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Indėnų genties saat tauoka juodojo drugio (huštug saat)
kultas ir jo sąsaja su vadinamuoju anapusiniu mitu
Anksčiausiai Pietų Amerikos indėnų gentį saat tauoka ir
VLADIMIR KOROBOV
juodojo drugio kultą mini pulkininkas Bernettas – žinomas
medžiotojas ir Mato Groso (Brazilija) tropinių miškų tyriVladimiras Korobovas (g. 1957 m. Vilniuje) – tibetologas,
nėtojas. 1925 m. prie Kulueni upės jis aptiko saat tauoka budizmo, religijotyros, Rytų filosofijos specialistas, Vilniaus
indėnų, kurie gyveno visiškai atsiskyrę nuo kitų indėnų ir universiteto Orientalistikos centro dėstytojas, mokslų daknebuvo žinomi mokslui, gyvenvietę. Praleidęs tarp indėnų taras. 1980-aisiais baigė Maskvos universiteto Filosofijos
dvejus metus, pulkininkas Bernettas savo knygoje „Ataskai- fakultetą. Grįžęs į Vilnių, dirbo žurnalistu, sargu, kroviku, psita apie centrinės Brazilijos indėnų gyvenimą“1 nuodugniai chologu. Buvusioje sąjunginėje spaudoje yra paskelbęs keleaprašė saat tauoka indėnų buitį, visuomeninius santykius, tą straipsnių budizmo tematika, yra vertęs budistinių tekstų iš
tibetiečių į rusų kalbą. Taip pat – rašytojas fantastas, poetas.
papročius ir kai kurias apeigas.
1991 m. su bendraautoriu išleido poezijos rinkinį „Permainų
Apie juodojo drugio kultą jis atskirai parašė štai ką:
knyga“ (rusų k.), o vėliau internetinėje erdvėje pasirodė ir jo
„Kaip man pavyko išsiaiškinti, indėnai [saat tauoka] savo fantastinės prozos kūrinių.
totemu laiko juodąjį drugį „huštug saat“; būtent nuo jo ir
Korobovo kūriniuose sukuriama okultinių ritualų atmoskilo savivardis „saat tauoka“, reiškiantis „drugio žmonės“. fera, perteikiama lakoniškomis ataskaitomis ir citatomis iš
Kadangi aplink kaimą, selvoje ir prie upės veisiasi daugybė neegzistuojančių veikalų. Tikri autoriai ir keliautojai vaizduoskirtingų drugių, man buvo labai įdomu sužinoti, kurį iš jų jami pramaišiui su išgalvotais, lygiai kaip išmonė susilieja su
indėnai laiko savo totemu. Tačiau į visus mano klausimus tikrove, kuri nebeatrodo esanti tokia tikra, nes anapus jos,
saat tauoka atsakė, kad jų drugio čia dar nėra, kad jis dar kaip ir anapus ritualo, mitologijos gelmėse, glūdi šiurpulinga
neatskrido. Galiausiai, pavargęs nuo mano klausimų, gen- atsiradimo paslaptis ir klaikus nesuvokiamas siaubas.
Siūlome ištrauką iš knygos „Nežinomi ir menkai ištirti kultai“.
ties vadas Abikvara man paaiškino, kad jų „huštug saat“ gyvena toli žvaigždėse ir atskrenda tik kartą per
metus savo tautai perduoti „praėjusių erdvių
išminties“. Jis sakė, kad drugys turi atskristi
per vieną mėnulį (t. y. per vieną mėnesį) ir kad
tada būsianti didelė šventė, į kurią aš taip pat
esu kviečiamas, nes drugys „gali panūsti pabučiuoti ne tik indėną, bet ir baltąjį medžiotoją“.
Po kurio laiko indėnai pradėjo ruoštis šventei:
moterys ir vaikai ėmė tvarkytis kaime ir krauti šiukšles aikštelėn, kur paprastai vykdavo
bendruomenės sueigos. Vyrai užsiėmė visokių
buitinių rakandų taisymu ir rinko žabus, kuriuos taip pat krovė susirinkimų aikštelėn. Iš
visko buvo akivaizdu, kad indėnai ruošiasi sukurti didelį laužą.
Šventė vyko naktį iš birželio 25 į 26 dieną.
Kai tik sutemo, visi – nuo mažo iki didelio –
susirinko į sueigų aikštelę priešais milžinišką
žabų krūvą. Abikvara kūrė tą žabų krūvą iš keturių pusių, ir netrukus ugnies liežuviai suplazdėjo iki pat dangaus. Senoliai išrideno dideles
medines trinkas ir pradėjo pagaliukais mušti
kažkokį įmantrų ritmą. Moterys užtraukė me- Irena Giedraitienė. Gaudeamus. 1978–2013
lodingą, pratisą dainą man nežinoma kalba.
Abikvara, sėdintis greta manęs, paaiškino, kad šita daina dengė ilgi ir reti plaukeliai. Nors drugio kūnas buvo gana
yra iš praėjusių laikų „apie liūdną dievų sapną ir greitą jų nemažas, jo kojytės buvo laibos ir kažkuo priminė voro. Ant
sugrįžimą“. Paklausiau, kokia kalba atliekama daina, ir Abi- didelės galvos riogsojo nedidelės į ragelius panašios antekvara atsakė, kad tai kalba, kuria „dievai kartais kalbasi su nos, o iš burnos ertmės kyšojo ryškiai raudonas, drėgnas ir
žmonėmis“. Daina baigėsi, o senoliai toliau tebemušė ritmą. blizgus straubliukas, labiau jau primenantis geluonį.
Drugys užsikeberiojo jaunuoliui ant pečių ir savimi užTai truko gana ilgai. Staiga ritmas visiškai pasikeitė – pasidarė kažkoks netvarkingas, trūkčiojantis, ir aš pamačiau, kad dengė visą jo veidą.
– Dabar jis pabučiuos Panangą (taip vadino jaunuolį), –
virš sėdinčių indėnų galvų draikosi didelis juodas šešėlis.
Galiausiai laužo šviesoje pastebėjau, kad tai milžiniškas susijaudinęs man sušnabždėjo Abikvara.
Drugys apmirė. Iš savo vietos negalėjau matyti, kas gi išdrugys. Didelės varnos dydžio drugys, kažkaip nevikriai
mosuodamas didžiuliais juodais sparnais, suko ratus virš ties ten vyksta: mačiau tik sėdintį nejudantį jaunuolį ir smarsusirinkusiųjų galvų. Praskrisdamas virš manęs jis vos ne- kiai tvinkčiojantį drugio pilvelį. Praėjus kiek laiko, drugys
sudavė man savo sparnu, ir aš pasijutau tarsi nesavas. Neti- vėl nusirito sėdinčiam jaunuoliui ant kelių, praskleidė savo
kėtai drugys tarsi pavirto ant šono ir nukrito tiesiog ant kelių sparnus ir, sunkiai pakilęs, išnyko naktyje. Ant Panangos
jaunuoliui, kuris sėdėjo nelabai toli nuo manęs. Jaunuolis lūpų pamačiau kraują. Senoliai vėl pradėjo mušti ritmą sakrūptelėjo ir tarsi suakmenėjo. Barškučių stuksėjimas staiga vo lazdelėmis. Visų susirinkusiųjų dėmesys dabar krypo į
nutrūko. Nerangiai kilodamas laibas kojas drugys pradėjo kraujuojantį Panangą. Kurį laiką jis sėdėjo visiškai nejudėlėtai keberiotis nuo jaunuolio kelių link veido. Aš turėjau damas. Jo akys buvo be jokios išraiškos. Tada jis netikėtai
nuostabią galimybę įžiūrėti tą padarą, iš tiesų priklausantį smarkiai pašoko, ir barškučiai vėl nutilo. Iškėlęs rankas į
kitam pasauliui, kuris mums svetimas. Mato Groso gamtai dangų ir užvertęs galvą, Pananga pradėjo kažką šūkauti vis
netrūksta išmonės, bet žvelgdamas į tą drugį aš buvau pasi- ta pačia man nesuprantama kalba.
– Ką jis kalba? – paklausiau Abikvaros.
ruošęs patikėti, kad šis vabzdys neturi nieko bendro su že– Tai senovinė pranašystė apie hudurš – senųjų dievų pamiškais gyvybės pavidalais.2 Man vabzdžiai nekelia baimės,
bet šitas drugys buvo be galo pasibjaurėtinas. Jo neperma- likuonis, kurie paslapčia gyvena tarp žmonių ir laukia to laitomi juodi sparnai šnarėjo sulig jo žingsniu, o storą pilvelį ko, kai grįšią tie senieji, kurie valdysią pasaulį.

Pananga nuleido rankas ir užtilo. Kurį laiką viešpatavo
visiška tyla, o tada visi dalyvaujantieji iš eilės pradėjo eiti
pas Panangą. Kiekvienas kažką jam kalbėjo, ir kiekvienam
jaunuolis kažką atsakydavo.
– Jie klausia juodojo drugio apie savo gyvenimą, ir drugys
jiems atsako, – paaiškino man Abikvara.
Aš nelaukiau ceremonijos pabaigos. Man skaudėjo galvą,
nuo ilgo sėdėjimo nutirpo kojos. Palinkėjęs Abikvarai labos
nakties nuėjau miegoti.
Kitą dieną sužinojau, kad Panangos gyvenvietėje nebėra.
Kaip man paaiškino Abikvara, jaunuolis iškeliavo į „pasaulio pradžią“ – taip atsitinka su kiekvienu, kurį pabučiuoja
juodasis drugys huštug saat.“3
Vadovaudamiesi pulkininko Bernetto pastabomis, tokie
žymūs keliautojai ir tyrinėtojai kaip Percy Fawcettas ir
Carlas Augustas Fisheris4 bandė aptikti saat tauoka gentį,
tačiau nesėkmingai. Tik 1961 m. kalbininkas ir antropologas Davidas Laufas, keliaudamas po Mato Groso ir Pietų
Mato Groso valstijas, atsitiktinai užėjo saat tauoka indėnų
gyvenvietę Šingu upės slėnyje. Jis tarp saat tauoka pragyveno ketverius metus tyrinėdamas indėnų kalbą
ir tradicinį pasaulėvaizdį. Savo knygoje „Mythology Beyond Man and Reason“5 Davidas
Laufas pateikia gana neįprastą6 juodojo drugio
kulto interpretaciją – susieja jį su vadinamuoju
anapusiniu mitu.
Nukelta į p. 3

1

R. D. Bernett, General Report on the Indians
of Central Brasilia, London, 1930.
2
Stivenas Mihalski, tritomės „Simbolinės
vabzdžių istorijos“ autorius, rašo: „Sfinksų
(Sphingidae) šeima stebina gana keistais
egzemplioriais. Yra liudijimų apie Pietų
Amerikos džiunglėse gyvenančias
kraugeriškas šios šeimos rūšis. Jų
straubliukas silpnokas, todėl jie turi rasti
savo aukos kūne vietą, kur oda ploniausia.
Patys sfinksai vis dėlto gana nerangūs, todėl
norėdami savo auką laikinai sustingdyti ir
padaryti paklusnią į jos kraują įleidžia seilių,
turinčių narkotinių savybių. Pasakojama, kad
kai kurios Pietų Amerikos indėnų gentys šių
drugių seiles naudoja meilės eliksyrui gaminti.“
Žr. Stiven Mihalski, Symbolic History of Insects, N. Y, 1974
(1976), vol. 2, p. 415.
3
R. D. Bernett, General Report..., p. 314–315.
4
Susidomėję pulkininko Bernetto užrašais abu šie
keliautojai skirtingu laiku (Percy Fawcettas XX a. 4 deš.
pab., o Carlas Augustas Fisheris – 5 deš. pr.) surengė
paslaptingosios genties paieškos ekspedicijas. Indėnai
tembe, aravakai, urubus-kaaporai, gvažažarai, nandevai,
mbajai-gvajikurai, gvaraniai, bororo, potigvarai ir kt., su
kuriais tyrėjai susidūrė, patvirtino Bernetto informaciją, bet
apie saat tauoka gyvenvietės vietą nieko nežinojo arba,
kaip manė Fawcettas, „slėpė genties gyvenamąją vietą dėl
religinių sumetimų“ (žr. Exploration Fawcett by Lt. Col.
P. H. Fawcett, arranged from his manuscripts, letters, logbooks and records by Brian Fawcett, London, 1953).
5
Mythology Beyond Man and Reason, Chicago: Ketegatt &
Rappoport Publ., 1966.
6
Davidas Laufas buvo žinomas ne tik kaip gabus
antropologas ir kalbininkas, bet ir kaip okultistas. Egzistuoja
dokumentų, liudijančių sektantišką Laufo veiklą, t. y.
priklausymą „šešėlių medžiotojams“. Žinoma, kad okultinė
Laufo darbų kryptis buvo labai neigiamai vertinama
akademiniuose sluoksniuose (žr. Cosma Shalizi, David Lauf
and Vampire Research Groups in US. Mahuku Project,
N. Y.: Elberton, 1975. Taip pat žr. V. B. Korobov, Medžiaga
„Šešėlių medžiotojų“ sektos istorijos ir pasaulėvokos tyrimui
(rankraštis).
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Look, stranger, on this island now…
Britanija pasirinko – dauguma gyventojų nusprendė palikti Europos Sąjungą ir tęsti savarankišką išdidžios salos
politiką. Palikime nuošalyje politikos apžvalgininkų vardijamus finansinius ir ekonominius argumentus bei praradimus, susijusius su svaro kurso ir akcijų kritimu, skolinimosi
reitingo mažėjimu ir imigrantų siunčiamomis perlaidomis
namiškiams.
Kai kurie analitikai įrodinėja, kad britai visada buvo kitokie, tai patvirtina ir ekscentriškas britų įprotis atskirti „Europos istoriją“ nuo „Britanijos istorijos“. Europos istorija
reiškia kontinentinę, o britams jų istorija ir tradicijos yra
kažkas unikalaus. Tiesos čia yra. Kai industrinė Anglija XIX
amžiaus pradžioje tapo jūrų valdove, ji, kitaip negu kontinentinė Europa, mąstė jūrinių bazių ir jūrinės komunikacijos kategorijomis. Pats žodis „kontinentinis“ Anglijoje įgijo
prasmę „atsilikęs“, o kontinento gyventojai buvo vadinami
backward people – atsilikusia tauta.
Ir kas galėjo tikėtis tokio leave or remain rezultato? 2014
metais garsus Londono ekonomikos mokyklos profesorius
Johnas N. Grayus teigė, jog pagrindinė dešimties, dvidešimties, pagaliau ir šimto metų pamoka yra ta, kad tik nacionalinės valstybės gali užtikrinti politinę legitimaciją ir
demokratiją: „Aš ne nacionalistas. Aš nemėgstu nacionalinės valstybės, bet manau, kad, išskyrus kelis tokius reliktus kaip Kanada, Jungtinė Karalystė, Belgija ir Ispanija,
turinčius daugianacionalinį identitetą (bet kartu imperinės
ir monarchinės tradicijos liekanų), nėra jokių daugianacionalinių demokratijų pasaulyje, ir nemanau, kad tokių bus.
Kalbėdamas apie savo šalį, nemanau, kad Britanijos politinė
klasė arba britų rinkėjų dauguma padarytų kokį fundamentaliai radikalų sprendimą. Žvelgdamas iš dabartinės pozicijos, nemanau, kad jie nuspręstų palikti Europos Sąjungą. Bet
aš lygiai taip pat įsitikinęs ir daugiau negu įsitikinęs, kad
bet kokie didesni įsipareigojimai yra politiškai neįmanomi.
Viešoji nuomonė yra nusiteikusi prieš juos. Jeigu Europoje
vyks gilesnė integracija, mes joje nedalyvausime“ („How
Germany reconquered Europe“, Harper’s Magazine, 2014,
vasaris, p. 34–35).
Oksfordo istorikas Normanas Daviesas dar 1997 metais
prognozavo, kad „Didžiosios Britanijos įstojimas į Europos
Sąjungą, geležinės uždangos žlugimas, glaudesnės politinės
ir monetarinės unijos planai, plėtimosi į Rytus perspektyvos

sukėlė gilią jos identiteto ir tikslų krizę“ (Norman Davies,
Europa: istorija, Vilnius, 2002, p. 45).
Britanijos referendumas mums įrodinėja, kad Europa nėra
tas pats, kas Europos Sąjunga, o Europos Sąjunga yra tik
epizodas Europos istorijoje. Euroskeptikai teigia, kad galima
pagal savo vertybes ir įsitikinimus būti eurofilu, vertinančiu
europietiškas vertybes, bet būti nusiteikusiu prieš Europos
Sąjungą ir jos institucijas. Šiandien aišku, kad Vakarų civilizacijos eurovariantas – Europos Sąjunga patiria gilią krizę
ir mes nežinome, kaip ji pasibaigs. Tačiau žmonės pamiršta,
kad Europoje krizių, nekalbant apie pasaulinius karus, buvo
visada.
Anglija ir kontinentinė Europa turi daug bendro. Tarp salos
ir kontinento vyko kultūriniai mainai, migravo religiniai judėjimai ir sklandė filosofinės idėjos (be Johno Locke’o idėjų
nebūtų europietiškų konstitucijų). Idėjų ir kultūrų judėjimas
ir sklaida tebevyksta, ką ir kalbėti apie prekybinius ryšius,
tačiau šie mainai, anglų nuomone, nebuvo pakankami, kad
pagrįstų politinę uniją.
Viena iš kontinentinės Europos stiprybių yra jos įvairovė,
kultūrinis bendrumas ir kartu skirtumai, kurie yra pastebimi keliaujant nuo Portugalijos iki Estijos. Skirtinga Europos
tautų patirtis veikė kaip inspiracija ir kaip perspėjimas kitiems. Britų manufaktūros ir pramonės perversmas��������
, paremtas laisvos prekybos, Smitho ir Ricardo idėjomis, sugyveno
su protekcionistine politika, kuri dominavo didžiojoje Vidurio ir Rytų Europos dalyje. Bismarcko pradėtos efektyvios
socialinės reformos, kurios tapo pavyzdžiu europietiškai
socialdemokratijai, ir šveicarų federacinė tradicija turi savo šaknis. Prancūzijos didžiosios revoliucijos idėjos XIX
amžiuje sugyveno Europoje su konservatyvia monarchistine
tradicija, kaip ir Katalikų bažnyčios įtaka su moderniomis
politinėmis ideologijomis.
Europa šiandien remiasi kapitalistinė pasaulio ekonomika,
kurią kuriant anglų vaidmuo yra ypač didelis – pramonės
perversmas buvo anglų kūdikis, o Didžioji Britanija – „pasaulio dirbtuvė“.
Garsus anglų istorikas Hugh Setonas-Watsonas 1951 metais rašė apie bendrą Europos idealą, Europos kultūros pliuralizmą, apie tai, kad Rytų ir Vakarų Europos tautos vienos
kitas papildo ir kad Europos sąvokos susipynimas su krikščioniškojo pasaulio sąvoka yra istorinis faktas, kurio nepa-

jėgi paneigti net pati išradingiausia sofistika. Kur visa tai
dingo? Europoje šiandien matome kapituliaciją prieš agresyvųjį islamą ir kultūrinį liberalizmą, diegiantį į galvas mintis, kad visa kultūra ir visos žmogiškos išraiškos formos yra
vertingos. Nesutikčiau. Kai kas yra vertingiau. Viduramžių
katedrų architektūra, Renesansas ar mažųjų olandų tapyba
man vertingesni už visas mečetes su raketiniais minaretais ar
„Tate Modern“ galerijoje eksponuojamus objektus.
O Britanijos referendumas mums primena, kad Europoje vyrauja įvairovė ir kad modernistinė Europos Sąjungos
ideologija skatina tos įvairovės nykimą.
Galbūt teisūs euroskeptikai, teigdami, kad Europa turėjo
būti puikus projektas, puiki svajonė – daug laisvų, liberalių,
lygių demokratinių šalių, užmiršusių praeities nesutarimus ir
nuoskaudas bei kuriančių bendrą europietišką demokratiją.
Bet įvyko kaip Kafkos „Metamorfozėje“ – nuėjai miegoti
kaip žmogus, o pabudai kaip gigantiškas vabalas. Buvo pradėta kurti laisvų demokratinių šalių sąjunga, o atsibudo kaip
milžiniška kontroliuojanti hierarchija.
Žinome, kad Europos Sąjungos idėja buvo padaryti Vokietiją, kurios iniciatyva kilo du pasauliniai karai, europietiška
šalimi. Dabar vietoj Europos, tuo labiau pasitraukus Britanijai, mes iš esmės turime Vokietijos įtakos zoną. Tai taiki
įtaka. Tai tarsi taiki praeities parodija, bet gali būti, kad tai ta
pati praeitis. Kita vertus, XX amžiaus istorija mums įrodė,
kad jeigu Vokietija yra taiki šalis, Europa yra taikus kontinentas, tad dabar Vokietija yra universalios Europos misijos
skleidėja.
O kol kas ką gali brexit lengvai sukrėsti Lietuvos politikai?
Pagaliau ką gali kontinentinės Europos politikos formuotojai? Stebėti procesus, vykstančius saloje. Kaip rašė puikus
anglų (ir vėl anglų) poetas Wystanas Hugh Audenas:
Look, stranger, on this island now
The leaping light for your delight discovers,
Stand stable here
And silent be…

– VYGANTAS VAREIKIS –

Karalystė ir jos pasakos
Pavilnio bažnyčia, pastatyta prieškariu pagal lenkišką Zakopanės stilių, iš visų pusių panaši į pasakų
namelį. O kai dar žinai, kad ji dedikuota Kūdikėlio
Jėzaus Teresei, pasaką imi užuosti ir viduje, apžiūrinėdamas altorių paveikslus ir pamaldų metu susirinkusius žmones ar prisimindamas istoriją. Jeigu ieškotum
bažnyčios, kurioje tikrai veikia Evangelijos taisyklė
apie Dievo Karalystę, atiduotą vaikams, tai ji, man
rodos, būtų čia. Gerai, kad už miesto, nuošalyje, taigi
per daug nebado akių ir netrukdo toliau manyti, jog
Dievo Karalystė atrodo kaip ministerija ar vyskupų
konferencija.
Tie gražūs gimnazistai po pušimi, sustoję ir sutūpę
šalia kepurėto kunigo, – ano namelio komanda. Vyresnieji mišių patarnautojai, pasivadinę senjorais. Gal
karo sąlygomis jau tapę kokia nors pogrindine pasipriešinimo okupantams kuopele? Bet kitoje nuotraukos pusėje tvarkingai, moksleiviška rašysena, nurodyti
jaunuolių vardai ir pavardės, taip pat ir kunigo. Data,
vietovė, net fotografas. Keistas, tomis aplinkybėmis
rizikingas noras viską įamžinti. Gal nuojauta, kad netrukus tai bus tarsi sapnas. Tokius, kaip anie septyni,
pirmiausia pasiveja kulkos, praryja kalėjimų nasrai.
1943-iųjų gegužė. Kai fotografuota, Vilniaus seminaristai, rodos, jau sėdėjo Lukiškėse. In corpore, – kaip
būtų patys pakomentavę. Vokiečiai su lenkais neflirtavo. Dar po kurio laiko čia sugrįš ir bolševikai, visa
kuo panašūs. Kunigą Sołtaną griebs negaišdami. Kažkodėl jį paleis, bet paskui, lyg ištaisant klaidą, vėl bus
areštas ir lageris, šįkart – amžiams. Kuris iš tų vaikinų
liko gyventi ir išsaugojo tą nuotrauką? Kodėl, apsukusi ratą, ji turėjo dabar vėl atsirasti šiame mieste? Gal
namų trauka? Bernardinų bažnyčia, kuriantis Pavilnio
parapijai, buvo jos didžioji globėja, tarytum mama. Iš
Bernardinų plaukė pirmoji procesija šventinti kertinio
akmens būsimam pasakų nameliui.

Pavilnys, kai čia statė bažnyčią ir būrė parapiją,
lenkiškai vadinosi Wileńska Kolonia Kolejowa, kitaip
tariant – geležinkelininkų kolonija, naujas, pilnas gyvybės ir optimizmo priemiestis, dėl savo gamtos grožybių dar pramintas vilnietiška Šveicarija. Tadeuszo
Konwickio gimtinė ir vaikystės namai. „Meilės įvykių
kronikos“, vieno jo romanų, veiksmas sukasi čia, Vilniaus kolonijoje, tik Wajda, statydamas pagal jį filmą,
neturėjo progos filmuoti šių vietų. Beje, pats Konwickis dėl savo amžiaus ir nuotaikų būtų galėjęs stovėti su
anais septyniais klebonijos kieme, būtų taip pat pavojingai žibančios akys, laisvumas ir orumas, nepaisant
nieko. Dar būtinai – plati baltų marškinių apykaklė,
gimnazistiškos meilės atributas ir tai, ką mėgsta supurvinti ir sukruvinti okupantai.
Kepurėtas kunigas nuotraukoje graudokai šypsosi.
Galbūt nuo to drąsiau jo auklėtiniams. Kitąmet jis turės laidoti du iš savo trumpakelnių ministrantų, su kuriais mėgo fotografuotis, iškėlęs šv. Jono Berchmanso,
klapčiukų patrono, vėliavą. Du maži kapeliai, vienas
šalia kito, tebėra šventoriuje. Ką jau ten galėjo padėti
tai komandai ir šis globėjas, ir šv. Teresėlė, abu nei
kariavę, nei mokėję gintis, džiovos nugalabyti pačiame savo jaunume. O gal tikrai jaunam saldu mirti už
Dievą ir tėvynę?
Pasaka yra pasaka. Ji pasisukinėjusi, pasidairiusi
pareina atgal į savo namelį. Striksi aukštyn cementiniais laiptais, apie kuriuos čia klebonavęs drūtas
žemaitis sakydavo, kad jie įrodą velnio egzistavimą.
Bažnyčios kampe, lyg būtų slepiamas, kybo Aušros
vartų Mergelės atvaizdas. Jį gaubia prieblanda, ir tik
sidabrinės votų širdelės žybčioja iš abiejų pusių. Man
visada buvo mįslė, kodėl čia jų tiek daug.

– JULIUS SASNAUSKAS –
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Indėnų genties saat tauoka juodojo drugio (huštug saat)
kultas ir jo sąsaja su vadinamuoju anapusiniu mitu
Atkelta iš p. 1

Kaip žinoma, sąvoką „anapusinis mitas“ į mokslinę
apyvartą įvedė Viktoras Thorndahlas7. Smulkiau jis rašo
štai ką:
„Archajinio sukūrimo (kilmės) mito siužetas numano
bent jau trijų pagrindinių aktantų buvimą. Visų pirma tai
patsai kūrėjas – kultūrinis didvyris, dievas demiurgas ar toteminis protėvis; antra – tai ta medžiaga, iš kurios kūrėjas
sukuria žemę, vandenį, ugnį, žmogų, gyvūnus, augalus ir
t. t.; ir galiausiai trečia – tai anti-kūrėjas, kažkokia teratomorfinė būtybė (pabaisa, gyvatė, drakonas), kuri arba valdo
kūrimui reikalingą medžiagą, arba kokiu nors būdu kliudo kūrėjui tą medžiagą įgyti. Kartais kūrimo „medžiagos“
įgijimas įvardijamas kaip „prarasto sugrąžinimas“ (mano
požiūriu, tai vėlesnė interpretacija, kurios tikslas – pateisinti ekspansyvų demiurgo elgesį), bet dažniau mituose pabrėžiama, kad „anti-kūrėjas“ pradinę kūrimo „medžiagą“
valdo teisėtai. Negana to – kai kurie archajiniai mitai (šumerų-akadų mitai apie Marduko ir Tiamat kovą, Heliopolio
sukūrimo mitas, pietryčių Australijos genčių mitai, paleoazijiniai mitai apie Varną, melanezietiški sukūrimo mitai
ir kt.) leidžia daryti išvadą, kad antropomorfinis demiurgo
charakteris yra kompensacinio pobūdžio ir kad pradžioje
sukūrimo mitas vaizdavo dviejų būtybių, su žmogumi neturinčių nieko bendra, mūšio siužetą. Vėliau agresyvesnei
(aktyvesnei) šio mūšio pusei imta priskirti žmogiškas savybes. Dėl to žmogiškai sąmonei svetimas ir pagal savo
pobūdį „anapusinis“ mitas apie pirmykštę kovą tapo mitu
apie sukūrimą. Tokiu būdu iki mūsų laikų atkeliavę sukūrimo mitai implicitiškai savyje slepia „anapusinį“ mitą, kurį
kai kuriais atvejais įmanoma rekonstruoti.“8
Deja, 1964 m. netikėtai mirus Viktorui Thorndahlui
„anapusinio mito“ rekonstrukcijos užduotis liko neatlikta.
Vėliau tokią rekonstrukciją jau anksčiau minėtame veikale
„Mythology Beyond Man and Reason“ bandė atlikti Davidas Laufas, remdamasis saat tauoka genties mitų medžiaga, daugiausia susitelkdamas į juodojo drugio – huštug saat
– kultą ir drugio „bučinio“ ritualą.
Dėl akademinės bendruomenės skeptiško požiūrio į Laufo mokslinę veiklą jo knyga buvo išleista labai kukliu tiražu
mažoje amerikiečių leidykloje „Ketegatt & Rappoport“ ir
iki šiol nėra perleista. Manoma, kad čia bus tinkama vieta
pateikti ištraukų iš Laufo veikalo (esant reikalui, ir su mūsų
pastabomis):
„Visi mano klausimai apie „dievų kalbą“, kuria saat
tauoka bendravo su drugio išrinktuoju, atsimušdavo į nuoširdaus nesupratimo sieną. Kasdieniame gyvenime indėnai
kalba paumari kalba, priklausančia Mato Grose gana plačiai paplitusiai aravakų kalbų šeimai. Kita vertus, tą naktį,
kai atskrenda drugys, jie pradeda vartoti man visiškai nežinomą kalbą, sudarytą vien tik iš švilpiamųjų, šnypščiamųjų
ir aspiracinių garsų. Šios padėties paradoksalumas tas, kad
niekas iš pačių saat tauoka indėnų paprasčiausiai nepastebi, kaip pereina nuo vienos kalbos prie kitos. Kai aš jiems
bandžiau įrodyti, kad jie šneka dviem skirtingomis kalbomis, jie juokėsi ir kaišiojo liežuvius, taip lyg rodydami, kad
liežuvį jie turi tik vieną.
„Kaip žmogus gali kalbėti skirtingomis kalbomis, jei pasaulis tiktai vienas?“ – klausė manęs vienas senas indėnas,
ir aš nežinojau, net ką jam atsakyti. Galiausiai saat tauoka
pavyko man suprantamai paaiškinti ir įtikinti, kad tai, ką
laikau nežinoma man šneka, iš tiesų esti kažkokio ano pasaulio pavidalai, kuriuos aš priimu išimtinai klausa.
Šiaip ar taip, naktį, kai atskrido drugys, kreipiausi į drugio išrinktąjį orakulą angliškai ir atsakymus taip pat gavau
angliškai. Tiesą sakant, tos nakties įvykiai mane taip sukrėtė, kad lioviausi suprasti, ką reiškia „kalbėti“.
Tiek pirmojo, tiek antrojo pokalbio metu orakului uždavinėjau klausimus apie mitologinius saat tauoka vaizdinius.
Gautų atsakymų – ne visada aiškių ir dažnai pernelyg lakoniškų – pagrindu man vis dėlto pavyko išskaidyti struktūriškai užbaigtą siužetą, kuris funkciniame mitologiniame
kontekste paaiškina „drugio bučinio“ ritualą. Šis siužetas
gali būti pateiktas tokiu pavidalu:
Tais laikais, kai dar nebuvo šešėlių, Nfanhva tyliai gulėjo, susirietęs kaip vandeninė sraigė. Po juo buvo nebyli neišskiriama gelmė ir virš jo buvo nebyli neišskiriama gelmė.
Viskas buvo jame, viskas priklausė jam, ir nebuvo nieko,
kas ten dar gulėtų. Tada iš pačios giliausios bedugnės pakilo Tas-Kas-Buvo-Anksčiau9 ir savo aštriais lyg netekėjusių
moterų žvilgsniai kaulais perskrodė storą Nfanhvos pilvą.
Visa, kas buvo viduje, atsirado išorėje. Mėnuo, žvaigždės
ir Saulė; žemė, augalai ir žvėrys, žmonės, grybai ir laukinės katės išėjo iš Nfanhvos pilvo ir tapo vienas kitam matomi. Visa tai išvydo Tas-Kas-Buvo-Anksčiau ir panoro į

tai žiūrėti. Tada Nfanhva įširdo ir trenkė Tam-Kas-BuvoAnksčiau savo uodega per keturias pasaulio šalis. Nusileido Tas-Kas-Buvo-Anksčiau į pačią giliausią bedugnę, bet
prieš tai spėjo pasaulyje atvesti savo palikuonių: hudurš
– tų, kurie slapčia laukia. Tada Nfanhva įsidėjo burnon keturis akmenis ir spjovė į keturias pasaulio puses. Taip jis
keturiais pasaulio šalių akmenimis užtvirtino gilią bedugnę, kad Tas-Kas-Buvo-Anksčiau daugiau nebepakiltų. O
viso to, kas išėjo iš jo kūno, Nfanhva nesiruošė rinkti, nes
jis vėl liko vienas, ir jam tapo vienoda, kas viduj ir kas išorėj. Kiekvienais metais pas žmones, pas tuos, kurie išėjo
iš Nfanhvos pilvo, atskrenda huštug saat – juodasis drugys,
kuris yra Nfanhvos dvėsavimas virš neišskiriamos gelmės,
idant primintų apie laikančiuosius akmenis. Žmonėms grįžta atmintis, o akmenims grįžta jėga. Tas-Kas-Buvo-Anksčiau daužosi, bet negali išeiti, o jo palikuonys – hudurš
– slapčia gyvena tarp žmonių, nors patys nėra žmonės.10
Jie ieško būdo suskaldyti akmenis, kad galėtų išvaduoti
Tą-Kas-Buvo-Anksčiau, bet negali prisiartinti prie akmenų, nes žemė aplink akmenis permerkta Nfanhvos seilėmis.
Hudurš slapčia laukia To-Kas-Buvo-Anksčiau atėjimo, nes
jei ateis Tas-Kas-Buvo-Anksčiau, jie paveldės pasaulį.
Kaip matome, saat tauoka sukūrimo paveikslas iš esmės
skiriasi nuo tradiciškai pateikto kosmogoninio siužeto. Šie
skirtumai gali būti suformuluoti tokiu būdu:
1) tai, kad Nfanhva visais savo požymiais atitinka nediferencijuotą chtoninį pradą, jokių abejonių nekelia. Bet su
juo kaunasi ne dievas ar apgavikas („triksteris“), o tokio pat
lygmens būtybė. Chaosas „praskrodžia“ chaosą, ir kaip to
pasekmė atsiranda pasaulis.
2) Atsiradusiam pasauliui kyla grėsmė atsidurti To-Kas-Buvo-Anksčiau valdžioje. Dėl to kūrėjas (arba sukūrimo
priežastis) mite pristatomas kaip blogis, iš kurio reikia išsivaduoti, o pats sukūrimo veiksmas pavaizduotas kaip dviejų besikaunančių siaubūnų beprasmio mūšio atsitiktinė
pasekmė.
3) Nuo kūrėjo (nuo To-Kas-Buvo-Anksčiau) pasaulį išgelbsti vis tas pats Nfanhva, kuris leidžia atsiradusiam pasauliui gyvuoti ne iš gerumo ar užuojautos, o todėl, kad jis
šiam pasauliui abejingas. Todėl neaišku, kam mes turime
būti dėkingi labiau – To-Kas-Buvo-Anksčiau aršumui ar
Nfanhvos abejingumui.11
4) Šiaip ar taip, To-Kas-Buvo-Anksčiau sugrįžimas vaizduojamas kaip nepageidaujamas tiek pačiam Nfanhvai, tiek
visam esančiam pasauliui. Čia Nfanhvos abejingumas baigiasi, nes jis paveda išrinktiesiems prižiūrėti akmenų, kuriais jis užtvirtino bedugnę, saugumą.“12
„Beprasmiškas ir neturintis išeities mitas, – toliau rašo
Laufas. – Atrodytų, nė viena iš anksčiau žinomų mitologinių sistemų nėra tokia indiferentiška žmogui ir jo istorijai.
Bet, kita vertus, jei paimtume bet kurį kosmogoninį mitą ir
išlukštentume jį iš antropocentrizmo luobo, gautume kažką
panašaus į saat tauoka sukūrimo mitą. Schematiškai toks
siužetas galėtų atrodyti šitaip: vienas visiškai neturintis jokių žmogiškų savybių siaubūnas stoja į kovą su kitu tokiu
pat siaubūnu.13 Kaip šio mūšio pasekmė atsiranda antropomorfinė visata, kuri abu siaubūnus domina ne pati savaime,
o tik tiek, kiek siejasi su jų viršenybe. Ir greičiausiai mums
niekad nepavyks suprasti nei šių pirmykščių siaubūnų kovos prasmės, nei jų abejingumo.“14
Kaip mums jau žinoma iš anksčiau pateiktų Bernetto
duomenų, kitą dieną po ritualo mediumas – tas, kurį „pabučiavo“ drugys, – palieka gentį ir išeina į „pasaulio pradžią“. Davidas Laufas savo knygoje pasakoja, kaip keletą
dienų eidamas mediumo pėdomis viduryje pelkėto miško
pasiekė laukymę, joje stūksojo didelis juodas akmuo. „Pačiupinėjau akmenį, jis buvo glotnus ir šaltas. Jis priminė
obeliską. Viename jo šone buvo keistas įdubimas, panašus
į žmogaus veido įspaudą. Ties akmeniu pėdsakas nutrūko,
ir man neliko nieko kito, kaip tik pasukti atgal.“15 Tačiau
atgalinio kelio į saat tauoka indėnų kaimą Laufas surasti
nesugebėjo. Keturias dienas jis blaškėsi po selvą, kol galiausiai užėjo indėnų bororo gyvenvietę, iš jos nusilpusį ir
karštine susirgusį keliautoją indėnai nugabeno į Korumbo
krikščioniškąją misiją.
Į Europą sugrįžusiam Laufui pasireiškė stiprus psichinis
pakrikimas. Jis buvo paguldytas į Berno psichiatrijos kliniką, ten naudodamasis savo tyrimo lauko užrašais ir dienoraščiais parašė knygą. Ši aplinkybė davė pretekstą kai
kuriems mokslininkams Laufo tyrimus laikyti pakrikusios
vaizduotės ir pašlijusios psichikos vaisiumi. Laufo kaip pamišėlio reputacija galutinai įsitvirtino jau po jo mirties, kai
buvo paviešinti jo dienoraščiai ir laiškai. Viename laiške
savo sutuoktinei Klarai Frideman jis rašė:

3
„Nelaimei, Klara, man tapo žinomas tikrasis To-KasBuvo-Anksčiau vardas, ir dabar visur mane persekioja
tie siaubingi hudurš. Nuo pačių paprasčiausių žmonių jie
skiriasi tuo, kad į juos beveik nekreipi dėmesio. Aš tiesiog
žinau, kad jei šalia manęs yra žmogus, į kurį aš nekreipiu
jokio dėmesio, tai šitai yra hudurš. Manau, jie turi kažkokią
paslaptingą galią paveikti mūsų dėmesį taip, kad nepastebėtum jų buvimo. Aš pernelyg daug žinau apie juos, todėl
jie nori mane išsivesti. Ne, jie nenori manęs nužudyti, –
tai būtų pernelyg paprasta. Jie siekia privesti mane iki pamišimo, kad šitaip niekais paverstų visus mano padarytus
atradimus. Kas jie ir ko jiems reikia? Jie maino pavidalus
ir veidus, jie įteigia žmonėms keistas mintis apie religijas
ir Dievą; jie rašo filosofinius traktatus, kurių vienintelis
tikslas – išsekinti žmonių jėgas, ir jiems tai pavyksta.16 Jie
ieško Nfanhvos akmenų, kad juos sudaužytų ir iš bedugnės
paleistų pirmykštį siaubą. Jie trokšta valdžios ir, manau, jie
ją greitai gaus.“17
1979 m. vasario 14 d. Davidas Laufas baigė gyvenimą
savižudybe. Esančių liudijimų ir tyrinėjimų medžiagos sugretinimai, kuriuose dažniausiai operuojama antriniais šaltiniais, neleidžia daryti vienareikšmių išvadų apie juodojo
drugio kultą ir saat tauoka. Lyg to būtų negana: po Laufo
jokiam tyrinėtojui ar keliautojui nepavyko aptikti pačios
genties.
O dėl anapusinio mito rekonstrukcijos, tai, viena vertus,
ji atrodo tarsi visiškai nekalta senovinių ir tradicinių kosmogoninių vaizdinių fragmentų racionalizacija. Kita vertus, atkreipus dėmesį į archetipinį pačių šių racionalizacijų
braižą, anapusinis mitas rodosi kaip žūtbūtinis bandymas
pateisinti idealų, tikslų ir teigiamų siekių trūkumą šiuolaikinėje visuomenėje. Ko galima reikalauti iš visuomenės ir
žmogaus, jei visas šis pasaulis iš pat pradžių buvo sukurtas
be tikslo ir vilties kvailai gyvuliškai besitąsant pirmykščiams siaubūnams?
www.russianresources.lt
Vertė Šarūnas Šimkus
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Žr. Viktor Thorndahl, The Eurasiatic mythology and
cultural contact between America, Oceania and Far East,
Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de terpen, 1962.
8
Ibid, p. 35.
9
Kitoje vietoje Laufas rašo, kad indėnai žino tikrąjį To-Kas-Buvo-Anksčiau vardą, bet niekad jo netaria, kad hudurš,
kurie visada kažkur netoliese, jiems negalėtų pakenkti.
10
Kai kurių kosmogonijų specifika apibrėžiama tuo, kad
pasaulio sukūrimas nenumato chaoso atitolinimo. Nun –
chaosas egiptietiškoje kosmogonijoje – tęsia savo būtį ir
po to, kai nuo jo atsiskiria demiurgas. Jis – visur ir niekur.
E. Hornungo teigimu (žr. Hornung, Chaotische Bereiche
in der geordneten Welt, ZAS, 1956, vol. 81), jis – danguje,
žemėje ir po žeme. Tarsi vandenynas jis supa žemę, tarsi
požeminis vanduo jis – dirvos gelmėse, ir lietaus vanduo
taip pat gimsta iš jo. Tačiau jei mes panorime įvardinti tikslią
Nun buvimo vietą, patiriame sunkumų, nes chaosas ir jo
kategorijos yra anoje erdvės ir laiko pusėje, neapibrėžtoje
vietoje, visur ir niekur. Nun, egzistavęs „iki visko“, tęsia savo
būtį ir „po visko“.
11
Laufo manymu, šitaip pateiktas kosmogoninis siužetas
išmuša žmogui iš po kojų bet kokį religinės dorovės
pagrindą. „Žmogus negali būti dėkingas nė vienam iš
šiųdviejų siaubūnų, tad vienintelis jo gyvenimo tikslas –
neleisti šiems siaubūnams vėl maišytis šio, atsitiktinai
atsiradusio, pasaulio gyvenime.“ Ibid, p. 217. Paradoksalioji
kosmogonija: sukūrimo prasmė – saugotis paties savo
Sukūrėjo.
12
Mythology Beyond Man..., p. 214–215.
13
Dar galimybė: siaubūnas stoja į kovą su savimi pačiu
arba su kuria nors savo kūno dalimi.
14
Mythology Beyond Man..., p. 311.
15
Ibid, p. 314.
16
Francis Sonora, vienas iš Laufo sekėjų, rašo: „Žmonija –
ne vienintelė protingų būtybių rasė žemėje. Greta ir visiškai
nepastebimai drauge su žmogumi ir žmogaus sąskaita
gyvuoja kitų protingų būtybių – parazitų – rasės. Daug
dalykų, kuriuos mes linkę laikyti žmogaus minties, meno,
filosofijos pasiekimais, iš tikrųjų yra bandymas įdiegti į
žmogaus sąmonę mintis, paverčiančias jį šių parazitų vergu.
Ką mes žinome apie tokius, regis, įprastus padarus kaip
tarakonai, pelės, žiurkės, vorai? Kas vyksta iš tiesų, kai mus
kanda uodas, blusa, utėlė, erkė ar bitė? Kas, jei tokiu būdu
vyksta kai kurių religinių ar filosofinių idėjų, kurių tikrasis
tikslas išsekinti žmogų, padaryti jį suglebusį, paslankų ir
paklusnų išorinėms aplinkybėms, perdava?“ F. Sonora,
Modern Inhuman Civilizations on the Earth. Udugu-Fasko.
Mahuku Project, N. Y.: Elberton, 1995, p. 15.
17
Cit. pagal Cosma Shalizi, David Lauf and Vampire
Research Groups in US. Mahuku Project, N. Y.: Elberton,
1975, р. 25–26.
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Berlynas aukštyn kojom drybso
●

Autorės nuotrauka

Literatūros festivalis „Kein schöner Land“. Pirmą kartą
esu Berlyne, nors daugybę kartų sapnavau Reichstago pastatus, kuriuose buvo atliekama Wagnerio „Valkirija“ (sapne,
ne tikrovėje). Ten taip tylu – mašinos ekonominiais sumetimais užgesina variklius, kai sustoja. Turbūt ir motociklai.
Gatvėse nėra minios, spūsties kaip Paryžiuj – žmonės nutolę
vienas nuo kito pagarbiu atstumu. Daug žalios erdvės, didelis Tyrgartenas, po kurį visi važinėja dviračiais. Kas domėjosi kultūra, o kas – natūra. Nuėjau į zoologijos sodą – tą patį,
apie kurį Kazys Binkis 1921 m. rašė: „Žvėryne miega krakadilai, / liūtai, beždžionės ir gyvatės“ („Pavasaris Berlyne“).
Koks gražus, romantiškas zoologijos sodas – pilnas motinų su naujagimiais, darželio grupių ir pagyvenusių žmonių,
medituojančių plaukiojančius vėžlius. Ir akvariumas, kurio
įkvėptas Laurynas Katkus, pasirodo, yra parašęs eilėraštį:
„Juk tai medūzos – Jehovos pirmagimės; / iš tiesų, kam gi
ropštis evoliucijos laiptais, / jei gyvybės saldumas visas jau
dovanotas“ („Odė medūzoms“). Potsdamo aikštė, gatvės
muzikantai, frykai naktiniame metro, kurie, pasak Lauryno,
ir kuria Berlyno mitą. Rosos Luxemburg tiltas, šalia kurio
Laima Kreivytė, kol ten gyveno, rengė performansą – maudėsi upėje, o nuo kranto ją mačiusieji veržėsi padėti. Svetimus miestus mėgstu jaukintis fenomenologiškai – kūnu,
intuityviai, be žemėlapių, be metro instrukcijų.
Kitą rytą – įrašai Lyrikline studijoje, kuri įsikūrusi menų fabrike. Įrašinėja labai kruopščiai, jaučiuosi kaip filme
„Karaliaus kalba“. Gretimoje patalpoje vyksta poeto vedamas seminaras mokytojams apie šiuolaikinę poeziją (nors jų
mokyklinėje programoje irgi nėra šiuolaikinės literatūros:
prisikapstoma tik daugmaž ligi Brechto). Tačiau pedagogai
suinteresuoti nusimanyti ir apie šiuolaikinę poeziją. Viskas,
mudu irgi tokias dirbtuves darysim, Rimantai Kmita.
Tada Akademie der Kunstes: daug žmonių, zinų literatūros
mugė, dar dievažin kokie renginiai. Netoli vaikų žaidimų
aikštelės laksto velykiniai kiškučiai. Dalyvaujame ilgokame
pokalbyje apie lietuvių literatūrą (moderuoja Tomas Schulzas) – mumis nuoširdžiai domisi, uždavinėja klausimus
net ir po renginio (daugiausiai – susijusius su geopolitine
erdve). Tada pertrauka ir skaitymai – Eugenijus Ališanka,
Laurynas Katkus ir aš (vertimai rodomi projekcijoje arba kas
nors perskaito balsu). Rolandas Rastauskas su Arkadijumi
Gotesmanu atlieka performansą. Man rodos, visa tai vyksta
daugmaž trimis kalbomis: vokiškai stabiliai kalba tik Laurynas (studijavo Berlyne), o mes priversti demonstruoti savo
anglų k. subtilumus. Eugenijus Ališanka man pasakoja apie
literatūrinį Europos ekspresą, kurio sumanytojas ir įgyvendintojas Thomas Wohlfahrtas irgi atėjo į renginį.
Radijuje palikau savo juodą džemperį. Pasakiau organizatorei, kai jau buvome gerokai nutolę nuo tos vietos, atnešė
labai panašų į mano apibūdintąjį (neįsivaizduoju, kur jie tokį
rado, – tikiuosi, nenupirko parduotuvėj), bet tai, deja, nebuvo mano drabužis. Dabar galvoju, gal reikėjo paimt – kultūriniai mainai būtų naudingi bent jau kailio pakeitimu.
●
Kultūros naktis. Iš pradžių pliaupė, maniau, viskas susigadins.
Vis dėlto nukakome į svarbiausią tos nakties objektą – Švč. Mergelės Ramintojos bažnyčią. Objektai kaip objektai, menas
kaip menas, bet sovietmečiu į daržovių sandėlį transformuota sakrali erdvė labai įdomi, metaforiška. Aistės Kisarauskaitės paveikslai buvo užgulti žmonių, kurie laukė Roko
Zubovo koncerto. Požemiuose mistiškai degė žvakės.
Į Beno Šarkos performansą Rūdninkų knygyne netilpom
fiziškai – taip ir maniau, kad taip bus. Vėtra mieste prilaužė daug klevų šakų – iš jų sėklų pasidarėme nosiukus.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje „Aidija“ atliko motetus – jie idealiai skambėjo po apsilaupiusiais
skliautais. Toje bažnyčioje man dar labai patinka skirtingi
kilimai, sudėlioti po lopinėlį it mečetėje.

„Baltic Pride 2016“. Per keletą metų man pavyko persiauklėti ir nuėjau į eitynes. Tiesa, norėjau eiti tuo metu, kai
Zuokas dar neleido jų surengti (2007). Paskui į tas, kur visi
žygiavo aptvare (2010), nėjau iš principo, nes daugeliu klausimų labai konfliktavau su aktyvistais. 2013 m. nėjau dėl šeimyninių aplinkybių; bet žiūrėjau tiesioginę transliaciją, kuri
kažkodėl rodė vien minias agresyvių budulių, ir išsigandusi
mąsčiau, kaip man reikės į tokią smurtinę aplinką vestis jau
paaugusią dukrą. Įvyko šioks toks poslinkis mano sąmonėje:
save įtikinau, kad aktyvistai niekaip nereprezentuoja manęs,
jie nėra aš. Jeigu kokie nors žmonės asocijuoja mane su jais,
tai tų žmonių problema. Taip, dauguma aktyvistų yra primityvūs ateistai ir atgrasūs vaikofobai, bet tai – jų problema.
Miela, kad žaibiškas pokytis įvyko visuomenėje: šį kartą
gatvėse buvo daug palaikančiųjų ir niekiniai protestuotojai –
Šustauskas su keliais girtuokliais.
Pažeidžiamiausias etapas buvo motinystės pradžia – atrodė, gal reikės emigruoti, nes juk gyvensime nuolatiniame
neapykantos nusikaltimų pavojuje. Net LGBTQ atstovai
kalbėjo, kad prasimanyti vaikų esą labai egoistiška, nes jie
patirs baisias patyčias mokykloje ir t. t. Šiandien atrodo, kad
jau nebus taip baisu, nes visuomenė gana operatyviai civilizavosi. Kai ėjome gatvėmis, jie mums šypsojosi ir mojo
rankomis – žmonės jau yra laisvi, išsivadavę iš totalitarinio
mentaliteto liekanų.
●
Piligriminė kelionė po Gailestingumo miestą, pavadinta „15 Gailestingumo stotelių“. Vilniečiai ir miesto svečiai
turėjo galimybę su kunigais Juliumi Sasnausku ir Antanu
Saulaičiu aplankyti senas, kartais – apleistas ar net išnykusias sakralias vietas. Nedaug kas žino, kur Šv. Nikodemo ir
Juozapo bažnyčios likučiai, Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios
ir vizitiečių vienuolyno, paversto kalėjimu, istorijas. Prie
Užupio tilto buvo prisimintas šešiolikmetis Mečislavas Dordzikas, iš Vilnelės gelbėjęs žydų berniuką, – prie paminklo
kažkas nuolat atneša gėlių. Ekskursijos vadovas sakė net
bandęs susekti kas, tačiau nepavyko. Gedimino kalno pašonėje kadaise buvo rokitų vienuolyno vieta; neliko nė ženklo,
nes patys rokitai niekaip netroško įsiamžinti, vien rūpinosi
vargstančiaisiais. Arkikatedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje, išgirdome anekdotą, kaip, anot monsinjoro Vasiliausko,
„šv. Kazimieras pavertė arklius klierikais“ (atgavus Arkikatedrą, arklių kinkinys turėjo pervežti į ją šv. Kazimiero
karstą, tačiau dėl didelės žmonių spūsties tą karstą teko nešti
klierikams, tarp kurių būta ir pasakotojo). Prie sovietmečiu
uždaryto bonifratrų vienuolyno ir Šv. Kryžiaus bažnyčios,
pasakotojo liudijimu, nuolat sėdėdavo moterėlės su skarelėmis ir melsdavosi ties fasadiniu paveikslu. Šv. Dvasios bažnyčioje ir dominikonų vienuolyne visi aplankėme 1863 m. čia
kalinto sukilimo vado Konstantino Kalinausko celę – buvo
papasakota viena įspūdingiausių istorijų apie jo atsivertimą,
girdint iš bažnyčios atsklindančius maldų žodžius. Visi kelionės pasakojimai autentiški visų pirma dėl to, kad parengti
remiantis daugeliu šaltinių – knygų, amžininkų pasakojimų,
grožinės literatūros kontekstais (pvz., kažin ar daug kas žino, kad Adomo Mickevičiaus mylimosios Marilės Putkamerienės duktė Zofija buvo šv. Juozapo Rapolo Kalinausko
pamotė).
●
„Baltų lankų“ seminaras Druskininkuose. Semiotikai
man visuomet buvo panašūs į karališkuosius pingvinus –
nors gal tai apskritai būdinga orių akademikų laikysenai.
Studijų metais jų vengiau, net turėjau Greimo centro fobiją.
Vis dėlto šiemet nuvažiavau į „Baltas lankas“ – pirmą kartą gyvenime. Lėtai bręstu, greitai senstu. Programa pasirodė esanti labai įdomi, pranešėjai itin išsamiai pristatė savo
tyrimus – valanda pristatymui, pusvalandis diskusijoms.
Smarkiai solidžiau, akademiškiau negu, tarkim, „Santaroj-Šviesoj“. Gal dėl to rašytojai čia ir nevažiuoja (nieko nemokamo, kurorte tenka patiems viską apsimokėti). O turėtų – dėl
savo pačių akiračio.
Konferencija vyko viešbučio salėje – pro langą stebėjau
žmones su baltais chalatais, einančius į SPA. Priminė klapčiukus arba vaiduoklius. Salėje tuo metu buvo kalbama įdomiomis temomis – apie tai, kad jeigu įvyksta akademinis
plagiatas (disertacija), teismo procesas gali užtrukti trylika
metų, o kai kurie nuplagijuotieji visai nenori ten dalyvauti –
„palikite mus ramybėje“ (Agnės Jurčiukonytės pranešimas).
Teisininkas pareiškėją irgi suvokė kaip rakštį, kuri „visiems
kliudo“. Žinoma, buvo prisiminta n atvejų, kai plagiatai apginti kaip BA ir MA darbai, o jų demaskavimas katedrose
slopintas, nes juk „geri studentai“. Istorikė Inga Leonavičiūtė kruopščiai apžvelgė šaltinius, susijusius su šv. Brunono
Bonifaco žūtimi (šaltiniuose fiksuotos kelios vietos ir kelios

datos). Semiotikai iškart sukruto, kad istorikai žvelgia į rašytinį tekstą kaip į tikrovės dalį, o juk tai viso labo tekstas.
Ypač įdomi buvo diskusija apie Algirdą Julių Greimą – nors
universitete studijavome jo tekstus, asmenybė liko nepažini.
Prisiminta, kaip nuoširdžiai jis domėjosi nepriklausomybę
beatgaunančios ir jau atgavusios Lietuvos reikalais – į universitetą siųstos knygos, sudarinėti ALF verstinų ir leistinų
veikalų sąrašai; netgi buvo anekdotinis atvejis, kai Greimas
norėjo Lietuvon atsiųsti savo kaimyną mėsininką, kad išmokytų čiabuvius, kaip „europietiškai“ kapoti mėsą. Nastopkai,
Sverdiolui ir Kuoliui jis sakė taip: „Jūs privalote leisti „Metmenis“, tarsi tai būtų „Aušra“.“ Iš tikrųjų daro įspūdį (iš visų
išvardintųjų nebent Kuolys panašus į aušrininką).
Natalija Arlauskaitė demonstravo sovietinių filmų ištraukas, kuriose meninį (tiksliau, socrealistinį) pasakojimą
papildo dokumentinių kadrų naudojimas. Kalbama buvo ir
apie dokumentiką – kiek kronikose būta totalitarinės kontrolės (koncentruotasi į Leningrado blokados temą). Algis
Mickūnas, naudodamasis Don Kichoto ir Sančo Pansos metaforomis, analizavo, kiek daug gyvenime reiškia „priešais
asilą kabanti morka“ – ji reiškia viską; kai kurie ir į sutrūnijusį kryžių, anot pranešėjo, žvelgia kaip į tą morką. Graži
užkonservuota Mickūno kalba, išsaugojusi tarpukariui būdingą leksiką, – „lytiška“ (vietoj „seksualu“) ir pan. Bijau,
kad mūsų sąmonėje jis jau „kitas“ – bendra kalba, paskiri
balsai (visiškai kitas Mickūno balsas su kitoniška leksika).
Irinos Melnikovos tyrime pristatyti dailės ir kino tekstų dialogai; rodyti pavyzdžiai, kaip paveikslas kino juostoje tampa
intertekstu (o taip atsitinka tikrai ne visais atvejais). Kęstutis
Nastopka pasakojo apie Greimo vaidmenį savo, kaip semiotiko, savikūroje – paradoksalu, daug didesnį negu Lotmano,
pas kurį jis važiavo stažuotis į Tartu universitetą.

Cibarauskės nugara. Autorės piešinys

Kitą dieną Arūnas Sverdiolas kalbėjo apie dailėtyrininko
Aloisijaus Rieglio paminklo verčių sampratą – kaip humorą citavo per televiziją nuskambėjusią frazę: „Gamta
yra didžiulis paminklas po atviru dangumi.“ Jūratė Levina
įkvėptai pristatė Jameso Joyce’o kvaziautobiografines literatūrines miniatiūras, jo vadintas epifanijomis. Įdomu buvo
patirti, kad fenomenologiją pranešėja suvokia ne visai taip,
kaip įprasta lietuviškoje humanistikoje. Virginijos Cibarauskės pranešimas man pasirodė vienas įdomiausių (tikriausiai
ir dėl panašios amžiaus grupės, ir dėl skaidrios, nekomplikuotos kalbos, ir dėl man aktualios problematikos) – ji nagrinėjo Sigito Parulskio, kaip rašytojo, savikūrą. Auditorija
iškart pastebėjo ironišką pranešėjos santykį su problemos
objektu ir bandė jį susieti su Parulskio ironija (Cibarauskė
patikslino, kad Parulskio ironija yra tariama, nes savikūros
procese kūrėjo kančia suvokiama rimtai).
Sekmadienio rytą su drauge nuėjome į mišias nedidelėje,
bet jaukioje Druskininkų bažnytėlėje. Lijo, pamokslo metu
trinktelėjo perkūnas, komunijos su lazdelėmis kibilkščiavo
senutės. Paskui dar nuėjome į kapines už ežero – katalikų ir
stačiatikių; apskritai Druskininkai daro itin „išlaižyto“ kurortinio miesto įspūdį, todėl kapinės ten virsta heterotopija.
Apie heterotopijas mieste savo pranešime kaip tik kalbėjo
Mintautas Gutauskas, imdamas zoologijos sodo pavyzdį.
Įdomu – juk iškart, patekus į Berlyną, ten nukulniavau – vadinasi, atpažinau zoologijos sodą kaip man reikšmingą heterotopiją. Pranešime išsakyta įdomi idėja, kad gyvūnai, kuriuos
matome zoologijos sode, visai nėra tie mieli ir pūkuoti „kiti“, kuriems gyvūnų teisių aktyvistai taip norėtų užtikrinti
laimę (nors niekas nežino, kas tai yra). Jeigu mūsų nuo jų
neskirtų stiklas ir barjerai, santykis su „silpnu kitu“ kaipmat
pasikeistų į išgyvenimo instinktą. Zoologijos soduose, deja,
nematome mirties, kuri būdinga laukinei gamtai. Pranešimas
maloniai demaskavo mano sąmonei ne itin priimtinus hipsterių veganų pareiškimus socialiniuose tinkluose.

– Giedrė Kazlauskaitė –
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MARLENE HYYPPÄ

Oulu zinai: vietinės kultūros kronikos ir necenzūruojama raiška
Filosofijos magistrės Marlenės Hyyppä (Hiupės) praėjusį
rudenį Oulu universitete apgintame darbe „Šūksniai iš po
žemės!“ nagrinėjama Oulu subkultūrų žurnalų ir laikraščių,
slengu vadinamų zinais, „kultūrinė padėtis, kontrkultūrinis
turinys ir priemonės“. Šiaurės Suomijos kultūros žurnale
„Kaltio“ paskelbtame straipsnyje šie leidiniai aptariami žodžio
laisvės aspektu.

NUOTRAUKA „PASIDARYK PATS“
ČIA GALI PRIKLIJUOTI SAVO
MĖGSTAMIAUSIĄ VU1 NUOTRAUKĄ.
JEIGU NETURI MĖGSTAMIAUSIOS VU
NUOTRAUKOS, ČIA GALI PRIKLIJUOTI
SAVO NUOTRAUKĄ.

(Tilt Zeitung, 1979, Nr. 2)

Mažų mažiausiai nuo praėjusio amžiaus 8 deš. pabaigos
Oulu ėmė rastis nedidelių laikraščių, kurių leidybą paskatino
įvairus kultūrinis kontekstas. Išplitusi kartu su pankroko muzika ir laikiusis „Pasigamink pats“ principo, tokių laikraščių
kultūra 8–9 deš. Oulu mene pagimdė ne vieną leidinį. Pankų
ir New Wave kultūroms atstovavę laikraščiai buvo, pavyzdžiui, Anoniminė rašalo dėmė, Tilt Zeitung, Bažnyčia tomis
dienomis, Valstiečio draugas, Patriotas, Niurgzlys, Karvukė,
Dieviškoji Nojaus arka.
Laikraščiai ir žurnalai buvo svarbūs pankų subkultūros
informacijos šaltiniai, pasirodymų ir plokštelių recenzijos,
interviu su grupėmis sudarė pagrindinį jų turinį. Pankų žurnaluose skaitytojai raginami patys kurti laikraščius ir pankų
muzikos grupes. Žurnalams būdinga estetika – tai rašomąja
mašinėle, tai ranka rašyti tekstai, nespalvotos prastos kokybės nuotraukos ir paveikslėliai, prikeverzoti piešinėliai ir šalia teksto ranka prirašyti papildymai bei komentarai.
Originalus maketavimas ir išskirtiniai kopijavimo bei
spausdinimo sprendimai yra tipiški pankų leidiniams. Pavyzdžiui, Dieviškoji Nojaus arka buvo žinoma kaip mažiausias Suomijoje mažo tiražo laikraštis. Cituojant Anoniminės
rašalo dėmės vyr. redaktorių Jukką-Pekką Kinnuneną, tai
buvo „lyg koks inžinerinis origamio šedevras“: A4 formato
lapas sulankstytas į kuo mažesnį, sukarpytas, įrištas, o visos
lenkimo kryptys kruopščiai apgalvotos.
Tilt Zeitung (1979–1981) buvo laikomas aukštos kokybės,
ypatingu „naujosios bangos“ leidiniu. Jį redagavo ir leido
slapyvardžiais prisidengę RukiVehr, Kauko Röyhkä, A. Karmio ir Hippo Haavisto. Kai kurie jų pasitraukė jau po pirmojo numerio ir leidybą tęsė kiek kitokia redakcijos sudėtis.
Žurnalo užnugaryje buvo Oulu rašytojų ratelis (Oulun
kirjoittajarinki) – jo vadovas Aku-Kimmo Ripatti padėjo
vaikinams įgyvendinti žurnalo idėją. Be pankų leidiniams
būdingų rašinių, Tilt Zeitung spausdino ilgus straipsnius apie
politiką, meną ir vietos kultūrinį gyvenimą. Buvo kritikuojama aukštoji kultūra ir jos institucijos, aršiai remiamos Oulu
kultūrinių ratelių klikos. Be to, žurnale publikuota knygų,
spektaklių ir miuziklų anotacijų, parodijų bei recenzijų. Iš
viso pasirodė trys numeriai. Štai padrąsinama ištrauka iš pirmajame numeryje spausdinto redakcijos žodžio pavadinimu
„Moneyfestas“:
Visi pankai ir smaukaliai! Visi Jūs,
kurie manote mokantys ką nors daryti! Darykit komiksus, kiną, foto- ir rentgeno
nuotraukas, grokit, tapykit, vaidinkit,
veikit! Galvoti neuždrausta – vis dar.
Jei vystymasis ir toliau tęsis šia kryptimi, greitai jūs visi poginsitės koncentracijos stovyklose automatų ritmu.
Darykit kaip „Xtaasi“, kuri yra gera grupė. Jie koncertuose gauna ne pinigų, o į
galvą. Ir vis tiek nesustoja. Pabaiga.
Kauko ir RukiVehr, vyriausieji redaktoriai

Anoniminė rašalo dėmė (1979–1981) stebina anarchistiniu, dadaizmu dvelkiančiu laisvu išraiškos stiliumi. Be interviu su grupėmis ir plokštelių apžvalgų, žurnale kunkuliuote
kunkuliuoja trumpi pasakojimai, pamąstymai, poezija, komiksai ir atsitiktinės keverzonės. Sąmonės srauto technika,
laisvos asociacijos ir rašybos bei spausdinimo klaidos savotiškai atliepia teksto vyksmą. Taip pat pasirūpinta gausiomis
iliustracijomis ir komentarais, kad kiekvienas puslapis būtų
užpildytas. Be pankų grupėje „Xböö“ grojusio Jukkos-Pekkos Kinunenno, pravarde Juxo, Anoniminės rašalo dėmės
redakcijoje dirbo Pentti Sarkkinenas ir Pentti Kankaala,
pravarde Vienuolė. Temos varijuoja nuo beprotiškų fikcijų
iki gamtosaugą ir partijų politiką nagrinėjančių tekstų. Ne
viename straipsnyje atmetamas suaugusiųjų ir „paprastų
žmonių“ gyvenimo būdas. Savo kritikos porciją atsiima ir
įvairios ideologijos bei religija.

APIE VARTOJIMĄ:
Snūzas:
Vartojimas: dedamas į burną 2mm specialiu švirkštu arba pirštais.
Poveikis: svaiginančiai gera savijauta ir priklausomybė vartojant ilgesnį laiką.
Galimas burnos vėžys.
Rūšys:
GENERAL: gerai laikosi už lūpos, skaniai kvepia, geriausias snūzas.
RÖDA LACKET: nedegina (general irgi ne), smirda, skauda galvą.
GÖTEBORG: ko gero, nebegalima gauti (laimei), per stiprus, pajudėjus atrodo, kad
nualpsi, išyra gabalėliais, šlykštus skonis.
ETTAN: vidutinybės viršuonė (sic!), smirda.
E
HAPPY DAYS: mėtinis tabakas, brangus išdūrinėjimas.
TH
N
I
SVENSK EXPORT: atmieštas išdūrinėjimas.
Y
TH
SUOMIŠKI:
PA UKK
A
NR.1: smirda amoniaku, degina.
RAUDONAS: nuo dantenų lupasi oda, mazochisto svajonė.
									
P.S.

Ar priklausai kokiai nors organizacijai, religinei grupei ar pan.? Negerai.
Ką manai apie konkuruojančių žmonių grupių ideologijas? Kokia prasmė prigalvoti
grupėms pavadinimų ir apskritai grupuotis? Aš nesu prieš bendradarbiavimą, bet
kad partijos ir kitos organizacijos (politinės) nieko daugiau nedaro, tik pešasi tarpusavyje. Našus bendradarbiavimas?
Religijos yra gerai tuo, kad jų moralės
taisyklės dažniausiai būna ok, tačiau
blogai tuo, kad jų niekas nesilaiko. Visa
mistika yra tik tam, kad tikintieji galėtų jaustis baisiai šventi. Dievai yra
tam, kad daugmaž padoriai būtų galima paaiškinti, pvz., mus ir pasaulį.

(Anoniminė rašalo dėmė, 1980, Nr. 2)

„Peržiūrėjau senus numerius. Bažnyčia, miško pramonė,
krašto apsauga, feministės, valstybės tarnautojai, rezervo
karininkai, „Veikkaus Oy“6, Didžioji Britanija ir taip toliau...
Viskas jau kritikuota – viskas iki pat paskutinio ateivio iš
kosmoso!“

(Ilpo Koskela, „Kapitonas Pilvas ieško nuotykių:
dingusių komiksų paslaptis“, Atsuktuvas, 1990, Nr. 5)
Be pankų kultūros pradėtos mažų žurnalų (zinų) mados,
nuo 9 deš. pradžios Oulu buvo aktyviai leidžiami ir spontaniški komiksai. Tuo metu jie buvo subkultūros dalis ir
suomiškiems komiksams buvo sunku rasti leidybos nišų.
Taip, užpildydama žiniasklaidos spragas, gimė spontaniška
komiksų kultūra, kuri į dienos šviesą iškėlė vietinius komiksų autorius ir siekė didesnio komiksų pripažinimo kultūros
baruose. Svarbiais komiksų žurnalais tapo 9 deš. įkurtos Oulu komiksų draugijos leistas Burbulas (1981–1983) ir vėliau
Oulu studentų tarybos komiksų klube pradėtas Atsuktuvas
(1988–1995).
Buvęs Burbulo vyr. redaktorius Ilpo Koskela žurnalą apibūdino kaip „kažką panašaus į komiksų konkursą“ dėl palyginti griežtos atrankos. Buvo spausdinami aukštos kokybės
ir geromis istorijomis pasižymintys komiksai, o pagrindinės
kūrybinės grupelės produkcija buvo nuolat skatinama ir reklamuojama. Vieni iš tęstinių komiksų buvo, pavyzdžiui,
Mikos Svensko Herbertas, Pentti Nuortimo Tahavas ir Didvyriai, kurio veiksmo vieta pasirinktas Oulu, bei Jormos
Pitkäneno Pusdugnis. Vedamuosiuose straipsniuose ryški
tvirta pozicija suomiškų komiksų atžvilgiu, ją gerinti stengiamasi meno forma.

Be to, Burbule gausu interviu su komiksų dailininkais ir jų
darbų apžvalgų. Burbule buvo spausdinami ir anksčiau cenzūruoti Mauri Kunnaso2 komiksai. Numeryje Körttispecial3
pasirodė ir jau vėliau kaip Kalevos4 karikatūristas išgarsėjusio Jari Elsilä komiksas lestadionizmo5 tema „Nuodėmingas
gyvenimas Šiaurėje“.
Atsuktuvas buvo itin plačių pažiūrų – tai matyti iš komiksų stiliaus ir žurnalo turinio įvairovės. Prie Atsuktuvo taip
pat ranką pridėjęs Koskela medžiagos „genėjimo“ procesą
apibūdino taip: „Kai randi tai, kas daryta labiau iš jausmo,
apėmus nuotaikai, t. y. ką nors akiplėšiškesnio ir netašyto,
išspausdini vien tam, kad paerzintum.“
Atsuktuvas pasirodydavo dukart per metus: gegužės 1-ąją
ir per Kalėdas. Tęstiniai žurnalo komiksai buvo Vesos Juolos Lenardas Liotvionenas, Svensko KoskenJorma7, Koskelos Kapitonas Pilvas ieško nuotykių, Vernerio Bröselio
Werneris ir Seppo Alamännistö Superbiologas. Tradiciškai
prieštaringomis laikomos temos – pašiepiamas patriotizmas,
tyčiojimasis iš armijos ir policijos, atviras seksualumo vaizdavimas ir narkotikai – Atsuktuve nuolat kartojosi. Tokia
tvirta žurnalo linija linksmai komentuojama ir pirmajame
Suomijoje kompiuteriu „Macintosh“ sukurtame komikse.
Be to, paskutiniame amžiaus dešimtmetyje Oulu pasirodė
nemažai nepriklausomų komiksų leidinių. Ouliečiu save vadinantis Ji Roikonenas išleido ne vieną komiksų laikraštėlį,
pavyzdžiui, Therapy (1990), Purvynė (1992), Riddle (1992),
bei įvairių leidinių apie personažą Jasso. Hardcore stiliaus
muziką grojusios „Sveikų rankų“ (Terveet kädet) vokalistas
Läjä Äijälä 1990–1994 m. išleido penkis nespalvoto komikso X-Comics numerius, kuriuose, be kita ko, vaizduojamas
sadomazochistinis seksas ir fetišai. Pirmasis Villės Rantos8
albumas Kelionė į Limpopo 1992 m. taip pat buvo išleistas
kaip nepriklausomas leidinys. Naujo tūkstantmečio pradžioje komiksų žurnalą Ki:ma Ranta išleido per komiksų asociaciją „Asema“.
2005 m. Oulu subkultūrų horizonte pasirodė jaunų vyrų
gyvenimo būdą ir Oulu subkultūras vaizduojantis Esa9, iki
šios dienos jo išleista šeši numeriai. Esa gimė riedlentininkų parduotuvėje „Real Deal“ susibūrusios draugų grupelės
iniciatyva.
Esa apžvelgia vietinę riedlentininkų kultūrą, grafičius ir
gatvės meną, giliai užgriebia Oulu kultūrinę pasiūlą, ypač
susijusią su muzika ir kavinių kultūra. Visi redakcijos nariai
yra Esos, tad ir visi straipsniai – Esos darbas. Pasak vieno
iš redaktorių, Esa yra „gana šizofreniškas tipelis, retkarčiais
mėgstantis krėsti kvailystes, jis – kultūrščikas, bet drauge ir
didžiuojasi savo kaimietiškumu“.
Nukelta į p. 16
1

JAV roko grupė „Velvet Underground“ (visos pastabos -–
vertėjos).
2
Mauri Kunnasas (g. 1950) – suomių grafikas, rašytojas ir
dailininkas, nepaprastai populiarus knygų vaikams autorius.
3
Körtti suomiškai – praregėjimas, pabudimas. Religinis
judėjimas, prasidėjęs dar XVIII a. Kadaise buvęs griežtai
pietistinis, šiandien šis judėjimas yra pagrindinė liuteronizmo
atšaka Suomijoje.
4
Kaleva – 1899 m. įkurtas ir iki šiol leidžiamas vienas
didžiausių Suomijos dienraščių.
5
Lestadionizmas – itin radikali liuteronizmo atšaka, paplitusi
Suomijos šiaurėje.
6
„Veikkaus Oy“ – nacionalinė Suomijos lošimų bendrovė.
7
Žodžių žaismas: koskenkorva – viena iš degtinės rūšių,
Jorma – suomiškas vyro vardas.
8
Ville Ranta (g. 1978) – žymus suomių karikatūristas ir
komiksų dailininkas, vienas iš asociacijos „Asema“ įkūrėjų ir
didelio atgarsio Suomijoje sulaukusių karikatūrų autorius.
9
Esa – suomiškas vyro vardas.
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Socialus „antisocialumas“
Vilnius, šiltas pavasario vakaras, pilnos gatvės žmonių, ypač papasiekti tokį kokybinį pokytį. Atidžiai, ligi smulkmenų surengti persiklydusių turistų, klausiančių, kur rasti Vokiečių gatvę. Ir tu vieną
fekcionistinę parodą. Taip pat tai galima pastebėti ir didelio formatrečiadienio vakarą mėgaujiesi laisve, puikiu oru, akimis ieškai, kas
to drobėse. G. Ram neatsisako abstraktaus ekspresionizmo, kuriame
galėtų patraukti dėmesį. Savotiškai medituoji ir tyrinėji Vilniaus meno
pabrėžiamos ryškios spalvos ir žaidžiama plokštumomis, gyliais. Palauką, nes esi atvykęs iš kitur. Ir staiga ausis pasiekia ryški muzika –
veiksle „#Spring Love“ (2016) – gausus dažų sluoksnis; ryžtamasi
Rihannos „Only If For A Night“. Sustoji Šv. Jono gatvėje, nežinai, ką
reflektuoti meilės jausmus, kurie šviesūs ir ypač ekspresyvūs. Įdomu,
daryti toliau. Svarbu – menui neabejingas žvilgsnis, kuris užfiksuoja
kaip kruopščiai drobė padengiama dažų sluoksniais, bet įtapomas užspalvų pliūpsnį, abstrakcijas ir moters veido kontūrus. Tada belieka
rašas #SPRING LOVE priverčia kelti klausimą, ar tai iš tikrųjų pavažengti tvirtą žingsnį, nes nežinai, kas lauks peržengus gatvės plytelę su
sario meilė. Kodėl naudojamos grotelės? Žinoma, per koloritą, ypač
užrašu GIA RAM. ART EXHIBITION. Bent vienam vakarui sužinai.
raudoną spalvą, reprezentuojama meilė skatina patirti pavasarišką
Visą gegužės mėnesį Lietuvos dailininkų sąjungos Šv. Jono gatvės
atsinaujinimą, leidžiantį nugalėti chaosą, atrasti harmoniją. Faktūgalerijoje veikė menininkės Gia Ram personalinė tapybos darbų
riškumas žiūrovo žvilgsnį nukreipia į drobės vietą, kurioje raudonų
parodą „Honey Bunny“. Autorė nuolat provokuoja parodų pavadinidažų sluoksnis ypač storas ir gausus. Taip pat atkreipiamas dėmesys
mais, bet sąmoningai to nesiekia. Juk visada įdomu, kaip menininkas
į žalią pauzės simbolį, sujungiantį vieną paveikslą su kitu, t. y. darbus
kuria ar išlaiko savo stilistiką, kokią kūrybos strategiją yra suforma„#Spring Love“ (2016) ir „#Nine“ (2016), apatinę ir viršutinę paveiksvęs. Kokiais būdais pasirenka tapybos darbuose perteikti gyvenimo ir
lų dalis. Pastarajame darbe G. Ram atsisako įtapomų užrašų, kubizmo
aplinkos refleksijas. Šiuo atveju žiūrovas gali (pa)stebėti menininko
estetiką transformuoja į abstrakciją. Paveikslo semantiką papildo teksmetamorfozę, nukreipti žvilgsnį į čia ir dabar. G. Ram aiškiai skitiniai intarpai „Houston We Have a Problem“ ar „Parfume Kull Kids
ria dvi kūrybos kryptis, kurias plėtoja drobėse: ryškios ekspresyvios
Fuck You. Gia Ram“, esantys ant sienų. Tekstai klaidina žiūrovą, nes
abstrakcijos ir savęs tyrinėjimas per liniją, jos tėkmę. Toks strategijos
darbuose nėra ironijos, o užrašai tai koduoja.
spėjimas. Viename iš interviu apie ėjimą į dailės lauką G. Ram sako:
G. Ram, teorizuodama savo kūrybą, teigia siekianti, kad žiūrovas
„Tai buvo mano vienos dienos apsisprendimas – tiksliau, gal pasirinakistatoje su paveikslu išgyventų skirtingus jausmus (meilę, džiaugskimas. Kadangi tai lydėjo mane nuo pat mažų dienų. Atėjo diena, kai
mą ar melancholiją). Neįsipareigodamas pažintų menininkės vidinį
galutinai nusprendžiau / apsisprendžiau rinktis meną kaip savo kalbą. Gia Ram. #Spring Love. 2016
pasaulį. Būtent moters vaizdavimas drobėse – antroji G. Ram kūrybos
Esu antisociali asmenybė, tad kūryba tapo mano saviraiškos metodu.
kryptis, kurioje reflektuojamas fatališkumas. Linija konstruoja moters
Menas man tapo kalba, neturinčia barjerų. Aš stengiuosi perteikti jausmą – noriu, kad pa- kontūrus paveikslo plokštumoje. Drobėje „#Panther“ (2016) analizuojamas moters dvilypuveikslas turėtų gyvybę ir šnekėtų pats. Jie ryškūs, aštrūs, drąsūs – o tai traukia. Man menas mas; žiūrovas save gali traktuoti kaip susidvejinusį žmogų. Mėlyna spalva suvokiama kaip
aprėpia viską – ir madą, ir muziką, ir tapybą, ir t. t. Menas yra gyventi, menas yra suprasti, veidrodis, kuriame matomas atspindys – kaip kitas. Vis dėlto dvilypumą labiau galėtume
menas yra pasakyti nevartojant žodžių. Parodyti tai, kas nėra matoma.“ Čia minimas antiso- sieti su meilės subjektais, mylinčiaisiais, jausmų atsako patyrimu arba nepatyrimu. G. Ram
cialumas, žinant autorės biografijos paraleles, gali atrodyti tik kaip kaukė – jos kūryba yra darbuose egzistuoja ryškus identitetas, kuris susijęs su moters kūnu.
akivaizdžiai itin sociali, patraukianti net ir menu nesidominčių žmonių dėmesį.
Nesinori G. Ram pirmosios personalinės parodos, kuri buvo surengta Kauno Parko galerijoje, lyginti su antrąja. „Honey Bunny“ – nuoseklesnė ir aiškesnė, darbai atrinkti apgalvotai.
– Astijus Krauleidis-Vermontas –
Atradimų šioje parodoje buvo gana daug, bet svarbiausia – kaip per trumpą laiką galima

Meilės pavyzdžiai
Vaikystėje Juozukas manė, kad kaime rūgštūs obuoliai neišvengiami: aplinkiniai sodiečiai veisė tik juos, sakydami,
kad išsilaiko ir iki Kalėdų, ir iki viduržiemio, kitokių nepripažino. Tik reikia išmanyti, kaip sudėti juos į medines dėžes
ir laikyti ant aukšto. Vasarą uogų nepakakdavo. Savos trys
obelys, neišdegusios per namo gaisrą, taip pat brandino žieminius, kurie, dažnai vaikų lankomi ir apžiūrinėjami, deja,
žiemos nesulaukdavo. O sename dirvonėlyje prie kaimynės
Marčiulaitienės sodybos, kažkada rūpestingai aptvertos viso
medžio ilgumo rąstais, atokiai šiapus tvoros, augo atsiskyrusi aukšta, bet vešli obelis, pro kurią vaikai eidavo į mokyklą,
baugiai žvilgčiodami į tuščią kiemą: vienišą medį sudarė tarsi dvi dalys, atitinkančios dvi stambias šakas, – viena jų buvo
įskiepyta raudonesniais obuoliais, bet ir šitie šipino dantis.
Tolimesni kaimo vaikai ypač pagarbiai minėdavo savo soduose bręstančius antaninius, kuriuos sunokusius, didelius
ir geltonus esą atsargiai skina vėlyvą rudenį, bet kažkodėl
niekada nė vienas nėra Juozuko jais pavaišinęs – jie vasarą
ir rudenį teturėdavo kišenėse rūgštuolių. Tokių apkirmijusių
atnešdavo ir kaimynės, tokiais vaišindavo svečius ir užklydėlius savo kieme. Paskui Juozukas išgirdo apie kažkokius
mažus raudonus rojaus obuoliukus, bet nebuvo jų matęs, tik
girdėjęs, kad ir šitie rūgštūs. Šiame krašte nebuvo kampelio,
kuriame žmonės nepriverstų tavęs valgyti rūgščių obuolių.
O meilei, ką ir kalbėti, aukščiausiam žmogaus siekiui ir
patiems saldžiausiems jausmams, šiame rūgščių obuolių
krašte, kuriuo Juozukas vis dėlto žavėjosi (ypač rytais), buvo
paruošta pati juodžiausia, pati bjauriausia dirva.
Nė vienas vaikas nesinešiojo kišenėje nosinės, blizgėjo
nusnargliuotos jų mokyklinių švarkelių rankovės, tačiau
dažnas, vos išėjęs iš namų ir prisidėjęs prie paauglių būrelio,
leipiai šūkčiojo žodį „meilė“. Pakeliui į mokyklą net pradinukai, mikliai vartydami liežuvėlius, juokindavo paauglius,
girdamiesi savo fantastišku vyriškuoju pajėgumu ir nepaprastais meilės nuotykiais, anksčiau nugirstais iš vyresniųjų
ir dabar dešimtkart išdidintais; paaugliai, savaitgaliais namuose blizginę savo nunešiotus kasdienius juodos spalvos
batelius, lyginę kelnes ant užtiesto stalo, pirštais taškę ar
burna purškę ant jų vandenį, pasakodavo pakeliui suėjusiems
draugams naujus anekdotus, vienodai išjuokiančius nekaltas
merginas ir pasileidusias moteris, per kurias „tik polutorka
nevažiavo“; bernai, kur tik suėję, apkalbėdavo vietines merginas, jiems visur tik besipainiojančias ant tako ir nevertas
nė vieno geresnio žodžio, eidavo ar dviračiais važiuodavo į
šokius tolimesniuose kaimuose, kurių saviškės nepasiekia.
Labiausiai vyrai pajuokdavo vieną energingą stambių
skruostų merginą, smarkiai besiginančią nuo pašaipų ir tuo

sukeliančią dar didesnes pašaipas, jau apmėtytą keletu retų
pravardžių, kol nuskambėjo dar viena – Saulės pravardė, kurią sugalvojo kreivadantis artimiausias jos kaimynas, šiaip
doras žmogus, ir kuri galutinai prigijo, nes jau niekas nerado
ir negalėjo rasti skaudesnės. Šis vardas, žinoma, iš tikrųjų
švysteli tai šen, tai ten, tačiau tinka ne kiekvienai merginai:
jeigu ji, švelniai tariant, nėra gražuolė, jis įgyja atvirkščią
prasmę. Bet čia buvo ne vardas, o pravardė: gražiausias
palyginimas virto bjauriausiu. Pokalbyje juoką sukeldavo
vien ištartas žodis „Saulė“, o maloniausiai krizendavo pats
retadantis, jausdamas akivaizdų savo pramano pripažinimą, – dabar jis triumfavo: tarsi pats tapo gražus ir tikras!
Po dešimties metų Juozukas, parvažiavęs į gimtąjį kraštą,
autobusų stotelėje pamatė juos abu, rudadantį ir Saulę, ramiai sėdinčius greta vienas kito ant suolelio: šnekučiuodamiesi jie sutartinai žvilgčiojo į šalis – visada viena kryptimi.
Juozukas priėjęs prašnekino ir pokalbyje sužinojo: jie buvo
vyras ir žmona.
Mama pamatė, kad pasamdytas žmogus kaimynės lauke
baigė vežti mėšlą, ir pasiuntė Juozuką pakviesti jo į pagalbą.
(„Pagalba“, „gelbėti“ buvo kasdieniniai kaimiečių žodžiai.)
O kaimynė jau troboje meiliai vaišina mėšliną vyrą, pasodinusi šalia jo savo dukrą. Juozukas iškart nė nedrįso sakyti, ko
atėjęs: geradarys šiandien jau ir taip buvo daug padaręs, dabar gardžiavosi priklausančiu atlygiu. Šeimininkė, pasižvalgiusi po stalą skanėsto, padavė vaikui balto sūrio riekelę, o
senbernis patenkintas žybčiojo akimis, daugiau šnekėdamas
dukrai, o žiūrėdamas į motiną arba suvaidindamas trumpam
mąsliai įsistebeilijusį pro langą. Kai jis, žaismingai pakreipęs galvą, pasakė, kad kiekvienai merginai grožio prideda
greitumas ir vikrumas, Juozukas pagalvojo: nė kiek.
Pagaliau žmogus, prisismaguriavęs ir trumpai pasišnabždėjęs su šeimininke, suprato Juozuko reikalą – pakilo iš užstalės ir mirktelėjo vaikui:
– Važiuojam!
Juozukas sūrio riekelę nė neprakandęs padėjo ant stalo.
Įvairiausiais būdais reiškiasi švelnieji jausmai.
Per visą Juozuko vaikystę ir paauglystę, kiek prisimena, jo gimtajame kaime nebuvo nė vienų vestuvių – žodis
„vestuvės“ gyvavo tik žmonių atsiminimuose, knygose ir
pasakose. Berniukai tampa bernais, bernai – senberniais, ir
jokių permainų, jokių vilčių merginoms, vakarais stoviniuojančioms prie vartelių ir, kaip sakoma, klapsinčioms akimis,
be abejo, kartais pagalvojančioms, kad vis dėlto nejaunėja
ir jos pačios. Ta pati nykuma tvyrojo ir miestelyje: jaunos

mokytojos žiūri į traktorininkus, šie – į jas, bet dažniausiai
pro šalį; nors dažnas nemokėjo nė šokti, savaitgalio vakarais
jie, užantin užsikišę po butelį, lėkdavo motociklais ar kolūkio sunkvežimiu į aplinkinius kaimus, bet vis tuščiai. Nėra
vestuvių šiame krašte, ir tiek. Tiesa, pas vieną pagyvenusią
juodbruvę našlę, iš vienkiemio ateinančią į miestelį nematytais trumpais aulinukais, apsigyveno kažkoks buvęs karininkas, niekur čionai nerodantis nė nosies; ji parduotuvėje,
pirkdama maisto produktus, dažnai tiesiog suspinduliuodavo
džiaugsmu, vis kartodama frazę: „O jis mane jau ir glėbesčiuoja. O jis mane jau ir glėbesčiuoja.“ Pakėlusi galvą ir pakreipusi lūpas, ji juokingai parodė, kaip jis karposi ūselius.
O paprašiusi saldainių gerai apžiūrėdavo ir, dairydamasi į
lentynas, klausdavo, ar nėra brangesnių. Saldumynai – gerai,
bet vestuvių nebuvo ir čia.
Vyravo vien priedermė kalbėti apie meilę gyvuliškai, visur
vogravimai ir patyčios, prasidedančios vaikiška pašaipa „kavalierius ir pana“ ir užsibaigiančios patarle apie seną arklį,
kuris vagos negadina. Išvaizdesni bernai brutaliai kalbėdavo
netgi apie savo simpatijas – nors ir slapstomas, bet išaiškėjančias drauges, kurios jiems jau nusibodusios, pakyrėjusios
ir kurias jie netrukus trenks ir grįš pas savo ištikimus bičiulius. Dažniausiai ir grįždavo. Visa tai sudarė jų vyriškumą,
patikimai slepiantį trūkumus, neišmanymą ir drovumą.
Kas įsimylės, iš to visi juoksis, o jautriam žmogui tai nepakeliama.
Tarnaudamas netolimoje sodyboje, iš kurios vasarą retkarčiais galėdavo pareiti namo, Juozukas pažino pagyvenusią
išdidžią merginą Genovaitę, apie kurią jam ramesnę valandą
pasakodavo šeimininkė, jos motina, – vartydavo ant kelių
didelį sunkų nuotraukų albumą ir rodydavo vyriškius, kurie
kiek draugavę su jos dukra, ir su viltimi stabtelėdavo prie
gražaus aukšto vyriškio Leono, smagiai pasukusio kepurės
snapelį į šoną, truputėlį net palinkdavo prie to šaunuolio, kurį Juozukas jau ne kartą vakarais pastebėjo čia pat, pakluonėje. Iš Genovaitės eigasties, iš trumpų atodūsių ir lūkuriavimų
prie lango jis suprato, kaip labai ji Leoną myli. (Juozukas šį
žodį ilgą laiką vartojo tik mintyse.)
Kartą savo namuose, kai aplankė mamą ir atidavė jai keletą rublių ir saują kapeikų už parduotas šiaudines skrybėles,
pats neišvengiamai susidūrė su išplitusiu merginų niekinimu.
Mama, nutaikiusi tinkamą minutę, paprašė pasakyti Genei,
kad kolūkyje Leonas apie ją šneka labai negražiai.
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Pasitikėjimo krizė ir autoritetas
Tikriausiai nieko pernelyg nenustebinsiu sakydama, kad
mūsų gyvenamuoju laiku itin trūksta pasitikėjimo. Pasitikėjimas vieno kitu tampa reta dovana, kurią patys duodame
dar rečiau, nei gauname iš kitų. Pasitikėjimas neįmanomas
be tikėjimo žmonėmis, o būtent jo ir stokojama. Iš kur kyla
ši stoka? Vienu skaudžiausių pavidalų ji pasirodo nusivylus
autoritetais.
Būtų klaidinga teigti, kad nusivylimas autoritetais yra naujas reiškinys. Iš tiesų tai vyksta jau ilgai, ir atsakyti į klausimą, ar ši krizė aštrėja, ar tiesiog įgauna naujų formų, gana
nelengva. Svarbu, kad nusivylimas autoritetais mus vis dar
sukrečia – vadinasi, netikėjimas žmogumi, o kartu ir vieno
kitu dar nėra tapęs absoliučia norma. Šiaip ar taip, neretai
atrodo, kad prie tokių „bendravimo formų“ artėjama sparčiu
žingsniu. Kai kiekvienas vertinamas kaip potencialus priešas, pasitikėjimui paprasčiausiai nelieka vietos. Kaip tokiu
atveju įmanoma kalbėti apie draugystę, žmogišką artumą,
meilę? Visi pasitikėjimą lydintys elementai tampa tuščiomis
sąvokomis, kurias pakeičia nusivylimo draugyste, o kartu ir
galimo priešo baimė.
Kartais tam, kad būtų užčiuoptas priešiškumas, nebūtina
demaskuoti autoritetą kaip politinį priešą. Autoritetas demaskuoja pats save pernelyg lengvai virsdamas autoritaru.
Šitaip jis nusimeta paviršinį sluoksnį, savo fasadinį „aš“, kuriuo dangstėsi kurdamas autoriteto vardo vertą įvaizdį. Tačiau tai tik vienas iš galimų nusivylimo autoritetu scenarijų.
Kiti yra kur kas paprastesni, telpantys į standartines pasitikėjimo praradimo ribas. Į šias ribas patenka bet kokia veikla,
kuria, pasak mano iškeltų kriterijų, neturėtų užsiimti autoritetu vadinamas asmuo; į jas taip pat patenka vienokios ar
kitokios savybės, kurių nepriskiriu autoritetui. Šių autoriteto
ramsčių griūtis, kitaip sakant, jo sudedamųjų dalių ištrynimas panaikina patį autoritetą. Čia iškyla svarbus klausimas –
jeigu autoriteto griūtis yra taip lengvai įvykstantis reiškinys,
ar autoritetas yra bent šis tas daugiau nei fikcija?
Pasak Hannah Arendt, „prarasti autoritetą tolygu prarasti
pasaulio pagrindą“. Autoritetas gyvenimo chaosui suteikia
tam tikrą politinį stabilumą, pastovumą, taigi jo griūtis prilygsta paties gyvenimo griūčiai. Apskritai toks stabilumas
įmanomas tik dėl tikėjimo autoritetu. Autoriteto vizija, reflektuojant tai ar ne, sulipdoma ant pasitikėjimu grįsto pagrindo. Skaudžiausias praradimas įvyksta būtent per šio
pagrindo netektį, per pasitikėjimo pakeitimą abejone ar nusivylimu.
Situacija tampa dar komplikuotesnė, jeigu kalbama apie
autoritetą, įtvirtintą tradicijos. Kita vertus, pati autoriteto sąvoka kyla iš tradicijos, o autoriteto reikšmės nuosmukis atitinkamai koreliuoja su tradicijos nureikšminimu. Iš to kyla
klausimas, ar šiandien apskritai dar galima kalbėti apie autoritetą. Tik tuo atveju, jeigu akcentas dedamas ne tradicijos
ribų fone, bet fiksuojant mano asmeninį santykį su tam tikra figūra. Nors autoriteto, kaip apskritai egzistuojančio fenomeno, žlugimas buvo diagnozuotas daug kartų, matome,
kad autoritetai vis dėlto neišnyksta iš mūsų gyvenimo. Tik jie
išlieka veikiau ne kaip istorijos suformuotas reiškinys, o kaip
atskiri subjektai, su kuriais išlaikome asmenišką, intymų santykį. Šis intymumas ir asmeniškumas išlieka kaip veidrodinis
tikėjimo žmogumi atspindys. Išnykus pasitikėjimui, dingsta
ar bent jau deformuojasi ir pats santykis, nes nebegaliu palai-

kyti artimo ryšio su žmogumi, kuriuo nepasitikiu. Taigi autoritetas nėra, kaip dažnai manoma, vienišas švyturys, kurio
blykstelėjimus mums kartkartėmis lemta sugauti. Priešingai,
autoriteto šviesa skleidžiasi visų pirma per santykį su mano
idealais, vizijomis ir vertybiniais prioritetais. Taigi autoritetas nėra vienišas, nepajudinamas monumentas, atskirtas nuo
mano minčių ir emocijų. Impulsas eiti iš paskos (ar veikiau
greta) atsiranda ne prieš save regint tradicijos ledkalnyje įšaldytą garsios asmenybės biustą, bet per autentišką santykį atrandant save jau seniai esant, einant greta.
Galbūt būtent dėl to autoriteto fenomenas pernelyg dažnai
priskiriamas praeičiai – jeigu jį suvokiu kaip statišką monumentą, priklausantį praėjusiai epochai, niekaip negaliu
pamatyti savęs einant šalia. Vis dėlto kur kas dažniau omenyje turima autoritetų griūtis, ištikusi dėl susiklosčiusių pasitikėjimo krizių. Asmenybė tampa artima per ėjimą greta
jos, per tikėjimą, kad pažįstu tą, su kuriuo einu. Bet koks
demaskavimas, anksčiau nežinotų faktų ar savybių atskleidimas išprovokuoja pasitikėjimo krizę. Kartais ši krizė būna
tik trumpas, praeinantis etapas, bet dar dažniau savo intensyvumu ji užkliudo kažką svarbaus ir nepakeičiamo, sužeidžia
ar netgi sugniuždo. Ji nurengia tą, šalia kurio eita, ir einantįjį
ištinka šokas, jeigu paaiškėja, kad visą laiką eita greta mechaniškai judančių tuščių rūbų. Nebelieka šalia ko eiti. Kartu
kyla klausimas, ar kūnas, kurį maniau esant šių rūbų turiniu,
iš tiesų nebuvo tiesiog mano susikurta fikcija. Čia būtų gana
paprasta grakščiai nusimesti visą atsakomybės naštą. Tai padaryti galima teigiant, kad fikciją susikuriu ne aš, bet ji yra
nuleidžiama „iš viršaus“, sukuriama vienokių ar kitokių institucijų atstovų. Čia pat galima brėžti turiningą paralelę su
religija. Institucionalizuota religija, dar gyvuojanti po visų
pasitikėjimo krizių, neretai tapatinama su tikėjimu. Arendt
primena, kad „tikėjimo institucinėmis religijos dogmomis
praradimas nebūtinai implikuoja tikėjimo praradimą ar net
krizę, nes religija ir tikėjimas [...] jokiu būdu nėra tas pat“.
Lygiai taip pat norisi atskirti autoritetą kaip į tradiciją įaugusį reiškinį nuo tikėjimo autoritetu paties savaime. Kaip tai
padaryti? Atidžiai įsižiūrėti ir pamėginti suprasti, iš kur kyla
autoritetas.
Čia dar kartą sugrįžtu prie religinės analogijos. Taip kaip
institucinę religiją skiriu nuo tikėjimo, institucinį autoritetą galiu atskirti nuo žmogaus autoriteto. Pirmasis priklauso
veikiau praeičiai nei dabarčiai, būtent institucinis autoritetas
atspindi bendrą nusivylimą, skepsį ir įsivyravusį nepasitikėjimą. Tai, kas ilgą laiką buvo statoma ant valdžios ir įtakos
pamato, netikėtai sugriuvo kritinių srovių akivaizdoje. Vis
iš naujo atliekami demaskavimo gestai nepaliko vietos tikėjimui, tik tuščią mechaninį rūbą, kuriuo kartkartėmis apvelkami viešųjų ryšių produktai. Tačiau vis dar išliko tai, ką
vadinu žmogaus autoritetu, kitaip sakant, mano pagarba ir
pasitikėjimas asmeniu, kuris nėra institucijų ar viešųjų ryšių
atstovų kūrinys. Būtent toks autoritetas tebėra gyvas, neįšaldytas praeities struktūrose ar jų griuvėsiuose. Kartu tokiam
autoritetui atiduodu savo pasitikėjimą, žmogišką artumą, taigi pasiryžtu eiti greta jo.
Anksčiau vyravęs autoriteto supratimas, klaidingai ar
ne, buvo artimesnis autoritaro statusui. Dabar autoritetas
priartėjęs prie kiekvieno iš mūsų, prijaukintas kaip savas,
perkeltas iš hierarchinio svetimumo būklės. Tai jokiu būdu

nereiškia, kad išnyko pats fenomenas. Jis, kaip ir daugelis
reiškinių, patyrė tam tikrą transformaciją, bet pasiliko šalia
mūsų nauju pavidalu. Kaip artimas, prijaukintas ir pagrįstas
pasitikėjimu. Čia pat kyla kita problema, su kuria susiduriu
tuomet, kai prarandu pasitikėjimą savo autoritetu.
Kadangi pasitikėjimas projektuojamas ne monolitinės
skulptūros, bet vienaip ar kitaip (dažniausiai idėjiškai) artimo žmogaus atžvilgiu, šio pasitikėjimo praradimas prilygsta nusivylimui draugyste. Jeigu negaliu pasitikėti savo
autoritetu, ar apskritai dar galiu kuo nors pasitikėti? Uždavus tokį klausimą, dvejonės persikelia į draugiškų santykių kasdienybę. Visos jos dažniausiai telpa į numanomą
grėsmę, kurios baigtis – „nesitikėjau, kad“. Ši frazė itin lakoniškai, bet taikliai nusako pasitikėjimo krizės esmę. Kai
susiklosčiusios situacijos priverčia tokią frazę prisiminti
pernelyg dažnai, nepasitikėjimas ir įtarumas ima pretenduoti į bendravimo normų statusą.
Nepasitikėjimas mums artimais žmonėmis eina kartu su
nusivylimu autoritetais. Sudrebintas pasitikėjimo pagrindas
yra nuolatinės abejonės, nerimo priežastis, ir šis nerimas peržengia viešosios politikos ribas. Keisdamas pasitikėjimo statusą, jis keičia mūsų asmeninį gyvenimą. Tai vyksta nuolatos,
tad nebūtų teisinga sakyti, kad autoritetas priklauso praeičiai.
Šiandieninis mano santykis su autoritetu kitoks, asmeniškesnis, dėl to dar labiau pažeidžiamas, tačiau tai nereiškia, kad jis
prarastas – veikiau priešingai.
Analizuodama autoriteto ir autoritarizmo formų ryšį, Arendt
pažymi, kad „autoritetas nesuderinamas su įtikinėjimu, suponuojančiu lygybę ir veikiančiu per argumentacijos procesą“.
Iš čia kyla hierarchinis santykis, kuris priešpriešinamas lygiaverčiu dialogu pagrįstam santykiui. Tačiau ar tikrai vis dar
galima taip pat kalbėti ir apie šių dienų autoritetus? Jeigu hierarchiniai santykiai dar nevisiškai išnykę, jie tikrai nutolę nuo
savo šaknų. Dėl to galima numanyti, kad aukšta hierarchinė
pozicija nėra autoriteto pagrindas. Net jeigu tradicijos įšaknytą autoritetą keičia naujos, santykio plastiškumą atveriančios
formos, jos nepanaikina autoriteto. Jei priešais hierarchinius
laiptus padėsiu pagarbą ir pasitikėjimą, šie du elementai autoritetą mano akivaizdoje iškels kur kas aukščiau nei iš anksto
nustatyta autoritarinė poza.
Kadangi autoritarinis valdymas priklauso praeičiai, dabartinis santykis su autoritetu skleidžiasi kaip ėjimas greta
ar bent jau siekis priartėti. Jis pagrįstas ne baime, prievarta,
įsakmaus tono skambesiu, bet žmogišku pasitikėjimu ir pagarba. Kitoks jis ir negalėtų būti, nes tuomet tektų pripažinti
autoriteto žlugimą. Dabar vis dar turime savo autoritetus, tik
kadangi jie laikosi ant suasmeninto santykio pagrindo, ištinkantys nusivylimai dažnai būna skaudesni nei autoritarinės
valdžios prievarta. Pasitikėjimo krizė, viena vertus, susilpnina pasitikėjimą autoritetais ateityje, bet kartu parodo, kad jie
mums vis dar svarbūs, kad tai nėra vien praeities šešėliai.
Pasikeitusi forma nepanaikina paties turinio – žinoma, jeigu
jis apskritai yra. Jei mano autoritetas yra šis tas daugiau nei
vien viešųjų ryšių ar blizgios charizmos sukurtas rūbas, ištikusi krizė padeda permąstyti šiuo rūbu apvilkto žmogaus, o
kartu ir mano paties idealų tvarumą.

– Agnė Alijauskaitė –

Demaskavimas
Ši istorija apie du žmones: nedorą senį, kuriam šios eilutės
artėja tarytum keliolikos vagonų sąstatas, pilnas anglių ir šuntančio mėšlo (senis su džipu užstrigęs ant pervažos), ir švelnią
kaip čiobreliai, kupiną besąlygiškos meilės pasauliui ir visai
kirbančiai gyvasčiai merginą. Ši istorija – tiesmuka apeliacija
į tavo, mielas skaitytojau, žmogiškumą, dorybės sampratą ir
atsakomybę už save, aplinką, kurioje gyveni, ir diferenciaciją
tarp noro kažką pakeisti ir tikrų fizinių veiksmų tam pokyčiui
vykdyti, kitaip tariant, apie gražios ateities kūrimą drauge.
Autorius čia pasirenka naiviu nuoširdumu įsiteikti skaitytojui, bet kartu pašiaušti jo įžvalgumą, o užkariauti kuo didesniam skaičiui dėmesingų protų naudojasi paprastais kaip
dešra ar sūris paaiškinimais.
Viliuosi, kad ši demaskavimo istorija užkliudys, kaip tibetiečiai sako, net apverstą indą (į kurį įpilti neišeina).
Sukonkretindamas ir leisdamas pasakojimui pačiam dėstyti, įterpsiu tik kelis faktus. Veiksmas vyksta Kauno mieste.
Nedoro senio štabas įsikūręs netoli Draugystės parko. Draugystė, ak! Ar tai nėra pats šilčiausias jausmas? Kai nori kitą
apkabinti stipriai stipriai, bet kad niekas nepastotų.
Prižadu, jūs verksite karštomis ašaromis ir sunku bus tramdyti pyktį, bet pabandykite tai aplieti rūpesčiu ir auginkite šį

pasėlį, auginkime visi drauge. Autoriui nėra paprasta kalbėti apie socialiai svarbius dalykus, juo labiau sunku atrasti
balansą, drąsos paviešinti visus faktus, pavardes ir pavadinimus. Bet ką tada kalbėti apie čiobrelių merginą? Kad ir
kaip buvau užsidegęs, negaliu prisiimti atsakomybės už kito
žmogaus likimą, negalite ir jūs, tad prašau tik vieno – susiasmeninkite su abiem personažais tik tiek, kad po oda palindęs
virusas taptų niekuo kitu, kaip meilės virusu.
Veterinarijos klinikos vadovas. Augalotas, rūstaus, senbernariško veido žmogelis. Operuoja šunis, kates, retkarčiais
pasitaiko koks šeškas. Viršesnio žmogaus manipuliacijos paslaptys jam nėra svetimos. Senos ir labai prastos sovietinės
socialinės mokyklos absolventas. Liūdnas, nelabai gražus
žmogus, kažkuriam gyvenimo etape nustojęs stebėti besikeičiantį pasaulį, kaip tada gali keistis ir augti pats? Žmogus,
kuriam nėra baisu dėl savo tiesos ar tikslo apeiti tam tikrus
teisinius kliuvinius ar net paspirti šalin žmogiškąsias bendravimo subtilybes. Jeigu paklausite manęs – nedoras senis
subrendo pamokai.
Pažįstamas paveikslėlis? Mielas skaitytojau, tik dėl to, kad
nedoras senis gyvena kiekviename mūsų. Mažesnis, dides-

nis, o gal kartais jis miega – tegul jis nubunda ir dovanokime
jam savo šilumą.
Žavinga, jauna veterinarijos klinikos darbuotoja. Ne naujokė, dirba jau kelerius metus. Važinėja dviračiu, baisiausiai
myli gyvūnus, savo rūpesčiu, žiniomis ir patirtimi gydo, kai
skauda, kastruoja, kai reikia. Jai, dar visai mažai esant, garsus energetikas nuspėjo gydytojos pašaukimą. Regėjo vaiko
aurą. Ši buvo žalia, galinga, savo ramybe užliejanti greta
esančius.
Mergina dažnai verkia dėl nepavykusių operacijų, gal ji
dar neišmoko tramdyti savojo jautrumo, o gal sielos gydytojams ne vieta veterinarijos klinikose.
Šypsena plati ir didelė. Nuoširdumo apraiškos veide lydimos kuklumo trupinių. Ji moka būti drąsi, bet jaučia atsakomybę už kiekvieną planetos vabalą, ypač už tuos didžiuosius
dvikojus. Juk tų dvikojų jausmai tokie svarbūs, būtini jiems
patiems ir visa kam, tad čiobrelių mergina savo gyvenimo
žingsnius deda taip atsargiai ir taip kruopščiai, kad tiesiog
kartais nesuspėja į jai skirtas šlovės akimirkas.
Nukelta į p. 15
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Gražina Cieškaitė

●

●

Teofanijos

o ekstazėje mintį patyrus
tarsi kūną nuo sielos atskyrus
metafizinio akto valia

bekūne meile tave
mylėti kai sparnai
žaizdomis gėlėti

●

●

●

metafizinis tylos labirintas
meditacija apimanti sielą ir kūną
bekūniai tavo vienatvės stabai

tylioji sapnų sužadėtinė
naktis spalvų tankmėje pasiklydus
uždraustą vaisių nuskynus pražydus

Žana šventoji anapusybę girdėjus
jos relikvijas pelenus nešantis vėjas
prie dievažmogio sosto ugnis sužvėrėjus

●

●

●

angelo grožyje slypintis nuodas
šešėlis gilus bedieviškai nuogas
iš daikto į daiktą tekantis žaibas dvasia

būtybe sudrumstusi
dievišką būtį tau
geriau būtų nebūti

šventas karas šventa savo uodegą
rijus gyvatė šventas pasaulis beveidžiai
stabai kūnu virstantis mirštantis žodis

●

●

●

ten kur susikerta vertikalė
ir horizontalė ilsisi Dievo
galva ant nematomo kryžiaus

skaistykla rojus pragaras nebūtis
kur tavo siela bekūnė sustos
kai ištiks ją gražioji mirtis

atspindžius gimdanti visata
dvasios amalgamoje minčiai vieta
kur nušvinta ir tai ką vadinam gamta

●

●

●

metafizinėj dykumoj savo širdį
pasėjai o vėjas o ugninė
kančia tavo Dievo kape nužydėjus

šią naktį juodasis mėnulis
žiedai užsimerks kad jo neregėtų
susijungs tavo žodis su kūnu žvaigždėtu

nušvitusio po žydru medžiu
Budos kelias anapus žvaigždžių
transcenduoti jų šviesą geidžiu

●

●

●

tuštuma kurios neužpildo tikrovė
neapvaisina dvasia blogio
veidas po kauke šviesia

dvasios aukso pašventinto šventųjų krauju
tyloje kontempliuodama metafizinę maldą
mintis psichokosmosą valdo

meditacijoj tyliai praskyręs mintis
pamatei spinduliuojančius veidus
dievybių žvaigždėtų gyvybių

●

●

●

dvasia kaip miegantis dievas
pradeda kurti pasaulį sapne
į orbitą įveda kosminę saulę

perplaukiau tamsią gyvenimo jūrą
kurios dugne žydras mirties sarkofagas
jame mano siela kadaise turėjus mane

ugninis aukso vidurys
kur tu dvasia liepsnoji
tarp amžinybės dulkių sutvertoji

●

●

●

pasaulis tuo ir gražus
kad neturi baigties mąsto aklasis
sode laukdamas Dievo mirties

minties budėjimai kai buvo
sielai duota žiūrėti tuštumon kurios nėra
kur žydi Dievo saulės elektra

bepradis Dievas amžinas
belytis pradėjęs mintį
iš ugninės dalelytės

●

●

●

o kūdiki klajojantis po tą bevaisę
gamtą kuri atsispindėjo tavo mintyse
kaip kūno formoje sustingusi dvasia

medituojantis nematomą Dievo
formą begalybę ugnyje prasiskleidusią
rožę nirvanos ramybę

ten kur skleidžia mistinė
sąmonės rožė meditacijos dievišką
grožį eilėraštį bežodį

●

●

●

pamilus meilę labirinto
geometriją klaidžią tikrovė iliuzija
tampa kaip veidas beveidžiui

kartoju tave maldos ramybėn
artėju ten kur būsime du angelai
vieno Dievo tvertieji

po dievišku medžiu kur Buda
nušvitimo laukė švytėjo rožinė
migla mėnulio sidabrinė kaukė

●

●

●

minčių muziką tylos pilnatvėj
girdėsi psichokosmine minties
dalele amžinybėn judėsi

ir Buda prisikėlė žydintis baltai
žiūrėjo mirčiai į akis jai atidavęs kūną
lemtingas Dievas kuriame kančios nebūna

psichokosmosą plėtus atspindžiais
nesustojančios Letos tavo siaubas
būtie metafizinio grožio valia nugalėtas

●

●

●

bedugnis laikas psichokosmoso bepradžio
iš to šaltinio mūza atsigėrė
anapus blogio ir anapus gėrio

tylos amalgama mintis
pasidengus medituotojo sielai
paimtai į devintąjį dangų

dėkoju tau Dieve kad duodi
žvaigždėtų minčių kuriomis
savo sielą ir dieną ir naktį keičiu

●

●

●

o meditacija kas buvo
dvasiai duota bekūnė atmintis
iš laiko išvaduota

o dievai su žmonėmis sužieduoti
metafizinė meilės vaizduotė
tai tegali tikėjimas duoti

nežinėlis Sokratas Platonas
oloje medituojantys tarp šešėlių
Budos žodis tuštumoje prisikėlęs

●

●

iš psichokosmoso ateivė mūza
šventeivė deivė ją regėsi tu
bekūnę šviesą tuštumoj daiktų

kaip išmaldos laukia soduose
tų kurie mirė šypsosi kaukėm
juodoj pažinimo girioj
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STEVEN JESSE BERNSTEIN
Stevenas Jesse Bernsteinas (1950–1991) – žydų kilmės amerikiečių pogrindžio poetas, gimęs Los Andžele,
vėliau persikėlęs į Sietlą, kur neįprastais poezijos skaitymais ir muzikos įrašais tarp menininkų išgarsėjo kaip
neprognozuojama ir ekscentriška asmenybė. Visą gyvenimą kentėjo nuo psichinių sutrikimų, išbandė įvairiausius
svaiginimosi būdus; iš gyvenimo pasitraukė savo noru.
1996 m. išleista Bernsteino poezijos ir apsakymų rinktinė
I Am Secretly An Important Man, 2010 m. sukurtas biografinis filmas tokiu pačiu pavadinimu.

Springstantys Šeštąja
Kasnakt vis tas pat. Bepročiai
apsimetėliai laukiniai isterikai
liūdni agresyvūs benamiai. Piktų akių
surandėjusių akių apsinešusių akių vaikai. Liūdnų akių
apgailestaujančių akių negyvų ir piktų ir nudegintų akių
traukiantys ir plėšantys ir kramtantys. Naktis stemple
slysta
į jų rankas ir jų pilvus ir aukštyn žemyn
jų kaulais jų ksilofono skeletais
kaip muzikinė piranija
●
padega tavo žarnyną, katinėli. Padega
tavo žarnyną.
●
Visi apgailėtini paklydę šunys suluošinti eismo
nušluojami eismo šaunuolės ir nevykėlės
liūdnos vonių prostitutės ir kitos ištampytos ligotos
ir skaistumo laisvė veikti ir vaginų paslaptys
beviltiškai ištaškytos ant šaligatvių spirginančios
žliumbiantį vaisių išspraustą pro šlapias kelnaites
iškritusį
iš po laukinio sijono.
●
Nuostabios kekšės ir nervingi
baltieji besiseilėjantys drebantys
●
Ir mes dar nepradėjome kalbėti apie TIKRĄ
SEKSĄ gatvėse
din don varpelio skambintojai kilimų dulkintojai biliardo
žaidėjai šaltoj tamsioj naktinėje pamainoje
išalkę Pagrindinės gatvės, springstantys Šeštąja
aimanuojantys kačių namelyje ir miegantys šunų būdose.
●
Jau pakeliui namo, mama. Kurią nors dieną būsiu.
●
Ne arba dvokas. Odekolonas nusvilusios blakstienos
riaugėjimas ir bezdalai ir išmatos ir plaukų lakas
barų ir kekšynų prakaitas ir pernakt atviros
bandelinės
piktuose užkampiuose piktuose miestuose su piktom
padavėjom
ir siaubinga kava ir sužiedėjusiom spurgom su plutele bet
be glajaus ir porno kino teatrai ir
girtuokliai ir kekšės ir bilietų tikrintojai
ir barmenai ir donžuanai ir iškrypėliai ir utėlės ir
triukšmautojai iš pravažiuojančių mašinų prakaitas
greitkelių akligatvių
negyvų namų negyvų mašinų negyvų šeimų
negyvų šunų negyvų laikraščių negyvų laiškų negyvų
sąskaitų negyvų
košmarų negyvų skaistuolių isteriškos
pašto dėžutės nesitveriančios gerų naujienų ir
springstančios kitokiomis. Dūsavimas ir ardymosi
šnypštimas. Geltonas irimo šleikštulys.
Kvapai, taip, mano gimtosios žemės.
●
Ak tos išprotėjusios moterys skustuvų peiliukais įsegtais
plaukuose tarsi su puokštėmis
griebk jas už galvos ir vainiklapiai nupjaus tavo
pirštus.
Nudažytas ir atsiduodantis dažais
suplotas į vieną ir smūgiu atskirtas

ŠIAURĖS        ATĖNAI
bevaisis troškimas ir bevaisis skausmas
besisukantis aplink jų provincijas atskirtos
mėsos blyksinčios kaip vaiduokliai kaip peiliai kaip
tamsesnis už tamsų plyšys danguje kurį apleido
net žaibo geležtės. Ir mes net
nepradėjom kalbėti
apie visus žmones surištus į vieną siaurais riksmais ir
sąsagomis ir aštriais laidais ir neveikiančiais telefonais.
Apie „Iškvieskite greitąją“ ir visos greitosios yra surištos
į judantį trūkčiojantį mirties postą.
Balti arkliai balti raiteliai balti vagonai
pilni purpurinio kraujo juodų plaučių... pusė dalių
pamestos. Baigta.

VERTIMAI
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●
Tu turėtum būti
paralyžiuotas ir pilnas mazgų, ir traiškančios įtampos,
kad darytum tai,
ką darau aš.
Taip tu darai. Darai!
●

●

Tu girdi šitą šūdą savo galvoje. Nori IŠGIRSTI
kažką?
Eik į karą, eik į koncertą, į žemės drebėjimą. Kelkis
nuo savo kėdės ir nebeskaityk.

Kepinti svogūnai. Kepinti kopūstai. Kepintos hortenzijos.

●

●

Rašymas iš esmės yra kaip tas sapnas
kur tu įspraustas į kampą bjaurių įsiutusių šunų
ir mirtis artinasi greitai ir akinančiai ir praveri burną
rėkti ir tu toks išsigandęs kad negali
įkvėpti
tavo kraujas nustoja tekėti sunkus kaip gerklų tinimas ir
nebėra garso... PDDDDKKKKKITTTTTTTT!!!!!...
Nebyliai rėkia gestikuliuodami rankomis. Savižudžių
laiškai parašyti kol kraujas veržias iš įpjovų riešuose kol
septyniasdešimt penkios antikonvulsantų piliulės ima
veikti.

Japoniški radiacijos matuokliai aptinka
pinigų galią.
●
Beprotnamiai naktį. Dievaži, o Dieve.
Beprotis prievartauja beprotį. Trumpa ataskaita: jie atėjo
prie mano lovos – aštuonetas ar devynetas, nepamenu – ir
įkišo kojinę su kažkuo kietu, maždaug golfo kamuoliuko
dydžio, man į burną.
Tada žemyn iki kelių nusmaukė kelnes. Man buvo trylika.
Jie kažką tepė – kaip riešutų sviestą – aplink mano
šiknaskylę. „Pamėgink
atsipalaiduoti“ pasakė vienas. Ir jie pradėjo.
●
Rojus atsiveria
ir juodieji ir baltieji vyrai ir moterys susiurbiami
į žvaigždes. Barai
kur žymintieji teisinga ir klaidinga
prigula ir prisigeria ir bando savo įsiutusias
apgaules
ir mekena kaip avelės ir urzgia kaip lapės ir šniurkščioja
kaip narkašai
ir verkia kaip kūdikiai ir gadina orą kaip gamyklos ir žudo
kaip dievai.
Jokių kauliukų. Jokių kortų. Jokių arklių. Jokių kekšių.
Jokios žolės.
Jokio vyno. Jokių žydrų. Jokių sadistų. Jokių vaikų. Jokių
augintinių. Jokių bepročių. Jokių kostiumų. Jokių kaukių.
Jokio ryškaus makiažo.
Ten yra ženklas. Štai ką jis sako. Tu negali patekti
į rojų. Taškas.
●
Ir tada
tylūs mirusiųjų įsiterpimai. Rodydami savo
išblukusias tatuiruotes jie
pasirodo su adatomis ir narkotikais ir
įkalba tave svaigintis iš naujo.
Kasnakt vis tas pat: senos gatvės.

●
Tai lavonų rokenrolas. Kirmėlių graužiamas
Dženis Džoplin kūnas
rėkia po šešiomis pėdomis Teksaso purvo. Ir gydytojai
negali man padėti
ir moterys negali man
padėti ir Dievas negali man padėti. Manęs nebėra.
Dženis Džoplin neramus dailus kūnas
negali man padėti. Jos balsas lygus ir miręs ir
pilkas ir...
●
Alkoholis ir žodžiai ir cigaretės. Putytės. Maistas irgi
velniop. Niekas.
Knygos yra bevertės. Šūdina poezija. Antipsichotikai.
Televizija. Keistas dejavimas ir raudojimas niekaip
nemirštančių.
●
Miškai išriesti aukštos įtampos laidais
milžiniškos robotų marionetės atrodančios kaip tobulos
žmonos iš kitos planetos. Drauge sukabintos į vėrinį.
Tu nusidangini kur gali stebėti jas ateinančias
per kalvą... tai pasibaidžiusi banda. Būrys patelių
skardinių atidarytuvų.
Rašytojai žygiuoja Amerikos aveniu Niujorke.
Zvimbimas ir traškėjimas.
TAI TAS PAT TAI TAS PAT AŠ TVIRTINU TAI TAS PAT.
AŠ TVIRTINU.
●

Miręs Dženis Džoplin Valentinas
(skiriama K. J.)
AAACHHHHHHHH!!!!!
AACHHHHHHHHAAAAANNNNNNGGGGGGNNNN!!!
EEEEEEIIIIII!!!!! PADĖĖĖĖKIIIIIT!!!!! ŠŪŪŪŪDAS!!!
ŠŠŠŠ.
●
Taip. Aš noriu rėkti. RĖKTI IR STAUGTI IR
PRISIMYŽTI KELNES. AŠ NORIU ŠIKTI IR
NUSIPJAUTI RANKAS IR LIEŽUVĮ IR IŠSPJAUT JĮ Į
KLOZETĄ.

Na dabar aš patenkintas ir girtas. Jei rėksiu mane išmes
iš kambario.
Mano šeimininkė užlips laiptais ir sakys: „Gerai.
Šito gana. Nešdinkis.“ Zvimbimas ir traškėjimas. Įkaitę
laidai. Pilna įkaitusių laidų.

●
Dženis?
AAACHHH!!!!! VELNIAS.
Tu buvai puiki, brangute. Aš pakliuvau į vieną tavo
pasirodymą
septintam dešimtmety Filmore. Tu buvai puiki.
Greitai jie užkas ir mane. Tai... Bye-bye, baby,
bye-bye.

●
Tada dar nieko negirdėjau. Tu negirdėjai
nieko nes aš visiškai vienas. Aš net necyptelėjau.
Jokio supisto cyptelėjimo.
Vieninteliai garsai yra rašomoji mašinėlė,
žiebtuvėlis,
mašinos už lango, keli vaikai bažnyčios kieme. Bet aš
nieko nepasakiau. Tik ne aš, katinėli.
Tikras mano balsas miręs.

Vertė Aistė Pilkauskaitė
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Apie taip ir neaplankytus miestus
Vėl sugrįžau į Palmą. Įdomu, ar gali tai kam nors rūpėti?
Vargu. Bet kas man rūpi? Pal-ma. Pal-ma. Kad ir kiek kartočiau šį vardą, savęs neapgausiu: aš vis dar Madride. Palmoj,
jeigu nenukris lėktuvas, – o aš vis dažniau bijau, kad lėktuvas nukris, – būsiu tik už savaitės. Pal-ma. Vardas – nebūtinai burtažodis. Ne visuomet. Kad ir kiek kartočiau.
Bandau prisišaukti sau pažadėtą momentą; kas, kad šiek
tiek prieš laiką. Kam rūpi? Palmoje turėjau pradėti rašyti
apie Buenos Aires – miestą, kuriame praleidau pastaruosius
mėnesius. Žinau, kad niekam tai nerūpi: per daug vargo.
Žmonės tiek privargsta beskaitydami! Aš irgi skaitau. Išties
Buenos Airėse tokiu būdu nemažai privargau. Dėl to dabar ir
noriu išsirašyti, išsispaudinėti, išsikrenkšti bei visaip kitaip
iš surytų žodžių kūną išvaduoti. Dėl to noriu prisišaukti pasižadėtą momentą prieš laiką. Išgyventi Palmą prieš Palmą;
kas, kad dar Madride. Tokie mažmožiai man visai nerūpi.
Juk Palmoje irgi ketinau gyventi Buenos Aires; kas, kad po
laiko.
Dėl tokio nepadoraus išsiderinimo kalta – kaip visuomet! –
knyga. Kokia – nesvarbu ir niekam neturėtų rūpėti, nes, nors
ir susijusi su Palma, ji visiškai nesusijusi su Buenos Airėmis.
Net ir su Palma susijusi tik labai paviršutiniškai. Ar bent jau
aš norėčiau tuo tikėti, kad nesijausčiau pernelyg jos suvaržyta. Ir iš tiesų – kaip bjauriai tos knygos mus varžo! Nerūpi,
o rūpi. Taip įspraudžia tarp šių dviejų niekingų žodeliūkščių,
kad suriečia į visišką riestainį; net ne riestainį, o riestainio
skylutę. Argi gali kas nors taip susirietęs rašyti? Vargu. Dėl
to bandau – kaip ir mano minėtos knygos herojus – užklupti
rašymą netikėtai. Užklupti save. Pričiupti prieš laiką, prieš
Palmą, kol dar nepradėjau kartoti to vardo kaip burtažodžio,
kol dar neįstrigo jis mano gerklėj kaip ašaka ir neuždusino.
Kol – kol dar ne per vėlu. Bet kas man rūpi? Juk, šiaip ar
taip, apie Buenos Aires rašyti jau seniai po laiko.
Vėl sėdžiu balkone, iš kurio prieš kelis mėnesius, nors ir
nelabai sėkmingai, pripūčiau arabų. Bjauru, kai pagalvoji,
kad mūsuose „pripūsti arabų“ reiškia „meluoti“. Makaronus
ant ausų kabinti. Jei būčiau italė, irgi įsižeisčiau. Bet aš – tik
melagė. Kaip kitaip rašysi? Šlykštus man išpažintinis rašymas – visas tas patirtinis. Kam gi gali mano patirtis rūpėti?

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

Dėl to išvien meluoju – iš tikrųjų paslapčiomis seku kiekvieną kito (-os) rašytojo (-os) pirstelėjimą. Viskas man įdomu ir
rūpi. Priimu patarimą patirti. Tirti. Tirlirlir. Tirlimpompom
tralialialia. Taip nusiritama iki visiškos juokdarystės ir kvailybės. Iki pataikavimo. Sau.
Maivausi prieš veidrodį, nes planuoju pasilenkti sijoną.
Madride baisiai karšta. Be to, noriu gražiai atrodyti per kažkokios – kam rūpi? – knygos pristatymą. Einu dėl nemokamo alkoholio. Nesigiriu – daug kas taip daro. Ir su sijonais,
ir su alkoholiu. Norma. Tikiuosi, pils taip pat negailėdami
kaip ir per galerijos atidarymą Buenos Airėse; o pylė, nes
menas buvo, švelniai tariant, šūdinas. Šokiruoti nebandau:
žinau, kad jau seniai nieko su šūdais nebepagąsdinsi, ypač
literatūroj. Galerijoj efektingiau. Dėl to paskui ir pila negailėdami – kad atpalaiduotų.
Ilgai trypčiojau gatvėje ir sušalau. Calle Venezuela 615.
Nors marmurinė lentelė ir apterliota grafičiais, galima įskaityti: En este solar vivió el gran escritor polaco WITOLD
GOMBROWICZ. Skaitau ir žvarbstu. Nenuostabu, nes Buenos Airėse jau ruduo ir drėgmė smelkiasi į kaulus. Įsivaizduoju, kaip šilta dabar – būtent dabar! – turėtų būti Madride.
Pavaaasaris. Godžiai nutęsiu mintyse balsį. Mintyse, nes esu
be balso: vakar buvau galerijos atidaryme, prisigėriau ir jį,
nabagą, prarėkiau. Net ilgas storos medvilnės sijonas nepadėjo – taip buvo šalta. Jei būčiau Madride, iškart trenkčiau
jį, baidyklę, į kampą ir užsisegčiau kurį nors iš tų iki kelių.
Gal net šiek tiek palenkčiau, jei staiga jausčiausi išdrąsėjusi
ir norėčiau rodyti kojas. Mano bėda, kad išdrąsėju tik išgėrusi. Pinigų daug neturiu, tad lankausi vietose, kur yra šansų
gauti nemokamai. Kad man asmeniškai statytų, nemėgstu.
Šlykštu įsipareigoti šypsotis. Įsipareigoti ką nors suprasti.
Nieko nėra labiau žeminančio, labiau gerklėj stringančio. Ir
kaip nepaspringo Gombrowiczius per tą vakarienę pas Casaresą?! Nors iš dienoraščio įrašo aiškiai matyti, kad nedaug
trūko. Vien nuo Borgeso greitakalbės galėjo supykinti, o kur
dar – svetimoje kalboje įsipainiojęs paties liežuvis...
Mindžikuoju po Gombrowicziaus langais. Svarstau, ar
kartais neįsidrąsinus ir nepaskambinus ant pardavimo ženklo
nurodytu numeriu. Galėčiau apsimesti turtinga užsieniete ir
paprašyti, kad aprodytų. Deja, nėra nei kur, nei kuo įsidrą-

sinti. Visokiems renginiams su nemokamu alkoholiu dar per
anksti, o naktį skambinėti nekilnojamojo turto agentams ir
paskui šlaistytis su jais po apleistus namus – nei šis, nei tas.
Mažų mažiausiai – keista, o išties – gal net ir nepadoru. Nors
galiu užuosti besimezgant visai neblogą, intriguojančią istoriją... Deja, mano bėda, kad neišgėrusi aš nekokia intrigantė; o gerti jau seniai nebegeriu. Abstinentauju. Gersiu, kai
sutems.
Atvykusi į Buenos Aires, iškart puoliau iš naujo skaityti
Borgesą. Niekaip negalėjau tokiai kvailybei atsispirti. Atrodė, kad būtinai taip reikia. Kaipgi kitaip? Tarsi be fantazijų
apie nemirtingųjų miestą šis, kuriame slampinėju, kažko būtų
netekęs. Tarsi grindinio plytoms būtų grėsę labiau sutrūkinėti, fasadams – labiau aptrupėti, o praeivių veidams – visiškai
išblukti. Argi nesakiau? Kvailybė! Be to, ir baisi nepagarba,
baisus pasipūtimas. Seniai reikėjo į Borgesą nusispjauti. Bet
vis trūko drąsos. Mano bėda, kad išdrąsėju tik apgirtusi, o
susirasti svaiginančios literatūros ne taip ir lengva. Iš knygų
pristatymų šiuo atveju itin mažai naudos. Dažniausiai pristatinėjamas visiškas šūdas; kas, kad naujai „iškeptas“, vis tiek
dvokia. Naujienų, beje, ir nesivaikau; ir gerai: taip, besirausdama tarp senienų, juk aptikau jau minėtąjį lenką. Kažkada
buvau skaičiusi jo „Ferdydurkę“, tad dabar įsidrąsinau imtis
ir dienoraščių. Ar jau minėjau, kaip labai man patinka išpažintinis rašymas? Kaip labai kitų patirtis man rūpi?
Apgirtusi Gombrowicziumi, šlaistausi gatvėmis. Borgesas
man jau nė motais. Prisipažinsiu, kad šiek tiek susirūpinusi esu tik dėl savo chroniškos neištikimybės. (Mat kartą jau
esu šaltakraujiškai pametusi vieną rusų klasiką dėl kito, t. y.
Dostojevskį dėl Nabokovo.) Trumpi sijonai, kuriuos pastaruoju metu taip pamėgau nešioti, turbūt irgi neprideda rimtumo; kaip kad klišiniai įvaizdžiai tekstui grožio. Bet negi kam
rūpi? Vargu. Net ir man nerūpi. Šlaistausi gatvėmis ir toliau
tų gatvių nematydama.

– AUŠRA KUNDROTAITĖ –
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Viktorijos Sofija
Viktorija Daujotytė. Sofija. V.: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2015. 344 p.
Pabuvojau net dviejuose šios knygos pristatymuose – Vilniaus knygų
mugėje ir M. K. Čiurlionio namuose.
Taigi, atsivertusi knygą, jau tarsi laikiau rankoj žemėlapėlį su sužymėtais
reikšmingiausiais kelionės orientyrais – kai kurie gelbėjo, kai kuriuos
perbraižiau savaip, kai kurių ir neaptikau...
Autorės akcentas: knyga iškart radosi šiuo pavadinimu ir vardo niekuo
nebuvę galima papildyti. Aš pildyčiau: „Mano Sofija“, t. y. Viktorijos Sofija. Tai asmeninė
žiūra ir asmeninis kalbėjimas. Jau ir ilgokoje įvadinėje dalyje („Įžanga: viltis grįžti“) asmeninė knygos rašymo motyvacija išryškinama, prisimenant savus susilietimus su M. K.
Čiurlionio sfera: „Su abiem M. K. Čiurlionio seserimis dar
susitikau“ (p. 13). Tiesa, jau įžangoje vis įterpiama ir pačios
Sofijos portreto detalė, jos asmenybės ir veiklos štrichelis,
pvz., apie sovietmetį: „Ji racionaliai, kiek tai buvo įmanoma,
tvarkė savo gyvenimą, prisitaikydama prie „naujos tvarkos“,
bet ir nenusikalsdama savo pačios dvasinei tvarkai“ (p. 15);
manyčiau, būtų galima labiau laikytis atskirų „lysvelių“ ribų, visgi asociatyvius nuokrypius Daujotytė, regis, mėgsta.
Galbūt labiau „objektyvizuotu“ galima laikyt – kaip ir dera
literatūrologei – kūrybos pristatymą, o visas asmenybės raiškos aptarimas yra tarsi Profesorės mėginimas mums – faktografiją žinantiems – sudėlioti savus akcentus. Išties tarpais
kildavo kalbėjimo saviškiams iliuzinis vaizdinys: susėdus
ant sofutės būreliui Sofijos gerbėjų, jau savus pamintijimus
daugeliui išsakius, prof. Viktorija atitaria, papildo, (švelniai)
prieštarauja... Ir pati autorė savo įvadinį („motyvacinį“) skyrelį užbaigia: „Nesu pirmeivė, dažnai einu paskui, bet vis dar
ką aptikdama įsižiūrėjimu, įsiklausymu“ (p. 25).
Gytis Vaškelis, knygos leidėjas, pristatymuose ištardavo intriguojančią frazę: o pačią Sofijos biografiją rasite tik
į pabaigą (lyg ir buvo minimas konkretus puslapis). Bet
biografijos (nuoseklios) skyriaus išvis neradau. Ją galim
susirankioti – faktelių primėtyta, pasakojimą komponuojant
pagal teminius (veiklos, raiškos) blokus. Tad ir tas įspūdis –
aptikus „tarp kitko“ paminimą vieną ar kitą faktą: Profesorė
kalbasi su žinančiais, su saviškiais.
Natūralu, kad veikalas pradedamas (po įžangos) Sofijos
gyvenimo viršukalne, kur viltingas spindesys susilieja su
netekties tragizmo juoduma, – bendryste su Mikalojumi
Konstantinu Čiurlioniu (skirtingais rakursais į tai pažvelgiama dviejuose skyriuose – žinoma, irgi su asociatyviom
atošaukom ir, žinoma, MKČ temos nepamirštant ir kituose
skyriuose). Autorė akcentuoja: Sofijos gyvenimas ryškiai
padalintas į IKI ir PO. Yra, tikrai yra su kuo prof. Daujotytei
polemizuoti ir šioje erdvėje, yra dėl ko ginti Sofiją, apeliuoti
į vertinančiųjų empatiją, užuojautą.
Žinoma, kontroversiškiausias klausimas – Sofijos laikysena Konstantino ligos metu. Kiek netikėta, kad Profesorei
tenka ginti (pvz., nepritariant Arvydo Juozaičio nuomonei)
patį sumanymą ligonį paguldyti Pustelnike, neva buvę galima slaugyt namuose, – ir aš visiškai įsijaučiu į jos atjautą:
Sofija besilaukianti, o ir pirmieji mėnesiai, gimus dukrelei, juk rūpesčių ir darbų kupini. Bet neradau atsakymo į
man senokai kirbantį klausimą: per dešimt mėnesių taip
nė karto ir neaplankytas – tik, kaip pati Sofija paliudija,
buvo iškviesta prie jau mirštančio, nesąmoningo… Esu
skaičiusi – specialiai, nuosekliai, įdėmiai (be galbūt kokių
atsitiktinių, neužsifiksavusių skaitinių) – vienintelį Čiurlionienės „veikalą“, jos laiškų rinkinį, t. y. „Raštų“ penktą
tomą (suprantama, ir daugeliui mūsų spindulingąjį herojės
įvaizdį formavusius „Laiškus Sofijai“). Žinia, Sofijos laiškai Konstantinui neišlikę, bet iš intensyvaus susirašinėjimo

su kitais artimaisiais (Valerija Čiurlionyte, dukra Danute ir
kt.), bičiuliais tikrai ryškėja tam tikro laikotarpio nuotaikos, psichologinė būsena, darbai, ketinimai ir pan. Pirmuosius nesilankymo Pustelnike mėnesius aš irgi „uždengiu“
motinystės rūpesčiais, bet... Bet tas laikotarpis nuo tarsi
džiaugsmingų vilčių – Kalėdoms galbūt sulauksime... – iki
tarsi priverstinio (niekur nedingsi) paskutinio atsisveikinimo man yra juoda skylė. Jau beveik įtikėti, kad vyras sugrįš
namo, įsitrauks į šeimos gyvenimą, ir – neišsipildant – laukti savaitę ir kitą, mėnesį ir kitą, nesumanyti, viską metus,
lėkti bent jau savo akimis pamatyti... Prof. Viktorija savo
atjauta manęs nebeįtikina – bet argumentai, pačios Sofijos,
nukrenta, „numesti“ tarsi netyčia, sunkūs, prislegiantys...
Jau skyriuje „Kūrybos lygmenys“, jau Sofijos literatūrinę
raišką aptariant, mums primenama: „Itin ryškios, netgi deklaratyvios programos kūrinys – dialogas „Ateities moteris“, paskelbtas tik Raštuose (VII), plačiau nereflektuotas.
Parašytas 1910 m., baugiu sunkmečiu, Konstantinui esant
Pustelnike, bet jau gimus dukrai“ (p. 220). Ir toliau, pristatant herojų – Tamošiaus ir Johannos – pozicijas: „Vyras,
tradiciškai suvokdamas moterį kaip silpną, klausia apie
pasigailėjimą, ką ji gali duoti gailėdamasi. Nieko, „bjauriuos pasigailėjimu“, sako Johanna“ (p. 221). „Bjauriuos
pasigailėjimu“, sako moteris, paguldžiusi ligoninėn vyrą,
ištiktą negalios (o gal tik krizės – gal apsuptas pasigailėjimo šilumos būtų grįžęs į realybės krantą?). Gal ir teisu.
Bet žiauru.
●
Po tragiškai spindulingos viršukalnės, įvardijamos MKČ,
man, skaitytojai, rūpėtų grįžt į Sofijos kelio pradžią, patirt
veikusias įtakas bei aplinkybes, pasekt nuosekliai jos žingsnius… Bet, žinia, autorei valia įgyvendint savąją viziją, o
šioji tikrai neprivalo paklust primityviam chronologizmui – tolesnį skyrelį Daujotytė skiria Sofijos tarsi savaimingai susiklosčiusiam išskirtiniam statusui („Tarp vyrų ir moterų;
laiškai Valerijai“ – tiesa, ypatingas Sofijos ryšys su Konstantino seserimi Valerija, jos pastangos palaikyti šią giminystę-bičiulystę man regisi kiek atskira, savaranki gyvenimo linija,
nesutapatinama su iškilumu, „matomumu“ tiek moterų, tiek
vyrų apsuptyje).
Dar vienas įrantas, įsirėžęs iš autorės pristatomųjų kalbų:
Sofija turėjusi vadės talentą (gal net prigimtį); žinia, labiausiai jis išsiskleidė tarpukariu, nepriklausomoje Lietuvoje, jau
ir oficialiai (skaučių) vadės titulą įgijus. Įdomus ir tas fenomenas: kaip (kodėl) regime ir išryškiname vieną ar kitą kito
žmogaus briauną... Štai man atmintyje ryškiai (ir gražiai)
Čiurlionienės figūra tarpukariu labiausiai nutvieksta atstovavimo Lietuvai Tautų Sąjungoje šviesa. Net įstrigusi – vis iš
tų penktojo tomo laiškų – frazė kažkuriai iš korespondenčių
apie posėdžius Ženevoje: ji vis taip trumpai, o mandriai įsiterpianti... O dar – tai jau be ypatingos romantizmo šviesos,
bet ir be „demaskavimo“ šešėlių: gebėjimas kurti ir išlaikyti
materialųjį savo gyvenimo pagrindą (regis, kasmet vykstama atostogaut, gal ir sveikatos dėlei, užsienin). Bet prie to
Sofijos gyvenimiško praktiškumo glaudžias ir atjauta likimo
nuskriaustiesiems: siuntinėliai badaujantiems artimiesiems
iš Pirmojo pasaulinio karo užuoglaudos Voroneže (kartu
su dukryte Dalia), dėmesys pokario inteligentams tremtiniams...
●

Daujotytės žemaitišką proveržį – tarmiškai parašytas knygas
„Balsā ūkūs“ ir „Gīvenu vīna“).
Matyt, nevierno Tamošiaus sindromui turiu priskirt savąjį
nepatiklumą, į kurį nekart atsitrenkia Profesorės entuziazmas vertinant Sofijos kūrybą. Gal iš per menko susipažinimo
su pačiais kūriniais kilusi ir mano jau kadais susidarytoji
formuluotė: yra kūrėjų, asmenybės dydžiu pranokstančių
savąją kūrybą, – ją pirmiausia pritaikiau Vydūnui, o dabar
ir Čiurlionienei.��������������������������������������������
Tiesa, ir Daujotytė įvadiniame skyriuje pažymi: „Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kūriniai ne visada
atrodo kaip savarankiškos substancijos, atskiram jų veikimui
lyg ir pritrūksta savaiminės energijos“ (p. 15).
Ypatingą dėmesį autorė skiria „Giriai Žaliajai – viso gyvenimo kūriniui“ (taip įvardytas skirsnelis). Aptariami šios
giesmių poemos tautosakiniai motyvai: „paparčio žiedo karališkumas“ (p. 270) ir kt. Akcentuojamas šio kūrinio rašymo
stalinizmo metais herojiškumas: „Turime suvokti – Sofija
Čiurlionienė pačiu slogiausiu sunkmečiu (1947–1951) rašė
rezistencinę literatūrą, rašė ilgalaikiam slaptumui, nežiniai“
(p. 274). Neketindama nuneigti to autorės keliskart pabrėžto „rezistenciškumo“, vis dėlto imu galvoti, kad pokaris, ko
gero, buvo ne tik baisių represijų, bet ir visuotinio tikėjimo
situacijos laikinumu metas (štai ne taip seniai susidūriau su
liudijimu, kad vieno Žemaitijos kolchozo valdyba kartu su
pirmininku kasmet nuėmus derlių spręsdavo tarsi savaime
suprantamą klausimą: o kiek skirsime miškui?).
Į tautosakinį „Girios Žaliosios“ kontekstą įtraukiama – pačios Čiurlionienės – ir Salomėjos Nėries likimo tragedija.
(Kaip žinoma, tarpukariu Nėris lankėsi Sofijos organizuotuose šeštadieniuose – būrelio inteligentų susiėjimuose, kur
nagrinėti daugiausia kalbos klausimai.) Pasak Daujotytės,
Sofija „siekė palikti ateičiai liudijimą apie paskutiniuosius
Salomėjos išgyvenimus. Ir paliko. Paliko ištardama: „Ir su ta
našta sunkiausia / palikai tu šį pasaulį, / Salomėja...“ (p. 280)
Nėries tragiškąjį finalą, jos tuometę savigraužą kaip argumentą prieš besikėsinančius į poetės reputaciją, regis, įprasta
pasitelkti (o man į šią nenuginčijamą tragediją vis įsiterpia
kone farsinis vaizdelis: Salomėja, džiugiai įraudusi, matuojasi parduotuvėj vieną po kitos skrybėlaites – prieš vykdama
į Maskvą...).
●
Reziumuojantis akcentas – užbaigdavęs Daujotytės pasisakymus knygos pristatymuose ir užbaigiantis knygą: žiedų
simbolika. Sofija mūvėjusi abu vestuvinius žiedus, jie kone
suaugę į vienį. Tai knygoje vaizdžiai paliudyta: išlikusi ir
Sofijos nuotrauka, kur toji dvigubai sužieduota ranka regima, ir patys žiedai specialiai (nuotraukoje) eksponuojami.
Taip, knygos gausų papildymą fotografijomis, matyt, galime laikyti Čiurlionių dukraitės Dalios Palukaitienės indėliu – nuotraukos iš Danutės Čiurlionytės archyvo. Mes
turbūt atsišauksime į Profesorės šiltą nuostabą (bent aš taip
pajutau), su kuria ji įvertina Sofijos talentą būti mama, uošve, močiute...
●
Savitą Daujotytės kalbėjimą esame patyrę iš daugelio jos
tekstų – be kategoriškumo, pasvarstant, gal net paabejojant, su pertrūkiais, peršokimais, asociacijų atšakomis. Tai
šiltos atošaukos į kito likimą balsas – gražus, net kai norisi
prieštarauti.

Kaip jau minėjau, Daujotytė dėmesingai – su profesiniu
kruopštumu ir (galbūt) asmeniniu azartu – pristato grožinę
Sofijos kūrybą (ilgas skyrius „Kūrybos lygmenys�������
“������
prasmingai sudėliotas iš poskyrių, kur gvildenami teminiai
motyvai, aptariami atskiri kūriniai). Asmeninių atošaukų,
lengvinančių prof. Viktorijos uždavinį, randasi: štai nekart
pabrėžiamas Čiurlionienės angažavimasis žemaitiškumui,
ypač išryškėjęs brandžiame amžiuje (juk žinome ir pačios

– Astrida Petraitytė –

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.
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12

ŠIAURĖS        ATĖNAI

KNYGOS

2016 m. liepos 8 d. Nr. 13 (1245)

Stačiatikybės terminija lietuvių kalboje
Romualdas Dulskis. Ekumeninė krikščionybė:
dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje.
V.: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. 280 p.
Neseniai knygynuose pasirodė
kun. prof. habil. dr. Romualdo Dulskio knyga „Ekumeninė krikščionybė: dieviškasis žmogaus pašaukimas
Rytų krikščionybėje“. Šioje knygoje
ieškoma atsakymo, kaip Rytų krikščionybėje suvokiami vienuolio, senolio, ikonografo ir kvailio dėl Kristaus
(šventpaikšio) pašaukimai, analizuojama ikonos teologija, mokymas apie
teozę (žmogaus pašaukimą tapti dievu – Dievo atvaizdu). Autorius demonstruoja įspūdingą apsiskaitymą, remiasi gausiais ortodoksų šaltiniais.

Vienuoliai širdyje
Knygą sudaro trys dalys – „Dieviškoji žmogaus tapatybė“, „Krikščioniškojo pašaukimo gelmės“ ir „Perkeičianti
Šventosios Dvasios malonė“. Pirmojoje dalyje pasakojama
apie bendrą krikščioniškojo pašaukimo sampratą Ortodoksų
Bažnyčioje ir apie ikonografo pašaukimą, antrojoje – apie
vienuolystės, senolystės (arba, kaip rašo autorius, senuolystės) ir Kristaus kvailelio (šventpaikšio) pašaukimus. Trečioji
kalba apie ekleziologinį pašaukimo teologijos matmenį.
Ortodoksų Bažnyčia moko, kad kiekvienas žmogus yra
pašauktas sudievinimui: „Laikydamasis Dekalogo įsakymų
ir Evangelijos priesakų asmuo įgyja tokį panašumą, kad pagal prigimtį būdamas Dievo kūrinys Šventosios Dvasios malonės dėka tampa Dievo sūnumi.“ Tam reikia nusigręžti nuo
nuodėmės, atsižadėti pasaulietiškumo ir pakelti savo mintis
Dievop. Todėl visas ortodoksų dvasingumas yra persmelktas
vienuoliškumo.
R. Dulskis cituoja kun. Sergijaus Bulgakovo žodžius,
skirtus pasauliečiams: „Savo širdyje kiekvienas turi būti
vienuolis ar asketas.“ Ortodoksų tradicijoje visi tikintieji
siekia gauti vienuolių dvasinių patarimų, išmokti iš jų melstis. Malda ir dvasinė pagalba – pagrindinė vienuolių ir senų
asketų, senolių, dovana pasauliečiams.
Ikonografija taip pat atspindi norą pasitraukti iš pasaulio Dievop. Visa joje vaizduojama perkeista Dieviškosios
Šviesos, visa – dievišku žvilgsniu. Užuot pasitelkę realistinį
vaizdavimą ir matematinę perspektyvą, ikonografai figūras
vaizduoja vadovaudamiesi kanonais, naudodami atvirkštinę
perspektyvą – taip sudaromas vaizdas, kad ne tu žvelgi į paveikslą, bet paveikslas žvelgia į tave. Ikona – tai langas į
aukštesnę, tikresnę tikrovę nei ta, kurią paprastai mato žmogaus akis.
Kad ir kaip būtų paradoksalu, ir kvailumas dėl Kristaus atsiskleidžia kaip tos pačios nuostatos stiebtis Dievop išraiška.
Kaip ir vienuolis, šventpaikšis prisiima „baltąją kankinystę“,
t. y. savo noru išsižada pasaulio ir dėl to patiria kančias. Tik,
skirtingai nei vienuolis, jis niekur nesišalina, o lieka mieste.
Nors visi šie keliai yra susiję su tam tikru atsiskyrimu,
krikščionio ortodokso pašaukimas visada skleidžiasi Bažnyčios bendruomenėje. Ortodoksų teologai skiria istorinę,
tamsią ir piktinančią Bažnyčią nuo dvasinės „tikėjimo Bažnyčios“, kuri yra Šventa ir Nekintanti. Bažnyčia – tai Šventosios Dvasios laidas žmonijos istorijoje.

Dešinysis plautis
Didžiausias monografijos trūkumas – autoriui taip ir nepavyksta įveikti išankstinių nuostatų krikščionių ortodoksų
atžvilgiu, pažvelgti į ortodoksų teologiją ne iš griežtai katalikocentrinių pozicijų. Knygos pradžioje kaip įvadas įdėta
popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika Orientale Lumen, autorius vis grįžta prie popiežių raštų ir katalikų susirinkimų.
Ortodoksai knygoje traktuojami ne kaip savarankiška religinė bendruomenė, o kaip vienas iš dviejų Katalikų Bažnyčios
plaučių (nepaisant aplinkybės, kad dauguma ortodoksų savo
Bažnyčią laiko savipakankama). Visoje knygoje vartojamas ambivalentiškas konstruktas „Rytų Bažnyčia“, į kurią
įeina ir graikai Bažnyčios Tėvai, ir rumunai, ir rusai, ir su
jais schizmoje esantys miafizitai koptai, ir nestorijonai sirai
(tiesa, Gruzijos ir Armėnijos ortodoksai knygoje apskritai
ignoruojami). Galima numanyti, kad į šią „Rytų Bažnyčią“
turėtų įeiti ir Rytų apeigų katalikai (unitai).
„Šiaurės Atėnuose“ jau esu kėlęs klausimą, kiek tikslinga
Ortodoksų Bažnyčią vadinti „Rytų“ („Stačiatikybės orientalizacija“, 2015.VIII.21), kai jau daugiau nei šimtą metų ji gyvuoja ir JAV, ir Vakarų Europoje, o ir XIX a. Sankt Peterburgo
kultūrą sunku pavadinti „rytietiška“. Netikslinga Ortodoksų
Bažnyčią traktuoti kaip monolitišką tradicijos ir papročių at-

žvilgiu, nes joje visada egzistavo ryškūs kultūriniai skirtumai. Juo labiau netikslinga į šį monolitą įlieti Asirijos Rytų
Bažnyčią ir Koptų Bažnyčią, nes jos vystėsi visai kitomis
trajektorijomis ir tik tam tikromis epochomis sąveikaudavo
su Ortodoksų Bažnyčia (pavyzdžiui, kai joje buvo atrasti šv.
Izaoko Siro arba šv. Grigoro Narekiečio mokymai).

Tie, kurie tiki stačiai
Pavadinimai knygoje yra didelė problema, kylanti todėl,
kad vis dar nenusistovėję lietuviški ortodoksų teologijos
terminai. Pavyzdžiui, autorius netgi kategoriškai atsisako
vadinti ortodoksus ortodoksais ir juos vadina stačiatikiais,
nes jam nepriimtina, kad terminas ortodoksija gali reikšti
„tikėjimo tikrumą, teisingumą“, o terminas stačiatikis „primena liturginį stovėjimą“. Tai labai neekumeniškas žingsnis,
prieštaraujantis objektyvios religijotyros reikalavimams.
Šiuolaikinėse religijos studijose yra nusistovėjusi tradicija religines bendruomenes vadinti taip, kaip jos pačios save vadina (kiek šį principą įmanoma taikyti). Šio principo
ekumeniniame procese laikosi ir krikščionys. Juk tradicinis
katalikų įvardijimas ortodoksų raštijoje yra lotynai ar lotynininkai (protestantai, tarp jų ir Martynas Mažvydas, katalikus
vadino pagonimis popiežininkais). Ortodoksai taip praminė
katalikus ne todėl, kad jie priklausė senovinei lotynų genčiai,
o todėl, kad visą turtingą katalikų tradiciją niveliavo į vieną
stereotipą: katalikai – tai „tie, kurie meldžiasi lotyniškai“.
Lygiai taip pat protestantams katalikai buvo „tie, kurie
garbina popiežių“, o Lietuvos katalikams stačiatikiai – „tie,
kurie meldžiasi stovėdami“. Iš tikrųjų ne visi katalikai net
iki Vatikano II susirinkimo meldėsi lotyniškai, popiežiaus jie
irgi negarbino. Ir pabrėžtinai stovėdami meldžiasi tik rusų
ortodoksai, o ne visi „stačiatikiai“. Graikai, rumunai ir kiti
ortodoksai turi kėdes arba stasidijas, o didžiosiose miestų
katedrose sėdimos vietos egzistavo dar tada, kai jų nebuvo
katalikų bažnyčiose.
Graikiškas pavadinimas orthodoxia (gr. orthos – tiesus,
tikras, status, teisingas; doxa – nuomonė, tikėjimas, garbė;
rus. православие), kurį į lietuvių kalbą kažkas nevykusiai
išvertė stačiatikybė (orthos vietoj „tikras“ versdamas „status“, nes, matyt, neįtiko vertimas tikratikystė), Bizantijos
krikščionims prigijo dar IV a., kai šv. Atanazas Didysis karštai gynė Nikėjos ortodoksiją nuo kitatikių. Vakarų Romos
imperijos krikščionys ėmė save vadinti katalikais, nes pabrėžė savo priklausymą Visuotinei Bažnyčiai (gr. Katholike
Ekklesia), tačiau ortodoksai ir po schizmos teigė, kad būtent
jų Bažnyčia yra katalikiška (visuotinė) ir kad jie yra tikrieji
„katalikai“.
Akivaizdu, kad versti rusišką православие ar graikišką
orthodoxia į lietuvišką „tikratikystę“ nėra tikslinga. Tačiau
kodėl gi nevartoti tarptautinio žodžio ortodoksija, kurį religijotyrininkai vartoja ir ortodoksiniam judaizmui, šešioms
ortodoksinėms hinduizmo mokykloms ar protestantų judėjimams (pavyzdžiui, neoortodoksija, paleoortodoksija)
įvardyti? Juk sakydami, kad kuris nors žydas išpažįsta ortodoksinį judaizmą, neturime omenyje, kad jis teisesnis už
visus kitus judėjus.

Graikiškų ir rusiškų žodžių transkribavimas
R. Dulskio knygoje susiduriame ir su kita problema – joje nesilaikoma nuoseklios graikiškų žodžių transkripcijos
sistemos. �����������������������������������������������
Λαύρα, remiantis
����������������������������������������
homeriškuoju tarimu, transkribuojama „laura“, tačiau ἡγούμενος jau virsta „igumenu“
(bizantiškasis tarimas; homeriškuoju būtų „hegumenas“).
Visiška sumaištis įvyksta ἡσυχία virstant į „hesychiją“, kur
pirmas skiemuo transkribuotas pagal artimą homeriškajam
tarimą (he arba hė), o antras – pagal bizantiškąjį (sy). Žinoma, greičiausiai autorius tiesiog pridėjo lietuvišką galūnę prie lotyniško varianto (hesychia), tačiau taip daryti nėra
nuoseklu – tada lietuviškai turėtume turėti androgyną, gyroskopą ir labyrintą (ar labyrinthą).
Rubliovas, nesilaikant VLKK patvirtintų rusiškų pavardžių transkripcijos taisyklių, knygoje virsta Rublevu. Šventųjų vardų (Andriejaus, Antano ir kt.) kartais pateikiami
lietuviški atitikmenys (dažniausiai – kai priklauso graikams
ir sirams), bet dažniau paliekamos slaviškos formos (kai priklauso rusams, nors rusų vienuoliai gauna tuos vardus pagal
graikų pirmtakus; pavyzdžiui, Antonijus Kijevietis gauna
šį vardą iš Antano Didžiojo). Dera turėti omenyje, kad visi
ortodoksų vienuoliai ir visi vyskupai (nes visi vyskupai –
vienuoliai) tapdami vienuoliais gauna naujus vardus, kurie
retai yra slaviški, – jie turi atitikmenis lietuvių kalboje. Todėl
netikslinga abba Antoni (koptų k.) vadinti Antanu Didžiuoju, o jo vardu pavadintą Antonij – Antonijumi.
Lietuviams taip pat sunkiai sekasi versti rusų vienuolynų
ir vietovių pavadinimus. Paprastai jie yra pateikiami būdvardžio forma (Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь ir

kt.) ir jų neįmanoma suprasti, jei nežinoma vienuolyno istorija. Dalį pavadinimų autorius išvertė puikiai (pavyzdžiui,
Троице-Сергиева лавра – Švč. Trejybės Sergijaus laura,
taip vadinasi Švč. Trejybės vienuolynas, kurį įkūrė šv. Sergijus Radonežietis), o štai Optos dykvietė (plėšiko, vardu
Opta, dykynėje įkurtas vienuolynas) virto Optinos dykviete,
o jos vienuoliai – optiniečiais.

Kvailelis ar kvailys?
Įdomus lietuviškų vertimų fenomenas – jų „puritoniškumas“. Lietuvius trikdo tiesmuka Šventojo Rašto kalba, todėl
katalikai tarsi musulmonai Jėzų vadina Marijos Sūnumi, o ne
įsčių vaisiumi, Abraomo sėklą – jo ainija. Matyt, dėl to paties
motyvo R. Dulskis ir biblinį „kvailį“, „silpnaprotį“ (moros;
nuo jo kilęs angliškas moron) siūlo keisti „kvaileliu“.
Apaštalas Paulius rašo: „Mes kvaili (moroi) dėl Kristaus, o
jūs išmintingi Kristuje. [...] Jūs gerbiami, o mes niekais laikomi. [...] Esame nuogi ir mušami, esame be pastogės. [...]
Iki šiol esame laikomi pasaulio sąšlavomis, visų atmatomis“
(1 Kor 4, 10–13). Tai jis daro jam įprasta šiurkščia, sarkastiška kalba. Palyginkime: „Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei
apipjaustymas, nei neapipjaustymas, o vien tikėjimas, kuris
veikia meile. [...] Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apipjaustymą, tai kodėl gi esu persekiojamas? Juk tuomet kryžiaus
papiktinimas būtų pašalintas. O kad jūsų kurstytojai visiškai
nusipjautų!“ (Gal 5, 6. 11–12)
Panaši kalba būdinga ir daugeliui graikų Bažnyčios Tėvų, ir šiuolaikinei rusų dvasingumo tradicijai. Palyginkime
Pskovo olų vienuolyno abato atsakymą, liudijamą vienoje
knygoje, kai komunistų partijos atstovė paklausė, kodėl jis,
karo veteranas, tapo vienuoliu: „Tai kad man per karą ***
nutraukė, tai kas beliko.“ Tai ir yra tam tikras bendras kvailumas Kristuje, būdingas apaštalui Pauliui ir daugeliui ortodoksų šventųjų.
Rusai netgi turi žodį, kuriuo įvardija perdėtą švelnumą
dvasiniuose dalykuose, – елейность (pažodžiui – „aliejiškumas“, t. y. saldumas, salsvumas). Vienas didžiausių
priešnuodžių prieš елейность ir yra kvailių dėl Kristaus
pavyzdžiai – juk šv. Mykolas (XV a.), pranašo Ezekielio pavyzdžiu kepęs išmatas krosnyje (Ez 4, 12), tikrai nesukelia
mielo „kvailelio“ įspūdžio. Kitas „kvailelis“, šv. Simeonas
(VI a.), atmatų krūvoje radęs nudvėsusį šunį, nusijuosė diržą,
pririšo gaišeną sau prie kojos ir pradėjo bėgioti, tampydamas
iš paskos, tai pamatę vaikai ėmė jam šaukti: „Ei, kvaily!“
(Arba dar būtų galima versti „silpnaproti!“)

Katalikų dogmos Ortodoksų Bažnyčioje
Ortodoksų tikėjimo skaitytoją gali nustebinti ir tai, kad,
pasak knygos autoriaus, daugelyje rusų miestų stovi „Švč.
Mergelės Marijos Dangun Ėmimo katedros“. Tikra tiesa,
kad netgi Lietuvoje Успенский Собор dažnai yra verčiama
„Ėmimo į dangų katedra“, tačiau šiemet išėjusiame oficialiame Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Katekizmo projekte explicite pabrėžiama, kad ortodoksai neišpažįsta Romos Katalikų
Bažnyčios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dogmos.
Rugpjūčio mėnesį ortodoksai mini ne Mergelės Marijos
Ėmimą į dangų, o jos Užmigimą (Успение; t. y. mirtį). Užmigimas – tai senovinė krikščionių metafora ramiai mirčiai su prisikėlimo viltimi įvardyti (žr. 1 Kor 15). Žinoma,
daugybė rusų ortodoksų tiki, kad trečią dieną po užmigimo
Dievo Motina buvo prikelta ir paimta į dangų, tačiau šis tikėjimas niekada nebuvo dogma ir nėra Ortodoksų Bažnyčios
liturginės tradicijos dalis.
Panašiai autorius niekur nereflektuoja, kad pagrindinė jo
nagrinėjama tema – pašaukimas (lot. vocatio) – yra svetima
Ortodoksų Bažnyčios teologijai. Ankstesnėje savo knygoje
(„Ekumeninė krikščionybė: krikščioniškasis pašaukimas
protestantizme“) jis atskleidė didelį Martino Lutherio indėlį
į šios temos aktualizaciją Vakaruose, tačiau Rytuose ji taip
ir nebuvo aktualizuota. Ši knyga, jei su ja išeitų supažindinti
platesnę auditoriją, galbūt netgi galėtų tapti akstinu ortodoksų teologams pradėti svarstyti šią temą.

Apibendrinimas
Teologinės minties sintezė – vienas didžiausių šios monografijos laimėjimų. Nepaisant šališkos perspektyvos ir nežymių, tyrimų tradicijos menkumu pateisinamų trūkumų, ši
knyga yra aktualus bandymas ortodoksų tradicijoje rasti vakarietiškos „pašaukimo“ idėjos atitikmenų ir apsvarstyti pasauliečių vaidmenį Ortodoksų Bažnyčioje. Kartu ši vertinga
knyga skatina toliau plėtoti krikščionių ortodoksų tikėjimo
tyrimus Lietuvoje ir kurti deramą žodyną.

– Gintaras Sungaila –
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Meilės pavyzdžiai
Atkelta iš p. 6

– O kaip aš pasakysiu?
– Pasakyk: Leonas su draugais iš jūsų tyčiojasi.
Net keletą dienų Juozukas, grįžęs į sodybą, nedrįso ištarti
šių žodžių. Juk jie bus lemtingi! Pagaliau vieną vakarą, prisigretinęs prie sėdinčios Genovaitės, kai kambaryje daugiau
nieko nebuvo, kažkaip staigiai ir greitai išbėrė: „Mama prašė
pasakyt, kad Leonas iš jūsų tyčiojasi.“ Genovaitės kaktoje
pasirodė kelios raukšlytės, paskui ji ramiai nusigręžė į langą ir sėdėjo nė nekrustelėdama, Juozukas sparčiai išėjo iš
kambario.
(O po kelerių metų pati mama Juozukui netikėtai pasakė,
kad Leonas vis dėlto ją vedė.)
Juozukas vis prisimindavo atvejį, kai su kolūkio talkininkais važiavo sunkvežimio kėbule. Kelias buvo ilgas, ir kai
kurie bernai pradėjo dainuoti liaudies dainą. Bet balsai nesiderino, skambėjo kas sau. Tada dainininkai ėmė tyčia plyšauti ir darkytis, stebindami čia pat sėdinčias merginas.
O jeigu vėlų vakarą bernams ir pavyksta užtraukti sutartinę, tai šis faktas tik rodo, kad dainuoti jiems vis dėlto kur kas
lengviau, nei kalbėti apie meilę.
Tarsi žmonės būtų per daug akivaizdūs vieni kitiems ir,
nuo pat ryto visą dieną blevyzgodami, ramia sąžine nuolat
temptų ant savęs kažkokią nešvarią maršką, kaip vakarais
prieš miegą užsitempia antklodę, paslepiančią visus jų negalavimus.
Mokykloje Juozukas iš pirmadieninių pašnekesių suprasdavo, kad aukštesniųjų klasių šaunuoliai buvo nulėkę kažkur
kitur, kai kurie išdykėliškai gyrėsi ten patirtais meilės nuotykiais. Sykį gražuolis Virgis, prisiminęs vakarykščias išdaigas, pasilenkė ir žvilgtelėjo į savo kelnių klyną.
– Nieko, švaru!.. – juokėsi.
O per mokyklos laidų susitikimus šaunūs vyrai rūbinėje ar
lauke už kampo gniaužydavo suvažiavusias bendraklases arba gražesnes merginas iš kitų klasių, pusgirčiai prisispaudę
daug kartų šokdindavo į sukneles jau vos betelpančias paneles, kurios tuomet salėje jausdavosi kaip devintame danguje,
o po šokių tamsoje su riksmu sprukdavo iš jų glėbio.
Ant suolelio sėdi du atsitiktiniai keleiviai – plepi moteriškė ir amžinai snūduriuojantis vyriškis. Jam niekas nerūpi.
Atrodo, kad jis nieko ir negirdi, tik kartais iš lėto palinkčioja
galvą, netgi tada, kai moteris tyli, viskam pritardamas, žiūri
į savo rankas ir tuščią dulkėtą aikštę. Bet vos tik ji pasako,
kad kino mechanikas parlydėjo agronomę, jis iškart pakelia
galvą:
– Tikrai? Ar naujokę?
Ko čia tas senas krienas taip sukluso?
„Žmonės meilės nė kiek nesupranta, bet visi ja labai domisi“, – stebisi Juozukas.
Miestelis gūžčiojo pečiais, nesuprasdamas, kaip mažaūgis
pliktelėjęs brigadininkas Ivoška, vedęs dar prieš karą, gavo
tokią gražią žmoną. Bet štai vis dažniau pasigirsdavo kalbų,
kad ji šen ar ten tampa pasiekiama daugeliui vyrų; Ivoška,
prisiklausęs šių užuominų ir tarp aruodų užtikęs ją su sandėlininku, sukėlė nedidelį skandalą, panašų į sąmyšį, ir viešai
pareiškė nuo šiol esąs laisvas. Netrukus jis ėmė atvirai siekti
gražiosios našlės Marijos draugystės, bet nepasiekė – aišku,
dėl to, kad šiame krašte vedybos jau buvo užkeiktos.
Iš vieno kaimo autobusu atvažiuodavo du bendraklasiai,
kurie ir mokykloje artimai bendraudavo ir gindavo vienas
kitą nuo mušeikų, tiksliau tariant, šiek tiek stipresnis Vytautas gindavo šiek tiek silpnesnį bičiulį Aurelijų. Vis kartu
ir kartu. Aurelijus išsiskyrė ilgomis blakstienomis, kurias
pamilo visos mergaitės ir visos mokytojos. Jis išties buvo
gražus, švelnus ir mandagus, o kai išdykėlius ėmė vadinti
pantagriueliais, auklėtoja jį sulaikė klausimu: „Na, ar tu,
Aurelijau, žinai, ką reiškia šis žodis?“ Gražuolis nežinojo ir
paskui lengvai apsiėjo be šio žodžio. Šeštadienį po talkos jie
abu tarp keleto mokinių patogiai slėpėsi nuo vėjo žole apaugusiame griovelyje ir Vytas pasiūlė Aurelijui užsimerkus
pasibučiuoti; Aurelijus žvilgtelėjo nesupratęs, kam tai, bet
Vytas paaiškino, kad užsimerkę įsivaizduos mergaitę; keista,
bet Aurelijus sutiko: jie susiglaudė ir, visų nuostabai, tyloje
tęsė bučinį visą minutėlę.
Atrodė, kad jiems abiem kalbinti mergaites buvo dar per
anksti. Kalbinti.
Žinia, tyrą meilę ugdė literatūros pamokos, knygų aptarimai, dramos būrelio spektakliai, inscenizacijos ir visi renginiai, atspindintys aukštus naujuosius idealus ir jausmų
kultūrą, taip pat, be abejo, ir asmeniniai pačių mokytojų pavyzdžiai. Aukštesniųjų klasių aktyvistai vis dažniau lakstė
koridoriais ir laiptais, stovėjo ryškioje šviesoje ir skanduotėms vadovavo jau ne po vieną, o dviese. Tai stipru. Kla-
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sės valandėlėse ir pokalbiuose moralės temomis mokytojai
užsimindavo, kad tikroji meilė susijusi su gyvenimiškąja
patirtimi ir prieraišumu, kartais, atsargiai rinkdami žodžius,
papasakodavo, kaip rimtai jie patys susipažino ir ilgai draugavo, brandindami savo jausmus. Žinoma, mokiniai tuo tikėjo; žavėdamiesi mokytojų išsilavinimu, kokio neturi tėvai
ir kaimynai, nuo pat žemesniųjų klasių pagalvodavo: o kaip
jie bendrauja ir mylisi namuose? Smalsauti negražu, bet žinoti – ne pro šalį. Būtent iš asmeninio mokytojų gyvenimo
jie laukė gyvų pavyzdžių. Tačiau mokytojai neskubėjo jų demonstruoti – vengė su sutuoktiniu pasirodyti ne tik gatvėje,
parduotuvėje, bet, atrodo, ir savo sodybos kieme: išsprūdęs
netinkamas žodis ar kokio barnio nuotrupa galėjo iškart nepataisomai sugadinti visą auklėjimo reikalą. Tad mokiniai
iš tiesų nė neįsivaizdavo, kaip atrodo antrosios pedagogų
pusės, išskyrus, žinoma, direktorių, kurio žmona paprastai
dirbdavo jo pavaduotoja ar užklasinio darbo organizatore.
Tik vakarais, kai mokiniai išsisklaidydavo, autobusais ar
dviračiais išvažinėdavo į namus ir kai aprimdavo mokyklos
bendrabutis, garbingos mokytojų poros žvaliai išeidavo iš
namų ir traukdavo į paskutinį kino seansą. (Juozukui, kaip
drausmingam ir gerai besimokančiam vaikui, išimties tvarka
buvo leidžiama pasibastyti ilgiau – jis tai išsiderėjo.)
O ar metams bėgant nesusidraugaus jauni mokytojai? Žinoma! Tačiau kaip jiems norisi paslapukauti! Kadangi šis
klausimas deimanto rėžtuku įrėžtas visų mokinių ir mokytojų akyse, gyva draugystė pati jautė esanti iš visų pusių stebima ir neskubėjo tenkinti publikos smalsumo.
Štai pagaliau per miestelį perėjo už parankės susikibusi
pagyvenusių mokytojų pora: biologė ir geografas. Na, gal
jau ir pats amžius vertė juos susikibti: jis buvo visiškai vyriškas, o ji – moteriška, t. y. subrendusi gražuolė. Ji visur buvo
savarankiška, protinga, retkarčiais netgi pakritikuodavo kai
kuriuos provokuojančius Chruščiovo veiksmus, tad kiekvienam vaikui rūpėjo, kaip jai seksis sutarti su vyru.
Geografijos mokytojas Ralys jau porą metų buvo bendrabučio auklėtojas: dažnai vėlyvą vakarą kambario viduryje
abiem rankom įsikibdavo į geležinį lovos galą, lengvomis
šnekomis tarsi lopšinėmis greit užmigdydavo mažesnius
vaikus, o su vyresniais, gulinčiais prieš akis, dar pajuokaudavo, kartais prisimindamas kokį įdomesnį knygos ar filmo
herojaus poelgį. Juozukas pastebėjo keistą jo įprotį: jis mėgo
posakius ir netgi ilgiausius cituodavo dviem kalbom – pirmiausia „kaip prancūzai sako“, o paskui lietuviškai. „Kam
čia ta prancūzų kalba?“ – galvojo jis. Tuo labiau kad mokykloje mokoma anglų. Sykiais auklėtojas išsitraukdavo iš
švarko kišenės nutrintą bloknotą ir užsirašydavo iš vaikų
išgirstą ar jam pačiam toptelėjusią vertingesnę mintį – pasirodo, vis dėlto prancūziškai: šio neįprasto manevro nuo
smalsuolių nė neslapstė, tikriausiai norėdamas tik pačią mintį paslėpti nuo savo moters. Bet ar ji nepasibaisės tokiomis jo
keistenybėmis? Tomis valandėlėmis kai kurie vaikai, nuleidę galvą ir žvilgčiodami į šalis, tyliai krizendavo.
Tikriausiai visai dėl kitų priežasčių, bet jie po pusmečio
nusigręžė vienas nuo kito. Ji vis pasitraukdavo kur nors į
šalį. O kai sunkvežimio kėbule abu lydėjo ekskursantus, jis
kaltai blaškėsi, rangėsi, įraudęs tramdė pats save ir pasielgdavo vis ne taip, kaip reikėjo; mokiniai matė, kad visur ji
teisi.
Tais metais ne vienas anekdotas pajuokdavo mokytojas,
kaip jos vaikosi traktorininkų, bet viena mokytoja būtent taip
ir elgėsi; traktorininkas buvo rimtas vyras, vaikai šiai porai
pritarė ir smalsiai sekė jų ilgą draugystę. Bet susipyko ir jie.
Kai vieni meilės pavyzdžiai pritemdavo ar užgesdavo, įsižiebdavo kiti.
Pas jaunutę lituanistę kartais autobusu atvažiuodavo jos
tolimas draugas. Jo grožis buvo stulbinantis. Jie susiglaudę
atvirai vaikščiodavo į mokinių kino seansus, į parduotuvę
ar paštą. Kai kartą ji per pamoką netyčia paminėjo draugo
vardą, Živilė iš pirmo suolo netikėtai paklausė:
– Turbūt jūs labai jį mylite?
Mokytoja nušvito, nenulaikydama šypsenos, ir suspurdėjusi atsakė:
– Kaip nemylėsi, kai jis toks geras.
Bet štai mokytoja net savaitgaliais vis likdavo viena. Ir
miestelio gatvėse pasirodydavo rečiau. Tarsi krimsdavosi.
Ėjo laikas, o ji per pamokas būdavo nekantri, sėdėdavo ant
kėdės, apsivilkusi plačiais drabužiais ir užsimetusi ant pečių
ploną skraistę. Šūkčiodama gręžiojosi į šalis, į lentą, esančią už nugaros, – drausmino vaikus, pasišaukdama juos prie
stalelio, kažkodėl ypač bardama mergaites ir, visų vaikų gailesčiui, plekštelėdama joms delnu per galvą ar stuktelėdama
kumščiu per nugarą...
O kaip nuo mažumės elgėsi mūsų jaunasis herojus?
Tą vidurnaktį pažadino dundesys ir svetimų žmonių ginčo
riksmai; per lubas kryžiuodamiesi nubėgo šešėliai – kažkas
švietė pro langą, daužė duris, net šokčiojo lempos šviesa už
svyruojančių nugarų prie stalo. Mama lindėjo giliai virtuvėje, o čia šeimininkavo darbininkai, atvažiavę su kuliamąja
mašina ir prie daržinės iškūlę miežius; jie taip smarkiai vie-
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nas per kitą gargaliavo ir šūkavo, kad Juozukas negalėjo nė
žodžio suprasti.
Pagaliau balsai aptilo, ir vaikas ėmė snūduriuoti, bet pasigirdo sodri vyriškio daina:
		
		
		
		

Oi vyrai, vyrai, vyrai,
Tikrai aš jums sakau:
Neveskit gražią žmoną,
Nes aš jau pražuvau.

Garsi šneka ir šurmulys užgožė dainą, bet po minutės vėl:
		

Oi vyrai, vyrai, vyrai...

Ir taip su ilgesnėm ar trumpesnėm pauzėm iki pat ryto.
Juozukui atrodė, kad vyriškis dainavo apie save ir kad tai
jį patį žmona padarė nelaimingą – paliko arba ėmė paleistuvauti. Todėl jam niekas ir nepritarė. Dainininkas kartojo
vis tą patį posmą, nes antro, ko gero, dar neturėjo sukūręs.
Gražiu balsu atkakliai ir širdingai siekė draugus įtikinti.
Ir įtikino Juozuką. Jis pernakt suprato gražios žmonos
keliamus pavojus ir nusprendė pats vesti negražią merginą.
Kad padarytų ją laimingą! O dar geriau – ves invalidę. Parodys savo gerumą!
Bet jau po pusmečio šie jo ketinimai išblėso. Ne taip
lengva būti geram: kažkur nugirdo, kad nepadarysi moters
laimingos, nesijausdamas pats laimingas. Panašu... Paskui
pastebėjo, kad jį labiausiai traukia būtent gražios mergaitės, kokių mokykloje, tiesą sakant, buvo ne tiek jau mažai.
Vėliau, galvodamas apie ryškėjančius savo naujus panašius
potraukius, šyptelėjo: nejaugi aš visur turėsiu eiti pačiais pavojingiausiais keliais?..
Kai kuriose situacijose jis būdavo drovesnis už droviausią
mergaitę. Jam apskritai kalbą atimdavo nauji žmonės, netikėti susitikimai, taip pat – nauji reiškiniai. Svaigino Pirmoji Komunija, paskui pirmasis bučinys. Sutrikdavo nuo
kiekvieno naujo potyrio. Žvilgčiojimai į gražuolę slidininkę,
vis sugrįžtančią ant to paties kalniuko. Kaimynės paauglės
dovanotas šiltas obuolys, ištrauktas iš užančio. (Nepaprastas. Bet rūgštus.) Ir išvyka su bendraklasėmis į giraitę, kur
„pavėsy geros avietės“: arti rudos akys, karštis, tuksinti Juozuko širdis. Paskui pievoje ratu bėgantis už kojos pririštas
arklys. Užsitęsęs varžymasis naudotis švelniųjų jausmų srityje berniukui suteikta iniciatyvos teise. O šiaip kildavo noras išreikšti švelnius jausmus, bet nebuvo kam.
Paaugęs manydavo, kad mergaitės nė kiek nenori su juo
bučiuotis, kad jos tai daro tik iš mandagumo ir gerumo, nes
to nori visi berniukai. Jo glėbyje mergaitė, atrodė, nedaug
tesusijaudindavo ir greit imdavo spurdėti. Paskui Juozukas
vienoje brošiūroje perskaitė, kad moterų lytinis jausmas
silpnesnis. Bet vienąkart patyrė ir nustebo, kad ne toks jau
ir silpnas. Kažkodėl nudžiugo. Tačiau mergaitės, vėliau nusprendė jis, tvirtai laikosi moteriškojo išdidumo, kurį joms
retsykiais primindavo iš padilbų žiūrėdama senutė darbų
mokytoja.
Pirmoji Juozukui savo švelnius jausmus parodė Kristina.
Ji buvo geriausia mokyklos deklamuotoja, o kai rajoniniame
raiškiojo skaitymo konkurse laimėjo pagrindinį prizą, vis
dažniau gretindavosi prie Juozuko ir su juo šiek tiek pasivaikščiodavo kieme. Kai jai už apykaklės kažkaip pateko
erškėtuogių šerelių, ji prasisegė marškinėlius ir paprašė jį
pirštais ten brūkštelėti, ir jis pamatė nuostabų kaklą ir baltus petukus. Dvelktelėjo moters paslaptimis... Parduotuvėje
sutrikęs lyg netyčia nupirko jai, stovinčiai šalia, šaltmėtinių
saldainiukų, o ji labai nuoširdžiai padėkojo ir pasakė, kad
juose vėjo įdėta.
Kristutė, kaip ir dažna mergaitė, laimės ieškojo žydinčiose
pievose; na, jei ne žydinčiose pievose, tai kažkur netoli jų.
Ji smalsiai sužiuro į nematytą moterį, išlipančią iš autobuso su vaikeliu ant rankų, kurios niekas nepasitiko. O kai
motina vedėsi jį už rankelės gatve, mergaitė negalėjo juo atsižavėti ir atitraukti nuo jo akių.
– Koks mažas žmogutis! – tepasakė.
Tarsi nebūtų mačiusi mažo vaiko; dvelktelėjo šeimos nuobodybe.
Paskui netikėtai ji pratarė:
– Vasarą geriau, bet žiemą – nėra musių!
Juozukas kažkodėl galvojo, kad nė vienas gražus su mergaite susijęs daikčiukas, netgi ji pati, netinka jo kasdienybei
ir kad ilgai neišbūtų Kristutei geras, mandagus – ilgai gero
tono tiesiog neišlaikytų. Atrodo, jog jokia mergaitė nėra tokia miela ir įdomi, kad galėtum su ja ilgai draugauti.
Vieną popietę jie, šiek tiek žavėdamiesi vienas kitu ir
sykiais netyčia susiliesdami pirštais, nuklydo už mokyklos
nuošaliau. Kristutė įvairiose vietose ėmė jam raiškiai sakyti
pačius gražiausius posmus. Užšoka ant kalnelio – ir deklamuoja. Prieina akmenį – ir skanduoja. Pamato kupstą – ir
strykt!..

– Aloyzas tendzegolskis –
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Politinės kalinės ir tremtinės Bronislavos Samuolytės-Ambrazevičienės laiškai (1948–1952)
XX a. vidurio Lietuvos istorija yra paženklinta įvykių,
iš pagrindų sukrėtusių tarpukariu susiklosčiusią žmonių
pasaulėžiūrą, vertybes, palikusių gilių randų jų atmintyje. Pirmoji sovietų okupacija (1940–1941), nacių okupacija (1941–1944), holokaustas, antroji sovietų okupacija
(1944–1990) pasiglemžė milžiniškas aukas – prarasta apie
33 % Lietuvos populiacijos (1990 m. duomenimis). Dėl kalinimo, egzekucijų, trėmimų, politinių oponentų žudynių,
priverstinės emigracijos ir jos nulemto gimstamumo mažėjimo Lietuva prarado milijoną žmonių. Sovietams 1944 m.
antrąsyk okupavus Lietuvą prasidėjęs partizaninis pasipriešinimas turėjo nevienareikšmių pasekmių. Viena vertus, Lietuva įrodė siekį išlikti nepriklausoma valstybė, kita vertus,
partizanai ir jų rėmėjai sudarė didelę 1945–1947 m. ištremtųjų dalį (Siberia: mass deportations from Lithuania to the
USSR, compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis,
Vilnius: Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, 2008, p. 2, 20).
Šio straipsnio tikslas – remiantis Bronislavos Samuolytės-Ambrazevičienės (1925–2014) epistoliniu palikimu
atskleisti traumines politinės kalinės ir tremtinės patirtis
Jercevo koncentracijos stovykloje ir tremtyje Krasnojarske.
Straipsnyje gvildenama, kaip tremtinės laiškuose konstruojami Tėvynės ir svetimo krašto vaizdiniai, kokiais būdais
geografiniu ir kultūriniu požiūriu svetimoje aplinkoje prieš
savo valią atsidūręs žmogus siekia išlikti, kaip šiuo atveju
veikia svetimos aplinkos „įvaldymo“ mechanizmas.
Pagrindinis šio tyrimo šaltinis – 1948–1952 m. į Lietuvą
rašyti B. Ambrazevičienės laiškai. Išliko 43 laiškai ar jų fragmentai, beveik visi datuoti dienos tikslumu. 34 laiškai rašyti
vyrui Kazimierui Ambrazevičiui (Ambraziūnui), 5 laiškai
adresuoti seseriai Genovaitei Samuolytei, 3 laiškai skirti
namiškiams ir 1 laiškas – Marytei, greičiausiai giminaičių
mokyklinio amžiaus vaikui. Visi laiškai rašyti lietuvių kalba,
ranka, su gramatinėmis klaidomis (jų autorė buvo baigusi
4 pradžios mokyklos skyrius). Laiškų popierius – dažniausiai liniuoti sąsiuvinio lapai, rečiau – kortelės, vyniojamasis
popierius. Rašyta mėlynu rašalu, vienas kitas laiškas – juodu, nemaža dalis laiškų rašyti grafitiniu pieštuku, yra ir laiškų, rašytų cheminiu pieštuku. Laiškų forma gana pastovi:
kreipinys („Mylimas / (ir) / Brangus Kazimierai / Kazeli“,
„Brangūs / Mieli namiškiai“, „Mylima / Brangioji sesute“,
„Mieloji Maryte“), linkėjimai ir sveikinimai adresatui, pasakojimas apie save ir įvykius, gale laiško – prašymai, pageidavimai, parašas – „Tavo / Jūsų Bronė“.
Laiškus galima suskirstyti į dvi grupes: siųsti iš Jercevo
koncentracijos stovyklos (kalėjimo) ir iš tremties Krasnojarske. Juos išsaugojo B. Ambrazevičienės duktė Marytė,
kuri juos rado kupare namo palėpėje, kai 1982 m. kraustėsi
iš Biliūnų kaimo į Raudondvarį.

Tėvynės ir svetimo krašto vaizdiniai
Tiriant B. Ambrazevičienės epistolinį palikimą svarbi pasirodė vietos ir laiko problema. Sociologo Igorio Knezo tyrimas atskleidė žmonių identiteto ryšį su autobiografiniais
vietų prisiminimais. Teigiama, kad su vieta susijęs identitetas
gali atspindėti: 1) žmogaus siekį išsiskirti iš kitų; 2) įprasto
gyvenimo / asmeninės istorijos / vertybių tęstinumo siekį
(pavyzdžiui, atsiminimai apie B. Ambrazevičienės gimtąjį
kaimą); 3) su vieta siejamą savigarbą (B. Ambrazevičienės
laiškuose „savas“ Kaunas iškeliamas aukščiau už sovietų
Rusijos miestus); 4) su vieta siejamus sugebėjimus (atlikti
užduotis, įveikti kliūtis). Ryšys su konkrečia vieta yra vertinamas kaip ryškus identitetą formuojantis veiksnys.
Šiuo atveju reikėtų prisiminti ir filosofo Pierre’o Nora „atminties vietos“ konceptą. Istorija priklauso visiems ir niekam, o atmintis įsikūnija konkretybėje: vietose, gestuose,
vaizduose ir objektuose. Atminties vietos, pasak P. Nora, gali
būti trijų lygmenų: materialiojo, simbolinio ir funkcinio. Šie
trys jų aspektai susipina. Greta vietos svarbu aptarti ir laiko
ypatumus. Istorikė Gabrielle M. Spiegel skyrė du laiko modelius: liturginį ir istorinį. Kalbėdama apie holokaustą, tyrinėtoja tvirtina, kad katastrofos akivaizdoje dalis žydų dažnai
net nesąmoningai laiką ėmė suvokti cikliškai, o ne istoriškai;
tipinė žydų reakcija į holokaustą buvo mitologizavimas, ritualizacija; katastrofa su visu iracionalumu buvo įsprausta į
prasmingo naratyvo rėmus. Dėl šios priežasties holokausto
liudijimai dažnai turi tik chronologijos iliuziją, juos sunku
istoriškai struktūruoti. Panašios tendencijos pastebimos ir
B. Ambrazevičienės laiškuose, kuriuose laikas suvokiamas
kaip sustojęs, atsparos taškai yra liturginiai įvykiai (katalikiškos šventės), o individualus kentėjimas suvokiamas platesniame masinės tautų tragedijos kontekste.

B. Ambrazevičienės laiškuose iš Jercevo koncentracijos
stovyklos atsiskleidžia ryški gimtojo krašto (tėviškės) ir
svetimos šalies priešprieša. Ji itin pasireiškia dviejose plotmėse: gamtinėje (metų laikų, gamtos ciklų) ir kultūrinėje
(tautinėje-religinėje). Visų pirma laiškuose ryškus poliškumas: „rytai–vakarai“ ir „šiaurė–pietūs“. B. Ambrazevičienė
rašo: „Mes su ilgesiu žiūrim į vakarus ir galvojam apie savo
namiškius.“ Tėvynė siejama su šiluma ir gamtos atbudimu,
gimtasis kraštas simbolizuoja gausybę, perteklių.
Tremtyje Sibire „pavasariai ne tokie, kaip Lietuvoje“. Nors
ir ten ji atpažino vyturius, kieles ir varnėnus, bet manė, kad
paukščiams „nepatinka čia tas kraštas“. Nepažįstamos gėlių
rūšys nedžiugino. Pasigendama „mėlynųjų žibučių“, tokių
įprastų Lietuvoje, atpažįstamos „tik avikamčės“ (pievinės
raktažolės). Tremtinės stengėsi gaivinti prisiminimus apie
gamtos ciklus Tėvynėje drauge aptarinėdamos, kokios gėlės
pavasarį pradeda žydėti Lietuvoje. Tremties gamta galima
džiaugtis tik tiek, kiek ji primena Tėvynę, o laiškuose namiškiams B. Ambrazevičienei gėrėtis Sibiro gamtos grožiu
atrodė nepriimtina ir net neleistina – tarsi pasijustų gimtojo
krašto išdavike. Svetimo krašto gamtos stebėjimas taip pat
paaštrindavo Tėvynės ilgesį. Kita vertus, gėlės ir žolynai suvokiami kaip laisvės (išėjus iš kalėjimo) simbolis.

Onutė Andriukaitienė ir Bronislava Ambrazevičienė per
obelų žydėjimą. Krasnojarskas. 1952

Tremtis – tai „tolima šiaurė“, kur „mane gainioja kiekvieną dieną šaltas severo vėjas...“, kur „lietus ir sniegas – tai
mūsų draugai“. Laikas ten slinko be galo lėtai, kone stovėjo vietoje. Žodį „šaltis“ laiškuose lydi žodžiai „sukausto /
apkausto“, „spaudžia“. Bekraštėje negyvenamoje girioje
„gailiai verkia rankinių pjūklelių aidas. Kirviai poška negailestingai ir krinta medžiai visu sunkumu...“
Gamta ten – rūsti ir priešiška žmogui, nejaučiančiam ryšio
su gamtos ciklais, ją žalojančiam. Tremtyje B. Ambrazevičienė jautėsi izoliuota ne tik nuo Tėvynės gamtos grožio, bet
ir nuo civilizacijos. Su neslepiama ironija ji rašo: „Argi ne
romantiška gyventi miške. Gali įsivaizduoti čigonišką gyvenimą. Arba vienuolišką tamsiam miške. Tu, Kazeli, gyveni
žydinčiam sode, o aš – žaliuojančiam miške, [...] pagyvensiu
kaip pasakoj.“
Keistas atotrūkio nuo tikrovės pojūtis lydi ir žiemą: „Visas
miškas apsnigtas ir baltas, atrodo pasakiškai.“ Pasak filosofo Gastono Bachelard’o, miškas – tai kažkas iki-manęs,
iki-mūsų; B. Ambrazevičienės laiškuose tėviškės paveikslą
formavo veikiau horizontalės (gimtinės laukai, takeliai) nei
vertikalės.
Šalia gamtinės Tėvynės vaizdinio plotmės B. Ambrazevičienės laiškuose atsiskleidžia ir kultūrinė tematika, glaudžiai
susijusi su konkrečiomis tėviškės vietomis. Tai gimtieji namai, bažnyčia ir kapinės.
Gimtieji namai – tai vieta, „kur prabėgo vaikystės dienos,
jaunystė...“, kur švenčiamos šeimos, religinės šventės (Kūčios, Kalėdos, Velykos) „besėdint už balto stalo“, kur artimieji kartu nuimdavo derlių (pjaudavo rugius, šieną, skindavo
obuolius, uogas), kur verpiama ir audžiama. G. Bachelard’o
teigimu, namai – tai prisiminimų, jų vaizdų, vertybių saugykla. B. Ambrazevičienės laiškuose tai alternatyvi tremčiai

realybė, saugumo sala: „Kiekvieną naktį sapnuoju, kad esu
Lietuvoje pas Jus, su Jumis vaikštau, kalbu. Laiminga, kad
nors naktį užmirštu tą žiaurią tikrovę.“ Gimtųjų namų vaizdinys laiškuose neatsiejamas nuo žydinčio sodo vaizdinio;
tremtinė rašo net sapnuojanti, kaip viskas paaugę, pagražėję,
„nors dabar viskas valdiška“.
Moteriai atrodė nesuvokiama, kaip šeimos puoselėta gimtųjų namų žemė gali priklausyti kolūkiui, svetimiems. Tai
gimtųjų vietų peizaže įsiterpęs grėsmės elementas, kuriam
tremtinė juto kone prietaringą baimę: „Aš, Kazeli, kolkozo
kažko taip bijausi“; „Padėsi savo pusę sveikatos tam jūsų
kolektyvui. Jeigu tam laike dar reikia dirbti prie lempos, tai
to jau per daug.“ Jai atrodė, kad darbas kolūkyje kertasi su
natūraliais gamtos ir žmogaus ciklais, todėl yra pavojingas,
pažeidžiantis nusistovėjusią gyvenimo tvarką.
Kita moters baimė susijusi su gimtaisiais namais: „Tik
kartais pagalvoju, ar pažinsiu savo tėviškę. Juk bus taip pasikeitę per ketverius metus. Juk žmonių taip pat nepažinsiu.
Maži bus užaugę.“ Ši sugrįžimo ir neatpažinimo savoje kaimo bendruomenėje tema kaip motyvas kartojasi ne viename
laiške.
Laiškų autorė „lankėsi“ savo tėviškėje sapnuose – įsivaizduojamam mobilumui tiek geografinėje erdvėje, tiek laike
pasitelkiama paukščio / debesio (sielos) metafora: „Negaliu
susigaudyti savo minčių, kurios kaip sparnuoti paukščiai [...]
nuskrenda toli į praeitį.“ Nors ir tiesiogiai neįvardydama,
laiškuose namus B. Ambrazevičienė apibūdina lizdo metafora: į namus svajojama grįžti taip, kaip paukštis grįžta į lizdą.
Sibiro paukščiai lyginami su tremtiniais: „Geriau vargšelis
skristų į mano Tėviškę.“ Paukščių vardu laiške vyrui B. Ambrazevičienė užkodavo ir lietuvių partizanus: „Kaip dar pas
jus, miške kurapkų yra, ar ne? Laiškų niekas netikrina“ (plg.
„Pasikavojo kaip kurapka sniege“). G. Bachelard’as rašo,
kad nors lizdas yra netvirtas, jis vis dėlto mums žadina saugumo apmąstymus. Jeigu į namus mintimis grįžtama lyg į
lizdą, vadinasi, praeities namai virto dideliu netekto intymumo vaizdiniu.
Kalbėdama apie kitą svarbų tėviškės erdvės tašką – bažnyčią, B. Ambrazevičienė susitelkia į šventiškąjį, ritualinį,
žmones sujungiantį maldos namų aspektą: „Visose bažnyčiose ir kapinėse skamba lietuviškos giesmės, primenančios
mums mirusius ir kas mes esame“; „Visur skamba gegužinės
pamaldos“; „Dar nuėję į Bažnyčią, girdėsit Aleliuja.“ Laiškuose akcentuojama ir gimtosios lietuvių kalbos svarba (tiek
apeigose, tiek kasdieniame gyvenime).
Gimtieji namai B. Ambrazevičienės laiškuose daugiau siejami su vizualiniais įspūdžiais, o bažnyčia – su garsiniais.
Tremtinė guodžiasi: „Aš jau antras Velykas negirdžiu varpų gaudimo. Kaune būdama [kalėjime – U. S.] nors varpus
gaudžiant išgirsdavau.“ Asmenišką jos santykį su tėviškės
maldos namais rodo įvardijimai „mūsų bažnytėlė“, „mūsų
kapinės“.
Kiekviena religinė šventė – tai unikalus, kartu ir amžinas
laiko taškas: „Pasimelskite ir už mane prie Kristaus karsto“;
„Pasimelskit ir už mane nuėję prie gimusio Kūdikėlio, nes aš
nenueisiu prie jo į bažnytėlę.“ Moteris ir tremtyje sugebėjo
išlaikyti tvirtą, nesvyruojantį tikėjimą: „Tokia jau Dievo valia. Reikia viską nuolankiai priimti ir sutikti.“ Per religinius
slėpinius ateina bendros tautos kančios suvokimas: „Juk ne
mes vieni tokie nelaimingi, daugelis tokių.“ Tikėjimas – tai
nenutraukiama jungtis su Tėvyne, artimaisiais, todėl prašoma atsiųsti Tėvynėje pašventintų religinių atributų: „Atsiųskit man Rožančių ir medalikėlį, nes kalėjime iš manęs viską
atėmė“; „Žinau, sėdėdamas už Kūčių stalo prisiminsi mane
[...], mintimis laušim vieną plotkelę ir būsim arti vienas kito.“ Taigi tikėjimas ir tremtyje teikė dvasinės vienybės su artimaisiais, esančiais Tėvynėje ar svetur, galimybę. Vis dėlto
tremtyje ruošimosi religinėms, šeimos šventėms darbus pakeitė mechaniška kasdienybės rutina: „Dabar nereikia nieko.
Lovą pasikloti, į pirtį nueiti kartą į savaitę, nueiti į valgyklą
[...] pavalgyti.“
Religinės šeimos šventės toli nuo Tėvynės tapo ašiniais
momentais: „Jau trečios Kalėdos ir Kūčios kaip aš esu atsiskyrusi nuo Jūsų.“ Tokie išgyvenimai ne tik jungė artimuosius, bet ir juos skyrė; sunkioje valandoje tremtinė pasikliovė
tik Dievu: „Niekas negali suprasti to Tėvynės ir namų ilgesio pats nepatyręs. Ir aš manau, kad ir Jūs manęs pilnai nesuprantat. Ant popierio galėčiau išlieti – bet geriau tegul mato
tai tik Aukščiausias.“ Moteriai nesuprantamas nusigręžimas
nuo Dievo: „Keista, kodėl žmonės į bažnyčią mažai eina.
Gal jau Dievą užmiršo ar šiaip kas...“
Tėviškės kapinės kaip sakrali vieta B. Ambrazevičienei
itin reikšmingos dėl to, kad ten palaidota jos anksti mirusi
motina. Motinos diena ir Vėlinės – tai laikas, kai tremtinė
ypač krimsdavosi, neturėdama galimybės, kaip anksčiau,
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pasimelsti prie motinos kapo, jį papuošti. Tėvynės žemė, kur
palaidoti protėviai, laikoma šventa.
Su karčia ironija laiškų autorė atsiliepia apie Sibiro platybes: „Vienas įdomumas pavažinėti po plačią Tėvynę.“ Jokia
nelaimė neatrodo didesnė už tikrosios Tėvynės praradimą.
Juk namai žmonių gyvenime pašalina atsitiktinumus, be jų
žmonės būtų išsibarsčiusios būtybės. Taip ir B. Ambrazevičienė laiškuose svajones grįžti namo lygina su laivu, sudužusiu į uolas, o gyvenimą – su nepastoviu klajoklio likimu.
Juntamas pastovumo, „įsišaknijimo“ ilgesys: „Viešpatie,
kaip nusibodo trankytis po tą [tolimą] kraštą.“ Tremtinės
laiškuose išreikštas ir nepaprasto bejėgiškumo būnant „kažkur krašte pasaulio“ jausmas: „Aš jau beveik penki metai
kaip palaidota gyva karste – atplėšta nuo gyvenimo, nuo Tėvynės, nuo Tavęs, Kazeli.“
B. Ambrazevičienė Sibiro platybių nykumą priešpriešina
išsivysčiusiai, urbanizuotai Lietuvai: „Iš Kirovo važiavom
11 parų [...]. Teko matyti neblogų vietų, taip pat daugiausia
tuščių laukų. Namai vietomis truputį geresni, bet daugiausia
tokie kaip Kozmučio tik be dūmų. Kiti visai iš molio, net
stogas molinis. Miestų gražių pravažiavom, bet nesulyginsi
su mūsų Kaunu.“
Vis dėlto tremtinei darė įspūdį kalnuotos Krasnojarsko
vietovės egzotika: „Pats miestas tarp kalnų ant Jenisiejos
upės kranto. Kalnai labai aukšti. Pirmą dieną mes nepajėgėm įlipti į kalno viršūnę. Teko tą dieną atsisakyti ir sugrįžti
atgal. Bet praėjusį sekmadienį pasiekėm aukščiausio kalno
viršūnę. Vaizdai iš kalno viršūnės labai puikūs.“
Iš šios ištraukos matyti, kaip tremtiniai stengėsi prisitaikyti
prie monumentalių svetimos vietos mastelių, kaip atkakliai
bandė tą vietą „nugalėti“ – įkopti į viršūnę. Šiuo atveju neatmestina ir intertekstualumo su Jono Biliūno apsakymu „Laimės žiburys“ galimybė – juolab kad laiške seseriai tremtinė
yra rašiusi: „[...] žmogaus laimė greit ir žiauriai sudūžta kaip
tas laimės žiburys.“ Petro Klimo „Skaitymuose lietuvių kalbos pamokoms“ (Kaunas, 1932 m., septintoji laida) tarp kitų
tekstų esama ir J. Biliūno „Laimės žiburio“.
B. Ambrazevičienė rašo: „Aš jau dabar prie visko užgrūdinta, prie visko pripratus.“ Vis dėlto, anot jos, toli nuo Tėvynės žmogus jaučiasi kaip „aras, sugautas į narvą“.

„Mažosios Lietuvos“ kūrimasis tremtyje
Tremtinių tautinis identitetas vienijo juos kaip ir kultūra,
religija, kalba – stiprino jų dvasią ir teikė moralinę paramą.
Tautiečių grupėje radosi alternatyva „iš aukščiau“ primetamiems laisvalaikio leidimo būdams: „Šiandien pas mus didelė šventė, pirma gegužės, [...] pas mus koncertas, šokiai,
kinas. Mes lietuvės rengiamės į gegužines pamaldas sueiti
vietoj koncerto, nes tenai yra kam ir be mūsų eiti, visos tenai
netilpsime.“
Akivaizdu, kad net sunkiomis lagerio sąlygomis buvo
švenčiamos religinės šventės. Tai palaikė tautinę savimonę,
padėjo atsispirti ir išorinei asimiliacijai (Ona Danutė Klumbytė, „Krikščioniškosios pasaulėžiūros atspindžiai 1941 m.
tremtinių gyvenime“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos
suvažiavimo darbai, t. 19, 2005, p. 1560). Sunkiomis sąlygomis ypač aktualus tapo krikščioniškas artimo meilės
principas, dalijimasis su kitu: „Vakar mes valgėm Kūčių
vakarienę. [...] Nors aš šiemet nei plotkelės, nei nieko kito
neturėjau šventėms, išskyrus žuvį ir duoną, bet ačiū, kitos
visko turėjo, taigi ir mane vaišino.“
Nors per Velykas kalinės privalėjo eiti į darbą, anksti atsikėlusios pasimelsdavo, apsirengdavo šventiškai, o didžiausias džiaugsmas, kai nuėjus prie traukinio važiuoti į darbą
jas grąžindavo atgal – mat nereikės laužyti religinio priesako, kad šventinę dieną negalima dirbti. Grįžusios kalinės iš
gautų siuntinių pasiruošdavo šventinį stalą („daugiausia tai
buvo saldumynų“), o jų šventišką nuotaiką dar labiau pagyvindavo iš namų gauti laiškai.
Kita lietuvius lageryje vienijanti praktika buvo tremtinių
choro dainos. Tai iš esmės pasipriešinimo kovos tęsinys
menine forma toli nuo Tėvynės; tai protestas prieš vergiją,
elementarių žmogaus laisvių ir moralinių vertybių išniekinimą. Dauguma tremtinių dainų buvo lyriškos, santūrios.
Dainuota, nors tremties vietose už tai buvo persekiojama ir
baudžiama (Regimantas Gudelis, „Lietuvos tremtinių chorų
ir pasipriešinimo kovų dainų pajautos problematika“, Kūrybos erdvės, 2007, Nr. 6, p. 29).
B. Ambrazevičienė laiške vyrui rašė, kaip net dirbdami
sunkius geležinkelio tiesimo darbus, kasdien po 30 km ligi
darbo vietos važinėdami traukiniu lagerio kaliniai lietuviai
sugebėdavo rasti jėgų pasipriešinti daina: „Taigi parvažiuodamos sudarydavome visą lietuvišką chorą, kurio visi mielai
klausos ir prašo, kad tik daugiau dainuotume. Taigi ir rūsijos
žemėje skamba lietuviška daina.“
Kita pasipriešinimo priespaudai forma lageryje – juokas:
susitikę lietuviai „pašposindavo“ ir pasidalydavo rūpesčiais
bei džiaugsmais. Lagerio kaliniai neleisdavo vienas kitam
liūdėti, paguosdavo: „Kartais mergaitės mane subara, kad
esu per daug rimta.“
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Rūpinimasis vieno kitu tremtyje pasireikšdavo ir labdaros
darbais – ligonių lankymu ar slaugymu (Klumbytė, p. 1560).
B. Ambrazevičienė, gavusi 15 poilsio dienų, slaugė smarkiai
sergančią lietuvaitę. Vis dėlto ne visa bendravimo su tautiečiais patirtis lageryje nuspalvinta vien šviesiomis spalvomis.
Laiškuose juntamas nusivylimas tautiečių žmogiškąja prigimtimi: „Nors mūsų lietuvių yra nemažas būrelis, bet kartais pasijuntu tokia viena svetimam krašte. [...] Šie mūsų lietuviai,
čia atsidūrę, yra pasidarę savamyli, parsidavėliai ir neapkenčia vienas kito. [...] Kaip lengvai ir pigiai mūsų lietuvaitis
parsiduoda svetimtaučiams. Kartais net užmiršta savo kalbą.
Užmiršta visiškai žmoniškumą ir viską, kas yra Lietuviška.“
Lietuviškumas, lietuvių kalba – itin svarbūs veiksniai, rodantys tautiečio moralinį lygį lageryje. Tačiau tautybė nebuvo svarbiausias dalykas, žmogaus vertę daugiausia lėmė
jo asmeninės savybės. B. Ambrazevičienė lageryje draugavo
su latve: „Tai labai gera mergaitė. Jinai jau moka lietuviškai.
Mes esam visą laiką kartu, kaip tik atvažiavau į rūsiją“; „Išmokau jau ir latviškai kalbėti – draugė išmokino, o aš ją –
lietuviškai. [...] Ji man kaip tikra sesuo, o aš jai – taip pat.“
Neretai tremtinių išlikimas priklausė būtent nuo jų gebėjimo susiorganizuoti į glaudžias, etniniu pagrindu susitelkusias
bendruomenes, kurios ne tik rūpindavo labiau pažeidžiamais
nariais (vaikais, seneliais, jaunomis moterimis), užtikrindavo
geresnius darbus ir maistą, bet ir padėdavo atsilaikyti prieš
organizuotas nusikaltėlių gaujas (Tomas Balkelis, „Ethnicity and Identity in the Memoirs of Lithuanian Children Deported to the Gulag“, in Maps of Memory: Trauma, Identity
and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States, ed.
by V. Davoliūtė, T. Balkelis, Vilnius: Institute of Lithuanian
Literature and Folklore, 2012, p. 64). Dukters Marytės Ambrazevičiūtės pasakojimas liudija, kokie draugiški santykiai
vyravo Krasnojarsko 2-osios plytinės darbininkų lietuvių
bendruomenėje: „Sunku, taigi valgyt kartais neturėdavo [...],
vaikinai ateina, sako, ar jūs, mergaitės, dar turit ką valgyt
[...], žiūri puodus, ar turi ką valgyt. Pamato, kad neturi, tai
jie dar atneša paskui, nu dalindavos, draugiškai ten lietuviai
labai sutikdavo.“
B. Ambrazevičienės albume esama 1953 m. datuotų „pirmųjų lietuviškų laidotuvių“ nuotraukų. Tremtyje moralinė
pareiga buvo dalyvauti tautiečių laidotuvėse, tai taip pat sujungdavo žmones (Klumbytė, p. 1560). Kalbant apie Krasnojarsko 2-osios plytinės darbininkų lietuvių bendruomenės
gyvenimą reikėtų išskirti jų minėtas šventes: vardadienius,
Kūčias ir Kalėdas, Naujuosius metus, Vasario 16-ąją. Itin
sakrali šiai bendruomenei buvo Kūčių vakarienė: „Kūčias ir
Kalėdas šventėme visi lietuviai kartu pas mus. [...] Valgių turėjom įvairiausių, nemažiau, kaip kad Lietuvoj kad būdavo.
Dešimtą valandą susirinko visi prie Kūčių stalo. Buvo pasakyta graži kalba, visi prisiminėm savo namiškius, pasimeldėm, laužėm bendras plotkeles [...], palinkėję vieni kitiems
laimės, pradėjome Kūčių vakarienę, nors toli nuo savo Tėvynės, tolimam Sibire susirinkę saujelė lietuvių, bet buvom visi mintimis brangioj Tėvynėj pas savo namiškius. Tai pirma
Kūčių vakarienė laisva po kalėjimo ir lagerio. Buvo išgerta
ir vyno, degtinės nebuvo per vakarienę. Per vakarienę visi
sutarėme ant rytojaus nueiti pas fotografą ir nusifotografuoti
prisiminimui. Ant rytojaus taip ir padarėme.“
Taip simboliškai Atpirkėjo krauju (vynu) žmonės buvo sujungti lyg ir šeimos, giminystės ryšiais. Tokį įvykį reikėjo
įamžinti. Kone visiška abstinencija irgi tapo tam tikra pasipriešinimo smukdančiai, demoralizuojančiai aplinkai forma:
lietuviai alkoholį vartojo saikingai, vengė degtinės (ant Kalėdų stalo – tik vynas). Stengtasi nenusižengti religiniams
draudimams: „O klausi, ar ir gavėnioj šokam ir dainuojam,
tai pasakysiu, kad pašokam tik per Užgavėnes.“
B. Ambrazevičienė, nors ir patyrė nuoskaudų, tautiečius
apskritai vertino teigiamai, jautė su jais gyvą ryšį: „Dabar
ir pas mus bus lietuviškas linksmesnis kampas.“ Daugelyje
tremties vietų lietuvių tremtiniai sugebėjo organizuoti kultūrinę, socialinę veiklą; šių susitikimų metu lietuviai bendraudavo, linksmindavosi šokdami ir dainuodami; užsimegzdavo
net naujų pažinčių – taip buvo sukurta ne viena šeima (Balkelis, p. 66). B. Ambrazevičienės draugė Onutė su vyru Jonu
Andriukaičiu susituokė taip pat tremtyje.
Lietuvių bendruomenės susirinkimuose tautiečiai galėdavo prisiminti ir pajusti priklausymą tautai ir turį šaknis; ten
jie galėdavo išgyventi Tėvynės ilgesį ir juo dalytis (Balkelis,
p. 71). Vis dėlto ne visi tautiečiai buvo noriai priimami į šią
bendruomenę. Dėl asmeninių būdo savybių susikompromitavusius („savimylas“, „gudrius“) ar įtartinus asmenis buvo
stengiamasi išstumti: „Taip pat yra ir Ivanauskų Antosė. […]
Jai nelabai čia sekasi, nes atvažiavus susidarė apie save ne
kokią nuomonę lietuvių tarpe. Visi jos kažkaip vengia ir negerbia, man taip pat nepatogu, nors aš stengiuosi ją prieš visus
užstoti. Laiko ją raudona. Su manim taip pat ji ne atvira.“
Taigi matyti, kad būta ir tautiečių „ištremtų“ tremtinių; nė akimirkos nebūdavo pamirštama, kad šalia gali atsirasti išdavikas.

– Ugnė Sinkevičienė –
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Demaskavimas
Atkelta iš p. 7

Ar jums dar kyla klausimų, kodėl šią būtybę reikia ginti ir globoti? Atraskite savo širdy tą mažytį
čiobrelio daigelį, daugiau nieko daryti nereikės.
Vargšas, ligotas šunelis kankinamas tikrai nepavydėtinos situacijos tiesiojoje žarnoje. Ten susidariusi kišenė (taip nutinka ir dvikojams) ir tuštinimosi
procesas tiek apsunkęs, kad beveik neįmanomas.
Reikalinga operacija. Nedoras senis ruošiasi, o jam
asistuoja čiobrelių mergina, prie senio keiksmų ir
karštakošiško elgesio jau pripratusi. Klusniai atlieka paliepimus, operacinėje griežta hierarchija, juk
čia gelbėjamos gyvybės, tvarka turi būti. Šunelis
svarbiausias, tad visai nė motais vienas ar kitas rusiškas „priežodis“, pakeltas tonas.
Eilinį profesinį paliepimą vykdanti asistentė įkiša pirštą į šuns tiesiąją žarną. Tikrai taip. Tokia procedūra pasitaiko gal kartą per dvejus metus. Sunki
operacija. Ten reikia kažką surasti, užčiuopti ir užspausti arba išversti ir prilaikyti. Na, jūs suprantate,
apie tai galvoti tikrai nėra malonu, bet reikalinga.
Šuneliui reikalinga ir šiaip reikalinga.
Čiobrelių merginai sunkiai sekasi tai atlikti – ne
kasdien juk. Senis širsta: „Greičiau, kiek ten kaišiosi, viens du ir padarai.“ Visgi gal ne „viens du“,
kartais žmogui nesiseka ir batus užsirišti, o šis ruošiasi į dukros krikštynas ir visai nebūna išgėręs.
Merginai vėl nepavyksta.
Senis imasi priemonių. „Ką tu – kišti nemoki?“ –
savo pirštu stveria merginai už iškirptės, užkabina
liemenėlę ir gerokai papurto. Asistentė įsitempia,
truputį atšoka, kažką šūkteli, jos pirštas vis dar šuns
tiesiojoj žarnoj. Operacija atliekama. Šuo nugaišta.
Kitą dieną čiobrelių mergina išeina iš darbo.
Nedoras senis tiesiog pasipiktinęs dėl tokio netikėto darbuotojos sprendimo. Žinoma, supranta, kas
ir kaip, bet, anot jo, tai buvo tik pamokymas, kitą
kartą jau žinos, kaip kišti pirštą. Gal jį mama taip
mokė.
O aš manau, seniui atėjo metas išmokti didžiąją
pamoką! Nieko negaliu padaryti, yra situacijų, kai
esu neįgalus praleisti pro akis, praeiti pro šalį, nekreipti dėmesio. Turbūt taip yra tik dėl to, kad galybę kažkam svarbaus vyksmo praleidžiu pro akis,
lyg tai būtų jūrų žolės, o aš naras su akvalangu.
Sakau: parašysiu straipsnį, nusiųsiu kur nors, gal
išspausdins.
Mergina sako: ne, ne, o kaip ten dirbantys žmonės, jie juk nekalti! O jeigu klinika bankrutuos?
Paskutinis lapas nuo obels nukrito, kai paaiškėjo,
jog čiobrelių merginą norima apgauti, išnaudoti ir
materialiai! Vietoj penkių šimtų eurų už neišnaudotas atostogas buvo brukama du šimtai, maždaug:
„Imk ir neklausinėk, nenorėk pyktis su nedoru seniu.“ Ar tai nėra žmogaus pažeminimas aukščiausia
forma? Esu įsitikinęs, kad taip vis dar vyksta daugelyje abejotinos reputacijos darboviečių. Liūdna,
labai liūdna.
Nedoras senis gavo sumokėti visą sumą, nes į
pagalbą buvo pasitelkta profesionali konsultacija.
Užteko vieno skambučio.
Sakykime, kai skauda! Gal pro šalį eis gydytojas
ar burtininkas – padarys, kad neskaudėtų. Mes juk
gerokai primiršę bendravimą tiesiog mintimis. Kalbėkime. Ne visada būtina skųstis. Niekas nemėgsta
skundikų. Demaskavimas yra visai kitas dalykas ir
skamba šauniau. Būkite detektyvais iš Holivudo
filmavimo aikštelių. Po galais, jeigu jus kas skriaudžia, o jūs švelnus kaip kuokštas smilgų, pagautas
gūsingo kalvų vėjo, arba esate tiesiog per geras, parašykite man, o aš parašysiu tekstą, gal kas išspausdins. Gal pavyks tokio ar kitokio senio negatyvą
transformuoti į kelių ar net keliasdešimties žmonių
pakilų drąsos šuorą, pirmą žingsnį į taip trokštamą
pokytį, į suvokimą, galų gale.
Dėl manęs nebijokite, aš daug neturiu, bet to, ką
turiu, niekas iš manęs atimti negali. Tai yra empatija. Dėl to kartais verkiu. Kartais sapnuoju košmarus. O kai nuogas vaikštau ant žolės – iš miško
ateina stirnos.

– Simonas Bulotas –
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Oulu zinai: vietinės kultūros kronikos ir necenzūruojama raiška
Atkelta iš p. 5

Esos turinys ir stilius stebina daugialypumu: nuomonės,
ištraukos, kelionių pasakojimai, tiriamosios žurnalistikos
straipsniai, muzikiniai interviu, trumpos žinutės ir netgi
gydytojo skiltis. Be to, Esa demonstruoja vyrišką grožį sukrusti verčiančiose nuotraukose žurnalo viduryje. Taip pat
nagrinėjami ir karščiausi politikos klausimai.
PERNELYG GEROS NAUJIENOS

„Kallioparty“10 yra požeminė treniruočių
vieta ir riedlentininkų salė, suplanuota
Oulu centre. Dėl šio projekto Oulu miesto taryba susitarė 2010‑11‑08. Paprastoje uoloje 25 metrų gylyje bus išraustos
patalpos, kuriose tilps 600 grupių ir
riedlentininkams skirta konstrukcija.
Susibūrimų ola bus pėsčiųjų gatvės Rotusaari apačioje, Kauppurienkatu gatvės
link. Angos pabėgti išeis į Hallituskatu
ir Autoranta gatves.
Pradinis „Kallioparty“ statybos išlaidų vertinimas – 61 mln. eurų, iš kurių
27,9 mln. – miesto centro nekilnojamojo
turto dalis ir 3,1 mln. – miesto valdžios
dalis. Likę pinigai bus surinkti pridavus
tarą. „Kallioparty“ statomas gyventojams
pradžiuginti ir pakelti ūpą, nepaisant
sudėtingos finansinės miesto padėties.
(Esa, 2011, Nr. 6)

Po 2000-ųjų taip pat pasirodė laikraštukas Born 2 Lose,
kuriame pristatomas Oulu grafičių menas. Pankų žurnalų
tradiciją tęsė ir Šurmulio dienos, atsiradusios kartu su pankų muzikos festivaliu, žurnalas Maximum Hugs and Roll,
Švelnumas ir jaunų moterų „kalių klubo“ kuriami „kalių žurnalai“. Asociacija „Kulttuuribingo“ 2012 m. gruodį irgi išleido savo laikraštį. Kempelėje leidžiamas muzikos žurnalas
Aurora Urealis, o Liminkos meno mokykloje sukurti nepriklausomi komiksų leidiniai dažnai atsiduria Oulu.
REDAQCIJOS ŽODIS + REDAGTSIJOS ŽODIS +
REDAKCIJOS ŽODIS

Šitas laikraštis gana svarbus bet ne
per svarbus bet svarbus Mums vidurio suamiams (sic!) (keografiškai vidurio), kurie buvo nuošalėj palygint su tais kitais
mažaisiais žurnalais. Rašalo dėmė yra mūsų at[s]akymas į neužduotą klausimą KUR
UŽTRUKO PIETŲ LAPLANDIJOS ALTERNATYVUS
LAIKRAŠTIS??????;???&$?
[A]š, Jurgenas af Maximalizatorius,
kartu su vyriausiuojuojuoju redaktoriumi
studentu mano draugu ps███, panko ir mažų
žurnalų entuziastu juxu, mūsų rinkėju,
virtuoziškai meistrišku dviejų pirštų
spausdinimo sistemos techniku, priimame
mums mestą išsūkį ir metame iššūkį. kartu
atsakome į aukčiau užduotą klausimą ČIA.
STEBUKLINĖ PASAKA PABŪKLINĖ SĄSAGA PASAGA PASAKA+PASAGA KURI SAUGO...
Vyras nuėjo žvejoti praėjo pusė valandos kol vyras sugavo pirmą žuvį per tą
išvyką žuvis buvo žaliais ir violetiniais dryžiais ir rūkė hofnar cigarus ir
dainaaavo dainą apie geeeerrrrvę skridusią į tiurrrrvęę
ISTORIJA APIE VYRIAUSIOJOJO REDAKTORIAUS PAGAL UŽSAKYMĄ SUKURTĄ GABALĄ
Kartą buvo gabalas kuris ilgai ir laimingai gyveno.
HUI HAI

ŠIS LAIKRAŠTIS YRA CENZUARAS=IR LIGONIŲ
SENATO NUVERTINTAS:
(Anoniminė rašalo dėmė)
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Kalbinant subkultūrų žurnalų sudarytojus akis bado leidinių atsiradimo kontekste vyravęs nepritapėliškumas ir
maištas prieš visuomenės normas bei skirstymą į socialines
klases. Draugų ratas ir subkultūra suteikė kūrėjams galimybę būti savimi ir laisvai save realizuoti norimu būdu. Kauko
Röyhkä puikiai apibūdina bandymą prisitaikyti visuomenėje
žurnalo Tilt Zeitung laikais: „Kažkaip buvo labai svarbu, kad
tave išgirstų. Esam, kokie esam, ir darom tai, ką darom. Mes
jokiu būdu nenorėjom per greitai prisitaikyti šitoj suomiškoj
visuomenėj. Mums atrodė, kad tas prisitaikymas buvo kažkas siaubingo – tai buvo kaip mirtis.“
Iš Anoniminės rašalo dėmės vyr. redaktoriaus Kinnuneno-Juxo interviu taip pat paaiškėja, kad priešpriešų būta ir tarp
skirtingų jaunimo grupių: „Žurnalo leidyba buvo tarsi tam
tikra meninė socialinė išraiškos forma: žiūrėkit, aš sugebėjau padaryti kažką, apie ką jūs, kaimiečiai, nė nesusimąstėt.
Akistata buvo neišvengiama, nes visokius ledo ritulininkus
erzino, kad būta kažko, kas nebuvo ledo ritulys ir dėl to jiems
nesuprantama, ir kad kažkas tuo dar ir didžiavosi.“
Komiksų žurnaluose Burbulas ir Atsuktuvas esminis dalykas buvo komiksų leidyba ir jų kultūros stiprinimas. Gėdos
pirštu galima besti į komercines „komiksų šiukšles“ arba į
Oulu miesto jaunimo įstaigą, kurios biurokratija stabdė kultūrinių ir jaunimo organizacijų veiklą. Užuot spausdinus tai,
kas būtų įtikę sostinės kritikų skoniui, buvo leidžiami tokie
komiksai, kokių norėjosi. Žurnaluose remiami suomiški komiksai ir vietinę komiksų kultūrą stengiamasi atgaivinti organizuojant renginius ir parodas.
„Ideologija buvo komiksai, – apibendrina Koskela. – Buvo
pastišų, istorinių ir politinių komiksų. Norėjom juos spausdinti, rėmėm juos. Atradom leidybos nišų: užsidegėm patys
ir uždegėm kitus kurti.“ Pavyzdžiu buvo laikomas pankų demokratiškumas: „Kiti sukūrė grupes ir ėmė groti – tai buvo
iš esmės tas pats.“
Esa su juodo humoro gaidele vaizduoja jaunų suaugusių
vyrų gyvenimo būdą, kurio dalis – visų pirma iš subkultūrų
perspektyvos stebėti vietos kultūrą ir jai priklausyti. Pasak
redaktorių, Esa gina silpnesnius ir besipriešinančius, ironiškai vaizduoja gyvenimiškas situacijas, pavyzdžiui, nedarbą.
Painus tarnybų pasaulis ir biurokratijos vingiai aptariami
ne viename straipsnelyje ir komikse, Esoje galima rasti ir
„Kelos“11 dokumentų fotokopijų. Straipsnyje „Trijų langelių
klientai“ darbo biržai, „Kelai“ ir socialinei tarnybai skiriami
taškai, remiantis tų įstaigų laukiamųjų jaukumu. Nepalenkiama žurnalo pozicija ir turinio drąsa puikiai atsispindi viename iš Esos interviu: „Dalykus daryti rimtai, tikint savimi,
linkstant į vieną pusę, kitai – parodant užpakalį. Toks pat
ir sutikimas. Vieni dievina, kiti nekenčia. Tačiau mes to ir
norėjom. Visai gerai nėra žiauriai gerai.“
Kadangi zinų sudarytojai savo rankose laiko visas vadžias
nuo idėjų iki praktinio įgyvendinimo ir sklaidos, kūrybingumas liejasi per kraštus. Temos ir priemonės, kurių vengiama
masinėje žiniasklaidoje, yra įprasta subkultūros leidinių medžiaga.
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Ir pabaigoje atokvėpis – patarlės ir priežodžiai iš Esos
(2011, Nr. 6):
Draugas kalba priešais – smaukalius už
nugaros.
Kiekvieną sekundę kur nors gimsta smaukalius.
Smaukalius avies kailyje.
Jei iš pirmo karto nepasiseka – pasmaukyk.
Pasmaukymas per dieną atitolina daktarą.
Gyvenimas be humoro – kaip smaukalius
be kavinių.
Ir iš Anoniminės rašalo dėmės (1981, Nr. 3):
Bezdėjimas padeda išlikti žvaliam.
Nesmirdantis bezdalas – tai daug triukšmo dėl nieko.
Bezdalas yra šūdo vaikas.
Bezdalas – išsilavinimo gūsis.
Kur bezdalai du – ten nenuobodu.
Tai bezdalai!
Bezdalai – vienintelis vargšo džiaugsmas.
Bezdalai – tai kultūros namai.
AR YRA KAS NUOSTABIAU 			
UŽ RUDENIŠKĄ 		
LIETAUS RYTĄ? 				

„Kaltio“, 2015, Nr. 2
Vertė Urtė Liepuoniūtė

Tyčiojimasis iš institucijų ir aukštosios kultūros, ideologijų ir religijos parodijavimas, seksualumo ir nuogybės

Spausdino UAB Valdo leidykla,
P. Cvirkos g. 4–2, 20131 Ukmergė.

vaizdavimas, smurtas, svaigalai, pareigūnų pašiepimas ir t. t. –
kontrkultūrinėmis laikomos temos kartojasi kiekviename
atidžiau tyrinėtame leidinyje. Užgniaužtos mintys, nuomonės ir iliustracijos zinų puslapiuose išsiveržia konkrečia forma – įvilkta į humorą.
Įprastais žanrais ir straipsnių tipais žaidžiama painiojant
fikciją ir naujienas, reporterį paverčiant įvykio dalyviu, iškreipiant posakius ir reklamuojant dalykus, kurie neegzistuoja. Vadinamosios gonzo žurnalistikos (kai reporteris yra
tiesioginis pasakojamų įvykių dalyvis) bruožai ypač pastebimi koncertų apžvalgose ir Esos tiriamuosiuose straipsniuose
apie narkotikų bandymus. Piktnaudžiaujama nusistovėjusiais pasakojimo būdais, pavyzdžiui, pasaka ir jos pradžios
formuluotėmis „kartą gyveno...“, laimingomis pabaigomis,
jos absurdiškai naudojamos istorijoms apie smurtą, transformacijas ir seksualumą įrėminti.
Populiariosios kultūros personažai ir žvaigždės pagrobiami ir įmetami į jiems nebūdingas aplinkybes, į sukrypusią
realybę, kurioje jie nušviečiami visai nauja šviesa. Disneyaus
personažai ir populiariosios kultūros stabai, tokie kaip Elvis Presley, Bobas Dylanas ar Džeimsas Bondas, subkultūrų
žurnaluose patiria dar neregėtų nuotykių. Taisyklingą rašybą
ir griozdišką knyginę kalbą keičia šnekamoji, alogiškas siužeto plėtojimas ir keiksmažodžiai.
Zinai suteikia balsą subkultūrų bendruomenėms, kurios žiniasklaidoje reprezentuojamos vangiai ir dažnai klaidingai.
Žurnalai turi svarbią užduotį: fiksuoti ir stiprinti vietos subkultūrą. Neaukštai iškelta leidybos kartelė suteikia galimybę pasirodyti tiek turiniu, tiek stiliumi savitiems leidiniams,
kuriuose nereikalaujama būti srities profesionalais, laikytis
oficialių leidybos principų ir kurie neturi duoti pelno.
Nors tokie leidiniai dažnai būna orientuoti į uždaras grupes, įdomių skaitinių juose gali rasti ir nepriklausantieji
subkultūroms. Laužant žiniasklaidos vertinimus ir normas,
užgniaužti įpročiai ir pateikimo būdai iškyla kaip savaime
suprantami. Su šablonais nesitaikstantys zinai veikia kaip
puikus priešnuodis prieš bet kokį susireikšminimą ir pernelyg rimtą savęs vertinimą.
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Kallio suomiškai – akmenų uola, skardis.
Suomijos socialinio draudimo tarnyba.

Redakcijos ir autorių nuomonės nebūtinai sutampa.
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suteikė 20 000 Eur paramą projektui „Šiaurės Atėnai“:
kultūros ir kritikos paralelės“ (p. 1–3, 6–7, 10–11,
14–16); Lietuvos kultūros taryba – 3 200 Eur projektui
„Skaitykla Nr. 5“ ir 11 535 Eur projektui „Vertimai:
pasaulio literatūros tekstai“.

