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B. Akuninas: Europoje klesti šeimos ir šeiminių vertybių kultas

J. Jarmuscho „Patersonas“ – apie trilijonus molekulių

Torpedoms viskas iš pradžių atrodė kaip mentų padstava

Mūsų priešams
ÉrIc AllIEz,

MAurIzIo lAzzArAto

George Rodger. Stebint 1944-ųjų Vezuvijaus išsiveržimą. Italija

Mes išgyvename pilietinių karų subjektyvacijos laikotarpį. 
Rinkos triumfo, valdymo automatizavimo ir depolitizuotos 
skolos ekonomikos laikai mums nesibaigė; mes negrįžtame 
į „pažiūrų“ ir konfliktų tarp jų epochą. Mes įžengėme į nau�
jų karo mašinų kūrimo laikotarpį. 

Debesys atneša audras, o kapitalizmas ir neoliberalizmas – 
karus. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje vykęs finansinio 
sektoriaus stiprėjimas vedė į totalinį karą ir revoliuciją Rusi�
joje, 1929 m. krizę ir pilietinius karus Europoje, o dabartinis 
finansinio sektoriaus stiprėjimas mus veda į globalų pilietinį 
karą ir kontroliuoja visus jame kylančius prieštaravimus.

Nuo 2011 m. daugybė pilietinių karų subjektyvacijos pa�
vidalų iš esmės pakeitė tiek kapitalo semiologiją, tiek kovų 
pragmatiką. Eksperimentuose, kuriuose buvo panaudoja�
mos karo mašinos (JAV vykusiame judėjime „Okupuoki�
me Volstritą!“, Ispanijos judėjime „Indignados“, studentų 
judėjimuose Čilėje ir Kvebeke bei 2015 m. judėjimuose 
Graikijoje), nelygiomis jėgomis buvo kovojama prieš sko�
los ekonomiką ir diržų veržimosi politiką. Arabų pavasaris, 
didieji protestai Brazilijoje ir Gezi parko susirėmimai Turki�
joje tapo signalais, liudijančiais organizuotumą ir netvarką 
globaliuose Pietuose. „Nuit Debout“ Prancūzijoje pratęsė 
konfliktų ir okupacijų ciklą, 1989 m. prasidėjusį Tiananme�
no aikštėje. Neoliberalizmas skatina autoritarinę ir polici�
nę post-demokratiją, kuriai vadovauja rinkos technologai, 
kurstantys grobuonišką rinkos ekonomikos politikos lieps�
ną. Tuo metu naujoji (arba „stiprioji“) dešinė skelbia karą 
užsieniečiams, imigrantams musulmonams ir žemiausioms 
klasėms, į kuriuos kreipiasi kaip demoniškumo etiketę pra�
radusi kraštutinė dešinė. Ši kraštutinė dešinė atvirai savinasi 
pilietinių karų erdvę ir ją pajungia kurstydama naujas rasi-
nio pobūdžio klasių kovas. Kad subjektyvacijos procesuose 
kuriama neofašistinė hegemonija, patvirtina atsinaujinę ka�
rai dėl moterų autonomijos ir tapsmo seksualine mažuma, 
išplėtę endokolonijinio pilietinio karo erdvę.

Neribotos Thatcher ir Reagano laikų deteritorizacijos 
epochą keičia rasistinė, nacionalistinė, seksistinė ir homofo�
biška Trumpo reteritorizacija – jis jau tapo naujojo fašizmo 
lyderiu. Amerikietiškoji svajonė tapo nemigos kankinamos 
planetos košmaru.

Tarp, viena vertus, jėgas sujungusių Kapitalo karo mašinų 
ir, kita vertus, naujųjų fašizmų bei jiems besipriešinančių 
daugialypių kovų prieš pasaulinę naujojo kapitalizmo sis�
temą žioji bedugnė. Tai ne tik politinė, bet ir intelektinė be�
dugnė. Šiame tekste koncentruojamasi į tuštumą, sumišimą, 
išstumtąjį teorinį ir praktinį turinį, kuris visgi nuolat išlaiko 
svarbą kalbant apie revoliucinių judėjimų galią ir bejėgišku�
mą – „karo“ ir „pilietinio karo“ sąvokas. 

„Jaučiamės kaip kare“, – tokie žodžiai buvo girdimi Atė�
nuose 2015 m. liepos 11–12 d. Aišku, kodėl. Gyventojai 
susidūrė su išplėtota besitęsiančio karo dėl skolų strategija: 
remiantis šia strategija buvo užbaigtas Graikijos griovimas 
ir paskatinta „besikuriančios Europos“ savidestrukcija. Eu�
ropos Komisijos, Europos centrinio banko ir Tarptautinio 
valiutos fondo tikslas niekada nebuvo derybos ar kompro�
miso ieškojimas – tai buvo priešo sutriuškinimas atvirame 
lauke. 

Teiginys „jaučiamės kaip kare“ turi būti tučtuojau patai�
sytas: tai yra karas. Karo ir ekonomikos abipusiškumas yra 
pati kapitalizmo esmė. Carlas Schmittas jau senokai atsklei�
dė neoliberalizmo „pacifistinę“ veidmainystę; jis iš naujo 
parodė ekonomikos ir karo tęstinumą: ekonomikoje karo 
tikslų siekiama kitomis priemonėmis („kreditų blokavimu, 
embargu žaliavoms, užsienio valiutos nuvertinimu“).

Du aukšti Kinijos oro pajėgų pareigūnai Qiao Liangas ir 
Wang Xiangsui finansines atakas lygina su „bekraujais ka�
rais“, šalta prievarta, kuri yra tokia pat žiauri ir paveiki kaip 
„kruvinuose karuose“. Jie aiškina, kad kartu su globalizaci�
ja, „kalbant siaurąja prasme, apribodami mūšio erdvę, mes 
plačiąja prasme pavertėme mūšio lauku visą pasaulį“. Karų 
ekspansija ir jų rūšių padaugėjimas leidžia kalbėti apie tęs� Nukelta į p. 4

tinumą tarp karo, ekonomikos ir politikos. Tačiau liberaliz�
mas jau nuo pat pradžių buvo totalinio karo filosofija.

(Regis, popiežiaus Pranciškaus balsas buvo šauksmas ty�
ruose, kai jis su politikams, visokio plauko ekspertams ir net 
labiausiai užkietėjusiems kapitalizmo kritikams nebūdingu 
aiškumu pareiškė: „Pripažinkime, kad pasaulyje tvyro karo 
būvis… Kai kalbu apie karą, kalbu apie tikrą karą. Ne religi�
nį karą. Ne. Vyksta interesų karas. Vyksta karas dėl pinigų. 
Vyksta karas dėl gamtos išteklių. Vyksta karas dėl žmonių 
užvaldymo. Tai – karas.“)

Tais pačiais 2015 m., praėjus keliems mėnesiams po Grai�
kijos „kairiųjų radikalų“ sutriuškinimo, Prancūzijos Respu�
blikos prezidentas lapkričio 13-ąją pareiškė, kad Prancūzija 
„kariauja“, ir paskelbė nepaprastąją padėtį. Įstatymas, leidęs 
jam tai padaryti – suspenduoti „demokratines laisves“ dėl 
to, kad būtų užtikrintos „ypatingos“ galios viešajam saugu�
mui administruoti, buvo priimtas 1955 m., kolonijinio karo 
Alžyre metu. 1984 m. Naujojoje Kaledonijoje ir 2005 m. 
„priemiesčių riaušių“ metu įvesta nepaprastoji padėtis vėl 
atkreipė dėmesį į kolonijinius ir postkolonijinius karus.

Tai, kas tą siaubingą lapkričio naktį nutiko Paryžiuje, kas�
dien nutinka Artimųjų Rytų miestuose. Tai košmaras, nuo 
kurio bėga milijonai Europą „užplūdusių“ pabėgėlių. Jie 
akivaizdžiai iliustruoja seniausią kolonijinę technologiją, 
kai migracija reguliuojama ją „apokaliptiškai“ pratęsiant 
„amžinais karais“, pradėtais krikščionio fundamentalisto 
George’o Busho ir jo neokonų kabineto. Neokolonijinis ka�
ras nebevyksta tik pasaulio „pakraščiuose“. Jis visais būdais 
bando apimti „centrą“: kuriama „vidinio priešo islamisto“, 
imigranto, pabėgėlio ir migranto figūra. Nepaliekami ramy�
bėje ir amžini atstumtieji: vargšai ir nuskurdę dirbantieji, 
tie, kurie dirba nepastovius darbus, ilgalaikiai bedarbiai ir 
„endokolonizuotieji“ abiejose Atlanto pusėse…

„Stabilumo paktas“ („finansinė“ nepaprastoji padėtis Grai�
kijoje) ir „saugumo paktas“ („politinė“ nepaprastoji padėtis 
Prancūzijoje) yra dvi tos pačios monetos pusės. Nuolatinis 
pasaulinės ekonomikos ardymas ir restruktūrizacija, kredi�

tų ir karo srautai bei juos integruojančios valstybės sudaro 
sąlygas šiuolaikinio kapitalizmo egzistencijai, gamybai ir 
reprodukcijai.

Pinigai ir karas sudaro globalios rinkos karinę politiką, 
dar vadinamą pasaulinės ekonomikos „valdymu“. Europoje 
ją įkūnija finansinė nepaprastoji padėtis, kuri iki minimumo 
apriboja dirbančiųjų teises ir teises į socialinę (sveikatos, 
švietimo, būsto ir t. t.) apsaugą; o prieš terorizmą nukreipta 
nepaprastoji padėtis suspenduoja jų nebesamas „demokrati�
nes“ teises.

Pirmoji mūsų tezė yra tokia: karas, pinigai ir valstybė yra 
kuriančios arba, kitaip tariant, ontologinės kapitalizmo jė�
gos. Politinės ekonomijos kritikos nepakanka: ekonomika 
ne pakeičia karą, o tęsia jį kitomis priemonėmis, kuriomis 
ją neišvengiamai aprūpina valstybė; tai finansinis regulia�
vimas ir įteisintas galios monopolis vidiniams ir išoriniams 
karams. Nagrinėdami kapitalizmo genealogiją ir norėdami 
pažvelgti į jo raidą, turime visada omenyje turėti politinės 
ekonomijos, karo ir valstybės kritiką. 

Turto kaupimas ir monopolizacija, kurią vykdo kapitalas, 
ir galios kaupimas ir monopolizacija, kurią vykdo valstybė, 
yra neatskiriami. Be išorinių ir vidinių karų, kuriuos valsty�
bė kelia šiapus savo sienų, nebūtų įmanoma kaupti kapitalo. 
Ir atvirkščiai – be turto plėšimo ir suprekinimo, kurį vykdo 
kapitalas, valstybė negalėtų vykdyti savo administracinių, 
teisinių ir valdymo funkcijų ar organizuoti vis galingesnių 
armijų. Gamybos priemonių nusavinimas ir vykdomosios 
galios priemonių pasisavinimas yra formuojamo kapitalo ir 
paraleliai jam kuriamos valstybės atsiradimo sąlygos. 

Bet apie kokį „karą“ mes kalbame? Ar „globalaus pilieti�
nio karo“ samprata, kurią tais pačiais 1961 m. pasiūlė Carlas 
Schmittas ir Hannah Arendt, pasibaigus Šaltajam karui gali 
tapti tinkamiausia formuluote siekiant įvardyti šį reiškinį? 
Ar naujuosius globalizacijos konfliktus įmanoma apibrėžti 
tokiomis kategorijomis kaip „amžinas karas“, „teisingas ka�
ras“ ar „karas su terorizmu“?

Kapitalizmo istorija nuo pat pradžių siejasi ir yra kuria�
ma daugybės karų: klasių, rasių, lyčių, civilizacijų. Mūsų 
antroji tezė tokia: „karai“, o ne „karas“. „Karai“ – vidinės 
ir išorinės tvarkos pagrindas, visuomenės organizavimo 
principas. Lūžiniais kapitalizmo momentais mes stebime 
ne šumpeterišką „kūrybinį griovimą“, kurį sukelia verslo 
inovacijos, bet pilietinius karus. 

Nuo pat 1492 m., pirmųjų kapitalizmo metų, kapitalas 
buvo formuojamas daugybės karų abiejose Atlanto pusėse. 
Vidinė kolonizacija Europoje ir išorinė kolonizacija Ameri�
kos žemynuose vyko paraleliai, stiprino viena kitą ir kartu 
nustatinėjo pasaulinės ekonomikos ribas. Ši dvilypė kolo�
nizacija buvo tai, ką Marxas pavadino pradiniu kaupimu. 
Priešingai jei ne Marxo, tai bent jau tam tikroms ilgai do�
minavusioms marksistinėms sampratoms, mes nelaikome 
pradinio kaupimo tik viena iš kapitalo plėtros stadijų. Mes 
manome, kad ši kapitalo egzistavimo sąlyga nuolat lydi jo 
plėtrą. Pradinis kaupimas nuolat taikomas kaupiant ir eks�
proprijuojant, o karai tarp klasių, rasių, lyčių ir subjektyvu�
mų tampa begaliniai. Šių karų – ypač karų prieš vargšus ir 
moteris kolonizuojant Europą iš vidaus ir karų prieš čiabu�
vius kolonizuojant išorę – sąsaja XIX–XX a. lėmė ir padarė 
įmanomą klasių kovą, virtusią bendru karu prieš produktyvų 
nuraminimą (pacification). Siekį nuraminti dirbančiuosius 
pasitelkiant bet kokias („kruvinas“ ar „nekruvinas“) priemo�
nes kapitalas laiko savo kaip „socialinių santykių“ tikslu. 

„Išskirtinai koncentruodamasis į santykį tarp kapitalizmo 
ir pramonės, Marxas galiausiai neatkreipia dėmesio į glaudų 
ryšį tarp šių dviejų fenomenų ir militarizmo.“ Karas ir gin�
klavimosi varžybos nuo pat kapitalizmo pradžios buvo tiek 
ekonominės plėtros, tiek mokslinių inovacijų sąlygos. Kiek-
viena kapitalo plėtros stadija išranda savąjį „karinį keinsiz�
mą“. Vienintelis netikslumas šioje Giovanni Arrighi tezėje 
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Maldos galybė ar silpnumas? 
Gavau prašymą gavėnios metu per „Alfa“ kursus pakalbėti 

parapijiečiams apie blogio problemą. Beveik iškart ausyse 
sudundėjo: „Matydamas blogį, aš karštai meldžiuosi.“ Ne-„Matydamas blogį, aš karštai meldžiuosi.“ Ne�
žinau, netikrinsiu, iš kurios Šventojo Rašto vietos ta eilutė. 
Net ir nesvarbu šiuo atveju, kadangi viskas jau pasakyta. Ne 
apie progą atakuoti blogį papildomais maldos ginklais, bet 
apie tai, kas yra blogio kilmė ir pats faktas, ir, nepaisant to, 
noras, galimybė tikėti švenčiausią, išmintingiausią Viešpatį, 
kuris kurdamas pasaulį matė, jog viskas jame gera. 

Įkvėpimas melstis – ne teorinis klausimas. Kažkodėl dau�
gelis prisimena savo pirmąsias maldas, susakytas vaikystėje 
ar kokių atsivertimų metu. Ir tai, kad jos buvo uždegusios, 
įtraukusios, net jeigu negavai, ko norėjai. Kas trokšta tikė�
jimo malonės, nebus labiau patikimo starto, kaip sukalbėti 
prieš miegą „Tėve mūsų“. Nesutikau dar nė vieno, apgai�
lestavusio, kad buvęs per daug uolus maldoje ar kad kalbė�
jo rožančių, užuot ėmęsis veiksmų. Kur kas dažniau būna 
priešingai – graudinamasi, jog maldos dvasia pasitraukusi, 
prarasta, o kartu su ja ir tam tikra svarbi perspektyva. Net 
jei pasišaipoma iš savo buvusio pamaldumo ar beriami prie�
kaištai niekaip nepramuštai Dievo tylai.

Manoji karta ir kurie aplink ją buvo įpratinti šauniai kolū�
kietiškai atrėžti: „Tu, kunigėli, su savo davatkomis melskis, 
o mes dirbsime. Mūsų malda – tai darbas.“ Ta pati tradicija 
liepia literatūros mokytojams džiūgauti, kad Putinas savo ei�
lėraštyje pasisako nemokąs Dievo garbinti ir jo maldauti, o 
štai Vaižgantas prisipažįsta esąs mažamaldis. Kas jau kas, bet 
anas kanauninkas ir šiaip jau tretininkas, peikęs Bažnyčią, 
kad ji stiprinasi materialybe, veikiau dejavo, ne didžiavosi 
iki galo negalįs atsiduoti maldai. Panašiai ir su mūsų šven�
taisiais: prie Jurgio Matulaičio ir Kazimiero būtina prikergti 
kokį nors politinį ar socialinį aktyvumą, nes kitaip jų istori�
jos tuščios, niekam nenaudingos. Prieš dvi savaites „Šiaurės 
Atėnai“ pasakojo apie moterų beginių bendruomenes vidu�
ramžiais, kaip jos siekė savarankiškumo, tarnavo žmonių la�
bui ir kritiškai vertino tuometinę Bažnyčią. Gal ir tiesa, bet 
svarbiausias beginių tikslas ir jų bendro gyvenimo ramstis 
buvo kasdienė malda. Kitaip iš kur jų terpėje būtų atsiradę 
iškilių mistikių, užsimezgęs naujas pamaldumas Kristaus 
Kūnui ir iki šiol gyvas Devintinių procesijos paprotys. 

Apaštalas Paulius, savo laiške liepęs visuomet melstis ir 
nepaliauti, iki laikų pabaigos paliko neišsprendžiamą mįslę 
tiems, kuriuos traukia maldos gyvenimas. Lygiai ir Evange�
lija, pažadėjusi, kad gausime, ko prašysime, čia pat priduria, 
jog Dievas, dar nepravėrus mums burnos, jau žino mūsų po�
reikius. Bet per tuos paradoksus malda ir laikosi, nepraranda 
žavesio, provokuoja kontaktą. Kunigai, vienuoliai ir vienuo�
lės, ieškodami nepaliaujamos maldos būsenos, savo dieną 
suskirsto liturginėmis valandomis, skaito ar gieda psalmes. 
Kiti, įkvėpti Rytų praktikos, kasdien tūkstančius kartų 
šnabžda: „Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nu�
sidėjėlio!“ Pasidaro panašu į kvėpavimą ar širdies plakimą. 
Šventojo Rašto dėstytojas kunigų seminarijoje mums saky�
davo, kad jį melstis užveda krintančios snaigės. Būtų turėjęs 
dvasios labui traukti į Sibirą, bet nusvėrė kiti dalykai. 

Man pačiam maldos pojūtis sugrįžta keliaujant, ypač vi�
suomeniniu transportu, kur nors Kalvarijų gatve ar link ge�
ležinkelio stoties. Kartais tai vyksta dėl grožio, švelnumo 
pertekliaus, o kitąsyk – priešingai. Visi tie jau aprašyti au�
tobusų ir troleibusų kvapai, fizionomijos, nevalingai nugirsti 
pokalbiai. Berniūkštis, sėdintis priešais, bjauriai maivosi ir 
spardosi, bet džergžteli jo telefonas ir sužinau, kad jis, kaip 
ir aš, skuba į pamaldas, galbūt klapčiukas, imsim ir susi�
tiksim per kokį katalikišką renginuką. Mintims nuklydus į 
Lietuvos jaunimo dienas birželį, už nugaros moters balsas 
kažkam praneša, kad jos duktė likusi vien su pėdkelnėmis 
ir megztuku. Lauke – smarkus minusas, kaip nesimelsi, kad 
mergaitė nesušaltų ir kad mamai būtų ramu parvykti namo. 
Dar kitoje stotelėje – meilės apoteozė, senelis ir anūkėlė, 
abu kone vienodo ūgio, du vandens lašai, jam ant pečių jos 
kuprinė, rankoje – dėklas su smuikeliu, kažkokio spraito bu�
teliukas kišenėje, žodžiu, viskas aišku, atpažįstama, nuosta�
bu, garbė Dievui aukštybėse už tokį paveikslą. Pati Šventoji 
Šeima, nepalyginti šventesnė už tą, kurią reklamavo akcija 
„Mama, tėtis ir vaikai“. 

Jei savo maldomis vengiame įkyrėti Viešpačiui, pasirodyti 
banalūs ar perdėm savanaudžiai, egzistuoja įvairios apylan�
kos arba tarpininkų paslaugos. Pavyzdžiui, pasitelkti pagal�
bon savo Angelą Sargą. Esu mėginęs porą kartų, kritiniais 
atvejais. Paskutinįsyk labai prašiau jo, kad susisiektų su ma�

no kaimyno Angelu Sargu ir per jį suminkštintų, palenktų to 
žmogaus širdį. Nesiimu dabar nieko tikrinti ar įrodinėti, bet 
atrodo, jog prašymas nebuvo visiškai atmestas kaip niekinis. 
Aišku, procedūra gana paini, turbūt ir patiems angelams. Jos 
kadaise su visu rimtumu mane pamokė tarybinių lagerių sen�
buviai, kurie šitaip melsdamiesi eidavo į teismus ir visokias 
pavojingas konfliktines situacijas. Ta pamoka pravertė, kai 
paskui jau pačiam reikėjo gelbėtis „nuo medžiotojo kilpos 
ir nuo mirtį nešančio maro“. O dabar, žiūrėk, veikia ir buiti�
niuose reikaluose.

Bet šiaip maldos rezultatas, buvo jis ar nebuvo, išklausė ta�
ve Dievas ar neišklausė, yra dalykai, kurių verčiau neminėti. 
Evangelija čia liepia pasikliauti slaptumu. Juk meldžiamasi ir 
laukiama maldos vaisių atsidavimo ir meilės kontekste, o ne 
dėl kokių įsipareigojimų. Žvalgytis atgal, tikrinti, ar Dievas 
neapgavo, reikštų to konteksto galą. Tikrai besimeldžiančiam 
žmogui keblu garsinti šios srities pasiekimus dar ir todėl, jog 
tai ne mažiau intymu kaip įsimylėjėlių korespondencija. Šis 
palyginimas išlenda, ėmus svarstyti apie legendinę Dievo 
tylą, dalinį ar visuotinį užtemimą. Pilna istorijų, kai meilės 
laiškai metų metais keliauja tik į vieną pusę, rašančiam kar�
tais nė nežinant, ar jie gaunami, ar gyvas tas, kuriam rašai. 
Mačiau tokių primargintų lapelių, jeigu ką.

Kadangi prieš savaitę buvo Pašvęstojo gyvenimo atstovų 
diena, tai pabaigoje anekdotas apie maldą ir rūkymą. Vie�
nuolis dominikonas Vatikane klausė, ar galima meldžiantis 
rūkyti, ir gavo neigiamą atsakymą. Jėzuitas paklausė gu�
driau, ar galima rūkant melstis, ir jam buvo atsakyta taip. 
Kitados esu nemandagiai aprūkęs garsųjį Petro Skargos kry�
žių Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje. Pasiteisinčiau tik tuo, kad 
tąsyk ten dar buvo muziejus, kuriame, jau pilnametis, dir�
bau naktiniu sargu, o pats kryžius gulėjo paslėptas ant laiptų 
administracinėse patalpose, atokiai nuo pašalinių akių. Nak�
timis eidavau jo lankyti. Nežinia, kurį iš anų dviejų klausimų 
galėtum ten pritaikyti. Bet maldos momentas buvo, brangus 
ir nepamirštamas, ir gaila, kad nepakartosi. 

– JulIuS SASNAuSKAS –

Viešajam skausmui paūmėjus
Kai kurioms naujienoms lemta ilgėliau įstrigti visuome�

nės akiraty: sausio ir vasario sandūroj žiniasklaidos temų 
flagmanu (gal tik atmetant užsienio politikos barą, turintį 
autonomiškas taisykles) tapo smurto prieš vaikus klausi�
mas. Ši tema tiesiog užkeikta kartkartėmis šmėžtelti tarsi 
antraštė „Mirė seniausias pasaulio žmogus“. Žaliavos tam 
pamėtėja pats gyvenimas, ir ji anaiptol neapsiriboja faktais 
tragedijų iš Lietuvos centro apylinkių: viena iš jų prasidėjo 
pernykščių, kita – baigėsi šių metų sausis. Naujienos apie 
kenčiančius nuo suaugusiųjų vaikus kaitosi su kriminalinių 
suvestinių pranešimais apie užaugusių, o kartais ir dar ne�
spėjusių užaugti pačių vaikų žiaurumą (beje, ypač ryškų, 
jei nesi abejingas naujienoms ir apie žalojamus benamius 
gyvūnus), o kažkur horizonte akompanuoja diskusijų apie 
valstybės vaidmens stiprinimą šioje srityje perkūnija. Įstabu, 
kad pastarasis klausimas tokio subtilumo, jog net supainioja 
politines linijas: paramą privatybei, t. y. didesnei tėvų spren�
dimų laisvei, kartais reiškia ir tie, kurie save įprastai pristato 
kairiaisiais, o institucinę intervenciją ar bent šeimos viduje 
leidžiamų metodų apribojimą skatina ir kai kurie dešinieji.

Pozicijos itin įvairios, kiekvienas dažnai turi ką pridėti nuo 
savęs; ilgai klausydamasis išvedžiojimų gali išgirsti ir tokią 
keistą dermę: valstybės institucija, susirūpinusi tuo, kad ant 
vaiko šaukiama, matyti mėlynių ar jis chroniškai pervargęs, 
laikoma pavojinga, neaiškių tikslų vedama įsibrovėle į šei�
mos gyvenimą, tačiau tai netrukdo kitos valstybės instituci�
jos, be didelių ceremonijų rekvizuojančios vakarykštį vaiką 
9 mėnesiams ten, kur nebus stokojama nei pakelto balso, nei 
mėlynių, nei pervargimo, suvokti kaip kone nepamainomo 
savarankiškumo ir įgūdžių šaltinio. Iš pastarosios pozici�
jos – ačiūdie, ne per dažnos – galima užtat užuosti dvelkiant 
tokį bendrą vardiklį: truputį saikingo smurto reikią bemaž 
visiems jei ne anksčiau, tai vėliau. Tas truputėlis suvokiamas 
panašiai kaip skiepai: laiku suleidus paskaudės, galbūt kils�
tels temperatūra, bet paskui bus išvengta kur kas didesnių 
problemų. Vakciną gavusysis ne tik niekad nesielgs nedera�
mai, bet ir pats atgims visaverčiu „kultūrtrėgeriu“, vertu de�
šimties nemuštų, dar daugiau – intuityviai įsisąmonins, kur 
yra adekvati jėgos panaudojimo riba. Ar tikrai? Po reporta�
žais apie šiurpinančius nusikaltimus mirga komentarai, o jų 

autoriai, regis, konkuruoja ne tik epitetais, bet ir kuo išra�
dingesniais keršto metodais. Išplaukia, kad žiaurumas, kan�
kinimai dėl teisingumo jausmo (ergo, savo sielos ramybės) 
nėra blogai, su sąlyga, kad nukreipti prieš tinkamą adresatą. 
Klavišo spustelėjimu siųsti prakeiksmus ir bauginimus mū�
suose labiau sexy, nei, pavyzdžiui, pasidomėti, kaip padėti 
aukai, jos artimiesiems.

Turbūt banalu kartotis, kad tokie įvykiai tėra atskiri pa�
vyzdžiai, derantys prie jau daug kam įgrisusios statistikos, 
rodančios pagal savižudybių lygį mus esant tarp pirmau�
jančiųjų pasauly (2012 m. Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenys), pagal patyčias mokykloje, 2013–2014 m. duo�
menimis, pirmaujam tarp apklaustų 42 šalių (išplatinta „Vai�
kų linijos“) – nuo Vankuverio iki Vladivostoko. Nuolatinius 
agresijos, nerimo ir pagiežos atmosferinius išlydžius pastebi 
atostogų sugrįžtantys emigrantai. Daug mūsų tikriausiai ne�
besibodim leisti laisvalaikio, vieni – žiūrėdami bukas prastos 
kokybės laidas, kiti – įmantriai šaipydamiesi iš jų žiūrovų, 
kūrėjų, personažų, kaip manom, rafinuotesnėje draugijoje (ir 
man to pasitaiko, nesiginu). Prie šio rinkos standarto prisi�
taikė ne tik žiniasklaida, generuodama atitinkamą turinį, – į 
jo rėmus gresia įsprūsti ir kai kuriems politikams: šie lyg 
ir supranta problemą, netgi apčiuopė jos elementą – alko�
holį, tačiau jame įžvelgė veikiau ne simptomą, o šaknį, ir 
dabar, yra įtarimų, ketina tiesiog patrolinti jo mėgėjus kokiu 
nors šiurkščiai paprastu eksperimentu, atmesdami, kad tai 
kompleksinė problema, kurios vieną galą užspaudus kitas 
gali prakiurti sunkiaisiais narkotikais, nelegaliu alkoholiu 
ar dievaižin kokiais dar būdais, jei nespręsim pačios slėgio 
priežasties. Dėl visa ko deklaruoju tikįs, kad humoras, ironi�
ja, sarkazmas, satyra – be galo puikūs, mano gyvenime gar�
bingą vietą užimantys dalykai, tačiau jie tinka ne bet kur ir 
ne bet kada: yra skirtumas, ar druska šveitiesi išprakaitavęs 
pirty, ar ja vėl ir vėl pabarstai niekaip neužgyjančią žaizdą.

Sudėtingos problemos apskritai negerbia paprastų išeičių; 
valdžiai irgi nelengva veikti Lietuvoje, esančioje itin neį�
prastoj socioekonominėj aplinkoj. Naujas dirgiklis – nepri�
imtinas mokestis, šauktinio ar paklusnumo „Barnevernet“ 
analogui prievolės idėja daliai gyventojų primena, kad sie�
nos, jei ką, atviros; savo ruožtu, kiti apie emigraciją galvoja 

būtent todėl, kad nesulaukia ženklų, jog kas nors gali keistis. 
Turtingų šalių patirtį vaikų (ar apskritai silpnesniųjų) apsau�
gos klausimais sunku perimti gyvenant kitokioje finansinėje 
ir kultūrinėje terpėje, o tokią sukurti čia greitų būdų nesi�
mato. Vienas būdų šalį prisotinti kapitalo žinomas – plėtoti 
verslumą, tačiau šis yra susijęs su tolerancija rizikai, ir ka�
žin ar ką padarysi, jei statistinis gyventojas ne tik renkasi jo 
antipodą – stabilumą samdomame darbe, bet net paaukoja 
šalies šeimininko jausmą išvykdamas užsienin: jis numano 
vieną dieną norėsiąs vaikų, o tada gyvenime veikiausiai rei�
kėsią šiek tiek daugiau, nei gebėti išmoningai kaityti žodžius 
„startuolis“ (dieną) ir „didžėjus“ (naktį).

Smurto prieš vaikus klausimas nepertraukiamai aktualus: 
visi turi jų, kada nors jais buvo ar tebėra, todėl įvykusi negan�
da kiekvieną kartą nuaidi garsiai ir šaižiai. Net privengiantys 
šių naujienų ilgainiui yra apnešami jomis – iš nespragteltų 
antraščių, greitosiom praleistų feisbuko įrašų, įjungtų televi�
zorių ar radijų viešose vietose, šnekų rūkyklose. Diskusijos 
nuolatinumas reiškia, kad išeičiai ieškoti labai palankaus 
meto niekad nebus, tai tarsi neišjungto variklio remontas ar 
kraujuojančio organo operacija, šiuolaikinių medijų sąlygo�
mis atliekama gausybės triukšmingų įsijautusių sirgalių žiū�
rovų būry. Informacinė spinduliuotė – itin skvarbi: svarstomo 
įstatymo pakeitimo formuluotė (dėl pastarosios, susijusios su 
smurtu, jau, regis, sutarė priešingos stovyklos) didesnę įtaką 
padaro ne įteisindama privalomo pobūdžio normas, o tuo, 
kad pakursto kolektyvinę visos šalies vaizduotę. Visgi labai 
noriu tikėtis, kad besižodžiaujančios pozicijos retransliuoto�
jų minios kada nors išeis iš mados, o iš jų atskils vis daugiau 
individų – mažiau transliuojančių ir daugiau įsiklausančių 
(bet nebūtinai paklūstančių), pritaikančių sprendimus sau, 
bet ne visiems, gera praktika pasidalinančių, bet neįkyrinčių 
ir, svarbiausia, gebančių koncentruotis ne į kito – vaiko ar 
oponento – netobulumus (tas taip lengva), bet pirmiausia į 
savo paties. 

– VYTAUTAS JURŠĖNAS –
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Borisas Akuninas: „Kai gyvenimo prasmės neieškai, ji ir neatsiranda“
Rusų radijo stoties „Echo Moskvy“ laidoje „Be 

kupiūrų“ (Без купюр) žymiam žmogui klausimus 
užduoda laidos klausytojai. Šių metų sausio 27 
dienos laidoje į klausimus atsakė rusų rašytojas, 
vertėjas, literatūrologas Borisas Akuninas (tikr. 
Grigorijus Čchartišvilis).

Klausimas Nr. 1
Jegoras Neverovas, inžinierius iš Mytiš-

čių:
– Gerbiamas Grigorijau Šalvovičiau, ar 

verta žmogui susigalvoti gyvenimo prasmę 
(tai, dėl ko jis gyvena), jeigu jos beieškoda-
mas prieini išvadą, kad žmonija gyvenimo 
prasmės (tikslo), išskyrus biologinę egzisten-
ciją, neturi? 

Atsakymas:
– Man atrodo, didžiausia žmogaus drama ta, 

kad mūsų nemoko nuo pat mažumės sąmonin�
gai žiūrėti į savo gyvenimą – traktuoti jį kaip 
Kelią, vedantį savęs atradimo ir asmeninio 
tobulėjimo link. Devyni iš dešimties žmonių 
gyvenimą prastumia daugiau mažiau mecha�
niškai, nesinaudodami galva. Dirba tik dėl už�
darbio. Per televizoriaus langelį stebi svetimus 
gyvenimus. Sensta. Perduoda estafetės lazdelę vaikams – 
galbūt šių gyvenimas labiau nusiduos. 

Suprantate, kai gyvenimo prasmės neieškai, ji ir neatsi�
randa. O jei ieškosi, tai būtinai atrasi.

Klausimas Nr. 2
Vladislavas Zavodnovas, studentas, naktim dirban-

tis barmenu, iš Glazovo:
– Sveiki! Grigorijau Šalvovičiau, koks didžiausias jūsų 

gyvenimo pasiekimas? Kas jums svarbiausia?
Atsakymas:
– Tai, apie ką kalbėjau atsakydamas į ankstesnį klausi�

mą: išsiaiškinti savo egzistencijos prasmę. Suvokti, kokiu 
keliu eidamas labiausiai tobulėsiu. O pasiekimu laikau 
tai, kad tokį kelią aš, regis, radau. Rašau knygas, nes man 
tai pats natūraliausias ir įdomiausias būdas apmąstyti gy�
venimą ir save. Žinoma, mane labai džiugina, jei mano 
knygos tampa paklausios, bet šiandien man tai nebe svar�
biausias dalykas. Svarbiausia – ieškoti atsakymų į klausi�
mus, kurie man atrodo reikšmingi. 

Klausimas Nr. 3
almo64: 
– Gerbiamas Grigorijau Šalvovičiau! Mane seniai do-

mina klausimas: mes, rusai, – tauta ar ne? Ar dar tik ja 
tapsim? Na, žinoma, jei spėsim. Aleksandras.

Atsakymas: 
– Rusai yra tauta jau mažiausiai keturis šimtus metų. Šį 

faktą akivaizdžiai atskleidė Didžiosios sumaišties metai 
[XVI–XVII a. sandūroje], kai, valstybei subyrėjus, šalis 
išliko ir suklestėjo. Kas ją išsaugojo? Tiktai tauta, kurią 
vienijo ekonominės, kultūrinės ir religinės reikmės. Nuo 
to laiko pirmasis ir antrasis komponentai keleriopai susti�
prėjo. Trečiasis, po teisybei, nusilpo, bet tai pasaulinė ten�
dencija. Kitas dalykas, kad tautos keičiasi: vystosi arba 
degraduoja, įveikia sunkumus arba palūžta, sparčiau arba 
lėčiau auga. Augti rusų visuomenei, mano nuomone, kol 
kas ne itin sekasi. Kai didžioji dalis vadovaujasi ne savo 
protu, o įsitikinimu, kad „jiems ten, viršuj, geriau matyti“, 
tai, žinoma, savotiško infantilumo požymis.

Klausimas Nr. 4
Muzikologas Vladimiras iš Kaliningrado:
– Gerbiamas Grigorijau Šalvovičiau! Jūs jau senokai 

gyvenate užsienyje. Prašom pakomentuoti, kiek iš tikrųjų 
„ten“ per pastaruosius porą trejetą metų pasikeitė pa-
prastų žmonių požiūris į Rusiją, rusus, rusų tautą. Ar tas 
pasikeitimas juntamas ir jei taip, tai iš ko? Ačiū! Vladi-
miras.

Atsakymas: 
– Žmogiškuoju, tarpusavio bendravimo lygmeniu – 

niekaip nepasikeitė. Aš gyvenu trijose Europos šalyse ir 
jokios „rusofobijos“ nepastebiu. Bet atsirado kitas daly�
kas. Pavadinčiau šį reiškinį „Rusijos Federacijos fobija“: 
tai nepasitikėjimas ir priešiškumas Rusijai kaip valstybei. 
O prasidėjo tai nuo Krymo, sustiprėjo po Donbaso įvykių. 

Kitaip tariant, nusistatymo rusų, rusų kultūros, rusų kal�
bos atžvilgiu Vakarų Europoje (o iš arti pažįstu Britaniją, 
Prancūziją ir Ispaniją) visiškai nėra, bet oficialioji, politi�
nė Rusija imta vertinti kaip destabilizuojantis veiksnys ir 
potenciali grėsmė.

Klausimas Nr. 5
nl_2010_: 
– Gerbiamas Grigorijau Šalvovičiau! Klausimas Jums 

kaip istorikui, analizuojančiam Rusijos raidos trajektori-
ją ilgalaikėje perspektyvoje. XX amžiuje valdžia Rusijoje 
kardinaliai keitėsi du kartus: 1917 ir 1991 metais. Po val-
džių kaitos neišvengiamai keitėsi ir šalis. Ar mūsų laukia 
dar viena, trečia, panašaus pobūdžio pervarta, o gal įma-
noma kitokia įvykių eiga? Ir apskritai ar galima remiantis 
istorine patirtimi gana tiksliai numatyti, kas bus ateityje? 
Nikolajus. 

Atsakymas:
– Didžiausią grėsmę dabartinei Rusijai kelia tai, kad 

šalis švaisto laiką, praleidžia daugybę tolesnės plėtotės 
galimybių, vis labiau atsilieka nuo pirmaujančių pasaulio 
valstybių. Ką mes šiandien sukuriame? Kuo stebiname 
pasaulį gerąja prasme? Jei apeisime žinias apie Siriją ir 
Ukrainą, Rusija pasaulio akyse – beveik nematoma šalis. 
Parduotuvėse jokių rusiškų prekių (nebent degtinė, bet 
ir tos daugiau nerusiškos). Jokių rusų mokslinių atradi�
mų. Jokių technologijų. Jokių išskirtinių verslo projektų. 
O ir kultūros reiškinių iš esmės irgi nėra – vis tie patys 
simboliniai Čechovas su Malevičiumi. Nenagrinėsiu da�
bar Rusijos stagnacijos priežasčių – tai užimtų per daug 
laiko. Pasakysiu trumpai: netinkamai sutvarkyta valstybė 
kliudo šalies vystymuisi. Jei per kelerius metus valstybės 
nepataisysim, ji gali vėl subyrėti, kaip tai nutiko Sovietų 
Sąjungai.

Klausimas Nr. 6
morozko_prr: 
– Gerbiamas Borisai! Jeigu taptumėte Rusijos prezi-

dentu, kokius penkis pirmus įstatymus ar įsakus išleistu-
mėte (arba kuriuos atšauktumėte)? Iš anksto dėkoju už 
atsakymą. Su pagarba – Dmitrijus Michailovas.

Atsakymas:
– Tuo jau užsiima profesionalūs teisininkai. Siekdami 

palengvinti darbą būsimiems įstatymų leidėjams, jie su�
darinėja, pateikdami ir argumentus, sąrašą įstatymų, iš�
keptų „pamišusiu spausdintuvu“, kuriuos teks atšaukti. 
Projektas vadinasi „Sanacija“. Jeigu įdomu, žvilgtelkite 
į interneto puslapį „Sanatsia.com.“ Manau, netrukus ateis 
eilė ir sąrašui įstatymų, kuriuos reikia priimti. Diskusijos 
apie tai jau vyksta.

Klausimas Nr. 7
Tarnautojas Aleksandras iš Maskvos:
– Kokia, Jūsų požiūriu, turėtų būti Rusijos raidos tra-

jektorija per artimiausius 20 metų, kad šalis išliktų ir to-
liau vystytųsi?

Atsakymas: 
– Apie tai aš visą romaną parašiau. Po mė�

nesio pasirodys. Vadinasi „Laimingoji Rusi�
ja“ (Счастливая Россия). Apie tai, kad galų 
gale pas mus viskas bus gerai. (Tfu tfu tfu!)

Klausimas Nr. 8
smolny: 
– Gerbiamas Grigorijau Šalvovičiau, kaip 

jums dabar regisi Vakarų civilizacijos krizė? 
Ačiū. Olga.

Atsakymas: 
– Nėra jokios krizės. Visa tai propagandi�

niai kliedesiai, Olga: ir apie „gėjų Europą“, ir 
apie pedofilines baisybes, ir apie musulmonų 
invaziją. Žinoma, paspoksojimas į gėjų para�
dą (būna kartą metuose tokia turistų atrakcija, 
be galo spalvinga) ar pasivaikščiojimas po 
prastus Amsterdamo ar Hamburgo kvartalus 
daro įspūdį. Bet jis klaidingas. Europoje kles�
ti šeimos ir šeiminių vertybių kultas, gimdo�
ma daug vaikų, jie atsakingai auklėjami, o 
pabėgėliai priimami iš, atleiskite, dvasinio 
dosnumo. Ir vis tiek Prancūzija lieka Prancū�

zija, o Britanija – Britanija. Žinote, kiek Britanijoje mu�
sulmonų? Keturi procentai. Ir daugelis jų jau seniai yra 
tapę gryniausiais britais. Pavyzdžiui, Londono meras. 

Klausimas Nr. 9
bel_masha_rus: 
– Grigorijau Šalvovičiau, o kaip jūs vertinate Donaldą 

Trumpą? Jo politines pažiūras, įsitikinimus, planus? Ir ar 
sutinkate su tuo, kad pokarinė liberalioji pasaulio san-
tvarka, jei dar ir nepralaimėjo, tai susiduria su rimtais 
iššūkiais; ar pavyks juos atremti? Ačiū.

Atsakymas: 
– Aš ilgai laikiau Trumpą klounu ir niektauza. Bet ne, 

pasirodo, jis ne klounas. Kiek aš suprantu, „trampiz�
mas“ – tai bandymas pakeisti dabartinę politinę pasaulio 
struktūrą. Ketvirtį amžiaus Jungtinės Valstijos buvo šalis 
dirigentė, mėginusi kitas šalis, tas įvairaus plauko muzi�
kantes su smuikais, zurnomis, tamtamais ir balalaikomis, 
priversti groti vieną bendrą melodiją. Daug kam tai ne�
patiko ir daug ką erzino (dažnai visai pagrįstai), melodija 
šlubavo, bet vis dėlto būta šiokio tokio, kad ir mąžtančio, 
stabilumo. Dabar dirigentas pareiškė: velniop jus, grokite 
patys, namie turiu daugybę netvarkytų reikalų! Bus viena 
iš dviejų. Arba Trumpui nepasiseks JAV paversti „naciona�
line valstybe“, besirūpinančia iš esmės savo vidaus inte�
resais, arba pavyks. Pirmuoju atveju Amerikoje prasidės 
visuomeninė politinė suirutė, kurios ekonomines ir poli�
tines pasekmes pajus visas pasaulis. Antruoju atveju būtų 
dar neramiau. Klestinčios šalys taip pat ims viena po kitos 
užsirakinti jaukiuose savo apartamentuose (Britanija taip 
jau padarė), o neturtingose šalyse įsigalės badas ir maras. 
Negana to, pasaulyje netrūksta pasipūtusių diktatūrų. Ligi 
šiol jos dar žvalgėsi per petį. Dabar nustos.

Klausimas Nr. 10
Svetlana, teisininkė iš Čeliabinsko: 
– Laba diena! O neplanuojate grįžti į Rusiją? Nes no-

rint objektyviai vertinti padėtį šalyje reikia joje gyventi. 
Kitaip išeis literatūrinė išmonė istorinių archyvinių do-
kumentų pagrindu.

Atsakymas:
– Rusijoje nebuvau nuo 2014 metų, ir kol kas nesinori. 

Man labai nepatinka dabartinis režimas, o daugumą tė�
vynainių jis, regis, daugiau mažiau tenkina. Jei būčiau 
likęs Rusijoje, dabar nuo ryto iki vakaro stoviniuočiau 
įvairiuose piketuose, protestuodamas prieš tą, aną, tre�
čią ir t. t. Bet tokiems dalykams man trūksta ir tempera�
mento, ir pilietiškumo, ir altruizmo. Verčiau jau knygutes 
rašysiu. O pajutęs, kad visuotinės nuotaikos keičiasi, su 
džiaugsmu sugrįšiu.

https://echo.msk.ru
Vertė Andrius Patiomkinas

Kazimir Malevič. Piknikas. 1908
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yra tai, kad jis apsiriboja „karu“ tarp valstybių ir „neatkrei�
pia dėmesio į glaudų ryšį“, kuriuo kapitalas, technologija ir 
mokslas susiejami su pilietiniais karais. Prancūzijos armi�
jos pulkininkas taip apžvelgia ekonomines karo funkcijas: 
„Mes, kaip ir bet kas kitas, esame gamintojai.“ Jis atsklei�
džia vieną kebliausių gamybos ir darbo sampratos aspektų, 
kurį aptarti vengia tiek ekonomistai, tiek profsąjungos, tiek 
marksistai. 

Pradedant pradiniu kaupimu, strategine jėga, išardančia ir 
perstruktūruojančia pasaulinę ekonomiką, tampa kapitalas, 
įgijęs labiausiai deteritorizuotą pavidalą – tapęs finansiniu 
kapitalu. Foucault kritikuoja marksistinę kapitalo sampratą: 
esama ne „vieno“ kapitalizmo, bet visada kalbama apie isto�
riškai apibrėžiamą „politinį-institucinį ansamblį“ (šis argu�
mentas sulaukė daug dėmesio).

Nors iš tikrųjų Marxas niekad nevartojo kapitalizmo sam�
pratos, mes visgi turime išlaikyti perskyrą tarp jo ir „vieno“ 
kapitalo; „jo“ logika, finansinio kapitalo logika (P–P’), yra 
(istoriniu požiūriu) funkcionaliausia. Daugybę valstybių ir 
tarptautinių valdžios organizacijų, daugybę politinių-insti�
tucinių ansamblių, kurie apibrėžia tautinius „kapitalizmus“, 
prievartiniu būdu centralizuoja, pajungia ir valdo „augti“ 
siekiantis globalinis finansinis kapitalas. Galybė galios for�
macijų daugiau ar mažiau paklūsta pačios abstrakčiausios 
nuosavybės – kreditorių nuosavybės – logikai. „Vienas“ ka�
pitalas, „savąja“ logika (P–P’) visoje planetoje per nuolatos 
greitėjantį laiką perkonfigūruodamas erdvę, tampa istorine 
kategorija, Marxo žodžiais tariant, „realia abstrakcija“, re�
aliai veikiančia visuotinę žmogui „priklausančios“ ir „ne�
priklausančios“ erdvės privatizaciją ir sąlygojančia pasaulio 
„bendrijų“ išnykimą. (Pagalvokite apie žemės grobimą: tai 
ne tik tiesioginė 2007–2008 m. „maisto krizės“ pasekmė, bet 
ir viena „išėjimo iš sunkiausios globalioje istorijoje finansi�
nės krizės strategijų“.) 

Kodėl kapitalizmas savo plėtrai nepasitelkia miestų, ilgai 
buvusių tos plėtros vektoriais, o mieliau renkasi valstybę? 
Nes tik valstybė XVI–XVIII a. sugebėjo eksproprijuoti ir 
aproprijuoti daugybę feodalinio laikotarpio karo mašinų 
(kurias nukreipė į „privačius“ karus), centralizuoti ir insti�
tucionalizuoti jas: paversti karo mašinas armija, įgyjančia 
legalų monopolį viešai naudojamai prievartai. Darbo pasi�
dalijimas vyksta ne tik gamyboje, bet ir profesionalų karį 
rengiant karui. „Reguliarios armijos“ centralizacija ir galios 
panaudojimas yra valstybės pareiga, tai taip pat yra sąlyga, 
leidžianti „civilizuotoms ir turtingoms“ šalims kaupti turtą 
skurdžių tautų sąskaita (Adam Smith) – tiesą sakant, jos yra 
išvis ne šalys, o „dykynės“ (John Locke).

Taigi, valstybės kaip galios „megamašinos“ sankloda pri�
klausė nuo galimybės panaudoti jėgą užgrobimo, centrali�
zacijos ir institucionalizacijos tikslams. Tačiau pradedant 
XIX a. 8 dešimtmečiu kapitalas nebebuvo patenkintas są�
junga su valstybe ir jos karo mašina. Jis stengėsi šią mašiną 
pajungti tiesiogiai, integruodamas jos poliarizacijos instru�
mentus. Kuriant šią naujovišką kapitalistinę karo mašiną 
integruojama valstybė, jos politinis ir karinis suverenumas 
bei visos jos administracinės funkcijos – visa tai iš esmės 
patobulinama vadovaujant finansiniam kapitalui. Pradedant 
Pirmuoju pasauliniu karu, mokslinio darbo organizavimo 
modelis ir karo organizavimo bei vykdymo modelis giliai 
įsiskverbė į politinį valstybės funkcionavimą, pajungdami 
liberalų valdžios pasidalijimą vykdomosios valdžios hege�
monijai, o politika – ne valstybės, bet kapitalo politika – 
buvo primesta karo organizavimui, vykdymui ir tikslams. 
Atėjus neoliberalizmo epochai šis karo mašinos ir valstybės 
užgrobimo procesas buvo galutinai realizuotas integruoto 
globalaus kapitalizmo aksiomatikoje. Savo trečiajai tezei 
pasitelkiame Félixo Guattari suformuluotą teiginį: integruo�
tas globalus kapitalizmas yra kapitalistinės karo mašinos 
aksiomatika, kuriai karinę valstybės deteritorizaciją pavyko 
pajungti pranašesnei kapitalo deteritorizacijai. Gamybos ma�
šina jau nebeveikia atskirai nuo karo mašinos, kuri civilinę ir 
karinę sferą, taiką ir karą integruoja į vientisą izomorfiškos 
galios procesą. 

Kapitalo ir karo santykio longue durée lūžio tašku, negrįž�
tamus pokyčius karui ir ekonomikai, valstybei ir visuomenei 
atnešusiu procesu tapo „ekonominis karas“, XIX a. pabaigo�
je kilęs tarp imperialistinių jėgų. Finansinis kapitalas savo 
ribų nepaisymu paveikia karą, paversdamas jį nežabotu (to-
taliniu) karu. Neribotų karo ir finansinio karo srautų susijun�
gimas Pirmojo pasaulinio karo metu tapo neribotos gamybos 
nežaboto karo reikmėms košmaru. Du pasauliniai karai yra 
atsakingi už „totalinį“ visuomenės ir jos gamybinių jėgų pa�
jungimą (arba „realų įtraukimą“) į karinę ekonomiką, jis bu�
vo įgyvendintas organizuojant ir planuojant neregėto masto 
gamybą, darbą ir technologiją, mokslą ir vartojimą. Visų 
gyventojų pajungimą „gamybai“ lydėjo masinio užvaldymo 
procesas, vykdytas naudojant komunikacines technologijas 

ir nuomonės kūrimą. Precedento neturėjusios tyrimų progra�
mos, savo tikslu pasirinkusios naikinimą, gimdė mokslinius 
ir technologinius išradimus, kurie, paversti „produkto“ kūri�
mo priemonėmis, leis atsirasti naujoms pastoviojo kapitalo 
kartoms. 

Gerovės (welfare) sampratos ištakų nevertėtų ieškoti vien 
tik apsaugos nuo rizikos dirbant ar gyvybės apsaugos lo�
gikoje, bet pirmiausia karo logikoje. Karas (warfare) buvo 
ankstesnis už gerovę ir sukūrė galimybes jai atsirasti. Nuo 
XX a. 4 dešimtmečio šios sąvokos buvo nebeatskiriamos. 

Milžiniška totalinio karo militarizacija, tarptautinę darbo 
jėgą pavertusi šešiasdešimčia milijonų kareivių nacionalis�
tų, buvo „demokratiškai“ reteritorizuota dėl gerovės. Karo 
ekonomikos pavertimas liberalia ekonomika, mirčiai tar�
navusių mokslo ir technologijos pavertimas „gėrybių“ ga�
mybos priemonėmis ir subjektyvus militarizuotų gyventojų 
virtimas „dirbančiaisiais“ įvyko dėl milžiniško valstybės 
aparato intervencijos ir aktyvaus „kompanijų“ dalyvavimo 
šiame procese. Karo logika kitomis priemonėmis buvo įgy�
vendinama gerovės sąlygomis. Pats Keynesas pripažino, kad 
kurti efektyvią paklausą leidžia tik karo režimas. 

1951 m. straipsnyje „Metafizikos įveika“ (ši įveika ta�
riamai vykusi Antrojo pasaulinio karo metu) Heideggeris 
pateikia keletą eilučių, kur aiškiai apibrėžia, kuo „karo“ ir 
„taikos“ sąvokos tapo po dviejų totalinių karų:

„Karas“ ir „taika“, virtę absurdu, prasmenga į chaosą ir, 
tapę nebeatpažįstami dėl išnykusio skirtumo tarp jų, susilieja 
su tuščiu stiprėjančios manipuliacijos procesu. Į klausimą, 
kada bus taika, negalima atsakyti ne todėl, kad karo trukmė 
nesiduoda prognozuojama, o todėl, kad šis klausimas nu-
kreiptas į tai, ko jau nebėra, nes karas nebėra tai, kas galėtų 
pasibaigti taika. Karas yra tapęs esinio sunaudojimo atmai-
na, o tas sunaudojimas tęsiamas ir taikos metu... Šis ilgas 
karas nėra tai, kas lėtai pereina į taiką ankstesne prasme; jis 
pereina į tokią būseną, kurioje militarizmas nebepatiriamas 
kaip toks, o taika yra tapusi beprasmiška ir neturininga.

Ši ištrauka vėliau buvo pateikta „Tūkstančio plokštikal�
nių“ pabaigoje, siekiant nusakyti, kaip techninė-mokslinė 
„kapitalizacija“ (tai, ką mes vadiname „kariniu-industriniu, 
moksliniu-universitetiniu kompleksu“) kuria naują saugumo 
kaip materializuoto karo, organizuoto nesaugumo, molekuli�
zuotos, paskirstytos, programuojamos katastrofos sampratą.

Šaltasis karas buvo intensyvi XX a. pirmoje pusėje vy�
kusio realaus visuomenės ir gyventojų pajungimo karo eko�
nomikai socializacija ir kapitalizacija. Tai esminis pokytis 
besiformuojančioje kapitalo karo mašinoje: ji nepajungia 
valstybės ir karo, jei jos procesams nepajungiamas žinoji�
mas. Šaltojo karo metais buvo kurstomas technologinės ir 
mokslinės gamybos židinys, užkurtas vykstant totaliniams 
karams. Galima teigti, kad visos šiuolaikinės technologi�
jos, ypač kibernetika, kompiuterinės ir informacinės tech�
nologijos, yra tiesioginiai ar netiesioginiai Šaltuoju karu 
virtusio totalinio karo vaisiai. Totalinių karų metu įtvirtinta 
darbo tvarka („Arbeit macht frei“) buvo paversta liberalia 
demokratine visiško įdarbinimo tvarka – ji tapo socialinio 
„masinio darbininko“ ir visos jo arba jos namų aplinkos re-
guliavimo instrumentu. 
1968-ieji žymi klasiniu, rasiniu, lyties ir subjektyvumo 

pagrindu vykstančių karų politinį atsinaujinimą: dirbančiųjų 
klasė nebegalėjo pakęsti savo pajungimo įvairiems „intere�
sams“ ir „organizavimo formoms“ (partijoms ir profsąjun�
goms). Dirbančiųjų kovos, Jungtinėse Valstijose pasiekusios 
aukščiausią lygį, pasibaigus didžiausiems pokario streikams, 
buvo nuslopintos. Naujosios „darbo tvarkos“, pagimdytos 
vykstant totaliniams karams ir Šaltojo karo laikotarpiu įgi�
jusios „atlyginimu grindžiamos tvarkos“ pavidalą, išardymas 
buvo ne tik savo politinę autonomiją iš naujo atradusios naujo�
sios dirbančiųjų klasės tikslas; tai taip pat pasekmė daugybės 
karų, kuriuos įkvėpė grupės-subjekto patirtis. Dekolonizaci�
niai, rasinių mažumų, moterų, studentų, homoseksualų karai, 
alternatyvos, protestai prieš atominį ginklavimąsi, „lium�
penas“ – visa tai XX a. 7–8 dešimtmečiais apibrėžė naujas 
kovos, organizacijos formas, o ypač delegitimavo bet kokias 
galios ir žinojimo sąsajas. Mes ne tik vertiname kapitalo is�
toriją iš karo perspektyvos; mes vertiname karą iš 1968-ųjų 
perspektyvos: tai vienintelis būdas teoriškai ir politiškai nu�
stoti kalbėti apie „karą“ ir pradėti kalbėti apie „karus“.

Karas ir strategija užima centrinę vietą XIX–XX a. pra�
džios revoliucinėje teorijoje ir praktikoje. Leninas, Mao, 
generolas Giapas sąmoningai citavo Clausewitzo knygą 
„Apie karą“. 1968-ųjų mintyje nuo karo teorijų susilaikyta, 
jei neminėsime reikšmingų išimčių – Foucault ir Deleuze’o 
su Guattari veikalų. Analizuodami, kaip „politiką“ galima 
suvokti kaip kitomis priemonėmis tęsiamą karą, jie ne tik 
pasiūlė apversti Clausewitzo formulę („karas – tai politikos 
tęsimas kitokiomis priemonėmis“): jie radikaliai pakei-
tė karo ir politikos sampratas. Jų karo problematika labai 
priklauso nuo pokario laikotarpiu vykusių kapitalizmo mu�
tacijų ir kovų prieš jį, išsikristalizavusių į keistą 1968-ųjų 
revoliuciją: galios mikrofizikos samprata, kurią išplėtojo 
Foucault, kritiškai aktualizuoja „visa apimantį pilietinį ka�
rą“; Deleuze’o ir Guattari sukurta mikropolitikos samprata 

neatskiriama nuo karo mašinos sąvokos. Jei mes galios san�
tykių analizę izoliuotume nuo visa apimančio pilietinio karo, 
kaip tai padarė Foucault kritikai, valdymo teorijoje nebeliktų 
nieko vertingo, ji taptų vienu neoliberalios vadybos teorijos 
variantų; o jei mikropolitiką atskirtume nuo karo mašinos, 
kaip tai daro Deleuze’o kritikai (kurie taip pat kuria karo ma�
šinos estetiką), iniciatyvą paliktume tik kapitalo akivaizdoje 
atsidūrusioms bejėgėms mažumoms.

Pripildyta puolančiajai galiai tarnauti priverstų naujų tech�
nologijų silikono, karinė galia susiejo technologines ir karo 
mašinas. Politinės pasekmės buvo košmariškos.

Griuvus Berlyno sienai, gimė nauja karo paradigma – „ka�
ras populiacijos viduje“. Populiacija tampa mūšio lauku, kur 
vykdomos įvairios sukilimų malšinimo operacijos. Jos būna 
tiek karinės, tiek nekarinės: atnaujinamos „kruvinų“ ir „ne�
kruvinų“ karų sąvokos. 

Fordizmo laikotarpiu valstybė teritorizavo ne tik kapitalą, 
bet ir karą. Todėl globalizacijoje kapitalo išvaduoti iš vals�
tybės kontrolės neįmanoma, kartu neišvaduojant karo, kuris, 
integruodamas kapitalo plotmę, įgyja daugiau tęstinumo. 
Deteritorizuotas karas yra nebe karas tarp valstybių, bet ne�
nutrūkstanti daugybės karų prieš populiacijas seka. Biopoli�
tinis karo valdymas diferencijuotai paskirsto „kasdienybės“ 
nestabilumą ir normas. Tai buvo kai kas visiškai priešinga 
Collège de France XX a. 8 dešimtmetyje nuskambėjusioms 
(Foucault – vert. past.) mintims apie liberalios biopolitikos 
atsiradimą 

Akcentuodama skirtumus, komplikuodama kapitalistinės 
visuomenės poliarizacijas, skolos ekonomika paverčia „glo�
balų pilietinį karą“ (Schmitt, Arendt) tarpusavyje sujungtais 
pilietiniais karais: klasių karais, neokolonijiniais karais prieš 
„mažumas“, karais prieš moteris, karais dėl subjektyvumo. 
Šie pilietiniai karai priklauso kolonijinių karų matricai. Ko�
lonijiniai karai niekada nevyko tarp valstybių – jie iš esmės 
vyko populiacijos viduje ir buvo nukreipti prieš ją: čia nie�
kad nebuvo skirtumo tarp karo ir taikos, kovotojų ir tų, kurie 
nekovojo, tarp politikos, ekonomikos ir karo. Remdamasis 
kolonijinio karo populiacijos viduje ir prieš ją modeliu, fi�
nansinis kapitalas 8 dešimtmetyje pradėjo kurti tai, ką gali�
ma pavadinti koviniu neoliberalizmu. 

Kapitalo karo mašina, 8 dešimtmečio pradžioje integra�
vusi valstybę, karą, mokslą ir technologijas, aiškiai skelbia 
dabartinės globalizacijos strategiją: užbaigti labai trumpą re�
formuoto kapitalo istoriją (jo šūkį – „Įdarbinimas visiems lais�
voje visuomenėje“ – 1944 m. paskelbė lordas Beveridge’as) 
ir visur visomis įmanomomis priemonėmis atakuoti tai, kas 
sudarė sąlygas atsirasti tokioms reformoms. 

Neofašizmo atgimimas, prasidėjęs kartu su 2008 m. finan�
sine krize, – tai posūkis karuose prieš populiaciją. Naujasis 
fašizmas naujoviškas ir veiksmingas, nes geba suskaldyti 
ir poliarizuoti visuomenes. Jis meta iššūkį karo mašinos 
resursams: jei karo mašina nebūtinai susijusi su valstybe, 
galbūt jai pavyktų pasprukti ir nuo kapitalo kontrolės? Ka�
pitalo karo mašina valdo kurdama „įtrauktį“ skatinančius 
nuosavybės ir turto skirtumus, o naujosios fašistinės karo 
mašinos funkcionuoja kurdamos rasinėmis, lyties ir tauti�
nėmis tapatybėmis grindžiamą atskirtį. Šios dvi logikos 
atrodo nesuderinamos. Tačiau iš tikrųjų jos neišvengiamai 
susilieja, kai globalius srautus apima ekonominė ir politinė 
nepaprastoji padėtis. 

Jei kapitalistinė mašina bando saugotis naujojo fašizmo, 
tai ne dėl to, kad jai neleidžia demokratiniai principai (kapi�
talas yra antidemokratiškas ontologiniu požiūriu!) ar įstaty�
mo valdžia, bet dėl to, kad, kaip ir nacizmas, postfašizmas 
gali pareikalauti „autonomijos“ nuo kapitalo karo mašinos 
ir pasprukti nuo jos kontrolės. Ar taip pat nenutiko ir islamo 
fašistams? Po to, kai buvo ištreniruoti, apginkluoti ir finan�
suoti JAV, jie atsuko ginklus prieš juos savo instrumentais 
paversti ketinusią supervalstybę ir jos sąjungininkes. Prade�
dant Vakarais ir baigiant kalifato žemėmis, visokio plauko 
neonaciai savižudiškai subjektyvuoja kapitalistinį „naikini�
mo būdą“. Tai taip pat galutinė išstumtojo kolonijinio turinio 
grįžimo scena: Vakarų miestuose sėja baimę antrosios kartos 
džihadistai, tapę tų miestų vidiniu priešu. O kapitalistų ir 
neofašistų karo mašinų susiliejimas ar išsiskyrimas priklau�
sys nuo dabartinės pilietinių karų evoliucijos 

Kapitalas nėra vien tik gamybos būdas – tuo pačiu metu 
jis yra ir naikinimo būdas. Begalinis kaupimas, nuolatos ati�
traukiantis jo ribas, kad vėl jas atkurtų, leidžia vykti nežabo�
tai, visa apimančiai destrukcijai. Produktyvumo ir naikinimo 
tikslai juda paraleline kryptimi. Jie pasirodo visuotiniame 
kare, kurį mokslininkai yra labiau linkę vadinti „antropoce�
nu“, o ne „kapitalocenu“, net jei, kaip įrodyta, mums prieš 
akis vykstantį aplinkos naikinimą pradeda ne „žmonės, pa�
sižymintys poreikių augimu“, bet kapitalas. „Ekologinė 
krizė“ – tai ne modernybės ir žmonijos apakimo technologi�
nės plėtros atžvilgiu rezultatas. Tai tam tikrų žmonių, kurie 
siekia įgyti absoliučias galias kitų žmonių atžvilgiu pasitelk�
dami globalias geopolitines neriboto žmogiškųjų ir ne žmo�
giškųjų išteklių išnaudojimo strategijas, darbo vaisius. 

Mūsų priešams
Atkelta iš p. 1

Nukelta į p. 7
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Briuselis
Į Briuselį važiavome kaip ir į Ame�

riką – pristatyti almanacho „How the 
Earth Carries Us: New Lithuanian Po�
ets“ ir Ilzės Butkutės knygos „Caravan 
Lullubies“ (vertė Rimas Užgiris). Mus, 
keturis skirtingus personažus (bet jau 
susiderinome instrumentus, esame 
band), išsiuntė Lietuvos kultūros ins�
titutas. Į Lietuvos atstovybę susirinko 
gana daug žmonių – atėjo net buvęs ma�
no leksikologijos dėstytojas, kuo labai 
apsidžiaugiau. Lietuvių bendruomenė 
Briuselyje gana gausi. Kadangi buvo 
minima Tarptautinė Holokausto aukų 
atminimo diena, paskaitėme nemažai 
eilėraščių ta tema. Kitą dieną angliškai 
skaitėme ir diskutavome Europos Są�
jungos Tarybos LEX pastato bibliote�

koje – renginys vyko per pietų pertrauką, susirinko nebe vien lietuviai. Eurokratai (jie patys save taip 
švelniai pašiepia) yra ideali publika – inteligentiška, mokanti užduoti aktualius klausimus, pratusi per 
pietų pertrauką eiti, pavyzdžiui, į Picasso skulptūrų parodą. Dar apžiūrėjom lietuvių vertėjų kabinetus 
ir architektūrinį ES Tarybos šedevrą („socialinis burbulas“, kuriame amžinai vyksta posėdžiai).

Laisvu laiku nuėjom į meno muziejų – nematyto neregėto Magritte’o (Marius Burokas priešinosi: 
jam esą nepatinkąs Magritte’as, nors paskui prisipažino, kad tokio nė nebuvo matęs). Magritte’as bu�
vo įtartinai panašus į Čiurlionį ir net šiek tiek į Munchą. Piešiniai grafitu ypač geri, nors apskritai jis 
buvo pijarščikas. Senieji meistrai suvalgė visą mūsų laiką – Marius, kaip visad, puolė rašyti eilėraščio 
ekspozicijų salėje, pamatęs mažųjų / didžiųjų olandų tapytą „piktą ežiuką“ ir pragare visai patenkintą, 
besišypsantį nusidėjėlį. Bruegelis labai tiko prie žiemos Briuselyje – galvojau, jeigu tikrai žmonija ka�
daise atrodė taip kaip jo paveiksluose, tai ji buvo pasibaisėtina. Boschas kabėjo tokiuose tarsi langinės 
užsidarančiuose rėmuose – išsilankstai paveikslą it televizorių ir žiūri. Ant žuvų skraidantys žmonės, 
šarlatanai ir kiti siurrealizmai – išpranašauta ateitis. Apžiūrėjome daugybę madonų, krūtimis maiti�
nančių šventuosius kūdikius, – dauguma vaikų buvo senstelėję, užmigę (rodos, ir amžinuoju miegu), 
pikti. Madonos – rusvaplaukės, kaip ir Gento altoriaus angelai. Pasitaikė bent vienas rembrantas ir 
keli rubensai. Pastarieji, kaip visada, atrodė pernelyg dirbtinai – figūros nenatūraliomis pozomis, kurių 
siunčiamų pranešimų jau vargu ar bepramoksiu skaityti.

Vaišinguose Agnės Žagrakalytės ir Edgaro Platelio namuose svečių srautus reguliavo Tetris (litera�
tams gerai pažįstamas šuo), kuriam nepatiko du dalykai – kad žmonės atvyksta ir išvyksta. Jis loja net 
ant pianino derintojo, išsilavinusio meistro, kuris, beje, žino, kad lietuvių kalba išsivystė iš sanskrito. 
Tuos namus labai norėjau pamatyti vien dėl to, kad jie aprašyti grožinėje literatūroje – mano iš jos 
susikurtas vaizdas ir tikrovė gal mažumėlę ir skyrėsi, tačiau buvo labai įdomu. Išraiškingus vaizdelius 
iš savo gyvenamosios aplinkos Agnė kadaise rašydavo į „Frype“, vėliau lyg į „Bernardinus“. Taip pat 
ir visas arabų kvartalas: krautuvininkas pakistanietis (pamatėm gyvai), 89 metų tėvas ir sūnus – kavos 
parduotuvės dinastija; išprotėjusios bobutės krautuvėlė, kurioje prekiaujama gyvu galu kičo. Bobutė 
niekam neleidžia nieko liesti; ant lentynų – visa Nojaus arka ir dar dievaižin kas. Visoje toje Sodomos 
ir Gomoros jūroje mačiau net rašomosios mašinėlės skulptūrėlę ir beveik norėjau pirkti. Ekskursijos 
tikslais ėjome per raudonųjų žibintų kvartalą. Vienoje gatvės pusėje vitrinose stovi arba sėdi moterys 
su apatiniais, pro duris vis šmurkšteli keistoki vyrukai (keistoki dėl to, kad, bent jau iš pirmo žvilgs�
nio, nelabai joms sukurti). Kitoje gatvės pusėje – pisuarai: naktį apšviečiami neonais, kad niekas ties 
jais nesibadytų venų. Čia pat ir šlapinamasi. Prostitutės šypsosi pro stiklą, koketuoja, purto tatuiruotas 
šlaunis; viena, kažkodėl sėdinti antrame aukšte, skaitė knygą. 

Senamiesčio vitrinose – belgiški vafliai, suvenyrai su besišlapinančio berniuko skulptūrėle, šokola�
das „Leonidas“. (Pamačiusi iškart prisiminiau Donskį – koks visgi puikus jo atminimo įprasminimas. 
Taip pat prisiminiau, kad paskutinįsyk jį mačiau Frankfurto oro uoste.) „My father was a hipster“ – 
radome marškinėlius su tokiu užrašu; deja, ne mūsų dydžių. Briuselis kažkuo panašus į Paryžių, gal ir 
dėl prancūzų kalbos, temperamento; tik kiek ramesnis. Elegantiškai banguoja arabiškos suknios, švyti 
auksiniai segtukai metro važiuojančių juodaodžių dreduose. Populiarios komiksų parduotuvės, kurio�
se vis apsiperka Agnė – jau turi visą kolekciją. Vieną vakarą jų namuose, prisikirtę midijų, vartėme 
prašmatniai išleistą bestiariumą, po to sapnavome pilvažmogiškus sapnus. Antikvariniai knygynai: 
juose esama visko, gali praleisti pusę dienos. Lotyniški brevijoriai, XIX a. spauda ir kt. Įspūdingi ir 
po knygas besirausiantys egzemplioriai – tokie gan tipingi personažai, patys galį būti knygų veikėjais. 
Ieškojau „Gallimard“ leidykloje išleistos Violette Leduc, bet neradau. Beauvoir irgi ne (neseniai per 
televizorių pakartotinai žiūrėjau filmą „Violeta“). Užtat Sartre’o – kiek nori.

Šeštadienį nutarėme išnaudoti Flandrijai. Briugė – dailus miestas, po kurį važinėja karietos, traukia�
mos „ramių kaip belgai“ arkliukų. Architektūra iš pažiūros trapi, kone ažūrinė, siauri namai, smaili 
stogai, maži langiukai. Senieji pastatai prie kanalų primena pilis. Belgija istoriškai didžiuojasi savo 
nėriniais – viešasis Briugės miesto planas tiesiogine prasme yra nunertas iš baltų siūlų. Žuvų turgaus 
vietoje daug žuvies restoranų – žmonės sėdi lauke, geria alų, nes ganėtinai šilta, nors sausis. Į Gentą 
važiavome dėl Jano van Eycko altoriaus, bet susigundėme pirma papietauti. Paskui dar paslampinė�
jome po miestą, apžiūrėjom mėsos namą (buvusi mėsinė, medinės konstrukcijos išlikusios), kažkokią 
šventę rotušėje (vaikai su žvėrelių kostiumais gaudė muilo burbulus), flamandų knygyną. Kai prisibel�
dėme iki katedros, Gento altorius jau buvo užrakintas. Sargas būdelėje pavėlavusiems leido spoksoti į 
jį pro plyšį – matėsi ryškios spalvos ir aliejaus blizgesys. Raudoni apsiaustai žalios žolės fone. Gento 
altoriaus fragmentą (su giedančiais angelais) pirmąkart pamačiau sovietinėje knygoje apie dailės tech�
nikas – nors reprodukcijos buvo nespalvotos, angelas sovietinėje realybėje atrodė paslaptinga, neaiški 
būtybė, apie kurią informacijos nebuvo. Apžiūrėjome katedros kriptą ir įrėmintus votus – širdžių, kojų 
ir rankų, pilvo; Burokas pasigedo kepenų.

Grįžusi į Vilnių pasižiūrėjau į upę – ledai pakelti taip aukštai, kad vamzdis („Krantinės arka“), atro�
do, pumpuoja juos į ledo lyčių grūstuvę. Apsėmė krantines, kuriomis bėgiojo sportininkai. Greit kliu�
dys ir po tiltais kabančius papuošalus. Gaila, kad upe, kaip Beniliukse, neplukdomos prekės – vietoj 
geležinkelių.

– GIEdRĖ KAzLAUSKAITĖ –

Autorės nuotrauka

MArius BuroKAs

Kaip meistrų sumanyta
pradžioj
išnyksta dulkės
daiktai
sukrinta į vietas
sublizga puodai
sužerplėja žarijos
spindulys glosto
gobeleną
o iš dangaus
ištrykšta trimitai

kiekvienas
daiktelis
pradeda būti

apšvietėjai
nematomi už įmantrių
rantytų rėmų
zuja su lempomis ir šviesuliais

liaujasi ūžę siurbliai
ašys girgždėjusios
traškėję krumpliaračiai

viskas įsitempia
virpa
siekia

ir tik tada jai
rankas 
romiai sunėrusiai

apreiškia

riMAs uŽGiris

Briuselio atšvaitai
Mačiau Jėzų, valgantį mediniu šaukštu,
paveikslas grąžino jį namo
pas valstiečius ir smulkiąją buržuaziją.
Mačiau Jėzų, miegantį ant mamos rankų,
persikreipusį, liūdną, kiek pamėlusį, 
lyg tuoj apsivems,
kaip mano sūnus vėmė automobilyje
pakeliui į meno muziejų praeitą mėnesį.
Mano sūnus, valgantis plastmasiniu šaukštu,
sūnus ant mano rankų, kiek nuliūdęs,
nes išskrendu į Briuselį
kartu su kitais skaityti eilėraščių
nuolat tirštėjančios tamsos akivaizdoj.
Mes skriejame it angelai ant debesies,
sulituotų metalo plokščių viduje,
kupini svajonių, lengvų it karštas oras –
štai keletas vaizdų iš parodos,
štai keletas vaizdų kompiuterio faile.
Visi jie praskrieja, blėsdami, irdami,
prarasdami Mykolo skydo žvilgesį,
Breigelio angelo, nutrenkusio demonus pragaran.
Regėjau dūmijančių metalinių automobilių žvynus
lekiant iš Briuselio tirštėjančioj nakty,
demonus ar angelus, nežinia,
visi jie vylėsi patekti namo –
pamatyti vienintelį sūnų ar dukterį,
srebiančius pienišką sriubą
mediniu šaukštu.

Vertė Marius Burokas
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Šviesa – tarsi papildomas gebėjimas, vedantis į pažinimą. 
Ji leidžia matyti: atpažinti formas, atskirti spalvas, įžiūrėti 
smulkiausias detales – suvokti visumą. Tarsi oda ji priglunda 
prie nepažinių paviršių, juos apšviesdama ir išryškindama, 
kad tai, kas buvo nematoma, taptų akivaizdu. 

Tačiau jei jos amžinas buvimas staiga nutrūktų, atverda�
mas akliną prarają, o regos zonoje nebeliktų skirtingomis 
faktūromis žaižaruojančios kasdienybės vaizdų? Ką veik�

tų tamsoje įkalintos akys? O vaizduotė – kuo ji paverstų 
įprastus daiktus? Kaip pasikeistų judesiai aplinkoje? Kiek 
grėsmių keltų garsai, kurių šaltinis aidėtų nepasiekiamame 
prarajos dugne? Pasaulis nesustotų. Viskas vyktų taip pat. 
Tik keltų dar daugiau abejonių. Šios apribotų laisvę ir ją rei�
kėtų susigrąžinti, mokantis būti tamsoje. Nerimas per dienas 
tekėtų pastoviu ritmu, atkartodamas vidinę juodumą, o daik�
tų, kūnų atspindžių būtų galima ieškoti tik pirštų galais, dar 
ir dar kartą apibrėžiant jais kontūrus, suklystant ir bandant 
iš naujo.

Nerimo būseną ir prarajos baimę kėlė tapytojo Prano 
Griušio paroda „Kauno modernizmas. Brailis“ VDU menų 
galerijoje „101“. Monotoniška, horizontalia linija ant gale�
rijos sienų sukabintos vienodo formato drobės atkartojo prie 
architektūriniam Kauno paveldui priskiriamų pastatų tvir�
tinamas informacines lenteles, kuriose surašyti svarbiausi 
faktai, apibūdinantys statinius. Drobėse reflektuojanti šviesa 
atsimušė į metalinį lentelių paviršių. Ryto, popietės ar gilė�
jančio vakarinio apšvietimo žiburiai blyksėjo paveiksluose, 
kurdami abstrakčius vaizdinius – nuojautas to, kuo jie galėtų 
būti. Informacinės lentelės tikriausiai būtų paprasti, realis�
tiškai pamėgdžioti objektai P. Griušio darbuose, jei ne jose 
esantis tekstas, užrašytas Brailio raštu. 

Daugybė smulkių, iškilių baltų taškelių, tam tikromis 
schemomis surikiuotų drobėse, priminė žvaigždynus. Tuos, 
kurių nematome naktį pakėlę akis į dangų. Tuos, kurie yra 
kažkur dangaus skliaute, toje tamsioje begalybėje, sužim�
bančioje į visatą paleistais norais. Tačiau ekspozicijoje auto�
rius neskatino galvoti norų ar ieškoti pasimetusių žvaigždžių 
konfigūracijų. Tapytojas ragino nieko nematyti – užmerkti 
akis ir pasimesti parodoje, kelio ieškoti pirštų pagalvėlėmis 
liečiant drobes. Iš dešinės į kairę braukiant per taškelių siste�
mas be baimės, kad nepavyksta suprasti, kas jose parašyta. 

Parodoje buvo svarbus ne vizualumo, asociatyvumo tyri�
mas, o kūno patirtis, jo atmintis, pojūčiai. Įdomu, kad sugrįž�
tant prie tų pačių darbų dar ir dar kartą, liečiant juos lėtai ar 
perbraukiant paviršių staigiu judesiu – vaizduotėje susifor�
muodavo vis kitoks vaizdinys. Tarsi juodas laukas, išvaikęs 
tai, kas buvo regima akimis, ramintų protą: jokių taisyklių, 
draudimų ar griežtų apibrėžimų, įvardinimų, konstatavimo. 
Tik nematomas schemas, neturinčias nei teisingų, nei netei�
singų reikšmių, sekantys pirštai.

– AINĖ JAcYTĖ –

Paroda, kurioje nėra į ką žiūrėti

odė menininkams ir autobusų vairuotojams
„Tai tik žodžiai“, – apie savo poeziją sako autobuso vai-Tai tik žodžiai“, – apie savo poeziją sako autobuso vai-“, – apie savo poeziją sako autobuso vai-, – apie savo poeziją sako autobuso vai�

ruotojas Patersonas (akt. Adam Driver), gyvenantis Paterso�
no mieste. Su tokia nuomone nesinori sutikti, bet griežtai 
prieštarauti irgi būtų sunku. Patersono užrašų knygutė iš ti�
krųjų tėra pripildyta žodžių – tokių, kurių jis nenori išleisti, 
tokių, kurie platesniam pasauliui neturi jokios įtakos. Bet 
juose, kaip ir bet kokioje vykusioje poezijoje, slypi gero�
kai daugiau nei vien frazės, ir sunku įsivaizduoti, kaip pats 
Patersonas galėtų gyventi toliau nerašydamas. Galbūt tokio 
kuklaus poeto kelias ir yra visuomet laviruoti tarp dviejų 
kraštutinumų – poezijos, kuri vienintelė pagauna jį supantį 
grožį, ir poezijos, kuri tėra dvi minutės susikaupimo prieš 
tikrą, svarbesnį gyvenimą. Tačiau, nepaisant nuolatinių 
užuominų į dualumą (dvynius, juodą ir baltą, duetų muziką), 
Jimo Jarmuscho filmas yra ne apie dvi dalis ar puses, bet, 
kaip rašo pats Patersonas, apie „trilijonus molekulių, kurios 
pasitraukia, kad padarytų vietos man, kol abiejose pusėse tri�
lijonai lieka savo vietose“. 

Patersonas gyvena su žmona Laura ir buldogu Marvinu. 
Kas rytą jis pabunda, pabučiuoja ją, ji papasakoja jam savo 
sapną, ir jis, suvalgęs mažą dubenėlį dribsnių, žingsniuoja į 
darbą. Vairuodamas autobusą jis klausosi keleivių istorijų, 
nugirsdamas, žinoma, tik nuotrupas. Grįžęs namo kalbasi su 
Laura, kuri, kaip ir jis, turi kūrybinių ambicijų – pamažu visą 
namą verčia į juodą ir baltą paveikslą, ketina tapti Patersono 
keksiukų karaliene ir kantri muzikos žvaigžde. Vakare, ve�
džiodamas Marviną, Patersonas užsuka pas barmeną Doką 
(akt. Barry Shabaka Henley) vieno alaus ir grįžta namo. Taip 
žiūrovas su autobuso vairuotoju praleidžia septynias rutinos 
valdomas dienas. 

Dažniausiai po tokių nupasakojimų recenzijose eina pati�
kinimas, kad ne viskas taip paprasta, bet šįsyk viskas ir yra 
būtent taip paprasta. Jokių didžiulių barnių, jokių tragiškų 
nelaimių, vienintelis ginklas filme – ir tas žaislinis. Ir pats 
veikėjas, priešingai nei dažno „poetiško“ kino vedlys, nesi�
stengia savo kasdienybės pertvarkyti į spalvingų kostiumų 
ir lėkšto humoro paradą. Rutina, priverčianti kiekvieną nors 
kiek jos nepaliestą epizodą iškart kristi į akis, Patersonui nė�
ra priešė. Gebėdamas susižavėti net ir degtukų dėžute, jis 
išlieka patenkintas savo lėtu, nuobodžiu gyvenimu. 

Adamui Driveriui (šį mėnesį pasirodančiam ir Martino 
Scorsesės „Tyloje“) teko nelengva užduotis vaidinti žmogų, 
kuris klausosi. Didžiąją filmo dalį jis tėra antraplanis perso�
nažas, iš šalies stebintis kitus. Veikėjas ne tik nerodo jokio 
intereso išleisti savo eilių knygutės plačiajai publikai; jis 
nerodo ir noro apskritai kam nors girtis, kad rašo. Atsitikti�
nai sutiktai mergaitei nepuola aiškinti, kad jis, kaip ir ji, turi 
užrašų knygutę, pilną eilėraščių, bet mieliau klausosi to, ką 
deklamuoja ji. Ir lieka susižavėjęs. Autobuse kalbantys jau�
nieji anarchistai ar bare stebimi meilės prisipažinimai jį taip 
pat pradžiugina, ir net autobuso vairuotojo profesija, rodos, 
ne visai pritinkanti menininkui, jam nekelia jokios gėdos ar 
nepasitenkinimo.

Tačiau režisierius savo mielo ir draugiško veikėjo nepa�
verčia trafaretu. Kalbėdamasis su žmona, kuri išryškinta tar�
si plevėsiška atsvara jo romiai tylai, Patersonas toli gražu ne 
visada atrodo laimingas. Ir Marvinas, besielgiantis taip, tarsi 
būtų įkvėptas miesto anarchistų, Patersono pernelyg nežavi. 
Jis viską girdi ir viską priima su pozityvumu, kurio kiekvie�
nas turėtume pavydėti, bet nėra amžinai laimingas persona�
žas – kaip ir visi, jis susierzina, liūdi, pyksta. 

Būtent dėl to jam reikalinga poezija. Kad ir kas Patersonui 
nutiktų, viską nustelbia jo gebėjimas pastebėti mažas detales 
ir jas paversti kūriniu. Gal skamba banaliai, bet Patersonas 
yra labiausiai mylintis personažas, kokį tik prisimenu ma�

tęs kine. Tušinuku atsirėždamas sau kelias minutes, visą kitą 
laiką jis skiria kitų klausymuisi. Ir nors, be poros išimčių, 
viskas, ką jis išgirsta, nėra nė kiek keisčiau ar kinematogra�
fiškiau už pokalbius, kuriuos atsitiktinai nugirstume trolei�
buse, visa tai jį veikia. Bet kokia neigiama emocija, kurią 
meistriškai perteikia Driveris, lieka paraštėje, užleisdama 
svarbiausią vietą veikėjo visur aplinkui matomam grožiui. 

Priešprieša tarp Lauros ir Patersono turėtų būti tarsi aki�
vaizdi. Jis intravertas, ji ekstravertė, jis kuria vienoje kny�
gutėje, ji dažo viską, kas pakliūva po ranka. Bet jie sutaria, 
net jei ir nesutinka kiekvienu klausimu. Šis juodos ir baltos 
(tiesiogine šių žodžių prasme) žaidimas tėra Jarmuscho di�
versija, nuošalyje paliekanti tikrąją veikėjo siunčiamą ži�
nutę – kiekvieną dieną mus veikia ne viena jėga ir ne dvi, o 
trilijonai. Tad ne, Lauros ir Patersono santykiai nėra tobuli, 
bet ar tai reiškia, kad iš jų nebeturėtų gimti poezija? Arba, 
kaip diktuotų klišės, jei kyla nesutarimų, veikėjų būtinai lau�
kia skyrybos?

Taip pat galime klausti ir apie visą filmą. Ar tai geriausias 
dalykas, kurį yra sukūręs Jarmuschas? Ar tai formos požiū�
riu revoliucingas filmas? Ne, tai filmas, kurį ir taip tarsi jau 
matėme kituose jo darbuose, ir filmas, vargu ar išliksiantis 
taip, kaip išliko „Negyvėlis“ arba „Už įstatymo ribų“. Bet 
tai neteisingai užduodami klausimai, nes „Patersonas“ ir ne�
pretenduoja į autorinio kino šedevrą, genialią komediją ar 
skaudinančią dramą. Mes, žiūrovai, turėtume iš personažo 
imti pavyzdį ir džiaugtis Jarmuscho darbų gyvybe, nepa�
smerkdami jo filmo nei tobulo kūrinio, nei pabodusios kar�
totės vaidmeniui. 

„Patersonas“ yra meilės daina eiliniam žmogui, jo kasdie�
nybei ir joje poeziją randančiam kuriančiam žvilgsniui. Jar�
muschui Patersono miestas simbolizuoja Williamą Carlosą 
Williamsą, Iggy Popą ir Alleną Ginsbergą – tuos, kurie rašė jei 
ne revoliucingai, tai mažų mažiausiai autentiškai. Tai meilės 
daina pačiai kūrybai, nepaklūstančiai vienam dėsniui ir gyvai 
autobusų vairuotojuose, skalbyklose repuojančiuose bekel�
niuose vyruose ir savęs ieškančiose keksiukų kepėjose. 

– VLAdAS RožĖNAS –
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Neištesėtas etinis pažadas kaip autoriteto mirtis 
Nors jau seniai skelbiama autoriteto idėjos pabaiga, 

mus vis dar žeidžia kiekviena nauja autoriteto griūtis. Tai 
reiškia, kad autoriteto mirtis paskelbta gerokai per anks�
ti. Vis dar erzina veidmainystė, pažadų nesilaikymas ir 
kiti dalykai, kurie, rodos, jau seniai neturėtų stebinti. Tai 
leidžia daryti prielaidą, kad žodžio ir veiksmo sutapimas 
yra ne tik pamatinis etinis principas, bet ir autoriteto pa�
grindas. 

Žodis beveik visose senose tradicijose turėjo sakralų 
atspalvį, kalba pati savaime buvo tarsi vartai į pasaulį, 
esantį už kasdienio, matomo patyrimo ribų. Laikui bėgant 
žodis imtas vertinti ne kaip atveriantis tai, kas paslėpta, 
bet kaip paslepiantis, įkalinantis, atitveriantis nuo tikro�
vės. Kalba sumenko tikrovės akivaizdoje. Kartu sumenko 
ir autoriteto, įgalinančio savo pranašumą per kalbą, per 
pažadą, vaidmuo. Autoritetas, ne tik žadėjęs nuveikti tam 
tikrus konkrečius darbus, kurie jam patikėti ir dėl kurių 
atlikimo juo pasitikima, bet ir nusprendęs būti pavyzdžiu, 
kuris reprezentuoja žodžio ir veiksmo atitikimą, sumen�
ko kaip su tikrove prasilenkianti fikcija. Autoritetas pats 
desakralizavo žodį beatodairiškai laužydamas savo pa�
žadus; ko vertas žodis, jeigu jis tuojau pat paneigiamas 
priešingu veiksmu? Tokio žodžio, o kartu ir jo vertės pa�
neigimo per istoriją neišvengė nei politiniai, nei religi�
niai, nei kokie nors kitokie autoritetai. Natūralus atsakas į 
susiklosčiusią situaciją buvo autoriteto idėjos nuosmukis 
ir nepasitikėjimo, įtarumo padidėjimas, kuriuo pažymėta 
visa modernybės epocha, o jo zenitas pasiektas perėjus į 
postmodernybę. Vis dėlto nuėmus kaukę liko kažkas, ko 
taip ir nepavyko „nuimti“. Liko anksčiau turėto pavyz�
džio stoka, tikėjimas, kad ten, kur atsivėrė tuščia vieta, 
anksčiau ar vėliau atsiras kas nors, kas bus vertas auto�
riteto vardo. Autoritetas mirė, bet tikėjimas prisikėlimu 
išliko. 

Tai gana gerai paaiškina iki šiol visuomenėje gyvuo�
jantį mesianistinių figūrų poreikį. Kuo mažiau vilties, tuo 
didesnis poreikis, kad kas nors tą viltį suteiktų. Kitaip 
sakant, autoritetui mirus belieka jį išgalvoti – juo tampa 
bet kas, kas nori užimti šią tuščią vietą, užsidėti kaukę ir 
ją dėvėti iki pirmojo nuėmimo. Paprastai ši kaukė reika�
linga valdžiai įgyti ir išlaikyti; autoritetą neišvengiamai 
lydi autoritarinis impulsas ir labai dažnai šis impulsas už�
gožia pradinį siekį tapti sektinu pavyzdžiu. Nesvarbu, ar 

tai pavadinsime valia galiai, ar kokiu kitu vardu, bet tuo 
momentu, kai ši valia iškyla aukščiau už „grynojo pavyz�
džio“ intenciją, autoritetas tampa autoritaru. Tuo pačiu 
momentu autoritaras jau gali įžiūrėti savo valdymo saulė�
lydį, nes jokia teisėta, palanki žmonių valiai valdžia nega�
li gyvuoti be autoriteto; be jo ji virsta tironija, o tironiškas 
valdymas vertas ne pagarbos, bet pasipriešinimo. 

Autoritetas laikosi ne ant įbauginimo, o ant pagarbos 
pamatų. Vienas didžiausių nesusipratimų įvyksta tada, kai 
kas nors, siekiantis būti autoritetu, imasi tokių neadekvačių, 
absurdiškų priemonių kaip įbauginimas ir tikisi, kad net 
panaudojus šias priemones pavyks išlaikyti pagarbą kaip 
autoritetui. Ši klaida, manding, užkoduota dar Machiavel�
li, mokančio valdovą būti jei ne mylimą, tai bent kelian�
tį baimę, raštuose. Vis dėlto kas tinka tironijai, netinka 
demokratijai ar bet kuriam kitam savo žmonių skriausti 
nelinkusiam režimui. Tai juo labiau nesuderinama su au�
toriteto vardu ir iškart pasmerkia jį pražūčiai. Žuvus auto�
ritetui, žūsta ir jo rankose sutelkta valdžia. 

Kas pražudo autoritetą? Visų pirma jo neištesėtas paža�
das. Jeigu žmogus (politikas, dvasininkas, akademikas ar 
kt.) pretenduoja į moralinio autoriteto vietą, jis įsiparei�
goja įgyvendinti savo etinius pažadus. Pažado ištesėjimas 
reiškia žodžio ir veiksmo sutapimą. Pažado sulaužymas, 
priešingai, reiškia žodžio ir veiksmo prasilenkimą, neati�
tikimą. Čia turimi omenyje ne vien tiesioginiai pažadai, 
bet žodžio ir veiksmo atitikimas plačiąja prasme. Mo�
ralinis autoritetas atsiranda tada, kai žodis tampa kūnu, 
kitaip sakant, kai asmuo reprezentuoja deklaruojamas 
idėjas. Jeigu asmuo, kuris vienaip ar kitaip teigia konkre�
čius moralinius principus (t. y. teigia tokius žinąs), pats 
jų nesilaiko, jo žodžiai pasirodo kaip nieko verti, dėl to 
ir pats asmuo pasirodo kaip nevertas moralinio autoriteto 
vardo. Pavyzdžiui, jeigu autoritetu save laikantis ar kitų 
tokiu laikomas asmuo teigia ištikimybės valstybei ar šei�
mai idėją, bet pats elgiasi nepaisydamas savo deklaruo�
jamų vertybių, jis iškart praranda autoritetą. Taip nutinka 
ne dėl to, kad šis asmuo nepripažįsta kurių nors konkrečių 
moralinių principų (tam jis turi visiškai pagrįstą teisę), bet 
dėl to, kad pripažindamas tam tikras moralines normas, 
teigdamas jas žinąs, o dažniausiai ir primesdamas kitiems – 
jeigu ne kaip prievolę, tai bent kaip siektiną ir sektiną ide�
alą – jomis nesivadovauja. Kitaip sakant, jis teigia žinąs, 

kaip gyventi, kai iš tikrųjų to nežino – ir įrodo tai savo 
veiksmais, kurie radikaliai prieštarauja žodžiams. 

Ši nesibaigianti veidmainystė didele dalimi lėmė politi�
kų, intelektualų ir dvasininkų autoriteto nuosmukį. Dau�
gelis iš jų pretendavo į moralinių autoritetų vaidmenis, 
teigė vienokias ar kitokias „neginčytinas“ moralines tie�
sas ir tuojau pat jas paneigdavo savo veiksmais, apgavys�
tėmis, žudymais ir panašiai. Čia raginimas atskirti idėją 
nuo asmens skamba kaip pasityčiojimas ir iš idėjos, ir 
iš asmens – ko verta idėja asmens, kuris vos pasitaikius 
progai savo kojomis ją sutrypia? Šis pasakymas netinka 
menui ir menininkams, nes grynosios fikcijos idėjinis sta�
tusas nėra lygus politinių ar etinių idėjų statusui. Pirmąją 
gana lengvai galima atsieti nuo praktinio taikymo, o kitos 
dvi dažniausiai ir sukuriamos turint praktinio pritaikymo 
tikslą. Negana to, pernelyg dažnai jos sukuriamos žmonių, 
kurie patys gyvena pagal visiškai priešingas taisykles, nei 
teigia, vadinasi, bet kokiu atveju neteisėtai pretenduoja į 
moralinio autoriteto vietą. 

Galiausiai atsigręžta ir į „eilinius žmones“, praktinę iš�
mintį dažnai kultivuojančius kur kas sėkmingiau, nei tai 
daro politikai, intelektualai, dvasininkai ar dar kurio nors 
„elito“ atstovai. Moralinis autoritetas mirė tada, kai paaiš�
kėjo, kad eilinis žmogus ėmėsi gelbėti elito atstovo my�
riop pasiųstą žydą; ir tada, kai tradicinės šeimos vertybių 
visus uoliai mokantis dvasininkas prievartavo mažame�
čius vaikus; ir netgi tada, kai intelektualas su moraliniu 
patosu kalbėjo apie ištikimybę, nors pats nepraleisdavo 
progos būti neištikimas, o eilinis žmogus ne kalbėjo, bet 
savo niekam nematomu pavyzdžiu rodė, ką reiškia bū�
ti ištikimam. Autoritetas turėjo mirti tam, kad pagaliau 
išsipildytų etinis pažadas, kurį talpina kiekviena atskira 
kasdienybė. 

Ar tai reiškia, kad moralinis autoritetas nereikalingas ir 
neverta laukti jo prisikėlimo? Be abejo, verta. Neaukšti�
nu eilinio žmogaus kaip neklystančio ir nežeminu tų, ku�
rie pretenduoja į autoritetus. Vis dėlto žodžio ir veiksmo 
atitikimas turėtų tapti ištesėtu pažadu, jeigu į moralinio 
autoriteto vietą pretenduojantis asmuo nėra pasiryžęs 
kažkur horizonte išvysti savo paties saulėlydžio. 

– AGNĖ ALIJAUSKAITĖ –

Mano mama Asta ramoškaitė griežia koncerte konservatorijos baigimo proga. 
Vilnius. 1971

Man šešeri, sėdžiu klasėje ir stebiu mamą ir ponią Kristiną. Mama moko groti 
mokinę smuiku, o ponia Kristina akompanuoja pianinu. Mano galva aprišta ske�
peta, todėl manęs nevedė į darželį; ausų uždegimas. Laukiu, kol baigsis pamoka, 
ir ponia Kristina man pasakos savo sapnus. Dažniausiai baisius. Ypač laukiu sapno 
apie mirusį ponios Kristinos vyrą – štai ji savo bute, eina per kambarius ir už kam�
po pamato savo vyro koją, kurią jis lyg niekur nieko sūpuoja sėdėdamas krėsle. 
Jau žinau, kad tai sapno pabaiga, nes šioje vietoje ponia Kristina visada pabunda.

Tada kurį laiką tylėdamos žiūrim viena į kitą, o mama sako: ponia Kristina, 
nepasakokit daugiau, vaikas po to bijo miegot.

Vakare į ausis man įlašina karštų zuikio taukų ir aš ilgai nemiegu, – vaidenasi 
man, kad matau sūpuojamą ponios Kristinos vyro koją.

– EGLĖ MARIJA FRANK –

Retrospekcija

Kapitalizmas – ne tik labiausiai mirtį ne�
šanti civilizacija žmonijos istorijoje, civi�
lizacija, privertusi mus pajusti „gėdą būti 
žmonėmis“; tai taip pat civilizacija, kurio�
je darbas, mokslas ir technologijos sukūrė 
galimybę išnaikinti visas gyvybės rūšis ir 
joms namais esančią planetą. O „gamtos“ 
(išsaugojimo) „komplikuotumas“ leidžia 
kaupti didelius pelnus tiems, kuriems nauji 
planai kurti geoinžinerines technoutopijas 
susilieja su nauja realybe – prekyba tar�
šos leidimais. Suliedamas pirma ir antra, 
kapitalocenas nepasiunčia kapitalizmo į 
Mėnulį (kapitalizmas ten jau buvo ir iš ten 
grįžo): jis užbaigia globalų prekiavimą šia 
planeta, pareikšdamas teises į tai, kas tai�
kliai pavadinta troposfera. 

Kapitalo logika yra nesibaigiančio ver�
tės primetimo logistika. Tai ne vien tik 
ekonominės galios kaupimas: jį kompli�
kuoja strateginė galia ir žinojimas apie 
kovojančių klasių stiprumą arba silpnu�
mą. Foucault teigia, kad marksistai, nu�
kreipdami dėmesį į klasės sąvoką, apleido 
kovos sąvoką. Taip strateginis žinojimas 
įveikiamas kitu veiksmu – raminimu. Kas 
stiprus ir kas silpnas? Kaip stiprieji virto 
silpnaisiais, o silpnieji – stipriaisiais? Kaip 
sustiprinti save ir paversti kitą silpnesniu, 
siekiant jį valdyti ir išnaudoti? Mes siūlo�
me sekti ir iš naujo atrasti antikapitalistinį 
prancūzų Nietzschės sekėjų kelią.

Kapitalas tapo nugalėtoju tiek totali�
niuose karuose, tiek konfrontacijose su 

pasauline revoliucija, kurią mums reiškia 
1968-ieji. Nuo tada jis siekė vis naujų 
pergalių, tobulindamas galimybę pačiam 
ataušinti savo variklį: pirma jo galios 
funkcija tampa pilietinių karų egzisten�
cijos neigimas ištrinant netgi jų atmintį. 
Walteris Benjaminas mums primena, kad 
laimėtojams dominuoti leidusių pergalių ir 
pralaimėjimų atmintį saugo tik pralaimėju�
sieji. Problema tapo tai, kad 1968-ųjų pra�
laimėjusieji pilietinio karo vandenį išpylė 
su senu lenininiu kūdikiu. Dabar mes turi�
me kreiptis į savo priešus. Reikia išmokti 
1968-ųjų pralaimėjimo pamokas: mes ne�
sugebame sukonstruoti kolektyvinės karo 
mašinos, tinkančios tokiam pilietiniam 
karui, kuris buvo pradėtas dėl neoliberaliz�
mo ir absoliutaus ekonomikos – išskirtinai 
kapitalui priklausančio valdymo – domi�
navimo. Viskas vyksta taip, tarsi 1968-ieji 
būtų likę neapmąstyti: ne tais metais įvy�
kęs pralaimėjimas (jį apmąstė filosofai), 
bet galimybė tas kovas tęsti.

Kad kovas reikia tęsti, nėra jokios abejo�
nės. Reikia mesti šalin teorijas, kurios yra 
patenkintos diskursu, išlaikančiu bejėgiš�
kumą to, kas vyksta, akivaizdoje. Kadangi 
galios mechanizmai maskuoja strateginius 
santykius ir karus, galima kalbėti tik apie 
pasipriešinimą. 

www.e-flux.com
Parengė Kasparas Pocius

Mūsų priešams
Atkelta iš p. 4



2017 m. vasario 10 d. Nr. 3 (1259)8 ŠIAURĖS        ATĖNAI

GiNtArAs PAtAcKAs

Kaukimas

Kaukimas šunio virkdo mano širdį
negailestinga ir sena širdis
bet visgi verkia nes šalčiu nugirdė
nusivylimo blizgesio naktis
naktis be poilsio be sakramento
be atgailos momento sakralaus
ir ašaros šios vietoj sentimentų
išėję jų tikrai nereikalaus 
lašelį tik išspaus dar vieną kitą
taip ir nepatikėję manimi
ir už gyvenimą jų sudaužytą
kaukiu pernakt pavirtęs šunimi

Mirtadienis

Mirtadienis jau mirtom kvepia
ir pakalnutėmis šlaituos
nedrąsiai pirmas žalias lapas 
išauga karklui ant kaktos 
akutėmis žibuoklių žvelgia
mirtadienis toksai ramus
lietum ir vėju saulė merkia
ir plukdo debesų laivus
su tavimi į amžinybę
ing šviesią bromą viečnasties
paimki viešpatie gyvybę 
tu mano kai tiktai reikės

Kada pasaulis buvo jaunas

Kada pasaulis buvo jaunas
negailestingi kaip dievai
vaikai ten žaidė girioj faunas
su daunu ūbavo laisvai
dainas najadėms ir undinėms
sirenos rėkė iš rūkų
kad vėlei laivą paskandino
senų suaugusių vaikų
jų papų apžavėtą jungą
kurs nuvairavo į lankas 
kai kapitonas atsijungęs
mylavo nigerės rankas
svaigumo afrodiziakų
ir perlų afrikos pilna
į mirtį lėkė kaip apakus
nuleisto garo mašina
kada pasaulis buvo jaunas
negailestingas kaip vaikai
kvatojo tartum daunas faunas
kad numirė seni dievai
tarytum gaisrinės sirenos
dainavo papais ant uolų
kai skendo laivas mėnesienoj
senų suaugusių dievų
o gyvas liko junga vienas
tarp papais mojančių žuvų

Kiaulės

Parūkytos kiaulės ausys
su žirneliais nuostabu
mąsto laukuose kaliausė
tarp aukštų žalių stiebų
kukurūzų sirakūzuos
prie bevardės lygumos
gretimuos laukuos arbūzų
tuoj gegutė užkukuos
tildys strazdą giesmininką
ir kukutį su kiele
kiek daug kiaulių susirinko
šeimininko jų kieme
iš rūkyklos virsta dūmai
rūkos kumpis ir dešra
ne kaliausių malonumui
viskas guls ant skobnių čia
per mirtadienį senelio

patriarcho giminės
garbei keliamas šis balius
bus tiek kiaulių kiek reikės
skobnės plačios ausys stačios
ir balti balti suolai
prisiėskime už ačiū
gieda liutnios skrabalai
o gegutė ką rokuoja 
tik gegutinas žinos
senas šlubas viena koja
bet kiaušiniai visados
svetimam lizde neteršia
savo lizdo kaip matai
tik gegutei kailį karšia
kad perėtųsi gerai

Junga pas Nemo

Nulūžo mano muzika prie kelio
prie kelio galo muzikos nėra
tiktai tamtamai girdisi bengalo
ir jūroj plaukioja batisfera
iš jos man moja kapitonas nemo
ir sako parvykai brolau namo
iš karto mano akyse aptemo
per pusę perplyšo širdies raumuo
atsitokėjau viduje kabinos
už lango plaukiojo žuvų būriai
tarytum paukščiai į stiklus kabinos
nė garso negirdėt o man gerai
su nemo kertam balto ryklio širdį
geri šios batisferos daktarai
išgydė pamaitino ir pagirdė
kam man prie kelio galo stagarai
iš atlantidos plauksim į jamaiką
ten šilta ir voliosimės pliaže
po to į antarktidą į klondaiką
plaut aukso su sidabro negližė

Paklydėlė

Nupirko jie mane už vieną centą
o brangakmenis toks dailus buvau
tautos karūnos išluptas numenko
kiaulidėje kurioj aš tarnavau
kale bernams pastumdėliams liokajaus
bergždžia kalė kas gali būt blogiau
gailestingumo aš prašau karaliaus
atleisk man viešpatie atsiprašau
tavęs tautos ir tų visų kas žuvo
kas sibire miškuos kas per mane
lakštingala buvau bebalsės žuvys
dabar gražiau jau gieda nemune
režimui subyrėjus dulkėm virto
stabai baisingi netikrų dievų
žvelgiu iš išmatavimo ketvirto
atleiskit mažutėliai man šaukiu
papurusią galvelę vaiko glostau
kaip pienės pūką neganda juoda
kaip negras kad jos niekad neužgožtų
kad neganda kaip negras niekada

Akies diena

Ir štai atėjo dvidešimt pirma 
akies diena blek džekas mano bankas
nušluojamas kaip vadui poema
drauge su juo patrankos ir tačankos
bet dūsauja blondinė ne viena
juodas akis čigono prisiminus
kuris kadais ją degino daina
su kibitka vežiojo po krūmynus
drauge su nekaltybe prarasta
skutai jos pakalnučių dulkėm virto
blek džekas milijonai ir puota
apšvarinto jau kazino ketvirto
žiūrėk sūnau kai loši iš akies
kad be akių neliktum daug priviso
čia šulerių tik laukia to paties
barmenas įpila tau bet ne viskio
alzheimerio miltelių paprastų

kad nuovoką prarastum sveiką protą
mačiau visokių užeigų šlykščių
o už tave nebus šiai dovanota

Antanas Dantė atšaukia laisvę

Atšaukti laisvę vėl kviečiu aš tautą
tebūna komendanto valanda
ramus mūs miegas na o laisvę skauda
brangi ta laisvė kraujas visada
raudonas mėlynas o kartais žalias
į karą iškeliavusių vaikų
nuleiskit vėliavas ne taip jos kelias
paliaubų baltą vėliavą keliu
su juodu kaspinu prismaugtas oras
kuriuo kvėpuota svaigta per naktis
ar girdit vaikai grįžo komandoras
nuo tankų vikšrų žvanga grindinys
sušaudyta bus laisvė komendanto
įsakymu tik jam vienam naktis
priklauso ar jūs girdite andante 
fortissimo į fortą suvarys 
kas nepaklus tad atšaukiu aš tautą
kam tas kamienas šipuliai geriau
kaip skauda laisvę oi kaip laisvę skauda
kad neskaudėtų mirtį išradau

Antano Dantės osvencimai

Kai bobų apšauktas eini
tarytum būras osvencimo
ir mini buvusį mini
minimalizmo kurs užkimo
šioje be batų erdvėje
ne tailandas nereikia batų
europos aidi eurija
euforijoj tarp kazematų
naujosios vilnios fabrike
kur iš žmogienos verda muilą
ir mėgaujasi pastile
vešliam žydėjime mėnulio
feldfebelė akim gašlia
pirsnojanti vis pro chalatą
esi jai šviežias krembriulė
laike įkalintas be datų
tikiuosi padvėsė seniai
ta žiurkė monumentas styro
kad muilą virdavo gerai
centre imperijos empyro
raukaisi mėlyna šikna

tarytum peilių subadyta
kad pragaras jai dovana
velnių ruja virs dinamitą
lašės nitroglicerinu
jai nobelis taikos lai mato
be batų laisve aš einu
pasprukęs iš jos kazematų
o žiurkėms žiurkina dalia
laisvasis katinas pamąsto
jei ne strichninas tai bėda
kad neišvengs ji žiurkių spąstų

Alėja mano

Alėja mano laisve mano
našlaujanti tarp vandenų
neries ir nemuno nuo seno 
tavim pirmyn atgal minu
nenusibosta ir nenoriu
kitų aš laisvių ir kraštų 
tiktai tavim žygiuoti oriai
kryptim rytų ir vakarų
ten rytuose pakyla saulė
tik laisvės nėr tenai rytuos
ten sibiruose guli kaulai
nelaisvėn išvežtos tautos
tik laisvėje gali stebėti
kokie čia gražūs vakarai
alėjoj laisvės kur žvaigždėti
iš laimės krykščia mūs vaikai

Pagrindinis Antano Dantės 
įstatymas
Nereaguot į forto siaubūnus
į patirtį konclagerio ir geto
lyg būtum telefonas išmanus
nereaguot balsan apologeto
kurs siunčia sėti sumaištį tarnus
išvyti juos surengt končerto grosso
su publika užmegzt painius mainus
kad reaguotų dūman papiroso
machorkos žiupsnį žerti į akis
tave visur sekiojančio žandaro
laimėt prieš jį blek džeką ir atgis
ta eketė kur išnirai po karo
be sąmonės ant dugno samanų
irkluotojai kleboniškio pušyno
drybsoti hamake kurs tarp pušų
ir jį tau jaunas tėvas pakabino
plunksnuotus mušinėt kamuoliukus
su rakete raketoms kareivinių
saliutais aidint nusipirkt batus
žvejybai valo žuvį traukt iš klyno
mauduolių nemune užmiršt paskui
žvejybą vieną žodį nežudyti
paverčiant kūnu ir atrast žmoguj
tik dievą žvėrį galintį valdyti

Easternas

Bezdėjo visas ferganos miestelis
jos vargana angliakasių būtis
kai aš ieškodamas gražios panelės
į jį įjojau juodas kaip naktis
ne nigeris bet su poeto siela
žvalgiaus kiek siekia jos žvaira akis
kol pamačiau vaizdelį širdžiai mielą
biliūno šviečia laimės žiburys
ir kraugerys šerifas atnašauja 
jam uzbekes ir bašibuzukes
todėl jį paverčiau aš dulkių sauja
jos tapo numylėtinėm manęs
biliūnas durnas kaip čebato aulas
nėr laimės žiburio tiktai džiova
tai žino visas vietinis aūlas
ir kosinti angliakasių krūva
bet tai geriau nei anglijos rūdynai
angolos angys guoly angelų
bašibuzukės oro negadina
nupirksiu žiemai joms žuvų taukų
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ALEŠ ŠtEGEr

Meilės eilėraštis

Tokia bejėgė, tokia švelni tau atrodo, kai miega.
Slapta pradedi sėlinti, atsargiai ir lėtai,
Žinai, kad triukšmas bet koks gali išduoti,
Kad joks judesys tavęs nepaslėps. Labai arti
Esi, labai arti, manai, dar tik minutė,
Dar tik milimetras, kai lyg įspėta pasimuisto ir
Atmerkia kairę akį.
Nusivylęs, kad nepavyko, pažvelgi į lėliukę
Ir net negalvoji, kad į tave žvelgia
Uodas nuo revolverio vamzdžio galo. Šitaip ilgai
Nejudėdami žvelgiat viens į kitą, kol galiausiai pradedi tarti.
Tada išgirsti, kaip jos širdy nusispaudžia gaidukas,
Ir oras jau įkaitęs devynių šūvių ugnim.
Sužeistas susivaldai, tavo judesiai tvirti,
Apsisuki prieš ją, į ją vėl pažvelgi, tuomet
Mechaniškai tau smakras nukąra. Iš burnos
Į tave pažvelgia šimto penkiasdešimt penkių milimetrų haubica,
Stebi, kaip išsigandus ji prie sienos glaudžias, ir
Tada – Ugnis! Ugnis! Ugnis! Ugnis! iššauni,
Dar kartą ir dar, kol
Dėl dūmų tirštumo nebematai jau nieko.
Įjungi savo lazerio radarą: raudona
Rubino žvaigždutė tau švilpdama iš nugaros artėja.
Skubiai apsisuki, bet ji tave pralenkia,
Ir tarp jos krūtų beprotišku greičiu tau
Priartėja milžiniškas metalo tankas.
Akimirksniu perimi ataką ir įsakai 
Savo kariui pakelt naikintuvą,
Kai ji jau siūbuoja klubais,
Kad atakuotų tave atominių laivų regata.
Šitaip kovojat visą dieną ir naktį, kol tarp
Degančių paklodžių ir tuščių kulkų atgulat numirę,
Du kūnai, kuriuos lyg Bacho fugoj
Ilgais lediniais peiliais tik meilė dar glosto. 

Meilė

Leidai pasauliui likti pasauliu
Ir atrodė, kad stebuklas įvyko,
Paslaptingas švytėjimas viršuj neužgeso,
Net, atrodo, ryškesnis
Tapo, gilesnis, artimesnis žmogui.
Žmonės, lyg didžiulė vasaros upė,
Gatvėmis tekėjo, teliūskavo ties
Vitrinomis ir bankais, vieni į kitus atsimušdami,
Praregėdavo, lyg žaidime atsitraukdami, pasekė kitus,
Kartu nusiplėšė drabužius,
Nuogi bei ramūs liko prieš tavas akis,
Kai kitą akimirką, išvirkščiai apsirengę,
Kyšant siūlėms ir užtrauktukams, bangavo toliau
Ir tapo tuo, kas buvo visad.
Tada sužinojai, kad stebuklas neišvengiamas
Ir amžinas tapo, o jo nebuvimas lemtingas.
Žinojai, ir niekas tavęs įtikint negalėjo,
Kad į jį nepanirtum, išsiliejantį ir siaurėjantį,
Kad pabaigoj, vidur milijardų
Juodų, baltų, raudonų, geltonų kūnelių tirštos šviesos,
Jis tave savy atpažintų.

Tuoktuvės

Tada pagaliau suartėjom.
Nieks negalėjo nutraukt susitikimo.
Nieks negalėjo sutrukdyt akių užsivėrimo.
Nuo jaunikio ir nuotakos prieš pirmą tuoktuvių bučinį
Galilėjos Kanoj, nuo akimirkos, kai po neono šviesom
Gimdymo namuos virš gimdymo stalo užsiveria žirklės,
Kad dvidešimto amžiaus ištekėjime perpjautų bambą,
Sukurtų perėjimą į pasaulį tarp mamos ir sūnaus.

Dviese buvom su tuo, kai buvom dviese, tapom vieniu.

Sumažinti svorį, pasiduoti,
Būti kažkuo kitu: girdisi smūgis, žaidimas druskuotų 
Oro pūslių aplink tavo skruostus, astraliniai garsai,
Kurie laukia giliai tamsoje, vėliau pirmas judesys,
Kojų ir šviesos poslinkis, šviesa virš lygumos, šviesa,

Per kurią kritai ir į kurią tave veda,
Tave, jaunikį, į antrą bučinį Galilėjos Kanoj.

Atsisukau. Nieko nebuvo už manęs. 
Nieko šalia manęs. Vienas, visiškai vienas,
Be visko, kas mane kadais ko išmokė,
Be visko, ką esu kada gavęs. 
Vienas, visiškai vienas, plaukiantis po Karten Strasse,
Žemyn, operos link: jūra nebuvo niekada anksčiau,
Niekada vėliau tokia skaidri,
Virš manęs čirškė balandžiai ir plasnojo lengvi žodžiai,
Šviesūs žodžiai, žodžiai lyg rugiai, lyg duona.
Saulė aukštai pakilo Galilėjos Kanoj,
Ir tada aš vienas, visiškai vienas, žinojau, kad plauko po vandeniu
Kažkas kitas mano kūnu, kad kažkas kitas
Mano galūnes judina, nekaltus berniuko delnus ir pėdas
Tarp jūros kristalų ir žydrumos atsargų.
Vienas, visiškai vienas: leidau jam mane plukdyti,
Atgal aukštyn, ištakų link; nieko negalėjau sutrukdyti
Jam manyje, manyje jam,
Ir nieko nebuvo daugiausia, ką aš
Galėjau kada nors padaryti.
Pasidaviau jam ir tik klausiau,
Kaip jis mėgdžiojo mane tarp gatvės muzikantų
Nugara Grabeno link. 
Ten atvėriau akis ir sudėjau lūpas
Trečiajam bučiniui.

Atvėriau akis:
Tu buvai tas, kuris mano kūnu plaukė po vandeniu.
Tu judinai mano galūnes, mano vaikiškus delnus,
Mano pėdas, kaip tąkart, kai bėgau per rugienas,
Ir kažkas kitas bėgo mano kūne.

Buvau aštuonerių ar devynerių,
Ugnis niekada anksčiau, niekada vėliau
Tokio aukso neregėjo, šimtmečių alchemikų
Svajonės, vargšų vyrų, susimąsčiusių savo 
Vidurnakčių kambariuos, išlietas jis buvo šiuose
Hektaruose, kurie žeidė Dievą savo raminančiu grožiu.
Ir aš bėgau. Bėgau per ugnį.

Tūkstantmetį jau buvom pakeliui. Sala buvo
Apgyvendinta tik mumis ir iš toli
Atrodė, artinas migla. 
Balti, nutrinti akmenys daužėsi po mūsų pėdom,
Ir buvo taip, lyg žengtume liaunais
Vaikų delnais, kurie sujungė žemes
Lietui iškviesti.
Paskui juos apžiūrėjom.

Tai buvo avys, baltos avys, pririštos kairėm kanopom
Prie medžių, dešinėm prie mirties.
Baltas avis apžiūrėjom, kai migla ir tave užliejo,
Ir vienas ėjau, visiškai vienas prieš
Pakvaišusias avių akis, atvertas svečiams,
Liūdnas akis, akis, kurių bijojau,
Kad neiššoktų ir neperkąstų
Rugio stiebo manoj gerklėj.

Niekas, net jūra šitaip neverkia,
Kaip verkia tie, kurie miršta gyvi.

Buvau aštuoniolikos ar devyniolikos,
Kai jas pastebėjau horizonte. 
Atėjo lyg migla. Migla Galilėjos Kanoj.
Migla virš medicinos seserų šūksmo
Ir motinos klyksmo, kai migla praryja
Jos vaiką, jos sūnų, bambagyslės pabaigoj.
Dvidešimto amžiaus pabaigoj.
Aštuoniolikos ar devyniolikos buvau. 
Avių bliovimas negalėjo pralenkti didelių
Peilių bliovimo, kurie kirsdina už užvertų durų.

Tai buvo kombainai, metalo Kiklopai akimis,
Blizgančiom kraujuos. Akimis,
Kurios atėjo svečiuos valgyti karvių mėsos.

Bėgau. Bėgau prieš juos, tolyn nuo jų.
Buvau visiškai laisvas, bet kiekvienas žingsnis
Nuo tada mane žeidė, viskas, ką priliečiau,
Mane tada žeidė.

Kiklopai geležiniais dantim, sumalusiais teisybę. 
Elegantiški Kiklopai, Kiklopai, kurie naktinių
Barų oranžinėse šviesose
Savo laisvę perkasi.

Sumažinti svorį, pasiduoti,
Būti kažkuo kitu, tiek kartų tave žeidžiau,
Tiek kartų perėjau, ėjau prieš,
Šliaužiau kuo arčiau į tavo sapną.
Tiek kartų, kol tave pamačiau.
Buvo kažkas kitas tavo vietoj,
Tas kitas, kuris mus maitina ir migdo,
Kuris paguldo karūną iš elektrodų tarp mūsų plaukų,
Kai sėdim elektros kėdėje, laukdami,
Kad kas akimirką mus iš naujo nužudytų prisiminimų banga.

Atvėriau akis ir mačiau tavas akis, mama.
Tavas akis. Iškasė tau jas gyvieji iš tėvo ertmių, ir delnai,
Iš kurių mane stebėjai, siekė iš televizoriaus
Ekrano ir man juos pasiūlė. 
Pasiūlė man juos, na, pasakė,
Na, priimk, kas nesi, pasakė,
Būk, kas esi.

Rugiapjovės šypsojos, mama, šypsojos,
Kai joms išdūriau akį.
Buvau aštuonerių ar devynerių,
Ugnis niekada anksčiau, niekada vėliau
Tokio aukso neregėjo, šimtmečių alchemikų
Svajonės, vargšų vyrų, susimąsčiusių savo 
Vidurnakčių kambariuos, išlietas jis buvo šiuose
Hektaruose, kurie žeidė Dievą savo raminančiu grožiu.

Migla mus užlieja, mus, vienus, visiškai vienus,
Užlieja migla, ir kai mus užlieja, kai
Iš naujo paskęstam po plokštuma, matome
Vienas kitą miegant kitame,
Matome Kiklopus ramiai miegant tarp rugių,
Matome miegant piršlius prieš padengtus stalus,
Miegant gydytojus miegančių ligonių lovose,
Matome pavargusius vyrus miegant tarp užnuodytų jų vaizduotės
Suvirinimų, ir tada, kai matome,
Kaip jūros dugne ramiai miega avys,
Kaip ant jų baltų pūkų krinta išmintingas, tūkstantmetis lietus,
Ir tada dar matom, kaip visiškai susiliečia mūsų nosys,
Kaip minkštai pasitrina mūsų skruostai,
Kaip pamažu užsiveria mūsų akys,
Ir keturių lūpų ugnis susideda bučiniui.

Iš: Aleš Šteger. Kašmir. Ljubljana: Nova revija, 1997
Vertė Kristina Tamulevičiūtė

Mariaus Samavičiaus piešiniai
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Apie karą ir kariaujančiuosius

tEKStAI NE tEKStAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

Prisipažinsiu, ilgai galvojau, 
kaip nusakyti Tomo Vaisetos ro�
mano „Orfėjas, kelionė pirmyn ir 
atgal“ kvintesenciją. Kūrinys ne�
greitai perskaitomas – jis neleido 
nušauti nė vienos varnos, reikala�
vo viso mano dėmesio, ir, Dievas 
mato, skaičiau kelis sykius. Ati�
dengiant kontekstą po konteksto, 
intertekstą po interteksto užplūdo 
minčių lavina, prisidėjo dar savos 
aliuzijos – patekau į šiokią tokią 
kebeknę. Man šis romanas yra 

apie vieną esminių egzistencijos dalykų – apie kasdienes 
ir ribines, fizines ir (daug labiau) dvasines kovas. Bera�
šydama prisiminiau neseniai matytą Tomo Fordo filmą 
„Naktiniai gyvuliai“. Tas metalygmuo, kaltės ir atsako�
mybės santykiuose motyvas susisieja su paralelinėmis 
knygos tikrovėmis. Romaną norisi lyginti su užsienio kū�
rėjų darbais. 

Karas romane – pirmiausia su savimi. Pagrindinis he�
rojus kovoja su disertacijos rašymo sunkybe (šis inte�
lektualinis-akademinis romano klodas ir apskritai vieno 
gyvenimo egzistencinis liudijimas priminė „Stounerį“), 
ryšio su ištekėjusia moterimi pagunda (tiesa, neilgai ir 
nelabai sėkmingai jai atsispiriama), melo santykiuose su 
Moterimi patogumu ir vis beprasiveržiančiu šiurkštumu 
jai. Taip Ana kariauja su trauminių patirčių nulemtais 
sprendimais ir situacijomis (po Sausio 13-osios įvykių at�
sisako būti gydytoja, gėdijasi savo slaviškos kilmės) ir tų 
sprendimų sukeltomis traumomis (ryšio su tėvu praradi�
mas). Taip Moteris kovoja su pareiga ir troškimais (dirbti 
nemėgstamą darbą ar versti grožinę literatūrą). Daugelis 
šių kovų vaizduojamos preciziškai tiksliai ir taikliai, bet 
pasilieka pogrindyje, už teksto, yra nujaučiamos, o tikrieji 
jų padariniai ir rezultatai išryškėja antroje knygos dalyje. 

Bene įdomiausia ir labiausiai romane eksploatuojama 
kova – vyro ir moters tarpusavio santykiai, jų dinamika 
ir perspektyvos. Iš pradžių abejojau – atrodo, apie san�
tykius jau daug prirašyta ir ši tema banaloka. Tačiau bu�
vo įdomu, įvairiapusiška, vietomis – šiurpinančiai tikslu. 
Atrodo, autorius nusprendė išpreparuoti saugųjį santykį 
dengiantį luobą ir parodyti pliką, autentišką jo raumenį. 
Paradoksalu, bet šioje autentikoje labai daug ne autenti�

kos, o instrumentinio, Martino Buberio žodžiais tariant, 
AŠ–TAI santykio bruožų. Santykio, nuo pat pradžių pa�
grįsto melu, kad ir gera linkinčiu. Susidaro įspūdis, kad 
būtent ant melo pamato laikosi visas protagonisto ir Anos 
santykis: „Mes labai dažnai meluodavome vienas kitam. 
Tarp mūsų įterptas melo detektorius būtų ėmęs nervingai 
cypti“ (p. 57). Šis santykis nihilistinis, bet (tuo) ir pavei�
kus: „Kai sakome, kad moteris turi būti paslaptis, tik pri�
pažįstame, kad nenorime jos artumo, tikro artumo, kai jos 
kvapas ir mintys tampa tavo kvapu ir mintimis. Rodos, 
mes peržengėme šias ribas – buvome pražudę savo santy�
kius. Suartėjimas yra vienas kito pažinimas, kuris baigiasi 
neapykanta ar bent abejingumu“ (p. 32). „Orfėjo“ pirmos 
dalies santykių laukas (ne)maloniai nustebino. Susidaro 
įspūdis, kad pirmoje knygos dalyje protagonistas ir Mo�
teris kovoja ir patys su savimi, ir vienas su kitu dėl įta�
kos zonų – tą, pavyzdžiui, įtekstina epizodas, kai Moteris 
taip pat ima dirbti namuose, ir jie dalijasi namų teritoriją. 
Knygos branduolys persmelktas psichologizmo – veikėjų 
ryšys aktualizuojamas įvairiais rakursais, su didele atida 
slaptoms veikėjų mintims, pojūčiams – taip pagrindžia�
mas vienas ar kitas poelgis. Man patiko tai, kad gausūs 
meno, muzikos, literatūros intertekstai čia atsiranda pa�
grįstai, tiesiogiai praversdami vidinių ir tarpusavio san�
tykių panoraminiam vaizdui. Kai kurie romane minimi 
paveikslai detaliai aprašomi – labai svarbus knygoje Ego�
no Schielės darbas. Pripažinsiu, tai skaitytojui patogus 
būdas – nereikia knistis ir ieškoti, nes intertekstai plika 
akimi pasiekiami. Šią esminę – santykių – romano dalį 
vadinčiau intelektualesniuoju, originalesniuoju „Moirų 
ir Furijų“ siužetiniu invariantu. „Orfėjas“, kaip ir Lau�
ren Groff kūrinys, talentingai atskleidžia, kiek tarpusavio 
santykiuose yra melo, kokie galingi nutylėjimai ir kaip 
išsikerojusi gali būti tarp poros tvyranti įtampa. Protago�
nisto „nuodėmė“ – svetimoteriavimas – pateikiama kaip 
bene natūrali AŠ–TAI santykio pasekmė, tos tarpusavio 
kovos išlydis, kuris, paradoksalu, padeda vyrui pakęsti ir 
viduje susitaikyti su Moters buvimu. Dar vienas paradok�
sas – jis netgi pasiperša. 

Į pagrindinį, protagonisto ir Moters, ryšį įsiterpia ir 
ryšys su Ana – ištekėjusia vyresne moterimi. Vaiseta in�
terviu sakė, kad romane norėjo paneigti prietarą apie „ber�
niuko-žaisliuko“ vaidmenį šiame santykyje. Šiokio tokio 
žaidimo elemento neišvengiama – tai aktualizuojama ir 
knygos tekste. Šis ryšys greičiau yra tam tikro „geidžian�
čio geismo“, „meilės dėl meilės“ atitikmuo. Pabrėžiama, 
kad Ana ir protagonistas vienas kito nemyli, tačiau toliau 
žaidžia, o žaisdami taip pat simboliškai kovoja, dalijasi 

įtakos zonomis. Ji – nustatydama pasimatymų taisykles, 
jis – atsisakydamas ją ligi galo išklausyti ir paguosti. Šis 
ryšys, dviejų meilužių santykis, mano galva, taip pat ta�
lentingai pavaizduotas; autoriui pavyko parodyti gilesnį 
žaidimo klodą.

Tačiau kai kurie santykio aspektai antroje knygos da�
lyje man pasirodė kiek įtartini. Pats autorius interviu 
„15min.lt“ teigė: „Labai atsargiai galėčiau tarti, kad tai 
yra krikščioniška Orfėjo mito versija – kelionė vyksta ne 
į pomirtinį pasaulį, bet į nuodėmę ir atgal. Apie ėjimą į 
nuodėmę prirašyta labai daug, bet apie grįžimą atgal, apie 
tai, kad žmonės atgailauja padarę nuodėmę, kad tai ne 
mažiau svarbu nei pati nuodėmė, kad apskritai žmogus 
kartu yra ir nuodėmingas, ir atgailaujantis, mano galva, 
parašyta per mažai. Būtent tai man ir norėjosi pabrėžti.“ 

Antroje, gerokai striukesnėje, romano dalyje ir susitel�
kiama į tą ėjimą atgal, arba atgailą. Nors alternatyviosios 
realybės motyvas pasirodė netikėtas, herojaus „nubaudi�
mas“ – pavertimas neįgaliu ir, rodos, išsižadančiu dau�
gelio anksčiau pasakytų minčių apie santykius, savojo 
nihilizmo, atgailaujančiu už ankstesnį moters vertini�
mą – kiek dirbtinis. Aišku, ribinės situacijos žmones kei�
čia, galbūt čia tą ir norėta parodyti, bet manęs galutinai 
neįtikino ir vietomis pasirodė prėskas, gal net pritemp�
tas pats tokio naujamadiško Orfėjo motyvas. Dabar, kai 
Moteris tampa gyvybiškai būtina, herojus paniškai bijo ją 
prarasti – logiška, bet man būtų buvę įdomesnis kitoks to 
santykio išrišimas ir vis dėlto išlaikytas „nuodėmingas“ 
protagonisto mąstymo vientisumas.

Trečia recenzijos kodo dalis istorinė, regis, įkvėpta įvy�
kių Ukrainoje ir istorinės praeities. Ana prisimena Sausio 
13-osios įvykius – tai suteikia jos charakteriui papildomo 
svorio, leidžia apmąstyti asmenybę traumų psichologijos 
aspektu. Apsvarstomi įvairūs elgesio karo akivaizdoje 
modeliai – originali, dar labiau tekstą įžeminanti medžia�
ga, kuri tarnauja vidinių ir tarpusavio santykių kovų mo�
tyvui. 

Keli baigiamieji žodžiai apie stilių: kai kur vaizdinga, 
kai kur ligi kraujo aštru, intelektualu, intertekstualu, kon�
tekstualu; bet neperspaudžiant, neužgožiant esmės, de�
šimt kartų pamatuojant. 

Vertas dėmesio romanas. Verta ir pakeliauti. Man la�
biau patiko – pirmyn. Bet gal tokia sugedusi šios recenzi�
jos autorės prigimtis. 

 

– LINA BUIVIdAVIČIūTĖ –

Tomas Vaiseta. Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal. 
Romanas. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,

2016. 230 p. 
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Hipsteriai atbėga atidunda
Benediktas Januševičius. Žodžiai. Eilėraščiai.

V.: Žiemos žodžiai, 2016. 80 p. 

Nesu avangardo išpažinėja, bet Januševičiaus poezija 
man simpatiška – ypač kai klausausi jo skaitančio, atrodo, 
suprantu, apie ką tekstas. Meditatyviai (neretai varijuojama 
kokio nors objekto, pvz., žodžių, genų, laiko ar vaikų, tema), 
tačiau ir su komizmu, kritiškai apsvarstomas vienas ar ki�
tas socialinis reiškinys. Knygoje nėra paaiškinta (o gal visgi 
reikėtų, nes prašalaitis nežino – būtų šiokia tokia edukacinė 
paskirtis), kad tekstai rašyti slemui skaityti. Leidinys švel�
niai primena samizdatą (senovinės rašomosios mašinėlės 
šriftas); greičiausiai tai nepaklusimo poezijos meinstrymui 
forma. 

Dainius Dirgėla. Re:plikos / Stebėto jo užrašai. 
Eilėraščiai . V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. 172 p.

Nors akciją „Metų knygos rinkimai“ laikau šiek tiek vai�
kų žaidimais (deja, kartais ir profesionalai į ją pasižiūri kaip 
vaikai – nuoširdžiai nuliūsta nepakliuvę, organizuoja bal�
savimo lenktynes, įtiki, kad dėl akcijos gaunamas dėmesys 
yra gėris), nuoširdžiai nesuprantu, kodėl nei Dirgėlos, nei 
Januševičiaus knygų nėra sąraše. Dirgėlos poezija, nors ir 
visai kitokia negu Januševičiaus, man atrodo socialiai ak�
tuali; knygoje vis išnyra pabėgėlių tema. Eilėraščio raiška 
lakoniška, svarbus semantinis žaidimas kalba, rašymo kaip 
fotografavimo stilistika – taupi, juoda ir balta (išryškinant, 
kas svarbiausia), be daugiažodžiavimo.

Eugenijus Ališanka. Stuburo tik punktyrai. Eilėraščiai. 
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. 103 p. 

Eroso sklidina poezijos knyga (nors tas erosas neapčiuo�
piamas, jį sukuria ar tik ne stirnos), kurioje nėra vulgarybių. 
Kartais atrodo – hermetiška, pernelyg hermetiška. Stubur�
kaulio metafora – poezija kaip kūnas, struktūra, stuburas 
(nors anksčiau jau būta dievakaulio). Autorių geriausiai 
charakterizuoja kadaise PDR haiku parašęs Kęstutis Nastop�
ka: „...ir apoloniškas Ališanka“ (aliuzija į teorinę Ališankos 
studiją „Dioniso sugrįžimas“). Apoloniškas, nes ir poezija 
racionali (autorius visgi matematikas), nors racionalumas 
buvo pamintas ankstesniame programiniame eilėrašty�
je apie būdus, kaip nužudyti poeziją. Autoriumi pirmąkart 
susidomėjau studijų metais, skaitydama almanachą „Mies�
telėnai“ – atrodė neįtikėtina, kad intelektualus poetas nėra 
akademikas. Vėliau, kartu važiuojant į renginį Rusnėje, teko 
įsitikinti jo unikaliu gebėjimu virtuoziškai vairuoti ir pasa�
koti istorijas – ne toks svetimas ėmė atrodyti prie Ališankos 
prilipęs keliaujančio rašytojo įvaizdis. Kartu važiavome ir į 
literatūros festivalį Berlyne – Akademie der Künste Eugeni�
jus dar naujai nupasakojo „Literatūrinio ekspreso“ patirtis 
(buvau girdėjusi apie tą traukinį, bet visai kitais rakursais). 
Jo rašymo situacijos man tapo aiškesnės. Kurį laiką įsivaiz�
davau, kad prezentuoju moterį iš eilėraščio „Trys gracijos“ 
(p. 66), tačiau Eugenijus šią fantaziją paneigė – prezenta�
cijos esančios konkrečios, bet kitos. Vienas gražiausių šios 
knygos tekstų, „Paliktas po pamokų“ (p. 84), priminė Solv�
eigos Daugirdaitės eilėraštį „Teorema“, esantį antologijoje 
„Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija“. Panašų eilėraštį yra 
parašiusi ir Patricija Šmit, taigi įdomu, kaip šie trys gracingi 
tekstai susitinka. 

Pierre L’Ermite. Tarp tavęs ir manęs nėra kunigo... 
Romanas. Išvertė J. Povilonis. Pranciškonų spaustuvė 

Kretingoje, 1937. 166 p.

Keista pjaustyti lapus knygos, kuri išleista 1937 m. Pran�
cūziškas romanas, į lietuvių kalbą išverstas ir išleistas, matyt, 
po Christopho von Schmido „Genovaitės“ bumo – skaitan�
čiojoje visuomenėje būta sentimentalių romanų poreikio. 
Siužetas ne itin tikroviškas: jauna mergina, nemažai laiko 
praleidžianti bažnyčioje (katekizuoja vaikus ir pan.), išteka 
už vyro, kuris šiomis jos pareigomis nepatenkintas; uždrau�
džia jai tą daryti. Palūžusi moteris suserga psichikos liga ir 
perkeliama slaugyti vienuolėms, o vyras, atrodo, atranda ti�
kėjimą. Smagu skaityti dėl tarpukariui būdingo egzaltuoto 
stiliaus (daugybė daugtaškių) ir vertimo įdomybių (pavardės 
sulietuvinamos, pvz., Bertramaitė), tačiau vietovardžių rašy�
ba kartais originali (pvz., Marseille).

Viktorija Daujotytė. Sofija. V.: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas. 2015. 344 p.

Šeštoje klasėje dailės istorijos mokytoja Danutė Jedzins�
kienė patarė skaityti „Laiškus Sofijai“ (tuomet sovietinio 
leidimo). Skaičiau, stebėdamasi Čiurlionio kalba, leksika 
– suvokiau tuos tekstus kaip meilės laiškus, o tokio žanro 
pavyzdžių daugiau ir nebuvau skaičiusi. Kultūrinė Sofijos 
Kymantaitės figūra kurį laiką vis dėlto nebuvo aiški; tik tai, 
kiek telpa tuose laiškuose, vėliau dar šis tas iš lituanistikos 

studijų programos. Opinija suponuoja klaidingą mitą, esą 
neturime populiarios monografijos. Man net kelios Viktori�
jos Daujotytės parašytos monografijos atrodo pakankamai 
populiarios, beskaitant įtraukiančios lyg romanai. „Sofija“ 
neabejotinai prie pastarųjų: stilistiškai artima studijai „Ar�
čiau Lietuvos“ (apie Barborą Radvilaitę). Labai įdomus mo�
mentas apie Kymantaitės gelbėtus žydus: visgi informacijos 
šykštokai. Galbūt nedaug medžiagos ir tėra. Graži vestuvinių 
žiedų metafora, rezonuojanti autorės pamėgtą Goethės sim�
bolio prasmės lauką. Nesutinku su Astridos Petraitytės recen�
zijos („Š. A.“,  2016.VII.8) imperatyvu, esą sunku pateisinti 
Sofijos, jau pagimdžiusios kūdikį, nesirūpinimą vyru, neva�
žiavimą jo lankyti – ne, nesunku, turint omenyje, kiek ji var�
go patyrė, kai laukdamasi važiavo jo parsivežti iš Peterburgo. 
Laikas su kūdikiu tikrai yra sunkesnis už laiką besilaukiant. 
Bet apskritai – ne mūsų tai reikalas, ne mums tą svarstyti.

Solveiga Daugirdaitė. Švystelėjo kaip meteoras.
V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 272 p.

Aktuali sovietmečio dekonstrukcija, kurią perskaityti kone 
privaloma. Ir Simone de Beauvoir „atreikšminta“ (paprastai 
ji koegzistuoja Satre’o šešėlyje), ir papildytas daugelį jau�
dinantis Justino Marcinkevičiaus portretas. Viename vaka�
rėlyje, aptarinėjant šią knygą, buvo pacituota išnaša, kad 
„mokytojaudama Beauvoir kartais suviliodavo savo jaunas 
mokines, paskui perleisdavo jas Sartre’ui“ (p. 46). Užsimez�
gė diskusija apie tai, kad šią informaciją mes kažkaip išstu�
miame iš galvos, pašaliname iš kultūrinių portretų, nes tai 
amoralu. „Kadangi Sartre’as toks didis rašytojas?“ – paklau�
sė vienas rinkodaros specialistas. „Apie Sartre’ą net nepa�
galvojau, jis man nieko svarbaus neparašė, – atsakiau. – Bet 
kaip tą daryti galėjo Beauvoir?“

Tomas Kempietis. Kristaus sekimas. Vertė Ona 
Labanauskaitė. V.: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014. 341 p.

Leidinio metrikoje nenurodyta, iš kurios kalbos versta, – 
sutikite, žvelgiant tekstologiškai, tai šiek tiek keista. Bet tiek 
to, pasitikėkime leidykla. Nesijaučiau pribrendusi skaityti šį 
veikalą, bet savaip „sugundė“ Gintaro Sungailos straipsniai; 
nusipirkau, skaičiau. Kaip tik buvau pamąsčiusi, kad be rei�
kalo vertinu atsitiktinius žmones (pvz., pamatytus gatvėje), 
ir savo maldose prašiau išmokyti mane to nedaryti. Netgi 
ėmiau melstis sakiniu: „Kad nevertinčiau ir nesmerkčiau ki�
tų žmonių puikybės, jei tik jie nelenda man į akis.“ Lektūra 
pasirodė esanti self-help, bet kur kas geresnė ir įdomesnė 
už dabartinį šlamštmaistį sielai. „Aš kenčiau didžiausią že�
miškų daiktų trūkumą; dažnai girdėjau manimi skundžiantis; 
nuolankiai pakęsdavau pažeminimą ir įžeidimus; už gerus 
darbus patyriau tik nedėkingumą; mano stebuklus laikė pikt�
žodžiavimu, mano mokslą smarkiai kritikavo“ (p. 162). Šie 
žodžiai priskiriami neva Jėzui (ten rašoma tokiais dialogais – 
Dievas kalba su žmogumi), bet, paradoksalu, tapatinuosi 
kaip tik su jais. Gal čia ir didybės manijos apraiškos, bet tai 
stiprina.

Julius Keleras (eilėraščiai), Vidas Poškus (piešiniai). 
Karalius Bulviagalvis II. 2016. 96 p.

Bandžiau perprasti žanrą: veikiausiai nonsensas, tinkamas 
ir suaugusiesiems, ir (kai kada) vaikams. Skaičiau 31-ajame 
autobuse, šalia prisėdo besilaukianti moteris ir paklausė, kokia 
čia knyga – labai gražiai iliustruota. Supratau, kad tai knygos 
įvertinimas – iš pirmo žvilgsnio. Taip, neįprastai, senamadiš�
kai iliustruota – Vido Poškaus piešiniais grafitu. Poeto tekstas 
ir eksperimentinė grafika neįprastai dera – sukuria tą malonų 
(„čia ne vaikams“) efektą. Tą frazę reikėtų išversti: deja, ir ne 
suaugusiesiems, jeigu jie neturi estetinės nuovokos.

Kęstutis Navakas. Vyno kopija. Romanas.
V.: Tyto alba, 2016. 200 p.

Turbūt jau niekas nebedrįsta pasakyti apie Navaką ką nors 
kita, išskyrus ditirambus. Arba: „Skaičiau, bet nesupratau, 
skaitau antrąkart.“ Sunku vertinti, nes tai nauja; ne tai, ko 
turbūt visi tikėjomės. Kai kuriuos erzina manieringumas, 
pretenzingumas, nieko nepasakymas įmantriai sakant. Ir vis 
dėlto, jeigu Navakas ir daro kokių nors klaidų, tai nebent 
gyvenime, bet ne literatūroje. Literatūroje jis niekada nebūna 
atsainus, „bet koks“, nerašo atgrubnagiškai. Kas parašyta – tai 
lyg nukalta iš aukso dulkių, net jeigu apie nieką. Itin vyku�
sios erotinės scenos (retai kada nusisekančios lietuvių lite�
ratūroje). 

Dovilė Bagdonaitė. Mėlynojo banginio širdis. 
Eilėraščiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. 86 p.

Labai gera pirmoji prisistatymo dalis viršelyje (ligi „auk�
saplaukė pas lokius“) ir labai bloga antroji (nuo teisinimosi, 
kad ne humanitarė, ligi darbo paieškų – vis dėlto čia knyga, 

ne laikraštis „Alio“). Eilėraščiuose geriausiai „dirba“ auto�
rės, kaip dailininkės, vaizduotė, vaikiškumas, nonsensas. 
Skaitydama galvojau, kad vizualumas poetams reikalingas 
ne ką mažiau negu muzikalumas – gal net labiau. Šiek tiek 
suklumpama ties religiniais momentais, įvaizdžiais – tiesiog 
jie ne itin pažinūs išankstiniam ironiškam apsisprendimui. 
Eskizuojami santykiai, kasdienė aplinka, daug chaotiškos 
buities. Žvilgsnis fiksuojamas ties buitinėmis detalėmis, 
atliekami nebuitiniai pasirinkimai. Gera, neįprasta „Pirmoji 
knyga“. Literatai apkalba, kad autorė yra hipsterių hipste�
rė (net jei kategoriškai nuo to atsiribotų), tik pati to nežino. 
Matyt, tai kažkas apie kartos atpažįstamumą.

Aldona Gustas. Padovanok man obuolį iš anapus.
Vertė Giedrė Bartelt ir Vytautas Karalius. V.: Naujoji 

Romuva, 2015. 224 p. 

Per daug eilėraščių sugrūsta į vieną knygą. Jeigu būčiau 
redaktorė, stengčiausi juos praretinti. Palikčiau tik kokį 
penktadalį (suprantu, skamba žiauriai, bet kartais mažiau yra 
daugiau). Autorė man vėl įdomi kaip rašanti dailininkė – vis 
tas vizualinio instinkto reprodukuoti idėjas perkėlimas į ver�
balinį lygmenį. Tekstai poetiški, bet paprastučiai, daugiau�
sia apie santykius, neprozodiški, todėl kuria neužbaigtumo 
ir nesibaigiamybės iliuziją; įvaizdžiai taip pat nesudėtingi, 
nors kartais originalūs, dailininkiški; iš įprastos aplinkos. 
Pritrūko koncentracijos – kas ir kodėl norėta pasakyti.

Julija Šukys. Epistolofilija. Iš anglų k. vertė Marius 
Burokas. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. 256 p.

Anksčiau nežinojau, kad lietuvių tauta turi savo Motiną 
Teresę – Oną Šimaitę. Ji ne tik pasiaukojamai gelbėjo žy�
dus, bet ir po mirties atidavė savo kūną Paryžiaus universi�
teto Medicinos fakultetui. Regis, pirmiausia su ja susidūriau 
rinkdama medžiagą „Skolų knygelėms f generacijai“ – taigi, 
sąlygiškai neseniai. Monografiją skaičiau godžiai, taip pat 
ir galvodama, kaip nesunkiai Vakaruose parašomos mo�
nografijos – be didelių spazmų dėl moksliškumo, be jokių 
beletristinių kompleksų. Šiurpus, beveik kinematografiškai 
perteiktas Vilniaus geto įspūdis, bado metai, meilės reika�
lai (apsvarstytas net orientacijos klausimas). Egodokumentų 
analizė: gyvendama Paryžiuje, Ona Šimaitė susirašinėjo su 
sovietiniame Vilniuje gyvenančia redaktore Tayda Devėnai�
te. Nors nesu susipažinusi su archyvu, man skaitant buvo 
visiškai akivaizdu, kad tą susirašinėjimą kontroliavo KGB 
(Tayda Devėnaitė netikėtai nusižudė). Autorė arba tokios 
versijos vengia, arba ji tiesiog nešauna jai į galvą. Tačiau 
visumos įspūdis – labai įdomu, egodokumentai susipynę, 
polifoniški, susiję ir su kitomis to meto kultūros figūromis, 
atveriantys sudėtingą epochos panoramą.

Paula McLain. Ledi Afrika. Romanas. Iš anglų k. vertė 
Rūta Tumėnaitė. V.: Tyto alba, 2017. 447 p. 

Vienas iš tų atvejų, kai knyga skaitoma dėl vertėjos. Iš 
negausių grožinės literatūros skaitinių apie Afriką bene ryš�
kiausiai atsimenu Ch. N. Adichie „Kinrožės žiedą“. „Ledi 
Afriką“ skaityti irgi buvo smagu dėl sodrių aprašymų – Be�
rilė Markam, netipinė moteris, gamtos vaikas, išgyvenimo 
srityje lavinasi kartu su Kenijos berniukais. Vėliau vis ne�
taisyklingai įsimyli, stokoja adrenalino, kol tampa viena pir�
mųjų moterų lakūnių pasaulyje (nors apie skraidymą lėktuvu 
romane radau mažiausiai). Mąsčiau apie tai, kaip sunku toje 
kolonijinėje tarpukario visuomenėje (kad ir gan prašmatnio�
je) buvo netradicinėms moterims – jos taip sunkiai pakelda�
vo visas konvencijas, kankindavosi, tvarkėsi su neplanuotais 
nėštumais ir motinyste, kurios tiesiog neištverdavo.

Kate Atkinson. Griuvėsių Dievas. Romanas. Iš anglų k. 
vertė Rasa Drazdauskienė. V.: Tyto alba, 2017. 510 p.

Taip pat skaičiau dėl vertėjos. Su visai smagia ironija su�
ręsta šeimos saga; kaip romanas gal ne pats įspūdingiausias 
iš pastaruoju metu skaitytų, bet esama labai gerų, šmaikščių 
pasažų. Itin spalvingai aprašyta hipių ir vegetarų komuna, 
„mėlynakraujų“ pižonų namai, mėgėjiška „eutanazija“ šei�
moje, rizikingas lėktuvo pilotavimas ir bombardavimai karo 
metu. Išraiškingas nevykėlės motinos (kuri dar ir rašytoja!) 
portretas: man asmeniškai daug artimesnis negu, pavyzdžiui, 
paskutinėje „Bridžitos Džouns“ dalyje. Visuma pernelyg ir�
vingiška – blogąja prasme: psichologinis realizmas. Be to, į 
pavadinimą dėti žodį „dievas“ (bent jau epochoje po „Maž�
možių dievo“) yra nusikalstama veika, banalybė, tyčinė 
niekuo dėto žodžio niveliacija. Perskaičiusi galvojau, kaip 
vis dėlto reikėtų romaną reziumuoti (atmetant išsamiausią 
autorės paaiškinimą knygos pabaigoje; autoriai dažniausiai 
nepataiko, aiškindami patys save), – knyga apie tai, kas yra 
šeimos trauma ir kaip ji veikia kitas kartas. 

-gk-
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Minkovskio erdvė
Hermanas galvoja apie nykščiais spontaniškai kuriamas 

figūras – nykščių skritulius, nykščių rombus, nykščių lygia�
gretainius – Minkovskio erdvės figūras, kurias dabar raižo jo 
paties nykščiai, kai ploja. Ir figūras, kurios koncertų salės er�
dvėje atsiranda kitiems klausytojams nykščiais beraižant mu�
zikos, alsaus kvėpavimo ir saldžių kvepalų šleifo prisodrintą 
orą, būtent dabar – visiems drauge atsistojus ir reiškiant su�
sižavėjimą, ką tik pasibaigus koncertui Kauno filharmonijos 
salėje. Arfininkė lėtai lenkiasi dėkodama gausiai susirinku�
siems ir stovintiems klausytojams. Augustė lenkiasi, į apačią 
svyra jos sunkūs šieno spalvos plaukai, o aukštas ir lieknas 
dirigentas staigut staigutėliai, lyg nutrūkusi styga, beveik 
pirštų galiukais išbėga iš užkulisių ir mosteli ranka į Augustę, 
laikančią rankose glėbį lelijų ir rožių. Dirigentas mosteli ir į 
publiką su pagyvenusia dama žaliu šaliu ant pečių, kuri per 
pertrauką gurkšnojo espreso kavą ir kalbėdamasi su drauge 
pavadino dirigentą saldainiuku. Dirigentas dabar prasiveržia 
pro visus orkestrantus, kurie jau kitokie negu prieš pusmetį, 
kai „Kauno dienoje“ pasirodė pranešimas, kad „Kauno sim�
foninis orkestras buvo nominuotas „Grammy“ apdovanoji�
mui“. Tad orkestrantai nebežvilgčioja vienas į kitą pašaipiai 
per pauzę tarp praeinančių ir vienas kito pečiais neužkliu�
dančių Mendelssohno ir Šostakovičiaus, paslapčiomis nebe�
krapšto nosių ir vos kartą per koncerto dalį bedrįsta tylutėliai 
sučiaudėti. Smuikininkės nebesikaso strykais blauzdų, o 
neseniai rekonstruotos mėtinės spalvos filharmonijos salės 
dešiniajame kampe glūdintis kontrabosininkas nebesitai�
ko niekam nematant įsimesti į burną vieną kitą saulėgrąžą, 
kurios lukštą lyg didžiausią paslaptį bandytų išspjauti per 
kūrinio apoteozę, niekam nematant. Tad ir trimitininkai, lai�
ku spėję ant grindų išpilti susikaupusias seiles iš blizgančių 
trimitų, ir visi kiti orkestrantai iškilmingais veidais dabar 
pritaria salėje susirinkusios publikos plojimams – nykščių 
matematinių figūrų sukeltai audrai, pulsuojančiai, rimstan�
čiai ir stiprėjančiai. Rombų, skritulių, keturkampių sukelti 
geometriniai oro šuorai skleidžia šaižius garsus, lyg būtum 
priglaudęs ausį prie akmens, gulinčio pajūryje, ir į ją būtų 
patekę druskos prisodrinto jūros vandens, – girdi ritmingus, 
tačiau nenumaldomai rimstančius plojimų jūros garsus. 

Arfininkė raudona suknia dabar laiko šalia jos stovinčio 
dirigento ranką, dar spusteli ranką pirmajam smuikui ir 
grakščiai išbėga iš salės. Po keliolikos akimirkų, nykščiams 
ir nykščių nagams nesiliaujant kurti geometrines figūras, 
ji sugrįžta, nusilenkia ir ištiesia ranką iš žiūrovės su mil�
žiniškais akiniais paimti dar vienos puokštės ryškiaspalvių 
gvazdikų. Priglaudžia puokštę prie krūtinės ir vėl išbėga į 
užkulisius. Šypsodamasi sugrįžta, dabar jau puokštės nebe�
gauna; laibam ir ištįsusiam dirigentui dama, per pertrauką 
pakrikštijusi jį saldainiuku, įteikia nedidelę dovanėlę, per�
rištą aukso spalvos kaspinėliu. Kai nykščių sukelti ratilai 
apsisprendžia rimti – slopsta, mažėja plojimų amplitudės. 
Neskubėdami salę palieka ponai ir ponios, dviejų pagalbi�
nių darbuotojų atsargiai išnešama arfa, jau nebelikę nė vieno 
žiūrovo, o tarp sustatytų kėdžių, ant kurių dar neseniai buvo 
klausomasi Johanno Sebastiano ir Philipo Glasso, praeina 
valytoja su skudurėliu dulkėms rankoje, atidžiai žvilgčioda�
ma, ar kas nepaliko savo šalio, pirštinių ar mobiliojo telefo�
no, o gal raktų su paukščio pakabučiu.

Tyla ir tamsa gaubia filharmonijos salę, nykščių ore su�
kimosi platformą. Valytoja nerado raktų, niekas nepamiršo 
šilkinio šalio nei nėriniuotų pirštinių, net monoklio, tad arfa – 
medinė deivė – atsargiai kraunama į mėlyną „Ford“ automo�
bilį. Sninga, smarkiai sninga, smarkiau ir smarkiau, lyg kas 
viršuje būtų praplėšęs milžinišką sniego pūkų prikimštą pa�
galvę ir karštligiškai ją kratytų ant stoviniuojančių ir niekaip 
nenorinčių išsivaikščioti klausytojų ir damos, įteikusios diri�
gentui dovanėlę su aukso spalvos kaspinu. Nesiskubinantys 
klausytojai, prisisiurbę espreso kavos per pertrauką po pir�
mos koncerto dalies, vis dar stoviniuoja prie filharmonijos 
durų. Kol vyrai degtukais degasi savo papirosus „Baltoji 
meška“, moterys įdėmiai klauso jų šnekų, vis dar tyvuliuo�
damos muzikos garsuose, jausdamos Johanną Sebastianą 
Bachą ir jų kūnus su juodomis sukniomis bei perlų vėriniais 
lyg jūroje įstrigusius žvejybinius laivus įsiūbavusį Philipą 
Glassą. Siūbavusį ne mažiau ir vyrus, kurie, norėdami atgau�
ti amą, dabar rūko po antrą „Baltosios meškos“ papirosą. 

Jie dar mielai stoviniuoja žvelgdami į pūkines snaiges, lė�
tai krentančias iš viršaus į apačią, iš vadinamojo dangaus į 
filharmonijos prieangį, kai pro šalį rieda mėlynas fordas, ku�
riame ant keleivio sėdynės sėdi arfininkė Augustė. Dabar jos 
niekas neatpažįsta ir ji tarsi nebe arfininkė, o mėlyno fordo 
keleivė, priglaudusi veidą prie mašinos stiklo.

Augustė stebi virš miesto sparnus beskleidžiantį paukštį, 
naktinį kovarnį. Automobilio salone skamba Billo Evanso 
„Never Let Me Go“, tačiau jai iš tiesų norisi paklausyti ty�
los, galų gale girdėti Hermano kvėpavimą. Mėlynas fordas 
išsuko iš Laisvės alėjos prieigų ir nusklendė link Parodos 
kalno, link Žaliakalnio, link jų namų, kur bendras Augustės 

ir Hermano apsipirkimas maisto prekių parduotuvėje „Rimi“ 
tapo Pirmuoju Apsipirkimu, bendru Augustės ir Hermano 
atminties žemėlapiu su įsmeigtomis į užkariautas viršukal�
nes vėliavomis. Vaisių kalno viršūnė arba Pieno produktų 
sala, arba, sakykime, Duonos pusiasalis. Ir štai, žvelgdamas 
į išsaugotą kasos čekį, Hermanas mintimis gamina patieka�
lą arba mąsto, kad reikėjo nusipirkti limonado, sidabriniu 
peiliu per pusę pjaudamas kiaulienos nugarinės kepsnį, pri�
laikydamas jį šakute, kad kepsnys tarsi valtis, siūbuojama 
vėjo (peilio), neiškristų į krantą – ant stalo arba, dar blogiau, 
nenukristų ant kilimo. Taip, limonadas iš tikrųjų tiktų prie 
nugarinės, sušvelnintų perkeptos kiaulienos su pelėsiniu sū�
riu skonį ir tą nederantį įdarą su razinomis ir smulkintomis 
petražolėmis bei krapais. Vyšnių limonadas arba kriaušių 
limonadas – abu puikiausiai tiktų atsigaivinti po koncerto 
įspūdžių, juk limonadas – tarytum erdvė, keliaujant žiemą į 
Kuršių neriją.

Hermanas su Auguste, pasiėmę kelias poezijos knygas, 
seną žurnalą apie žvejybą, kelias pagalves ir miegmaišius 
bei asmeninės higienos reikmenis, dar šiek tiek vaisių, sėdo 
į mėlyną fordą ir išvažiavo prie jūros, į Kuršių neriją. Gal�
būt tai neracionali mintis – spontaniškai iškeliauti į Kuršių 
neriją – Preilą, o galbūt Nidą, kad tame siaurame ruoželyje 
tarp jūros ir marių sutiktų Naujuosius metus. Derėjo prieš tai 
pasidomėti, kur esama laisvų nakvynės vietų, užmesti akį į 
orų prognozes ar į keltų kursavimo grafiką.

Mėlyno automobilio, automagistrale dabar riedančio 
į Klaipėdos perkėlą, žieminės padangos gerai kibo su dar 
neapsnigtu asfaltu, o automobilis, praleisdamas turbūt taip 
pat Naujųjų metų sutikimui besiruošiančius BMW ir mer�
sedesų savininkus, aplenkė vieną „Žiguli“ automobilį, vie�
ną fiatą ir keliolika „fūrų“. Salone aidėjo Osvaldo Golijovo 
„Tenebrae“, atliekamas „Odeonquartet“. Ashkenazy grojami 
Rachmaninovo preliudai keitė Osvaldo Pugliesės ir Danie�
liaus Dolskio melodijas. 

Iš būdelėje kiūtinčios ir nuo šalčio apsitūlojusios pardavė�
jos įsigydami bilietus, Hermanas ir Augustė dar nusistebėjo, 
kad keltas visiškai tuščias. Kada keltas pajudės, tiesdamas 
ranką pasiimti grąžos, klausia Hermanas. Jau greitai, gauna 
atsakymą. Keleiviai linkteli besitrinančiai akis bilietų par�
davėjai, palinki gerų Naujųjų metų ir neskubėdami pastato 
fordą prie pat siūbuojančio kelto kraštelio. Išeina pasigėrė�
ti šėlstančiomis mariomis, pastoviniuoja, kol vėjas nupučia 
Augustės skrybėlę tiesiai į vandenį. Augustė bando gumele 
suimti besiplaikstančius plaukus, Hermanas, žinoma, tą pat 
akimirką pasigaili nepasiėmęs fotoaparato, užuot gailėjęs 
nugarmėjusios į neperregimą vandenį juodos skrybėlės. Ša�
limais stovintis laivo prižiūrėtojas gūžteli pečiais, užsitrau�
kia papirosą, ištiesia pakelį Augustei, paskui Hermanui, šis 
pasimuisto, lyg nenoromis pačiumpa rusišką, galbūt kontra�
bandinį papirosą, godžiai įtraukia pirmus dūmus, užsikosti, 
užsikosti ir Augustė, tačiau nemandagu būtų atsisakyti, taip 
ir laiko jiedu rankose lėtai smilkstančius papirosus. Gerai, 
kad laivo prižiūrėtojas daug nešneka, tačiau kur tau, už kelių 
akimirkų jis pradeda smalsauti – kur keliaujama, gal į Kali�
ningrado sritį, – jis pasakoja apie žvejybos Kuršių nerijoje 
subtilybes, bruka savo vizitinę kortelę Augustei, kviesdamas 
į svečius paskanauti pušų dūmuose pagal slaptą jo giminės 
receptą išrūkytų karšių. Augustė įsimeta vizitinę kortelę į 
kišenę, Hermanas, gūždamasis nuo šalčio, akimis kviečia 

Augustę į mašinos vidų, laivo prižiūrėtojas, kaip paaiškėja, 
sykiu esantis ir kapitonas, sako, kad už minutės jie pajudėsią 
į kitą krantą, tegul susimildami paskambina jam, gal poryt. 
Augustė ir Hermanas atsisveikina su kapitonu ir laivo prižiū�
rėtoju viename, šis šypsosi, glostydamasis barzdą, apsisuka 
ir nueina į kelto valdymo bokštelį. Prižiūrėtojas lipa geleži�
niais laiptais į antrą aukštą, jaunuoliai užgesina papirosus. 
Hermanas ištiesia ranką išmesti į šiukšlių dėžę Augustės iki 
pusės surūkytą papirosą, Augustė sėda į mašiną. Hermanas, 
pravėręs duris, kurių vos nenuplėšė sustiprėjęs vėjas, dar 
spėja užmatyti baltą šunį, gal pasirodė, nors negalėjo pasi�
rodyti, tai tikrai šveicarų aviganis, iš mašinos salono rodo 
Hermanas Augustei į šunį, kurio jau nebesimato.

Keltui prisišvartavus, suskamba varpas, žymintis kelionės 
vandeniu pabaigą. Jaunuoliai mėgaujasi pirmomis akimir�
komis Kuršių nerijoje, suteikiančiomis nepakartojamą lais�
vės ir tikrumo pojūtį, kuris toks savitas galbūt dėl skirtingų 
vandenų iš šonų – Kuršių marių ir Baltijos jūros, supančių 
senąjį pašto kelią, kuriuo rieda mėlynas fordas. Žinoma, 
apledėjęs kelias primena išmazgytą žvejybinį tinklą, tačiau 
sudarytą iš asfalto, o ne iš lininių ar kanapinių siūlų, pagal�
voja Hermanas, prisidegdamas dabar jau cigaretę. Augustė 
negali atitraukti akių nuo matomų pro mašinos stiklą vaizdų, 
banguojančio Kuršių nerijos landšafto, atidengiančio marias 
kairėje pusėje arba jūrą dešinėje ir išdegusius bei vietomis 
ataugančius miškų plotus. 

Pravažiavus kormoranų ir pilkųjų garnių perimvietę, ties 
Gintaro įlanka, Augustė paprašo sustoti, ji labai norinti ap�
žiūrėti dviaukštį namą, jame galėtų praleisti visą savo gyve�
nimą, tačiau čia tokios siaubingai aukštos kainos. Pažiūrėk, 
ar įsivaizduoji vaizdą, kai čia kyla saulė, taria ji, – tu galė�
tum rytais daryti tuos savo klaikius jogos saulės pasveikini�
mus arba eitum medžioti su fotoaparatu briedžių ar šernų, o 
aš tapyčiau, arba keliautume po audros rinkti gintarų į pajūrį, 
mmm, Hermanai? 

Hermanas žino, kad kelionė Kuršių nerijos keliu, ypač ne�
seniai apsnigtu, gali užtrukti, juolab jei dažnai sustosi mė�
gautis landšafto grožybėmis. Dar jiems reikėtų rasti nakvynę, 
būtų gerai papildyti benzino atsargas, kad pakeliui nepakliū�
tų į kokią nors kilpą – ant ilgo koto, iš ašutų arba iš plonos 
vielinės stygos pagamintą, į meškerę panašų žvejybinį įran�
kį. Nors jei būtų galima rinktis, jis visgi norėtų pakliūti į 
tinklą su daug akių, tinkle juk yra didesnė tikimybė nebūti 
vieniems, ar ne, Auguste, klausia Hermanas. Ji šypteli lūpų 
krašteliais, užsimerkusi, vėjui prie Gintaro įlankos taršant 
jos plaukus. Mitriai įsėdę į automobilį, jaunuoliai neskuba 
kurti variklio, šildosi brendžiu. Galėjai nupirkti ko rafinuo�
tesnio, gal vyšnių trauktinės, suskamba švelnus priekaištas 
Augustės balse. Kas bus, jei mums teks miegoti ant sniego, 
kas bus, jei po sniegu, replikuoja Hermanas, žinodamas, kad 
alkis ir šaltis, esantys visai šalia, – prasti santykių patarėjai. 

Jau visai sutemus mėlynas fordas įsuka į kelią, vedantį 
į Preilą, rieda juo kelis kilometrus, kosčioja variklis, Her�
manas savo ruožtu nori parodyti namą Preiloje, kuriame 
gyvenantis biologijos profesorius iš Austrijos, Friedrichas, 
vienintelis mokslininkas, katalogizavęs Kuršių nerijos florą. 
Ar gali įsivaizduoti, klausia, pats sunkiai įsivaizduodamas, 
kaip galima rasti sistemą katalogizuoti nusvirusias naktižie�
des, smiltynines druskes ir šepetukus, šilinius viržius, pajūri�
nes našlaites, pūkuotąsias vilnūnes, vaistinius godus? Galbūt 
pagal aptikimo vietas ar žiedų spalvas, tačiau jei augalai ne�
žydi ir būna matomi, tarkim, per miglą?

Profesoriaus Friedricho neradę namuose ir greitosiomis 
pasisveikinę su jo namą prižiūrinčia kaimyne, jaunuoliai pa�
traukė toliau, į Nidą. Mėlynas fordas dabar dar labiau kos�
čiojo, lyg smarkiai persišaldęs, ir trūkčiojo, reikalaudamas 
benzino, o galbūt ir tepalo gurkšnių. Hermanas ėmė neri�
mauti, ar jiedu pasieks Nidą, ir klausė Augustės: miela, gal 
pasiieškom nakvynės čia, Preiloje? Tačiau Augustė užsigeidė 
dar šiandien, paskutinį kartą metuose, išvysti Parnidžio ko�
pą, tad Hermanui teko nusileisti ir toliau ginti į priekį fordą, 
iš dangaus jau vėl drimbant milžiniškoms snaigėms, kurias 
lyg su šluota į visas puses svaidė stiprus vėjas. Buvo galima 
numanyti, kad likus vos penkiems kilometrams iki Nidos 
mėlynas fordas, kiek konvulsiškai sutrūkčiojęs, dar garsiai 
kostelėjęs, ims ir sustos. Pirmiausia miršta mašina, ironiškai 
pagalvojo Hermanas, paskui miško žvėrys, tuomet žmonės, 
jei žvelgtume įstrižai į evoliucijos raidą; būsime pirmieji, su�
šalę šiame kelyje, likus vos keliems kilometrams iki Nidos. 
Augustė nesijaudino, juk jie turėjo, taip sakant, brendžio ši�
lumai palaikyti, o ir mašinoje kol kas buvo ganėtinai šilta. 
Jiedu ištvers iki ryto, o tuomet kas nors važiuos pro šalį ir 
jiems pagelbės. O dabar pamaryje ištiestas tinklas, šalimais 
aiškiai matyti verpimo ratelis, trobos čiukuriniais stogais. 
Dabar, dabar, dabar – laiko atstumas, kurį šviesa nukeliau�
ja smarkiai sningant per laiko intervalą, lygų 1/299792458 
sekundės, – dabar žvilgsnis seka sniego spalvos horizontą, 
sulydžiusį dangų su mariomis. Iškilių paviršių egzistavi�

dovilė Bagdonaitė. Sniego krūva. 2015
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iš Biržų gatvės barelio istorijos 
Jau po rytmetinių mišių. Skubėsim į didelį spalio paradą. 

Kanauninkas dėl mūsų atėjo kiek ankstėliau... Po mišių dar 
atseikėjo klapčiukams smulkių. Neskaičiavus matėsi, kad 
užteks penkioms barankoms tai tikrai... 

Zakristijonas prisakė, tiktai nevėluokit, žiūrėkit, o tai 
mums bus blogai...

Mes jam pasigyrėm, kad šventes pasitinkam gerais pa�
žymiais išlaikę Raudonojo Kryžiaus egzaminus. Daktarė 
parodė mums termometrą ir klausė, kur dar, be pažasties 
ir burnos, galima įsikišti, kad pasimatuotum temperatūrą. 
Tyli visi, nežino miesčioniukai, o mes jai pasakinėjam: įsi-
kišk rūron, rūron... Susibaisėjo zakristijonas, bet juokėsi, 
susibaisėjom ir mes, teisingai pasakę, susibaisėjom visi, o 
zakristijonas dar tyliai pridėjo, kad pionierių vadovė, kaip 
stanislovas varlinėdamas, ištempus kaklą dairės prie pilio�
riaus, musėt savo pionierių ieškojo. 

Paradas bus aikštėj, gros triūbos. Kad nesimaišytume suau�
gusiems po kojom, rinksimės pažydžiais, ten dar krautuvėm 
kvepia ir žibalu. Visi mokiniai turi dalyvauti, jei ne, reiks 
tėvus pakviest į mokyklą... Tėvas parodė į pantį, kabantį ant 
vinies durų staktoj, – žiūrėkit, teisingai darykit, zbytkų ne-
krėskit, aš dėl jūsų neisiu mokytojų užpyragint...

Toks metas, jei kas kiek – tuoj sibirais... Ar uždainuos ko�
kią ne tokią dainelę, ar pasišnekės ant šventoriaus...

Prisiminiau sėdėjusį prie turgaus vartų muzikantą, aną 
sekmadienį grojo ir grojo pasidainuodamas graudžią dainą, 
visi jau mokėjo atmintinai, o jis grojo ir grojo. Tėvas tur�
guj ieškojo paršelių, o aš pardavinėjau tėvo nuvytas naujas 
vadžias. Patraukė armonikos garsai. Stovėjau kaip įbestas. 
Taip gražu buvo ir graudu: Tau dar liko sūnų; kas tėvynę 
praras, antros neišmels apgailėjęs...

Šitą dainą pusbalsiu dainavo po skubotos vakarienės nakčia 
užėję miškiniai, paskui persižegnojo ir išėjo į naktį. 

Sakė, kad tas muzikantas aklas, bet, man prie jo bestovint, 
užplėšdamas armonika naują posmelį pratarė tyliai: vaikeli, 
neužstok saulės ir taip jos mažai... 

Vadžių nė negalvojau pardavinėt, nors reikėjo, būčiau ba�
tus pirkęs, senieji jau vos ant kojų laikos, bet vadžios naujos, 
tokios gražios, gaila parduot, dar derėtis reikėtų...

Nemoku. Staiga armonika nutilo, kažkas susistumdė, ma�
ne nubloškė į šalį, tik pamačiau, kaip du vyrai už parankių 
tempia muzikantą, o vienas iš paskos, slidinėdamas po ar�
kliašūdžių tyrę, tempia ant vieno peties užsimetęs armoniką. 
Jis negrojo ir nedainavo, tik kažką burnojo, padlavojosi... 

Pastatė tribūną prie valsčiaus aukščiausiojo namo. Žino�
jom, kad čia nušautus miškinius patiesdavo ant bruko, gal 
kas išsiduos, kad savas...

Geriausiems pionieriams patikėjo nešt Leniną, Staliną ir 
dar du kitus. 

Paradas bus, žygiuosim ratu pro tribūną, duonos krautuvę, 
kur stovim eilėj iš vakaro prie duonos. Žygiuosim, bet duo�
nos neduos, nors rėksim vaaaliooo, kai pasveikins valdžia. 

Tada jau džiausim namo. Viena laisva diena jau bus suės�
ta, bet kita – mūsų valioj. Išsimiegosim, bus ir valgio gar�
desnio.

Skubame paknopstom pro Biržų barelį*, o tenai – baisus 
sujudimas, šėlsta, styžinasi: kažkoks ryžavotas iš linų fabri�
kėlio baigia jau griaužti kantuotą stiklinę.

Še če, atsitinka, už pinigus treškina, už dešimtį rublių, prie-
das dar bus, bokalas alaus su dvitryniais, jau paruošta vis-
kas, – pyškina ir perveizdėjęs mus nuskuba gatve bolševikų 
šūdvežiu karūnuojamas „Stalino vėliavos“ korespondentas. 
Juokdavos, kad tokia jo pertarvė, kaišioja visiems panosėn... 
Pakaušęs, bet dantys dar neapsemti. Vis apie traktoristus ra�
šo, su tais ir kaušta.

Kaip įdomu. Nejučia lyg kokie vėpsagalviai veržiamės ir 
mes vidun. Jo veido beveik nesimato, kepurėlė užkritus akis, 
o vietoj burnos – kruvinas burbulas, toks mėsgalis šiepias: 
užsimerkęs atkanda, pakramto, pakramto dantim ir išspjauna 
ant barelio grindų purvinų. Rudos sutros bėga jam iš kose�
rės kruvinos per smakrą, per smakrą kaip mirusio šarvai, dar 
šiepias, lyg būt išsikrušęs dantis. Pakerta pakinkius, šiurpu�
liai virpina blauzdas.

Vėl kanda stiklinę, prie dugno visai... Šėlsta smarkiausi, 
ragina, laukia paradas: lyyygiai dešimmmtą... Statikuojam 
prie durų, kaip čia toliau... 

Pionieriai praėjo lipdami viens kitam ant kulnų, komjau�
nuoliai juos veda, sako, jų pamaina. Šnekėjo, kad Gritė eis su 
trimitu, dar vakar sulakstė pas buvusį šaulių sąjungos sandė�
lininką (sandėlininko nebėr, jau sibiriauja, jo žmona visada 
pionieriams trimitą paskolina), gyrėsi: papersiu visiems prie 
tribūnos. Prie jo priskretęs toks iš miestelio, kumpa pažaste, 
su kamuoliu, šniurkčioja. 

Taip norisi sulaukt lažybų pabaigos... 
Mokykloj prigrasė, dar pavesdino švenčių proga perskaityt 

visiems laišką draugui ir mokytojui Stalinui. Kas jį parašė? 
Niekas lyg ir nežino, bet liepia skaityt. Tegu tas, kurs rašė, 
ir skaito... Šveplas balsas vykdomojo pirmininko sūnaus... 
Mokytoja rausta, šypsosi lyg prasikaltus (ar tyliai pasigadi�
nusi), na ką jūs, na ką jūs... ir smulkiais žingsneliais mina 
linus iš klasės. 

Staipaliojam vietoj lyg prispirti būdelėn. Kad tik grei�
čiau...

Įbėga barelin mokyklos direktorius, naujas dar visai, atkel�
tas, prasibrauna prie baro, nosį patrynęs dviem pirštais paro�
do, kiek jam įpilt: bokalą ir šimtą. Skuba labai, tikriausiai jis 
eis į tribūną, kur miesto valdžia. Tas triukšmas nerūpi, geriau 
dar, slepia jį nuo akių. Be grąžos, tekšteli ant bufeto parpada�
vėjos panosėn (oi, ačiū, na ką jūs...). 

Vėl pakeliam galvas, jis mūsų nematė, nepastebėjo, kike�
nam į kumščius. Visi užsiėmę, viens kitą akimis perbėginė�
ja, abalioja toksai su atadrika vatine, smagiai jop prisiartinęs 
ir jau taip prisiblakinęs, bielija apypilnio veido moterį, o ta 
apjuosu ašaras braukia iš laimės, stena, nebelsk man gal-
vos; radijėlė užspringdama byzina muzikėlę, bet niekam nė 
motais.

Kampe ant silkių statinės apvožalo užsilipęs apsibarbalio�
jęs vaikiukas pažebutį pirštelį žinda, akis išsproginęs į šilki�
nį rinkimų plakatą, kuriame pavaizduoti tokie pat laimingi 
kaip ir barelyje, bet stiklinių negriaužia, o plytas viens kitam 
padavinėja (tokias pat, kokių privežė iš griaunamo dvarelio 
Steponišky viešosios išvietės statybom). Šalia silkinės stovi 
jaunutė, mažų akelių, kvapą užgniaužus, gal jo mama, bet 
jau arti galo, varinėja pilvu, vyrai nuo jos atsišalina: pakalba, 
kad švenčių metu padeda Pranutei apsidirbt, bet, va, neap�
dairi...

Barelio sandėliuke kažkas bumbt bibilst, buldu buldais 
nubuldėjo, cyptelėjo, lyg uždainavo plonu balseliu su pakra�
tymais, suverksmavo. Kraipo galvą parpadavėja – su kuom 
čia ta Stasė duodasi?..

Į barelį vis šiaip taip įsibeldžia smalsuoliai, nors mišelės 
jau prie pabaigos. 

Pamatę, kas čia darosi, išsižioja, tartum jiems viskas vė�
daruos sustoja. 

Griaužiančio stiklinę rankoj jau tik kruvinas dugnas 
kantuotosios, granionios (kaip sako milicninkas nušalusia 
nosim), išspjauna šukes, seiliojas kraujais, braukia veidą at�
žagariai alkūne. O man pasirodė, purtu purtais nuėjo, ne vei�
das, mačiau kažkada nuo prieklėčio: aptekęs nubielyto avino 
snukis gailus ant žardo diendaržy kabaravo, išsiviepęs, akys 

išsprogę, kailis visai ant kulnų, prisėlinęs Sėlinto katinas 
uosto bailiai ir krepšteli koja, lyg žadina graudžiai... 

Biržų barely alda nesiliauja, baisi erzelynė – karaliumi de�
da, o pašto merga pasišovus net gultis į knygnešio lysvę su 
šituo cherojum... 

Etatinė Pranutė, rimta, ne kokia pamazginė, kinkuoja, lyg 
šokiuos valsuoja, aiškinas, kokia sąžininga, užnešė krautu�
vės vedėjai du rublius, nes vakar jos vyrui rėžto neturėjo, va 
užėjo barelin, o čia toks parendas dedasi... Nutvėrus girtesnį 
tempia iš barelio į savo partamentą už mokyklos stadiono: jei 
šitaip, jei šitaip ir ji nusileis kiek...

Garsenybė miestelio bokalą išmetęs kaip už ausies, bokalą 
su kiaušais dvitryniais, pakratydamas koją pagąsdina vėžius, 
zuperio pasėja nuo slenksčio ir eina mazgotis į upę: šoks tie�
siai nuo tilto, išners ir švarus bus.

Suklega visas barelis ir traukia visi su visais susutrę, susti�
rę nuo šitokio reginio, nugalėtojas stiepiasi, staiposi, ar ma�
tot, ir taip išvyzdėjęs visus barelyje, skubam į aikštę ir mes, 
nes paradas jau tuoj tuoj prasidės, o reikia laiku atsistot su 
visais rikiuotėje už pionierių, lygiai dešimtą, kaip įsakyta. 

Dangus apniukęs, pilioriniai debesys nešasi, atūžis girdis 
nuo aikštės, prisirinkę žmonių kaip į atlaidus, pro šalį klapsi 
išdidžiai blizgančiom smetoninėm čeverykom vietinės gra�
žuolės, tarsi į atmeiles nekviečiamos veržiasi. 

Šlubčiodamas pieninės sargas, kare sužalotas, našlelių pa�
guoda, bobmaušiu pravardžiuojamas, stebisi, visais šonais 
vartosi, kad čia toks nutikimas, be kleso, kaip reveliucija. Nu 
tu baik, – kumšteli jį moteriška į šoną, – zeveriuks... Nu tė, 
kū čė, tas pats šūd grabels, – krapštos iš paskutinių, stengias 
ausis nuvest pieninės sargas. 

Iš visų pusių tik ir sklinda gandai apie nugalėtojo gerus 
darbus: suburbino už tai, kad mergičkas nuo bernų apsaugo�
jo, kad vienkiemio Staselę įčiepijo...

Už šventoriaus prie tilto uždainuoja kažkas, prisistasavo�
jęs prie pionierių būgnelio bumbsėjimo ir Gritės pliurijimo: 
Sta-lins tėvs, Brun-taič moč, o Gu-čie-ne krikš-ta-moč...

Užgožia dainelę, šurmulį visą keiksmai ir garsai: ragina 
arklį prekių vežėjas, brūdija sau be sarmatos Lionginas, balz�
gats švinčiaus, brakšteli trekšteli drangos ilgosios, prikrau�
tos dėžių su degtinės pilnais buteliais, žažvanginas tiesiai 
nuo gelžkelio stoties per aikštę, pro vėliavas darda, tribū�
ną, kol dar neprasidėjo, praleidžia visi pagarbiai. O skamba 
per bruką važiuojant, trinksi ir dzinguliuoja tarytum mažieji 
varpeliai bažnyčioje per pakylėjimą, ojetusmarija, smaginas, 
šmiksi botagu, arklius pakija apdujėlis. 

Bruzduliuojam ir mes, gal mokytoja kokia pamatys, tai 
bus didelis daiktas...

Vežikas kumelę keiksnodamas nuskubėjo į krautuvę, nusi�
kratė, nutolo stiklinių varpelių muzika. 

Einam rikiuotis, paradas bus tuoj, vyr. pionierių vadovė su 
pionieriais jau užėmė vietą aikštėje prie klebonijos.

1983 m.
žvirgždė

– MYKoLAS KARČIAUSKAS –

* Barelis – tai ne eilė, ne darbų baras, tai tik baro, kuriame 
užkandžiai ir gėrimai parduodami prie bufeto, malonybinis 
pavadinimas. Ir šiaip gražiau skamba negu baras. Nors 
tos įstaigos seniai nebėra, bet žmonės prisimena, vis 
dar nusišypso praeidami Biržų gatve. Virš durų iškaba: 
Archyvas.

mas arba Žvėryno epochos kaita – tai žvilgsnis į miegantį 
jos kūną, jau pramokusį kvėpavimo ritmikos, kažkieno iš�
mokytą geometrijos figūrų ir plokštumų kaitos. Hermanas 
žvelgia į jos kūną – tai to paties žmogaus kūnas, jis atkreipia 
dėmesį į jos patamsėjusias akiduobes ir bando įsivaizduoti, 
kaip ji prisimerkusi žvelgia į tolį arba taria ramiu, šaltu ne�
išsimiegojusio, abejingo, pavargusio nuo nemigos žmogaus 
balsu – praslinkus keleriems metams nuo Žvėryno epochos, 
žyminčios susipynusį laiką, – kam tai, Hermanai, galiojimo 
laikas juk jau pasibaigė lygiai prieš metus.

Vėl pradeda snigti ir staigiai nustoja. Kai marios persikei�
čia į dangaus spalvą, šaižiai suskamba žadintuvas, jiedu pa�
bunda. Hermanas pasikrapšto pakaušį, Augustė dar stipriau 
prisiglaudžia prie Hermano krūtinės, jis nustato skambėjimo 
laiką penkiolika minučių į priekį. 

Hermanas padeda galvą ant pagalvės, po kelių akimirkų 
regi tinklą, šalia kitą tinklą ir dar vieną – ištiestus palei Par�
nidžio kopą, visus tais metais numegztus tinklus. Tada įregi 

visas tais metais sugautas ir išdarinėtas žuvis, kurios Tylos 
slėnyje išdėliotos ant sniego. Netrukus išnyra matematikos 
pamokos vaizdas ir žilaplaukė mokytoja, ant lentos balta 
kreida brėžianti lygtį – iš žuvų akių ir tinklų akių. Žuvų akių 
kur kas mažiau nei tinklų akių, ir jos pačios mažesnės, žuvų 
mastelis vis traukiasi, traukiasi...

Kiek sieksnių tinklo įmanoma numegzti vienoje troboje 
gruodį, klausia Hermanas Augustės, kai popietę, saulei su�
adžius marių ir horizonto ribas, jau nebeįmanoma atskirti 
marių nuo sniego arba marių – nuo dangaus. Kai tampa kiek 
aiškiau suvokus, kad tinklai mezgami būtent iš marių, sniego 
ir dangaus mišinio kur kas dažniau nei iš kanapinių ar lini�
nių siūlų. Tinklai – vienasieniai arba trisieniai, priklausomai 
nuo materialinių žvejo galimybių. Prisimerkusi Augustė ne�
jučiomis ranka siekia iš palovio megztos piniginės – tinklai 
būna įvairių matmenų, murma panosėje mieguista, tinklo 
akių dydis priklauso nuo to, kokias žuvis juo gaudai, pridu�
ria ji. Tinklo akių dydis leidžia tinklui duoti vardą – karšinis 

arba ešerinis. Arba aukšlinis ar seliavinis. Gal žuvų vardų 
sumanytojai bei krikštatėviai ir nulėmė žuvų charakterį? 
Nors ne, žuvų charakterio, įskaitant fizines charakteristi�
kas, tokias kaip pelekų plotis ir skaičius, žiaunų atsivėrimo 
kampas, juk neįmanoma paveikti žodžiais ar vardais. Pirma 
buvo žuvys, paskui atsirado vardai. Tačiau kaip įsivaizduo�
ti tinklą, suregztą iš aibės akių, primenančių žuvų akis, kai 
tinklo sienelės savo savybėmis nurodo žuvį; beveik metro 
ilgio sienelės nurodo karšines žuvis, ešerines žuvis – beveik 
pusmetrio ilgio sienelės, dabar jis dar mažesnis ir mažėja ties 
aukšlinėmis ir ešerinėmis žuvimis, kol Hermanas ir Augustė 
prašo visų šio krašto žuvų dar šiek tiek miego ir ryžto laiką 
sujungti su erdve.

– dEIVIdAS PREIŠEGALAVIČIUS –
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Pokaris Vištyčio apylinkėse

Man 1947-aisiais buvo penkeri metai. Atsimenu, 
kad su tėvo padarytu mediniu ar metaliniu plaktu�
ku žaisdavau kalvėje; ten visada būdavo svetimų 
žmonių.

1948 metus labai gerai atsimenu. Būdavo, ateidavo 
stribai, visus kampus išnaršydavo, reikalaudavo deg�
tinės ir valgyti.

Buvo vienas nuotykis Vištyčio miestelyje. Ten va�
sarą po atlaidų žmonės susirinkdavo paežerėje, pie�
voje: pažįstami, kaimynai. Pasitiesdavo paklotus, 
išdėliodavo pyragus, sausainius, visko, ko atsivež�
davo iš namų. Pasikalbėdavo, alaus biskį išgerdavo. 
Ėmė ir prisistatė stribai. Ūkininkams liepė, kad duo�
tų degtinės ir lašinių. Jau jie visi buvo girti. Tai ūki�
ninkai nusikabino nuo vežimų branktus ir taip davė 
jiems „išgerti“, kad šliaužte iššliaužė su sudaužytais 
šautuvais.

Taip pat ne vieną kartą pas mus buvo atėję nepri�
klausomos Lietuvos kariuomenės parti�
zanai. Visi daugiausia buvo karininkai, 
su lietuviškomis uniformomis, užsiau�
ginę barzdas ir ūsus. Visi tvarkingi, pa�
sitempę, gerai ginkluoti. Būdavo, kai 
jie ateina, tėvai paruošdavo ant aukšto 
kur miegoti, tai išmiegodavo vos ne 
parą. Mama pavalgydindavo, ir kitą 
naktį jie išeidavo. Vienas iš jų turėjo 
slapyvardį Ledas; po kažkiek laiko su�
žinojome, kad jis užlipo ant minos ir 
žuvo prie Pajevonio. Kito slapyvardis 
buvo Litas. Jis žuvo per susišaudymą 
prie Kaupiškių. Dar kitas buvo Aiva�
ras, po visko jis slapstėsi Kaune. 

Rusų NKVD ėmė įtarinėti kai ku�
riuos žmones, kad pas juos lankosi lie�
tuvių partizanai. Toje rusų apylinkėje 
sekretore dirbo mergina, tai ji apie tai 
pranešdavo žmonėms. Vėliau sužino�
jome, kad tos merginos brolis buvo 
Lietuvos partizanas.

1948 metais tėvai prie vieškelio pradėjo statyti 
namą; netoli gyveno seneliai. Iš senos sodybos su 
nedideliu keturračiu vežimėliu į naują veždavome vi�
sokias namų smulkmenas. Keliukas ėjo pro mokyklą, 
kuri buvo įsikūrusi Liukių dvare. Man 1949 metais 
jau reikėjo eiti į pirmą klasę. Nuėjęs į mokyklą nuste�
bau, kad ketvirtokai – jau suaugę vyrai, gal todėl, kad 
per karą nevyko pamokos ir visi jie buvo vyresni. 

Mus mokė mokytojas Vilkaitis, vardo neatsimenu. 
Buvo labai puikus žmogus. Visus ir visada suprasda�
vo. Visos keturios klasės mokėsi kartu. Buvo kita di�
delė tuščia patalpa, tai ten, kada būdavo blogas oras, 
per pertraukas žaisdavome arba šokdavome. 

Lauke, prieš mokyklos langus, augo didžiulė kriau�
šė. Vasaros pabaigoje, kai išnokdavo vaisiai, mokyto�
jas priskindavo tų kriaušių ir visi valgydavome. Buvo 
labai skanios ir svėrė gal po pusę kilogramo. Jeigu 
nukrisdavo nuo šakos, tai iš kriaušės likdavo tik krū�
va košės. 

1949 metų rudenį jau įsikraustėme į naują namą. 
Tėvas buvo pasėjęs nemažą plotą rugių, taip pat 
ruošė žemę kitų metų darbams. Valdžiai reikėjo vi�
sokius mokesčius mokėti: duoti sviesto, kiaušinių, 

avių vilnų, triušių kailių ir triušie�
nos, grūdų, veršiukų odų, pinigų. 

1950 metais sunoko rugiai. Tėvai 
juos nukirto, sustatė į gubas. O vie�
ną vakarą tėvas, atėjęs iš lauko, pa�
sakė: „Einam visi, ką parodysiu.“ Ir 
parodė – ten, kur buvo mūsų rugių 
laukas, stovėjo kolchozo vežimai 
ir svetimi žmonės krovėsi mūsų 
rugius. Tėvas pasakė: „Vaikai, jau 
duonos neturėsim.“ 

Kai žmonės nukirsdavo rugius, 
tai naktim su paklodėm ir pagaliais 
eidavo kulti, kad tik galėtų kažkiek 
duonos išsikepti. Teko valgyti ir 
balandas, užspirgintas su taukiene, 
ir dilgėlių sriubą, runkelių kavą, 
visko buvo. Kartais vakare užtek�
davo ir duonos riekės, jeigu jos 
būdavo.

Aplink namus buvo daug balų, likusių nuo tada, 
kai iškasdavo durpes. Jose buvo daug karosų, juos 
gaudydavau su meškere. Paskui pasigaminau šiokį 
tokį bučių. Kitoje vieškelio pusėje buvo nemažas 
ežeriukas. Aplink – siūbuojanti samana. Ten buvo 
labai daug lydekų ir karosų. Tai kai išmokau gaudyti 
lydekas, pagaudavau nemažai.

Baigiant namo statymą vis dar buvo visokių dar�
bų. Reikėjo ir pinigų. Mama sugalvojo, kad reikia 
prikepti daug kugelio ir vežti į Kaliningrado sritį, į 
tokį turgelį parduoti. Labai gerai pasisekė, daugiau�
sia rusų karininkai ir kareiviai pirko ir valgė. Puodus 
mama buvo apdėjusi pagalvėm, tai kugelis buvo dar 
gana karštas. Rusų karininkai pinigų turėjo, bet mais�
to ten išvis beveik nebuvo. Kitą kartą prikepė vėdarų. 
Irgi sėkmingai viską išpardavė. Po to sugalvojo da�
ryti dešras. Pirko veršį, kiaulę ir arklį, su kuriuo dar 
nedirbta (kad mėsa nesmirdėtų prakaitu). Papjovė, 

primalė mėsos, pridarė dešrų, parūkino. Kai nuve�
žė, tai ruseliai vienas per kitą staigiai viską išpirko. 
Nežinau, kiek dar tėvai prekiavo, bet, atrodo, prie jų 
ėmė kabinėtis rusų milicija.

Kolchoze nieko gero nebuvo. Kiekvienai šeimai 
atmatavo po 60 arų žemės. Leido turėti vieną karvę, 
kiaulę ir porą avių. Tai užsiaugindavom bulvių, dar�
žovių, pasėdavom miežių, tai būdavo pašaras kiaulei 
ir vištoms. Duonos tekdavo nusipirkti arba jos iškep�
davo namie, jeigu kur gaudavo ruginių miltų.

Vasarą eidavome į Kaliningrado sritį žemuogių 
rinkti. Ten palei sieną buvo didžiuliai neariami žemės 
plotai, tai žemuogių būdavo labai daug. Trise prirink�
davom pilną kibirą. Rudenį eidavome grybauti. Tada 
grybų būdavo daugiau negu dabar. Vėlai rudenį rink�
davome spanguoles. Iš Kaliningrado srities prinešiau 
visokių gėlių, žydinčių krūmų, serbentų, rabarbarų. 
Ten radau vokiečių skiepytų alyvų, buldinų; buvo 
geltonų aviečių. Taip ir vertėmės, gyvenome. 

– JoNAS RAžINSKAS –

Kaupiškių septynmetės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Paskutinėje eilėje 
ketvirtas iš dešinės – Jonas Ražinskas. 1955

Ražinskų šeima. Pirmoje eilėje viduryje berniukas – Jonas Ražinskas.
Apie 1948–1950

Į sodybos kiemą įriedėjus juodam foresteriui, apraišio�
tam spalvotais balionais, Mėsa nustėro. Tačiau, iš džipo 
išvirtus Dareliui, Apuokui ir Andreliui, kaipmat susigau�
dė situacijoje (Mėsa jau girdėjo užuominas, kad draugai 
jam ruošia staigmeną) ir draugiškai šypsodamasis priėjo 
prie automobilio. Po karšto pasisveikinimo Darelis ištiesęs 
mašinos raktelį rėžė trumpą kalbą apie tai, kad chebra su�
pranta, kaip sunku be transporto kaime, ir kad jie suveikė 
Mėsai tačką.

– Ne bimbalas, – juokaudamas toliau kalbėjo Darelis, – 
bet gerai traukia, kėbulo numeriai ir dokumentai tvarkingi.

Mėsa buvo labai sujaudintas. Jis retai dėl ko nors jaudin�
davosi. Pravardė Mėsa jam dėl to ir prilipo. Jo platus raudo�
nas veidas išlikdavo ramus net per žiauriausias egzekucijas, 
kurias jis vykdydavo nepaklusniems turgaus prekeiviams 
Nepriklausomybės pradžioje.

Mėsai susigraudinus kompanija sutriko. Apuokas puolė 
gelbėti padėties ir skubiai iš džipo salono ištraukė butelį 
šampano. 

– Reik aplaistyt, – iššaudamas kamštį šūktelėjo Apuokas 
ir ėmė šampano purslais taškyti džipą. 

– Nebūk šumacheris, neišpilk visko ant kapoto, – stvėrė 
butelį Darelis ir gurkštelėjęs tiesiai iš kakliuko pasiuntė 
butelį ratu bei vėl prakalbo apie kėbulo numerius ir gerai 
padarytus mašinos dokumentus.

Išgirdusi šurmulį kieme, iš trobos išslinko Mėsos 
sugyventinė – smulkaus sudėjimo pusamžė moteris, apsi- – smulkaus sudėjimo pusamžė moteris, apsi- smulkaus sudėjimo pusamžė moteris, apsi-smulkaus sudėjimo pusamžė moteris, apsi-mulkaus sudėjimo pusamžė moteris, apsi�
siautusi ryškiu chalatu ir su įtvaru ant kaklo.

– Gita, kaip tik ant šampės, įvertink dovaną! – tramdy- tramdy-tramdy�
damas džiaugsmo ašaras jai pamojo Mėsa. 

– Va čia tai pavarėt, va čia tai ratai. Ir balionai, kaip per 
vestuves! – džiaugsmingai šūkčiojo Gitana apžiūrinėdama 
mašiną. 

– Mėsai mašina, o tau balionai! – ironiškai tėškė Gitanai 
Darelis ir bjauriai nusikvatojo. Jis nemėgo Gitanos ir visad 
progai pasitaikius ją pašiepdavo. 

Gitanos nuotaika kaipmat subjuro, tačiau ji apsimetė, kad 
ironijos nesuprato, ir atsisukusi į sugyventinį metė repliką:

– Kažin ar nebijosiu su tavim vėl važiuot, – ir bakstelėjo 
pirštu į savo kaklo įtvarą. 

– Nebijosi, nebijosi, kur tu dėsies, – įteikdamas balionų 
kekę jai tarė Mėsa.

Sutrikusi ir įsižeidusi Gitana pasišalino palikdama kom�
paniją maukti šampaną ir vyriškai bendrauti...

Prieš trejetą savaičių juodu su Mėsa patyrė avariją, jų 
BMW nuvažiavo nuo kelio ir kelis sykius vertėsi. Mėsa 
beveik nenukentėjo, tik keli nubrozdinimai ir mėlynė nuo 
saugos diržo, o štai Gita stipriai pasitempė kaklą ir išsi�
narino šeštąjį slankstelį. Tačiau, kaip patys sako, jiems 
labai pasisekė, nes iš jų chuligankės* liko tik metalo laužo 
krūva.

Gyvenimas be automobilio jau buvo spėjęs išvarginti 
Mėsą ir Gitaną. Nuo vienkiemio sodybos, kurioje jie gy�
veno, iki artimiausios gyvenvietės buvo geras kelio galas. 
O reikalų rajono centre daug. Kad ir internato globotinių 
maisto likučių transportavimas į Mėsos fermą. Mėsa kas�
dien važiuodavo jų pasiimti, nes liekanos buvo puikus prie�
das jo augintiniams.

Į senatvę Mėsa buvo atsitraukęs nuo aktyvios nusikalsta�
mos veiklos. Savo sodyboje jis saugojo sėbrų vogtus daik�
tus ir į nieką daugiau nesiveldavo. Didžiąją dalį pajamų 
gaudavo iš pusiau nelegalaus versliuko. Ūkyje jis – kergė 
šernus su kiaulėmis, augino hibridus, o jų skerdieną tiekė 
kaip šernieną kaimo turizmo restoranams. Hibridų mėsa 
buvo gerokai švelnesnė ir minkštesnė nei laukinių šernų, 
be to, Mėsa ją pardavinėjo pigiau, nei rinkoje kainavo tikra 
šerniena, todėl jo produkcija turėjo paklausą. 

Tiesa, kuriam laikui verslas stojo, nes, kaip žinoma, 
laukinių ir naminių gyvūnų kryžminimas Lietuvoje drau�
džiamas, kaip ir prekyba tokia mėsa, todėl reikėjo klastoti 
veterinarines pažymas. Čia jiems padėdavo vietinis veteri-Čia jiems padėdavo vietinis veteri�
naras. Bet tas neseniai labai prasiskolino greitųjų kreditų 
bendrovėms, įkliuvo antstoliams ir dingo iš miestelio. Ta-įkliuvo antstoliams ir dingo iš miestelio. Ta- antstoliams ir dingo iš miestelio. Ta- ir dingo iš miestelio. Ta-dingo iš miestelio. Ta�
čiau hibridus reikėjo ir toliau šerti, palaikyti ūkį ir ieškoti 
naujo veterinaro, santaupos tirpo, o čia dar ta nelemta ava�
rija. Dovana atriedėjo pačiu laiku.

– Padarom apkatkę, a? – pasiūlė Andrelis.
– Tuo pačiu pamesi mus iki miesto. Dar daug dielų 

šiandie ir mums jau reik varyt.
– Jo, reik varyt, – žiūrėdamas į mobilaus laikrodį pritarė 

Darelis, gaujos vyriausiasis. Jis kalbėjo mažai, tačiau jo 
žodis visada buvo paskutinis. ►

* BMW E36 modelio automobilis.
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Dovana
►Visi tuoj pat sušoko į džipą. Mėsa lėtai išvairavo iš 

kiemo, bet vos išvažiavęs į rajoninį žvyrkelį ėmė skrieti 
lyg pašėlęs, keldamas didelį debesį dulkių. 

– Žėk, Mėsa vėl formoj. – Vyrai iš pasitenkinimo šūkavo 
ir tapšnojo Mėsai per petį. – Spausk, spausk, kiek traukia, 
pavaryk ant prakasų! 

– Ne mašina, o žvėris! – džiūgavo Mėsa, spausdamas 
akceleratoriaus pedalą iki pat dugno. 

 Kai Mėsa grįžo namo, kieme jo laukė Gitana. 
– Gal nori pavairuot? – išlipęs iš automobilio paklausė 

Mėsa. 
– Ne, neturiu nuotaikos, skauda kaklą, – piktokai atšovė ji.
Mėsa puolė meilintis ir atsiprašinėti. Jis buvo lipšnus ir 

malonus savo sugyventinei, kai niekas nematydavo. Ta�
čiau draugų kompanijoje demonstruodavo savo mačistinį 
pranašumą ir visada prisidėdavo prie Darelio patyčių. Gi�
tana sunkiai su tuo taikstėsi, tačiau per dvidešimt bendro 
gyvenimo metų išmoko nuryti nuoskaudas, vos tik Mėsa 
paprašydavo jam atleisti. Todėl ir šį kartą ji greit pralinks�
mėjo, giliai atsiduso ir tarė: 

– Viskas gerai, nebesinervuosiu ir dar apžiūrėsiu džipą, 
taip greit išlėkėt, kad net nespėjau įkišt nosies į saloną.

Priėjusi nužvelgė džipą ir konstatavo: 
– Vis dėlto juodas yra juodas, žiauriai matosi dulkės, – 

ir įsistebeilijo į vairuotojo dureles. – Žiūrėk, kokia keista 
dėmė, – pamojo Mėsai. – Atrodo, lyg kažkoks malaletka 
taukuotom rankom prasiėjo.

Mėsa išlipdamas iš mašinos irgi pastebėjo keistą at�
spaudą ant durelių, bet nekreipė dėmesio. 

Dabar geriau įsižiūrėjo – visas automobilio paviršius 
padengtas lygiu dulkių sluoksniu, tačiau ant durelių ryš�
kus kokių dvejų trejų metų vaiko delniuko atspaudas. 
Toks, lyg prisiliesta ką tik.

– Reiks pavalyt su feiriu, – tarė Gitana.
– Jo, pavalyk, – pritarė jai Mėsa ir nužingsniavo į pašiū�

rę atsinešti mašinos plovimo priemonių: kempinių, plovi�
klių ir kibiro. 

Mėsa pylė vandenį, o Gitana blizgino automobilio 
paviršių. Ji dureles nuplovė dukart. Kartą su feiriu ir dar 
kartą su automobilių plovimo skysčiu. Mašinai nudžiūvus 
abu apžiūrėjo dureles. 

– Plėmas nusiplovė! Ledas! – sušuko Mėsa ir maloniai 
kreipėsi į sugyventinę: – Rytoj vėl važiuosiu į miestą. 
Varytum su manim? Į hipermaksimą užsuksim, ką nors 
skanaus nusipirksim. 

– Važiuosiu, reikia prasiblaškyt, užsidirbau, – šypso-Važiuosiu, reikia prasiblaškyt, užsidirbau, – šypso-, užsidirbau, – šypso- šypso-šypso�
damasi tarė Gitana ir prisiglaudė prie stambaus Mėsos 
kūno. – Tik turėsi nelėkt! 

Kitą dieną Mėsa prie vairo tvardėsi ir iki miesto 
važiavo leistinu greičiu, tačiau žvyrkelio dulkės vis vien 
storu sluoksniu padengė automobilį. Dar mieste Gitana 
pastebėjo, kad ant automobilio durelių vėl atsirado ta pati 
dėmė: vaiko delniuko atspaudas.

Grįžę namo Mėsa ir Gitana dėmę apžiūrėjo įdėmiau. 
– Taip ryškiai, kad net matosi pirštų atspaudai, – 

nusipurtė Gitana ir desperatiškai ėmė šveisti automobilio 
dureles. 

Feiris nepadėjo. Po kitos kelionės vėl buvo tas pats. 
Dėmė išryškėdavo tik tada, kai automobilis apdulkėdavo, 

todėl Mėsa taikėsi važinėti per lietų ar po jo, kai kelio 
danga nedulkėdavo, nes ta vis atsirandanti dėmė jį ėmė po 
truputį šiurpinti. Tačiau jis laikėsi. Ne taip kaip Gitana. Ji 
po penkto ar šešto durelių plovimo ėmė bijoti artintis prie 
automobilio. Ją pradėjo kankinti nemiga, o kai pasisek�
davo užmigti, sapnuodavo vis tą patį košmarą: naujojoje 
Mėsos mašinoje aprasojusiais stiklais verkė vaikas. Vaiko 
ji neįžiūrėdavo, bet sapne jautė, kad vaikas lyg ir jos, to�
dėl kasnakt desperatiškai mėgindavo atplėšti užrakintas 
automobilio dureles ir ištraukti jame įkalintą kūdikį. Sap-
nai ne tik gąsdino Gitaną, bet ir atnaujino senas žaizdas. 
Ji neturėjo vaikų, mat nuo jaunystės endometriozė buvo 
apraizgiusi jos reprodukcinius organus ir jai buvo pavykę 
pastoti tik sykį, bet ir tai nesėkmingai. Vaisius vystėsi ne 
gimdoje, todėl jį išpjovė. Gitana labai skaudžiai išgyveno 
netektį ir stengdavosi to neprisiminti, tačiau tie košmariš�
ki sapnai jai grąžino sielvartą ir varė iš proto.

Gitana, nors ir netikinti, reikalavo foresterį pašventinti. 
Mėsa niekada nebuvo bažnyčioje, todėl nežinojo, kaip 
tai padaryti. Vietoj to jis džipą nuvairavo į autoservisą ir 
perdažė dureles. 

Tai nepadėjo. Dėmė vėl ir vėl atsirasdavo, o Gitanos 
košmarai vis stiprėjo. Ji kasnakt pašokdavo iš miegų 
maldaudama gelbėti vaiką. Verkdavo, klykdavo ir grąžy-grąžy-žy�
davo rankas. Ji reikalavo, kad džipas būtų laikomas kuo 

toliau nuo sodybos ir grasino pasidaryti galą, jei Mėsa jo 
nepašventins ar neatsikratys.

– Atsikratyti džipo būtų zapadlo chebrai, dura! Ir kuo 
šersim paršus, jei neatsivešim išėdų? Nori vėl visų praši�
nėt, kad pavežtų? – rėkavo Mėsa ant Gitanos, vos tik ši 
prabildavo apie džipą. 

– Dovanotam arkliui į dantis nežiūri, – vis kartodavo 
sau ir Gitanai Mėsa, tačiau ir pats pastaruoju metu labai 
nenoriai sėsdavo prie dovanoto džipo vairo. 

Mėsa vijo mintis apie antgamtiškus reiškinius, dvasias 
ir kitus jam sunkiai suvokiamus dalykus, stengdavosi 
daugiau galvoti apie džipo pranašumus ir teikiamą naudą, 
tačiau įkyrios mintys ir panikos priepuoliai jį ėmė kamuo�
ti vis dažniau. Ir ypač tada, kai sėsdavo prie vairo.

Po vieno itin stipraus panikos priepuolio, kai prie vairo 
tiesiogine šio žodžio prasme išsijungė, Mėsa suprato, kad 
padėtis tapo nevaldoma, todėl teks spręsti tą opų foreste�
rio klausimą. Taigi jis paskambino Dareliui.

– Reikia susitikt pakalbėt, – susirūpinusiu balsu tarė 
Mėsa. – Geriausia prie alaus, nes blaivas nesuprasi, – į 
ragelį bandė juokauti Mėsa.

Gaujos biliardinė nelabai tiko tokiam pokalbiui, nes ten 
per daug ausų stengdavosi nugirsti vyresniųjų pokalbius. 
Bet Mėsa norėjo kuo greičiau išsipasakoti, todėl nebe�
sirinko nuošalesnės vietos, o atskubėjo ten, kur tądien 
buvo patogu Dareliui.

– Tik niekam nepasakok, – pašnibždomis prabilo 
Mėsa. – Tai panašu į briedą, pats žinai, kaip mūsų liaudis 
į tai žiūri. Dar pagalvos, kad į senatvę sėdau ant heros ar 
man kokia šyza eina.

Aš pasimetęs dėl foresterio, – toliau kalbėjo Mėsa. – 
Džipas nerealus, kaip man tai išvis, ir kuro mažai semia, 
ir gerai traukia, ir priekabą kokią didesnę prikabint be 
problemų. Bet kai tik pervažiuoju per žvyrkelį, kai džipas 
pagauna dulkių, tai kaskart ant durelių atsiranda dėmė, 
tokia kaip vaiko delniuko atspaudas. Net perdažiau dure-kaip vaiko delniuko atspaudas. Net perdažiau dure- vaiko delniuko atspaudas. Net perdažiau dure- dure�
les, bet ji vis vien atsiranda. Galim eit, parodysiu. Džipas 
va čia po langais. 

Darelis apžiūrėjo dėmę ir abejingai tarė: nelabai čia 
daug tos mistikos matosi. Ėjo pro šalį vaikas, prisilietė... 

– Nu tai taip, ir man ta mistika būtų pochuj, prisitai�
kyčiau, – gudravo Mėsa, nuslėpdamas išsijungimo 
faktą, – bet Gita nebeleidžia maškės parkuot kieme, bijo. 
Baigia išdurnėt, naktim košmarus sapnuoja. Sako, kad 
per miegus girdi džipe verkiantį vaiką. Viskas per tas bo�
bas ir jų horoskopus. Liepė nuvaryt pašventint, bet aš tom 
nesąmonėm netikiu ir nežinau, ką daryt. Man po biškį irgi 
ta istorija ima rauti stogą. Žinai, kiekvieną naktį žviegi-Žinai, kiekvieną naktį žviegi�
mai ir verksmai. Gal kokių minčių? Gi kai kurie pacanai 
varo į bažnyčią, – nelabai rišliai dėstė Mėsa.

Darelis ramiai išklausė ir su ironija leptelėjo:
– O bobos išmest negalvojai? Nu, kad naktim nežviegtų?
– Taigi viskas ant jos užrašyta, pats žinai, o be to, ji 

buhalteriją tvarko... Ir šiaip aš jau per senas bobas kaita�
liot, – atsakė Mėsa.

– Tai žinau, žinau, gi stumiu ant tavo bobikės. Bet iš 
kitos pusės aš tau rimtai sakau, tu su tom bobiškom ne�
sąmonėm baik, – jau griežtesniu tonu tęsė pokalbį Da�
relis, – o tai bus kaip Plytai. Gi žinai. Iš pradžių ženklai, 
balsai, ekstrasensai ir kunigai, o paskui nuogas lakstė kly�
ną išsitepęs uogiene. 

– Suprantu, – pritariamai tarstelėjo Mėsa, – pats tam�
piausi su Plyta. Tai dar ne viskas iki tavęs daėjo, tu gi 
jaunesnis. Šalia buvau, kai jis po ekstrasenso seansų 
pradėjo varinėti į centrą su kartono gabalu. Tiesdavo ant 
šaligatvio, primėtydavo gėlių ir skaičiuodavo panas, ku�
rios ant jo užlipa. Plyta stūmė, kad tai apeigos susigrąžint 
gyvenimo meilei. Bandžiau įsikirst į sistemą, galvojau, 
ritualai, maldos, gal taip reikia, bet kai jo merga nusižudė, 
supratau, kad Plytai tai geruoju nesibaigs. 

– Kraupiakas, jo, su Plyta. Bet, žinok, aš ir neturiu min�
čių dėl tos džipo mistikos, – tarė Darelis. – Suprantu, kad 
nenori plėstis ir pasakot kitiems iš chebros, bet kaip ant 
veterano jau niekas nebestums. Su Plyta čia kiti reikalai. 
Jis ir prieš išdurnėjimą trenktas buvo, galva per drakes su�
daužyta, kaukolė skilus. Nieks tavęs dėl mistikų bepročiu 
ir tarčioku nepalaikys. Reikia būtinai pakalbėt su Apuo�
ku, jis tą reikalą su džipu prasukinėjo.

Po trumpo Darelio skambučio Apuokas tuoj pat prisi-tuoj pat prisi-prisi�
statė į biliardinę.

Nei Mėsa, nei Darelis Apuokui apie džipo keistenybes 
per daug nepasakojo, paminėjo tik tai, kad mašinoje vai�
denasi.

– Reikia pramušt buvusio savininko duomenis. Pažiū�
rėt, kas su ta mašina ne taip, – įsakmiai tarė Darelis. 

Apuokas prieš kitus gaujos narius vaidino materialistą, 
tačiau buvo labai prietaringas. Jis ir pats jautė, kad maši�
nai kažkas negerai, todėl lengvai ją perleido į obščiaką, 
kai buvo nutarta padėti Mėsai. 

– Pradžiai galiu pasakyt, kad džipas buvo lengvai paim-, kad džipas buvo lengvai paim-kad džipas buvo lengvai paim-džipas buvo lengvai paim- buvo lengvai paim- len�vai paim�len�vai paim� paim�
tas. Įtartinai lengvai, – pradėjo lėtai dėstyti Apuokas. – 
Jaunimas jį rado aikštelėj prie Berlyno žiedo. Sakė, kad 
iš pažiūros tai stovėjo kaip numestas, buvo atrakintas ir 
dokai tvarkingai sudėti bardačioke. Torpedoms iš pradžių 
viskas atrodė kaip mentų padstava, bet jie surizikavo ir 
viskas buvo zajabys. Niekas neprisikabino ir ramiai atva-iekas neprisikabino ir ramiai atva-ramiai atva�
rėm, apiforminom... O buvęs savininkas tai tikrai žinau, 
kad vyras. Tik pavardės neatsimenu. Reikia pažiūrėt ga�
raže, gal dar nesudeginom originalų. 

– Nu bet ką tu iš to sužinosi? – klausinėjo Mėsos Apuo�
kas, bandydamas daugiau išsiaiškinti apie šio keisto tyri�
mo priežastis.

– Tai aš nieko nesužinosiu, bet gal jaunimas ką interne�
te surastų. Jie dabar viską moka išgūglint ir nulaužt, – da�
lykiškai paaiškino Mėsa.

– A, nu tai čia be problemų, va Linelis pas mus specas 
tais klausimais, – ir pirštu rodydamas į jaunuolį, patal�
pos kampe ramiai lošiantį biliardą, kalbėjo toliau. – Labai 
kietas pacanas, turi galvą. Ir technikoj gaudos, ir kompuo�
se. Nulaužia bet kokia signalkę. 

Pakviestas Apuoko, Linelis kaipmat metė žaidimą ir 
prisėdo prie vierchų staliuko, paklusniai išklausė Mėsos 
pageidavimų ir tuoj pat ėmėsi užduoties. Jis akimirksniu 
sulakstė į netoliese esantį garažą ir surado vokiškus džipo 
dokumentus. Sužinojęs buvusio savininko pavardę, Line�
lis ėmė minkyti savo išmanųjį, garsiai komentuodamas 
veiksmus.

– Sumetam į gūglą pavardę... O, meta daug infos. Va 
keli straipsniai su nuotraukom, – naršydamas kalbėjo Li�
nelis. – Nu va, panašu, kad fotkėj jūsų džipas. 

Baugščiai pažvelgęs, išmaniojo ekraną atsuko Mėsai. 
– Nu jo, tikrai tas pats, – su lengva nuostaba balse tars�

telėjo Mėsa. 
– Tas pats, tas pats, – užtikrino Darelis ir Apuokas.
– Nelabai suprantu vokiškai, bet čia kažką rašo apie 

kinder, vaikus, – įsidrąsinęs kalbėjo Linelis. – Tuoj su gū�
glu išversiu daugiau. 

„Google vertėjas“ vertė: „Vyras turi savo trys metų sū�
nus pamiršo keletą valandų uždarytame automobilyje, 
kur paliko jį 32 laipsnių karštis oro temperatūra aštuonias 
valandas. Kai jis grįžo, berniukas jau buvo pasmaugti. 
33 metų vadybininkas turėjo stresas darbe, kuris padėjo 
vaiką pamiršti automobilyje. Tėvas gaivinti berniuką, bet 
buvo vėlu. Šokiruoti vyras teko suteikti medicininė pa�
galba.“

– Achujet! – šūktelėjo Darelis ir atsisukęs į Mėsą tarė: – 
Tavo boba ragana! 

– Nu jo, viską išpranašavo, bledė, – pritarė Mėsa.
– Nu ką, džipą apdraust ir sudegint, – pasiūlė Apuokas.
– Jo, su visa boba! – kalbą užbaigė Darelis. 

– VILMA FIoKLA KIURĖ –

Autorės skaitmeninė grafika
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2017 m. 
suteikė 22 000 Eur paramą projektui „Šiaurės Atėnai“: 
kultūros ir kritikos dialogas“ (p. 1–3, 6–7, 10–11, 14–16), 
8 000 Eur projektui „Šiaurės Atėnai“: virtuali kultūros 
erdvė“; Lietuvos kultūros taryba –  6 000 Eur paramą 
projektui „Vertimai: pasaulio kultūros atodangos“.

Kaip rašyti meilės laiškus tarpukario Lietuvoje
Tarpukariu Šiauliuose veikusio knygyno ir leidyklos „Lie-

tuva“ savininkas Liudvikas Jakavičius (1871–1941) laikomas 
stambiausiu privačiu to laikotarpio leidėju Lietuvoje. Jo paties 
teigimu, leidykloje „Lietuva“ išleistų daugiausia pramoginio, 
šviečiamojo ir praktinio pobūdžio leidinių – įvairių sričių va-
dovų ir patarimų knygų, kalendorių, sapnininkų, maldakny-
gių, sensacingo turinio literatūros, populiarių proginių dainų 
rinkinių, atvirukų ir t. t. – šalyje buvo paskleista per 2 mln. 
egzempliorių. Nemažą dalį šios mažiau išsilavinusiems visuome-
nės sluoksniams skirtos lektūros L. Jakavičius pats ir parašė – 
Lietuvanio, L. B-lio-Skurdžiaus, Piršlio ir kt. slapyvardžiais. 
Vieno iš jo rašytų praktinių vadovų ištraukų čia ir pateikiame. 
Žinoma, dabar sunku vienareikšmiškai pasakyti, kiek rimtai 
šie patarimai buvo traktuojami, ar buvo sekama „kurtuazi-
niais“ epistoliniais pavyzdžiais, juo labiau kad humoristinių 
gaidelių juose nestinga (ir tai nenuostabu: L. Jakavičius buvo 
prisiekęs mėgėjų teatro entuziastas, pats rašęs, statęs, leidęs 
ir vaidinęs komiškus, satyrinius scenos veikalus).

Archyvinis „Meilės ir tarnybinių laiškų, elgimosi ir pra-
šymams rašyti vadovėlio Lietuvos jaunuomenei“ egzemplio-
rius saugomas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje, skaitmeninę jo kopiją galima pavartyti Virtua-
laus elektroninio paveldo sistemoje (epaveldas.lt). (Leidinio 
kalba, išskyrus numanomas korektūros klaidas, netaisyta.)

Laiškas mylimai merginai

Mano mieloji Onute!
Nenusistebėk perdaug iš šio mano laiškelio. Turiu atvirai 

prisipažinti, kad aš Tamstą myliu. Iš pirmojo mūsų susiti�
kimo ir pažinties aš Tamstą pamilau, bet iki šiol vis nedrįs�
davau savo meilę Tamstai pareikšti. Dabar, atėjus Tamstos 
varduvių dienai, sukaupęs visas savo jėgas, pasiryžau atverti 
Tamstai savo širdies paslaptį. Taip... Aš Tamstą myliu! Svei�
kinu Tamstą vardo dienoje ir iš tikros širdies linkėju Tamstai 
visokių laimių, sveikatos ir pasisekimo. Jeigu reikėtų di�
džiausio pasiaukojimo, tai aš savęs nepagailėčiau, kad tik 
suteikus Tamstai laimės. Labai gailiuosi, kad neturiu brangių 
dovanų Tamstai varduvių dienoje apdovanoti, bet pareiškiu, 
kad būčiau laimingiausias žmogus, jeigu Tamsta leistumei 
man pačiam save šioje varduvių dienoje Tamstai pasiaukoti, 
jeigu Tamsta tą mano auką nepaniekintumei. Labai atsipra�
šau už drąsą, ir šį mano pareiškimą nepalaikykite piktu. Ra�
šau tą, ką mano širdis sako. O nuo Tamstos priklauso mano 
jausmus priimti arba atmesti; padaryti mane laimingu arba 
nelaimingu žmogumi.

Pasilieku Tamstą gerbiąs ir širdingai mylįs
Antanas

Palankus mergelės jaunikaičiui atsakymas

Brangusis Joneli!
Nepaprastai sujaudino mane ir daug džiaugsmo manyje 

sukėlė Tamstos malonus laiškelis. Aš jau senai jo laukiau, 
nes numaniau, kad Tamsta mane myli. Mano širdies kilniau�
si jausmai priklauso Tamstai. Aš Tamstą myliu iš visos šir�
dies ir kiekvieną kartą džiaugiuosi Tamstą pamačiusi. Prašau 
šį vakarą užeiti pas mane, aš Tamstą supažindinsiu su savo 
namiškiais. Laukiu Tamstos atsilankymo.

Tamstą mylinti Marytė Kežgailytė

Gilios meilės mylimai mergelei nuoširdus pareiškimas

Maloniausioji Gėlele!
Ak ta meilė! Kokią ji turi galybę! Aš beveik apsvaigęs esu 

nuo to laiko, kai Tave, mano Mieloji, pamačiau. Aš esu ne�
savėje. Aš ne sau gyvenu. Aš atsitraukiu nuo šio pasaulio ir 
vien tik Tavim gyvenu. Ar Tu supranti, mano Mieliausioji, 
šį galingą meilės jausmą? Kai persistatau sau mintyj Tavo 
meilų veidelį, Tavo dailų liemenėlį, Tavo kvepiančius plau�
kus, tai mane kažin kokie burtai apstoja ir aš nebegaliu nė iš 
vietos pasijudinti. Koks aš galingas, koks aš laimingas! Tu 
esi Angelas man atsiųstas iš dangaus, kad mane palaimin�
tum ir suteiktum man šioje žemėje rojų. Man dabar visas 
pasaulis pagražėjo. Man visi žmones, rodosi, tapo geresni, 
tobulesni. Kokia tai meilės galybė! Dabar jaučiu, kad man 

reikalinga tik Tavo meilė. Visko kito man yra perpilnai. Visi 
mano troškimai dabar sudėti prie Tavo kojelių. Visa mano 
laimė gyventi su Tavimi. Rašyk, nes nekantriai laukiu Tavo 
ištarmės! Rašyk, rašyk, nes laukiu, laukiu!

Tavo iki paskutinės valandos
Jonas Drąsutis

Laiškas atsisakymo nuo meilės

Gerbiamasis Tamsta!
Tamstos laiškas, kuriame Tamsta pasisakai mane mylįs ir 

prašai mano rankos, mane šiek tiek nustebino. Tai buvo vi�
sai nelauktas, netikėtas laiškas ir pasiūlymas. Nors man ir 
nemalonu, bet aš turiu Tamstai pasisakyti, kad aš Tamstos 
nemyliu ir už Tamstos tekėti negaliu dėlto, kad esu jau kitą 
pamilusi ir kitam esu tekėti žodį davusi. 

Su tikra pagarba Magdė Skiauterytė

Laiškas bernelio mergelei, kuriame jis pareiškia, jog 
nori jos vyru būti

Mano Mieliausioji!
Aš nebesuprantu, kas su manim darosi: ar aš sapnuoju, 

ar klajoju, ar svajoju? Tai Tu, Brangiausioji, mane myli! Tu 
mane myli… Juk Tu pati savo švelnia rankyte tai parašei! 
Oi, koks aš laimingas! Dabar aš drąsiai galiu vadinti Tave 
savo sužieduotine! Kažin kokia nežemiška, bet dangiška 
gražiausių jausmų garmonija griežia mano mintyse, širdyje 
ir sieloje. Nuo šios valandėlės viskas mudviejų suvienyta. 
Kažin ar yra laimingesnis žmogus už mane. Viskas mane ra�
mina, viskas mane džiugina.

Mano Brangiausioji! Tikėk manim! Aš nuveiksiu visus 
trukdymus, kurie stos skersai mudviejų gyvenimo kelio. Di�
delė meilė suteiks man didelę galybę. Aš trokštu kuogražiau�
siai, mano balandėle, su Tavimi į draugę susieiti ir amžinai 
Tavo ištikimiausiu draugu, Tavo vyru, Tavo globėju būti. Oi, 
kaip man tas laikas be Tavęs ilgas ir nuobodus.

Kūnu ir siela Tau atsidavęs.
Tavo Algis Rūtenis

Atsakymas į mylimo berniuko laišką

Gerbiamasai Tamsta!
Tamstos laiškas padarė man labai malonaus įspūdžio. La�

bai man smagu, kad Tamsta atkreipei į mane dėmesio ir kad 
aš galiu padaryti Tamstą laimingu. Bet ne visuomet dviejų 
įsimylėjėlių laimė pareina vien tik nuo jų meilės. Simpati�
ja mano giminių Tamstai atvirkščiai turės didelės svarbos 
mūsų laimėje. O Tamsta dar nepasižįsti su mano tėveliais. 
Maloniai prašau atlankyti mūsų namus šį sekmadienį. Aš ti�
kiu, kad tėveliai bus Tamsta patenkinti ir Tamstos prašymas 
mano rankos nebus atmestas.

Iki malonaus pasimatymo lieku Tamstą mylinti
Juzytė

Jausmingas meilės laiškas

Mano Mieloji Elenyte!
Ar Tu žinai, mano mieloji Elenyte, kad Tu mane taip su�

žavėjai, jog aš nebesitveriu savyje. Aš dieną ir naktį svajoju 
apie Tave ir Tavo skaistų veidelį, baltas rankeles ir Tavo ma�
lonią šypseną, kuri mane vakar vakaruškose taip sužavėjo. 
Visą naktį nebegalėjau užmigti ir galų gale priėjau prie šios 
išvados, kad nebėra gyvenimo be Tavęs; ar mirti ir žemėje 
supūti, ar amžinai su Tavim būti ir skrajoti begalinėje meilė�
je, laimės bedugnėje ir lėkti, lėkti nuo visų, kas trukdo, pasi�
slėpti su Tavim drauge, kur tik viena meilės saulutė tešviestų 
ir šildytų. Šiandien aš pasiryžau tarti Tau paskutinį žodį ir 
tikėti, kad Tu amžinai būsi mano. Taigi prašau šį vakarą, kai 
sutems, atvykti į mūsų beržynėlį, kur aš lauksiu Tavęs, kaip 
saulutės užtekant.

Likie sveika, mano mieliausioji! Bučiuoju Tave tūkstantį 
kartų ir pasilieku Tau amžinai atsidavęs.

O jeigu Tu paskirtoje valandoje neateitum, tai kas beišsa�
kys, kiek tai man širdies skausmo padarytum. Tad lauksiu 
Tavęs, lauksiu, lauksiu...

Tavo Albinas Mintautas

Elenytės į Albino laišką atsakymas

Mano Brangus Albuti!
Oi, kaip aš esu laiminga! Gavus Tavo malonų laiškelį tris�

syk perskaičiau ir pabučiavau. Bet kai giliau pramaniau apie 
mūsų dabartį ir ateitį, tai karčiai apsiverkiau ir dabar aš tebe�
liūdžiu. Tu žinai, Albuti, kad aš tave širdingai myliu; ne kartą 
esi girdėjęs, kad sutinku būti taip, kai Tu rašai, tai yra Tavo 
amžinai; pagaliau žinai, kad ir mano tėveliai su tuo sutinka. 
Tačiau nešvies man laimės saulutė, kol nebūsiu susijungusi 
su Tavim ne vien žodžiais, bet amžinais moterystės ryšiais. 
Tad kam kviesti į beržynėlį, ir dar taip vėlai, kada jau mūsų 
kaime visi eina gulti. Kam mums slėptis su savo meile!?

Mielas Albeli! Atsiprašau už savo atvirumą: aš pradedu 
abejoti Tavo žodžių nuoširdumu ir drįstu pateikti naują, bet 
šį kartą griežtą pasiūlymą. Sakaisi, myli ir nori amžinai my�
lėti, tada įvykdyk savo sumanymą ir pasakyk apie jį ne man 
vienai, bet kad žinotų mano tėvelis ir motinėlė. Man širdis 
plyšta iš skausmo prisiminus motutės žodžius, kad ir kitoms 
Tu galįs parašyti panašiai meilės laiškų, kaip ir man. Neapsi�
vilk, mano Brangusis, ir manęs neapvilk. Aš tikrai ir begali�
niai Tave myliu, bet nieko neleisiu, kas galėtų suardyti mano 
šventą ir brangų padorumą.

Baigdama laišką, prašau šį vakarą 7 val. atvykti į mano na�
mus. Aš esu pasiryžusi Tavęs laukti drauge su savo brangiais 
tėveliais ir bendrai su jais pasikalbėti mudviejų ateinančia 
gyvenimo laimuže.

Pasilieku karštai Tave mylinti
Elena Danguolė

Mylimajam laiškas dėl sutuoktuvių periškados

Brangusai mano Stasyti!
Su ašaromis akyse ir skausmu krūtinėje rašau Tau laiškelį. 

Tėvams atsisakius leisti man už Tavęs tekėti, aš dar nega�
liu atsipeikėti. Argi mūsų laimė bus suardyta ir mano širdis 
amžinai budės? Aš nekenčiu turtų, kurie buvo mano tėvų 
atsakymo priežastis. Juk ne turtuose laimė! Tu, Stasyti, ne�
turtingas, bet aš myliu Tave. Mano brangusis, neliūdėk, aš 
tik Tave vieną myliu ir už kito netekėsiu. Aš Tavęs lauksiu 
ir tikiuos, kad Tu mūsų meilės įkvėpimu pasieksi tinkamą 
laipsnį visuomenėje, ir tuomet mano tėvai leis mane tekėti 
už Tavęs, o kol kas – gyvensime viltimi.

Neliūdėk ir pasitikėk Tave mylinčia Tavo
Jadzytė

Laiškas mylinčiam vaikynui

Mano brangusis Joneli!
Štai jau kiek laiko, kaip mus likimas perskyrė ir lig šiol aš 

negaunu iš Tavęs jokios žinutės. Į namus Tu taip pat parašei 
tik vieną laišką, iš kurio aš ir sužinojau Tavo antrašą. Aš ne�
žinau, ką ir bemanyti. Tu gerai žinai, kaip Tu man esi bran�
gus, po to kaip atidengiau savo jausmus ir aš Tau prižadėjau 
laukti Tavo parvažiavimo. Visi žmonės man neįdomūs, aš 
Tave myliu tik vieną. Ir nuo žmogaus, kurį aš taip myliu, 
negaunu jokios žinelės... 

Kaip aš norėčiau būti su Tavim kartu, prisiglausti prie Ta�
vo krūtinės ir klausytis ištikimo širdies mušimo. Bet tai gal 
negreit įvyks, ir kol kas man labai nuobodu. Gal Tu galėtum 
gauti nors kelias dienas atostogų. Aš be galo būčiau laiminga 
Tave pamačiusi, ir mudu drauge praleistume daug smagių 
valandėlių. Kuomet gi galų gale mūsų persiskyrimas pasi�
baigs ir prasidės tos išsvajotos laimės valandėlės?

Tave nuoširdžiai mylinti Elzytė
Pašvitinys
1929 m. balandžio 1 d.

Iš: Meilės ir tarnybinių laiškų, elgimosi ir prašymams 
rašyti vadovėlis Lietuvos jaunuomenei. Parašė Piršlys. 

Šiauliai: Knygynas „Lietuva“, 1929
Parengė A. P.


