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Rusų rašytojų honorarai XIX a. antrojoje pusėje

Naujasis aktorius: penkias dienas gyveni pagal Suzuki, o savaitgalį lėbauji bare 

Socialinių modelių kaita moterų literatūroje – Elena Ferrante 

nekaltybės ir kitos černūchos
Virginija KulVinsKaitė

Živilės spūdytės piešinys

kai kas paklausia apie pirmą meilę, visuomet sutrinku. 
paprastai sakau, kad petras – kaimynas iš ketvirto aukš-
to. į mūsų namą jis atsikraustė, kai man buvo vienuolika. 
jam tada buvo trylika. jie nebuvo tipiška šeima: patėvis 
animatorius ir mėgėjas fotografas, mama – smuikininkė. 
net jų butas, nors suplanavimas toks pat kaip kitų toje 
namo pusėje, atrodė tamsesnis, minkštesnis. petras galėjo 
namuose rūkyti ir šiek tiek grojo smuiku, ant jų stalo sve-
tainėje mėtėsi „playboy“, helmuto newtono albumas – 
patėvis fotografavo aktus, iš jo sužinojau, kad dichavi-
čius (tai buvo vienintelis aktų albumas, kurį mačiau) vul-
garus ir kad kūnas turi atrodyti kaip kūnas, o ne kerpė ar 
smėlis. 

ankstyvoje paauglystėje dažnai įsidukrindavau į sve-
timas šeimas, bet tik į tas, kurias laikiau normaliomis, 
kur buvo keli vaikai ir mama nedirbdavo, man tai atro-
dė tarsi stebuklas – grįžti namo ir rasti ten mamą. pagal 
tai ir rinkausi drauges, pas tokias užeidavau nekviesta, 
pasisiūlydavau padėti, darydavau dalykus, prie kurių 
namuose nesiliesdavau, – skusdavau bulves, plaudavau 
indus, šluostydavau dulkes ir panašiai. labiausiai mėgda-
vau dengti stalą, pas mus namuose visi, tai yra aš ir ma-
ma valgydavome atskirai, todėl nebuvo prasmės ką nors 
dengti. šiek tiek įsidukrinau ir į petro šeimą, kartais jo 
mama mane pakviesdavo šiaip, o patėvis padarė pirmas 
mano kūno – rankų, pėdų, kaklo, skruosto – nuotraukas. 
jis mėgdavo fotografuoti fragmentus ir kai pamačiau iš-
ryškintas nuotraukas, negalėjau patikėti, kad mano oda, 
apgamai, pirštų forma tokie ypatingi, – kūnas nuotrau-
kose buvo mano ir jau nebe mano, jis tarsi kalbėjo, tik 
nesupratau, ką.

bet visa tai buvo vėliau, o petrą įsimylėjau iš pirmo 
žvilgsnio – mes sėdėjome ant suoliuko, buvo dar šilta, 
rugsėjo pradžia, jis priėjo prie mūsų, naujas kieme, gal-
vojau, tuoj pradės gaidinti, bet krysas padavė ranką, ok-
sana padavė ranką ir išpūtė burbulą, staska padavė ranką 
ir paklausė, iš kur jis, ką pažįsta, reikalai ėjo gerai, o aš 
tiesiog sėdėjau ir žiūrėjau į jo užpakalį, tą vietą, kur bai-
giasi juosmuo, kaip jis pasisuka į šoną ir kilsteli ranką, 
ir iš po marškinių pasirodo jo riešas, vidinė riešo pusė, – 
niekada anksčiau tokių dalykų nepastebėdavau. jis vilkė-
jo languotus į džinsus sukištus marškinius ir per kelias 
minutes tapo mano pasaulio centru. galiausiai atsisuko į 
mane, pasakiau savo vardą, jis pasakė, kad nenori užgau-
ti, bet angliškai virga reiškia cielką, visi pradėjo juoktis ir 
tai reiškė, kad jis priimtas. 

mano meilė tęsėsi kelerius metus, apogėjus buvo tą žie-
mą, kai suėjo trylika. mes tapome draugais, jis tarsi rodė 
kažkokius ženklus, bet nieko nedarė, o aš nežinojau, ar 
jie tikri, tie ženklai, ar tik įsivaizduoju, kad kažkas vyks-
ta, bijojau, kad nesužinotų, nes tapsiu pajuokos objektu, 
nusižeminsiu iki kitų kiemo mergų, – jį įsimylėjo paeiliui 
visos, todėl vaidinau abejingą ir kartu troškau, kad pir-
mas ką nors padarytų, atrodė, jei tik nusižemins, tada aš 
jau padarysiu viską, kaip reikia, bet jis tik pakalbindavo 
mane, kartais pasikviesdavo pas save, pašokdavome tū-
suose, net atėjo aplankyti į ligoninę, kai sirgau plaučių 
uždegimu, bet tai ir viskas, ir tai slėgė daug labiau nei 
visiškas abejingumas, ypač tą žiemą. 

buvo gal vasaris ar sausio pabaiga, šlykščiai šalta, su 
kriuša ėjome į pilies gatvėje esančią siuvimo reikmenų 
parduotuvę nėrimo siūlų darbams, ji nenorėjo, bet užsi-
spyriau, kad reikia, ir tol ją kalbinau, kol sutiko, tačiau 
kai atėjome, parduotuvė nedirbo, buvo švaros diena ar 
kažkas, kriuša pasiuto, kam be reikalo ją atsitempiau, 
galiausiai beveik pasiuntėme viena kitą ir išsiskyrėme. 
ji nuėjo link rotušės, aš – link katedros, tikėjausi grįžti 
truliku, bet kai atsidūriau priešais niūrią, tamsią, buką pilį nukelta į p. 4 

ir pilkšvos juostos kėlė svaigų šleikštulį. grįžusi per ke-
liolika minučių šaukštu viską iškabindavau, tada eidavau 
į tuliką, atsiklaupdavau ir be pastangų tai, kas buvo šilta, 
kas mane ramino, išvemdavau. vėl imdavo šalti ir tirpti 
pirštai, griauždavo gerklę, tada prisileisdavau karštą vo-
nią ir taip gulėdavau, kol grįždavo mama, kartais praska-
laudavau burną vandeniu, kuriame mirko mano kūnas, 
arba truputį pasipjaustydavau riešus „sputniku“, išimtu iš 
vyriško skustuvo, kuriuo mama skusdavosi kojas ir pa-
žastis. 

kai pradėjau lankytis pas psichologę, ji pasiūlė mintį, 
kad pirmoji mano romantinė meilė buvo mama. ji buvo 
nepasiekiama ne tik emociškai, bet dažnai ir fiziškai – 
daug laiko leisdavau viena arba kaime, pas mamos tėvus, 
nes mama mane augino viena, daug dirbo, dar ir savo gy-
venimą tikėjosi susitvarkyti. jos tiesiog niekada nebuvo, 
o ir kai buvo, norėjo būti viena, labai retai apkabindavo, 
bučiuodavo, bet tuo metu tai buvo normalu, ir kiekvienas 
jos prisilietimas mane trikdydavo, sukeldavo beveik iste-

riją: ir dėl to, kad labai laukiau, ir dėl to, kad būdavau nuo 
jos atpratusi, o labiausiai – nes žinojau, jog tai netruks, 
tik šitas vienas kartas, ir viskas.

vis dėlto sakau, kad tai buvo petras. su juo mes niekada 
nesimylėjome, taigi tam tikra prasme jie – jis ir mama – li-
ko neprieinami. kai sirgau depresija, kartais sapnuodavau, 
kad mama – sena ir baisi – mane prievartauja. vizualiai 
niekuomet nematydavau, kaip tai vyksta, ką ji man da-
ro, bet jausmas nubudus būdavo bauginančiai aiškus. gal 
taip jai keršijau paversdama pabaisa, nors iš tiesų mamą 
dievinau, ji buvo gražiausia pasaulyje, ypač savo pirmųjų 
vestuvių nuotraukose, kai manęs dar nebuvo, – išbalusi, 
su tetos janinos, savo sesers, amerikoniška suknele. kai 
perskaičiau anderseno „sniego karalienę“, niekuomet jos 
kitaip ir nemačiau.

nežinau, ar mylėjau tėvą. jį matydavau retai – negyve-
no su mumis, tik kartais aplankydavo, atveždavo dovanų 
čekoslovakiškų ar gal lenkiškų suknelių raukta krūtine, 
kramtomosios gumos, milžiniškų flomasterių dėžių, vė-
liau kedų, lakinių „mary jane“ batelių, kosmetikos. arba 
tiesiog duodavo pinigų, dažniausiai doleriais, tada eidavau 
miegoti su virpuliu širdyje, kad ryt eisiu į mugę, esančią 
buvusio restorano „pasaga“ patalpose, pirkti pėdkelnių 
arba kasečių į „baldus“, gal bon jovi, badalamenčio arba 
ką iš klasikos, kurios klausyti išmokau lankydama baletą, 
klasika man atrodė švari ir kažkokia išdidi, arba eisiu į 
tame pačiame pastate, kaip ir „pasaga“, esančią buvusią 
dolerinę, o dabar tiesiog tokią pusiau pardę, pusiau san-
dėlį, ten galima patekti iš kiemo pusės, ir pirksiu konser-
vuotų ananasų ar persikų – dar labiau nei saldūs minkšti 
vaisiai patikdavo geležies kvapas nuo skardinės sienelių. 
arba pinigus pasidėsiu, iki kol važiuosime į gariūnus, ar-
ba paskolinsiu mamai, ir ji bus man skolinga, galėsiu jai 
vis apie tai priminti – pinigai suteikdavo beveik neribotų 
galimybių, kurios jaudindavo, kol jų neįgyvendindavau, 
o tuomet kažkaip nublankdavo. tėvas man atrodė dosnus 
ir tik daug vėliau sužinojau, kad niekuomet nemokėjo ali-
mentų.

o dar sunkiau atsakyti į klausimą apie pirmą kartą. aps-
kritai tai buvo gana vėlai, beveik aštuoniolikos, jis – ma-
no geras draugas, viskas įvyko kažkaip nepastebimai, o 
tikėjausi, kad skaudės, draugės pasakojo apie kraujo ba-
las ir tarsi peilis veriantį skausmą, bet man nieko tokio 
nebuvo. po to su jurga ir indre nuvažiavome į „karoli-
ną“ atšvęsti – su savo zebriniais mini sijonais, tigriniais 
rankinukais, tiesiog taip buvo įprasta, tokios mados. nors 
prieš tai dar buvo toks keistas vyras, kurį sutikau „gvb“. 
tuo metu dažniausiai tūsindavomės ten, nes panoms buvo 
nemokamas įėjimas, žmonės nebjaurūs, nors ir ne tokie 
faini kaip „angare“, kur galėdavai pašokti su marijonu, 
žasais, merlinais, biplanais, jie buvo mieliausi, niekada 
nesikabinėjo, turėdavo žolės, nors aš rūkydavau tik dėl 
vaizdo, duodavo žaidimų automatams ir dosniai statyda-
vo, bet ten buvo mokama, todėl dažniausiai eidavome į 
„gvb“. indrė ir jurga vis kažką nukabindavo, įsimylėdavo 
tai barmeną, tai apsauginį, o man buvo tarsi tas pats, nuo 
dievinimo buvau perėjusi prie lengvos paniekos – nei petro, 
nei mamos, su kuria tuo metu aršiai kirtomės, maniau, 
nebemyliu.

jis buvo apsivilkęs brangiais rūbais, bet geriausiai at-
simenu batus ilgomis siaurėjančiomis truputį riestomis 
nosimis, tuomet daug kas tokius nešiojo. gal kad buvo 
neaukštas, tie batų galai atrodė kažkaip juokingai, pir-
miausia juos ir pastebėjau, po to brangų laikrodį ir kad rū-
kė „parliament“. buvo gal vyresnis nei trisdešimties, taip 

ir šaltą pilką dangų virš manęs, supratau, kad jau tems-
ta, kad žiema dar tęsis ir tęsis, kad grįšiu namo, o ten 
nieko nebus, ir nieko neįvyks nei šiandien, nei rytoj, ir 
tada pirmą kartą pajutau, kad noriu mirti. tas jausmas, 
kad noriu ir net galiu mirti, buvo tarsi iš niekur, anksčiau 
neįsivaizduota mirtis tapo tikra kaip ta šūdina diena, kai 
nenusipirkau siūlų ir susipykau su kriuša.

tą žiemą dažnai vogdavau iš motinos pinigus – tada 
gyvenome prastai, bet ir visi taip gyveno, iš tiesų mes 
laikėmės gal net geriau nei dauguma, nes mama ne tik 
skaičiavo profsąjungų rūmuose atlyginimus, kurių nie-
kam nemokėjo, bet ir tvarkė kelių uab’ų buhalterijas. už 
tuos litus naugarduko bazėje prisipirkdavau šokoladinio-
-riešutinio kremo – stikliniame indelyje iškreiptos rudos 
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Zylės sezonas
Poetas parašė, kad geria kavą su stirna. Mano drau-

gas, išgirdęs tą eilėraštį per Knygų mugę, autoriaus skai-
tomą, iki šiol jį visur kaišioja, neatsižavi ir, rodos, bus 
prisišaukęs jo turinį. Prie kavos jam vis stirna. Klausiau-
si, klausiausi, ir kai orams atšilus mane ėmė persekioti 
anoniminė senamiesčio zylė, buvo aišku, jog čia panašūs 
dalykai, tarsi lemtis.

Ji įsiveržė pro pravirą langą, kada nebuvau namie, ir 
nuniokojo kuklias sausainių atsargas. Vėl sugrįžo, turbūt 
likučių. Pažiūrėjom kits kitam į akis. Atgailos nesimatė. 
Tuščia jos. Būsiu kantrus ir atlaidus, kaip liepia popiežius. 
Gersime kavą. Jau be konditerijos gaminių. Vienuolyne 
uždaras režimas, klauzūra, bet ji taikoma tiems, kurie ei-
na pro duris. Zylė laiminga, kad nesibaru ir nesakau pa-
mokslų. Net kai kliurktelėjo ant senovinio folianto, paskui 
tiesiai po kojomis šv. Sebastijonui, suvarpytam strėlių. 
Rytą, vos prašvitus, ji jau smagiai tarška nuo palangės. 
Sykį nesulaukiau, tai nors skambink ar siųsk SMS. Ne-
prireikė, ačiū Dievui, pati pasirodė. Pakraipė galvą, ap-

suko ratą kambaryje, patikrino, ar gyvas. Sausainių seniai 
nė kvapo, bet ji visai neketina trauktis. Matyt, kas kita 
galvelėje. Ak, sumanytum bet ką įtarti. Net reinkarnaciją. 
O gal zylei žinomos brangiausios pranciškonų tradicijos? 
Sukluskite, mažesniųjų brolių žiniasklaidos centrai!

Kunigų seminarijoje dvasios tėvai mus saugojo nuo 
draugysčių, kurios ten vadinamos partikuliarinėmis. 
Tai reiškia, kad iš pusantro šimto klierikų atsiskiria du 
ir laikosi įsikabinę vienas kito. Eis kartu pasivaikščioti, 
stengsis būti greta per paskaitas, bažnyčios suole ir pro-
cesijose į katedrą. Vienas už kitą melsis prieš egzaminus. 
Šnabždėsis vakarais prie žvakės, nepaisant silentium tai-
syklės. Jei slapta rūko, abu sukiš galvas į seną krosnį rū-
syje. Kvepės tais pačiais kvepalais. Kodėl negerai? Kad 
prisiriši prie žmogaus, kūrinio, o ne Kūrėjo. Atstumi ben-
druomenę, nesimokai būti vienodai malonus ir draugiškas 
visiems. Ir kada reikia skirtis – širdies sopuliai, klierikui 
netinkamas svajonių ir maldų turinys. Diagnozavus tokią 
padėtį, galėjai lėkti lauk. Lyg tyčia už kelių žingsnių nuo 

seminarijos, mums kratantis partikuliarinių draugysčių, 
atsirado kavinė, vardu „Dviese“. Kas prunkštė, o sąmo-
ningesni atpažino bedievių klastą.

Kai laukiu dabar savo zylės, sielovados ir dvasingumo 
neišsižadu. Jei ir negiedosime kartu Aukščiausiojo gar-
bei, vis tiek tai jis viską maloningai dėlioja ir tvarko pagal 
savo planą. Suveda ir suriša. Dar yra prisakęs mokytis 
mums laisvumo ir lengvumo iš dangaus sparnuočių. Tai, 
kad duodi mažajai draugei paišdykauti ir kad negniuždai 
jos vienuolyno regula, irgi pagal Kristaus mokymą. Argi 
Viešpats nesielgia su mumis panašiai? Toks didelis, ne-
priklausomas nuo nieko, o vis atleidžia, naikina skolas, 
nemini mūsų nedorybių. Dabar iš asmeninės patirties ga-
lėčiau imtis „Katalikų pasaulio“ leidyklai vadovėlio apie 
susitaikymo ir priėmimo procesą. Ir pati zylė nuo tų vizitų 
ūgtelės dvasiškai. Ji jau žino esanti gyva ne vien duona. 
Pirmąjį knygos egzempliorių padovanosiu jai.

O kaip dėl anų pavojingų partikuliarinių draugysčių? 
Gal ir patiktų dabar pašnibždomis prie žvakės, be silen-

Beskaitant klasikus
Praėjusių metų pabaigoje „Metuose“ pradėtos publikuoti 

liaudies rašytojo Juozo Baltušio, anais laikais turėjusio ne-
menką populiarumą tarp skaitytojų, dienoraščio ištraukos. 
Epizodai iš tų laikų gyvenimo perkėlė į jaunystės laikus, kai 
Baltušio knygos buvo tokia pat deficitinė prekė kaip ir če-
kiškas alus ar jugoslaviški žieminiai batai, o susitikimai su 
juo sutraukdavo pilnas sales skaitytojų. Rašytojo dienoraš-
čio puslapiuose atsiskleidžia vidinės rašytojų grupių, kino 
ir teatro kūrėjų intrigos, įvairūs kolegų vertinimai, apgailes-
taujama dėl kūrybinių ir fizinių jėgų mažėjimo, kai rašymas 
tampa tarsi malkų skaldymu. Kartu atsiskleidžia ir, sakyčiau, 
merkantiliškas požiūris, siekis pasinaudoti privilegijuota pa-
dėtimi – tai buvo būdinga daugeliui sovietinės valdžios pa-
malonintų kūrėjų. Norint suvokti visas tų laikų subtilybes, 
tokie egodokumentai kaip dienoraščiai, laiškai ar užrašai yra 
vertingas šaltinis kultūros istorikui. Sėkmingą karjerą sovie-
tinėje Lietuvoje padaręs Baltušis iškilo iš apačios, iš to soci-
alinio dugno, kurį talentingai aprašė „Parduotose vasarose“. 
Liaudies rašytojas tapo ne tik LSSR Aukščiausiosios Tary-
bos deputatu, bet ir oksimoroniško Taikos gynimo komiteto 
Lietuvoje pirmininku. Algos negaudavo, bet jam buvo pa-
skirtas automobilis „Volga“ su vyriausybiniu numeriu ir per-
sonaliniu vairuotoju – jo neteko pasitraukęs iš pirmininko 
posto. Apie tai jis apgailestaudamas rašo: „Keistoka savijau-
ta. Matyt, gerokai išlepau, turėdamas po ranka mašiną, kitus 
patogumus. Sugrįžti atgal ne taip lengva, pasirodo. Važiuoti 
vėl troleibusu net keista atrodo. Bet niekis. Ne tokius daly-
kus aukojo rašytojai vardan savo kūrybos.“ 

Dienoraščio puslapiuose rašytojas ne tik aprašo emocinius 
išgyvenimus, santykius su kolegomis bei moterimis, bet ir 
piktinasi ekonomine padėtimi, kylančiomis maisto produktų 
kainomis, marazmatiškomis vadų kalbomis ir fiksuoja sovie-
tinę kasdienybę. 1986 m. birželio 24 d. įrašas skelbia: „Įvyko 
Aukšč. Tarybos sesija. Ankstų rytą deputatai puolė į bufetą, 
nešės, tempė produktus, kavos dėžutes, saldainius, kitus 
„deficitus“, kaip ir dera aukščiausios valdžios atstovams.“ 
O ir pats Baltušis, sėkmingai naudodamasis liaudies rašyto-
jo populiarumu, retkarčiais bandė padėti giminėms patekti į 
spec. ligoninę, gauti statybinių medžiagų, įsigyti deficitinių 
prekių ar tarpininkauti broliui skiriant sklypą. Štai 1984 m. 
balandžio 12 d. įrašas besirengiant minėti 75 metų jubiliejų: 
„Pasiunčiau vairuotoją Antaną į Uteną. Parvežė pasterizuo-
to alaus dvi statines po 50 litrų kiekvieną. Atvežė ir kiau-
lių kojų bei ausų.“ Po savaitės: „Pasiunčiau Pivorą į Uteną. 
Parvežė jis statines Utenos alaus kombinatui. Geras buvo 
alus.“ 1983 m. vasario 15 d. įrašas gydantis Druskininkuo-
se informuoja skaitytoją: „Per protekciją gavome nusipirkti 
spekuliatyvinėmis kainomis du treningus Vengrijos gamy-
bos, labai gražius. Man ir Monikai. [...] Monika dar nusipir-
ko rudeninį paltą, sumokėjome 237 rublius su kapeikomis, 
aš – vienus marškinius.“ Kartais blyksteli nepasitenkinimas 
broliais iš didžiosios tėvynės – 1985 m. kovo 29 d. įraše 
skaitome: „Tarp „Lino“ poilsiautojų daug ruskelių, ir visi to-
kie nuskalbti, perkarę, vis iš tokių, kurie negauna kelialapių 
vasaros mėnesiais. Lenda prie mūsiškių moterėlių atkakliai, 
beveik reikalaudami šaukia „eiti prie jūros“ arba „kur nors 
kitur“. Rusas visur rusas. Degtinė ir mergų tarpkojis jam 
pirmoj vietoj.“ Beskaitant Baltušio dienoraštį, kyla mintis, 

kad jo sėkmės istorija primena daugelį „pažangiųjų“ Lie-
tuvos rašytojų, kurie siekdami materialinės naudos pasuko 
Sovietų Sąjungos link. Skurstantiems menininkams reikėjo 
mecenato ir dosnus mecenatas – sovietų valstybė atsirado. 
Kai kurie literatūros tyrinėtojai teigia, kad lietuvių kairiųjų 
rašytojų polinkio į socialistinį realizmą priežastis galėjo būti 
susižavėjimas sovietinių rašytojų gyvenimo sąlygomis. Taip, 
privilegijuota rašytojo padėtis Sovietų Sąjungoje galėjo kelti 
pavydą, tad ir lietuvių kūrėjo prisijaukinimas, kuris yra ap-
rašytas Czesławo Miłoszo „Pavergtame prote“, vykdavo ga-
na sklandžiai. Antanas Venclova, aprašinėdamas įspūdžius 
iš Sovietų Sąjungos, nuoširdžiai žavėjosi tenykščių rašytojų 
padėtimi: „Jei rašytojas nori, gali gauti stenografistę ar ma-
šininkę... Jei rašytojas rašo veikalą, pvz., iš geležinkeliečių 
gyvenimo, rašytojų namų valdyba, jam pareiškus noro, ga-
li sukviesti pačių geležinkeliečių ir šios srities specialistų. 
Jis gali juos kvosti, kas jam reikia užsirašyti. Jam sudary-
tos sąlygos važinėti po visą valstybę ir studijuoti gyvenimą. 
Nemaža rašytojų turi vilas ir savo automobilius... Be abejo, 
geriau gyvena tie rašytojai, kurių veikalai pasiekia didesnius 
tiražus... Bet kiekvienas, net pradedantysis, apsuptas tokio 
rūpestingumo, jog laisvai gali pareikšti savo talentą, suge-
bėjimus ir išaugti.“

Kito kairiojo rašytojo, beje, globojusio Juozą Baltušį, Pe-
tro Cvirkos būdo bruožai atsiskleidžia korespondencijoje, 
kuri saugoma Lietuvos literatūros ir meno archyve. Prieš 
karą Cvirka keliavo po Italiją ir Prancūziją kaip „Lietuvos 
žinių“ korespondentas. Štai atvirlaiškis draugams į 1937 m. 
balandžio niūrumos sukaustytą Lietuvą: „Mielas Antanai! 
Birbinu tau šią atkrytką iš Prancūzų Rivieros, jos širdies – 
Nicos. Pasirodo, tie aristokratai čia susisukę smagų lizdelį. 
Mudu su žmonele grožimės gražia, egzotiška gamta. Nepa-
prasta! – šilta, visur maudosi, žydi akacijos, rožės, irisai, o 
citrinos ir apelsinai cimbuliuoja išnokę – nors plėšk nuo ša-
kų ir valgyk. Prisiuostę šio aristokratiško oro, trauksime į 
Korsiką, o iš ten į Italiją.“ Rytų europietį Vakarų Europoje 
apima keista ekstazė, kai snobizmas užpildo keliaujančių-
jų į įspūdingus miestus patirtį. Gegužės mėnesį siųstame 
atviruke Cvirka ir didžiuojasi, ir kartu vaikiškai džiaugiasi 
savo pasiekimu: „Šiandien atsikakaliavau į Valakų žemę, į 
slauną miestą Florenciją. Pakely buvau sustojęs Genujoje, 
Pizoje (fui, koks negražus pavadinimas). Florencija – tikra 
cacka. Renesanso paminklų – kur tik nosį pasuki. Tą mies-
tuką ne be reikalo dabino Mykolas Angelas, Bruneleski(s) ir 
kiti. Čia pasikamuosiu su visokiais muziejais kokią savaitę, 
o paskum drošiu į Paryžių. Turbūt gavai mano atvirutę iš 
Korsikos?“

Italijos ir Prancūzijos įspūdžiai, kultūrinė prabanga apsu-
ko galvą jaunam rašytojui. Jį apėmė kūrybinis aktyvumas 
ir siekis paieškoti sėkmės Amerikoje („Seniai aš turiu mintį 
parašyti tikrą, teisingą knygą iš išeivių gyvenimo. Aš manau, 
man ta knyga pasisektų parašyti, jei aš savo akimis pamaty-
čiau išeivių gyvenimą, o ypač visokius biznierius, kontrak-
torius, salūnininkus. [...] Jei tik bus sąlygos ir atsiras pinigų, 
aš tučtuojau atidumčiau pas Jus į Ameriką“, – 1938 m. rašo 
jis kairuoliškam JAV išeiviui) ar Maskvoje, tad tėvams atei-
na tik trumpas atvirlaiškis metų pabaigoje: „Tėte ir mama! 
Jūs turbūt pasiilgot manęs. Na, būkit sveiki, gal po Kalėdų 

parvažiuosiu. Gal ne Trims karaliams. Gyvenu gerai. Tiesa, 
jei kas atvažiuotų Kaunan – lai užeina pas mane, turiu Juliui 
batus ir kostiumą juodą. O jei atvažiuosiu po Naujų metų – 
gal pats atvešiu.“

1937 m. Sovietų Sąjungoje išėjo romano „Žemė maitin-
toja“ vertimas į rusų kalbą, už jį Rašytojų draugija autoriui 
skyrė 25 000 rublių premiją. Cvirka užkibo ir vietoj honoraro 
už rusišką vertimą pasirinko išvyką į Jaltos rašytojų kūrybos 
namus ir ten su žmona praleido 1938 m. birželio–rugpjūčio 
mėnesius. Jis taip pat lankėsi Sevastopolyje, Odesoje, Kijeve, 
o parvykęs tenykštį gyvenimą apibūdino vien superliatyvais. 
Didžiulį įspūdį jam paliko Litfondo poilsiavietė Jaltoje – prie 
kiparisų alėjų trykštantys fontanėliai, vynuogynai, parkas, 
romantiškos „besedkos“, didžiulės salės, nemokamas visa-
pusiškas medicinos patikrinimas ir tai, kad nors paplūdimiai 
šalia, rašytojai vežiojami į juos automobiliais... 

Lietuvos valdžia puikiai suvokė, ko ir kodėl Cvirka va-
žinėja į Sovietų Sąjungą. Kaip ir Justo Paleckio ar Antano 
Venclovos atveju, buvo pastebimas atviras kairėjimas, pro-
komunistinės pažiūros ir sovietinės sistemos garbinimas. 
Cvirkos laiškai, rašyti 1938 m. pabaigoje ir 1939 m. pra-
džioje Sovietų rašytojų sąjungos užsienio komisijos sekreto-
riui Michailui Apletinui (šis kartu buvo ir KGB pareigūnas) 
ir siųsti sugrįžus iš Sovietų Sąjungos, kupini susižavėjimo 
ir servilizmo: „Brangusis Michailai Jakovlevičiau! [...] aš ir 
dabar tebegyvenu tos kelionės įspūdžiais. Jūsų nuostabios 
šalies žmonių mums parodytas nuoširdumas ir visa eilė to-
kių jaudinančių įspūdžių, kuriuos mes patyrėme Maskvoje, 
Jaltoje, Odesoje, Kijeve, niekad neišblės man iš atminties. 
[...] Marija Melchiorovna (Cvirkos žmona, kurios tėvas 
buvo Merkelis Račkauskas – V. V.) dėkoja Jūsų žmonai už 
puikias dovanas ir siunčia Jum abiem karštus sveikinimus.“ 
1939 m. pavasarį jau viskas aišku – rašytojas užkibo ant so-
vietinio kabliuko. 1939 m. balandžio 4 d. laiškas į Maskvą 
spinduliuoja nuoširdžiu džiaugsmu: „Brangusis Michailai 
Jakovlevičiau! Su didžiu dėmesiu aš sekiau VKP(b) XVIII 
suvažiavimą. Skaičiau po kelis kartus Stalino, Vorošilovo, 
Molotovo, Ždanovo pranešimus. Koks džiaugsmas ir kokia 
laimė gyventi ir dirbti Jūsų šalyje! Su kokiu pasitikėjimu 
ir su kokiu saugumo jausmu nuostabūs jūsų žmonės gali 
žvelgti į ateitį!“ Negalėjo jis žinoti, kas vyko Maskvoje 
1938–1939 m. O jeigu ir būtų žinojęs – ar būtų pasikeitęs 
jo požiūris? Sovietinės okupacijos pradžioje pasakytos kal-
bos ir rašyti straipsniai kupini panegirikos „savo didžiajai 
Tėvynei, Tarybų Sąjungai“, „vieninteliam kelrodžiui išsi-
laisvinant nuo buržuazinės santvarkos varžtų“ ir tautų vadui 
Stalinui. 

Kas man krinta į akis beskaitant Juozo Baltušio dienoraš-
čius arba Petro Cvirkos korespondenciją? Skirtingai negu 
Vytauto Mačernio užrašuose, Vytauto Kubiliaus ar neseniai 
pasirodžiusiuose kompozitorės Konstancijos Brundzaitės 
dienoraščiuose, kuriuose atsispindi kūrybiniai išgyvenimai, 
svarstoma apie būties klausimus, subtiliai atsiskleidžia vidi-
nis kūrėjų pasaulis, sovietinių klasikų tekstuose jaučiamos 
buvusių provincialų ambicijos ir literatūrinis pralaimėjimas.

– VYGANTAS VAREIKIS –
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Tiesos jausmas, pelkėtas ir apgaulingas
Vienatvė nėra gėdinga. Greičiau atvirkš-

čiai – keliaudama ar gerdama alų viena 
jaučiuosi labiausiai moterimi, labiausiai 
nepriklausoma. Bet dabar, palikdama kino 
salę, gailiuosi, kad atėjau viena. Išėjus į 
lauką pasitinka drungna pusės vienuolikos 
prieblanda. Taip norisi aptarti filmą, kuris, 
deja, nelabai patiko, nors daug tikėjausi. 
Norisi griebt kokį prašalaitį ir išpilt viską 
jam. Nusivylimas toks keistas dalykas, jei 
tik leidiesi jo vedama, gali lengvai nuklysti 
tolyn nuo autobusų stotelės, visai į priešin-
gą pusę, – tolyn nuo namų.

Prieš žiūrėdama Juliano Barneso knygos 
„Pabaigos jausmas“ ekranizaciją, nuspren-
džiau darsyk perskaityti romaną. Pabaiga 
netenkino, norėjosi piktai sviesti knygą į 
kambario kampą, bet tuštumos jausmą ne-
šiojausi dar keletą dienų, vis grįždama prie 
Tonio Vebsterio gyvenimo. Lydėjo ir bai-
mė – jos filmui nepasisekė perteikti, – kad 
visą gyvenimą sau pasakojau vis tą pačią 
istoriją, kuri yra taip toli nuo tikrosios. Baimė, kad tas na-
ratyvas, kurį susikūriau suverdama prisiminimus ir kuriuo 
po to įtikėjau kaip vienintele tiesa, tapo visa, ko esu verta. 
O gal ir dar daugiau – kad net neegzistuoja ta tikroji gyve-
nimo istorija, jos likučiai nubyra į kitų gyvenimus ir lieka 
ten, kaip trupiniai po sofa, kur agresyvi siurblio galva jau 
nebepasiekia. 

Barneso herojui tenka galimybė išgirsti savo istoriją, pasa-
kojamą kitų balsais. Tonis Vebsteris, pensininkas, netikėtai 
priverstas grįžti į jaunystės prisiminimus, buvusios merginos 
mamai testamentu palikus jam vaikystės draugo dienoraš-
tį. Tonis jau buvo beveik pamiršęs, kad kadaise tas draugas, 
Adrianas Finas, galima sakyti, nuviliojo jo merginą Veroniką – 
tą pačią, kurios mama neužmiršo jo testamente. Režisierius 
Riteshas Batra sukarikatūrina Tonio senatvę, paversdamas 
jį senu niurzga, nesisveikinančiu su paštininku ir nenusima-
nančiu apie technologijas. Filmas ne tik pasiduoda senatvės 
ir senamadiškumo stereotipams, bet ir paverčia Tonio kas-
dienybę sentimentų kratiniu. Šablonai neišvengiamai įsprau-
džia filmo pabaigą į lėkštoką herojaus kelionės atomazgą – jis 
pradeda labiau gerbti artimuosius ir nepažįstamuosius, prisi-
imti atsakomybę už jų gyvenimą ir išlįsti iš susireikšminimo 
kiauto. Bet knygos prasminiai akcentai buvo visai ne ten ir 
netinkamoje vietoje sudėti kirčiai tik erzina ir verčia galvoti, 
ar tik režisierius nebus užsigriebęs kiek daugiau, nei sugeba 
aprėpti. 

Tonis Vebsteris gyvena neišvengiamose laiko bėgsmo sro-
vėse: jose keičiasi santykiai, atsiminimai, išnyksta ir atsiran-
da žmonės. Laikas silpnina ir taip trapų santykį su praeitimi, 
su mergina, kuri jam beveik nieko nereiškė, silpnina tą atsa-
komybės už kitus jausmą: laikas pastūmėja išmesti žmones 
iš gyvenimo. Filmas, atvirkščiai, sustiprina Tonio ir jo bu-
vusios merginos Veronikos santykį per jo, kaip fotoaparatų 
pardavėjo, profesiją, taip tik užgoždamas subtilesnius laiko 
ir atsakomybės niuansus. Veronikos mama ponia Ford irgi 
tampa savo pačios šaržu: kokete, akimis šaudančia į jaunes-
nius dukros draugus. Atrodytų, Tonis lyg ir turėjo numanyti, 
kur link viskas pasisuks… bet ar tikrai turėjo?

Lengva jausti atsakomybę už kitų gyvenimus, kai saitai 
yra tvirti, o jeigu ne? Jeigu priežasties ir pasekmės ryšys yra 
silpnas ir sunku atsekti žodį ar veiksmą, kuris galėjo sąlygo-
ti savižudybę, sugriauti kitų gyvenimus, pastūmėti griebtis 

tium. Ar kad vienodas kvapas. Dvasinė karjera jau link pa-
baigos, bažnytinė vyresnybė net per šventes nelinki jokių 
profesinių aukštumų. Nuo vaikystės bijojau pro langą įlė-
kusių paukščių, nes kiti sakydavo, jog tai pranašauja mirtį. 
Turbūt netiesa. Šita zylė skirtinga. O kad ji atsirado – tik 
atsitiktinumas, situacija: sušilę orai, sausainių kvapas, ne-
galiojanti klauzūra. Susitarę abu kreipsimės vienas į kitą 
pagarbiai – jūs. Žinau, duotas tik vienas sezonas. Sezoninė 
laimė ar dar kas nors, jau aprašyto. 

Nereikės uždaryti lango. Kai sezonas praeis, ryžtingai 
tarsiu: vai, lėkite, dainos. Jau nesvarbu, iš ko nupintos ir 
kieno dainuojamos. Iš Bernardinų sodo, Pilies gatvės, iš 
brolio Arūno celės. Efiopas – anądien rūsčiai konstatuoja 
senamiesčio bičiulis, kai stabtelėjome pasiklausyti tam-
saus gymio gatvės muzikanto. Kurto Cobaino repertuaras, 
kurį mėgstu. Žinoma, demografinės Lietuvos problemos 
rimtas daiktas. Bet tiek to, nekvosiu zylės, kokia jos kilmė 
ir gimtoji kalba, ir apskritai – kodėl ji.

– JULIUS SASNAUSKAS –

smurto. Tonis vis atsiprašinėja nuvargusios Veronikos, gerai 
nežinodamas už ką, tik nujausdamas, jog tai, kas atsitiko – 
kad ir kas tai būtų – yra jo kaltė. Bet tas priežastinis ryšys 
toks silpnas, kad nekyla ranka suversti kaltę sutrikusiam 
Toniui.

Knygoje ir pats Tonis Vebsteris susipranta: tarp to, kaip 
mes prisimename praeitį, ir to, kokią ją prisimena kiti, yra 
didžiulis – dažniausiai vienaip ar kitaip tragiškas – tarpas. 
Tonis gali ištrinti žmones iš savo praeities, gali pats vienas 
keisti savo istoriją, išsirinkti atsiminimus ir įvykius, kurie 
jam atrodo svarbūs, ir leisti kitiems – nesvarbiems – iškristi 
pro rėčio skylutes. Gali įtikėti radęs vieną vienintelę tiesą 
ir likti aklas savo vaidmeniui, kurį jis vaidina kitų žmonių 
gyvenimuose.

Gyvenimo istorija, ta, kurią pasakojo sau Tonis, – kurią 
pati sau pasakoju, – juda ir keičiasi, panašiai kaip ledynai 
slenka metams bėgant. Ilgainiui ir tą istoriją imu pasakoti 
kitaip, ankstesni draugai jau nebevadinami vardais, o tampa 
tiesiog pažįstamais, paryškinu geriausias dalis ir nutyliu ne 
tokias įspūdingas. Ilgainiui ta istorija tampa kaip feisbuko 
srautas – matau tik tai, kas patinka, visa kita nutylima, kol 
galiausiai išnyksta.

●
 

Atsakomybė ne visada yra tiesioginė. Žodis, žvilgsnis ar 
mostas gali paleisti nesustabdomus laiko mechanizmus, pro-
cesus, kuriais prisidedam prie kitų gyvenimų, net to neno-
rėdami. 

„Tai tu niekaip nesupranti, ar ne?“ – Veronika vis klausia 
Tonio Vebsterio. Aš nežinau, ar jis apskritai ką nors galų gale 
suprato.

Žvelgiu į savo buvusio vaikino veidą ir žinau – aš irgi nie-
kada iki galo nesuprasiu. Vėliau sakysiu – puikiai praleidau 
laiką, smagu susitikti po tiek metų, bet tiesa ta, kad aš nieka-
da nežinosiu, kokius istorijos procesus paleidau jo gyveni-
me, kai jame atsiradau. Aš gerai nežinau, galiu tik numanyti, 
ką jis pakeitė manajame. Kažką tikrai pakeitė – kiekvienas 
susitikimas ateina netikėtai, kaip vėjo gūsis, pilnas nežino-
mų gėlių kvapo, mirusios, bet ne nužudytos iš pasalų meilės 
kvapo. Ir visgi greičiausiai tai nieko neturi bendra su meile 
ar jausmais, tai ne sentimentai santykiui, o labiau mano pa-
čios prisiminimai, kokia buvau iki jį sutikdama ir kokia – vėl 
likusi viena. Dar daug metų į priekį mes susitiksim, vakarie-
niausim ir gersim vyną, apkalbinėsim tuometinius savo par-
tnerius, niekada net neužsimindami apie buvusius jausmus 
vieno kitam ar intymumą, lyg to net nebūtų buvę.

O kur dar tie vyrai, taip ir netapę vaikinais ar partneriais, 
pasilikę pirmo pasimatymo ribose ar net nenuėję taip toli: tie, 
kuriuos sutikau vaikščiodama po kalnus, miegodama svetin-
guose „Couchsurfing“ namuose, tie, kuriuos priėmiau į savo 
namus nakvynei, kuriuos bučiavau, nors nederėjo, ir kurių 
nebučiavau – nors turėjau. Kai kuriems aš liksiu tik prašalai-
tė, ta, kuri pabėgo, kurios nepavyko sugriebti, kurios veido 
vis negali prisiminti, kuri kvepėjo skaniai, ar ta, kuri savyje 
nešiojasi neišsipildžiusią jų laimę. Ir kaskart vėl susitikusi su 
jais ar po trumpo sterilaus pokalbio socialiniuose tinkluose 
suvokiu, kad turiu gerbti savo vaidmenį jų gyvenimuose, tą 
mitologiją, kurią jie susikūrė apie mus ar apie save pačius, – 
galbūt tai juos nuves gyventi pilnesnio gyvenimo, kaip mano 
buvęs vaikinas, dabar sėdintis prieš mane, paskatino mane. 

Mintyse svarstau, ar nereikėtų išsiruošti į piligriminį žygį 
kaip Jimo Jarmuscho filme „Sulaužytos gėlės“ Billo Murray 
personažas – aplankyti savo buvusiųjų. Bet gal dar ne laikas, 
gal dar daugiau sukaupsiu per ateinančius dešimtmečius, žy-
gis bus ilgesnis.

Visa ta minia, kurios didelės dalies tur-
būt nepažįstu ir neatsimenu, visi jie rašo 
mano istoriją ir aš niekada nesuprasiu – 
nei kaip, nei kada. Iliuzija, kad visiškai 
kontroliuoju savo tapatybę ir savivoką, 
yra viliojanti, bet ji ir lieka iliuzija. Grei-
čiausiai viskas vyksta Vikipedijos princi-
pu: bet kas, susijęs su manimi, – o kartais 
ir ne visai susijęs, – gali redaguoti mano 
biografiją. Aš nežinau, ar turiu teisę juos 
sustabdyti.

●

Kiek guodžia žinojimas, kad dabar, kai 
viską galima sužinoti suvedus tinkamus 
žodžius į paieškos langelį, kai jau nebė-
ra nepažintos vietos visame žemės pavir-
šiuje, – žemėlapis ištyrinėtas iki žemės 
krašto, – sugebėjimas būti nustebintiems, 
sugebėjimas atrasti kažką nauja dar nėra 
prarastas. Tik tas naujumas ir pažinimas 

dažniausiai yra išvirkščias ir ateina iš vidaus, o ne iš pasau-
lio. Kaip knygoje „Danielis Deronda“ rašo George Eliot, 
„mūsų viduje dar yra daug neištyrinėtos žemės, kurios nede-
rėtų pamiršti aiškinant mūsų vėjus ir audras“.

Nepažinta ir neištyrinėta žemė plyti prisiminimuose ir lū-
kesčiuose. Kitaip nei gaublys, ši teritorija yra beribė. Tonis 
Vebsteris manė, kad jo istorija baigėsi, kad ji nesikeis, jį ly-
dėjo pabaigos jausmas: „Ne, ne paties gyvenimo, bet kažko 
kito: prie bet kokio tikėtinumo, kad kas nors gali tame gyve-
nime pasikeisti, pabaigos.“ Būtent dėl to, kad gyvename ki-
tų prisiminimuose, ta daugiamatė egzistencija gali padaryti 
gyvenimą beribį bet kurią akimirką.

Pastaruoju metu filosofijos ir psichologijos skaitinius sten-
giuosi priimti kaip žemėlapius tai savo neištyrinėtai žemei 
atrasti. Ir visgi gyvenimo kasdiena niekada nėra nei tokia 
sterili, nei tokia kvapą gniaužianti, kaip iš manęs tikisi kny-
gos, – labiau kažkas per vidurį. 

Robertas Macfarlane’as knygoje „Sąmonės kalnai: nuo-
stabos istorija“, svarstydamas, kodėl žmonės taip žavisi kal-
nais, lygina kelionių realybę su žemėlapio paprastumu: 

Bet žemėlapis niekada negali atkartoti pačios žemės. 
Dažnai skaitydami žemėlapius mes susiviliojame atsikąsti 
daugiau, nei pajėgiame sukramtyti. Namie planuojame 
maršrutus per vietoves, kurios realybėje būna padengtos 
skandinančiomis pelkėmis, kelius siekiančiais viržiais ar 
storu sniego sluoksniu užklotomis aštriomis nuolaužomis. 
Peizažai primena mums apie ribotą žemėlapių galią. 
[...] Žemėlapiai nefiksuoja laiko – tik erdvę. Jie visiškai 
nepripažįsta nuolatinio peizažo judėjimo – kaip jis nuolat 
save vis iš naujo perkuria. 

Panašus yra ir kasdienybės bei filosofijos santykis: filoso-
fija mums leidžia suprasti save dabartyje, pažymėti kryželiu 
žemėlapyje vietą, kur dabar esam, – bet ne visada leidžia 
numatyti ar suprasti, kad reikia pasukti atgal, kad kelias neiš-
einamas, užsnigtas ar kad keliautojas tiesiog labai pavargęs. 
Net ir Tonis Vebsteris prisimena panašų jaunystės nerimą: 
„Tai buvo viena iš mūsų baimių: kad gyvenimas pasirodys 
esąs ne toks kaip Literatūra.“ Mama ir mane bandė apsau-
goti, vis kartodama: Marija, gyvenimas niekada nebus toks 
kaip knygose.

Ir tikrai – jis geresnis nei daugelis knygų. Diena iš dienos, 
dažnai toks pats ir neįkvepiantis. Bet yra būdas apsisaugoti 
nuo to pabaigos jausmo: įvesti laiko ir patirties matmenį į 
kiekvieną idėją, užpildyti kasdienybę žmonėmis, kvapais, 
literatūra ir muzika. Tiesa, kurią bandom atrasti filosofiniu 
metodu, yra apgaulinga: ji dažnai pamiršta būtent tai, kas 
užpildo žemėlapius, – žmones ir laiką. 

Labai sunku sugriebti savo žodžių ir veiksmų pasekmes, 
jos nubėga kitų žmonių gyvenimais kitaip, nei norėtųsi, ki-
taip, nei planuota. Tas nenumatytų pasekmių jausmas yra 
svarbus, nes ilgainiui jis leis susitaikyti su tuo, kad gyveni-
mo istorija nėra iki galo mano nuosavybė. Nuostaba, kylanti 
leidžiantis kitiems vesti mane per neatrastas savo tapatybės 
plėnis, gali užpildyti sterilų ir plokščią žemėlapį.

Mano tiesa – mano žemėlapis – niekada nebus baigtinė, 
pilna, asmeniška, privati. Ji niekada nebus visiškai racionali, 
nes kasdien ištinka pelkės, nes atsiminimai užplūsta pūgom 
ir užsninga, sustabdo tą mechanizmą, kuris turėtų mus pri-mus pri-
vesti prie to vieno vienintelio trumpiausio kelio žemėlapyje. 
Tai yra gražu ir žmogiška, tokios pelkėtos tiesos yra vertos 
virsti istorijomis. 

 
– Marija antanaVičiūtė –

Kadras iš filmo „Pabaigos jausmas“
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Susisukę į saugumo tvarstį

tada maniau, bet tuo metu  visus, kam buvo daugiau nei 
trisdešimt, laikiau  seniais, dabar galvoju, gal jam buvo 
per keturiasdešimt, jei atvirai, be brangių rūbų ir pranašu-
mą demonstruojančios laikysenos jis būtų buvęs beveik 
šlykštus, tiesiog diedas. tyliu ir tarsi kiek droviu balsu pa-
klausęs, ką geriame, grįžo su šampės buteliu kibirėlyje, 
ir tai buvo ne pigus „sovetskoje“, o „asti martini“ – 
mums jau tikra prabanga, nors ir neišsidavėme. išpilstęs 
atsisėdo prie indrės, staliukas buvo po dirbtine palme, ta 
salė antram aukšte priminė tropikus, ten visuomet buvo 
tarsi filme, sraigtiniai laiptai ir šviesos, ir tylėdamas rūkė 
vieną po kitos, o mes gėrėme ir žvengėme vis tarpusavy-
je susižvalgydamos, laukėme, kol ką nors pasakys, kad 
galėtume suvartyti, bet jis tylėjo, ir taip pamažu mes irgi 
tilome ir lyg darėsi nejauku.

kai baigėme butelį, jis atsistojo ir pasakė, kad jam nepa-
tikome, todėl už savo limonadą teks susimokėti pačioms, 
bet pasakė šypsodamasis, prisimerkęs, buvo aišku, jog 
tyčiojasi, jog mus prigavo, išrišo, kas iš tiesų esame – 
malalietkos  pigiais sintetiniais rūbeliais ir kūnais, kuriais 
taip labai nepasitikėjome, apsuptos kūnų, kurių beprotiškai 
bijojome. jurga – iš mūsų gražiausia, ilgaplaukė neseniai 
dažyta blondinė didelėmis, jau tada kiek per sunkiomis 
krūtimis – pradėjo skeryčiotis, neva jei nepatinkam, tai 
ir valink iš čia, nes pažįstam apsaugą – apsauginius iš 
tiesų pažinojome, nes tuo metu ten ištisai sėdėdavome, 
o jo niekad anksčiau nebuvome mačiusios. jis prisidegi-
nėjo cigaretę, bet staigiai atsitiesė ir trenkė jai per vei-
dą – antausis pliaukštelėjo kaip klapūška, jurgos veidas 
persikreipė, dabar ji žiūrėjo į mus šunyčio akimis, tarsi 
galėtume išgelbėti nuo nuskandinimo.

mane tiesiog nunešė jo link, kai po kelių savaičių pa-
mačiau prie to paties baro. per tą laiką buvau sugalvojusi, 
ką pasakysiu, bet dar nepradėjus jis, nežiūrėdamas į akis, 
nors savo žvilgsniu jį demonstratyviai varsčiau, paklau-
sė, ką siūlau veikti, ir aš supratau, kad nežinau, nes apie 
tai nebuvau galvojusi, turėjau tik vieną scenarijų, kuris, 
jutau, gali ir nepraeiti. pasiūlė eiti kitur. buvo gėda, kad 
išeinu su juo, visi mane pažinojo kaip tą, kuri su niekuo 

neišeina, ir dėl to savotiškai gerbė, išvis nelabai supratau, 
ką darau, tik tiek, kad taip daryti blogai, blogai išeiti ne-
perspėjus, nes jei kas atsitiks, niekas nieko nežinos. kartą 
taip jau buvo, kai girtos įsėdome į mašiną, nes indrė ma-
nė, kad tai mano draugai, o aš – kad jos, jie tiesiog buvo 
draugiški, mieli, o išvažiavus iš miesto prasidėjo tąsyma-
sis, grasinimai, įžeidinėjimai ir tik įrodžius, kad mano 
tėvas mentas (iš tiesų tai buvo ne mano tėvas, o mamos 
draugas, jo telefoną iš kelinto karto pavyko atsiminti ir tie 
debilai net išdrįso jam paskambinti ketvirtą ryto, nes buvo 
tikri, kad meluoju), mus parvežė atgal. 

lauke prisidegdamas paklausė, ar tinka „astorija“, pasa-
kiau, kad nesu buvusi jokiame viešbutyje, tada jis paklau-
sė, ar skridau lėktuvu, atsakiau, kad ne, kad man šešiolika 
ir aš niekada nebuvau išvykusi iš lietuvos, atrodė, jei 
kalbėsiu nuoširdžiai, tai jį paveiks, dažniausiai drąsa ir 
nuoširdumas paveikdavo tokius žmones, jis kiek priminė 
staską ir panašius, su kuriais, maniau, moku bendrauti iš 
kiemo, tūsų, iš krasnūchos, bet jis pradėjo juoktis, net ne 
juoktis, o krizenti, atrodė idiotiškai ir aš pasijutau kaip de-
bilė, nes negalėjau, tiesiog nedrįsau paprašyti liautis ir jau 
po to išvis nebežinojau, ką sakyti, todėl ėjome tylėdami. 

kambaryje pirmiausia uždegė toršerą ir, atsisėdęs ant lo-
vos, ėmė suktis suktinę, o aš ramsčiau duris nežinodama, 
ar gultis į lovą taip, ar pirma nusirengti. baigęs pakvietė 
perspėjęs, kad čia hašas, – kelis kartus buvau rūkiusi žolę, 
todėl pasakiau, kad manęs neveikia. rūkėme žiūrėdami į 
kazimiero bažnę, po kelių dūmų supratau, kad man jau 
per daug, dabar net jei būčiau turėjusi ką pasakyti, nebū-
čiau galėjusi. nemėgau būti apsvaigus, tik kartą gyvenime 
rimtai prisigėriau per dėdės stasio jubiliejų, tikėjausi, kad 
užtems sąmonė ar panašiai, bet tik negalėjau paeiti, po to 
pradėjau siaubingai vemti prilaikoma žvengiančios pus-
seserės, o dabar smukau žemyn, šalta ramybė maišėsi su 
panika, nelabai supratau, ar jis atidarė langą, ar tik atrodo, 
kad girdžiu, kaip iš gatvės skverbiasi slopūs garsai, tarsi 
kažkas tyliai kalba, ir per dieną įšilusių dulkių kvapas. kai 
jis ėmė mane glamonėti, iš pradžių pirštais, tada liežuviu, 
pirmą kartą savo oda jaučiau kito žmogaus kvėpavimą, 
gyvybę, virstančią slopiomis šilumos bangomis, kuriose 
mano širdis daužėsi laiminga negalėdama visiškai nieko, 
kol pirmą kartą išgirdau savo pačios dejonę – ji priminė 
užspeisto gyvūnėlio inkštimą. 

po to jis iškart atsistojo ir pasakė, kad išeina, bet aš ga-
liu likti. nieko nenorėjau labiau, nei susisukti į kamuolį, 
užsitraukti antklodę ir taip tūnoti nejudėdama, kol viskas 
nurims, bet nors jau supratau, kad tai tik gilins mano pra-
laimėjimą, persilenkusi palovyje susigrabaliojau sijoną, 
kurį jis buvo primynęs tuo šlykščiu juodu riestu batu, ir 
pradėjau traukti į save – lėtai lėtai, atrodė, tai nesibaigs 
niekad. kai ėjome pro registratūrą, užsimerkiau ir įsiki-
bau jam į parankę, nes klupčiojau beviltiškai, ir taip mes 
išėjome į lauką. pasakiau, kad takso nereikia, pareisiu, 
ir pasukau namų link. beprotiškai lėtai kilnodama kojas 
kartojau anglų kalbos abėcėlę, valso viens du trys, viens 
du trys, visokius eilėraščius – pelėsiais ir kerpėm, jau 
saulelė, manęs dar nebuvo, visus visus, kuriuos pavyko 
prisiminti, – tai ramino, tarsi dėstė žingsnius į seką ir taip 
padėjo užkilti į basanavičiaus kalną, kur jau supratau, kad 
tikriausiai pareisiu, nors vis dar negalėjau suvokti, kaip 
įmanoma jausti tokį malonumą, kai esi visiškai, absoliu-
čiai pažeminta. o dar šlykščiau buvo, kad buvau „astori-
joje“ ir niekam negalėsiu papasakoti, nes iškart klaus, su 
kuo buvau ir ar permiegojau.

kurį laiką laukiau ir bijojau, kas bus, kai vėl susitiksi-
me, nes tuo, kad susitiksime, neabejojau, maniau, čia tik 
pradžia, toliau bus daugiau, vis įsivaizdavau, kad pasiro-
dysiu stulbinamai, padarysiu jam bilen ką ir jis supras, 
kaip man tai nieko nereiškia, o po to galvodavau, kodėl jis 
man nepadarė nieko daugiau, bet jis daugiau nepasirodė 
ir tada pamažu pradėjau suvokti, kad ne tik nebus nieko 
daugiau – niekada nebepakartosiu net to, kas jau buvo. 
o tada ir mes kažkaip nepastebimai liovėmės lankyti 
„gvb“ – kuriam laikui persikėlėme į „men’s factory“, nes 
ten tūsintis tapo madinga, o po to išvis išsiskyrėme. 

po dvejų metų – tai buvo mano baigiamieji mokyklos 
metai ir depresija pamažu jau kirto, bet dar laikiausi – su 
mama žiūrėjome žinias. kartojausi istorijos egzamino da-
tas, bukas kalimas laikinai padėdavo, staiga pakėliau akis 
ir man pasirodė, kad matau jį telike. ten buvo reportažas 
iš teismo, norėjau paklausti mamos, kas vyksta, bet gal-
voje tarsi augantis aštuonkojis kerojo datos, gramatinės 
formos, formulės, raizgėsi visas tas mėšlas, kurio, visi sa-
kė, man labai prireiks, – buvau devyniolikos ir visai, visai 
nebeturėjau ką daryti nei kur dėtis.

nekaltybės ir kitos černūchos
atkelta iš p. 1

„Nuvilnijo, nusinešė saulę tolimi vaivoriniai miškai“, – 
šios eilutės yra turbūt vienintelė poezijos citata, kurią mo-
ka mano tėvas. Kitų poetų negu Širvio jis negali pakęsti. 
Net Maironio. O Širvys, kaip žinoma, nebaisiai geras 
poetas. Bet man tie vilnijantys ir saulę nešantys miškai, 
saldūs kaip medaus pyragas su cukraus pudra, į atmintį 
kaip koks prielipas grįžo „Santaros-Šviesos“, liberalios 
išeivijoje susikūrusios organizacijos, jubiliejiniame še-
šiasdešimtajame suvažiavime.

Viskas buvo ramu ir vilnijo. Vilnijo Jūros upė šiek tiek 
už technikumo, kuriame vyko renginys. Vilnijo gražios 
pirmosios sesijos kalbos apie tai, kas yra „Santara“ ir ką 
ji veikia. Vilnijo akademiniai pranešimai. Vilnijo ir vyne-
lis paryčiui keliamoje taurėje. Viskas gražu, ramu, taiku, 
nors prie žaizdos dėk. Harmonija, ramybė, jokių provoka-
cijų, jokių išsišokimų. Jokių temų, kurios galėtų pernelyg 
sužadinti užvilnytas emocijas. Beveik jokių diskusijų. Iš 
esmės apolitiškas kalbėjimas neliečiant aktualijų. Truputį 
įgelta „valstiečiams“, esą jie agrokultūrą perkėlę į politi-
ką, su kuo sunku nesutikti. Užvažiuota ant tautinių rūtelių 
sėjos vidurinio ugdymo literatūros programoje, kas irgi 
akivaizdu. Iškelta lygių teisių problema ir feminizmo ak-
tualumas, tačiau beveik visi potencialūs diskutantai buvo 
kažkur išvilniję iš salės. Taigi net ir į klausimus, kurie 
galėtų (ir turėtų) provokuoti – politika, švietimas, lyčių 
(ne)lygybė, – kolektyviai neatsakinėta. Dar, neduokdie, 
kas nors įsižeis.

Šios bjauriai ironiškos pastabos nėra tiesiogiai susiju-
sios su pranešimų, kurių daugelis buvo įdomūs, kokybe. 
Tiesą sakant, žavėjausi, kad milijonu darbų apsikrovę 
akademikai turi laiko rengti pranešimus – ką ten praneši-
mus, pagal trukmę ištisas paskaitas – už dyką ir daryti tai 
pakankamai kokybiškai, nors nebūtinai patraukliai. Kar-
tais kalbėjimas atrodydavo vasariškai primityvokas, kar-
tais sunkiasvoriškai akademiškas, it kokioje labai rimtoje 
mokslinėje konferencijoje. Tačiau tai iš esmės smulkme-
na, nes nuo pirmosios sesijos tapo akivaizdu, kad rengi-

nio formatas – trijų valandų trukmės tematinės sesijos, 
per kurias pranešimus perskaito 3–4 pranešėjai ir turėtų 
būti diskutuojama, – ir bent kiek aštresnių temų vengimas 
niekaip negali sudaryti sąlygų diskusijai plėtotis. Žmo-
nės akivaizdžiai važiuoja į „Santarą“ ne šviestis, kas pa-
gal pavadinimą lyg ir turėtų būti privalu, bet tiesiog leisti 
laiką kartu – girtauti ant pievutės, sutikti seniai matytus 
pažįstamus, šokti naktiniame „Dėdės Algio“ (aišku, kad 
Mickūno) klube.

Nesakau, kad neįpareigojantis laiko leidimas – blogis, 
nes bendraminčiai ar tiesiog bičiuliai yra neabejotina 
vertybė. Blogybė ta, kad laikomasi paties saugiausio vi-
dutiniško scenarijaus – kad nebūtų nei labai naujoviška 
(išsigąs vyresnioji karta), nei labai akademiška (išbėgios 
atsitiktiniai priklydėliai), nei provokatyvu ar degančiai 
aktualu (visi susipyks). Todėl išeina toks prėskas patieka-
las – suvalgai, sotus, suvirškini, bet didelio susižavėjimo 
nėra. Tas pats Širvio mėgėjas tėvas man sakydavo: „Būk, 
vaikeli, šilta arba šalta, tik nebūk, vaikeli, drungna.“ Gal 
kaltas ydingas auklėjimas, o gal drungnai vilnijanti ir 
kartais pelėsiu dvelktelinti „Santaros-Šviesos“ atmosfe-
ra, bet būtent „karštumo“ ir „šaltumo“ labiausiai ir pasi-
gedau – bendras drungnumo įspūdis išsisklaidydavo tik 
bendraujant ir linksminantis. Diskusijos persikėlė į gru-
peles, o salėje visi sėdėjo ramūs, gražūs ir mintis oriai lai-
kėsi sau. Juolab kad dalis pranešėjų, rodos, net nesistengė 
paisyti laiko limito – pirmąją dieną viskas vėlavo daugiau 
nei valandą, todėl pasislinko programa. Kai visi alkani ir 
mato, kad aplinkiniai ima gręžiotis, negi užkurs diskusi-
ją?.. Į programą oficialiai įrašyti ir kviečiami kalbėti dis-
kutantai, be abejo, užtikrina, kad pokalbis apskritai įvyks, 
bet negarantuoja auditorijos įsitraukimo. Vėl – pilkšvas 
saugumas.

Iš konteksto maloniai išsiskyrė, bent mano akiai, Grei-
mo centro atstovų ir Laimos Kreivytės sukviestų femi-
nisčių sekcijos. Ypač vykęs buvo Loretas Mačianskaitės 
pranešimas „Greimo įnašas į „literatūrologiją“. Pranešė-

ja, remdamasi mažiau žinomais Greimo tekstais, įtaigiai 
nubrėžė platų problemų lauką – nuo bendros humanita-
rinių „mokslų“ ir ypač „literatūrologijos“ problematikos 
iki aktualių švietimo ir literatūros mokymo klausimų. 
Pvz., Greimas, pasirodo, yra rašęs literatūros vadovėlio 
recenziją, kurioje iškėlė estetinį tekstų atrankos kriterijų 
kaip patį svarbiausią ir kritikavo kai kurių ideologiškai 
svarbių lietuvių rašytojų prilyginimą pasaulio klasikams. 
Turint omenyje politizuotą ir tautiškai orientuotą dabar-
tinės literatūros programos pobūdį, kurį, beje, tikrai pa-
laiko vienas iš programoje numatytų diskutantų, galėjo 
kilti nemažai svarstymų. Deja, Mačianskaitės pranešimas 
visiškai ignoruotas. Panašiai baigėsi ir su moteris lietuvių 
kultūroje nagrinėjusiomis pranešėjomis – ten nesutikti, 
diskutuoti, klausti provokuojančių pranešimų buvo kur 
kas ryškesnių ir kur kas daugiau. Galų gale net ir stan-
dartinė kritika postmodernistinei, poststruktūralistinei ir 
visokiai kitokiai „post“ minčiai (ji, beje, ir manęs pačios 
nežavi – trečiosios bangos feminizmui būdinga stabilios 
tapatybės atsisakymo idėja buvo viena iš labiausiai nu-
purčiusių, bet kartu ir provokuojančių galvoti) būtų buvu-
si geriau negu iš salės oriai išėjusi vyrija arba pakampiais 
svaidomos ironiškos šypsenos. Tiesiog baisu pasirodyti 
netolerantiškiems arba, neduokdie, užsiklijuoti kokią eti-
ketę.

Norėtųsi, kad „Santara-Šviesa“ rastų idėjinių resursų 
atsinaujinti ir nekurtų apolitiško arba „amžinųjų verty-
bių“ pasaulio iliuzijos – šis sambūris kitados buvo (ir 
tebegali būti) erdvė, kurioje be užgauliojimų baimės ga-
lima keistis nuomonėmis ir karštai diskutuoti apie aktu-
alijas, o ne apie gerokai senstelėjusias naujienas. Kitaip 
tariant – nereikia intelektualinių iššūkių, kuriuos kelia 
tikrovė, apvynioti saugumo tvarsčiu. 

– ElŽbiEta banytė –
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SVETLANA VOLOšINA

„Honoraras niekingas...“, arba Kiek uždirbdavo 
XIX a. 2-osios pusės rusų literatai

Dar mokykloje sužinome, kad XiX a. rusų rašytojų, o 
ypač tokių žymių kaip levas tolstojus, honorarai būdavo ne 
tokie menki kaip šiuolaikinių prozininkų (o juo labiau poetų). 
tačiau ar rašytojo amatas užtikrindavo pasiturimą gyvenimą? 
Portalas „gorkij“ pasidomėjo, kaip ir kiek uždirbdavo Fiodoras 
Dostojevskis, aleksandras Ostrovskis, nikolajus nekrasovas 
ir kiti mažiau garsūs jų kolegos amžininkai.

Įsivaizdavimas, kad XIX a. 2-oji pusė honorarų atžvilgiu 
buvo rusų rašytojų aukso amžius, viso labo tik mitas.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tuomet mokėti fantastiški 
honorarai – bent jau žinomiems autoriams: Ivanui Turge-
nevui už nedidukę „Bajorų gūžtą“ (1859) paklota tada dar 
neregėta suma – 4 tūkst. rublių, už romaną „Tėvai ir vai-
kai“ – 4 775 rb, Ostrovskiui už pjesę „Miškas“ – tūkstantis, 
1857 m. dar ne itin žinomam Tolstojui už paskutinę garsios 
trilogijos dalį „Jaunystė“ buvo atseikėta po 100 rublių už 
spaudos lanką (knygą sudarė 9 lankai ir 7 puslapiai), o Iva-
nui Gončiarovui už „Oblomovą“ (1859) – 10 tūkst. 

Vėliau mokėta dar daugiau: XIX a. 2-ojoje pusėje hono-
rarai sparčiai augo podraug su didėjančiu žurnalų skaitytojų 
skaičiumi. Pažymėtina, kad XIX a. pirmiausia kalbėtina ne 
apie knygas, o būtent apie žurnalus. Niekur kitur, išskyrus 
Rusiją, žurnalai neturėjo tokios visuotinės reikšmės ir įtakos, 
palyginti su knygomis ir laikraščiais. Būtent žurnaluose au-
toriai skelbdavo savo kūrinius, šitaip palaipsniui garsindami 
savo vardą ir užsidirbdami: honorarai už publikacijas žurna-
le atlygį, gaunamą už knygas, viršijo kone dešimt kartų. 

Jeigu kūrinys būdavo iš karto išleidžiamas knyga, tai grei-
čiausiai reiškė, kad jis nevertas dėmesio arba, kaip autori-
tetingai tuo laiku teigta, buvo „išbrokuotas visų periodinių 
leidinių“. Leidybos reikalus gerai išmanęs [poetas, kritikas, 
redaktorius] Piotras Pletniovas 1846 m. rašė: „Mūsų epo-
chos publika skaito išskirtinai tik žurnalus“, ir ši tendencija 
ilgainiui tik stiprėjo. 

Žurnalai ėmė viršų prieš knygas dėl dar vienos – geografi-
nės – priežasties: dauguma skaitytojų buvo susitelkę neaprė-
piamos šalies gubernijose ir apskrityse, o sistemingos knygų 
prekybos ir bibliotekų tinklo tuo metu nebūta; užtat paštas 
periodinių leidinių pristatymą vykdė puikiai. Be to, knygos 
kainavo brangokai ir negarantavo kokybiško turinio. [Socio-
logo, kritiko, publicisto] Nikolajaus Michailovskio skaičia-
vimais, žurnaluose įvairiapusiškos literatūrinės ir mokslinės 
medžiagos buvo pateikiama už 12–15 rublių, o štai tokios 
pat apimties knyga kainavo 30–40 rublių. Beje, medžiagą 
žurnalams atrinkdavo, tikrindavo ir aprobuodavo išsilavinę 
redaktoriai, kuriuos skaitytojai žinojo ir gerbė. 

Caro Aleksandro II reformos nepraėjo veltui: nuo XIX a. 7 deš. 
skaitytojų auditorija auga, o drauge didėja ir storų žurnalų 
tiražai bei atlygis už publikacijas. Nuo XIX a. 6 deš. iki am-
žiaus pabaigos honorarai išaugo kone dvigubai.

Beje, nereikėtų pamiršti, kad XIX a. vidurio literatūros 
rinka buvo palyginti nedidelė – skaityti mokėjo apytikriai 8 proc. 
šalies gyventojų (t. y. maždaug 10 mln. žmonių). 

Tarp jų žmonių, turėjusių galimybę ir įprotį reguliariai 
skaityti, buvo ne daugiau kaip milijonas, o rimtų storų žur-
nalų mėgėjų – dar mažiau. Negana to, išsilavinę skaitytojai 
dažnai buvo ne itin pinigingi (tarp jų vyravo inteligentija, 
tarnautojai, nedidelė pirklių dalis, smulkieji ir vidutiniai 
provincijos dvarininkai). Kur kas daugiau liaudies skaitė 
gražius, lengvai prieinamus ir suprantamus iliustruotuosius 
žurnalus, o masine paklausa (jeigu, žinoma, raštingi tų laikų 
miestiečiai ir valstiečiai vadintini „mase“) pasižymėjo pigi 
populiarioji literatūra. Didžioji dalis pasaulietinės aristokra-
tijos tradiciškai skaitė užsienio literatūrą originalo kalba. 

Kalbant apie kylantį rašytojų honorarą, dera atminti ir inf-
liaciją, prarydavusią dalį pajamų: palyginti su XIX a. 6 deš. 
pabaiga, kainų indeksas (pagrindinių 26 prekių kainų vidur-
kis) 8 deš. buvo išaugęs trečdaliu, o paskutiniame dešimtme-
tyje – jau pusantro karto. 

Brangiausiai apmokami XIX a. 2-osios pusės rusų rašy-
tojai buvo Turgenevas (6 deš. vidutinis tarifas už spaudos 
lanką – 400 rublių, 7 deš. – 300, 8 deš. – 600, 9 deš. – 350) 
ir Tolstojus (6 deš. – 100 rb už lanką, 7 deš. – 300, 8 deš. – 
600, paskutiniame dešimtmetyje – 1 000). Apmaudžiai men-
kai buvo atlyginamas Dostojevskis: 6 deš. – 200 rublių už 
spaudos lanką, 7 deš. – 125, 8 deš. – 250, 9 deš. – 300.

Leidėjas ir žymus verslininkas [poetas] Nikolajus Nekra-
sovas, mokėdamas žurnalo „Sovremennik“ („Amžininkas“) 
autoriams honorarus, juokais eilėmis skundėsi:

  Brangus Turgenevas baisiai: 
  Tėvų ir vaikų galvose

  Iš vakaro jau įsitaisęs,
  Ir gūžtoj bajorų – vaje!..

  Kišenės ištuštintos mano –
  Verskis kaip nori, brolyti!
  Iš Gončiarovo romanų 
  Galėtum namą pasistatyti.

Namą iš tikrųjų buvo galima pasistatydinti, bet sukuriant, 
tarkim, po vieną tokį romaną per metus ar bent per dvejus. 
Tačiau išskirtiniai žymiųjų autorių romanai nėra lengvai tira-
žuojami ir gaminami serijiniu būdu, todėl išimtinai stambių 
honorarų pavyzdžiai ir tėra būtent išimtys. 

Vienas iš nedaugelio rašytojų, kuriam su gausia šeima 
pavykdavo išgyventi iš literatūrinės kūrybos pajamų, buvo 
Tolstojus, literatūriniuose sluoksniuose garsėjęs ne tik kaip 
didis rašytojas, bet ir kaip nepaprastai griežtas derybininkas, 
gebėdavęs už stambius savo veikalus užsiprašyti didelio 
įkainio ir nenusileisti. 

Tarkim, dar 1863 m. iš žurnalo „Russkij vestnik“ („Rusų 
žinios“) redaktoriaus Michailo Katkovo už apysakų „Kazo-
kai“ ir „Polikuška“ publikavimą jis norėjęs gauti tūkstantį ru-
blių už 7 spaudos lankus, o už kitus lankus – daugiau nei po 
200 rublių. Pinigų grafui žūtbūt reikėję kažkokiam pėstininkų 
kapitonui biliardu praloštai skolai atiduoti (Katkovas bandęs 
priešintis: iš pradžių juk buvo sutarę vos po 150 rb už lanką). 

Tam pačiam Katkovui Tolstojus atidavė „Karą ir taiką“ po 
500 rublių už spaudos lanką ir pats ėmėsi knygos leidybos. 
„Ana Karenina“ „kainavo“ 20 tūkst. rb, t. y. irgi po 500 už 
lanką. Už paskutinį savo romaną „Prisikėlimas“ rašytojas iš 
žurnalo „Niva“ leidėjo Adolfo Markso gavo negirdėtą nere-
gėtą atlygį – po tūkstantį rublių už lanką (ir atidavė pinigus 
duchoborų, „XXV amžiaus žmonių“, persikėlimo į Kanadą 
išlaidoms padengti). Tolstojus (su žmona Sofija) buvo vie-
nas iš nedaugelio rašytojų, kurie sėkmingai savarankiškai 
leido savo knygas, t. y. užsiėmė šiaip jau varginančiu ir ne-
patikimu reikalu. 

Kur kas sunkiau vertėsi Dostojevskis. „Iš skurdo esu pri-
verstas skubėti ir rašyti už pinigus, taigi, neišvengiamai 
gadinti“, – pripažino rašytojas. Turbūt joks kitas didysis ra-
šytojas nebuvo spiriamas rašyti taip skubinai ir tokiomis že-
minančiai nepalankiomis sąlygomis: 1866 m. Dostojevskiui 
spaudai teko pateikti du romanus. „Nusikaltimą ir bausmę“ 
Katkovo žurnalui „Russkij vestnik“ jis rašė vos už 150 rublių 
už spaudos lanką, o „Lošėją“ sukūrė viso labo per 26 dienas 
(padedamas jaunos stenografistės, vėliau ji, kaip žinoma, ta-
po jo žmona). 

Už kitus du romanus – „Idiotą“ ir „Demonus“ – taip pat 
buvo sumokėta po 150 rublių (ar kiek daugiau) už spau-
dos lanką. Taigi, už 42 „Idioto“ spaudos lankus iš „Russkij 
vestnik“ Dostojevskis gavo 7 tūkst. rublių. Tiktai 8 deš. ra-
šytojo gyvenimas kiek pagerėjo: romanas „Paauglys“ žur-
nale „Otečestvennyje zapiski“ („Tėvynės užrašai“) buvo 
išspausdintas po 250 rublių už spaudos lanką, o paskutinis 
romanas – „Broliai Karamazovai“ – vėl Katkovo leidinyje 
po 300 rublių už lanką; bet šis atlygis nė iš tolo neprilygsta 
Tolstojaus honorarams. Dostojevskio žmona Ana buvo ne-
pamainoma pagalbininkė tvarkant knygų reikalus: ji rūpino-
si knygų perleidimu, pati derėdavosi su spaustuvininkais ir 
prekiavo knygomis tiesiog savo bute. 

Ryškiausių rašytojų nebuvo daug; kitiems vidutiniškai bu-
vo mokama šitiek: 1856–1859 m. duomenimis, už prozos 
kūrinio publikaciją žurnale „Sovremennik“ buvo mokama 
po 50 rublių už spaudos lanką (maksimalus įkainis – 100 rb, – 
tiek 1856 m. už apysaką „Faustas“ gavo Turgenevas), už po-
ezijos (mokėta už eilėraštį) – 10–15 rb, už straipsnį – 30–50. 
Iš „Otečestvennyje zapiski“ 1871 m. honorarų ataskaitų ma-
tyti, kad už prozą redaktoriai mokėjo 60–75 rublius (išimtis 
daryta tik Ostrovskiui, kuris gaudavo 150–175 rb už lanką, ir 
Michailui Saltykovui-Ščedrinui (po 125 rb), už eilėraštį ga-
lėdavai gauti 15–20 rublių (didžiausias honoraras išmokėtas 
Nekrasovui – po 75 kapeikas už kiekvieną poemos vaikams 
„Senelis ir kiškiai“ eilutę), o už straipsnį – 60–75. Žurnalas 
„Vestnik Evropy“ („Europos žinios“), 1894–1897 m. duo-
menimis, už prozą mokėjo jau 80–100 rublių (maksimalus 
įkainis – 250), honorarai už eilėraščius buvo palyginti maži – 
10–15 rb, o už straipsnį autoriai gaudavo 80–100 rublių. 

Taigi, turint omeny „vidutinio kalibro“ rašytojus, t. y. iš 
tikrųjų profesionalius literatus, paveikslas anaiptol ne švie-
sių spalvų. Štai kelios gana iškalbingos citatos apie neleng-
vą beletristo darbą: „Rusijoje iš literatūros sunku uždirbti, 
o kam pinigų reikia daug, tam ir rašyti daug tenka“, – sakė 
Nikolajus Leskovas, anaiptol ne vidutinio rango rašytojas. 

„Nūnai rašytojas iš esmės yra plikas vargeta, dėl duonos kąs-
nio priverstas rašyti vos ne dieną naktį. Gerų dalykų šitaip 
daug neparašysi. Honoraras niekingas...“ – antrino jam bele-
tristas Ivanas Kuščevskis. „Pasitaikydavo parduoti autoriaus 
širdžiai brangiausius kūrinius gerai neišnokusius, ir sąžinė 
tylėdavo, nes rašydavai juos badmiriaudamas. O ir į kiekvie-
ną mūsų rublį dešimtys burnų taikydavosi“, – atsiminimais 
dalijosi Vasilijus Nemirovičius-Dančenka. 

Rašytojo triūsas finansiniu atžvilgiu neadekvačiai vertintas 
ir tada, kai „poetas Rusijoje“ – lygiai kaip ir prozininkas – bu-
vo „daugiau nei poetas“. Suprantamas pasipiktinimas vieno 
iš to laiko jaunesniųjų autorių, kuris rašė: „Mūsuose dažnai 
taip nutinka, kad koks nors paklausus vadovėlis jo sudaryto-
jui duoda daugiau pelno nei rusų literatūros chef-d’oeuvre šio 
autoriui. Jevtuševskio aritmetikos vadovėlis leidėjui Polubo-
jarinovui buvo parduotas už 50 tūkst. rublių.“

Kad galėtų pragyventi vien iš literatūros, profesionalūs li-
teratai privalėjo rašyti sparčiai ir daug: tai pasakytina ir apie 
„klasikus“, gyvenančius iš literatūros. Gerai apmokamas 
Turgenevas per metus uždirbdavo 4 tūkst. rublių, Leskovas – 
2 tūkst., Antonas Čechovas (paskutinius porą XIX a. dešimtme-
čių) – 3,5 tūkst., o literatai „vidutiniokai“ gerokai mažiau – ne 
daugiau kaip 1–1,5 tūkst. rublių per metus. Išvedus XIX a. 
8–9 deš. mokamų honorarų vidurkį, nesunku suskaičiuoti, 
kad norint uždirbti minimą sumą per metus reikėdavo pa-
rašyti 20 spaudos lankų (t. y. didokos apimties knygą), o iš 
tikrųjų – dar daugiau, nes dalies medžiagos galėjo nepraleis-
ti cenzūra arba atmesti redaktorius. Čechovas, pavyzdžiui, 
per metus parašydavo ne daugiau kaip 10 lankų. Negana to, 
kai kurie žurnalai (pavyzdžiui, „Sovremennik“) nemokėjo 
honorarų už debiutines publikacijas, o neretai ir vėluodavo 
atsiskaityti (vis dėlto teisybės dėlei pažymėtina, kad rašytojo 
prašymu kai kada honorarą sumokėdavo avansu). 

Be to, gyvenimas (ypač Peterburge) nebuvo pigus – dar 
1858 m. Gončiarovas rašė: „[...] susituokusiam žmogui pro-
vincijoje mūsų laikais ir su tūkstančiu rublių sunku pragy-
venti [...], o Peterburge su 1,5 tūkst. sidabro rublių vos šeimą 
išmaitinsi [...]. Peterburge reikia uždirbti ne mažiau kaip 
2 tūkst. sidabro rublių, norint be nepriteklių gyventi.“

Įdomu rašytojo uždarbį palyginti su to meto smulkiojo valdi-
ninko – to paties „mažojo žmogaus“, apie kurį rašė Nikolajus 
Gogolis ir žymiosios „natūraliosios“ mokyklos atstovai, – biu-
džetu. Štai 1857 m. tituliarinis patarėjas vos pajėgdavo galą 
su galu sudurti. Uždirbdamas 260 rublių per metus (iš jų al-
gos – 210, premijinių – 50), jis gyvena nuomojamame bu-
te, tiksliau, pertvara atskirtame kambarėlyje su patogumais 
(šildymas, apšvietimas ir namų tvarkytoja), ir už tai moka 77,5 rb 
per metus. Jis neišlaidauja nei knygoms, nei žurnalams, kul-
tūrinės jo pramogos apsiriboja trimis spektakliais Aleksan-
dro teatre (2,25 rb). Drabužius ir batus tituliarinis patarėjas 
perka sendaikčių turguje (30,56 rb), pietauja pas kaimynę už 
54,75 rb per metus (dar, be to, šventinė užkanda – 12,45 rb), o 
pusryčiai ir vakarienė jam atsieina 51,20 rb. Jokių papildomų 
pirkinių jisai neišgali: vynui per metus išleidžia 7,7 rb, taba-
kui – 14 rb, kortoms – 3,89 rb, vežiko paslaugoms – 9,65 rb; 
kitų išlaidų – kiek daugiau nei 36 rb. Vadinasi, metinių tokio 
smulkiojo valdininko išlaidų susidaro 318 rublių 60 kapeikų, 
tad trūkstamą biudžeto dalį (58 rb) jis turi susirinkti perraši-
nėdamas pirklio dokumentus (už 90 rb per metus). 

Aukštesnio rango valdininkai gyveno ne taip vargingai. 
Šildomas butas su priemene ir virtuve jiems atsieidavo 240 
rublių per metus, skaitymo išlaidos (laikraščiai ir biblioteka) – 
28 rb, abonementas į itališką operą (4 aukšte) ir 10 spektaklių 
skirtinguose teatruose – 46 rb, maistas (įskaitant šventinius 
užkandžius, kavą, arbatą ir cukrų) – 350 rb, apranga ir avaly-
nė – 94 rb, tarnaitė (virėja ir skalbėja) – 60 rb, vynas – 29,7 rb, 
vežikas – 66 rb, tabakas ir papirosai – 30 rb. Iš viso metinių 
išlaidų susidarydavo 1 269 rubliai 68 kapeikos; pajamos siek-
davo 1 405 rb, tačiau atlyginimas – tik 715 rb. Vis dėlto šis 
(įsivaizduojamas) valdininkas dar prisidurdavo romanų verti-
mais (360 rb) ir privačiais darbeliais namų valdyboje (180 rb), 
todėl sugebėdavo per metus sutaupyti 135 rb 32 kp.

Gubernijose 1865 m. VII–VIII klasės valdininkai (proku-
roras ar patarėjas) algos gaudavo 750 rublių (tiek pat „maist-
pinigių“ ir 500 rb „nuompinigių“), vicegubernatoriai (V–VI 
tabelio klasės rangai) – 1,8 tūkst. (ir 770 rb „maistpinigių“ 
bei 857 rb „nuompinigių“). Antrojoje amžiaus pusėje valdi-
ninkų atlyginimas pastebimai ūgtelėjo. Pavyzdžiui, 8–9 deš. 
vyriausiasis sekretorius (VII rango valdininkas) uždirbdavo 
1,5 tūkst. rb per metus, gimnazijos vyriausiasis mokytojas – 
per tūkstantį, o valstybiniai gydytojai ir statistikai – 1–1,2 
tūkst. rublių.
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 „Metrai vaikus paliko“, arba Kodėl negimsta antras Nekronovas*
Kaip gerai, kad Lietuvoje daugėja viešų pokalbių ir diskusi-

jų. Matyt, taip siekiame pasveikti iš baisios sovietmečio ligos, 
vadintos „dvasingais pokalbiais virtuvėje“. Jaunajai kartai 
trumpai priminsiu, kad tai buvo pokalbiai ne apie kulinariją, 
pasidėjus ant kelių Bibliją. Asmeninių namų virtuvė LTSR 
laikais tiesiog buvo vienintelė laisvės oazė, kur galėjai reikšti 
savo politines (ir dvasines, kas be ko) pažiūras ir nebūti už tai 
įkalintas ar ištremtas. Nes ten beveik Niekas, t. y. KGB, tavęs 
negirdėjo. Tik tavo pašnekovas ir jūsų ištikimas rezistencinių 
kovų bičiulis (taip ir netapęs Molotovo kokteiliu) – degtinės 
butelis. 

Dabar jau laisvėjame: virtuves pakeitė lauko barai, KGB – 
budri, autoritetingų nuomonių išalkusi publika, o degtinę – 
mineralinis vanduo. Štai kad ir septynioliktųjų metų birželio 
dvidešimta, šešta valanda vakaro. Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus kiemelis arba kitaip – lauko baras „Piano Man 
Outside“. NLJSK (Neformalus Lietuvos jaunųjų signatarų klu-
bas), kurį galite rasti feisbuke, surengė diskusiją-pokalbį apie 
Lietuvos teatro dabartį. Diskusijos tema plati ir neaprėpiama 
kaip mūsų buvusi LDK imperija – „Lietuvos teatras – koks jis?“ 
Kitaip tariant, ir vėl keliame tapatybės klausimus, bandome su-
sivokti, kas esame. Ir tai yra gerai. Nes ką jau ką, bet buvusiam 
sovietinio konclagerio vergui, sapnuose dar neištrūkusiam iš 
už spygliuotos vielos, tapatybės klausimą privalu kelti. Ir kaž-
kaip stengtis į jį atsakyt. Nesgi reikia toliau gyvent. O kaip gy-
vensi, kai nežinai nei kas esi, nei ką gali, nei kur eit, nei su kuo.  
Bet pradžioje – trumpai apie diskusijos dalyvių, kaip viešųjų 
personų, tapatybes. Štai Marius Ivaškevičius. Niekas nesigin-
čys – tai labai talentingas ir produktyvus teatro dramaturgas. 
Tikras lietuviškos tapatybės ekspertas. Ivaškevičius yra tas, 
kuris žino, kodėl utopinės lietuvių svajonės apie Madagaskarą 
baigėsi distopine realybe Didžiosios Britanijos saloje. Ir dėl to 
mūsiškojo teatro gerbėjai šiam dramaturgui visad liks dėkingi. 

Oskaras Koršunovas. Deja, šis diskusijos dalyvis nepasiro-
dė. Gaila. Labai gaila. Nes diskusijoje nekart skambėjo didis 
nusivylimas jaunuoju Lietuvos teatru. O juk būtent Koršuno-
vo parengti aktoriai ir šiomis dienomis renkamas režisierių 
kursas, galima sakyti, bus ateinančio dešimtmečio Lietuvos 
teatro veidas. Tad natūralu, kad ne tik genialiausias pasta-
rųjų 27 nepriklausomybės metų režisierius, bet dabar jau ir 
įtakingiausias teatro pedagogas galėjo pateikti svarių argu-
mentų ir įžvalgų diskusijoje apie dabartinio mūsų teatro ta-
patybę. Aišku, dalis publikos pamanė, kad maestro dar kartą 
„pasiplovė“ dėl visiems gerai žinomo jo polinkio į „chroniš-
ką gripą“, tačiau aš buvau informuotas (galbūt klaidingai), 
kad tai dėl užsitęsusių stojamųjų į LMTA. Tikėkimės, kad 
tą diskusijos valandą Oskaras vyniojo vystykluosna naująjį 
teatro genijų, o trys įtakingiausių tarptautinių festivalių di-
rektoriai tuo metu regėjo virš Lietuvos dar kartą įsižiebusią 
Betliejaus žvaigždę…

Trečias diskusijos dalyvis buvo Adolfas Večerskis. Di-
džiai prieštaringa persona. Viena vertus – charizmatiškas ir 
talentingas teatro ir kino aktorius, kita vertus – tas, kuriuo 
prieš 7 metus, kaip tuo metu buvusiu LNDT generaliniu di-
rektoriumi, nepasitikėjimą pareiškė (net su viešu kreipimusi 
į prezidentę) patys įtakingiausi LT teatro kūrėjai. Skaidrus 
tas Večerskis ar neskaidrus, kokybiškos tos jo komercinės 
„Meilės pagal grafiką“ ar ne, nesiimu spręst. Pripažįstu – ne-
su tokio žanro mėgėjas, švelniai tariant. Tačiau iš diskusijų 
apie Lietuvos teatrą lauko tokių žmonių kaip ponas Adolfas 
geriau neišmest – dėl jų patirties, ryškaus charakterio, dėl 
balsų įvairovės, galų gale. O konkrečiai šioje situacijoje – 
dėl to, kad net prieštaringiausios reputacijos žmonės kartais 
ima ir pasako kokią auksinę mintį, dėl kurios buvo verta iš-
kęst jau banalius ir inertiškus mūsų teatralų skundus, kad nėr 
meninės kokybės, nes „nieks neduoda kūrybai pinigų“…

Ir paskutinis diskusijos dalyvis – aktorius Andrius Bia-
lobžeskis. Na, nežinau kaip jums, bet man šis aktorius ir jo ša-
bloniškos, iš spektaklio į spektaklį keliaujančios intonacijos 
nesisieja su žodžiais „kokybiška vaidyba“. O ir Bialobžeskio 
nuolatinis šmėžavimas žemiau kritikos besivoliojančiuose 
lietuvių serialuose pastarąjį teiginį tik patvirtina. Tad kodėl 

šis amžinai pavargęs, nuobodus teatro žvirblelis buvo kvies-
tas, nesupratau… Dėl „Zero 3“ šlovės, dėl spindulingosios 
jojo karjeros TV ekrane? Bet juk diskusija buvo apie teatrą. 

Ir pagaliau priėjome pačią pokalbio moderatorę Laurą 
Tyrylytę! Kodėl taip pabrėžtinai, nustebote? Ogi todėl, kad 
puikiai žinome, jog diskusijų moderatorius turi būt ne ma-
žesnė asmenybė už kviestinius pašnekovus. Pastariesiems 
juk taip pat turi būt smalsu kalbėtis su įdomia, kūrybinga, 
protinga ir gerai informuota persona, gebančia juos išprovo-
kuot, atskleist ir įvelt į aštresnę, spalvingesnę ir nuodugnes-
nę polemiką. Tuo, tiesą sakant, ypač suinteresuoti (amžinai 
to alkstantys) ir mes, pokalbio klausytojai, lietuviškoji pu-
blika. Deja. Ponia ar panelė Laura Tyrylytė nuvilia. Grįžęs iš 
renginio bandau ją paguglint. Informacijos – sekloka. Randu 
tik žodžius „viešieji ryšiai“, „marketingas“ ir nė kvapo są-
sajų su teatru ar kitais menais. Drąsus žmogus, pagalvoju... 
Tik štai uždavinėjant teatralams klausimus drąsos užduoti 
provokatyvesnius, gilesnius klausimus pristigo... Gal dėl to 
diskusijos dalyviai atrodė nuobodžiaujantys, tarsi priversti 
atsakinėti į gana abstrakčius klausimus. O ir pabaigoje iš 
publikos nuaidėjusi replika apie LMTA aktorių ir režisierių 
rengimo problemas moderatorės liko neišgirsta. O buvo gali-
ma šią temą plėtoti, juolab kad ji tiesiogiai ir fundamentaliai 
siejasi su nūdienos teatro – ypač jaunojo – pralaimėjimais ir 
neblėstančiomis viltimis…

Tačiau kaip yra, taip. Mėgaujuosi ir tomis retomis progo-
mis tiesiogiai klausytis mūsų teatro meistrų viešai žarstomos 
išminties (šioje situacijoje turiu omeny Ivaškevičių ir astra-
liniu pavidalu diskusijoje dalyvavusį Koršunovą). 

Taigi, kokių minties perlų mums, prie alaus bokalų ryman-
tiems, pažėrė minėti teatro vyrai: Ivaškevičius, Večerskis ir 
Bialobžeskis. Beveik jokių. Tik įprastus menininkų skundus 
dėl to, kad amžinai trūksta pinigų. Ivaškevičius dar pridėjo ir 
vadybos trūkumą. Suprask, mūsų teatras toks galingas, ypa-
tingas ir išskirtinis reiškinys pasaulio kontekste, kad jame 
nežinomi imame darytis vien dėl vadybos ir viešųjų ryšių 
kūrimo specialistų trūkumo. Dar gerbiamas dramaturgas 
metė kaltinimą ir mūsų publikai, kuri tokia neišprususi, kad 
nesugebėjo net Nekrošiaus „Boriso Godunovo“ įvertint – šis 
neeilinis Nekrošiaus šedevras vyko pustuštėje LNDT salėje. 
„Varge varge, vajė vajė“, – kaip kadais dainavo „Rokfele-
riai“. O štai šlovingieji rusų kritikai, per anšlagus Maskvoje 
negavę bilietų, Ivaškevičiaus liudijimu, atsivijo mūsų genijų 
net iki Vilniaus ir čia... liko priblokšti mūsų „paikų“ žiūrovų 
abejingumo elitiniam menui!.. Tokia logika vadovaujantis, 
Marius Ivaškevičius turėtų labai liūdėt parašęs komercinę, 
pigią ir antimeninę pjesę „Išvarymas“, kuri, priešingai nei 
Nekrošiaus „elitinis menas“, o dar ir įvyniota į „kičinę“ Kor-
šunovo režisūrą, kiekvieną kartą surenka sausakimšą salę... 
Tik nereikia, prašyčiau. Žiūrovai dar ne tokie idiotai, kad 
vietoj aktualaus, širdį ir protą paliečiančio spektaklio (galų 
gale – meistriškai suvaidinto) rinktųsi narplioti pusšimčio 
metų senumo metaforas, įdomias tik dviem tokio pat am-
žiaus teatrologėms. 

Ir juokingiausia tai, kad tiek Ivaškevičius, tiek Večerskis, 
tiek Bialobžeskis vieningai skundėsi pasigendą jaunojo tea-
tro ir jaunųjų kūrėjų. Bet ne bet kokių, ir net ne vidutinių ar 
tiesiog talentingų, bet būtinai genialių, anot Ivaškevičiaus. 
T. y. tokių, kurie kaip kokioje karalystėje perimtų iš jau nebe-
jaunų karalių karūnas ir skeptrus ir vyktų iš naujo užkariaut 
europinio teatro scenos. Nes, kad ir gabūs, kad ir jauni, bet 
tokie kaip Vidas Bareikis ar Olga Lapina, visgi nėra pasauli-
nio lygio, gebantys būt įdomūs užsieniui, teigė Ivaškevičius, 
o jam pritariantis Večerskis dar ir pareikalavo iš jaunųjų būt 
savo kartos guru. Tik tai būtų ženklas, anot Večerskio, kad 
teatre atsiranda asmenybių, galinčių prilygti Nekrošiui ir 
Koršunovui. Priešingu atveju jis ir toliau nebeisiąs į teatrą.  
Na, ginčytis, kad esamas laikas neturi dvigalviam teatro 
imperijos ereliui Nekrošiui-Koršunovui prilygstančių jau-
nųjų, neįmanoma. Graudi tiesa ir ta, kad net dabartiniai ta-
lentingi ir mažiau talentingi jau niekad to genialumo olimpo 
nepasieks, nes, kaip suskaičiavo diskusijos dalyviai, Kor-

šunovas genijum tapo 21 metų, o Nekrošius – būda-
mas 25-erių (matyt, vėliau, nes kilęs iš kaimo – S. N.). Šiaip 
būtų įdomu kokių literatūrologų pasiklaust, kada genijum 
tapo Ivaškevičius. O jei rimtai, tai nuo kada genialumas sie-
jamas su ankstyvu pripažinimu, taip ir likau nesupratęs… 
Šios diskusijos, kuri buvo panašesnė į pavargusių vyrų mo-
nologus, pabaigoje įvyko vienas mažas, bet vertingas daly-
kas – minėta replika iš publikos. „O gal čia LMTA menininkų 
rengimo problemos?“ – taip ar panašiai paklausė mergina, 
replikuodama į diskusijos dalyvių bodėjimąsi jaunaisiais, ge-
nialumo nedemonstruojančiais teatro kūrėjais. Ir vienintelis, 
kuris į tai sureagavo, buvo Adolfas Večerskis – jis tiesiai rėžė: 
„Metrai vaikus paliko. Ir ta tendencija eina ir eina. Jie (studen-
tai – S. N.) nekalti už tuos diedus, kurie juos palieka.“ Trumpai 
išversiu: Večerskis čia kalbėjo apie tai, kad LMTA garsūs te-
atro meistrai (metrai) surenka studentų kursus, o patys jiems 
beveik nedėsto, nes užsiėmę aktyvia kūrybine veikla. O aš 
dar pridursiu, kad kita, neviešinama (nes gana subtili) teatro 
studentų rengimo problema – katastrofiškai aplaidus požiūris 
į jų dvasinį, intelektualinį autentiškos kūrybinės pajautos la-
vinimą. Ne vienas pažįstamas studentas man yra skundęsis, 
kad dėstymo programa – tai nuolatiniai (nuo ryto iki vakaro) 
trenažai lavinant vien kūną ir techninius aktoriaus įgūdžius. 
Nepaliekant nė lašo laiko knygų skaitymui, švietimuisi, dvasi-
nėms studentų savęs, kaip menininkų, mąstytojų, paieškoms. 
Kitaip tariant, Miltinio kadais išsakytas ir realizuotas aktoriaus 
rengimo kanonas – kad būtų ir akrobatas, ir filosofas – šiais 
laikais iškreiptas iki „kad būtų akrobatas“. O tos deformaci-
jos vaisiai akivaizdūs – ne viename jaunųjų spektaklyje matai 
puikiai judančius, besivartančius ir tekstą klykiančius aktoriu-
kus. Tik štai kai reikia atsistot avanscenoje ir ramiai, be iste-
rinio psichavimo ir mejerholdiškos ekvilibristikos ištart nors 
vieną protingą ar gilesnį pjesės sakinį – akys tuštut tuštutėlės, 
o intonacijos – kaip 9 klasės gimnazistų būrely... Tad čia ne-
padės nė kai kurių dėstytojų iš samurajų šalies atsivežti ak-
torių rengimo metodai. Naiviai manant, kad gyvenimo būdo 
keitimas, vienuoliška, kontempliatyvi disciplina nebūtina, o 
užteks vien psichofizinių pratimėlių. Kurgi ne! Penkias dienas 
gyveni pagal Suzuki, o savaitgalį lėbauji bare…

Tad, ponai, gal kaltinant laiką, kad šis nepagimdo naujų 
režisūros meistrų, reikėtų atsižvelgt ir į tai, kad režisieriams 
būtina rengti mąstančius aktorius asmenybes, o ne vien ma-
rionetes. Pats savo akimis esu regėjęs, kaip puikus ir labai ta-
lentingas režisierius Agnius Jankevičius, dirbdamas su labai 
jauna trupe, atsimuša į abejingas, niekaip neužsidegančias 
aktoriūkščių akis ir neatsiveriančias širdis (apie smegenų 
veikimą – patylėsiu…). Juk ne visi režisieriai nori tiesiog 
techniškai padaryt, sukalt, suvirint ir sumontuot spektaklį, 
prikaišiodami šešiaaukščių metaforų. Kai kuriems reikia dar 
ir bendruomeniškumo, dialogo su asmenybėm. Ką, tokie jau 
ne genijai? Iš serijos – geras režisierius bet ką gali pastatyt ir 
iš bet ko? Taip, sutinku. Ir tai jūs pavadinot Lietuvos režisū-
riniu teatru, įteisinot, kone kanonizavot ir dabar spraudžiat į 
jį visus it kokion Prokrusto lovon...

Deja, ši aktorių rengimo problema daugiau nebuvo plė-
tojama, nors, mano tvirtu įsitikinimu, ji yra būtent ta, nuo 
kurios ir reikėjo pradėti šią diskusiją apie šiandienos lietuvių 
teatro tapatybės krizes…

– siMOnas nOrbutas –

* nekronovas – simbolinis dvigalvis lietuvos teatro imperijos 
erelis. Viena galva – nekrošiaus, kita – Koršunovo. O 
akivaizdi aliuzija į nekro ir novus semantiką – neatsitiktinė. 
nekronovo reiškinys – tai daugiau nei dviejų teatro genijų 
spindesys. tai greičiau ištisa lūkesčių, kritikos ir vertinimo 
skalių diktatūra, kuria mes naikiname (nekro) bet kokį 
jauną teatro menininką, neatitinkantį genialaus menininko 
standarto. negana to, dar reikalaujame būti ir kitokiam, 
originaliam, t. y. novus. ir tai jau net ne paradoksas, tai grynų 
gryniausia šizofrenija.

Beje, valdininkai pajamų atžvilgiu – nelabai iliustratyvi pro-
fesinė grupė: kaip žinoma, į oficialų jų uždarbį neįskaičiuotos 
gausios „šešėlinės įplaukos“, t. y. kyšiai, – manyta, kad jie 
uždirbą tiek mažai, jog turį prasimanyti pinigų savarankiškai. 

Pateiksime dar šiek tiek XIX a. vidurio maisto produk-
tų ir paslaugų kainų pavyzdžių. Maskvoje svaras cukraus 
kainavo 0,24 sidabro rublio, ketvirtis kibiro degtinės – 1,13 
sidabro rublio, pūdas jautienos – 5,3 rublio asignacijomis, 
100 kiaušinių – 1 sidabro rublis, sidabrinių lapių ir sabalų 
kailiniai – atitinkamai tūkstantį ir du tūkstančius rublių; bau-

džiauninkas rūmų tarnas buvo įkainotas 3 tūkst. rb. Galime 
palyginti: kaimo troba kainavo 100 rb, o malkų sieksnis – 16 
rublių asignacijomis.

Tuo metu Jaroslavlio gubernijoje baudžiauninko palei-
džiamasis raštas atsieidavo 500 rublių (kitoje vietoje už dvi 
baudžiauninkų šeimas buvo prašoma 5 tūkstančių), bau-
džiauninko siela buvo vertinama 24 rubliais, o sidabro rublis 
prilygo 3 rubliams 50 kapeikų asignacijomis.

Kaip žinoma, daugelis XIX a. 2-osios pusės rusų litera-
tų gyveno (toli gražu) ne vien iš literatūros: štai Tolstojus, 
Turgenevas ir Afanasijus Fetas gaudavo pajamų iš dvarų; 
Gončiarovas, Apolonas Maikovas, Jakovas Polonskis ir Fio-
doras Tiutčevas tarnavo cenzūroje, Vsevolodas Krestovskis – 
kariuomenėje, Vsevolodas Garšinas dirbo geležinkeliuose, 
o Čechovas vertėsi valstybės gydytojo praktika. Neretai tos 

„pašalinės“ (arba atvirkščiai – pagrindinės) pajamos ir leis-
davo gyventi padoriai. 

Taigi, vietoj akivaizdžių išvadų apie XIX a. 2-osios pusės 
rusų rašytojų pajamas ir gyvenimo būdą pacituosime tų laikų 
literato nuomonę: „Rašytojo darbas taip keistai vertinamas, 
jis toks santykinis ir galiausiai neapibrėžtas, kad nuo pat pra-
džių pasmerkia kūrėją savotiškam skurdui. Išimtį šiuo atveju 
sudaro tik saujelė rašytojų, ir tai tik dėl to, kad turi paveldėto 
nekilnojamojo turto arba eina kokias nors valstybines pa-
reigas, užtikrinančias pragyvenimą ne iš literatūrinio triūso. 
Visi likusieji mušas kaip žuvis į ledą, kitiems dažnu atveju 
tūkstančius uždirbdami, o patys likdami be duonos kąsnio.“

https://gorky.media 
Vertė Andrius Patiomkinas

„Honoraras niekingas...“
atkelta iš p. 5
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Elenos Ferrantės fenomenas ir 
moterų literatūra

Elenos Ferrantės Neapolio tetralogija („Nuostabioji 
draugė“, „Naujo vardo istorija“, „Išvykstantieji ir liekan-
tieji“ ir „Dingusio vaiko istorija“) – vienas svarbiausių 
tarptautinių XXI amžiaus literatūros fenomenų. Par-
duoti keli milijonai romanų egzempliorių, jie išversti į 
dvidešimt septynias kalbas, pagal juos sukurti du filmai, 
kuriamas televizijos serialas, viename Londono teatrų 
pastatytas spektaklis, o literatūrinė ir populiarioji spauda 
net spengia nuo spėlionių, kas yra tikroji jų autorė ar au-
torius (naujausias spėjimas, kad leidyklos „Edizioni E/O“ 
vertėja Anita Raja). Tetralogija ir visa Ferrantės kūryba 
jau keletą metų taip pat yra svarbus akademinių tyrimų ir 
diskusijų objektas, o ketvirtoji ciklo dalis pernai įtraukta 
į trumpąjį „Man Booker“ premijos sąrašą. Todėl ir man 
rūpi pasvarstyti, kas lemia neįtikėtiną šio romanų ciklo 
populiarumą, juolab kad „Alma litterai“ išleidus pirmos 
dalies vertimą į lietuvių kalbą (vertėja Ieva Mažeikaitė-
Frigerio) panašių svarstymų ėmė rastis ir Lietuvoje. 

Literatūros požiūriu romanų ciklas nesiūlo jokių ino-
vacijų, veikiau jame remiamasi laiko patikrintomis kla-
sikinėmis literatūros konvencijomis, tačiau tai daroma 
meistriškai. Romanų ašį sudarantis moterų personažų 
duetas paremtas gotikinių moterų Bildungs romanų tra-
dicija (žymiausias tokio romano pavyzdys – Charlotte 
Brontë „Džeinė Eir“). Pagal ją moters personažas, kurio 
charakterio raidai skirtas visas pasakojimas, – šiuo atveju 
Elena Greko, – yra socialiai ir simboliškai integruotas, o 
antrasis – jos draugė Lina Čerulo – ne tik gyvena visuo-
menės užribyje, bet, radikaliai nepaisydamas jos normų, 
kelia grėsmę simbolinei jos sandarai. Ne veltui Lina taip 
artimai susijusi su mafijos struktūromis ir serga neįvardy-
ta, nediagnozuota psichikos liga. Nors Elena Greko taip 
pat savotiškai maištauja, laužo lyčių stereotipus, tai daro 
neardydama simbolinės tvarkos, neperžengdama leistinos 
ribos. Tai, kad Ferrante jai suteikė savo pačios vardą, nu-
rodo tikrąją personažo tapatybę. O tam, kad Elena Greko 
egzistuotų, kad jos socialinis tapatumas būtų įskaitomas, 
reikalinga šešėlinė antrininkė, kuri nuolat kėsintųsi į jos 
simbolinį statusą, jos vietą visuomenėje ir privačiame 
gyvenime. Elena Greko yra pripažinta rašytoja, tačiau 
Lina Čerulo galbūt parašė pirmąją jos knygą. Elena ir 
Lina abi myli tą patį vyrą, gimdo ir augina realius arba 
įsivaizduojamus jo vaikus. Toks Elenos ir Linos perso-
nažų grūmimasis dėl vienos tapatybės skaitytojui kelia 
keisto susižavėjimo ir nejaukumo jausmą, kurį tiksliai 
aprašė Sigmundas Freudas 1919 metų apybraižoje „Das 
Unheimliche“. Jis teigia, kad ši keisto šiurpo būsena susi-
jusi su neįsisąmonintų impulsų, pvz., kastracijos baimės, 
pasireiškimu. Feministinė kritika tokią moterų persona-
žų struktūrą interpretuoja kaip moteriškumo artikuliaci-
jų simbolinėje erdvėje cenzūrą ir pačių moterų rašytojų 
pasąmoninį nerimą arba kaltę dėl to, kad imasi moterims 
nederamos kūrybinės veiklos. Manau, kad plačiąja pras-
me Ferrantės romanų ciklas simbolizuoja moteriškos 
perspektyvos, kuri visą XX amžių ir ypač antrąją jo pusę 
per jėgą brovėsi į simbolinę literatūros erdvę, įsitvirtini-
mą XXI amžiuje. 

Dalį Neapolio romanų ciklo originalumo lemia tai, kad 
jie yra monumentalūs šiuolaikiniai romanai, socialinę 
ir politinę XX amžiaus antrosios pusės istoriją atsklei-
džiantys per dviejų moterų – Elenos Greko ir Linos Čeru-
lo – gyvenimo bei draugystės istoriją. Didžiųjų pasaulio 
romanų, pagaunančių laiko dvasią, pasakojančių kelių 
kartų likimus per istorines, politines, filosofines idėjas, 
tokias kaip fašizmas, socializmas, nacionalizmas, politi-
nis terorizmas, autoriai daugiausia vyrai (nesenas tokio 
romano pavyzdys – Jonathano Franzeno „Laisvė“), todėl 
ir jų pasakojimai sukonstruoti iš vyro perspektyvos, net 
jei moterų personažams skiriama nemažai vietos ir su-
teikiamas balsas. Ferrantės Neapolio ciklas – žaviai su-
kurtas iš moterų žiūros taško. Čia puikiai pavaizduotas 
pokario skurdas, mafijos struktūrų formavimasis Neapo-
lyje ir jų sąsajos su to meto politika bei nacistine ideo-
logija, marksizmo ir feminizmo idėjų kilimas šeštajame 
ir septintajame dešimtmečiuose bei aštuntojo ir devintojo 
dešimtmečių politinis terorizmas Italijoje. Tačiau svar-
biausia cikle tai, kad aprašoma, kaip šios istorinės socio-
politinės aplinkybės veikė moterų realybę, lūkesčius, jų 
požiūrį į santuoką, seksą, santykius, ateities perspektyvas, 
planus ir savivoką. 

1944 metais gimusių Elenos ir Linos gyvenimo pa-
sirinkimai romane lyginami su vyresnės kartos moterų 
gyvenimais. Neišsilavinusi, vulgari, šlubuojanti Elenos 
motina ištekėjo šešiolikos, vieną po kito gimdė vaikus, 

nuo ryto iki vakaro dirbo namų ruošos darbus, šeimoje 
patyrė seksualinį ir fizinį smurtą ir jai tai atrodė normalu, 
netgi gerai, nes, būdama šluba, šansų ištekėti turėjo ma-
žai. Linai jos vyro smurtavimas neatrodo nei normalus, 
nei priimtinas, o pabėgti nuo jo ne taip paprasta, nes ji, 
kaip ir Elenos motina, neturi išsilavinimo teikiamų pri-
vilegijų. Mokslus baigusi Elena iš motinos paveldi nėš-
tumo sukeltą kojos negalią ir ją lengvai išsigydo kelių 
fizioterapijos seansų metu; ji samdo kitas moteris (taip 
pat ir savo motiną), kad atliktų namų ruošos ir vaikų 
priežiūros darbus, kol ji rašo (nors pradžioje iš to nie-
ko neuždirba), iš santuokos tikisi tarpusavio supratimo 
ir seksualinio pasitenkinimo. Ji palieka vyrą, o kuriam 
laikui ir vaikus, kad gyventų savo gyvenimą. Pastarasis 
pasirinkimas Elenos motinai atrodo kaip socialinė savi-
žudybė, tačiau nei Elenos karjera, nei asmeninis gyveni-
mas nuo to nenukenčia. 

Neapolio ciklas ir visa Ferrantės kūryba tarptautiniame 
šiuolaikinės literatūros kontekste išsiskiria ir yra aktualūs 
ne literatūros išraiškos priemonėmis, o perspektyvos nau-
jumu, ypač tuo, kaip vaizduojama motinystė. Motinystė 
šiuolaikiniame Vakarų pasaulyje yra viena radikaliausiai 
pakitusių sąvokų, reikalaujanti naujo įprasminimo, kri-
tinio aptarimo ir visuotinio pervertinimo. Šiuo požiūriu 
Ferrantės kūryba svarbi tuo, kad sistemingai, beveik kie-
kviename romane nagrinėja motinystės ir kūrybinio / in-
telektinio darbo konfliktą. 

Nenorėdama gadinti malonumo laukiantiems tolesnių 
Neapolio tetralogijos dalių vertimo į lietuvių kalbą, ap-
tarsiu kitą Ferrantės romaną – „Tamsiąją dukterį“ (La 
figlia oscura). Pagrindinė romano veikėja ir pasakotoja 
Leda yra pusamžė anglų literatūros tyrinėtoja viename iš 
Italijos universitetų. Kai vaikai gimė, ji dar buvo studentė 
ir daug laiko praleido su jais. Baigusi universitetą, įsto-
jo į doktorantūrą ir kai dukterims dar nebuvo dešimties, 
keleriems metams paliko šeimą. Vėliau paauglės dukte-
rys gyveno su ja, o atėjus laikui rinktis aukštąją moky-
klą išvažiavo gyventi su tėvu į Ameriką. Paklausta, kodėl 
paliko dukteris, Leda atsako: „Nes jas per daug mylėjau 
[...], norėjau būti gera motina, pavyzdinga motina, tačiau 
mano kūnas atsisakė.“ Panašus scenarijus kartojasi dar 
daugelyje Ferrantės knygų, taip pat ir Neapolio tetralo-
gijoje. Kiekvieną kartą vaikų palikimo motyvai vis kiti, 
bet kartu panašūs. Paliekama ne dėl meilės ar rūpesčio 
stokos. Paliekama, nes yra kam ir dėl ko palikti. Esu tikra, 
kad skaitytojai šį scenarijų Neapolio cikle interpretuos 
įvairiai, tačiau svarbiau tai, kad Ferrantės kūryboje tokios 
motinos nei smerkiamos, nei teisinamos, veikiau jų abe-
jonėms, ambivalentiškumui, motinos ir kūrėjos, motinos 
ir moters, motinos ir individo dialogui atveriama erdvė, 
jis įtraukiamas į socialiai integruotą, simbolinės tvarkos 
nepažeidžiantį diskursą, jis tampa apčiuopiamas, įžodina-
mas, realus, vertas dėmesio ir aptarimo.

Neapolio ciklas taip pat yra ir miesto romanas, kuria-
me įdomiai nagrinėjama santykio su savo kilme tema. 
Svarbų vaidmenį čia atlieka kalba – klasikinė italų ir Nea-
polio dialektas. Pastarasis yra Elenos ir Linos gimtoji, 
arba motinos, kalba – ją Elena išduoda tapdama rašytoja 
ir perimdama klasikinę italų kalbą bei ja kalbėdama su 
vaikais. Šiuo požiūriu romane galima įžvelgti emigraci-
jos iš Lietuvos analogiją, kai išvykimas dažnai siejamas 
su asmeniniu, socialiniu ir ekonominiu progresu, karjeros 
sėkme, o gyvenimas gimtajame mieste arba šalyje – su 
inercija, ambicijų, drąsos, sėkmės stoka. Šiame kontekste 
nagrinėtinas ir įdomus yra stiprus, nors neretai ir kom-
plikuotas, ryšys su kalba, kultūros paveldu, šeima. Atro-
dytų, kad gimtoji kalba, jos išsaugojimas ir perdavimas 
vaikams Neapolyje kaip ir Lietuvoje yra ne tik motinos 
prerogatyva, galia, bet ir atsakomybė. 

Kadangi jau daug metų tyrinėju tai, kas literatūros 
studijų lauke vadinama moterų literatūra, nuolat sulau-
kiu klausimų, kas ji yra. Trumpas atsakymas – visa tai, 
ką rašo moterys. Kiek ilgesnis – moterų autorių para-
šyti meniniai tekstai, kuriuose svarstomi lyčių vaidme-
nų, moterų egzistencijos ir socialinės būties klausimai. 
Moterų literatūros specifika – ne išraiškos priemonės ar 
teksto kokybė, o perspektyva, kuriai perteikti kartais rei-
kia ypatingos išraiškos, todėl Elenos Ferrantės Neapolio 
ciklas – puikus šiuolaikinės moterų literatūros pavyzdys. 
Gero skaitymo. 

– Eglė KačKutė –

n...u...o...g...i...r...d...o...s
Aš hobi neturiu, bet pas mane maži vaikai.
Andrej Leonov, baristas

Kai išorėj šviesos mažiau, mumyse turi būti daugiau.
Julija Ražinskienė, budėtoja

Mažinti autorius, kai pinigų mažoka.
Jurgis Staškūnas, vadybininkas

Kuo blaiviau jaučiuosi, tuo labiau pripažįstu.
Zenonas Mačiulis, terapeutas

Tave tas laukas maitina.
Gintautas Trimakas, fotografas

Daryt iš nevilties kaip iš vilties.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas

Aš dar susirepetuosiu su savimi.
Gediminas Žilys, muzikantas

Versk kiekvieną dieną – jeigu reikia.
Mindaugas Česlikauskas, fotografas

Turėčiau su jumis dirbti nusisukus.
Ramunė Zaleskaitė, jogos mokytoja

Aš noriu gyvenime ne tik atspindžių, bet ir viso vitražo.
Goda Characiejienė, kraštovaizdžio architektė

Iš kitos pusės, žinai, yra kita pusė.
Asta Valskienė, referentė

Kad ko nedarytum, reikia žinoti.
Jurgis Staškūnas, vadybininkas

Iš manęs vienos, pasirodo, nebloga spūstis išeina.
Gintarė Adomaitytė, rašytoja

Geriau kalbėti atvirkščiai, negu yra.
Domantė Macijauskaitė, studentė

Išmokau lietuviškai skaityti per „7 meno dienas“.
Andrei Antonau, filologas

Galima anonimiškai pasidžiaugti.
Gintaras Zinkevičius, fotografas

Mes pažįstam Patacką, bet Guzo nepažįstam.
Rimas Morkūnas, režisierius

Punske tokių dalykų nebūna.
Sigitas Birgelis, poetas

Kai po žiemos ausys tuščios.
Vigmantas Butkus, literatūrologas

Dar nesu labai garantuota dėl tų antrųjų pusių.
Julija Ražinskienė, budėtoja

Koks įdomus potraukis – žmogui artėti prie gyvūno.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas

Po truputį daug yra gerai.
Gintautas Trimakas, fotografas

Išjungsim iš naujo – nieko baisaus.
Saulius Vasiliauskas, lituanistas irgi žmogus

Jeigu jinai nesakytų, mes nereaguotume.
Saulius Bagdonas, renginių organizatorius ir vedėjas

Kiek kadrų per sekundę duoda tau gyvenimas?
Rytis Lukoševičius, emocijų paleidimo mokytojas

Visada svarbu, kas su kuo.
Rasa Rimickaitė, Lietuvos Respublikos kultūros atašė

Kai didaktika užsiimi sau, nebūna atmetimo reakcijos.
Zenonas Mačiulis, terapeutas

Ką nori pamatyt iš šono – tą ir rodai.
Rapolas Varnas, verslininkas

Jeigu jūs giminės, jūs – nesusieti.
Artur Sita, dvasinių mokymų meistras 

Tam partneriai reikalingi. Pats su savim gudrus nebūsi.
Goda Characiejienė, kraštovaizdžio architektė

Gerai, kad moku pavardes keist, tik nežinau, ar pats keičiuosi.
Vytautas Butvilas-Mažylis, įdomus ir mielas žmogus

Be pinigų dar sunkiau negu be akinių.
Julius Vaitkevičius, suoliuko sėdėtojas

Kai gauni galimybę – apsiverti.
Nojus Šileika, penktokas

– ričarDas ŠilEiKa –
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televizorių bažnyčioje 
velykų rytą 
sušalusiam į akmenį
bažnyčioje vaikui
kunigai iškastruotais balsais: 
tikėjimas – blogis
tikėjimas tik abrozdėlių švytravime – – –
Dieve kurs esi pirmoji komunija pirmoji raidė
kurs esi susisprogdinimas tuštumoje 
kai nėra tiesos kai nėra kam įrodyti 
pakibusios oro stulpu virš galvos 
– – – kurs esi vienkartinis čečėnas
vienareikšmiška rusija
išlydėtas minų plojimais kūno likučiais 
kai nieko nelieka tik paskutinis vaidinimas paskutinis 
pamokslas peršaunant smilkinius 
– – – kurs esi smilkiny nebeperšaunamas 
leisk tave užsidėti išeinant į karą 
daug kartų išeinant į karą
einant ir einant į karą kulka 
išeinant į karą tikėjimu – tai bus 
paskutinė karta mano kariaujančių kartų istorijoje 
Dieve kurios kartos mahometas yra antikristas švenčiausias?
kurios kartos šis sapnas šis atstūmimas šis paskutinis kartas?
karas kurio neįmanoma laimėti karas kurio neįmanoma 
niekuo kitu pakeisti? – jame nėra pralieto kraujo
tavęs tiek kartų ėjusio 

tuštumoje į navų šviesą 
tamsumoje į kineskopų skliautą
tai televizorių gamykloje 
prisikėlimo mišios –
mačiau aš visa tai mačiau kastruoto kunigo akim
sušalusio į akmenį akim bažnyčioje:
Dieve jei esi pasityčiojimas
vienas tikėjimas yra tam kad daugiau netikėtum
tam kad kartotųsi susisprogdinti atėję žodžiai
tam kad tikėjimas atitektų tiems kurie netiki –
tikintieji reikalingi sugriautai televizorių gamyklai
tikintieji reikalingi prikelti iš miego nužudytoms čečėnų moterims
kulkos yra tikintys eterio jūra
mano sūnus Mahometas

2004 iv 12–2006 v Vilnius

achilo ausis
1

vieną dieną kažkas pasitraukė iš mano pasaulio
prisiminiau: baltas
pavaduotojo veidas per didžiąją pertrauką
mūšio vitrinoje
vyrų rūbinės tualete
kulnu sutrinta cigaretė
nealsuojantis torsas uniformos
kabančios taip
kad tik pasilenkęs jas išgirstu
gindamasis nuo stipresnių teisesnių
jau nesiteikdamas 
atsakyti į man pateiktus klausimus

2

visai netikėtai
nežinant kas iš viso to gausis
slapukaudamas išverčiau stalčius ir spintas
nieko nerasdamas
ir kaip tyčia
kažką užkliudydamas
tamsoje beldžiantis tamsai
po baime apnuodytą patalpą
ieškant manęs 
jai nepriklausančio daikto

3

dengiausi vilko akim
melavau
ir motina gynė mane
nekaltybę     
giliai užsidaryme 
nepastebėjime
kol vieną vakarą tėvas

aptiko tai ką buvau
kantriai klijavęs     
žinodamas
kad vis vien kada nors išaiškės
ne dabar – 
iš daiktų pasitraukė 
jų šukės

4

kaip apsiginti galvojau
gimus be veido be odos be pirštų
pasmerktų nuolatiniam paviršiui ir trinčiai
kur dingo tai kas mus supo
netekus baimės ir bado
po karo
prasidėjus statyboms
prisiminiau: baltas
kambarys prieštvaniniais tapetais 
jis skirtas 
lėtam mūsų lankymui dulkėms
užmigusioms uniformų eilidėse
gelžbetoniniams žmonijos paminklams žmonijai
tai ten gyvenu išsigandęs
išbadėjęs kol vėl
išgirstu kaip kažkas
vaikštinėja virtuvėje
negalėdamas rasti 
sudaužyto kavinuko
ausies

1999 vii Karačis / 2011 iv narvikas

dievas-daiktas
daiktai kabo ore ir blunka
ryšys su žeme
kurį dabar miestas
trina ir perrašo atmintis
jis atkuria
niekieno formas
sugautas lietaus ir nežinomo vėjo
jis nieko nedaro tik plečias
įaugdamas mums po žeme

daiktai kabo ore
ir dauginasi
tartum būtų niekada čia nebuvę
arba išaugę iš sporadinių mikrosapnų
iščiaudėtų čia gyvenančių rasių
išspjautų į žolę
kurios šaknys auga iš vaisių

daiktai kabo ore
ir mes esame visai arti nesvarumo
kalbame per atstumą kvėpuojame per nuotolį
į save egzistuojantį visai kitoje geografinėje plokštumoje

degančioje reiškinių masėje
šaltos šviesos duobėje

susinaikinusio dievo-daikto
atomazgoje

degančioje reiškinių masėje
šaltos šviesos duobėje

susinaikinusio dievo-daikto
atomazgoje

2008 xi 06 berlynas

ikedos dingimas. prancūzijos šiaurė 49º
 
galėtum girdėti išliekančius judesius
tamsų nematomų patirčių laiką
galėtum paliesti katastrofinį sapno maršrutą
iš šiaurės prancūzijos namo besileidžiantį boingą
kažkur tarp kanalo ir senųjų uosto krantinėse 
apleistų sandėlių didinant greitį
kaip bagažas galėtum išnykti iš skrydžio žymėjimo
arba nusileidimo keliu sugrįžti į rutinos namus
delnu mušdamas sau per ausis: negirdi
jau turi pasitraukti iš sapno nubusdamas 
įsileisdamas pašto tarnautoją: 
laiškas kurį tu rašei prieš savaitę sugrįžo
interviu? nejau pramiegojai 

tai kas išties neįvyko? 
nejau ikedos dingimas iš viešbučio
tapo rytmečio kliedesiu?
nejau sapne kažkas užfiksavo
susitikimo sunkumą?
nesvarbu nematerija:
1/2 lėktuvo ore 
be galimybės judesiui 
absoliučioje gravitacijos dekonstrukcijoje 
(viena ką pastebėjau –
likę keleiviai buvo išblyškę daugelis jų
bandė perduoti kokią nors žinią
anapus: „sveiki“ „viskas gerai“ arba absurdišką
„lėktuvas nusileis kitame oro uoste“)
programiškai kabantis beviltiškam nejudrume
matau kaip sūnus ir jo tėvas kabinoje judina kojas 
tuo pat metu negalėdami susisiekti su motina
negalėdami pajudinti nė vienos savo plaštakos piršto –
jau daug vėliau kažkokiu būdu pasiunčiau sesei elektroninį

laišką
be subjekto be turinio be pavadinimo
savaitės senumo data --- --- ---

2005 iv 27 Vilnius

pabaiga
pradžioje tiesiog nieko nebuvo
žmonės žmonės žmonės
viską jie sugalvojo
pasaulį ir tai
kas galbūt 
galėjo juo tapti
poetą ir didį jo
mažąjį žodį
pradžioje buvo žodis
pradžioje buvo žmonės
tiksliau tai
kas gebėjo mąstyti
pradžioje buvo pradžia
pradžioje nieko nebuvo
nei kalbančių žodžių
nei žodžių
kurie liko anapus eilučių
kas galėjo tai sugalvoti
tik žvaigždės
išsilydžiusios saulės
tik eteris tik balta
nematerija
robotai robotai robotai
pardavimo mašinos
pirkimo mašinos
nebuvimo mašinos
vienetas nulis vienetas nulis
pradžioje buvo nulis
pradžioje nieko nebuvo
tik po to
kažkas viską užrašė
užrašė laiką ir debesis
užrašė mirtį ir tai 
kaip ji dingo
pardavimo mašinos nupirko
pirkimo mašinos nupirko
nebuvimo mašinos nupirko
mirtis mirtis mirtis
niekas nežino
pradžioje jau buvo mirtis
pradžioje jau buvo
kažkas užrašyta
tik dabar
tiktai vakar
amžinai vėluojantis
niekad
rašo žodžius
ir poetas dar netiki
tiksi jo laikas

debesis ir mirtis
laukia
kol visa tai baigsis
laiko siūlas 
bus lėtai 
išvyniotas
kaip visatos šviesa
jau įvykusių 
mūsų gyvenimų

2009 ix 19 Vilnius
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RIMAS UŽGIRIS

Arbatinukas
   Monikai Furmanavičiūtei 

Arbatinukas lūkuriuoja minties nebūty
kaip tavo paveikslai užtemdytoj galerijoj.
Mūsų kūnai žėri pulsuodami sapnais,
trokšdami, kad naujos lūpos bučiuotų palimpsestą
nudilusių meilių, delsiančių lyg pamiršti raktai.

Arbatinukas trankos į apyaušrio dangų. Atsainiai.
Tu sudrebi virduliui pradėjus švilpti ant viryklės.
Gausybė balsų vilnija kaip garas, deginąs odą, –
arba nusileidžia ant pirštų švelniai kaip sniegas.
Tėra kelias, besidriekiąs priešais, sunkus vairas

ir dirbtinė šviesa, blyksinti tartum iš ekrano.
Paklydę drugiai suskrieja į eiliškumą scenų,
kurios pažiro lyg maltizmo disbalansas
tarp pavienio kūno ir jo veidrodžių lopšio.
Niekas nežino, kur eiti, kokie įsitikinę bebūtų.

Tu atneši arbatinuką, kvėpuodama giliai, o aš
šešėliuotoj palėpėj duodu tau savo raktus: senas
monetas iš galiono Karibuose, pienę, nuskintą kieme,
akis lyg vandenynus, išdažytus ruožais debesų, kūną,
kurs tavo glėby lakus kaip lava.

Mes šokom
  bruce’ui Chadwickui (1968–2016)

Lietaus lašai buvo adatos ir vėjas buvo peilis
tąnakt Harlemo milongoje
bet mums nerūpėjo mes šokom
ir tango trio grojo Lucio Demare
ir mūsų pėdos dainavo paslėptas žvaigždes
mes šokom susiglaudę
prakaituodami nelyg pranašai kaitroje
mūsų pečiai trankės ir kojų pirštai lietės
bet mums nerūpėjo mes šokom
ir mums nerūpėjo kai vynas buvo išlietas ir drabužiai

sutepti
ir mums nerūpėjo nei verslai nei pinigai nei mirtis
nes mes šokom malonėje
ir mūsų kojos kvailiojo grojant milongai
mes plevenom valso ritmu nelyg burės vasaros vėjy
ir mūsų aistra tvykstelėjo trimituojant „La cumparsitai“
nes mes šokom
kai šviesos mirgėjo ir padavėjai sukosi
mes šokom
mes išsišėlom užkloti debesų miesto gatvėse
mes šokom verždamies per žibintų šviesas
mes pažirom į visas puses
šokdami mašinomis ir taksi
į mūsų buto vėsą
kur kosėjom varstomi vėjo ir permirkę lietum
mes tebešokom savo pataluos
ir mes prisiminėm draugus kurie išėjo
ir mes galvojom apie tuos kurie gali pasilikti
ir mes galvojom apie laiką apie amžių ir kaitą
ir mes šokom buriuodami į miegus
nors sapnuos mes šokom atskirai
ir mūsų šokis paspruko nuo mūsų kojų.

Žmogaus būklinis: triptikas
Neaiškus scenarijus

Įsismaginęs. Galvos platybėse. Jis susiriejo
su pasauliu, tokiu, koks ir turėjo būti.
Nuo vienos „būti“ versijos ligi kitos:
žiedas krenta nuo medžio. Privalo kristi.
Jis kvepia muskusu. Tepalus reikia keisti. Muzika,
sklindanti pro atviras duris, yra niekieno kvietimas.
Jis sutraukė cigaretę ir stebėjo šešėlių žaismą.
Jei atvažiuos tankai, jis bent jau galės kautis –
o iki tol – yra darbo.
Niekas ---
neatlygins už laiką, kuris buvo prarastas.
(Jei tik pavyktų ištrūkt iš šios scenos.) Jis nori
vienas vaikščioti gatvėmis, susirast vandens,
žvelgt į gašliai žibantį rašalą. Mąstyt.

Nekaltas pabėgimas

Mąstyti reiškia žengti smėliu, tarė jis,
žemė duoda, žemė atima.
Šitaip iškyla didžiulės imperijos,
skęstant, grimztant išvien su laiku, lyg Venecija.
Nerti reiškia įžengti į begalinį srautą,
galbūt įkvepiantį. Durys lauk yra
durys vidun, tebūnie prakeiktos tobulos akimirkos.
Mūsų herojus prisėda parūkyt pakrantėj.
Pavakario saulė užlieja jį bronza. Žuvėdros
nekreipia dėmesio. Per petį jam vėl šmėkšteli miesto
blankus atsakomybės ir nuodėmės tinklas.
Jis žino: tai būdvardžiai, kuriuos suteikiam patys sau
už visuomenines privilegijas. Jis atsirūgsta.
Jis nusiperdžia. Jis nustėrsta, išvydęs žvaigždę vakarę.

Laikinas netikrumas

Kažkas turėjo mirt, kad sužinotų, kas privalo būt padaryta.
Naudojamės lavonų užuominom arba slepiamės
informacijos tyruose, suryjam tai, kas laisvai
plūduriuoja debesuos, kaip pietus.
Bet kiekvienas „privalau“ turi savo privalomybę,
kuri kutena jautrią uoslę. Sustok – 
gyvūnas praėjo pro šalį. Kailio gniutulai
užtemdo betonines grindis. Gal kas
atsinešė skėtį? Vienišas vyras žengia
galva iškelta, gerdamas lietų žvėrių – 
tigras, įspraustas į kostiumą.
Jis svajoja nusispirt batus
kaip vaikystėj, kai barstė savo pėdų
žiedlapius po veją. Jis taip pat turi mirti.

Vertė Dominykas Norkūnas

LOUIS SIMPSON
louisas simpsonas (1923–2012) – amerikiečių poetas, re-

daktorius, vertėjas, kritikas. gimė jamaikoje, sulaukęs septy-
niolikos persikėlė į jungtines Valstijas. studijavo Kolumbijos 
universitete. Vėliau dėstė tame pačiame ir kituose universite-
tuose, dirbo redaktoriumi niujorke. 

1949 metais Paryžiuje, kuriame tuo metu studijavo, išleido 
pirmąjį poezijos rinkinį „les arrivistes“ („Karjeristai“). nežino-
mo poeto knyga sulaukė prieštaringų vertinimų, tačiau jau 
tada kritikai atkreipė dėmesį į autoriaus talentą. 1963 metais 
apdovanotas Pulitzerio premija. 

simpsonas eilėraščiuose fiksuoja ir apmąsto paprasto 
amerikiečio kasdienybės akimirkas, nemažai dėmesio skiria 
socialinėms temoms, atskleidžia gyvenimo prieštaringumą, 
kur grožis ir siaubas yra greta. 

Vertėja 

Eilės, parašytos netoli San Fransisko
1

Nubundu ir jaučiu, kaip miestas virpa.
Iš tiesų ore tvyro tai, kas kelia nerimą,
Ir žemė atrodo neapibrėžta. 

Tas pats nutiko ir tenorui Karuzui. 
Jis nepajėgė užmigti – juk žinai, kaip plojimai
Skamba ausyse, ir tu vėl kartoji savo partiją. 

Štai tada lubos sudrebėjo, 
Grindys sujudėjo. Jis išpuolė į gatvę. 
Neapolis niekada jo taip nepasitiko! 

Jį supo tamsa – tamsesnė už patį Vezuvijų.
„O mamma mia, –
Jis šūktelėjo. – Aš netekau balso!“

Tą akimirką bjaurus balsas Kultūros,
Isteriškai besiblaškančios moters, 
Pasigirdo griuvėsiuose. 

Tą akimirką visi virto artistais.
Otelas ir Don Žuanas,
Ir Figaro žengė į scenos vidurį.

Aukštai, degančios pilies lange,
Blaškėsi Liučija. Juodi žirgai
Šuoliavo per liepsnas, kaip pašėlę skambėjo žvangučiai.

Užuolaidas apgaubė dūmai. Alavo špagos
Lydėsi; kaukės ir plunksnos
Liepsnojo. Degė valstiečių choro kostiumai. 

Atslinko naktis. Patekėjo baltas mėnulis
Ir vėl nuskendo Ramiajam vandenyne. Požeminiai smūgiai
Suvirpino bangas. O Mirtis ilsėjosi. 

2

Dabar stovim nurimę,
Stebime tylų vyrą su katiliuku ant galvos,
Inžinierių, kuris rašo smilkstančiam lauke;

Dabar jis ištiesia popierių berniukui,
Šis paima dokumentą ir nubėga prie laukiančių vyrų,
Šie išsisklaido, patraukia prie savo vežimų,

Mulai subliauna ir vežimai trūkteli –
Luktelkit! Prieš pajudėdami
(Nors ratai jau darda per akmenis)

Pasakykit, ar jūsų tėvai perkopė atšiaurius kalnus,
Kad pastatytų dar vieną Londoną? 
Ar amerikiečiai visada turi būti antrarūšiai? 

Luktelkit! Juk dvasios
Glūdi žemėje, o galbūt ore, gal jūroje.
Kurgi tuomet Amerikos čiabuvių piktosios dvasios? 

Debesis meta šešėlį, šešėlį meta pušis,
Jie ištįsta šviesioje vandenyno įlankoje...
(Jie jau sukalė neobliuotas lentas.)

Tik vėjo lauk,
Kuris šiurena eukaliptų lapuose.
Tik šviesos lauk,

Kuri virpa rožės žiedlapiuose.
(Betonas sustingsta – pirmiausia iškyla bankai.)
Lauk rožės, ir tu lauksi visą amžinybę. 

Tylusis vyras perbraukia ranka galvą ir atsigeria
Šalto limonado. „San Fransiskas
Nusileidžia tik Paryžiui.“

3

Kasnakt ten, kur baigias Amerika,
Mes ragaujam savo vyną ir žvelgiam į vandenyną.
Kaip liūdna, ten baigias Amerika!

Kol mes laukėm žemės,
Jie apstatė ją – degalų statinėmis
Kalvų viršūnėse, pigiais būstais slėniuose,

Kuriuose teka varganas ir apgailėtinas gyvenimas.
Tačiau bankai klesti, o nekilnojamojo turto agentai
Džiūgauja – jie turi savą Ameriką.

Bet vis dar ore tvyro kažkas neapčiuopiama.
Ramiojo vandenyno pakrantėje
Nebėra Amerikos, tik jūros peizažas.

Vitmenas klydo, kalbėdamas apie žmones,
Tačiau apie save sakė tiesą. Žemė yra mumyse. 
Kelio pabaigoje mes ateiname į save. 

Nors pakvaišęs Kolumbas seka paskui 
Saulę į jūrą, mes negalime eiti iš paskos.
Turime pasilikti, tarnauti sugrįžtančiai saulei

Ir mirčiai padengti stalus.
Nes juk mes esame mirties užkariautojai –
O ne anglų, kaip kai kas mano.

Mes ruošiame sostus jai atsisėsti,
Eiles skaityti, lovas,
Kuriose ji galbūt teiksis pailsėti.

Tai žemė, 
Kurios ieškojo pionieriai, prisidengę
Nuo saulės akis, – puikaus gyvenimo gaudesys. 

Iš: Louis Simpson. Collected Poems. Saint Paul:
Paragon House, 1988

Vertė Aušra Lukšaitė-Lapinskienė
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TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės anušauskaitės komiksas

Dukra

Juk, regis, pirkau šviežią... – ji bejėgiškai žvelgė į pa-
žaliavusį jautienos gabalą, jautėsi, tarsi pati būtų kalta dėl 
žalsvo gliaumo, po nakties vaivorykštinėm dėmėm išmar-
ginusio kelių šimtų gramų gabalą, kurį pirko dar užvakar, 
rinkosi skrupulingai – ta boba aiškiai ją apgavo, sakė: pir-
kit, ponia, šviežias, turguje visada taip. Net dėl kopūstų 
negali būti tikra – dabar supakuoti į tuos sandarius mai-
šelius, kažkokį naują išradimą, užtraukiamus kaip lavon-
maišiai, ne taip kaip anksčiau, kai prie kiekvienos bačkos 
stovėdavo žiurstuota boba, motiniškai tau atkišdavusi 
šaukštą su varvančia žliūge: prašom, ragauk, rinkis.

Nuo mėsos sklido rūgštelėjęs tvaikas, panašus į moti-
nos išmatų, – prispriegdavo jų po nakties tiesiai į lovą, 
specialiai nusisegusi dar iš vakaro užmautas sauskelnes: 
čia tau, dukrele, nuo manęs lauktuvių, – piktdžiugiškai 
kikendavo.

Pažvelgė į neišvaizdų mišrūną, kuris šalia ant grindų 
susikaupęs skrupulingai laižė savo genitalijas, o pajutęs 
žvilgsnį išsišiepė ir pradėjo trūksmingai lekuoti. Ne, jau 
tik ne šuniui, kainavo beveik penki eurai, reik tik gerai 
išmirkyt acte – greitai rado reikiamą butelį, tamsiai ža-
lios spalvos, ilgu kakleliu, didžiosiom raidėm užrašyta 
„uksus“ – pirko iš baltarusių, geras, stiprus, girdėjo, tokiu 
anksčiau nuodydavosi dėl nelaimingos meilės, dantimis 

atkimšus stamantrų plastmasinį kamštį, kliūstelėjo gerą 
šliūksnį ant mėsos, – kiek pastovės, po to išmasažuos it 
kūdikį – bus vėl kaip šviežia, išvirs, sutrins mikseriu su 
morkom, nuo kurių motina tuštinsis oranžine spalva, – da-
bar visas jos gyvenimas – vien šūdai: raudoni nuo bu-
rokėlių, žalsvi nuo mėsos, blyškūs kaip plėnys nuo 
košių – Viešpatie, atleisk man, bet kaip aš pavargau, kaip 
aš pavargau, kaip aš pavargau.

Motina niekada nesuprato jos poreikio kartais nieko 
neveikti – būdama sveika, kiekvieną laisvą minutę dirb-
davo: šluodavo grindis, lapus, rinkdavo obuolius, skaby-
davo išstypusius per dieną varpučius iš dar vakar išravėtų 
gėlynų, skambiai tarškindama plaudavo indus ir langus 
arba nervingai dėliodavo pasjansą. Ji pati kortų nemėgo, 
lipnia permatoma juostele suklijuota kaladė tebegulėjo 
ant seno pianino, tvarkydamasi nušluostydavo nuo jos 
dulkes – pas ją tebeateidavo mokiniai mokytis privačiai 
groti, vis kapeika prie pensijos, nors jei galėtų, nebe-
dirbtų – vaikai ją erzino, gabūs juk privačiai nesimoko, 
prakaituoti delniukai, kuriuos reikėdavo liesti, kai kurių 
apaugę karpomis, su nešvariom panagėm, ir kaip sunku 
priversti juos parodyt bent kokį rezultatą, o juk reikia: tė-
vai už tai moka pinigus. 

Šviesiai dažytame kambary, kadais buvusiame jos su se-
serim, dabar gulėjo motina – mažulytė, vos matoma tarp 
žirneliais margintų patalų, bet dar mikli it žebenkštėlė – pa-
skutinį kartą stojosi tikrinti, ar duktė gerai supynė svogūnų 
kasas, griuvo, išsinarino klubą. Tai kas, kad padarė operaci-
ją, dabar tiesiog prijuosia ją tuose pataluose specialiais dir-
žais – negali nuolat būti šalia, o į slaugą irgi baisu atiduoti: 
prileis raminamųjų, dryksos kaip daržovė. 

Iš vaistais sukvipusio stalčiaus išėmė austą juostelę 
atardytu galu – tokias rišdavosi moksleivės, o pati maža 
užmigdavo glostydama ja panosę. Užtemusios motinos 
smegenys, diena po dienos pamažėl grįžtančios į kūdikys-
tę, kažkodėl ištraukė iš tamsos būtent šitas detales, – stal-
čiuje buvo ir čiulptukas, ką gi žmonės pasakytų sužinoję, 
kad duoda jį motinai.

– Mama, čiagi soskė – neduosiu, tu suaugusi moteris...
– Zaraza, lauki mano mirties, – sušvokštė ir pravirko 

kūdikis.

Tramdydama įsiūtį, – gniaužt šitą raukšlėtą kaklą, kol 
dvi jau beveik vaikiškos rankos atsileis, nustos drebėti 
sausa, kabančia oda aptrauktos kojos, o juk lavonų oda 
visada keistai panaši į driežų, tarsi buvę nematomi odos 
žvyneliai staiga pasišiauštų, lyg liestum seną tualetinį po-
pierių, o juk niekada nesibodėdavai liesti ir net pabučiuoti, 
kunigui su patosu paliepus atsisveikinti su artimaisiais, 
kilus tai visuotinei tikro ir apsimestinio graudulio bangai, 
kai prie karsto puola artimieji, kažką ištinka isterija, kaž-
kas, net nepažinodamas išėjusiojo, graudenasi dėl šios vi-
sos scenos: laidotuvės tokiems visada jauki šventė, – tyliai 
groja muzika, viename kampe tapybiškais juodais pavida-
lais susispietę artimieji, aplink – prislopintas kuždėjimas, 
žvilgsniai: kas kam priklauso pagal giminę, o šita kas to-
kia, ar visi atėjo, dukra užsienyje, bet negi negalėjo atva-
žiuoti, matuojamas ir pasveriamas skausmas – bepigu tai 
daryti, kai jis ne tavo, nepataikantys į natą giedotojai: kam 
imasi darbo, kurio dorai net nemoka, o dar tos klaikios 
giesmių aranžuotės – šiuolaikinis išmislas, baisi beskony-
bė, išalkęs gauni kavos ir sumuštinį, dažniausiai paprastos 
juodos duonos su sviestu, Panevėžio filė ir agurku, iš sal-
dainių – „Aguona“ ir „Meška šiaurėje“, o kava juk būna 
prasta, tirpi, po to – tas chaotiškas gėlių dalinimasis: pati 
visada čiumpa baltas, kuo daugiau baltų rožių, pačių gra-
žiausių, – tokios turguje kainuoja po tris erus, ar ne keista 
taip išlaidaut mirusiajam, juk paguldytos ant kapo tuoj pat 
nurus nuo šalnų, laidotuvininkų rikiavimas: su nuotrauka 
tegul eina priekyje, paskui vogčia iš kišenės mobilų vis 
tikrinantį kunigą, tuomet lai eina moterys su vainikais, 
moterys su gėlių puokštėm, pavymui kaip pasimetę vaikai 
seka vyrai, tada artimieji, dar tos kvailos kalbos prie kapo, 
apsimestinis patosas – Die, ir kamgi.

Neskubėdama išėjo iš kambario, prieš tai įspraudusi į 
vieną sausą driežišką delną juostelę, į kitą – čiulptuką. 
Virtuvėje prisidegė cigaretę, – daug nerūkydavo, per die-
ną gal dvi ar tris, tiesa, prie vyno mėgdavo daugiau, – ir lais-
va ranka užkaitė vandenį.

– Eglė Marija FranK –

rafael sanz lobato. Didysis penktadienis. 1971
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Į kelionę, kuri lengva tik pradžioje

Ernesto Che Guevaros auto-
biografiniame kūrinyje „Moto- 
ciklininko dienoraštis“ pasako- 
jama apie jo ir Alberto Grana-
dos kelionę po Pietų Ameriką. 
Pasaulyje tiek ši asmenybė, tiek  
kelionė dažnai yra pernelyg 
idealizuojamos ir tarsi laikomos 
tam tikrais simboliais, atspin- 
dinčiais teisę į laisvą žmogaus 
dvasią, užtikrintą ir skurdo ne-
kamuojamą ateitį. Tačiau toks 
ypač Vakarų pasaulyje išplitęs 

mąstymas toli gražu neatitinka tikrovės. 1951–1952 m. 
vykusi kelionė iki šiol sulaukia daug dėmesio, o kartu 
yra gana prieštaringai vertinama dėl tolesnių Che Gue-
varos politinių veiksmų. 2004 m. pagal „Motociklininko 
dienoraštį“ režisierius Walteris Sallesas pastatė to paties 
pavadinimo filmą – jis buvo apdovanotas „Oskaru“ ir dar 
daugeliu kitų apdovanojimų. Tiesa, verta atkreipti dėme-
sį, kad filme režisierius Che Guevarą gerokai idealizuoja, 
lyginant su paties revoliucionieriaus užrašais.

 Atsižvelgiant į tai, kad vėliau Che Guevara tapo ži-
nomas kaip Kubos revoliucionierius, kurio veikla ir po-
litiniai užmojai pražudė daugybę žmonių, ima nuostaba, 
jog jis iki šiol idealizuojamas. Toks dėmesys išryškina jo, 
kaip mitinio herojaus, vaidmenį ir reikšmę. Pirmajame 
savo užrašų skyrelyje Che Guevara prisistatydamas tei-
gia: „Šis pasakojimas – ne apie įspūdingus žygdarbius, 
tačiau ir ne ciniški pastebėjimai“ (p. 3). 

„Motociklininko dienoraščio“ pradžioje išryškėja pa-
grindinio veikėjo nerimastingumas, nesugebėjimas ilgai 
išbūti vienoje vietoje. Che Guevara pasakoja, kad nese-
niai neteko darbo ir dėl to jaučiasi puikiai, nes prieš tai 
buvo suvaržytas, o labiausiai rūpinosi dėl „savo svajoklės 
sielos“. Dažniausiai herojiniuose mituose sulaukusius tam 
tikro amžiaus jaunuolius tėvai suruošia, palydi ar išveja iš 
namų. Tačiau galimas variantas, kai herojus išeina pats. 
Supratęs, kad tam tikra prasme neatitinka visuomenės 
normų, nebesidomi medicinos studijomis, ligoninėmis ir 
egzaminais, Che Guevara apsisprendžia keisti gyvenimo 
kryptį arba bent trumpam atsiskirti nuo namų erdvės, ku-
ri jį varžo ir neleidžia tapti iki galo savarankiškam. Che 
Guevara ir jo draugas Granada nusprendžia motociklu ke-
liauti po Pietų Ameriką. Šį nuotykį jie įsivaizduoja kaip 
linksmą, nerūpestingą patirtį. Tačiau istorija parodo, kad 
ne atsiskyrimas nuo namų (Argentinos), o pati kelionė ir 
sugebėjimas rasti ryžto ją tęsti yra bene pats sunkiausias 
išbandymas.

Herojiniam mitui būdingas ir apgyvendinimo uždaroje 
erdvėje motyvas. Šiame kūrinyje jis nėra itin ryškus dėl 
to, kad herojai vaizduojami keliaujantys – tai iš dalies ap-
sunkina jų, kaip esančių vienoje ir vientisoje erdvėje, su-
vokimą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Argentina 
kūrinyje laikoma gimtaisiais namais, kitaip tariant, sava 
erdve. Tai reiškia, kad visos už Argentinos ribų esančios 
šalys savaime gali būti laikomos svetima, atitinkamai ir 
uždara erdve. Kitose šalyse galioja visai kitos taisyklės, 
atsiranda kultūriniai skirtumai, nesusikalbėjimas, įvai-
riausi draudimai. 

 Su minėtais draudimais itin glaudžiai susijęs ir kitas 
herojiniam mitui būdingas aspektas – fizinės ištvermės 
išbandymas. Su įvairiais panašaus masto išbandymais ke-
liauninkai susiduria nuolat. Nors kelionę įsivaizduoja kaip 
avantiūrą, ši iliuzija netrukus dingsta. Apie tai byloja Che 
Guevaros žodžiai: „Važiuoti skalda nubarstytu keliu jau 
nebeatrodė malonus laisvalaikio leidimas, tai tapo sunkia 
užduotimi“ (p. 12). Fiziniai išbandymai neapsiribojo vien 
patiriamais sunkumais važiuojant ilgus nuotolius nuolat 
gendančiu motociklu. Dar buvo oro sąlygos, kai reikėda-
vo kęsti lietų, šaltį ar kepinantį karštį. Šie išbandymai itin 
glaudžiai susiję su erdve, todėl galima daryti prielaidą, 
jog tokie orai yra tarsi siunčiami iš dangaus. 

Dar vienas ryškus ir nuolat kūrinyje atsikartojantis fi-
zinių išbandymų aspektas yra susijęs su fiziologija – su 
alkiu, troškuliu, taip pat persivalgymu ir persigėrimu. 
Pirmoje kelionės pusėje Che Guevara pasakoja, kaip vis 
užsuka pas vieno ar kito pažįstamus, ten yra svetingai 
priimami ir gerai privaišinami. Taigi, kelionės pradžioje 

herojai nejaučia nei maisto, nei pinigų stygiaus. Tačiau 
šios atsargos, o tolstant nuo savo šalies ir pažįstami grei-
tai išsenka. Tenka susidurti su alkiu ir troškuliu, kurie iki 
šiol veik nepažinti, todėl gana sunkiai pakeliami. Kūriny-
je parodoma, kaip alkis iš herojų pareikalauja tos pačios 
fizinės ištvermės. Galima rasti epizodą, kuriame pasako-
jama, kaip herojai, keliaudami Čilės kryptimi, pasiekia 
Didžiosios Karujė ežerą. Čia nusprendžia palikti motoci-
klą eigulio trobelėje ir užlipti į šalia stūksančią kalvą. Che 
Guevara apie šį įvykį atsiliepia: „Kuprinėse turėjome tik 
gabalėlį sūrio ir keletą skardinių konservų“ (p. 21). Gra-
nada nušauna virš ežero skrendantį paukštį, tačiau reikia 
jį išsitraukti iš vandens. Kyla ginčas, kam teks atlikti šį 
darbą. Pralaimėjęs ginčą Che Guevara privalo ištraukti 
paukštį. Vėliau apie tai jis rašo: „Atrodė, lyg būčiau pa-
kliuvęs į ledinius gniaužtus, vos pajėgiau judėti“ (p. 21). 
Be to, neišvengiama ir įvairių ligų, sužeidimų ir pan. 
Tokios negalios stiprina ištvermę, nes herojus privalo iš-
kęsti visus ligos keliamus nepatogumus, taip pat įvairius 
skausmus ar infekcijas. 

 Savaime suprantama, kad iš vienos erdvės ir „žemes-
nio“ gyvenimo etapo norint pereiti į kitą vien tik fizinių 
pastangų herojams neužtenka. Visapusiškai brandai reikia 
ir intelektualinio ugdymo. „Motociklininko dienoraštyje“ 
intelektualinė branda vyksta keliais etapais. Galima teig-
ti, kad vienas svarbesnių brandos etapų Che Guevaros 
kelionėje buvo tas, kai jis sužinojo, jog jį paliko mergina, 
likusi Argentinoje. Herojus jautriai reaguoja į jam nutiku-
sią asmeninę tragediją: „Nelauktai, tiesiog be jokios prie-
žasties žlugo visos svajonės grįžti pas laukiančias akis, 
kurios išlydėjo mane iš Miramaro“ (p. 25). Išsiskyrimas 
su mergina emociškai svarbus dar ir tuo, kad simboliškai 
reiškia ir ryšių nutraukimą su gimtąja šalimi, atsiskyrimą 
nuo jos. Būtent šiuo atsitikimu prasideda Che Guevaros, 
kaip visiškai savarankiško ir vienišo, nuo nieko nepri-
klausomo herojaus, brandos kelias.

Daugiausia įtakos Che Guevaros brandai turėjo jo susi-
tikimai su kitais keliautojais ar žmonėmis, kurie jį ir Gra-
nadą priimdavo nakvynei. Būtent šios pažintys sugriovė 
jo, kaip jauno žmogaus, idealizmą, tikėjimą šviesia ateiti-
mi ir žmonių gerove. Keliaudamas jis pamatė, kiek daug 
žmonių išties kenčia skurdą ir nepriteklių, kiek daug jų 
yra išnaudojami. Taip pat, būdamas medicinos studentas, 
jis itin domėjosi sveikatos apsaugos klausimais ir suprato, 
kad daugelyje šalių bei gyvenviečių šie klausimai menkai 
paliečiami. Susidūrimas su realybe Che Guevarai tarsi pa-
dėjo greičiau suaugti ir atsikratyti vėjavaikiškumo. Kartu 
jis ėmė sau kelti klausimus, ką reikėtų daryti, kad skur-
džiai gyvenančių žmonių kasdienybė bent kiek pagerėtų. 
Ši kelionė Che Guevaros galvoje subrandino revoliucijos, 
kaip vienintelio teisingo sprendimo, idėją. Jis suprato, 
kad savo gyvenimo būdu ir mintimis yra artimesnis že-
mesniajai klasei: „Savo būdu mes artimesni paprastiems 
jūreiviams, o ne tai nedidukei, daugiau ar mažiau pasitu-
rinčiai, vidutinei klase, kuri apžiūrinėdama du varganus 
keliautojus dar prisimena savo kiek skurdesnę praeitį ir 
jaučia malonumą“ (p. 112). 

Atidžiau pažvelgus į kūrinį, pagrindiniam herojui gali-
ma priskirti ir triksterio savybių. Jis, taip pat ir jo draugas, 
nuolat pakliūva į situacijas, kuriose persivalgo ir persi-
geria vyno. Toks saiko jausmo nebuvimas itin būdingas 
triksteriui, tačiau galima teigti, jog persirijimo motyvai 
kūrinyje nuolat atsikartoja tik dėl to, kad herojai yra al-
kani. Tačiau, kalbant būtent apie Che Guevarą, galima 
manyti, kad jį persekioja ir įvykiai, susiję su „žemąja“ 
sfera. Keliaudami po Čilę, herojai užsuka pas vokiečių 
šeimą, ši juos maloniai priima, tačiau Che Guevara rašo: 
„Naktį man pradėjo siaubingai raižyti pilvą, nežinojau ko 
griebtis. Man buvo sarmata palikti kokių nors „ženklų“ 
naktipuodyje, todėl užsilipau ant palangės ir atidaviau 
visą savo skausmą nakčiai ir tamsai apačioje“ (p. 34). 
Galų gale paaiškėja, kad herojus apdergė šeimininkų 
persikus. Triksteriui, be jau minėtų savybių, būdingas 
ir perdėtas erotiškumas, kurį galima įžvelgti dar knygos 
pradžioje, kur Che Guevara pasakoja, kaip jam buvo sun-
ku išsiskirti su mylimąja ir kad planuotas dviejų dienų 
atsisveikinimas ir pabuvimas kartu išsitęsė iki aštuonių 
dienų. Triksteriškas šunybių krėtimas šiame kūrinyje taip 
pat nėra svetimas. Keliaudami po Čilę herojai sudomina 
vietinį korespondentą, šis apie juos parašo liaupsinantį 
straipsnį – jame keliauninkai minimi kaip garsūs raupsų 
specialistai. Šis straipsnis kelionės metu herojams atve-
ria ne vienų svetingų namų duris, tačiau naudojimasis 
straipsniu yra gana pateisinama gudrybė. Daug suktesni 

herojai tais atvejais, kai užėję į barą imdavo garsiai ap-
gailestauti, kad štai šiandien sukanka lygiai metai, kai jie 
iškeliavo, tačiau nėra net kaip paminėti šios progos. Ži-
noma, bare visuomet atsirasdavo bent vienas smalsuolis, 
kuris už draugijos palaikymą herojus gausiai pavaišinda-
vo gėrimais. Dar įžūliau keliauninkai elgdavosi vaišinami 
gėrimais: visiems pakėlus taures ar bokalus Che Guevara 
savo gėrimo nė nepaliesdavo, teigdamas, kad Argenti-
noje neįprasta gerti be maisto. Toks „kultūrinis etiketas“ 
nepalikdavo abejingų ir, žinoma, Che Guevara visuomet 
pasiekdavo savo. 

Šiame kūrinyje taip pat išryškėja vandens motyvai. 
Nors Che Guevara teigia, kad jūra, o greičiausiai ir vi-
sas vanduo, jam yra it bičiulė, kelionėje galima pamatyti, 
jog vanduo jam kelia ne visuomet teigiamus emocijas bei 
patirtis. Ne kartą tenka maudytis lediniame vandenyje. 
Taigi, vandens šaltumas tarsi neleidžia atlikti apsivalymo 
akto. Vanduo kaip gyvybės šaltinis ir jo trūkumas kaip 
grėsmė gyvybei yra dažnas akcentas kūrinyje. Taip pat 
herojai itin dažnai susiduria su situacijomis, kai norėda-
mi persikelti į kitą gyvenvietę turi įveikti vandens telkinį. 
Tereikia prisiminti atvejį, kai herojai nelegaliai keliau-
ja laivu ir juos aptinka kapitonas, taip pat situaciją, kai 
plaukia plaustu ir pražiopso savo „stotelę“ arba kai jiems 
tenka plaukti pirmąja klase su gana prašmatniai atrodan-
čiais žmonėmis. Visose šiose situacijose herojai jaučiasi 
nepatogiai, ne savo vietoje, tarsi sukaustyti. 

Taip pat kūrinyje dominuoja ir muitinės motyvas. Vi-
sų pirma muitinė atlieka pereinamąjį, ribinį vaidmenį – ji 
aiškiai skiria vieną šalį nuo kitos, o tai tam tikra prasme 
atskiria savąją erdvę nuo svetimos. Herojai kiekvienoje 
šalyje užtrunka po kelias dienas, tad galima teigti, kad 
per tą laiką jie spėja bent minimaliai prisijaukinti šalį ir 
joje apsiprasti. Kiekvienas žingsnis į svetimą šalį pažen-
klintas sunkumais, taigi simboliškai atkartoja išsiskyrimą 
su gimtąja Argentina. Be to, prisimenant istorinius laikus, 
kai gyveno Jėzus, galima teigti, kad muitinė ir muitininkai 
turi tam tikrą neigiamą atspalvį. Jie siejami su godumu, 
kyšiais ir turtu. Todėl nereikėtų stebėtis, kad ne kiekvie-
nas perėjimas per muitinę herojams sėkmingas. Susidur-
dami su neigiama reakcija ir atsisakymu padėti, jie tarsi iš 
naujo patiria amžiną istorinę ir kultūrinę neteisybę, kurią 
reikia simboliškai panaikinti.

 Kaip ir kiekviename mite, šiame kūrinyje galima rasti 
binarinių opozicijų, kurių visuma sudaro tam tikrą mitinę 
struktūrą ir harmoniją. Kūrinyje bene labiausiai dominuo-
ja alkio ir persisotinimo, gamtos ir kultūros (herojai, nau-
dodamiesi motociklu, taigi civilizacijos kūriniu, bando 
įveikti sunkiai pažabojamą gamtą), vandens ir sausumos 
opozicijos. Keliaudami per Pietų Ameriką herojai įveikia 
šias opozicijas ir taip artėja link savo tikslo.

 Grįžtant prie herojinio mito struktūros vertėtų paminė-
ti, kad simbolinė mirtis šiame kūrinyje nėra akivaizdi, nes 
kūrinio pabaigoje išryškėja subrandinta Che Guevaros 
pozicija proletariato atžvilgiu. Tačiau sunku atsekti lūžį, 
kada jis galėjo „atsiversti“: „Šiuos pastebėjimus užrašęs 
žmogus mirė, kai tik jo kojos vėl palietė Argentinos žemę. 
„Aš“, nušlifavęs juos, nebesu aš – jau esu nebe tas, kuriuo 
kadaise buvau. Klajonės po mūsų „didžiąją Ameriką“ ma-
ne pakeitė labiau negu tikėjausi“ (p. 3–4). Herojinio mito 
pagrindinis veikėjas įgauna patirties ir išminties – Che 
Guevara šią funkciją įvykdo. Suvokdamas, koks didelis 
skurdas ir nelygybė kamuoja Lotynų Ameriką, jis prade-
da svarstyti, ką galėtų pakeisti, apmąsto įvairias ideologi-
jas ir valdymo formas, svarsto, kuo pats galėtų prisidėti. 
Be to, būdamas gydytojas, Che Guevara kartais padėdavo 
ir pagydydavo pakeliui sutiktus ligonius. Tai atspindi ir 
kitą herojui būdingą funkciją – jis yra naudingas bendruo-
menei. Šiame kūrinyje, kaip ir būdinga herojiniam mitui, 
atsiskleidžia savotiška filosofija, kad blogis provokuoja 
gėrį. Šiuo atveju blogis yra skurdas ir socialinė nelygybė 
Che Guevaros lankomose šalyse, o gėris, galima sakyti, 
yra pamažu herojaus galvoje gimstančios revoliucinės 
idėjos, kurios, užmirštant tolesnius istorinius įvykius, 
bent jau iš pat pradžių buvo geranoriškos

– ErnEsta DaMbrausKaitė –

Ernesto Che Guevara. Motociklininko dienoraštis.
Iš ispanų k. vertė Alma Naujokaitienė, Vaida Keleras ir 

Inga Papšytė. K.: Kitos knygos, 2008. 135 p. 
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TENNESSEE WILLIAMS

Kažkas beprotiško...
Ši žymaus amerikiečių dramaturgo tennessee Williamso 

(1911–1983) įžanga  versta iš dvyliktojo knygos „27 medvilnės 
pilni vagonai ir kitos vienaveiksmės pjesės“ leidimo.

Važinėdamas su spektakliu „Vasara ir dūmai“ vieną va-
karą maloniai praleidau su vieno sėkmės lydimo regioninio 
teatro, kuris buvo šios rūšies veiklos pradininkas ir pelningai 
išsilaikė, sambūriu. Buvo praėję dešimt metų nuo to laiko, 
kai buvau turėjęs kokį nors kontaktą su regioniniais teatrais. 
Vieno tokių buvau profesionaliai išaugintas Sent Luise prieš 
10 metų, tačiau, kaip ir dauguma atžalų, atsiskyręs nuo mo-
tiniško prieglobsčio, nuo tada vargiai ton pusėn buvau metęs 
akį. Žvilgsnis atgalios yra kiek nepraktiškas veiksmas – bet 
kuriuo atveju, bent jau teatrinėje karjeroje.

Dabar buvau užvaldytas smalsos dėl kontakto, kurį ruo-
šiausi atnaujinti, tačiau, vos įžengęs pro duris, pajutau, kad 
kažkas yra ne taip. Tas „ne taip“ nereiškė, kad kažko trūksta. 
Viskas išrodė labai respektabiliai. Vyrai prabangiais kon-
servatyviais kostiumais, tvarkingai apsikirpę ir ypač gerai 
nublizgintais batais lengvai galėjo būti palaikyti korporacijų 
advokatais, o moterys, daugiausiai jų žmonos, atrodė kaip 
nepriekaištingos aukštuomenės damos. Ten nebuvo plokš-
telę dreskiančios gramofono muzikos, ten nebuvo blausios 
šviesos užlietų kambario nišų, kur šokančios poros stovėtų iš 
esmės nejudėdamos, nebuvo sofų nudriskusiais apmušalais, 
nebuvo girliandų iš spalvoto krepo juostų, besidriekiančių 
nuo lubų iki pat grindų.

Mano požiūriu, menas yra anarchijos rūšis, o teatras yra 
meno provincija. Tame vakarėlyje trūko anarchijos dvelks-
mo. Turėčiau patikslinti šį pareiškimą apie meną ir anar-
chiją. Menas yra anarchija tik tada, kai jis gretinamas su 
organizuota visuomene. Jis prieštarauja tam tvarkingumui, 
kuriuo tikriausiai turi būti pagrįsta organizuota visuomenė. 
Tai geranoriška anarchija; ji privalo būti tokia ir jei menas 
yra tikras, ji neišvengiamai ten egzistuoja. Ji geranoriška ta 
prasme, kad konstruoja kažką, kas yra pradingę, o tai, kas 
konstruojama, gali būti tik daiktų, kokie jie yra, kritiškas 
vertinimas. Pajutau, kad šioje grupėje nesama jokio kritiško 
vertinimo, o vien pataikaujantis prisitaikymas. Ir staiga pri-
siminiau Sent Luiso sambūrį, apie kurį anksčiau užsiminiau, 
sambūrį, kuris vadinosi „Mimai“ (The Mummers).

„Mimai“ buvo ilgaplaukių sambūris. Šiuo metu nebūtų 
nieko išskirtinio per se nevaikščioti pas kirpėją. Ir nema-
nau, kad merginų kojinės nubėgusiomis akimis yra kažkas 
ypatinga. Žinoma, tokios rūšies netvarkai retsykiais galima 
pajusti ilgesį. 

Kažkaip tiesiog sieji tai su dalykais, neturinčiais su tuo jo-
kio loginio ryšio. Sieji tai su išties gerais laikais ir su intensy-
viais jausmais bei įsitikinimais. Labiausiai su įsitikinimais! 
Anksčiau minėtame vakarėlyje jų kaip tik pastebimiausiai ir 
stigo. Niekas nešaukė „už“ – ar „prieš“ – ką nors, ten buvo 
mandagiai tauškiantys žmonės, kurie pažinojo vienas kitą 
gana ilgai, tad bet koks susidomėjimas vienas kito idėjomis 
buvo išsekęs. 

Kol stovėjau tarp jų, pojūtis, kad kažko trūksta, išsikris-
talizavo į milžinišką ilgesio laviną kažkam, ko iki šios 
akimirkos nebuvau įsisąmoninęs. Atviras mano jaunystės 
dangus! – tik Amerikai būdingos jaunystės, kuri šiais lai-
kais, regis, kažkaip išslydo iš mūsų gniaužtų.

Sent Luiso „Mimai“ buvo mano profesinė jaunystė. Tai 
buvo neramus teatrinis Sent Luiso sambūris, socialiai, ne 
vien meniniu požiūriu, priešingas įprastam „Mažojo teatro“ 
(Little Theater) sambūriui. To priešingo sambūrio nebūtina 
aprašyti. Jo žmonės buvo didžiai garbūs, daugiausia vidu-
tinio amžiaus ir pasiaukojamai statydavo populiariausius 
Brodvėjaus šou praėjus metams ar dvejiems po premjerų 
Brodvėjuje. Jų scena buvo siaura, o recenzijose dažnai bū-
davo pažymima, kaip puikiai jie įveikė erdvės apribojimus, 
nors man niekada neatrodė, kad jie kada nors būtų pastatę 
ką nors taip, kad ten būtų reikėję įveikti erdvės apribojimus. 
Dinamiškumas, kuris yra teatras, buvo svetimas jų filosofijai 
kaip kinų kalba.

Dinamiškumas buvo tai, kuo pasižymėjo „Mimai“, ir maž-
daug penkerius metus – nuo 1935 iki 1940 m. – jie degė kaip 
viena iš „Miss Millay“ netaupių mažųjų žvakių – ir tuomet 
išseko. Taip, galima sakyti, kad jie buvo persmelkti perdėto 
romantizmo, kas yra jaunystė ir kas yra geriausia bei gry-
niausia gyvenimo dalis.

Pirmąsyk dirbau su jais 1936 m., būdamas Sent Luiso 
Washingtono universiteto studentu. Tuo metu jiems vadova-
vo žmogus pavarde Willardas Hollandas, jų organizatorius 
ir režisierius. Hollandas visada dėvėdavo mėlyną kostiumą, 
kuris buvo ne tik apsmukęs, bet ir blizgus. Jam žūtbūtinai 
reikėjo apsikirpti, o vietoj marškinių kartais ryšėdavo ka-
klaskarę. Ne dėl to jis buvo puikus režisierius, bet išties jis 

buvo puikus režisierius. Viskas, prie ko prisiliesdavo, būdavo 
įelektrinta. Gal dėl mano jaunystės man taip atrodė? Įmano-
ma, bet greičiausiai ne. Tiesą sakant, neįmanoma: apie teatrą 
iš tikro sprendžiame pagal poveikį, kurį jis daro auditorijai, 
o Hollando pastatymai niekada neapvylė, – kai sakau, kad 
neapvylė, turiu omeny stulbinamą sėkmę!

Pirmas mano bendras darbas su „Mimais“ buvo pjesė „Pa-
laidoti mirusius“ pagal Irwino Shaw kūrinį. Būdama viena-
veiksmė, ši pjesė buvo kiek per trumpa, ir tam, kad užpildytų 
programą, jiems reikėjo „apšildančiosios“ pjesės. Hollandas 
man paskambino. Jo balsas nebuvo malonus. Aukštas, rė-
žiantis ausį ir nervingas. Jis pasakė: „Girdėjau, studijuoji 
koledže“ ir „Girdėjau, gali rašyti.“ Sutikau, kad abiejuose 
kaltinimuose esama šiek tiek tiesos. Tuomet jis manęs pa-
klausė: „Ką manai apie privalomą karinį rengimą?“ Patiki-
nau jį, kad mečiau Misūrio universitetą dėl to, jog negalėjau 
gauti ROTC* įskaitos. „Puiku! – pasakė Hollandas. – Esi 
vaikinas, kurio ieškojau. Ką pasakytum, jei paprašyčiau pa-
rašyti ką nors prieš militarizmą?“

Taip aš ir padariau. 
Shaw pjesė, viena iš nuostabiausių kada nors Ameriko-

je parašytų lyrinių pjesių, buvo ištisinė liepsna. Aktoriai ir 
tekstas, diriguojami dinamiškos Hollando rankos, tapo ne-
dalijamu gyvu vibruojančiu audiniu. Dabar Sent Luisas nė-
ra miestelis, kuriuo lengvai susižavėsi. Miestiečiai mėgsta 
muziką, yra aistringi simfoninių koncertų mėgėjai, tačiau 
jie saugo gana griežtą padorumą, kai susiduria su tuo, kas 
išmuša iš vėžių, prie ko nėra pripratę. Jie tikrai nebuvo pri-
pratę prie to karšto švino, kurio „Mimai“ pripumpavo į jų 
pilvus tą vakarą rodydami Shaw pjesę. Jie nebuvo prie to 
pripratę ir tai juos paralyžiavo. Spektaklio metu niekas ne-
sukosėjo, nesugirgždėjo nė viena kėdė ir nė vienas žiūro-
vas nepaliko „Wednesday Club Auditorium“ (kur „Mimai“ 
nuomojo salę savo spektakliams), jie bijojo net sukrutėti, ir 
aš neabejoju, kad nė vienas jų iki šiol nepamiršo to spek-
taklio.

Tai buvo „Mimai“, kuriuos prisiminiau per šį mandagybių 
vakarėlį, kuriame apsilankiau praėjusį mėnesį.

Leiskite dabar man pristatyti jums „Mimų“ dalyvius! Dau-
guma jų teatre vaidina tik po kitų darbų. Dirbti jie privalo, 
nes „Mimai“ algų nemoka. Dirba darbininkais. Dirba kler-
kais. Studentauja. Kai kas užsiima prostitucija ir valkatauja, 
buvo net vienos Sent Luiso sporto komandos Jaunių lygos 
praėjusių metų debiutantas. Daugelis jų buvo puikūs akto-
riai. Daugelis – ne. Kai kurie iš jų apskritai negalėjo vaidinti, 
tačiau jų gabumų stygių Hollandas užpildė savo entuziazmu. 
Spėju, kad čia niekaip neapsieita be kerinčio raganystės me-
no! Tai buvo tarsi apibrėžimas to, ką vadinau teatru. Kažkas 
beprotiško, kažkas tokio, prie ko nesi pripratęs. Sukrečian-
čio – čia tiktų šis žodis.

Kartais jie rodydavo labai nekokius spektaklius, tačiau 
niekados nebūdavo tokio, kuris nesmogtų į saulės rezginį, 
galimas daiktas, ne pirmame veiksme, galimas daiktas, ne 
antrame, tačiau galiausiai publika vis tiek gaudavo galingą 
niuksą, ir šis pakeisdavo žiūrovų, atėjusių į šią vietą pažiūrė-
ti spektaklio, gyvenimus. 

Pjesės, kurias jiems pateikiau, buvo blogos. Ir visgi pirmo-
ji iš jų sulaukė milžiniškos sėkmės. Ji netgi buvo paminėta 
visuose trijuose mūsų laikraščiuose, o per premjerą įvyko 
tikra demonstracija su riksmais ir aplodismentais bei kojų 
trypimu. Autorius tamsiai rožiniu veidu pirmąsyk nusilen-
kė tarp pilkaveidžių angliakasių, kuriuos sukūrė įkvėptas 
vaizduotės, nors nė vieno gyvo angliakasio nė akyse nebuvo 
regėjęs. Antroji pjesė „Bėglys“, kurią jiems įteikiau, patyrė 
fiasko. Ji sulaukė vienos liaupsinančios recenzijos laikraš-
tyje „Star-Times“, tačiau „Post-Dispatch“ ir „Globe Demo-
crat“ supliekė ją į skutus. Nepaisant to, tam tikrą užtaisą 
pjesė turėjo ir iki šiolei Sent Luise dar esama žmonių, kurie 
ją prisimena. Abi pjesės netikusios – mėgėjiškos, neužbaig-
tos, nebrandžios ir per daug žodingos. Tačiau Hollandas ir 
jo žaidėjai be skrupulų pristatė jas rampos šviesoje, ir jos 
švystelėjo visa teatro galia.

O, kaip seniai visa tai buvo!
„Mimai“ išgyveno tik penkerius metų. Taip, jie turėjo 

kažką bendra su perdėm romantiškos natūros sukurtais lyri-
niais eilėraščiais. Nuo 1935 iki 1940 m. jie plieskė įnirtinga 
liepsnele, paskui išseko ir dabar iš jų neliko nė menkiausio 
ženklo. Kur yra Hollandas? Manau, Holivude. O kur kiti žai-
dėjai? Dievas žino...

Aš čia ilgesingai juos prisimenu.
Dabar turiu pasakyti tai, kas suteiks prasmę mano atsimi-

nimams.
Gerai. Tebūnie.
Šiandien gyvename pasaulyje, virš kurio kybo totalitariz-

mo grėsmė. Fašistinės ir komunistinės valstybės verčia mus 
pulti į paniką. Reakcinė nuomonė krinta kaip tona plytų ant 
bet kurio menininko galvos, jei tik jis pasisako prieš nuro-
dytų idėjų tėkmę. Mes visi esame įpainioti į vienokius ar 
kitokius raizgalus, drebame prieš įvairius tyrimų komitetus 
ir netgi prisimename Buchenvaldą, kai svarstome, ar išdrį-
sime prisipažinti, kad esame už Henry Wallace’ą. Taip, yra 
taip blogai.

Ir visgi iš tikro nėra taip blogai.
Amerika vis dar yra Amerika, demokratija vis dar yra de-

mokratija.
Mūsų istorijos knygose tebėra Jeffersono, Lincolno ir Tho-

mo Paine’o vardai. Kryptis to demokratinio impulso, kuris 
absoliučiai ir niekaip nėra susijęs nei su policine valstybe, 
nei su bet kokiomis kontroliuojamos minties ir jausmų for-
momis, kuris absoliučiai ir visa kaip yra susijęs su individua-
lumo, žmogiškumo, lygiateisiškumo ir laisvės kryptimi – toji 
kryptis gali būti sutrikdyta, bet negali būti prarasta.

Peršokau nuo konkretaus prie abstraktaus, tačiau konkre-
tumas kartais yra tiek pat svarbus kiek ir abstraktumas. 

Dabar leiskite man šoktelti atgal. O kur? Prie regioninių 
teatrų ir jų socialinės funkcijos.

Man, kaip ir daugeliui šiuolaikinių menininkų, atrodo, 
kad kuriančius žmones ir jų darbus bandoma įpainioti į 
raizgalus. 

Nieko negali būti pavojingiau demokratijai: erzinanti smil-
telė – kūrybinis darbas visuomenėje privalo būti saugomas 
kriauklėje, nes kitaip idealistinis perlo progresas tiesiog neį-
vyks. Dėl Dievo meilės, ginkimės nuo visko, kas yra mums 
priešiška, neimituodami daikto, kurio bijome. 

Regionų teatrai turi socialinę funkciją ir bendruomenės 
kriauklėje yra ta erzinanti smiltelė. Neprisitaikyti, neužsi-
vilkti konservatyvaus prabangaus kostiumo, prisiderinant 
prie publikos, bet auginti ilgus, net riebaluotus plaukus, 
rodyti nepadorius gestus, daužyti akinius, kautis, šaukti ir 
kristi nuo laiptų! Kai matai juos šitaip vaidinant – be jokios 
pagarbos, netgi nepadoriai! – tuomet žinai, kad šiame dra-
mos sambūryje kažkas atsitiks, kažkas keliančio nerimą, 
kažkas nekasdieniško, kažkas akiplėšiško ir garbingo.

Biologas jums pasakytų, kad pažangos „kaltininkai“ yra 
mutacijos. Sinonimas pastarajam žodžiui galėtų būti „prie-
kvaišos“. Dėl Dievo meilės, elkimės šiek tiek daugiau prie-
kvaišiškai, o ne mažiau.

Galimas daiktas, 90 procentų priekvaišų taip ir liks prie-
kvaišos, kvaili ir patetiški, nesusiję su niekuo kitu, išskyrus 
negandas.

Bet pašalinkit juos – įstumkit į konformizmo liūną, – ir 
niekas niekada Amerikoje iš tiesų nebebus jaunas, o mes at-
sidursime vidury negyvos tuštumos.

Iš: Tenessee Williams. 27 Wagons Full Of Cotton And 
Other One Act Plays. New York: New Directions, 1966

Vertė Julius Keleras

* rOtC (Reserve Officers Training Corps) – atsargos 
karininkų rengimo tarnyba (vert. past.).

Christiano Coigny nuotrauka 
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Trumpoji ispanakalbių proza
EnriQuE anDErsOn iMbErt

(1910–2000)

Kalnas
Vaikas pradėjo lipti tvirtu tėčio kūnu, kol šis vidurdie-

nį patogiai snaudė krėsle, stovinčiame didžiajame kieme. 
Kai tėvas tai pajuto, neatmerkdamas akių pradėjo žaisti su 
vaiku, vaizdavo tvirtą kalną. Ir vaikas toliau kopė: atsirem-
damas į kojų papėdę, krūtinės nuolydį, prisilaikydamas už 
nepajudinamų tarsi uolos rankų ir pečių. Kai pasiekė snie-
guotą galvos viršūnę, vaikas nieko nepamatė.

– Tėti, tėti! – sušuko beveik verkdamas.
Šaltas vėjas siautė viršuje, ir vaikas neįstengė toliau 

žengti, įklimpęs į sniegą.
– Tėti, tėti! 
Vaikas prapliupo ašaromis, nes liko vienas niūrioje kal-

no viršūnėje.

CaMilO jOsÉ CEla
(1916–2002)

Svogūnų kvapas
Jis sirgo, kišenėse švilpavo vėjai, bet nusižudė dėl to, 

kad užuodė svogūnų kvapą.
– Dvokia svogūnais, siaubingai smirdi svogūnais!
– Nutilk, aš nieko neužuodžiu... Atidaryti langą?
– Ne, man vienodai. Tas kvapas ne iš lauko, tai sienos 

atsiduoda svogūnais, mano rankos dvokia svogūnais.
Žmona buvo tikras kantrybės pavyzdys.
– Gal nori nusiplauti rankas?
– Ne, nenoriu, mano širdis irgi atsiduoda svogūnais.
– Nusiramink.
– Negaliu, tvoskia svogūnais.
– Nagi, pasistenk numigti.
– Nepavyktų, viskas man čia dvokia svogūnais.
– Klausyk, gal nori pieno?
– Nenoriu pieno. Norėčiau numirti, nieko daugiau, tik 

kuo greičiau numirti, kiekvieną kartą vis stipriau užuo-
džiu tą svogūnų smarvę.

– Nekalbėk kvailysčių!
– Kalbu, ką noriu! Dvokia svogūnais!
Vyras pradėjo verkti.
– Dvokia svogūnais!
– Gerai, gerai, smirda svogūnais.
– Žinoma, kad smirda svogūnais! Maras! 
Žmona atidarė langą. Pilnomis akimis ašarų vyras pra-

dėjo rėkti:
– Uždaryk langą! Nenoriu, kad išeitų svogūnų kvapas!
– Kaip nori.
Moteris uždarė langą.
– Ei, noriu vandens, bet iš puodelio, ne stiklinės.
Žmona nuėjo į virtuvę įpilti vyrui vandens į puodelį.
Moteris plovė puodelį ir netikėtai išgirdo šaižų riksmą, 

tarsi vyrui vienu metu būtų susprogę abu plaučiai.
Bet moteris neišgirdo stipraus smūgio į kiemo plyteles. 

Ji tik pajuto šaltą ir stiprų skausmą smilkiniuose, tarsi il-
gos adatos dūrį.

– Ai!
Moters šauksmas išskrido pro atvirą langą; niekas jai 

neatsakė, lova buvo tuščia.
Tik keli kaimynai iškišo galvas pro langus. 
– Kas nutiko?
Moteris nepajėgė kalbėti. Bet jei būtų pajėgusi, būtų 

pasakiusi:
– Nieko, tik šiek tiek atsidavė svogūnais. 

MEDarDO FrailE
(1925–2013)

Neskubėk atmerkti akių
Buvo galima nuspėti, kad už užuolaidų jau matyti švie-

sa, nors ir besislepianti šešėliuose, bet jau tikriausiai aš-
tuonios, – pagalvojo, – tad laikas keltis, kaip ir kasdien. 
Kodėl? Apsivertė ant kito šono ir pajuto skaudantį kūną, 
išvargintą kasnakt pasikartojančių mūšių. Nuslinkusi 
lovatiesė, suglamžyta patalynė, šitiekos sapnuotų ir mi-
rusių žmonių pelenai, geliantys per sunkią pagalvę. Bet 

septinta ryto visada atrodo per anksti, o devynios – vėlu. 
Tik todėl. Niekada ir nebuvo jokios kitos priežasties. Kur 
skubi? Neskubėk atmerkti akių, nereikia skubėti. Kas čia 
kalbėjo? Girdėjo kitą balsą ar kalbėjo su savimi? Pasilik, 
kur esi, ilsėkis. Neatmerk akių. Naktis buvo siaubinga, ir 
ji tave nugalėjo. Miegok toliau, atmerk akis ir pažvelk į 
save, kur vis dar plaka širdis, kur saugomi pelenai visų 
tų, kurie apsigyvena tavo tamsiausiuose sapnų šešėliuose. 
Bet jau aštuonios, aštuonios! Ir atmerkė akis, bet nerado 
nieko, į ką galėtų pažvelgti, nes viskas tebuvo prisimini-
mai iš užmaršties. 

EstEban PaDrÓs DE PalaCiOs
(1925–2005)

Tamsa
Atvykau iš labai toli. Iš kur? Visur vien tamsa. Baugi-

nanti tamsa. Jei tik galėčiau atmerkti akis. Noriu pamaty-
ti. Juk galiu rinktis, matyti ar ne. Tačiau nepajėgiu. Akių 
vokai. Ak, akių vokai! Kokie jie sunkūs. Ne, jie nejuda. 
Ar aš aklas? Ir kur esu? Galiu mąstyti. Mąstau ir šiuo 
metu. Man šalta ir baisu. Mirtis. Ar tai mirtis? Jeigu aš 
nemiręs, kodėl nieko nematau? Kodėl negaliu pajudėti? 
Puolu į paniką. Ar aš paralyžiuotas? Atsimerkit vieną kar-
tą, Dieve mano, atsimerkit! Ir kas dabar?

– Lukai, Lukai… 
Nepaprastai švelnus balsas. Iš labai toli atskriejantis rū-

pestingas balsas. Tai aš esu Lukas? Taip, turiu būti aš. 
– Lukai...
Vėl tas įtaigus balsas, muzikalus balsas. Tai reiškia, kad 

girdžiu. Mano ausys gaudo garsus. Kažkas yra aplink ma-
ne. Mano protas atgyja. Pirštai. Aš galiu krutinti pirštus. 
Ne, nesu paralyžiuotas. Liečiu pažįstamą audinį. Taip, tai 
antklodė. O kodėl antklodė? Ak, jei tik galėčiau matyti... 
Antklodė, lova. Ką aš veikiu lovoje, nematydamas nieko? 
Ar aš iš tikrųjų aklas? O ne, tik ne tai! 

– Jis juda…
Balsas kreipiasi į kitus žmones. Balsas atrodo paten-

kintas. Aplink mane yra žmonių. Stengiuosi. Stengiuosi 
atmerkti akis. Pamatyti šviesą. Svarbiausia – pamatyti 
šviesą. Nejaučiu skausmo. Nėra abejonės, kad guliu lo-
voje. Tikriausiai ligoninės palatoje. Bet kodėl ligoninėje? 
Nieko neprisimenu. Ne ne, prisimenu. Miglotai. Automo-
bilį ir stiprų triukšmą. Smūgį. Būtent tai. Grįžtu į gyve-
nimą. Praeina nejautra. O Dieve, man atrodo, kad akių 
vokai juda! Įžvelgiu neryškias ir neaiškias formas. 

– Pagaliau...
Švelnūs pirštai praveria mano akių vokus. Užmerkia 

man akis. Ir štai akimirka, kai pagaliau aš matau. Aiškiai 
matau savo senelius, tėvą, mano gerą draugą Karlosą, ku-
ris mirė toks jaunas...

– Lukai, sūnau. Pagaliau ir tu čia. Tai buvo labai sunkus 
kelias. 

Dabar taip, dabar į visus juos žvelgiu naujoje begalinėje 
šviesoje.

jaiME sabinEs
(1926–1999)

Myliu tave dešimtą 
valandą ryto...

Aš myliu tave dešimtą valandą ryto, taip pat vienuoliktą 
ir dvyliktą dienos. Myliu tave visa savo siela ir visu kūnu, 
o kartais lietingomis popietėmis. Tačiau antrą arba trečią 
valandą popiet, kai imu galvoti apie mudu, o tu galvoji 
apie maisto ruošimą ar kasdienį darbą, ar pramogas, kurių 
neturi, pradedu pusiau nebyliai tavęs neapkęsti, o kitą dalį 
neapykantos pasilieku neapkęsti savęs.

Vėliau, kai mudu atsigulame ir jaučiu, kad esi sukurta 
būtent man, kai nejučia man tai pasako tavo keliai ir pil-
vas, kai mano rankos tuo įsitikina ir kai atrodo, kad nėra 
šioje žemėje kitos tokios vietos nei tavo kūnas, į kurią 
geriau įeičiau ir išleisčiau save, vėl imu tave mylėti. Į šį 
susitikimą su manimi tu ateini visa, mudu pradingstame 
toje akimirkoje ir esame tik Dievo lūpose iki tol, kol pa-
sakau, kad noriu valgyti ar miegoti. 

Kiekvieną dieną beviltiškai tave myliu ir drauge neken-
čiu. Ir taip pat yra dienų, valandų, kai tavęs nepažįstu, kai 

esi man tokia tolima tarsi kito vyro moteris. Tada imu jau-
dintis dėl tų kitų vyrų, jaudinuosi dėl savęs, mane blaško 
nuoskaudos. O kartais nutinka taip, kad apie tave tiesiog 
ilgai negalvoju. Nagi, kas galėtų mylėti mažiau už mane, 
miela mano? 

juan EDuarDO ZÚÑiga
(g. 1929)

Paslaptis
Buvo tokia jaunutė mergaitė, kurią visi liaupsino dėl 

jos žavesio, nekaltumo, didelių garbanų, besiraizgančių 
aplink pečius, kai vakarais ji dainomis pritardavo pianinu 
skambinančiai mamai, pakylėtai dėl tokio dukters balso.

Taip ir slinko ramus gyvenimas tuose namuose, kol 
vieną dieną atsirado juose nepažįstamasis ir pasiliko gy-
venti. Jis buvo aukštas ir išvaizdus, geras ir sumanus, tad 
mergaitė iš karto juo susižavėjo. Kartais jis stipriai su-
spausdavo jai ranką, o žvilgsnis paslaptingai paskęsdavo 
mėlynose jos akyse. Jam atvykus viskas pasidarė nepa-
lyginti aiškiau, kilniau, ir nors kartais kildavo neramių 
minčių, širdyje nuolat jautėsi neapsakoma šiluma. Dienos 
skriejo greitai, prabėgo metai ir atėjo pabaiga: jis išvyko, 
o mergaitė pažino liūdesį ir kančią, bet nedrįso niekieno 
paklausti, ar jis dar sugrįš. 

Vieną dieną, visai nelauktai, svečias grįžo ir sušnabž-
dėjo mergaitei: „Nebijok, mano brangioji, kitiems aš esu 
nematomas“, ir jų lūpos aistringai susiliejo. Nuo to laiko 
jis buvo šalia jos: mergaitė jį matė kambario gilumoje, ko-
ridoriuje, ant laiptų, gatvėje, ji jausdavo stiprius apkabi-
nimus ir pati jiems pasiduodavo. Pati keisčiausia laimė ją 
lydėjo kiekvieną akimirką: sode, prie pianino, ji jausdavo, 
kai jo rankos ją švelniai glostydavo. Naktį pabusdavo ir 
rasdavo jį šalia, lėtai atsisegantį naktinių marškinių sagas. 

Visi sakydavo, kad jos svajingas žvilgsnis ir rausvi skruos-
tai – karščiavimo požymis, bet ji aiškiai suprato, kad niekas 
ir neturi sužinoti, jog šis karštis dėl jos atsidavimo meilei.

ManuEl ViCEnt 
(g. 1936)

Albumas
Šis vaikystės laikų draugas, kuris žaisdavo su tavimi ant 

jūros kranto, prarado savo vardą. Jis buvo lieso sudėjimo, 
saulėje įdegęs berniukas, žvejo sūnus. Žemiau nuotraukoje 
matosi krante ant smėlio laukiančios valtys, o tu pats kar-
tu su juo žvejoji krabus uolingoje negyvenamos įlankos 
pakrantėje. Visur ir visada vaikščiodavote drauge, nuogi 
nerūpestingai leisdavote šviesias vaikystės dienas, bet šis 
pirmųjų vasarų bendražygis, ištikimasis tavo ginklanešys, 
išnyko iš atminties labai greitai, ir šiandien nebepameni 
jo vardo, nors tada šis draugas dėl tavęs būtų paaukojęs ir 
savo gyvybę. Kitame albumo lape jau esi paauglys su kny-
ga rankose, jaukiai įsitaisęs parke vieną rudens rytą tarp 
dviejų bendraklasių, kurie šypsosi kartu su tavimi. Vienas 
iš jų žuvo motociklo avarijoje, kitas – tapo viceministru. 
Visi trys atradote meilę būdami toje pačioje klasėje tame 
pačiame pulke Loreto mokyklos mergaičių, kurios vaikš-
čiojo su megztukais ir klostuotais sijonais, priglaudusios 
mokyklines kuprines prie pradedančių augti krūtų. Vėliau 
pasirodai vilkįs karinę uniformą, su šautuvu rankose, stovi 
lauke prie barako, o vienas iš karo tarnybos draugų juok-
damasis laiko apglėbęs tave per pečius. Kas jam galėjo 
nutikti? Jis labai mėgo Sartrą, o dabar galbūt yra lentpjū-
vės savininkas. Popietė kvepia degančiais šiaudais, aukso 
dulkėse šoka šikšnosparniai, o tu keliauji per albumo la-
pus, nors jo vaizdai tėra vien atminties dūmai. Albume yra 
daugybė jau išnykusių, praeityje likusių figūrų, kurios tam 
tikru metu tau dovanojo savo sielos dalelę, neprašydamos 
nieko mainais. Potvyniai visus juos išblaškė po skirtingus 
krantus, nė vienas nepasiekė savo svajonės, bet kiekvienas 
iš jų atsitiktinai buvo patekęs į tavo gyvenimą ir kurį laiką 
lydėjo šioje malonumų bei nesėkmių kelionėje. Užvertęs 
albumą galvoji, kad visi tavo buvę draugai – tas pats žmo-
gus. Jo veidas nuo vaikystės giliai įsismelkęs tavyje. Tai tas 
bevardis vaikas, kuris žaisdavo su tavimi ant jūros kranto. 
Visą gyvenimą nieko daugiau ir nedarei, tik stebėjai savo 
atspindį jo akyse.

nukelta į p. 15 
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Tai labai paprasta... (Algirdas Julius Greimas)
     

Semiotikos mokslo pasaulyje gyvuoja mitas apie du 
Greimus: esą vienas Greimas domėjosi vien tekstais ir 
sakė, kad „be teksto nėra išganymo“, o kitas Greimas 
gyvenimo pabaigoje atkreipė dėmesį į patį gyvenimą, 
ėmėsi nagrinėti juslinį žmogaus santykį su daiktais. Eri-
co Landowskio interpretacija yra kitokia, anot jo, nėra 
dviejų Greimų, yra vienas, bet susidvejinęs ar daugybiš-
kas Greimas, ir šis dvejopumas skiriasi samprotavimo 
prielaidomis ir būdais. Tačiau čia norisi kalbėti apie vi-
sai kitą Greimo asmenybės ar tapatybės aspektą, kurio 
jis netgi savotiškai gėdijosi. Kartą, paklaustas, ką mano 
apie kūrybingumą, Greimas prisipažino norėjęs atsakyti, 
„kad tuo neužsiima“. Tuo metu jam kūrybingumas atrodė 
kaip pralaimėjimo pripažinimas: „Kai nebeišeina kažką 
pasakyti kaip norėtųsi, pradedi mindžikuoti ir sukuri me-
taforą, gerą arba blogą“ (Algirdas Julius Greimas, „Tai 
labai paprasta...“, Baltos lankos, 2009, Nr. 30, p. 207). 
Greimas tvirtino ilgus metus leidęs laiką stengdamasis iš-
vengti kūrybingumo. Tada jis klausė: galgi ta kūrybinga 
dvasia tėra privilegijuotas santykis su savo laiko episte-
ma? Kūrybingumą jis interpretavo dvejopai: tai gali būti 
įspūdingas pasakymas pranešėjo, kuris taikosi prie savo 
auditorijos supratingumo savo kalba, arba gražus žodis 
mylimos būtybės lūpose. Šiuo sakiniu Greimas atidengia 
savo vidujybę pasakydamas, kad jei taip atsitinka, tai yra 
kairos akimirka, leidžianti (jums, sau) pasijusti ne tokiam 
vienišam. 

Esame susidarę Greimo – griežto, racionalaus, „sauso“ 
mokslininko struktūralisto, vertusio kalbą į matematines 
formules, – vaizdinį, tačiau kur kas mažiau pažįstamas 
žmogiško Greimo pasaulis, atsiveriantis jo laiškuose 
Aleksandrai Kašubienei. 2008 m. ji rizikuoja ir publikuo-
ja intymų, labai asmenišką dviejų žmonių susirašinėjimą, 
trumpai pristatydama jųdviejų pažinties niuansus: Grei-
mas, neseniai baigęs mokslus Grenoblyje, tuo metu mo-
kytojavo Šiaulių mergaičių gimnazijoje ir su Aleksandra 
susipažino po pamokų pietaudamas prie bendro stalo pas 
vieną šeimininkę. Jai buvo 18 metų, o Greimui – taip jį 
vadina laiškuose – 24-eri. Greimas Aleksandrai jau tuo-
met kalbėjo, kad galvojančiam žmogui būtina kažko siek-
ti, kad šiaip sau gyventi neverta, – neabejotinai tos kalbos 
paženklino merginos mąstyseną ir pažadino jos pačios am-
bicijas. 1944 m. Greimas Aleksandrai pasiūlė bėgti kartu 
į Prancūziją, tačiau tokiam žygiui ji nebuvo pasiruošusi, 
jau bendravo su skulptoriumi Vytautu Kašuba. Vėliau, 
išeivijoje, šis ryšys atsinaujino, Greimai lankėsi Niujorke 
pas Kašubas, o 1988 m. Aleksandra Greimui išsiuntė vie-
no savo rankraščio kopiją. Taip užsimezgusi korespon-
dencija truko iki Greimo mirties 1992 m. Sprendžiant iš 
laiškų atrodo, kad po 47 metų pažintį jiems nebuvo sunku 
atnaujinti – tarsi du žmonės tęsė dėl neaiškių aplinkybių 
nutrūkusį vakarykščią pokalbį, nors akivaizdu, kad tame 
susirašinėjime esama egzistencinio nerimo ir dramatiš-
kos skubos atsiskleisti, prisipažinti, atverti pagaliau net 
nuo savęs slepiamus jausmus, rasti artimą sielą, galinčią 
užpildyti tuštumą, kurios neužpildė sudėtingas reikšmės 
mokslas, pasaulinis pripažinimas ir Paryžiaus mokykla. 
Noras pasakyti nepasakoma – žinant, kad nebėra laiko 
ilgoms įžangoms, kad būtina pasakyti vienas kitam da-
lykus, nutylėtus penkiasdešimt metų, tačiau subyrančius 
į tamsos dulkeles būties akivaizdoje, paneigiant savęs pa-
čių ir gyvenimo pratęsimo galimybę. Greimas jau anks-
čiau įvardijo savo nevilties būseną: buvo pavasaris, o aš 
jos (paryžietės merginos) akyse perskaičiau savo rudenį. 
Graži senatvės apibrėžtis – pralaimėjus. Taip jis apibūdi-
na (savo) gyvenimą kaip užbaigto projekto rekonstrukci-
ją, kai projekto prasmė jau išblėsusi (Greimas, 2009).

Tačiau grįžkime prie dviejų žmonių, suvokiančių savo 
gyvenimiškojo laiko trapumą, susirašinėjimo, kurio įtam-
pą palaiko ir Greimo žvelgimas nebūtin, ir noras atsiver-
ti, ir fizinis atstumas. Viename iš laiškų jis Aleksandrai 
prisipažįsta gyvenantis „lygtinai“, gyvas tik per nesusi-
pratimą – į gyvenimo pabaigą Greimas sunkiai sirgo, iš-
gyveno klinikinę mirtį. Nuo pirmojo laiško susipažįstame 
su kitokiu Greimu, net ne Greimu, bet „Tavo Algirdu“, 
prikeliančiu „iš kapų“ praretėjusių susitikimų skeveldras 
ir gaivinančiu įspūdžius apie Aleksandros vidinį portretą. 
Nuoširdumo ir „buvimo kartu“ geismas laiškų skaityto-
ją vietomis sutrikdo – lyg žiūrėtume pro rakto skylutę į 
dviejų žmonių išpažintį, atsivėrimą, artimumo ir neišsa-
kytų jausmų troškulį. Kartu išgyventume jų depresijų, 
nerimo, savigraužos ir savęs neigimo akimirkas. Vienas 
kitą provokuojančių atvirumui ir nuoširdumui ir tikinčių, 
kad tas atsivėrimas gali būti abipusis, nors akivaizdu, kad 

abu supranta tokio troškimo iliuziją. Atrodo, kad Greimui 
Aleksandra reikalinga kaip jo paskutinės išpažinties iš-
klausytoja, kuriai gali patikėti savąjį nusivylimą, o Alek-
sandrai Greimas būtinas kaip vanduo, nes jos gyvenimas 
irgi sąlygotas – dykumų, kaip pati rašo, ją supančių. Šuolis 
nuo Greimo struktūralisto iki Greimo be kaukės, Greimo, 
neigiančio save („priėjau išvados, kad manęs kaip subjek-
to iš viso nėra, kad aš tik įvairių simuliakrų, užvožiamų 
ant mano neegzistuojančio „aš“, fantastiškas XVI a. žemė-
lapis“; čia ir toliau cituojama iš Algirdo Juliaus Greimo 
ir Aleksandros Kašubienės laiškų (1988–1992), sudarė 
A. Kašubienė, Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2008, p. 15), 
yra kosminis, kai jis rašo: „Nežinau, kodėl man atrodo, 
kad aš tave pažįstu, nors matėmės gyvenime labai mažai. 
Ar, kitaip sakant, man atrodo, kad aš tave pažįstu nuo-
gą. Bijau tęsti pokalbį, bijau, kad liksiu nesuprastas, kad 
„nuoširdumas“ neišsakomas, jau vien dėl to, kad nežinau, 
kiek tu mane pažįsti“ (p. 13); „Drįstu prisipažinti: tiek 
metų praėjo, o aš pastoviai iš tavęs išsaugojau tik vieną 
vizualiniai taktilinį vaizdinį: tu, išsitiesus lovoje, ir aš arti 
matau, akimis glostau tavo apnuogintą, jaunatvišką krūtį. 
Nežinau, ar nedrąsa, ar baimė (juokinga) nesutepti kažko 
švaraus ir gryno – neprisiliečiau“ (p. 14). 

Trumpai prisiminkime Greimo knygoje „Apie neto-
bulumą“ aprašytąjį guizzo. Ponas Palomaras vaikštinėja 
tuščiu pliažu ir išvysta jauną moterį, kuri išsitiesusi ant 
smėlio „kaitinasi saulėje nuogom krūtim“. Kaip tikras 
kasdienybės filosofas, ponas Palomaras ima svarstyti, 
kaip elgtis matant nuogą krūtį, kuri yra malonus daiktas 
pažiūrėti, estetinis objektas, o kartu ir „tai, kas būdinga 
moteriškajai lyčiai“, ir tai, kas iškelia visuomeninės doro-
vės problemas. „Pasinėręs į šitokius svarstymus, jis keletą 
kartų grįžta atgal, tikrindamas įvairias hipotezes, kaip turi 
elgtis gerai išauklėtas žvilgsnis, išvydęs šį netikėtą daik-
tą“ (A. J. Greimas, Iš arti ir iš toli, Vilnius: Vaga, 1991, 
p. 182). Greimui „reikia“, kaip pasakytų Landowskis, 
kad pasaulis pasirodytų kaip artikuliuotas universumas – 
santykių sistema, o subjekto „aš“ taptų suprantamas kaip 
dydis, apibrėžiamas per savo tapatybę. Užsibrėžiama pa-
grįsti akivaizdų dalyką, kad subjektas negali konstruoti 
savęs kitaip nei per skirtumą, todėl jam reikia kokio nors 
„jis“ – kitų, – kad imtų semiotiškai egzistuoti. Galime 
įtarti, kad Greimas savo paties semiotinį projektą taiko 
santykio su savimi ir kitais aprašymui, juolab kad jau 
anksčiau buvo žengęs į psichoanalizės sritį. „Palomaras 
tuo nepasitenkina: jo žvilgsnis artinasi – artėjimas, kaip 
žinia, yra figūratyvinė troškimo forma – kol „paliečia 
tamprią odą“, tuo būdu vizualinę izotopiją pratęsdamas 
taktiline. Tačiau prisilytėjimas yra šis tas daugiau, negu 
teikiasi pripažinti klasikinė estetika [...] – lytėjimas pri-
klauso pačioms giliausioms pojūtinėms sąrangoms, jis 
proksemiškai išreiškia didžiausią intymumą ir kognity-
vinėje plotmėje rodo absoliutaus susijungimo norą“ (ten 
pat, p. 185). Ar Greimas yra tas pat Palomaras, tik per kitą 
subjektą galintis išsakyti savo jausenas? Ar tam, kad pa-
rašytų, ką pats jaučia, jam reikia Italo Calvino, per kurio 
tekstą išdrįsta atgaivinti savo prisiminimus? Sugretinkime 
du tekstus, parašytus apie tą patį subjektą – moterį, kurią 
stebint geismas išlieka tas pat, – susijungimui, artimumui, 
intymumui tuo pat metu priešinamasi, neleidžiama sau to 
patirti. Greimui atrodė – ir jis tai prisipažįsta Aleksandrai 
laiške, – kad „galėtų mylėti tiktai moterį, kurios gilumas, 
kurios „paslaptis“ pasireiškia atstumu“ (p. 14). Jis pats 
įvardija savo baimę patirti nusivylimą pažinus kitą ir be-
galinį norą nuo to apsisaugoti, matyt, pasireiškusį visą 
gyvenimą, kaip vieną savo gyvenimo obsesijų, trukdan-
čių kvėpuoti. Kad yra kažkas, nuo ko viskas staiga gali 
paaiškėti, ir kad pažinimo rizika jam nepasiekiama ir vis 
dėlto trokštama – nors komunikacijos pavidalu. Aleksan-
drai jis kalba apie „gyvenimo ir mirties reikalą“, apie tai, 
kad jis ją pasirinko atlikti „gyvenimo išpažintį“, ir tuo 
pat metu savo norą sumenkina, susigėsdamas savo atvi-
rumo, pažeidžiamumo, tikrumo. Pasako, kad iš mokslo 
perėjo į estetiką – „gal kad iš savęs pasijuokčiau“ – lyg 
pašiepdamas vieną iš savo seminarų Paryžiuje temų – „ar 
galima suvokti ir aprašyti estetinę gyvenimo dimensiją?“ 
Laiškuose Greimas vis dėlto stengiasi nebėgti nuo savęs, 
nes nebėra kur bėgti, – jis prašo „tam tikro buvimo kartu 
išjautimo“. Paskui vėl išsigąsta tokio nemoksliško savo 
pasakymo, tačiau stabteli ir įsidrąsina rašydamas, kad bū-
tent taip jis įsivaizduoja dangų, kurio nėra – „tą savotišką 
„šilumą“ – vienintelį įrodymą, kad aš esu, kad pasaulis 
yra. Tai mano esthesis – laukimas ir nostalgija“ (p. 17). 
Struktūralistas Greimas nusiima kaukę, apnuogina savo 

prieštaravimus ir prisipažįsta Aleksandrai: „Bet keista, 
kad iš visos mano jaunystės tu viena išlikai šitoje nostal-
gijos – fantazmų erdvėje, kuri pajėgė iššaukti atsimini-
muose viltį, tikėjimą, kad prasmė yra“ (p. 18). Tai ne ta 
prasmė, apie kurią jis samprotauja semiotikos projekte, 
manydamas, kad apie prasmę pasakyti ką nors prasminga 
galima tik sukonstravus kalbą, kuri nieko nereikštų. Ta-
da galbūt pavyktų „nustatyti objektyvinantį nuotolį, kuris 
leistų neturinčiu prasmės diskursu kalbėti apie prasmin-
gą diskursą“ (A. J. Greimas, Semiotika, Vilnius: Mintis, 
1989, p. 75). Greimas laiškuose Aleksandrai paneigia sa-
vo paties galvoseną.

Tačiau neapsirikime – visiško atvirumo ir tiesmukumo, 
nuoširdumo ir intymumo siekis laiškuose nuolat pertrau-
kiamas nusivylimo ir didžiausio skepsio. Išsakomas ne-
pasitenkinimas ir tuo, ką dvidešimt metų taip uoliai kūrė. 
Galop Greimui paaiškėja, kad tai, kas atsiduria baltame 
popieriaus lape, tegali būti melų serija ir kad tas „nuo-
širdus kalbėjimas“ laiškuose vargu ar yra kuo geresnis 
už žargoną, kurtą 15 metų, metalanguage, kurios tikslas 
buvo daiktus vadinti tikrais, vienaprasmiškais vardais. 
Aleksandra, kitaip nei Greimas, kupina gyvybinės ener-
gijos, neslepia ironijos: „Mielas Algirdai, matau tave sė-
dintį ant seno sarkofago – vienišą, nuogutį, sušalusį, tik 
su laurų vainiku ant galvos. Prastas tikėjimas pavirtęs į 
rykštę, su kuria dabar taip kilniai save plaki, turbūt ir per 
paskaitas, ir per naujus įsipareigojimus“ (p. 40). Alek-
sandra laiškuose Greimui atlieka savotišką psichotera-
piją, tačiau nepasiduoda įtraukiama į Greimą apėmusią 
asmeninę neviltį: „Jei paliksi vainiką kabėti ore, kur jis 
ir priklauso, jei įsiklausysi į savo nostalgiją. Jos kuždesy 
tikriausiai rasi slypint paties atstumtą Algirdą – jau pakė-
lusį vieną koją, pasiruošusį žengti į neliestas, bet seniai 
žinomas pievas“ (p. 40). Jai neįdomus gailestis (savigai-
la) nei sau, nei kitiems. Greimui Aleksandra yra ne tik 
„išpažinties subjektas“, bet ir „pirmas sutiktas vabalas“, 
su kuriuo jis gali rimtai „šiomis temomis“ gimtąja kalba 
kalbėti, vildamasis būti suprastas. Greimas yra sakęs, kad 
jo intelektualinis kelias iš dalies paaiškinamas jo kilme ir 
tais įvykiais, kuriems atsivėrė jo jaunystės Lietuva, todėl 
tapti, būti semiotiku jam reiškė kelti prasmės klausimą. 
Tačiau Aleksandrai rašo ne tik dėl to, kad atrado kitą pa-
našiai gyvenančią – shizofreniškai – dviejuose (kalbos) 
pasauliuose. Reikalas ne gimtoji lietuvių kalba, bet pa-
čios kalbos – jo tyrinėjimų objekto, – nepritaikytos jaus-
mams išsakyti, ribotumo suvokimas. Teoriškai dėstęs tai, 
kas „po žodžių arba virš žodžių“, mokslininkas suvokia 
„niekada nemokėjęs su žmonėmis susišnekėti, kad imtų 
ir patikėtų; o jei kartais koks žodis ir atsirasdavo, tai daž-
niausiai – per vėlai“. Skaitant laiškus, ryškėja ir abiejų 
susirašinėtojų nusivylimas „susidarant vienam kito por-
tretą“ – Aleksandra įtaria, kad išeis ne „asabų“, o skirtingų 
kultūrinių referencijų atgarsiai – galbūt panašūs skirtumai 
būtų išryškėję, – ji klausia, – jei būtume likę Lietuvoje? 
O Greimas prisipažįsta turėjęs iš jaunystės pasilikusią 
iliuziją „gražiai numirti“ pagal beau geste (gražaus gesto) 
logiką, tačiau bijo nesugebėsiąs. Gražus gestas Greimui 
yra elgesio sekvencija: „išvadinė ir įžanginė, moralės, es-
tetinio sprendimo ženklas, trumpa, bet prasmingai svari 
ir dar reikšmingesnė dėl savo trapumo“ (A. J. Greimas, 
„Gražus gestas“, Baltos lankos, 2010, Nr. 33, p. 129). At-
rodo, kad šiuose laiškuose Aleksandrai jis išnaudoja gražų 
gestą pasitraukdamas į nuošalę ir nors tikisi dėmesingos 
žiūrovės, elgiasi atvirkščiai: nesiima įtvirtinti asmeninio 
požiūrio pirmenybės (ar laikytume tai protrūkiu, ar per-
trūkiu) ir abejoja tuo, kuo buvo įsitikinęs.

Semiotikos mokslo reikšmės kontekste, semiotiką va-
dinant „rabinų kalba“, prieinama tik patiems rabinams, 
šventvagiškai mums gali nuskambėti Aleksandros atvi-
rumas – kaip priešprieša paties Greimo apsinuoginimo 
netgi sau neįmanomybei, – taip juo ji rizikuoja įskaudinti 
ir nutraukti susirašinėjimą, tačiau išlieka ištikima savo 
pačios tiesai. Ji rašo: „Atkakliai bevystydamas savo lini-
ją, Tu priėjai liepto galą. [...] Tu taip pat atskleidei savo 
pasirinkto mąstymo ribas. Nors šis lieptas Tau pačiam 
atsirėmė į tuštumą, nepamiršk, kad nuo to paties taško 
kiti pradės. Tad tai, kas Tau kvepia dūmais ar atrodo kaip 
akligatvis, kitiems yra stepping stone – arba atradimas, 
arba nuojautos užtvirtinimas. Visais atvejais, įnašas, ver-
tas dėmesio“ (p. 42). Iš laiškų Aleksandrai galime spėti 
ir matyti, kad semiotikos darbas Greimui yra jo paties 
savityra ir pasirinktas gyvenimo stilius: kalbėdamas apie 
buitinius dalykus, metonimiškai ar apie mergininką savo 
šunį Rudį, Greimas kalba apie save ir savęs suvokimą.► 
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Šis bei tas

Lašiša
„A kiek ta dešra galioja, panele? Sena aš, chi chi, jau visai man... A ta kulšis? A varškė, nu-

jezusmarijakaipniekonematau...“ – vis prasilenkiant ankštoje „Maximytėje“, klausinėja maža 
bobulytė, lazda baksnodama man koją. Galiausiai susitinkame žuvies skyriuje ir abiejų rankos 
grobuoniškai tiesiasi lašišos link. „Iki du tūkstančiai septynioliktų birželio dvim pirmos!“ – in-
formuoju jau net neklausiama. „Jūs labai gera ir labai graži, chi chi“, – iškikena komplimentą. 
„Nu ačiū“, – kukliai nuleidžiu akis ir dėkoju, be abejo, už „labai gera“, nes ką tas grožis... „Kai 
valgai daug lašišos, tai labai nori sekso“, – rėžia net nemikčiodama. „Eee?..“ – „Čia ne aš, o Bra-
zauskienė taip sako. Nu ta, kur prezidento žmona.“ – „Aaaa...“ – kažkaip net nežinau, ką... „Čia 
ne sau, o sūnėnui perku, chi chi chi, – teisinasi bobulka, – ale ką reiks daryti, kai pavalgys, už-
sinorės, o mergooooos nebus...“ – ėmėsi tarsi sau svarstyti, tarsi su manimi tartis. „Aaaaa... tai... 
kažkaip išsispręs sau reikalą“, – o ką reikėjo atsakyti?! Mintyse vis dėlto pareplikavau, kad gal 
prieš suvalgant auksinę žuvelę vertėtų sūnėnui su ja apie norus pakalbėti ar pan. Ir traukiuosi kuo 
toliau nuo netikėtai lygioje vietoje ištikusios senolių išminties. Atsakymas, atrodo, bobulkai pati-
ko – girdėjau toldama jos kikenimą: „Aje? Išsispręs, sakai?“ Bet atsitolinimą tik pagreitinau, nes 
močiutės interpretacijos, kaip sūnėnas, prisiėdęs lašišos, pildys savo norus, būtų buvę man virš...  
Bet, va va va, dabar problemytę turiu pati. Egzistencinį klausimą tiesiog: valgyti ar nevalgyti? 
Nes, po šimts lašišų, kaip tik kandu kąsnį, taip seksulka Brazauskienė prieš akis. O prieše, pasi-
imk tą vakarienę!

-rd-

►Paradoksalu tai, kad savąjį „aš“ Greimas Aleksan-
drai užtušuoja, suradęs savęs užmaskavimo būdą, 
perbraukimą kryžmai, pasakydamas, kad „subjektas, 
„aš“ yra tuščia vieta, apie jį galima ką nors iš viso pa-
sakyti tik kalbant apie išorines jo manifestacijas“. Ir 
prisipažįsta, kad „žmogus tada sutampa su pasauliu, 
kuris jau darosi pakenčiamas, kuris leidžia kartkartė-
mis save patį pakęsti. Ta kova tarp „aš“ tuštumos ir 
jautimas, ir per pilno pasaulio vilčių, ir padaro sunkų 
melagingą gyvenimą“ (p. 56). 

Dviejų intelektualiai lygiaverčių partnerių susiraši-
nėjimą galime skaityti kaip gyvenimiškosios išmin-
ties traktatą. Galime skaityti kaip savo dramatiškumu 
ir įtampa, intymumu jaudinantį moters ir vyro pokal-
bį, kaip neišsipildančios, neįmanomos meilės geis-
mą, atveriantį vidines žmonių properšas, žaizdas, 
išgriaunantį vidines užkardas, ir kartu stebėti lūžį, 
pasikartojantį antrą kartą, kai Aleksandra nutraukia 
savo pačios paskelbtą paktą „būti atviriems, kada ne 
visada patogu“. Laiškuose nebelieka jausmų įtampos, 
vyksta daugiau profesiniai pasipasakojimai. Tokią pa-
baigą kaip savaime išsipildančią pranašystę Greimas 
jau yra aprašęs esė „Jazminų kvapas“: „Atsisakymas, 
artikuliuotas figūratyviniu būdu, yra nedviprasmiškas 
ir kelis kartus pakartojamas, jis eina nuo išorės link 
vidaus; iš pradžių ji nutraukia savo pratimus, meta 
žvilgsnį į išorę, tarsi norėdama sugrąžinti parką į jo 
vietą, užskleidžia savo vidinį gyvenimą „sunerdama 
rankas“ ir geidžia sau vietoj šios atmestos tikrovės 
ilgų skaitymo dienų“ (Greimas, 1991, p. 191). Kores-
pondencijos pertrūkis sukelia keistą įtarimą ir galime 
susipainioti – skaitome „Jazminų kvapą“ ar Greimo 
ir Aleksandros susirašinėjimą. Toji ištikusi, nemalo-
ni savijauta apverčiama ir aprašoma ne stebėtojo, o 
stebimosios (figūratyvinio atlikėjo) juslėmis: „jai at-
rodo, kad jazminas ją „įžeidžia“, – užbaigia, su šia 
„kūno pasija“, vos įžvelgtą esthesis“ (ten pat). 

– jOlita linKEVičiūtė –

straipsnis parengtas pranešimo, skaityto mokslinėje 
konferencijoje „algirdas julius greimas intelektualinėje 

egzilio istorijoje“, pagrindu

 

Mieli šatėniečiai!

Mūsų leidinį galima užsipre nu me ruoti lie tu vos 
paš tuose arba internetu www.prenumeruok.lt. 
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kiekvieno mėnesio 26 d. 

Mėnesio prenumeratos kaina – 2,40 Eur. 
Mūsų indeksas 0109. 

Mėnesio prenumerata į užsienį kainuoja 5 Eur. 
už sienyje gyvenantys skaitytojai gali užsi sa ky ti 

re dak ci jo je, at siųs ti če kį re dak ci jos ad resu 
VšĮ „Šiau rės at ėnų fondas“, Mė si nių g. 4, 

01133 Vil nius, arba pinigus pervesti į sąskaitą 
banke „swedbank“ lt36 7300 0100 0000 7071. 
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ga li ma ras ti Vilniaus kny gy nuo se 
„aka de mi nė kny ga“, „Eureka!“, 

„Keistoteka“ ir „Mint Vinetu“.

Galeonas
Pajūrio baro terasoje sėdi senis ir vaikas. Jūra jau 

apsivaliusi po audros, ir smėlis jau apklotas rausvais ir 
karčiais dumbliais. Vandenys jau beveik nurimę. Senis 
pirštu rodo vaikui į tyrinėtojų laivą ties horizontu, jis 
traukia iš bedugnės piratų galeoną, kadaise nuskendusį 
jūroje. Žiūrėk, kalba senolis, šis laivas turi kraną, kurio 
grandinė buvo panirusi į tūkstančio metrų gylį, ir ten 
tarp laivo apsiuvų prikabinta kamera rodė skrynias, in-
dus, ginklus ir rausvos spalvos undinę, išraižytą bušpri-
te. Kabinoje buvo matyti vis dar čia tebesanti kapitono 
kaukolė, karūnuota įvairiais moliuskais. Vaikas pradeda 
svajoti plačiai atmerktomis akimis.

Visi mūsų žaislai sulūžo, išskyrus tuos pasakojimus, 
kuriuos mums kas nors pasakojo vaikystėje ir kurie vie-
naip ar kitaip mus visada nukelia į lobių salą. Atsira-
dus galimybei į paieškas pasitelkti palydovus, dabar jau 
žinoma, kad jūrų gelmėse tūno ne mažiau kaip keturi 
tūkstančiai įvairiausių laivų. Triremos, karavelės, gole-
tos, galeonai – kiek daug jų nuskendo per visą istori-
ją! Tie, kas Viduržemio jūroje buvo dievai, Karibuose 
ir pietinėse jūrose – piratai. Kaip kiekviena bedugnė 
saugo savo nugrimzdusius herojus, taip ir mūsų vaiz-
duotėje panardinti giliausi troškimai. Dabar yra įmonių, 
iškeliančių į paviršių šiuos nuo aukso ar marmurinių 
skulptūrų apsunkusius laivus, visai kaip ir apmąsty-
mai ištraukia į paviršių simbolinius vaizdinius, kuriuos 
smegenys kuria sapnų tamsybėse, o vėliau iškelia į die-
nos šviesą.

Senolis pasakoja vaikui istoriją apie piratus, o vaiz-
duotėje nukeliauja į išsvajotąjį laivą, kurį valdo pira-
tai berberai, atplaukę į pajūrį pagrobti pačių gražiausių 
moterų. Senolio atmintyje taip pat praskrieja senos isto-
rijos apie Sindbadą ir kapitoną Nemą, istorija apie lor-
dą Džimą bei daugybė kitų pasakojimų, kurie yra tarsi 
vaikystėje dovanų gauti žaislai, taip niekada ir nesulū-
žę. Ir dabar šie pasakojimai kyla paviršiun ir pasilieka 
jo vaizduotėje bei skęs mintyse tol, kol pasieks sapnų 
dugną. Ir kai senolis mirs, o jo kūnas, lyg pralaimėto-
jų laivas, nugrims giliai į bedugnę, vieną dieną vaikas, 
prisiminęs jo pasakojimus, tarsi tikras laivų tyrinėtojas, 
gelbėjantis piratų galeoną, apsunkusį nuo aukso ir mar-
murinių skulptūrų, su bušprite išraižyta sirena, išlais-
vins jį iš vandenynų glūdumos.

Trumpoji ispanakalbių proza

atkelta iš p. 13

anDrÉs ibÁÑEZ
(g. 1961)

Bandito moteris
Kinijoje, šiaurinės upės provincijoje, pasakojama 

daugybė istorijų apie bandito Sano moterį. Vieni sako, 
kad ji buvo mokesčių rinkėjo dukra, kiti teigia ją buvus 
kilmingo kraujo, nors tai mažai tikėtina. Bandito Sano 
moteris buvo vardu Baltoji Kamelija. Ją dar visai jau-
nutę pagrobė banditai ir pasiėmė su savimi į Debesų 
kalną (kai kuriems tai yra sielos kalnas). Banditai vedė 
mergaitę siauru kalnų takeliu banditų karaliui, visaga-
liam Sanui. Iš viso buvo penki belaisviai: Baltoji Ka-
melija, jos tėvai, sena tarnaitė ir jauna kambarinė.

Sanas tuo metu buvo pačioje savo galios viršūnėje: 
valdė visą kraštą, o jo šlovė nepaliaujamai plito per ly-
gumas, skverbėsi per kalnų perėjas ir tarpeklius, sklido 
tarp žemyn upe plaukiančių laivų – iš lėto, bet be per-
stojo keliavo tolyn kartu su karavanais. Net ir pačiam 
vienvaldžiui dėl to darėsi neramu.

Baltoji Kamelija nebuvo labai graži: liesa ir kaulėta, 
siauromis sausomis lūpomis, rudaplaukė, nuotaikingai 
žibančiomis akimis. Bet jau tuo metu, nors tebuvo dar 
mergaitė, jos veide galėjai įžvelgti nepatiklumą ir išdi-
dumą. Visi belaisviai puolė ant kelių priešais banditą 
Saną, tikėdamiesi išsigelbėti. Visi, išskyrus Baltąją Ka-
meliją. 

– Nagi, lenkis iki pat žemės, mergaite, – paliepė ban-
dito parankiniai. 

Vienas iš jų prisiartino, norėdamas paraginti Kameli-
ją kardu, bet banditas Sanas jį sustabdė.

– Tu manęs nebijai? – paklausė mergaitės.
– Bijau, – atsakė ji, drebėdama nuo galvos iki kojų, – 

bet žinau, kad vis tiek mane nužudysi. Jeigu mirdama 
žiūrėsiu į žemę, tai keliausiu į pragarą. Noriu mirti, 
žvelgdama į dangų.

Banditas nusijuokė. 
– Mergaite, – tarė, – tu tiki tokiais dalykais? Nėra nei 

dangaus, nei pragaro. 
– Šito nei tu, nei aš nežinome, – atsakė Baltoji Ka-

melija.
Banditas nutilo ir įniko įnirtingai glostyti sau barzdą, 

o tai reiškė, kad jis giliai susimąstęs. Mergaitė stovėjo 
priešais, žiūrėdama jam į akis, o kiti belaisviai klūpėjo, 
kakta liesdami purvą. 

– Nori išgelbėti savo gyvybę? – paklausė banditas. – 
Aš tau dovanosiu gyvybę, jeigu nužudysi kitus.

Baltoji Kamelija atsisakė jai pasiūlyto kardo ir pa-
sirinko trumpą durklą. Vieną po kito ji nužudė visus 
keturis belaisvius, bet prieš perpjaudama gerklę kie-
kvienam prisakė pakelti akis ir žiūrėti į dangų, gandrų 
ir vanagų šalį – nemirtingųjų buveinę.

Vertė Ieva Kerzaitė
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Paskutinis bulius
Pravėrus duris didelė moteris mane atidžiai nuo 

galvos iki kojų apžiūri ir glaudžiau susupa savo 
dideles paslaptis chalatan. Aišku. Paslaptys skir-
tos ne man. Pasitraukus praleidžia vidun, sau už 
nugaros užtrenkia duris ir parodo ranka priekin. 
Kelio atgal nebėr, einu priekin, kur parodytas. Eit 
visai netoli. Miegamajam, lovoj, guli mažas žmo-
gus. Po gausybe įrėmintų nuotraukų su buliais ir 
matadoru. Matadoras visur tas pats, buliai, ma-
tyt, skirtingi. Matadoras azijietis, didele plaukų 
kupeta ant galvos. Jaunas, grakščiai pasitempęs, 
toks panašus į balerūną ir savim pasitikintis...

– Aš buvau jo šukuosenų modeliuotoja, – pa-
gavus mano susidomėjusį žvilgsnį tylą nutraukia 
moteriškė, plačiai nusišypso ir paleidžia iš rankų 
chalatą. Tas irgi pradeda atitinkamai šypsotis.

Pagarbiai ją apžiūriu: ne kiekvieną dieną sutik-
si tokios retos profesijos žmogų. Jau noriu klaust 
apie matadorą ir kaip jam baigės, bet moteris 
skaito mano mintis ir idant negaištume laiko, 
griebia jautį už ragų:

– Dabar nebėr ko modeliuot, – glosto vyriškio 
pliką galvą, kartu pastatydama mane į vietą, t. y. 
kad matadorai gali mirt ir lovoj, pusiau nukvakę.

Tikrai, vyriškis lovoj irgi azijietis. Beje, tai vie-
nintelis panašumas, kurį galiu atrast, vėl žiūrė-
damas į nuotraukas. Jos žymiai įdomesnės negu 
galų gale Alzheimerio buliaus lovon pargriautas 
matadoras. Mano turimom žiniom, toj pozicijoj 
būt jam likę šeši mėnesiai ar mažiau. Bet moteris, 
matyt, nėra linkus taip ilgai laukti.

– Kiek kartų vežėm taksi atgal iš Tichuanos 
sulaužytais šonkauliais, meluodavom sveikatos 
draudimo kompanijoms, kad jis nuo laiptų nukri-
to, – bosu sugriaudi moteriškė, žengdama žingsnį 
artyn ir merkdama man akį.

Matyt, tam, kad ir aš būčiau to mažo suokalbio 
dalyvis. Besišypsantis chalatas irgi, rodos, linkęs 
priimt suokalbininką išskėstom rankom ir rodo 
daugiau, negu tokiais atvejais priklauso. Matado-
ras abejingai stebi lubas: mirs lovoj, kaip koks 
generolas. Didelė moteris viena ranka pasimo-
deliuoja sau plaukus, kita kažką nuima man nuo 
peties. Ranka sunki. Girdžiu, kaip suošia korida. 
Nei aš grakščiai nuaugęs, nei savim pasitikintis, 
siunčiu žinutes telepatiniu būdu moters pusėn. 
Taip pat ir su buliais neturiu nieko bendro... Tuo 
tarpu chalatas suokalbiškai apnuogina dar ir vie-
ną petį. Ryšys yra.

– Bulių reikdavo nusipirkt pačiam, – moteriškė 
vis labiau įsijaučia. – Kainuodavo 1 000 dolerių.

Suklūstu. Kaina skamba pamaloninančiai: jei-
gu jau už tūkstantį. Be to, ir kainos nuo to laiko 
turėtų būt sukilusios. Kol galutinai nesusitarėm, 
pasislenku arčiau abejingojo matadoro. Ne dėl 
to, kad pasiteiraučiau apie kainą. Greičiau dėl 
moralinės paramos. 

– Kodėl smaigsto durklus į sprandą? – greit 
bandau susirinkt informaciją dėl visa ko, jeigu 
nesutartumėm dėl kainos ir tektų susiremt.

– Ten širdis, – sako didelė moteris ir vaizdumo 
dėlei abiem rankom pradeda ieškot savosios. 
Sekas jai sunkiai, dėl to kalta įspūdingo dydžio 
krūtinė. 

– Geri matadorai pataiko iš pirmo karto, – taip 
ir neradus kalba toliau, merkdama man akį. – Už 
tai gauni buliaus ausis ir uodegą. Vadinasi perfect 
kill, – nesiliauja informavus. – Bet tokių yra labai 
mažai. Dažniausiai gauni tik vieną ausį. Dešinę, – 
prideda ir kambary pasidaro trošku.

Langai uždaryti, užuolaidos užtrauktos. Jeigu 
ir šaukčiau, ne ką tepadėtų. Tokie pareiškimai, 
įlėkę per vieną ausį, per kitą neišlekia. Blogiausiu 
atveju ausį galima prisiūti, lenda mintis į galvą. 
Tada liktų tik moralinė trauma.

– Kaip aš į jį žiūrėdavau, – vėl susiima abiem 
rankom už vietos, kur turėtų būt širdis.

Apžiūri nuotraukas ant sienos, pabučiuoja sa-
vo pirštų galiukus ir jais paliečia matadoro veidą 
nuotraukoj. Jau labai jai anas prie širdies. Mano 
akivaizdoj vyksta drama. Labai didelė drama.

– Ar žinai, kad ta kova – tai mistinis ritualas: 
tarp žmogaus ir žvėries, žmogaus su pačiu sa-
vimi, Kristaus su demonu?

Tema būtų įdomi ir netgi intriguojanti, kito-
kioms aplinkybėms susiklosčius, raudona nosi-
naite mojuodamos pralekia mintys. Bet kur tas 
Kristus, kai jo reikia, čia jau aš pats sau sakau, 
pavydžiai nulydėjęs mintis į tolį. Jos ten nulėks, 
pasislėps ir sugrįš, kai nereikia. O kur man dė-
tis?

Moteriškė pasirausia stalčiuj ir ištraukia kažką 
panašaus į šventą paveikslėlį. Matyt, idant pa-
brėžtų mistinę mūsų susitikimo pusę. Jei kartais 
būčiau vienas iš tų, lėtai susigaudančių situaci-
joj. Paduoda man ir stebi. Ir tikrai: ten nupieš-
ti pirmieji krikščionys, koliziejuj kovojantys su 
liūtais, t. y. palikti likimo valiai. Nedidelė man 
paguoda. Kitoje pusėje matadoro vardas, kovos 
data ir vieta. Jėzaus ir ten nė kvapo. Ir kas galėjo 
pagalvot, kad viskas taip susikomplikuos.

– Visad žinodavau, kad sugrįš, – sako man, 
įdėmiai stebėdama, ar supratau tą gilią mistinę 
prasmę.

Esu paliktas likimo valiai, kur čia nesupra-
si. Bet kodėl aš, spygteli vidinis balsas, gilios 
prasmės neįžiūrėjęs. O gal aš visai ne aš, akimirką 
aptemsta protas ir nušvinta galimybė peržengt 
save ir praplėst sąmonę ne psichotropinėmis 
medžiagomis. Gal aš – matadoras su durklu 
rankoj, minia, sulaikius kvapą…

– O paskui mes mylėdavomės, – sako ji ir už-
merkia akis.

Bet labai neilgam, matyt, kad neišleistų manęs 
iš akių. Liežuviu sudrėkina savo putlias lūpas. O 
mano rankos tuščios, nei durklo, nei raudonos 
skraistės. Ir net dėl kainos nesusitarta. Matado-
ro lova pristumta prie sienos, ratu neapibėgsi. 
Minia sulaikius kvapą laukia… Girdžiu buliaus 
šnopavimą. Ne, čia tik vyriškis lovoje įraudusiu, 
įtampos kupinu veidu, lyg stumtų akmenį į kalną. 
Kelias į žūtbūtinį mūšį? Dar kiek pakovojęs, bet 
tik su savim, lengviau atsikvepia ir nurimsta. So-
drus, gyvenimo svorio kupinas kvapas pasklinda 
aplinkui. Didelė moteris, staiga sumažėjus, ap-
eina mane ratu ir praveria langą. Glaudžiai su-
sisupa chalatan: skersvėjis traukte traukia lauk 
romantiką. Korida eina netikėta linkme, t. y. į pa-
baigą. Giliai įkvepiu ir slapčia dėkingai merkiu 
matadorui akį. 

Didelė moteris, prieš užverdama duris, atsidūsta.
– Tau dar nepapasakojau, kaip, prieš išleisdami 

bulių į areną, kartais jam į lytinius organus įvary-
davom adatą, – sako. 

– ROLANdAS KAUšAS –

EDvINAS vALIKONIS
nepadorus
mes susitikome bare,
mūsų buvo du,
a) aš ir b) tu

aš apžiūrėjau tave nuo a iki z,
tu mane – nuo a iki b,
– ir tau pakako

aš priėjau ir tariau – labas,
tu man atsakei – laba,
kaip dažnai vyriška giminė
lietuvių kalboje gauna papildomą s,
– s-s-s-s-seksizmas

aš kažko klausiau,
klausimą, pamenu, baigiau žodžiu – gerai?
na, norėjau baigti, bet baigiau žodžiu – gersi?
– per daug pratęs prie klaviatūros,
kur a ir s – kaimynės,
prašoviau,
supainiojau –
tačiau vis tiek man atsakei – aha,
į ką ataidėjau jau be a – ha,
– gerai

mes ragavom degtinę,
iki man paklausus – dar degti-
atsakei – ne

mes ragavom viskio,
mes ragavom visko, be i,
mes ragavom visko, iki i,
abėcėliškai:
a – amareto, b – brendžio,
c – cosmopolitan, d – daiquiri
– e, e, e, e, e – ne per daug? –
f – fireball, g – gin and tonic,
h – hennessy...

mes ragavom visko,
iki i-, iki i-, iki i-
– iki tau pakako

pamenu,
taksistui rėžei – vežk bet kur,
taksistas perklausė – vežt tai vežt, bet kur? kur?
– parsiradom prie mano durų

pamenu,
aš tau parodžiau kambaryje lovą,
o tu pamatei manyje sugulovą
– gerai

pamenu,
aš santūriai dūsavau – m, m, m,
tu kartojai – o tai, o tai, o tai,
– na, būtum baigus, matyt, būtum sakius – o taip

o rytas buvo nepaprastas,
ne tas žodis,
– rytas buvo prastas,
tas žodis

toks vat ir nuotykis,
viena klaida,
girta –
ir ta be g ir be taško

toks vat ir nuotykis,
viena klaida –
na, bet jei klaidos būtų trys,
būtų ne nuotykis,
o nuotaka


