausdami tuštumą širdyje, jie nusprendė eiti alaus į kokią nors knaipę ir taip
užpildyti atsiradusias bendravimo spragas. Net nustebo,
kad tokie yra ne vieni. Sukdami link tikslo pamatė poną
M žydru kostiumėliu – siauromis, išlakias blauzdas elegantiškai aptempiančiomis kelnėmis, torsą glotniai išryškinančiu švarkeliu ir su amžinąja mandagumo ir palaimos
šypsena, nutvieksta baltų baltų dantų. Poną M lydėjo lygiai toks pats jaunas vyriškis lygiai tokiu pačiu kostiumu.
Tik šypsena kitokia – žymima siauro korektiško brūkšnelio. Maždaug tokio -.
„Kaip renginys?“ – paklausė ponas M. „Labai blogas.
Labai, labai blogas“, – atsakė jie vienbalsiai. „O aš štai
turiu knygelę – vaikystės veikalas, sakyčiau. Dalykas,
kuris ir bloguose dalykuose leidžia išvysti gėrio“, – trumpindamas tylėjimo pauzę, tartum teisindamasis prabilo
ponas M. Iš tiesų – iliuzionisto judesiu iš žydro švarko
kišenės jis ištraukė spalvotą knygelę lakuotais kartono
viršeliais ir lygiai tokiais pačiais vidiniais lapais (kad mažamečiai nesuplėšytų). Ponas M laikydamas rankose (jo
žydrasis antrininkas stovėjo pagarbiu ir saugiu atstumu –

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

keli metrai nuo įvykio epicentro) prieš akis vartė leidinį.
Istorija pasakojo apie drambliuką. „Drambliukas sutinka
draugą“, „Drambliukas tvarkosi namus“ – tokios ir panašios scenos kiekviename puslapyje. Naratyvas apie buitį,

būtį, smulkmenas ir esmę. Didaktiniai anekdotai. Moralizuojantys siužetai. Edukaciniai komentarai, normatyvai ir
rekomendacijos. Bet jie peržiūrėjo susidomėję – vis dėlto
ponas M ir jo vidinis pasaulis ne kiekvienam atsiveria.
Ne kiekvienam parodoma savo vaikystės knygelė. Tai buvo nuostabi patirtis. Visai ne tai, kas pamatyta renginyje.
Tegul ir tikėtasi kažko panašaus. Tačiau nepamatyta. Bet
knygelė siurbte įsiurbė juos. Lyg koks į kanalizacijos angą besisukantis pamazgų vanduo.
Paskutiniame knygos puslapyje buvo nupieštas „Geras
drambliukas“ (kairėje) ir „Blogas drambliukas“ (dešinėje).
„Matote, štai, matote?!“ – primygtinai, lyg ką siūlydamas,
rodė ponas M. Nors šioji situacija, „scena“, – kaip pasakytų koks nors tegul ir porą metų testudijavęs teatro režisūros mokslus, – nebuvo nei labai įtempta, nei kokia
tragiška ar konfliktiška. Tiesiog jie, žvelgdami į tuos nupieštus identiškus (geras toks pats kaip blogas ir atvirkščiai) drambliukus, vienu metu (tarsi tas pats kūnas, viena
siela) pajuto, jog vienam iš jų šiame gyvenime teks pasirinkti gerojo, kitam – blogojo drambliuko vaidmenį. O
gal ir nesirinkti – gal jis jau parinktas.
Slopindami lengvą sutrikimą jie pakvietė poną M bokalo alaus. „Norėčiau, labai norėčiau“, – akivaizdžiai pamalonintas pradėjo vapėti ponas M, tuo pačiu metu sutrikęs
ir kaltai žvilgčiodamas į savo porininką. Po sekundės apsisprendė ir tarė: „Vis dėlto gera yra turėti šeimą... Eisiu
namo...“ Ir jie išsiskirstė – vieni į aludę, kiti – žydrais identiškais kostiumais – namo.
-vpAutoriaus piešinys
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Lietuva trijose eilutėse
Valstybės pažinimo centras buvo paskelbęs konkursą
„Haiku Lietuvai“. Pasirinktas šiuo metu vienas iš populiariausių poezijos žanrų, atkeliavęs iš Japonijos ir reikalaujantis iš kūrėjo savo pastebėjimus, mintis ir nuojautas fiksuoti
17 skiemenų trieilyje. Graži ir sveikintina idėja į Lietuvą
pažvelgti per minimalistinę poetinę formą, pasižiūrėti, kokie
šalies ir tautos buvimo momentai svarbūs dabar kuriantiems,
kuo mes galime didžiuotis, džiaugtis, ką galime rodyti kitiems ir kas skauda bei kelia nerimą.
Haiku eilėraščio vidinė savastis yra nustebinti. Nustebinti
netikėtu žvilgsniu, mintimi ar vaizdu. Konkursas nustebino
dalyvių gausa – net 160 autorių, iš kurių dauguma – nedažnai haiku konkursuose dalyvaujantys ar tiesiog pirmą kartą
išmėginę jėgas. Tai džiugina ir teikia vilties, kad ateityje sulauksime gražių ir brandžių trieilių. Autoriai konkursui pateikė 382 kūrinius, juos būtų galima suskirstyti į nemažus
teminius blokus – apie Tėvynę, Lietuvos gamtą, sostinę Vilnių, valdovus, Trispalvę, tremtį, jūrą, namų ilgesį, knygnešius ir išėjimą (iš Lietuvos). Perskaičius (ir ne vieną kartą)
visus tekstus, susidaro įspūdis, kad Lietuva yra tarsi įrėminta
tarp dviejų ribų – sostinės Vilniaus ir su ja susijusių faktų
bei Baltijos jūros ir gintarinio pajūrio. Visa kita Lietuva – tai
gyvenimo, prisiminimų, emocijų ir santykio su savimi poetiniai verpetai tarp minėtų ribų. Vilnius – valdovų miestas.
Todėl daugelyje tekstų jis yra romantinių svajonių įsikūnijimo erdvė, asmeninės laisvės įprasminimo vieta, senovės
palikimo ir šiandienos gyvenimo gražaus buvimo pavyzdys.
Kita riba, mūsų pajūris, matoma ir suvokiama gana tradiciškai, dažniausiai fiksuojant besiritančias Baltijos bangas,
klykaujančias žuvėdras, kopų smėlį, gintaro lašus ir pajūrio vėją. Atskirai paimtas kiekvienas išvardytas dalykas yra
puikus simbolis, kodas, rodyklė, informuojantys mus pačius,
kad tuo esame autentiški. Tačiau ar kitos šalies žmogui tai
nebus ženklas, kad kalbama apie jo kraštą, nes jūrą, žuvėdras
ir smėlį galime rasti daugelyje šalių. Norėjosi, kad tie simboliai būtų išryškinti kitaip, apie juos kalbama netradiciškai,
perfrazuojant emocijas. Tai padaryti pavyko moksleivei iš
Kretingos Monikai Mockutei, vienai iš nugalėtojų. Ji banalų
pajūrio apibūdinimą pavertė pasakos siužetu apie piemenį
ir aveles:
Pajūris –
Piemens vėjo varomos
Avelių kopos
Nustebino, kad net keliolika autorių pasirinko knygnešių
temą. Šiandien ji nėra aktuali, yra tik istorinio laikotarpio
faktas, tačiau, matyt, mūsų tautos pasąmonėje užima aktyvią
poziciją. Per knygnešio įvaizdį identifikuojame savo kultūrinį išlikimą. Kova už lietuvišką raštą, lietuvių kalbą vyko ir
vyksta nuolatos. Kalbėti lietuviškai, mąstyti lietuviškai yra
svarbiausia mūsų identiteto apraiška. Šios temos pažiba –
antrąją vietą laimėjęs Linos Buividavičiūtės trieilis:
Verias naktižiedė.
Knygnešio pėdomis
seka tik mėnuo
Autorei gražiai pavyko sutaikyti antipodus – naktižiedę ir
mėnulį – kaip vieno būties rato simbolius, keičiančius vienas kitą. Šis ratas galingas, žmogui nepavaldus, o žmogaus
gyvenimas jame – tik akimirksnis. Tačiau jo veikla, pasiryžimas ir tikėjimas davė vaisių. Moralinio, dvasinio, kultūrinio
pasipriešinimo galios gyvos iki šiol. Tai vienas iš mūsų egzistencijos kertinių akmenų. Kitas akmuo – mūsų Trispalvė.
Talpus žodis-simbolis. Kai kurie poetai šį valstybės ženklą
įžvelgė rudenėjančių klevų lajose, tėviškės pievų žolynuose. Vis dėlto Trispalvė poetiniuose tekstuose suvokiama ir
įvardijama kaip laisvės, nepriklausomybės ir valstybingumo
simbolis. Iš vienos pusės, tai buvusios, prieškarinės Lietuvos
šviesus prisiminimas, mūsų senelių Lietuva, iš kitos – dabartis, šiandiena ir tradicijos tąsa. Galbūt kitaip, kita forma, bet
sujungianti skirtingas kartas. Tai taikliai atspindi Andriaus
Lunecko haiku:
vasario 16
plevėsuoja išblukusi
senelio trispalvė
Metų tėkmėje skausmą ir netektis pergyvenusi, ji vėl sužvilga šventinėmis spalvomis. Tačiau atmintis tarsi klaustų
ar priekaištautų: o kas tarp anos Lietuvos ir šios? Tarp „plevėsuoja“ ir „senelio“ plyti didžiulis laukas atminties, susijusios su nepriklausomybės kovomis, valstybės kūrimu, karo
negandomis, pokario trėmimais ir tautos genocidu. Tarsi
apibendrindama ne vieno poeto posmelius Nijolė Kerušauskienė sako:

duonos plutelė...
primeni tremties žiemas
net žydint sodams!
Taip atveriamas dar vienas, pats skaudžiausias, tautos
patyrimų puslapis – tremtis. Sulaukęs pavasario, kada širdį
užplūsta džiaugsmo banga, nejučia prisimeni tuos, kurie to
pavasario nesulaukė. Ir nesvarbu kur – čia ar tenai. Tremtis nepamirštama, ji nuolat persekioja, primena save duonos
trupiniu, graudžia daina, tylia malda ar ryto šerkšnu. Baltas sodų žydėjimas, baltos Sibiro žiemos susilieja į vieną
džiaugsmo akimirką – gerai, kad gyvi, gerai, kad namie. Su
baltumu kontrastuoja juodos duonos riekelė. Paprastai juoda
spalva asocijuojasi su nelaime, mirtimi, o šiame trieilyje juoda tampa išgyvenimo, išlikimo, vilties ir džiaugsmo spalva.
Paprastas, puikus dviejų antipodų suliejimas į vieną prasminį vienetą.
Klasikiniuose haiku tekstuose glūdi estetinė kategorija,
vadinama sabi. Nors ji turi daug paaiškinimų, vienas iš jų
yra „paslėptas liūdesys“, vienišumas, prislopinta išėjimo ar
egzistencinės kaltės išraiška. Lietuviškoje tradicijoje tai geriausiai įkūnija Rūpintojėlio figūra. Danos Loher vaizduojamas Rūpintojėlis labiau klasikinis, kanoninis, atitinkantis
savo tiesioginę paskirtį:
Rūpintojėlis
Tėvų kryžkelėj rymo
O žodžių nebėr...
Aiški nuoroda į konkrečią vietą – kryžkelę, kurioje išsiskiria keliai, išsiskiria žmonės. Tačiau Rūpintojėlis nebyliai
visiems vienodai byloja – kad ir kuriuo keliu pasuksi, visur
reikės pereiti tas pačias negandas ir tuos pačius džiaugsmus.
Tik ar bus vietos sugrįžti, nes „žodžių nebėr“. Nebėra namų,
nebėra žmonių, nebėra kaimo, tačiau yra kelias kaip galimybė pareiti. Išėjimo ir parėjimo liūdesys. Širdyje nuolat gyvas
sabi. Kad Rūpintojėlis laukia ne veltui, sako Rūta Montvilaitė:
parskrenda paukščiai
Rūpintojėlio plaukuos
rasa suspindo
Parskrendančius paukščius galima suvokti kaip tiesioginį
gamtos reiškinį, bet jie gali simbolizuoti ir grįžtančius žmones. Ir vieni, ir kiti ieško savo namų – buvusių ar esamų.
Jeigu jų nėra, belieka nukelti kepurę Rūpintojėliui – buvusioje sodybos vietoje, kryžkelėje ar kapinaitėse. Gana įdomi
šio teksto frazės prasmė – plaukuose suspindusi rasa. Rasota
Rūpintojėlio galva. Nežinau, ar liaudies skulptūroje ir ikonografijoje kas nors vaizdavo pražilusį Rūpintojėlį. Iš tolo
žvelgiant rasoti plaukai atrodo sidabriškai pilki, tarsi būtų
žili.
Haiku poezija reikalauja paprastai kalbėti apie elementarius, aiškiai matomus daiktus. Nereikia jokių palyginimų ar
metaforų, užtenka realiai, tikroviškai pavaizduoti aplinką.
Tai šiasei estetinės kategorijos reikalavimai, kuriuos puikiai
atskleidžia šis trieilis. Dar vienas šiasei pavyzdys yra Andriaus Lunecko tekstas:
šiltas vakaras
švelniai glosto delną
arklio liežuvis
Namų jaukumą atskleidžia žodžių seka: „šiltas“, „švelnus“, „glosto“, „arklys“. Tokį švelnumą, jaukumą ir ramybę
gali patirti tik namuose, kur visi jaučiasi saugūs, supranta
vienas kitą be žodžių. Vakaras, kai šilta, yra ypatinga meditacinė erdvė. Jau vėlu, bet neima miegas. Tyli aksominė
erdvė, kurioje pasimiršta dienos darbai ir norisi pabūti su
savimi. Savikoncentraciją kiek netikėtai paryškina arklio
liežuvio, tokio pat aksominio kaip ir erdvė, vaizdas. Netiesioginis daikto ir erdvės susijungimas. Tai saugumo, prieraišumo, namų idilės ženklas.
Poetas Dainius Dirgėla sugebėjo į tris eilutes sudėti visą
Lietuvos tūkstantmečio istoriją. Lietuvių literatūroje tai turbūt vienas geriausių eilėraščių apie mūsų valstybę:
tūkstantį metų
susiūta ir persiūta
nesunešiosiu
Čia asmeninis santykis su valstybe atskleidžiamas potekstiniame siužete, kur žodžių junginyje „susiūta ir persiūta“
įprasminama karų ir valdovų istorija. Buvo mūsų kraštas
valdovų dėliojamas, jungiamas, siuvamas po kruopelę iki
galingos valstybės, buvo perdalytas, „persiūtas“ galingesnių

už mus, tačiau nesidavė sunešiojamas. Tūkstantmečių tvirtybė ir lietuvių patriotizmas neleido prarasti paties svarbiausio –
noro gyventi savoje valstybėje.
Trečiosios vietos laimėtoja Lilija Olšauskienė tarsi iš vidaus parodo, kokia ta lietuvio patrioto širdis:
Nesuskaičiuoju
Kiek dūžių varpais širdis
Beldžias gyventi
Visas trieilis yra tarsi vientisas šauksmas, skaudi emocinė iškrova. Širdis lyg varpas, skambantis ištikus negandoms
ir džiaugsmams. Nuolatinio prisikėlimo ženklas, visus mus
įpareigojantis būti budrius, nuolat pasiruošusius, kad ir kur
būtume. Kol gyva lietuvio širdis, tol gyva ir istorinė atmintis. Tai rodo moksleivės Martos Kraujelytės tekstas:
Motoroleris
nuzvimbė kunigaikščio
keliu pilies link.
Jaunatviškas, kasdieniškas, neįpareigojantis. Motoroleris – jaunuolio svajonė, asmeninės laisvės ženklas, išėjimo
iš vaikystės ir paauglystės simbolis. Bet kartu ir augančios
atsakomybės, pamatuotų sprendimų bei dar nepažintos realybės. Tarsi tarp kitko, tarsi nereikšmingas pastebėjimas,
nuoroda – „nuzvimbė kunigaikščio keliu“ kažkur „pilies
link“. Tokią frazę galime išgirsti bet kurioje Lietuvos vietoje, nes pilis gali būti suprantama ir kaip sostinės įvaizdis, ir
kaip piliakalnis. Jeigu pažvelgtume į archeologinį žemėlapį,
tai pamatytume, kad visa šalies teritorija nusėta piliakalniais. Taigi istorinė atmintis yra visai šalia mūsų. Ir ji mus
veikia. Kiek tokių „kunigaikščių kelių“ yra mūsų gyvenime,
jais judame kasdien ir net nesusimąstome, kokiais istoriniais
klodais naudojamės.
Daugumos vertinimo komisijos narių balsais be diskusijų
geriausiu buvo išrinktas Danutės Morkūnienės trieilis:
bulviasodis...
žydi ieva
išnykusiame kaime
Paprastas, bet įtaigus, atspindintis šiandienos gyvenimo
realijas. Pirmas geriems haiku būdingas bruožas, matomas
ir šiame tekste, yra tai, kad tekste nevaizduojama žmogaus
veikla, o parodomi tik tos veiklos rezultatai. Fragmente yra
vienintelis žodis „bulviasodis“. Kasdieniškas, įprastas, tačiau talpus, atveriantis gilesnius prasminius klodus, pavasario ciklo žodis. Bulvių sodinimas žemdirbiškoje kultūroje
užima svarbią vietą. Tai šeimos sutelktumo laikas, kai vyrams stengiantis kuo geriau išdirbti žemę, kad ji būtų kuo
minkštesnė ir puresnė, moterys ruošdavo bulvių sėklą – atrinkdavo geriausias bulves, pilnas akučių (diegų), ir pjaustydavo dalimis, kad sėklos nepritrūktų visam laukui užsodinti.
Sodinant į lauką išeina visa šeima, nuo mažųjų iki senolių,
nes į artojo išverstą vagą reikia sukaišioti bulvių sėklą, o tam
reikia kuo daugiau žmonių. Labai dažnai šeimos pajėgų neužtenka. Tada į pagalbą kviečiami kaimynai, o paskui einama padėti jiems. Tai jau kaimo bendruomenės sutelktumo
pavyzdys. Sodinant ar sėjant kitas žemės ūkio kultūras tokio
sutelktumo tiesiog nereikia. Panašaus sutelktumo reikia ir
rudenį, kai bulvės kasamos. Nors trieilis yra apie pavasarį,
mintyse, potekstėje yra atsargi užuomina apie rudenį. Taip
įvardijama poetinė ašis „pavasaris–ruduo“, įprasminanti
nuolatinės kaitos, arba fūeki-riūko, estetinį principą. Frazėje eksponuojama žydinti ieva, vienas gražiausių pavasario ženklų. Šiame trieilyje ievų krūmai yra peizažas, fonas,
kuriame vyksta žmogaus darbai. Peizažas gana liūdnas, nes
kaimo sodybų nebėra. Matyt, nėra ir namų, tik ievos, šalia
kurių kiti, dar likę gyventi kažkur čia, sodina bulves. Išėjimo motyvą sustiprina vertikalus eilėraščio prasmių pjūvis –
nuo žemėje, tamsoje augančių bulvių (žemasis lygmuo) per
ievų žydėjimą (vidurinis lygmuo) į išsiskirstymą, išnykimą
(aukštesnysis lygmuo). Suardoma statika, per žiemą įsivyravusi ramybė. Per žydinčios ievos paveikslą suvokiame, kad
jau atgimė visa gamta. Baltai žydinčios ievos yra ir šviesos,
šilumos simbolis. Pavasario saulė jau pakankamai įšildė dirvą, augalai ruošiasi žydėti, augti ir pranašauja vasaros šilumą. Gyvybės ratas sukasi.
Reikia padėkoti Valstybės pažinimo centrui už iniciatyvą
ir paskatas pasižiūrėti į Lietuvą kitaip. Sumanymas pavyko
ir parodė, kad Lietuva gyva ir kurianti.

– Vytautas Dumčius –
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Rašytojai kaip postai ir laikai: gidas po feisbuką
Buvo, atrodo, beveik normalus žmogus,
kol velnias jo nenunešė į feisbuką.
Liutauras Degėsys
Mūsų visuomenė jau beveik dešimtmetį spurda, džiugiai
susipainiojusi naujo išradimo – socialinių tinklų – akutėse.
Ne išimtis ir skaitytojai bei rašytojai. Plačiausias ir labiausiai
viliojantis tinklas Lietuvoje – „Facebook“. Toliau jį meiliai
lietuviškai vadinsime tiesiog feisbuku (be kabučių ir didžiųjų raidžių – kaip internetą, kurį jis, beje, daug kam beveik ir
pakeičia).
2004 m. Marko Zuckerbergo iš Harvardo universiteto sukurtas socialinis tinklas platesniam pasauliui prieinamas tapo 2008 m., o lietuviai juo aktyviai naudotis pradėjo 2009 m.
2016 m. kovo mėn. duomenimis, pasaulyje feisbuku naudojasi 1,6 mlrd. vartotojų. Tai didžiulė, nuolat kintanti ir nuolat
dėmesio, maisto ir aukų reikalaujanti rinka.
Įmonės „Socialus marketingas“ direktorius, socialinių
tinklų ekspertas Arijus Žakas teigia, kad Lietuvoje feisbuke
2015 m. viduryje buvo užsiregistravę 1,3 mln. vartotojų (45
proc. Lietuvos), daugiausia šiuo tinklu naudojasi 18–24 metų asmenys, o jeigu skirstytume vartotojus pagal lytį – dominuotų moterys. Naujesnių duomenų rasti man nepavyko.
Taigi, aišku, kad feisbuke mėlynuoja daugiau nei ketvirtadalis pasaulio gyventojų ir pusė lietuvių. Ideali terpė rašytojui: tiek reklamai, tiek savo kūrybos sklaidai, tiek gerbėjams
suburti. Tik reikia mokėti tinkamai šiuo įrankiu naudotis.
Prieš pereinant prie patarimų, kaip juo tinkamai naudotis,
derėtų trumpai aptarti, kodėl rašytojams visų pirma vertėtų
naudotis feisbuku. (Nors jau pasigirsta balsų, kad ši platforma atgyveno ir reikėtų pradėti ieškoti ko nors naujo. Į tai
galima atsakyti tik tiek, kad FB dar gana ilgai bus aktualus,
gyvas ir naudojamas.) Šią temą jau esu aptaręs, rašydamas
esė žurnalui IQ, todėl kai kuriuos faktus ir prielaidas tik pakartosiu.
Visų pirma, reikėtų atmesti nuotraukų dalijimosi tinklą
„Instagram“. Dabartiniai lietuvių rašytojai pašėlusiai mėgsta fotografuoti, ir kai kurie literatūros festivaliai vis labiau
panašėja į fotografų suvažiavimus. Rašytojai išsijuosę prašmatnia ir gera aparatūra pleškina vienas kitą. O kur jie deda
nuotraukas? Ne, ne į „Instagram“. Į feisbuką. Žinoma, esama išimčių, bet jų nedaug.
Trumparaščių ir trumpųjų žinučių tinklas „Twitter“ užsienyje populiarus tarp rungtyniaujančių savo šmaikštumu
rašytojų, taip jie surenka milžiniškus sekėjų būrius. Išsivystė net ištisi „tviteratūros“ žanrai: haiku recenzijos, 6
žodžių memuarai, „žaibiškos“ (itin trumpos) prozos žanras
(flashfiction). Tiesa, pastarasis klesti visame internete ir ima
populiarėti pas mus: rengiami konkursai, lietuviai dalyvauja
tarptautinėse itin trumpos prozos varžybose.
Lietuvoje tviteris nėra populiarus – nežinia, kodėl. Gal neatsiranda gerų šmaikštuolių, nemokam trumpai ne lyriškai
rašyti? O ir rašytojų, turinčių savo sekėjų šiame tinkle Lietuvoje, beveik nėra. Niekas nesuka galvos ties 140 ženklų
apsakymu ar eilėraščiu.
Visokios asmeniniams tinklaraščiams skirtos platformos –
nuo „Tumblr“ ir „Blogspot“ iki galybės kitokių. „Tumblr“
gerokai populiaresnis užsienyje – jame dalijamasi pasaulio
fotografijos ir dailės lobynu, dedamos citatos ir kt. Pas mus
to nėra. Kur tuomet visu minėtu gėriu dalijamasi? Feisbuke.
Tiesa, kalbant apie tinklaraščius situacija geresnė, bet ir
čia skaitytojai gerokai lenkia rašytojus. Knygoms skirtų tinklaraščių – ir net labai gerų, kurie bendradarbiauja su leidyklomis, kurių nuomonės paisoma, – yra nemažai. Rašytojų
tinklaraščių – reta. Dauguma jų panašūs į oficialias garbės ar
skelbimų lentas: toks ir toks ten ir ten susitiks su skaitytojais
arba išleido naują knygą, ištrauka pridedama. Neduokdie,
bus įdėta kas nors asmeniška, nauja, kokios nors kūrybos
nuotrupos, pasvarstymai, eskizai. Nežinia, kodėl taip. Gal
rašytojai tingūs, gal mano, kad tai neverta jų dėmesio? O
greičiausiai priežastis paprasta – daug sekėjų taip nesurinksi. Tave skaitys geriausiu atveju koks šimtas du. Be to, – ir
tai dar svarbesnė priežastis, – visa tai, ką čia išvardijau, juk
galima sudėti į feisbuką.
Na ką, nugalėtojas jau aiškus. Visi virtualiai-socialiai aktyvūs rašytojai ganosi melsvose feisbuko lankose.
Kodėl taip? O todėl, kad gerbėjai FB yra daug lojalesni,
labiau linkę dalytis jūsų tekstais ir postais, labiau linkę pirkti
jūsų siūlomą produktą nei kitų soc. tinklų gyventojai. Tik yra
vienas „bet“ – FB reikalauja daugiau laiko suburti lojaliems
ir ištikimiems gerbėjams bei skaitytojams. Ir darbo. Daugelis žymių pasaulio rašytojų net moka specialiems žmonėms
(tiksliau, moka jų agentai ir leidyklos), kad prižiūrėtų jų FB
puslapius.

Taigi, keletas patarimų būsimiems ir esamiems feisbukininkams (remiantis užsienio patirtimi ir soc. tinklų vadybininkų ir
ekspertų – štai kur, taip sakant, nebloga profesija – patarimais):
1) nepostinkite tviterio žinučių ir haštagų arba bent nepersūdykite su jais, nerašykite šveplai, su klaidomis ir bet
kaip – atrodysit kvailai. Rašytojas gali maivytis ar koketuoti, bet FB reikia tai daryti itin sąmoningai, sąmojingai ir išradingai. Nes FB, pasak rašytojo ir aktyvaus feisbukininko
Liutauro Degėsio, „sustiprina komunikacijos lygį, bet nesąmonės laipsnį irgi padidina astronominiu mastu ir geometrine progresija“.
2) Nepostinkite per dažnai – užverstas jūsų žinutėmis gerbėja pasiduos ir nebetikrins jūsų sienos, o gal net ją paslėps.
Siūlyčiau neviršyti 3–4 kartų per dieną. Kita vertus, ką nors
skelbti FB reikia ne rečiau nei vieną kartą per savaitę, bet,
tiesą sakant, tai nėra privaloma taisyklė – jei jaučiate, kad
jūsų buvimas FB yra prievolė, geriau to nedaryti, nes tai puikiai matoma kitiems. Geriausia rašyti ar postinti tik tada, kai
tikrai turite pasakyti ką svarbaus ar įdomaus. Šiukšlintojus ir
triznius žmonės linkę paslėpti.
3) Vienam rašytojui geriau neturėti keleto savo puslapių
arba naujo puslapio kiekvienai knygai – jūs patrūksite juos
prižiūrėdami, o skaitytojus užknis skaityti ir sekti.
4) Nekurkite per daug grupių, nekurkite grupių knygų pristatymams, neįtraukinėkite neatsiklausę žmonių į grupes –
tai nemandagu. Knygos pristatymui ar išleidimui pakanka
sukurti įvykį. Ir, pabrėžiu, išsamų įvykį, su aiškiai pateikta
informacija, laiku, vieta, aprašymu ir t. t., ir – pageidautina – ne
priešpaskutinę dieną. O sukūrus įvykį – būtų gerai jį palaikyti įvairiomis žinutėmis ir pan. Bent po vieną per dieną.
5) Netaginkite be reikalo žmonių ir nepostinkite jų sienoje
savo knygų ar savireklamos. Tai tas pat, lyg bandytumėte
leidėjui pakišti savo rankraštį po tualeto durimis.
Rimti autoriai FB naudoja keliems dalykams: bendruomenei (savo gerbėjų genčiai) kurti; erzinti ir sudominti
(praskleidžia uždangą į savo rašymo procesą, pasidalija ištraukomis, praneša apie sandorius su leidyklomis ir publikacijas svarbesnėje spaudoje, publikuoja mažas ištraukėles iš
naujienų, dalijasi recenzijomis bei atsiliepimais); nukreipia
gerbėjus į svaresnius savo puslapius internete – „Amazon“
puslapį, autoriaus vardinį puslapį ir panašiai.
Ko nori iš FB esančių rašytojų jų skaitytojai ir gerbėjai?
Visų pirma, žvilgtelėti už kulisų – perskaityti jų nuomonę
vienu ar kitu svarbiu klausimu (apie lit. skandalą, pasirodžiusią knygą, svarbų kultūrinį įvykį). Biografijų, dokumentinių
knygų rašytojai turėtų atskleisti įdomius faktus ir dalyti patarimus. Jų FB puslapį verta lankyti dėl patarimų – už DYKĄ.
Žinoma, juos dalija taip, kad parduotų knygą, įtrauktų į kokį
nors rengiamą seminarą, dirbtuves, sudomintų savo dėstoma
ir peršama programa, už kurią pagautas būsimas skaitytojas
jau mokėtų pinigus. Ir, pageidautina, nemažus.
Mūsų skaitytojams labai, LABAI rūpi rašytojų kasdienybė
(knygų lentynų nuotraukos, išvirtos uogienės receptas, numegzto šaliko fotografija). Juos domina rašytojų pomėgiai ir
hobiai, tai, ką jie skaito, kaip rengiasi, jiems itin svarbus jų
humoras. Juos domina susitikimai su skaitytojais, kelionės,
knygų mugės etc.
Bet lietuvių rašytojai nelinkę kurti savo gerbėjų puslapių.
Jie labiau linkę su skaitytojais bendrauti kaip su draugais,
suburti daugybę draugų. Kiti kliaunasi sekimo funkcija,
o draugus filtruoja labai kruopščiai. Lietuviai, kaip ir kiti,
mėgsta dalytis tariamai privačia informacija. Kodėl sakau
„tariamai“? Todėl, kad nuotraukos iš kelionių, susitikimų su
draugais kokioje nors sodyboje, grybavimų, žvejybos ar pasėdėjimo bare, taip pat kruopščiai atrinktos tariamai spontaniškos šeimos fotografijos šiais laikais (tik nenustebkite, juk
žinojote) nebėra laikomos privačia informacija.
Visais šiais dalykais mūsų rašytojai naudojasi kaip širma,
už kurios slepia tai, kas jiems iš tikrųjų svarbu. Skaitytojui
pateikiama viešai naudoti skirta privataus gyvenimo versija.
Čia rašytojas, ypač nuovokesnis, dirba sau kaip viešųjų ryšių
specialistas ir atstovas spaudai, o dažnai ir kaip agentas, nes
agentų Lietuvoje neturi beveik niekas.
Aišku, garsesniam rašytojui (ir Lietuvoje) geriau muses ir
kotletus laikyti atskirai. T. y. savo rašytojystei skirtus dalykus (puslapį) ir savo asmeninį profilį. Nes kai viskas suplakama į krūvą, išeina Kęstučio Navako atvejis – nepašvęstieji
gerbėjai jaučiasi artimi draugai ir gali tapti įkyrūs, o seni
pažįstami ir draugai meta skaityti KN ir lankytis jo sienoje,
nes juos ima ir užknisa koketavimas su nežinia kuo, aukcionai, turgūs, rankdarbių demonstravimas ir stalo serviravimo
pamokėlės.
Na, o dabar pereikime prie konkretybių. Kadangi rašytojų
yra daug ir įvairių, jais gali, ypač FB, apsiskelbti bet kas. Ieškodamas dėsningumų ir įdomybių peržiūrėjau tik LRS narių
ir jiems prijaučiančių FB profilius (taip pat darbas nemažas).
Taigi, ką mes matome?

FB savo profilius turi gal tik penktadalis ar šeštadalis LRS
narių. Aišku, turinčiųjų skaičius atvirkščiai proporcingas narių amžiaus skaičiui – jaunesni FB lankosi beveik visi. Absoliuti FB rekordininkė – tiek gerbėjų ir sekėjų, tiek draugų
skaičiumi – Ilzė Butkutė, žmogus-industrija (20 000 sekėjų,
draugų skaičius slepiamas). Bet Ilzė ir atidirba – būtent ji
puikiai išmokusi viliojimo meno ir išlaiko idealią proporciją
tarp asmeniškų žinučių (taip pat kruopščiai atrinktų ir turinčių reikalingą potekstę), socialinių ir verslo įrašų. Poezijos
Ilzė skelbia nedaug, bet skelbia, taip pat visada pasidalija
savo vietinės ir tarptautinės sėkmės istorijomis.
Kiti sėkmės lydimi FB žmonės (abėcėlės tvarka) – Vainius
Bakas (apie 3 000 sekėjų). Regis, beveik visi nauji jo tekstai
eina į FB, jis turi gerbėjų komandą, prilygstančią „Begalybės fragmentams“. Puslapis – saldokas (įskaitant iliustracijas), orientuotas į „paprastą žmogų“ (jei jums patinka saldi
klasikinė muzika ir gražūs abstraktūs peizažai – būtinai užeikite). Komentarai – panegirikos ir susižavėjimas, ir visiškas
abejingumas iš plunksnos brolių pusės.
Liutauras Degėsys – vienas iš retų autorių, turinčių asmeninį ir rašytojo profilius (pastarajame – daugiau kaip 200
sekėjų). Puslapis prižiūrimas puikiai – yra visos naujienos,
bendravimas su lankytojais, neperkrauta. Panašiu keliu eina
ir Aušra Kaziliūnaitė – turi puslapį „Poetė Aušra Kaziliūnaitė“ ir asmeninį puslapį. Abu įdomūs, gerai prižiūrimi.
Beveik pavyzdiniu rašytojo puslapiu pavadinčiau Vilniuje gyvenančios Lenos Eltang paskyrą. Joje yra visko: visos
naujienos apie rašymą ir knygas, vidinė informacija apie rašytoją ir rašymą, trumpi įrašai (tiek dienoraštiniai, tiek šiaip
pamąstymai – tikrai įdomu skaityti). Rekomenduočiau, bet...
neturi sekimo funkcijos, reikia prašytis į draugus – nežinia,
ar priims. Be to, rusiškai nemokantiems – bėda.
Gintaro Grajausko puslapis – gyvas, dažnai atnaujinamas,
įvairus (teatro, muzikos, literatūros, vertimų naujienos dedamos reguliariai). Labai aiškiai deklaruojamos politinės
pažiūros. Tik tiek, kad nėra sekimo galimybės, puslapis
prieinamas tik draugams (2 300).
Įdomūs Laimanto Jonušio (jei kam rūpi užsienio literatūros naujienos, kalbos įvairenybės ir kt.) ir Giedrės Kazlauskaitės (dėl šmaikščių komentarų ir įrašų – ypač) puslapiai.
Rekomenduočiau ir Saros Poisson (dėl įdomių minčių ir
mini esė) bei Paulinos Pukytės paskyras. Tikrai visada yra
ką paskaityti Regimanto Tamošaičio, Agnės Žagrakalytės ir
Dalios Staponkutės sienose. Kaip dabar sakoma, „must
read“ – Rolando Rostowskio FB siena: nuorodos, fotografijos ir fotosesijos, teatro kelionės, šmaikštūs komentarai. Vienas įdomesnių kultūros gyvenimo stebėtojų ir komentuotojų.
Deja, sekimo funkcijos neturi, teks prašytis į draugus.
Žmogumi-feisbuku galima pavadinti Artūrą Valionį – tai
kone kūrybos laboratorija: fotoeilėraščiai, mini esė, haiku,
epigramos, aforizmai, savireklama. Beje, jis ir Aušra – du
iš daugybės autorių, tikrai aktyviai ėmęsi savireklamos per
Metų knygos rinkimus. Ir ši strategija pasiteisino.
Turbūt įdomiausias atvejis – Kęstučio Navako feisbukas,
daugeliui jau seniai sėkmingai pakeitęs gyvą autorių, o pačiam autoriui jau seniai ir sėkmingai pakeitęs tikrovę. Tiesą sakant, visą studiją galima parašyti vien iš jo FB sienos.
Labai įdomus tyrimas išeitų apie gyvenimo ir fikcijos ribas,
gyvenimo kaip fikcijos ir fikcijos kaip gyvenimo pateikimą.
Apie tai, kiek rašantysis suvokia tikrovę, kaip ją keičia, kam
ji reikalinga ir kodėl į ją atsiliepia skaitytojas.
Galų gale, visi lietuvių rašytojai feisbuką paprasčiausiai
naudoja darbui (taip dažniausiai elgiuosi ir aš) – susisiekti su
kuo nors greit ir paprastai, suderinti skaitymus, pasikalbėti
su redaktoriumi, persiųsti rankraštį, susitarti dėl publikacijos, pasišnekėti su leidėju, su kolega rašytoju ir t. t., ir pan.
(be to, malonu, laukiant atsakymo, neišeinat iš to paties puslapio, perskaityti kokių pletkų ar palaikinti katuką).
Prieš pereidamas prie feisbuko kapinių – mirusių rašytojų, paminėsiu rašytojus, esančius keistoje, neapibrėžtoje FB
erdvėje. Jie yra, bet jų kaip ir nėra. Pavadinkime juos golemais. Kas yra golemas? Tai FB narys, kurio sienoje, atrodytų, verda gyvenimas – pilna nuotraukų, nuorodų, įrašų. Bet
atidžiau pažvelgęs pamatai, kad nė vieno ar beveik nė vieno
iš šių įrašų autorius nėra jis – visur jis pažymėtas, paženklintas, daugelį įrašų į jo sieną įkėlė kiti. Tokie golemai tarp
LT rašytojų – Herkus Kunčius (iš dalies, priešokiais), Valdas
Papievis, Kornelijus Platelis, Mindaugas Nastaravičius, dar
keletas kitų.
Na, ir dar viena pereinamoji stadija – šmėklos arba vaiduokliai: kai kurie lietuvių rašytojai FB naudoja tik kitų
sienoms skaityti, tik tam ir registruojasi – skaityti kitus, patiems nieko nedarant, tokių beveik pusė. Jie tyliai stebi mūsų
FB audras stiklainyje – kantriai, nekomentuodami ir nieko
neatskleisdami. Viską turbūt panaudoja savo kūrybai ir charakterių bei veikėjų studijoms (tuo užsiimant galime įtarti,
pavyzdžiui, Arūną Spraunių ar Sigitą Parulskį). ►
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Dar šeši Sigito Gedos laiškai
Atkelta iš p. 4

►Mirusių lietuvių rašytojų profilių FB gausu. Keisčiausi
yra Sigito Gedos ir Juozo Apučio FB puslapiai. Gedai skirtų net trys, juose po keletą draugų – labai gražių mergaičių
ir dailių berniukėlių. Ką tai reiškia – nežinia. Juozas Aputis
taip pat „turi“ 3 profilius – viename jų jis nuo 2014 m. gegužės 3 d. įrašytas kaip dirbantis „Maximoje“. Kitame, tuščiame, profilyje „turi“ du draugus – Salomėją Nėrį ir Vincą
Mykolaitį-Putiną.
Keista, bet nėra Jono Strielkūno ar jo gerbėjų puslapio, nemyli feisbukiečiai ir Bradūno su Brazdžioniu, ir Miliauskaitės su Maldoniu. Gavelio ir Granausko puslapiai atidaryti,
bet liūdni ir apleisti. Apleisti ir Kukulo bei Rudoko puslapiai.
Aktyviai prižiūrimų puslapių nedaug: Petro Dirgėlos, Jurgos
Ivanauskaitės (4 000 žm.), Jurgio Kunčino. Rekordiniu rašytojų kapinyno lankytojų skaičiumi gali pasigirti tik Paulius
Širvys (6 500 žm. – atnaujinama retai, bet atnaujinama), na
ir plačiausias takelis pramintas ir daugiausia žvakelių dega
prie Justino Marcinkevičiaus profilio (16 000 gerb.).
Oficialieji rašytojų puslapiai (tokių labai nedaug) – ta pati
garbės lenta, sukryžminta su skelbimų stulpu. Nėra ko ten eiti. Organizacijų puslapiai, atvirai jums pasakysiu, neįdomūs,
o dažniausiai ir uždari. Ten, grupėse, rašytojai tykiai sprendžia savo reikalus, organizacinius dalykus, ginčijasi, kartais
net audringai, bet visa tai neperžengia privačių ribų.
O kas tokie yra FB esantys lietuvių rašytojo gerbėjai?
Nemenką jų dalį sudaro provincijos kultūros centrų darbuotojos, bibliotekininkės ir savivaldybių tarnautojos. Jos seka
kiekvieną kvėptelėjimą, aktyviai laikina, be to, nederėtų
pamiršti, FB joms tampa vienu iš svarbiausių kultūrinės informacijos, informacijos apie rašytojus ir jų knygas šaltiniu.
FB joms (ypač labiau skaitmeniškai praprususioms) yra darbo įrankis. Antra pagal gausumą grupė – kolegos rašytojai,
kritikai, literatūrologai. Trečia – studentai ir moksleiviai –
mokslinius darbus rašantys, literatūra truputį besidomintys.
Jiems tai taip pat informacijos šaltinis. Paprasti skaitytojai
lieka ketvirtoje vietoje.
Trumpai tariant – lietuvių rašytojai feisbuką galėtų išnaudoti ir geriau, bet turbūt, kaip ir visi rašytojai, nenori gaišti
laiko. Deja, niekas negali samdyti žmogaus ar agento, kad
tuo pasirūpintų. Tad iš dalies šią funkciją atlieka leidyklos,
iš dalies jie patys – daugumą reklaminių funkcijų bandoma
sugrūsti į asmeninį puslapį. Gal kokie 10 proc. FB esančių
rašytojų naudojasi tinklu pagal profesiją – rašyti, ką nors
nauja išbandyti, tą, kas parašyta, skleisti ir įvertinti. Bet
FB, kaip ir lazda, turi du galus – jis gali tapti tuo pasakos
veidrodžiu, rodančiu tik tai, kas pasaulyje gražiausia. Arba, kaip vienoje savo esė rašė Liutauras Degėsys: „Jeigu
būsi rašytojas – neduokdie, poetas, – tai turėsi dvidešimties pakalikų-skaitytojų būrelį, iš kurių adoruojančių veidų
net nesuprasi, kad jau nusirašei, kad laikas sustoti. Ir rašysi, rašysi – net ne eilėraščius, o knygas, ir leisi, ir leisi jas
200 egzempliorių tiražu, iš kurių penkiasdešimt nusipirksi
pats ir išdalinsi net tiems, kurie nemoka skaityti.“ Į pavyzdžius pirštais nerodysim, atsivertę FB patys greit susirasite.

– Marius Burokas –
Pranešimas, skaitytas šiuolaikinės literatūros forume
„Šiaurės vasara“ Biržuose (VIII.20)

●
Alfonsai,
parašiau tau iš stovyklos, bet atsakymo negavau. Dabar rašau iš Vilniaus.
Visa tos stovyklos nauda – galutinai paaiškėjo mūsų jaunųjų pozicijos. Kas už ką. Man atrodo, galima
galvoti apie vienijimąsi tokiu pagrindu (duodu lyg ir programos tezes):
reikia kurti nacionalinį meną.
(Pastaba: naujas nacionalinio meno supratimas. Lietuva prieš būties problemas (egzistencializmo
filosofijos problematika).)
Artimiausieji mūsų uždaviniai:
1) atsiriboti nuo rusiškos mokyklos,
2) kiek galima laisviau ir pilniau sugerti geriausius Vakarų kultūros pasiekimus.
Čia išdėstyti dalykai nėra jau tokie nauji. Šią kryptį pradėjo J. Marcinkevičius, Jokūbonis. Mes turim
tik nukreipti visų arba bent daugumos menininkų pastangas šia linkme.
Tautosaka, istorija, gamta ir mitologija turėtų būti mūsų mokytojais.
Kaip nacionalinius dalykus jungti su kitų tautų kultūra, mes, rodos, esam aptarę (Čiurlionio, Krėvės
pavyzdžiai).
[...]
Tau siunčia linkėjimus Aušra ir Petras.
Iki! Sigitas
66.VIII.5

Pastebėjimai iš Latvijos
Atkelta iš p. 5

profesionaliai meškerioji, vaidmuo nėra blogas. O
eilėraščius rašau tada, kai negaliu nerašyti. Kas be
ko, mano rimčiausias darbas yra vertėjavimas, ir jį
aš dirbu visą laiką.
●
Maris Bėrzinis (Māris Bērziņš, g. 1962) į literatūrą atėjo prieš dešimtmetį. Jis buvo pirmasis
Valstybės kultūros kapitalo fondo direktorius.
Kai buvau Valstybės kultūros kapitalo fondo
direktorius, dar nebuvau rašytojas, tada gana dažnai tekdavo ginti kultūrą, įvairiems valdininkams
aiškinti elementarias įstatymo sąsajas. Deja, ir po
vienuolikos metų beveik niekas nepasikeitė – vėl
ir vėl reikia priminti, kad kultūra yra kiekvienos
valstybės pagrindas, o namas kreivu pagrindu gali
sugriūti. Tai civilizuoto pasaulio pripažinti dalykai. Gal to visiškai neįmanoma išaiškinti ir tenka
stojiškai laukti? Kažkoks bukas užsispyrimas užspaudė politikų ir valdininkų galvas, kai prieš akis
Estijos patirtis, taip pat prieškario Latvijos patirtis, bet jiems tai tuščia vieta. Ko negali pačiupinėti
ar įsidėti į kišenę, jiems tai neegzistuoja. Politikai
mato tik pavienes detales – tas, kurios jiems labiausia patinka, bet nenori matyti bendro vaizdo.

Skausminga, kad ne tik Finansų, bet ir Kultūros
ministerija buvo suinteresuotos silpninti Kultūros
kapitalo fondą. Ir dabar ministerija jokiu būdu nenori sugrįžti prie pradinio finansavimo modelio,
nes dabartinis variantas sudarant biudžetą daug
patogesnis manipuliuoti lėšomis. Vaizdelis maždaug toks – Finansų ministerija sako Kultūros
ministerijai: pinigų jums bus tiek pat, bet patys
sugalvokite, kaip juos paskirstysite.
Manau, kad dabar geriau suprantu rašytojų reikmes, skausmą ir džiaugsmus. Tai neišvengiama,
nes pats su tuo susiduriu, esu šioje veikloje. Kokie mes esame? Jausmingi, egocentriški, jautrūs,
lengvai pažeidžiami, introvertai, pavydūs, dosnūs,
sąmojingi – ši aplinka gana marga ir nevienareikšmiška, nuspėjama. Sunku save įvertinti, bet turiu
įtarimų, kad dirbdamas literatūroje įgyju bent dvi
prieštaringas savybes – geriau suprantu kitus, bet
drauge greičiau įsižeidžiu. Man patinka Jungas,
nes jis labai gerai paaiškino ir pateisino menininkų trūkumus: kūrybinė veikla atima tiek daug
energijos, kad nebelieka jėgų gerosioms žmogaus
savybėms visavertiškai ugdyti.
Parengė ir vertė Arvydas Valionis

Kas galėtų paneigti?..

Mieli šatėniečiai!
Mūsų leidinį galima užsiprenumeruoti Lietuvos
paštuose arba internetu www.prenumeruok.lt.
Kasmėnesinė prenumerata priimama
iki kiekvieno mėnesio 26 d. Mėnesio kaina – 1,94 Eur.
Mūsų indeksas 0109.
Metinė prenumerata į užsienį kainuoja 60 Eur.
Užsienyje gyvenantys skaitytojai gali užsisakyti
redakcijoje, atsiųsti čekį redakcijos adresu
VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“, Mėsinių g. 4, 01133
Vilnius, arba pinigus pervesti į sąskaitą banke
„Swedbank“ LT36 7300 0100 0000 7071.
„Šiaurės Atėnus“ jau ketvirtadienio pavakare galima
rasti Vilniaus knygynuose „Akademinė knyga“,
„Eureka!“, „Katalikų pasaulis“ (Šventaragio g. 4),
„Keistoteka“ ir „Mint Vinetu“.

Dauguma kalbos vartotojų, suprantama, stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Štai keli to primityvėjimo pavyzdžiai.
Dingsta žodis manyti, jį masiškai keičia galvoti. Ministras: Galvoju, kad mūsų ministerijai
tenka per dideli krūviai. Įstaigos vadovas: Dauguma klinikos gydytojų galvoja, kad reikia
daugiau etatų. Sporto komentatorius: Kaip galvoji, ar mūsiškiai laimės?
Dingsta kur nors, kaip nors, kas nors... juos keičia kažkur, kažkaip, kažkas. Žurnalistai: Noriu pasikalbėti su kažkuo iš Seimo garažo. Ar yra kažkokių sutrikimų? Ministras: Bandysime
šį kraštutinumą kažkaip suvaldyti. Studentas: Noriu kažko užvalgyti.
Nyksta pasakymai gana (ganėtinai) blogai, gana mažai – juos čia keičia žodis pakankamai. Žurnalistas: Jei pėda pakankamai siaura, sunku rasti batelius. Gamtosaugininkai turi
pakankamai mažai priemonių tam sustabdyti. Meras: Pakankamai bloga Vilniaus padėtis
šioje srityje yra nepavydėtina.
Taigi turbūt net neverta neigti, kad pamažu greitėjame ir prastėjame. Gal net artėjame prie
Orwello naujakalbės? Paguoda bent ta, kad nuo to kenčia ne vien mūsų kalba.
Konradas Virgiejus
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Homoseksualių žmonių pastoracija stačiatikybėje
Homoseksualių vyrų ir moterų klausimas Vakaruose šiuo
metu yra vienas aktualiausių dvasininkams. Keičiantis visuomenės požiūriui ir įstatymų bazei (JAV vienalytės santuokos
jau legalios visose valstijose), Bažnyčiai tenka taikytis prie
visiškai naujos kultūros ir naujų socialinių aplinkybių. Tačiau,
be homoseksualių asmenų, yra ir biseksualai bei transseksualai (translyčiai), kurie, nors ir rečiau matomi visuomenei, taip
pat egzistuoja ir taip pat gali tapti Bažnyčios nariais.

Seksualinės aistros teologija
Pradėkime nuo bazinių apibrėžčių. Pasaulietinė sociologija skiria biologinę lytį (sex) nuo socialinės lyties (gender).
Paprastai sakant, biologinė lytis – ta, kurią liudija kūnas, socialinė – tai, kas dedasi žmogaus galvoje.
Nuo lyties nepriklauso seksualinė orientacija – tai, kokios
lyties atstovai traukia žmogų. Žmogų gali traukti priešingos
lyties atstovai (toks žmogus yra heteroseksualus), tos pačios
lyties atstovai (homoseksualus), abiejų lyčių atstovai (biseksualus), žmogus gali nejausti lytinio potraukio (aseksualus)
arba jis gali pats jaustis priklausąs ne tai lyčiai, kurią liudija jo biologija (transseksualus). Pastarąjį atvejį reikia skirti
nuo transvestizmo (potraukio puoštis kaip priešingos lyties
atstovas, nesitapatinant su priešinga lytimi ar nenorint tapti
priešingos lyties atstovu) ir turėti omenyje, kad transseksualūs asmenys gali turėti itin sudėtingą biologiją (kitos lyties
požymių, taip pat kitos lyties lytinius organus, nors dažnai
abiejų lyčių biologinius požymius turintys asmenys išskiriami dar į vieną atskirą grupę).
Krikščionybėje svarbu skirti žmogų (asmenį) ir jo veiksmus. Scholastinėje teologijoje yra actus hominis (žmogaus
veiksmų) ir actus humani (žmogiškųjų veiksmų) skirtis, kuri, nors ir nėra tiksliai suformuluota stačiatikybėje, stichiškai
naudojama. Metropolitas Kallistos Ware’as homoseksualų
kontekste tai vadina „homoseksualinės orientacijos“ ir „homoseksualinių veiksmų“ skirtimi. Žmogaus veiksmai – tai
tokie veiksmai, kurie vyksta be žmogaus intelekto ar laisvos
valios įsikišimo (pavyzdžiui, žmogus vieną dieną nepabunda ir nenusprendžia: nuo šiandien pakeisiu savo seksualinę
orientaciją; seksualinė orientacija yra kažkas, kas vystosi ilgą laiką). Šiuo atveju mums visiškai nesvarbus klausimas, ar
seksualinė orientacija yra įgimta, ar ji formuojama (tik tarp
kitko galime paminėti, kad Amerikos psichologų asociacija ir
Britų psichiatrų karališkoji kolegija laikosi tarpinio modelio,
kad orientacijai turi įtakos ir įgimti, ir įgyti dalykai, tačiau
šios srities moksliniai tyrimai vis dar tęsiami). Teologiniu ir
filosofiniu požiūriu svarbiausia yra tai, kad orientacijos pasirinkimas nėra valios ir intelekto aktas. Asmuo negali būti
atsakingas ar kaltas už savo žmogaus veiksmus, bet visada
yra atsakingas už savo žmogiškuosius veiksmus.
Žmogiškieji veiksmai formuoja asmens tapatybę. Pavyzdžiui, jei asmuo užsiima gydymu (žmogiškasis veiksmas),
jis yra gydytojas. Jei nužudė žmogų (žmogiškasis veiksmas,
išskyrus atvejus, kai asmuo yra nepakaltinamas), jis – žudikas. Lygiai taip pat krikščionišku požiūriu žmogus, kuris yra
homoseksualus ar heteroseksualus, nevadinamas kitaip nei
tiesiog „žmogumi“, o tapatybe šie veiksmai virsta tik tada,
kai asmuo atlieka žmogiškuosius veiksmus – užsiima lytiniais santykiais. Asmens seksualinė orientacija (ar jos nebuvimas), su tuo susijusios nevalingai (pabrėžiu – nevalingai)
į galvą šaunančios mintys ir potraukiai nėra smerkiami Bažnyčios ir niekaip nekeičia žmogaus statuso Bažnyčioje – jis
nė kiek nesiskiria nuo kitų krikščionių.
Čia esminis protestantų fundamentalistų ir ortodoksų
skirtumas. Protestantų idealas – „branduolinė šeima“: tėvas, motina, vaikai, todėl homoseksualūs asmenys, gimę
protestantų fundamentalistų aplinkoje, jaučia vidinę kaltę
vien dėl to, kad yra homoseksualūs ar jiems į galvą šauna
homoerotinio turinio mintys (ši nepanaikinama vidinė kaltė gali netgi privesti iki savižudybės). Ortodoksų kultūros
žino įvairių bendruomeninio gyvenimo modelių (Jeruzalės
apaštališkoji bendruomenė, šv. Bazilijaus prieglaudos našlaičiams ir vargšams, visokių tipų vienuolijos, broliškos ir
seseriškos pasauliečių bendruomenės, pavyzdžiui, Mikniškės Šalčininkų r., įvairūs ortodoksų kaimai-bendruomenės
šiandienos Rusijoje ir t. t.), todėl asmuo gali sau pripažinti,
kad yra homoseksualinės ar kitos „neįprastos“ orientacijos,
ir mokytis gyventi krikščioniškai neneigdamas savęs (įvairios homoseksualų „gydymo“ ir „atvertimo“ terapijos yra
JAV kultūros vaisius, kuris šiandien veržiasi ir į tradiciškai
ortodoksiškus kraštus).
Žmogiškojo veiksmo – aktyvių homoseksualinių fantazijų
ar santykių – atveju, žinoma, Ortodoksų Bažnyčios Tradicija laikosi labai kategoriškos pozicijos. Šventajame Rašte ir
Tradicijoje, pradedant Apaštališkaisiais Tėvais („Didachė“),
išreiškiamas požiūris, kad homoseksualiniai santykiai yra
nuodėmė. Todėl asmuo, nenorintis kurti šeimos su priešin-

gos lyties atstovu ir norintis būti krikščioniu ortodoksu, turėtų mokytis gyventi celibatinį gyvenimą.
Ortodoksų Tradicijoje kitokių santykių ydingumas dažnai aiškinamas per Bažnyčiai įprastą asketizmo prizmę (tuo
ortodoksų prieiga skiriasi nuo katalikiškos ar protestantiškos). Asketinis krikščionio ortodokso idealas – beaistriškumas (gr. apatheia), t. y. buvimas visiškai nepriklausomam
nuo bet kokių aistrų (persivalgymo, lytinės aistros, garbės
troškimo ir kt.). Nežabotas valgymas nėra niekuo geresnis
įprotis nei nežabota masturbacija. Ši laisvė pasiekiama per
valingą susilaikymą ir malonės veikimą, tačiau reikia turėti
omenyje, kad veiksmams labai svarbus kontekstas. Visiškas
susilaikymas nuo maisto privestų prie mirties.
Taip pat ir kai kurie kiti prigimtiniai potraukiai, kuriuos
turi žmogus, gali būti nukreipti tokiu būdu, kad tarnautų
gėriui (geismas, pasak Evagrijaus Pontiečio, žmogui duotas tam, kad jis geistų gėrio, o rūstis – kad nekęstų blogio).
Pavyzdžiui, norintis nebūti priklausomas nuo garbės troškimo žmogus turi susilaikyti nuo viešų pasirodymų, buvimo
dėmesio centre, knygų ir straipsnių rašymo, tačiau tai nėra
būtina kiekvienam krikščioniui. Pasiekę tam tikrą dvasinę brandą, turintys specialų pašaukimą, gavę dvasios tėvo
leidimą, kai kurie krikščionys gali aktyviai veikti viešojoje
erdvėje nelaužydami susilaikymo nuo garbės troškimo principų. Žinoma, jie visada turi būti atsargūs.
Lygiai ta pati aistrų logika galioja ir skaistumui. Visi krikščionys privalo laikytis skaistumo. Kontekstas, kuriame lytiniai santykiai nepažeidžia skaistumo (pasak šv. Grigaliaus
Nazianziečio, abu dalyvaujantys žmonės išlieka skaistūs), –
Bažnyčios palaiminta santuoka (kuri, kaip sako Grigalius,
yra šventa), siekis išreikšti abipusę meilę, kuri veda į vaikų
pradėjimą. Kaip anksčiau minėtas leidimas viešai kalbėti nėra licencija daryti bet ką ir netvarkingas naudojimasis
tuo, kas leista, galėtų privesti prie vergavimo aistrai, taip
ir santuokiniai santykiai gali išvirsti į gyvulišką aistrą, kuri
neatitinka krikščioniško skaistumo ir yra nuodėminga, pavergianti.
Šiame kontekste homoseksualų žmogų kankinanti seksualinė aistra nelaikoma niekuo ypatinga, geresne ar blogesne
už heteroseksualų žmogų kankinančią seksualinę aistrą. Ir
vienokie, ir kitokie žmonės pašaukti skaistumui, o kilniausia, jeigu jiems pavyksta išsaugoti nekaltybę, nes „prisikėlę
nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje“
(Mt 22, 30). Šiuo požiūriu homoseksualai, laisva valia Vakaruose tampantys ortodoksais, netgi atlieka ypatingą krikščionišką žygdarbį, nes visiškai laisvai prisiima gyventi pagal
tai, kuo tiki.

LGBT ir adelphopoiesis
Metropolitas Kallistos Ware’as, tarnaujantis Didžiojoje
Britanijoje, teigia, kad, jo nuomone, itin svarbu pastoracinėje praktikoje Vakaruose skirti palaidą gyvenimo būdą gyvenančius homoseksualius asmenis nuo monogamiškai, su
tuo pačiu žmogumi daugelį metų gyvenančiųjų. Pastarieji,
gyvendami dviese, o galbūt dar ir augindami vaikus, yra
atviri tam tikrai galimybei tobulėti bendražmogiškoje meilėje, tarpasmeniniuose santykiuose, praktikuoti atsidavimą
ir gailestingumą (o tai – krikščioniškos dorybės). Todėl jis
skatina ne atstumti tokias poras, o siūlyti joms tiesiog pradėti
gyventi skaisčiai, išliekant kartu.
Metropolitas teigia, nors daugelis jį vadina idealistu, pats
savo praktikoje matęs porų, kurioms pavyko pradėti gyventi
krikščioniškai. Tokios poros išsaugo tarpusavio draugystę,
meilę ir atsidavimą, tačiau atsisako seksualinių santykių.
Kadangi Bažnyčios Tradicijoje yra išplėtota tos pačios lyties
asmenų draugystės teologija ir filosofija, siekdami dvasinio
augimo jie gali remtis šia Tradicija.
Ortodoksų Bažnyčia netgi turi specialų institutą tokiai
skaisčiai draugystei laiminti – broliškumo / seseriškumo
laiminimo ritualą (gr. adelphopoiesis, sl. bratotvorenije; gr.
adelphos – brolis, adelphe – sesuo). Rusijoje jis dar buvo
praktikuojamas XVII a. Nederėtų šio ritualo painioti su vienalyčių santuokų laiminimu – adelphopoiesis yra ne šeimos,
o dvasinės bendrystės (be seksualinių ryšių) tarp dviejų tos
pačios lyties asmenų sukūrimas.
Mano nuomone, šio instituto atgaivinimas (o jis šiandien
praktikuojamas nestorijonų Asirijos Rytų Bažnyčioje) galėtų tapti puikiu pastoraciniu tiltu Vakaruose jau egzistuojančioms civilinėje partnerystėje gyvenančioms poroms, kurios
laisva valia norėtų perkeisti savo santykius, suteikti jiems
krikščionišką pavidalą. Ware’as užčiuopė labai ortodoksišką
būdą išspręsti iškilusį prieštaravimą tarp socialinės tikrovės
ir Bažnyčios praktikos – juk ortodoksų tradicija yra ne visuomenės naikinimo ir ne žmogaus kūno žudymo tradicija,
o žmogaus, visuomenės ir pasaulio transfigūracija (gr. metomorphosis), atsimainymas, perkeitimas.

Žinoma, daugeliui Rusijos, Gruzijos ir kitų kraštų ortodoksų tokie siūlymai skambėtų kaip akibrokštas. Tų šalių
tikintieji gyvena kitose kultūrose, kuriose dominuoja stichinė homofobija, menkai susijusi su tų kraštų krikščioniškumu
(juk Rusijoje praktikuojančių krikščionių yra nepaprastai
mažai, o neapykanta homoseksualiems asmenims kone visuotinė). Protestantų fundamentalistų misionieriai ir ideologai, nors daugelis tuose kraštuose ir nepereina į jų tikėjimą,
siūlė tam tikrus darbo su LGBT metodus, juos perima šios
kultūros.
Kai kurie dvasininkai, pavyzdžiui, Andrejus Kurajevas,
Hilarijonas Alfejevas, netgi Aleksejus Osipovas, šiose šalyse
bando aptarinėti LGBT problemas, tačiau daugelis dvasininkų kalba itin atsargiai, bijo suklaidinti ar papiktinti tikinčiuosius. Šis atsargumas suprantamas, nes beveik po kiekvieno
LGBT žmones ginančio pasisakymo dvasininkai imami kaltinti neigią Bažnyčios mokymą, kad homoseksualiniai santykiai yra nuodėmingi (jei kalbantysis yra vienuolis, tai jis
bemat apkaltinamas pats esąs slaptas homoseksualas), be
to, žmonės sunkiai skiria homoseksualinį elgesį nuo orientacijos. Kitados, kai Kurajevas viešai per paskaitą pareiškė,
kad homoseksualus asmuo gali būti ortodoksų vyskupu (turėdamas omenyje homoseksualinės orientacijos, o ne homoseksualiniuose seksualiniuose santykiuose dalyvaujantį
žmogų), salėje kilo pasipiktinimas. Jį numalšinti sugebėjo
tik paskaitoje buvęs vyskupas, kuris, greičiausiai taip pat
nesupratęs Kurajevo minties, o gal tiesiog bandydamas suvaldyti situaciją, atsistojo, trenkė vyskupo lazda į grindis ir
pareiškė: „Mielieji, ramiau! Aš, ortodoksų vyskupas, Dievo
man patikėtu autoritetu jums atsakingai pareiškiu, kad joks
homoseksualas negali būti ortodoksų vyskupu.“ Į Kurajevo
bandymus aiškinti, kad viskas sudėtingiau, minia reagavo
taip pat karštai kaip ir pirmą kartą, o vyskupas ėmė tildyti
tiek minią, tiek Kurajevą.

Įveika vs atsivertimas
Nederėtų stebėtis, kad Didžiosios Britanijos ir Rusijos
provincijos vyskupų požiūriai taip skiriasi, nors jie ir pripažįsta tą patį dogminį bei moralinį mokymą. Ortodoksų
Bažnyčia, skirtingai nei, pavyzdžiui, Romos Katalikų Bažnyčia, neturi vieno centro su daugybe komisijų ir kongregacijų, kuris normuotų liturgines ir pastoracines praktikas,
o tik vietinį vyskupą ir kleboną, kurie vadovaujasi Bažnyčios Tradicija. Kartais juokaujama, kad vienas dažniausiai
Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Tipikone (liturgijos ir krikščioniškojo gyvenimo taisyklių sąvade) aptinkamų prierašų
yra „аще изволит настоятель“ („kaip nurodys klebonas“).
Vieni dalykai ortodoksų Tradicijoje apibrėžti griežtai, kiti –
apskritai neapibrėžti (pavyzdžiui, kontracepcijos vartojimas
santuokos kontekste) ir čia atsiveria didelė pastoracinė laisvė, kurios neturi katalikų dvasininkai. Todėl darbo su LGBT
žmonėmis strategijos – vietinių vyskupų prerogatyva.
Kartą pokalbyje ortodoksų teologė Natalija Vasilevič dalijosi homoseksualių ortodoksų patirtimi Baltarusijoje. Jos
teigimu, visą patirtį galima apibūdinti viena opozicija – taktikos, susijusios su įveika (angl. overcoming), ir taktikos,
susijusios su „atsivertimu“ (angl. conversion). Vieni homoseksualūs ortodoksai, ypač paveikti Vakarų protestantizmo,
bandė „gydytis“ nuo seksualinės orientacijos, tam naudodami įvairiausius metodus, galop ir kurdami heteroseksualias
šeimas. Teologės teigimu, homoseksualių asmenų bandymai
kurti šeimas su priešingos lyties atstovais dažniausiai baigdavosi didžiule nesėkme, „tarsi įsukta spyruoklė jie iššaudavo su dar didesne energija nei anksčiau, kartais tai įvykdavo
ir po daugelio metų“.
Įveikos taktikos yra susijusios su asketine ortodoksų tradicija, jos gali būti jungiamos su šiuolaikine psichologija ir
lyčių studijomis. Vasilevič teigimu, šios taktikos, paremtos
savo orientacijos pripažinimu ir gyvenimu pagal krikščionišką moralę, buvo sėkmingesnės už bandymus „pagyti“
nuo egzistuojančių potraukių.

Apibendrinimas
Šiame straipsnyje pasidalinome kai kuria Ortodoksų Bažnyčios darbo su homoseksualiais asmenimis patirtimi ir kai
kuriomis teologinėmis gairėmis. Kaip minėjome, bendros
praktikos Bažnyčioje nėra. Ortodoksų teologija siūlo ištisą
šiems asmenims galimų dvasinio gyvenimo kelių spektrą,
kuriame homoseksualus ortodoksas turėtų rasti vietą kartu
su savo dvasios tėvu ar motina.

– GINTARAS SUNGAILA –
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Trumpoji ispanakalbių proza
MIGUEL DELIBES
(1920–2010)

Antrininkas
Pasakyk, ar tai nebaugina, Pepe. Sekmadienį ramiai eini
sau gatve ir sutinki tipą, kuris yra tau identiškas. Nes keturiasdešimt metų kiekvieną rytą žiūriu į veidrodį ir – sakau
tau – jaučiausi, tarsi būčiau žiūrėjęs į veidrodį. Nežinau, ar
supranti. Ir tas tipas taip pat į mane pažvelgė! Ir tai dar ne
viskas, klausyk. Įsivaizduok. Visą savaitę negalėjau sumerkti akių. Nes, matai, pasakojimas tuo nesibaigia. Tą tipą sutikau dar kelis kartus, ir tas kalės vaikas juokėsi, bet ne „cha,
cha, cha“, ne. Jis kreivai šyptelėjo, lyg turėtų kokių kėslų,
nuo kurių užverda kraujas. Nes išties jis atrodė įtartinas. Tas
bičas atrodė įtartinas. Kai aš pasakojau tai Ramosui, – o tu
žinai, koks yra Ramosas, – jis mane perspėjo, kad šis bičas
gali man pridaryti bėdų: kad dabar pat jis ruošiasi apiplėšti banką ar užmušti kokį vyrioką ir kaltę suversti man. Ką
manai? Man! Be mano žinios! Tai aš paklausiau Ramoso,
ką jis man patartų, o jis atsakė, kad tai – kebli situacija, jei
aš neužbėgsiu už akių ir nesusidorosiu su juo... Ką manai?
Jaučiuosi kaip nesavas, seni. Nuo tos dienos nuolat slampinėju aplink šokoladinę ir neįsivaizduoju, kaip viskas baigsis.
Nenoriu iškrėsti kokios kvailystės!

AUGUSTO MONTERROSO

Spaudos konferencijoje jis nuoširdžiai pripažino, kad visada bijojo pralaimėti, nes nuolat jautė priešininką minant
ant kulnų.
Iš tiesų: po vienos dešimttūkstanttrilijardosios sekundės
kaip strėlė, keikdamas Zenoną Elėjietį, finišo liniją kirto
Achilas.

tikęs.“ Jis sumetė juos visus į šulinį ir labai išalkęs grįžo
namo. Motina, atidariusi duris, nusistebėjo: „Dieve mano,
kaip užaugo vaikas, kaip jis užaugo.“ Ji nupirko jam vyriškus drabužius, nes tai, ką dėvėjo, jau buvo išaugęs.

JOSÉ DE LA COLINA

Herakleitiška
Jei upė teka lėtai ir turi su savimi gerą dviratį ar žirgą,
gali du kartus (gal net tris, čia jau priklauso nuo asmeninio
požiūrio į higieną) įbristi į tą pačią upę.

Epitafija, aptikta Monte Parnaso de San Blaso
kapinėse, S. B.
Parašė dramą: jie manė, kad panašu į Šekspyrą.
Parašė romaną: jie manė, kad panašu į Prustą.
Parašė apsakymą: jie manė, kad panašu į Čechovą.
Parašė laišką: jie manė, kad panašu į lordą Česterfildą.
Parašė dienoraštį: jie manė, kad panašu į Pavezę.
Parašė atsisveikinimą: jie manė, kad panašu į Servantesą.
Nustojo rašyti: jie manė, kad panašu į Rembo.
Parašė epitafiją: jie manė, kad panašu į mirusiuosius.

Dinozauras
Kai pabudo, dinozauras vis dar buvo čia.

(g. 1934)

Kultūringa dama
Paklausiau kultūringos damos, ar ji žino Augusto Monterroso kūrinį „Dinozauras“.
– Ak, tai vienas malonumas, – atsakė. – Kaip tik šiuo metu
skaitau.

Sirenos
Anot kitos „Odisėjos“ versijos, įgula pražuvo, nes Odisėjas
liepė visiems užsikimšti ausis, idant negirdėtų apgaulingų,
nors ir saldžių, sirenų giesmių, bet užmiršo įsakyti užmerkti
akis, mat gražiosios sirenos mokėjo dar ir dieviškai šokti...

Miegančioji gražuolė
Princas žadintojas pabučiavo miegančiąją gražuolę ir jai
pabudus pats užmigo, tuomet ji jį pabučiavo, tada jis pabudo, o ji užmigo, tuomet jis...

(1921–2003)

Pasaulis

ANA MARÍA MATUTE

Dievas vis dar nesukūrė pasaulio; tik įsivaizdavo jį, tarytum sapnuodamas. Štai kodėl pasaulis yra tobulas, bet sumišęs.

Vaikas, kurio draugas mirė

Netobulas rojus
– Tai tiesa, – nevalingai pripažino žmogus, nenuleisdamas
akių nuo židinyje šokančios liepsnos žiemos naktį. – Danguje yra draugų, muzikos, knygų; vienintelis blogas dalykas
yra tas, kad iš ten negali pažvelgti aukštyn į dangų.

Pažįstu tave kaip nuluptą
Šmaikštumas ir drovumas paprastai būna neatsiejami. Tu
nesi išimtis. Šmaikštumas yra viena kaukė, drovumas – kita.
Neleisk, kad kas nors jas abi nuplėštų vienu metu.

Vėžlys ir Achilas
Galų gale, remiantis vienu šaltiniu, praeitą savaitę vėžlys
pasiekė finišą.

(1925–2014)

Vieną rytą jis pabudo ir nuėjo už tvoros ieškoti savo draugo. Bet draugo nebuvo ir grįžus motina pasakė:
– Draugas mirė. Vaikeli, negalvok daugiau apie jį ir susirask kitų draugų žaidimams.
Vaikas atsisėdo ant durų slenksčio, galvą pasirėmė rankomis, alkūnes laikydamas ant kelių. „Jis sugrįš“, – galvojo.
Nes juk negali būti, kad jis negrįš savo stiklo rutuliukų, autobusiuko, žaislinio pistoleto ir jau sustojusio laikrodžio. Atėjo
vakaras, padangėje suspindo didžiulė žvaigždė, bet vaikas
nenorėjo eiti vakarieniauti.
– Ateik, sūnau, tuoj atauš, – pašaukė motina.
Bet, užuot paklausęs mamos, vaikas pakilo nuo slenksčio
ir, pasiėmęs stiklo rutuliukus, autobusiuką, žaislinį pistoletą bei sustojusį laikrodį, išėjo ieškoti draugo. Prie tvoros
draugas neatsiliepė šaukiamas, nesigirdėjo jo nei medyje,
nei šuliny. Ieškojo visą naktį. Naktis buvo ilga, beveik balta, ji dulkėmis nuklojo jo batus ir rūbus. Kai patekėjo saulė,
vaikas, pavargęs ir ištroškęs, pasirąžė ir pagalvojo: „Kokie
kvaili ir menki šie žaislai. Ir šis sustojęs laikrodis niekam

Euridikė
Netekęs Euridikės, Orfėjas labai ilgai raudojo, ir jo rauda
buvo tarsi giesmės. Jos be galo patiko miestiečiams, todėl
jie jam mestelėjo monetų ir prašė pakartoti. Vėliau jis nukeliavo į pragarą ieškoti Euridikės ir ten giedojo raudas, o
Plutonas su malonumu klausėsi ir tarė:
– Aš grąžinu tau žmoną, bet judu galite iš čia ištrūkti tik
tokiu atveju, jei kelyje ji eis už tavęs ir tu į ją nė sykio nepažvelgsi, antraip prarasi ją amžiams.
Vyras ir žmona pradėjo keliauti: jis – žvelgdamas į priekį,
o ji ėjo iš paskos...
Taip jiems keliaujant ir jau beveik pasiekus išėjimą, Orfėjas prisiminė, kad dievai žmonėms siunčia nelaimes, idant
šie turėtų apie ką dainuoti, ir pajuto ilgesį plojimams, garbei
ir turtams, gautiems už žmonos nebūties įkvėptas elegijas.
Tuomet jis skaudančia širdim ir su atgailaujančiu šypsniu
lūpose atsigręžė ir pažvelgė į Euridikę.

Pradžios pabaiga
Pasinaudodamas proga, kad šešias savaitės dienas Pasaulį kūręs Dievas sekmadienį nutarė pasiilsėti, Šėtonas atėjo į
Žemę ir pradėjo Istoriją.
Vertė Simonas Bernotas

Apie miesto erdvių užkalbėjimus, gatvės rašytojus
ir Žaliojo tilto žalumą
„Mielas menininke,
pasak vietinio mito, Vilnius yra vieno žmogaus asmeniškos, nors ir nesąmoningos, fikcijos produktas. Vilnius gimė
iš sapno.“
Sapnavo Vladimiras Toporovas, Gedimino prospektą paversdamas šv. Jurgio ietimi, o Nerį – drakonu.
Sapnavo ir Mindaugas Navakas, kablį pagavęs ir mums
Vilniaus sąsiuvinius palikęs.
Sapnavo Viktoras Cholinas, todėl vis dar apgailestaujame
praradę jo nepaprastąjį Karoliniškių kosmodarželį.
Sapnavo ir Aidas Giniotis, todėl ir išrado taisyklę Nr. 1
„Sapnuoti Vilnių draudžiama!“
Sapnavo Eglė Vertelkaitė mažutėlį Aidą Marčėną gatvėje
literatų, gdzie mieszkał Mickiewicz i Jakimowicz.
Sapnavo ir Vladas Urbanavičius – jo mechaninis Vilnius
išmetė į paviršių savo vamzdišką virškinamąjį traktą.
Sapnavo Rimas Sakalauskas, Televizijos bokštą perprojektuodamas į NSO paleidimo punktą...
Kiek gediminų! Išsapnuotas, išsapnuojamas, išsapnuosimas miestas. Ir kieno gi tas sapnas – nebe taip ir svarbu.
Gediminas čia – tik metafora. „Tekstai kuriami. Jie niekada
nebus sukurti“, – skelbia šiuolaikinės lietuvių literatūros antologijos portalo poraštė. Taip ir su Vilniumi.

Lizdeikos pranašystė tebesipildo – kiekvienas nešiojamės
savy Gedimino sapną, gal dar ir negimusį, bet tikrai būtinai
pagimdysiantį. Vaido Ramoškos angeliukų ar Gitenio Umbraso stebuklų prigijimas liudija, kad miestas pasiilgo naujų
apžavų. Vienas iš Vilniaus erdvių užkalbėtojų yra ir poetas,
tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas, sapnuojantis
gediminaitis. Kartą Gintaras Beresnevičius jam išsipasakojo,
kad Gedimino sapne būta kažko daugiau – ne tik vilko, bet ir
kiškio. Dargi tokio prašmatnaus, su musulmonišku auskaru.
Nuo to laiko Julius ir sapnuoja – tai kažkur sostinėje paslėptą milžino Alkio kuoką, tai Meilės tunelį, tai Rašytnamio
laiptus, tai geltonojo viaduko kaklaraiščius... Paklaus(y)kite
jo paties ir galbūt vieną dieną patys susitiksite sindbadiškąjį
Vilniaus kiškį. Šiandien vis dėlto norėčiau jums pasekti naują
Juliaus sapną, išsipildžiusį „Kultūros nakties“ proga. Projektas „Kalba Vilnius. Eteryje – Žaliasis tiltas“ sužibo žaliomis
lazerio projekcijomis: gatvių rašytojų tekstais ir ąžuolo lapų
vainikais, atkartojančiais tilto turėklo ornamentą. Projektą
pristatė menų ir mokslo sintezės judėjimas „Sintezija“, kurio įkvėpėjas Julius kvietė praeivius pasiklausyti, kaip kalba
gyvasis Vilnius. Taigi: „Achtung Achtung!“
Laikas eina per miestą (A. G.). Vilnius naujinasi sparčiau,
nei spėja senti. „Helios city“ simuliuoja kultinį Heliopolį.

Stačios akys medinių Šnipiškių dievukų beviltiškai įsmeigtos į parūkavusią padangę. Bernardinų kapinių nuošalumas
jau nuolaidžiauja paryžietiškai tendencijai apjuosti ir prisijaukinti liūdną vėlių erdvę moderniomis pastogėmis.
		
		
		

stiklinis daugiaaukštis
kunigaikščiui gediminui
jo sapną aiškina

(J. M.)

Stiklomanija, kranomanija, pelnomanija... modernieji Azkabano sargai. Nesisieloju, matyt, taip ir turi būti.
		
		
		
		

And the people hide their faces
And they hide their eyes
‘Cause the city’s dyin’
And they don’t know why, –

...vienoje iš Gedimino prospekto kavinių išgirstu Nina Simone. Atrodytų, barokas vis dar su mumis, traktorių dirbtuvėmis niekas nebegrasina, o vis tiek tavasis urbs-civitas
kartais tampa pasauliu, kur jautiesi kažkoks svetimas, kažkoks... ne iki galo. Arba, kaip pasakytų Walteris Benjaminas,
anestezuotas. Miestas miršta tiek, kiek mes jį pamirštame.
Nukelta į p. 16
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„Visame tame urbanistiniame šurmulyje dažnai tiesiog nebepastebime išrašytos sienos ar grindinio plytelės, užmirštame pažvelgti vienas kitam į akis, – sako Julius. – Pažvelk į
sulytą katiną. Miestas nėra tik faktai ir artefaktai. Šiandien,
gyvendami greitųjų technologijų pasaulyje, neturime laiko
stabtelėti ir įsiklausyti ne tik į aplinką, bet net į pačius save.“
Žinoma, tuo rūpinasi urbanistinei nejautrai besipriešinantys
įvairūs „City Repair“ projektai, taktinio urbanizmo judėjimai ar netradicinės ekskursijos, darydami viską, kad atkreiptum dėmesį į savo miesto aplinką, kad pamiltum vietas ir
galėtum čia jaustis gerai. „Bohemiškojo Vilniaus“, LUNI ar
„Gatvės gyvos“ veikla, „Vilnius Street Art“ dalyvių reliktai, „Laimikis.lt“ akcijos, anoniminės sūpuoklės, spalvotos
šiukšliadėžės, grafičiai...
„Šiandien yra laikas, kai vėl iš naujo turime atrasti santykį
su savimi pačiais, miestu ir jo ženklais bei simboliais“, – teigia Julius. Mūsų santykis su Žaliuoju tiltu tebėra įjautrintas.
Ideologinė konfliktų siera tebegraužia. Tai kliudo atsimerkti
plačiau ir pastebėti ne tai, ko nebėra, o tai, ką tiltas tebeturi:
susinėrusią Kunoto Vildžiūno grandinę, ąžuolo lapų vainikus, rozečių žiedus... Ir dar daugiau. Na, kad ir štai: šiais
metais juk galėtume švęsti tilto 630 metų jubiliejų. Seniausias Vilniaus tiltas, „Didysis Vilniaus tiltas“ – o šiandien teturime tik diskusijas dėl pernykščio sniego ir greitaeigį ant
postamento? Aš norėčiau švęsti. Bet visų pirma Žaliojo tilto
erdvę turime iš naujo prisijaukinti.

Gerosios Vilties stotelės šiukšlių dėžė skelbia: „Gatvės
kaip jūsų butas.“ Nuostabus šauksmas miesto tyruose: viena
vertus, tai – šmaikštus įspėjimas nešiukšlinti kur pakliūva,
kita vertus, reaguoju į tą užrašą kaip į reikšmingą nuorodą,
kviečiančią permąstyti savo santykį su tam tikromis miesto erdvėmis ir ieškoti būdų, kaip tą ryšį domestikuoti. „Kad
miestas svajotų, jis turi virsti namais!“ – sušnabžda į ausį
Gastonas Bachelard’as. Prisijaukinti miestą – tai išmokti lokalizuotis jo erdvėje tarsi savo namų „sterblėje“, kur, bašliariškai tariant, drėgna ir šilta, ir jauku. Kur svajoti, sapnuoti,
kurti ir veikti yra drąsiau nei bet kur kitur.
Maxas Weberis kalbėjo apie kerų būtinybę moderniajame
amžiuje. Anot jo, dėl dabartinio mokslo ir technologijų išsivystymo lygio mes atsidūrėme atkerėtame pasaulyje ir tam,
kad vėl jį užkerėtume, vis labiau auga poreikis grįžti prie
religijos, šamanizmo ir alternatyvių maginių praktikų. Na,
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Tvardovskio į Vilnių nebeparsikviesi. O ir žymiojo mago
šiandien niekas nebesuprastų – mažų mažiausiai palaikytų
pasipinigauti atskridusiu fokusininku. Su bazilisku irgi reikia ką nors daryti – nebeužtenka vien to, kad gidai porintų
apie jį turistų grupelėms. Šiandien reikia kitokių stebuklų.
Kokių? Atsakymą radau Louis Aragono pasibastymuose po
Paryžių – čia autorius ieško „stebuklinės kasdienybės“.
Radai sau mielą neužkalbėtą kertelę – suteik jai gelmės,
užkalbėk. Kad ir Gitenio Umbraso „Stebuklo plytelė“ – tikrų
tikriausias golemas, kasdien minkomas praeivių batų ir atgaivinamas jų norų. Šis „stebuklinės kasdienybės“ apreiškimas
yra priminimas praeiviui, kad jo būtis netaptų užliūliuojančiu métro-boulot-dodo (pranc. metro–darbas–miegas) arba
atbukimo mantros realizacija. Juk tada taip lengva pasiduoti
inercijai ir nuslysti į konfliktinius vandenis... Lygiai toks pat
kasdienybės stebuklas mane pagavo ir aną naktį prie Žaliojo
tilto. Ne paslaptis, kad Maxo Weberio žodžius būsiu išgirdusi iš Juliaus lūpų. „Tikriausiai labiausiai miesto užkerėjimui
tinka jo paties kalba“ , – aiškino savo sumanymą didžiojo
sociologo įkvėptas kūrėjas.
Į grafičius žiūrėti galima daugiabriauniškai: viena vertus,
tai tūlo piliečio malonės nevertas „Saugrafos“ pajamų šaltinis; kita vertus, jie yra kaip lakmuso popierėliai, indikuojantys žmogaus mieste savijautą, situaciją – jo dasein. Tai
taip pat ir protesto ar kritikos forma, kartais – apeliavimas į
kolektyvinę sąmonę apklausų formomis. Pavyzdžiui, vieša
anoniminė apklausa dėl grafičių Malūnų gatvėje arba gatvės
rašytojo 209 organizuota akcija siekiant sužinoti, kaip visuomenė juos vertina. Pastaruoju atveju įdomu tai, kad 209 buvo davęs pažadą nustoti rašyti ant sienų, jei sulauks daugiau
neigiamų vertinimų nei teigiamų. Kaip matome, jo mintys
vis dar gaivina miesto sienas...
Iš esmės, tiek gatvėje, tiek privačioje savo namų zonoje
kiekvienas disponuoja lygiai tokia pačia galimybe mokytis,
atrasti, išgyventi ir kurti. Tik ne kiekvienas pasižiūrėjęs į
parduotuvių iškabas įmanytų jose, kaip Benjaminas, įžvelgti
kambario sienų dekoracijas, o skelbimų lentose – rašomąjį
stalą. Šiuo atveju grafitininkai, tarsi įsisąmoninę Benjamino
mintį, miesto sieną mato kaip drobę, dienraštį ar tinklaraštį, naikindami ribas tarp privataus ir viešojo sektorių. Garbė
Gerosios Vilties šiukšliadėžei! Žavu ir tai, kokia nemenka
yra grafičių žanrinė įvairovė: nuo satyros iki poezijos, nuo
balsavimo biuletenio iki pjesės...
Kaip viešosios erdvės kūnams, grafičiams būdingas polilogiškumas. Būna, jie reiškiasi kaip klausimas–atsakymas, provokacija–atsakas, tezė–antitezė, tezė–pritarimas.
Štai po užrašu „Graffiti vartokime saikingai“ kažkas kitas
ėmė ir pridūrė: „Ir socialiai atsakingai.“ Įdomu stebėti tuos
„pašnekesius“: grafičiai – tai amžina interkomunikacija,
pasižyminti savais kodais ir kodeksais. Čia ypač aktyvios
teritorinės sąvokos „aš“ ir „kitas“. Įsibrovei į mano karaliją –
būk tikras, būsi pastebėtas, tačiau svetingumo nelauk. Street
art invazija ant amžinatilsį „Lietuvos“ kino teatro sulaukia
šiurkštaus atkirčio: „Hands off real graffiti.“ Kas sutramdys
grafitistą? Dėdė policininkas? dėdė šaltis? dėdė Algis? ar
dėdė miegas? Niekas – tai paties miesto tautosaka, ir ji turi
išlikti anonimiška. Legaliems vardiniams piešiniams viešosiose miesto erdvėse grafitininkai tarė šiurkštų STOP, ir tas
jų aktas liudija perdėm gyvenimišką kovą už kiekvieno iš
mūsų įsitikinimus.
Ir vis dėlto to, ką šiandien matau ant daugelio miesto sienų, nepavadinčiau nei polilogu, nei įsitikinimu. Tarkime, tagų erzelynė ant Žaliojo tilto mūro – kas tai? Anarchija, my
friend. „O prieš 15 metų Žaliasis tiltas buvo viena prestižiškiausių grafiterių vietų“, – pasakoja grafitininkas Moloko.
Anot jo, ten kadaise atsiradęs milžiniškas skandalingas užrašas „BRA“ buvo labai gerbiamas. Atkakliai spėliota, kam
užteko drąsos šitaip garsiai driokstelėti. O svarbiausia – niekas kitas iš grafitininkų nedrįso tos liemenėlės „numauti“... Ir
čia priėjo Kindziulis su baltų dažų kibiru. Ir karaliaus Saulės
viešpatavimas baigėsi. Sterilizuota patiltė tapo masinių pjautynių vieta. Kaip danguje, taip ir ant žemės, – nukirsdinus
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karalių, ištinka suirutė. Monarchiją keičia anarchija, įsitikinimus – tušti principai. Moloko nuomone, šiandien dažnas,
vedamas populiarumo troškimo, palikęs savo pėdsaką ant
kokios nors miesto sienos, skuba jį tučtuojau įskaitmeninti ir
paskelbti virtualiojoje erdvėje nebeslėpdamas savo autorystės. Anonimiškumo kodeksas sumenkęs. Nenorėdama leistis
į moralus, tiesiog konstatuoju: sienos – tai mes. Jau vien dėl
to man smalsu jas stebėti.

Grįžtant prie „Sintezijos“ projekto, įdomu tai, kad ji užkėlė šiuos laikinuosius gatvės kūrinius ant pjedestalo. Tarsi
akcentuodama grafičius kaip memorialinius ženklus. Tačiau
argi jie turi išliekamąją vertę? To paties, manyčiau, galima
klausti ir apie literatūrą. Kitados, beje, užmačiau vieną gatvės rašytoją, dėliojantį šviežią tekstą ant sienos, t. y. prispaudusį prie sienos kartoninius trafaretus su išpjaustytomis
raidėmis ir jau besiruošiantį tai laikinajai amžinybei. Tuomet
ir pagalvojau, kaip tai panašu į spausdinimą literomis...
O juk išties, ar monumentaliajam tiltui nebūtų verčiau
tikę kažkas literatūriškesnio? Na, kad ir eilės Vilniui. Poetas Julius, paklaustas, kodėl, užuot transliavęs savo eiles,
rinkosi retransliuoti svetimas mintis, atsako: „Poetas nebūtinai yra tas, kuris rėkia save. Šiuo atveju man buvo svarbiau
įsiklausyti. Bent akimirkai išnykti sau, kad išgirstum kitą.“
Menininkas Šarūnas Miškinis, su kuriuo kartu buvo kuriama projekto koncepcija, komentuodamas idėją teigė, kad kai
menininkas, siekdamas būti pastebėtas, bando savarankiškai
perprogramuoti pasaulį pagal save, jis dažnai užmiršta apsidairyti aplinkui: į vaikštančius žmones, į supančią gamtą...
Ir tai yra šiandieninių kūrėjų problema. Pasak Šarūno, tavo
padėtas taškelis mieste turėtų būti ne savęs manifestacija, o
visos miesto aplinkos ir tėkmės išjauta. „Modernizmas teigė tik save save save, stengdamasis paneigti kitą, – pratęsia
Šarūno mintį Julius. – Postmodernizmas atėjo kaip atsikvošėjimo po karo periodas, šokis ant griuvėsių. Tai laikas, kai
supranti, kad viską jau sugriovei, o vis dar norisi gyventi.
Imtasi grąžinimo darbų – rinkti šukes ir mėginti iš jų ką nors
klijuoti. Remedijavimo laikotarpis.“
Kad tiltas žaliuotų, nebeužtenka vien tik nudažyti jį žaliai,
nebeužtenka vien tik nušluoti senas figūras. Kažkas užkėlė
automobilį, kažkas bando rašyti tekstus. Klausimas – ne kas
laimės. „Esmė dabar – susikalbėti.“
Prieš gerus porą metų žmonės buvo kviečiami į šventę ant
geltonojo pėsčiųjų tilto, jungiančio Karoliniškes ir Pilaitę.
Juliaus organizuota šventė tebesitęsia – viaduką puošiančių
kaklaraiščių gausėja kasdien. Su Žaliuoju tiltu – kiek kitaip.
Keista, kad jis, šiemet švenčiantis ne tik savo gimties, bet
dar ir savo žaliąjį jubiliejų, – jau 250 metų tiltą vadiname
Žaliuoju! – de facto kiūkso perdėm nuvytęs, nors šventės
proga galbūt norėtųsi ir pasipuošti. Alea iacta est! – suplojo
rankomis „Sintezija“, bet vien tik to nepakaks. Lengva būti
karaliumi, kai niekas, išskyrus tave patį, tavo valdose negyvena, bet juk šventės vienas pats nesusikursi.
Kaip ir tame Juliaus sapne, norisi tikėti, kad vieną dieną
Žaliąjį tiltą puoš floristų, apželdintojų, aplinkos kūrėjų šedevrai, ir jis vėl sulapos. Žaliuok, tilte, žaliuok! Dabar tavo
metas būti poezija (K. B.).
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