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Slavistikos katedroje visais metų laikais reikėdavo sėdėti su striuke, šaliku ir pirštinėm
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Vakarais Lazdynų baseino takeliai priminė lovius sriubos su frikadelėmis
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Kad nežinau, kur kablelio reikia, todėl dedu tašką

		

Kaip randasi ir dingsta
linksmumas?
Jei ir turiu ką paliudyti, tai tik monotoniją ir nuolatinį dalykų kartojimąsi. Kiekvieną rytą tas pats kelias ir to paties
maršruto autobusas, vežantis mane (ar tikrai mane?) į darbą
miesto, kuriame jau praleidau trečdalį savo gyvenimo, pakraštyje. Miesto ir priemiesčio pavadinimai nėra tokie svarbūs – tai galėtų vykti ir bet kuriame kitame vidutinio dydžio
Rytų Europos (gal net nebūtinai Rytų ir Europos) mieste.
Tiesą sakant, savaip žaviuosi tais besikartojančiais rytais – jų konsteliacija, gimstančia iš autobuso kelyje besirandančių kalvų, apaugusių medžių eilėmis, ir jau gerokai
pavytusių, tačiau dar gebančių seksualiai sudirginti kepėjų,
sėdinčių ant viešų viešojo transporto sėdynių. Jos dirba ceche netoli mano darbo vietos.
Tų pavytusių kepėjų pavytę ir vis tie patys pašnekesiai
apie kažkokius jų įpročius ir papročius, kurie, tiesą sakant,
irgi nėra labai svarbūs, kaip ir miesto, kuriame tie įpročiai
ir papročiai reiškiasi, pavadinimas, mane po truputį ir vis
labiau išvaduoja iš buvimo savimi naštos. Šiuo atveju man
svarbus ne tų kepėjų individualumas (todėl nesirengiu atpasakoti jų pokalbių), bet tai, kad jos kaip tik jo stokoja.
Man jos svarbios tik tiek, kiek yra gryna forma be turinio, ir
tik tiek, kiek savo beprasmiškais judesiais bei gestais emanuoja tuštumą, apvalytą nuo nereikalingų prasmių ir visokio
pobūdžio egzistencializmo apraiškų, kurios neva turėtų būti
kažkam svarbios.
Man patinka, kad tai vyksta beveik kiekvieną mano rytą
nuo pirmadienio iki penktadienio, nes tai, kas vyksta, veikia
mane kaip mano trintukas. Kepėjos ir visokie statybininkai
bei geležinkelio darbuotojai leidžia man nebūti savimi, nes
būti savimi yra kančia, nes manasis „aš“ yra nepakenčiamas
tipas. Geriausia būti šiaip, be jokių „aš“ priemaišų (nors tai
iki galo ir nepasiekiama), nes kur atsiranda „aš“, ten dingsta
bet koks linksmumas – lygiai tą pačią akimirką, kai tik tas
„aš“ ima ieškoti bent vienos to linksmumo priežasties ir, žinoma, nė vienos nesuranda.

Tomas Petrulis

Apie gyvenimą praktinį
(iš kažkieno laiško
nematomam adresatui)
Kad ir ką darytum, visada svarbiausia taikyti teisingą
veiksmų seką, teisingai – adekvačiai – reaguoti į visokius
dirginimus ir situacijas, nes niekam išties neįdomu, ką galvoji ar kaip egzistuoji. Gali būti, kad esi visiškas idiotas,
žmogus be minčių, be jokių „vidinių monologų“, netgi be
sąmonės, gali net neturėti jokių organų, nieko tokio – didelė
tikimybė, kad niekas to nepastebės, jei teisingai atliksi veiksmus, pagal jų eiliškumą, kad ir kas esi – stalius ar poetas. O
jeigu dar, net nevaidindamas, tiesiog automatiškai, sugebėsi
suvaidinti, kad egzistuoji, kad priklausai subjektų kategorijai, – tai tu tada esi dievas (gal net iš didžiosios raidės).

Pylimo gatvės centre, tarsi pakibęs balandis stovėjau, apdujęs stovėjau. Buvau savo laiko stūmoklis, tiksliai nežinantis,
kur su laiku save stumti. Gatvės pilvo gurgimo klausiausi,
pilvą raižė pikti troleibusai. Gatvės pilvo labai man pagailo. Tad suradęs jos bambos skylutę šnabždėjau nuožmiems
troleibusams, kad liautųsi. Bet jie nenustojo judėję ir mane
nugalėjo.

Rankos
Po to, kai akis pažiūrėjo į saulę, jos žmonos rankos pasidarė daug gyvesnės ir raudonesnės, negu šiaip sau būna jos
rankos. Ir visų žmonių rankos jau buvo daug gyvesnės ir raudonesnės, netgi ryškiai raudonos buvo jų rankos. Tokios gyvos, kad net žnaibyti ėmė akies žmonai mėsas jos nuosavos
rankos ir net liepė vadinti jas žnyplėmis, nes draugaus jos su
žmona nuo šiol ir gyvens, ir kartu išdykaus, ir viską darys
kartu, ir judės atbulai saulės puodo dugne, o su jom ir pasruvus akis. Mat šovė visoms joms mintis, kad reikia judėti
atgal, drauge su visa žmonija, ir net laikas prie jų prisijungs.

Galas

Iš judėjimo užrašų
apie judėjimą
Įsitikinimai, pasaulėžiūros, planai ir svajonės, ir kiti, be
abejo, atsitiktiniai, realybės suvokimo būdai, kuriuos įgyja
bei palaiko, prie kurių prisiriša žmonės, paslepia nuo jų bet
kokio judėjimo veidą, kuris visada pasirodo pačiu ne-tinkamiausiu metu, kad bent sekundės daliai iš jų atimtų tai, kas
taip ilgai ir su pasitikėjimu buvo puoselėta ir branginta. Veidą judėjimo, kurio prasmė ir pagrindas yra pats judėjimas,
kuris tam tikromis akimirkomis ima ir šypteli arba kyšteli
nosį iš už paties netikėčiausio gatvės kampo, – ir tada pasimato, kad medžiai ir žolės, debesys ir vėjai, skirtingai nei
teigia gamtininkai ir meteorologai, neturi judėjimo krypties
ir tikslo, taip pat ir gyvūnai juda, nes nejudėti negali. Žmonės irgi, kai eina ar važiuoja, tai eina ar važiuoja, tarkim,
visai ne į darbus ir ne atostogauti. Jie tik norėtų, kad taip
būtų, jie tik tuo labai tiki. Tiki, kad jų judėjimas turi kryptį,
kad jie juda ne inertiškai ir ne chaotiškai, kad jų judėjimą
lemia dėsniai ir taisyklės, priežastys ir pasekmės, ir nelinkę
pastebėti, jog juda tik todėl, kad juda. Juda, nes judėjimas
yra vienintelė jų ir visko, kas vienaip ar kitaip esti, buvimo forma, kuri kartais gali pasirodyti ir kaip nejudėjimas,
pavyzdžiui, kaip kad pasirodo statiškos akmenų eilės kapinėse. Tačiau juda ir akmenys, nes juda judančiojo sąmonė,
kuri judėdama patiria visas jai įmanomas judėjimo ir nejudėjimo formas, taip pat ir pačios savo, ir kūno, kuriam save
priskiria, su kuriuo jaučiasi nedalomai sujungta, judėjimus.
Tuomet kartu su judančiojo sąmone juda ir namai, ir stulpai,
ir šaligatvis po einančiojo kojomis, ir visi kiti dalykai, kurie
nejudėti negali.
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Raštelis iš miego
sutrikimų centro
Dažnai yra kalbama, kad reikia pasipriešinti, kad būtina
revoliucija, kad negalima susitaikyti, kad negalima likti ramiems ir abejingiems, kai tiek daug neteisybės, kad konformizmas yra ydingas. Iš tokių kalbų sužinau, kad negalima
valgyti gyvūnų, būti naciu ar komunistu. Tokios kalbos, nesvarbu – klausomos ar skaitomos, ramina kaip ir paukščių
giesmės, šaltinio čiurlenimas arba lopšinė. Todėl, kai negaliu užmigti, ilgai klausausi tų kalbų arba skaitau jas atsigulęs
lovoje. Kol pati kalba ima rodytis kaip ištisas konformizmas, ir tada ateina miegas.

Iš kalbančio stulpo
monologų
Visi balandžiai pamišo ir pradėjo poruotis su žemės ir
dangaus sritimis. Mačiau kiekvieną jų judesį, girdėjau kiekvieną atodūsį, žinojau jų planą viską apšikti, nes stovėjau

Ji juokėsi garsiai ir gašliai – stora, ryškiai pasidažiusi merga. Jos didelis kūnas, įspraustas į aptemptą, juodais ir baltais dryžiais dryžuotą suknelę, virpėjo nuo pasitenkinimo.
Ji buvo pati gražiausia mano kada nors sutikta baisybė, pati
įdomiausia tą vakarą Žemės planetoje pamatyta zebrė arba,
veikiau, gal grybas, savo nuodinga grybiena užpildęs visą
baro patalpą. Todėl negalėjau ja nesižavėti, žavėtis ja privalėjau. Ji buvo lyg išvirkščias moralinis imperatyvas.
Mes abu buvome ne vieni. Koks iš tiesų skirtumas, su kuo
mes tada buvome. Jų nesirengiu aprašinėti, nes nuo tos akimirkos, kai ją pamačiau, man ėmė egzistuoti tik ji, prakaituota ir įžūli.
Kaipmat patekau į jos įtakos sferą, į jos gravitacijos lauką,
užmezgiau su ja dvasinį pokalbį. Tapau jos mažuoju palydovu su vienu, tačiau vis labiau aktyvėjančiu ugnikalniu, kuris darydamasis vis gyvesnis grasino savo lava užlieti visas
įmanomas mano ertmes, ir jeigu tą akimirką būčiau buvęs
žmogumi, o ne dangaus kūnu, man būtų grėsęs pirmojo
laipsnio nudegimas ir odos persodinimas – sakyčiau, puikus
kokteilis pavasario pradžiai.
Jutau, kaip ji prie manęs palaipsniui artėja, kaip jos atmosfera vis labiau mane uždega, kaip vis labiau išsimušu iš savo
orbitos, kad nebepadeda atsigauti net alaus kriokliai ir shotų
kirčiai, kuriuos jos karštis vis labiau garino.
Ji siuntė man mano ir, atrodo, savo mirties ženklus. Savimi spinduliavo man žinią, kad po susidūrimo su ja nei aš,
nei ji daugiau nebebūsime tokie patys, kad mus ištiks svilinanti lemtis, kuri galbūt primins degančio tvarto liepsnose
besiblaškančius gyvulius arba Holivude surežisuotą avariją,
kai liepsnos apima sudaužyto automobilio salone įstrigusius
žmones.

Apie nuotykį Tapataus
Sau Subjekto
Tapatus Sau Subjektas pakirdo ir kėlėsi anksti. Greitai
susitvarkė ir maždaug po pusvalandžio, stumdydamasis su
kitais keleiviais, jau lipo į x maršruto troleibusą, kuris jį turėjo nugabenti į centrą. Taip ir nutiko, nepaisant tylaus protesto mažosios moters, kurios veidą prie viešojo transporto
priemonės lango stiklo kuprine prispaudęs laikė gerai įmitęs ir pernelyg nerūpestingas moksleivis. Atsidūręs centre,
dar gerokai prieš savo susiliejimo su slidžiu ofiso planktonu
laiką, Tapatus Sau Subjektas nutarė šiek tiek pasivaikščioti
ir pasidaryti nedidelę rytinę ekskursiją. Reikėtų paminėti,
Nukelta į p. 6 
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Politinė greitakalbė ir Korėjos karo vaiduokliai
Vieno galingiausių pasaulio žmonių retorika, kurios
apraiškos dažniausiai sutelpa į 140 spaudos ženklų ilgio
„Twitter“ pranešimą, tikrai nėra sudėtinga. Ši primityvi
ir nuoširdžiai stačiokiška politinė kalba lėmė Donaldo
Trumpo pergalę 58-uosiuose JAV prezidento rinkimuose,
bet ar ji gali įžiebti tikrą konfliktą Korėjos pusiasalyje?
Vargu.
Praeitą savaitę valstybinė Šiaurės Korėjos žiniasklaida atskleidė kariuomenės planus paleisti keturias raketas
Guamo link. Ši Ramiojo vandenyno vakaruose esanti neinkorporuota JAV teritorija, turinti mažiau nei 200 tūkst.
gyventojų, verčiasi turizmu ir amerikiečių karinių bazių
aprūpinimu, o pastarosios užima apie trečdalį salos teritorijos. Tad nenuostabu, kad sulaukus tokių grasinimų
D. Trumpas griežtai priminė, kad jeigu jau Pchenjanas
elgiasi „neišmintingai“, tai JAV karinis arsenalas yra visiškai paruoštas (kaip praeitą penktadienį buvo paskelbta
jo „Twitter“ paskyroje, locked and loaded).
Kim Jong-unas pagaliau sulaukė savęs verto choleriko
kitoje Ramiojo vandenyno pusėje. Šis „pasaulis dar niekuomet nematė tokių neatsakingų žmonių, žaidžiančių atominiais ginklais“, straipsnyje „It takes just one madman
to press the button. We have two“ rašo britų leidinio „The
Guardian“ žurnalistas Nickas Cohenas. Štai kaip klasikiniai Holivudo filmai apie Šaltąjį karą tampa realybe.
Taigi, Guamo krikščionių bendruomenė pradeda aktyviai melstis, o salos gyventojams pradedami dalinti vadovai, patariantys, kaip elgtis branduolinės atakos atveju.
Kinija įveda ekonomines sankcijas, net Japonijos pradinėse mokyklose prasideda aktyvesni mokymai, kaip elgtis evakuacijos nuo balistinių raketų atveju.
D. Trumpas tuo metu kovoja dviejuose frontuose: įsižiebus žodžių (kol kas) karui su Šiaurės Korėja, jis šiaip
ne taip bando malšinti vietinę Šarlotsvilio (Virdžinijos
valstija) krizę, sukeltą baltųjų ultranacionalistų (ironiška,
savo paties elektorato). Kaip teigia BBC žurnalistas Anthony Zurcheris, būtent Šiaurės Korėja ir Šarlotsvilis yra
pirmieji ašiniai jo prezidentavimo egzaminai (straipsnis
„Why Trump’s reactions to N Korea and Charlottesville
are no surprise“).

Priežasčių ruoštis karui yra
Yra ne vienas požymis, rodantis, kad šiomis dienomis
konflikto tikimybė yra gerokai didesnė negu bet kada
anksčiau. Kim Jong-unas tikrai nėra labai suinteresuotas
tokiais dalykais kaip tragiškos savo šalies piliečių gyvenimo kokybės gerinimas, nes žaisti su ginklais gerokai
įdomiau. Šių žaidimų mastais jaunasis lyderis pranoksta
savo pirmtakus kelis kartus.
Deja, ši Azijos komunistinė distopija yra viena iš nedaugelio pasaulio šalių, pasiruošusių ir galinčių beatodairiškai pradėti konvencinį karą. Pagal dydį Šiaurės
Korėjos kariuomenė yra ketvirta pasaulyje: joje tarnauja
daugiau kaip milijonas žmonių, tai sudaro apie 5 proc.
visos šalies populiacijos (Council on Foreign Relations
duomenys, skelbti tekste „North Korea’s Military Capabilities“). Aktyvaus ginklavimosi nestabdo jokios sankcijos, nes kas jau kas, bet lyderis tikrai nebus empatiškas
dėl jo mirti pasiruošusių tautiečių gurgiantiems pilvams
– pernai Šiaurės Korėja įvykdė du branduolinio ginklo
bandymus ir 24 balistinių raketų testus. Anot ekspertų,
per kelerius metus šalis gali sukurti atominį ginklą, kuris
pasiektų ir pagrindinę JAV teritoriją (rašoma portalo „Al
Jazeera“ straipsnyje „North Korea says it’s not afraid of
US military strike“).
JAV prezidento komentaras – Šiaurės Korėja elgiasi
„labai labai blogai“. Eilinis Šarlotsvilyje protestuojantis
baltasis vyras ploja katučių, nes prezidentas į jį kreipiasi paprastai ir aiškiai: baltame ir juodame pasaulyje yra
Amerika su draugais ir Amerikos priešai. Prisiminkime,
kad kalbama apie šalį, kurioje dvipartinė sistema prisidėjo prie ganėtinai primityvaus politinių pažiūrų suvokimo
ir kurioje vyrauja supaprastintas įspūdis, kad štai Europą
valdo komunistai (pernelyg nesigilinant į platų spektrą
čia vyraujančių politinių -izmų). Kai pagalvoji, D. Trumpas čia gal net „labai į temą“.

Fašistinio kalbėjimo
primityvumas ir Umberto Eco
Kad žodžiai yra tik vėjas, pakartoja ne vienas George’o
R. R. Martino epo „Sostų karai“ personažas (angl. words
are wind). George’as Orwellas rašė apie lakų, eufemizmų
kupiną politinį kalbėjimą, atitolinantį klausytoją / skaitytoją nuo tikrovės, o Umberto Eco tvirtino, kad lygiai
taip pat nuo realybės atitolina ir mąstymą užgniaužia primityvi retorika. 1995 m. „New York Review of Books“
pasirodė „Ur-Fascism“, U. Eco esė, kurioje pateikti 14
punktų turėtų padėti atpažinti fašistą, o 2016 m. žurnalistė Lorraine Berry šiuos punktus grakščiai ir išsamiai
pritaikė D. Trumpo politiniam stiliui (jos tekstą „Umberto
Eco on Donald Trump: 14 Ways of Looking at a Fascist“
publikavo portalas „Literary Hub“).
Labiausiai dėmesio čia yra vertas keturioliktas punktas:
jame nurodoma, kad fašistinę retoriką galima atpažinti iš
„skurdaus žodyno ir primityvios sintaksės, kurie riboja
kompleksinio bei kritinio mąstymo instrumentus“. Visos
locked and loaded ir fire and fury remarkos dėl to ir yra
grėsmingos, nes sudaro įspūdį, kad pasirinkimo nėra.
Kita vertus, analitikai pažymi, kad šiaip jau JAV karinis
arsenalas locked and loaded yra visuomet ir kad į šiuos
žodžius verčiau žiūrėti ne kaip į grasinimą realiu konfliktu, bet kaip į paprasčiausią perspėjimą apie pakitusį JAV
užsienio politikos toną. Šalies tarptautiniai santykiai
D. Trumpo eroje tikrai nebus nuoseklūs, tačiau viena aišku: vadinamosios strateginės kantrybės laikai baigėsi.
Pradėdama konvencinį karą, Šiaurės Korėja save aiškiai pasmerktų savižudybei. Bet ar tai būtų priežastis karo
nepradėti, pasakyti sunku, nes kalbama apie beprotišką
režimą, kurio logiką perprasti gali ne kiekvienas. Šiaip
ar taip, politinius poslinkius lemia gilesni, istoriniuose ir
diplomatiniuose kloduose nusėdę motyvai, o ne skambios
beatodairiškos frazės.

– Marija Sajekaitė –

Atsisveikinimai
Mergelė Marija, kasmet rugpjūčio viduryje imama į
dangų, reiškia didelį atsisveikinimą. Tirpsta ir sutirpsta
vasaros mėlynėje Dievo gimdytoja. Pagirta tarp moterų,
pilna malonės, ankstesnė už nuodėmę, Bernanoso apibūdinimu. Nueina dabar patyliukais, lyg paskutinė atostogų
diena. Kad ir tariame toliau: Sveika, Marija, tas kreipinys
jau į skaistų rūką, į nežinią, į kūną ir sielą, kurių teisėtai
pageidavo dangus.
Myliu šią šventę. Ji – kaip kiekvienos išleistuvės. Gražus, ramus išsiskyrimas, atėjus metui. Verta jo mokytis.
Nesulaikysi, nepasisavinsi to, kas priklauso ne tau ir ne
žemei. Kuklios atsisveikinimo puokštės bobučių rankose
per Žolinės mišias. Aišku, kitų veidai kaip per šermenis.
Gailėtis ar nesigailėti tos, kuri mus palieka? Gal ten, anapus debesų, tikrai geriau? Ypač šventumui ir nekaltumui.
Netrukus pakils ir gandrai. Sako, jau dabar kyla Žemaitijoje. Pamažėliais skirstosi vasaroti parkakę artimieji,
stovyklautojai, visokie lankytojai. Gęsta vasaros nuotykiai. Šitiek atsisveikinimų, pakrypus metams rudeniop!
Sukant per „prancūzparkį“, jei spustelėtum mygtuką ant
akmeninio suolo, tau būtų priminta, kaip Mykolas Kleopas Oginskis atsisveikina su tėvyne.
Jaunas žvalus vyrukas, kandidatas į pranciškonus, pirmąsyk apsivelka vienuolišką abitą. Iškilminga ceremonija, vadinamosios įvilktuvės. Suvažiavę šeimos nariai,
būrys pačių pranciškonų, gausybė sveikinimų. Visiems
linksma, pakilu, o šešiametis berniūkštis, vos pamatęs
savo brolį apvilktą atgailos drabužiu, braukia vaikišką
ašarėlę. Neturėtų jam būti baugu tos rudos uniformos,
pažįsta pranciškonus. Brolio išeinančio jam gaila. Atėjo

Jėzus ir išsivedė. Vienuolis juk iš tiesų skiriasi su normaliu gyvenimu. Ir jeigu tas pašaukimas dar turi prasmės,
tai tik tiek, kiek jam ir toliau pavyksta būti išėjus iš šio
pasaulio. Vaikas jaučia, kad tai atsisveikinimas ir kad su
broliu, atsiradus Jėzui, kažin kaip baigta.
Prieš daug metų vienas draugas ryžosi bėgti į Vakarus.
Maskvos olimpinių žaidynių proga visoje Tarybų Sąjungoje buvo šluojami disidentai, narkomanai ir kitokie
nepageidaujami asmenys, tam draugui irgi grėsė areštas
ir daug lagerio metų, o kas tai yra, jis žinojo ne iš knygų. Buvo drąsus, protingas ir sukūrė genialų planą, kaip
pėsčiomis pereiti aklinai saugomą Suomijos sieną ir pasiekti Švediją, kur garantuota laisvė. Taip pat suprato, kad
pakliuvęs rusų ar suomių pasieniečiams bus apkaltintas
tėvynės išdavimu ir gaus mirties bausmę. Surizikavo. Tai
garsi, neįtikėtina istorija, stebuklingai pasisekusi, paties
bėglio vėliau smulkiai išpasakota. Man įstrigęs epizodas,
kaip jis prieš savo gyvybės ar mirties žygį Vilniuje atsisveikino su žmona. Iš Užupio, stumdama vežimėlį su
kūdikiu, ji palydėjo jį iki Šv. Onos bažnyčios. Ten turėjo
skirtis. Greičiausiai buvo sekami, todėl negalėjo atsirasti
nė menkiausio ženklo, kad atsisveikinama metų metams,
galbūt paskutinį kartą. Jokio apsikabinimo, bučinio,
ilgesingų žvilgsnių. „Iki. O dabar eik ir neatsigręžk“, –
tepasakė prie bažnyčios durų. Ji apsisuko ir nuėjo. Neatsigręždama.
Dar iš tų pačių laikų. Kadaise žinomas rusų poetas ir
bardas, vis išlydėdamas savo bičiulius į tremtį ar priverstinę emigraciją, skundėsi, kad jo ranka sukūdusi nuo nesibaigiančių atsisveikinimų. Pats jis žadėjo likti ir kantriai

tęsti išlydėtojo vaidmenį, bet galiausiai neištvėrė režimo
smūgių, pasirinko išėjimą, rodos, jau neįstengdamas su
kuo nors atsisveikinti. Ir to paskutinio, svarbiausio, sudie
nepasakė Paryžiuje.
Šventasis Raštas pilnas atsisveikinančiųjų. Apaštalas
Paulius, surinkęs Efezo krikščionių vyresniuosius, graudino, kad jie daugiau nebematysią jo veido. Bažnyčios hierarchai karčiai raudojo, kabinosi jam ant kaklo, bučiavo.
Jono evangelijoje Jėzaus atsisveikinimo kalba ištęsta per
kelis puslapius ir taip pat be gailesčio kerta: „Jūs manęs
nebematysite.“ Kiekvienos mišios yra priminimas, kad
Viešpats išėjęs. Du Senojo Testamento draugai, Dovydas
ir Jonatanas, slapta susitikę atsisveikinti, puola vienas kitam į glėbį ir bučiuojasi. Rembrandtas juos taip ir įamžino. Biblijos autorius pastebi, kad „Dovydas verkė ilgiau“.
Pamilsta, neatsargiai prisiriša ir šventieji.
Dėl to viso graudumo, kad Mergelė Marija mus palieka,
kad pabėga gandrai ir vasara, kad išeinama iš tėvynės ar
iš pasaulio, yra viena maža paguoda: anksčiau turėjo kas
nors būti. Kad atsisveikinant diltų, eitų liesyn ranka, prieš
tai negana tik šiaip paprasto labas.
Sudilusi dešinė, aišku, nėra itin patrauklu ir viltinga.
Gal todėl Michelis Tournier suaugusiuosius moko, kad
vaikams iki aštuonerių metų tiestų kairę ranką. Nereikia
pirma laiko jų gąsdinti.

– JULIUS SASNAUSKAS –
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Kalbų mirtis apsauga
Kaip madinga sakyti, savaitgalį paskyriau savišvietai. Už
poros savaičių Nacionalinės moksleivių akademijos vasaros sesijoje skaitysiu paskaitas apie kalbų mirtį. Kai vienas renginio organizatorių, prof. dr. Dainius Vaitiekūnas,
paprašė nurodyti paskaitų pavadinimus, ir aš atsakiau, kad
tiksliausia būtų parašyti, jog mgr. Kristina Tamulevičiūtė
skaitys paskaitas pavadinimu „Kalbų mirtis“, jis neatrodė
patenkintas. Švelniai tariant. Gi taip niūriai skamba, vaikai
nesupras. Reikia ko nors linksmesnio. Aišku, nė neketinau
ginčytis su profesoriumi. Jis mokinius pažįsta geriau už
mane. Mokyklą baigiau beveik prieš dešimt metų, nuo to
laiko su mokyklinio amžiaus žmonėmis beveik nesusidūriau. Tikrai neišmanau jų poreikių ir interesų. Kiek pamenu
save mokykloje, apie kalbų įvairovę pirmą kartą pagalvojau kokioje dešimtoje klasėje, kai mokytojai vos ne kasdien
pradėjo aiškinti apie artėjantį profiliavimą. Beje, po kelerių
metų, dar kartą pasikeitus sistemai, gimnazijoje aplankiau
savo rusų kalbos mokytoją, ir ji papasakojo, kad yra tokių
vienuoliktokų, kurie užsienio kalbų nesirinko iš viso. Na ir
puiku. Po kelerių metų tokie žmonės man padės užsidirbti
duonai, panašiai kaip aš padedu užsidirbti elektrikui, santechnikui ir mechanikui.
Baigusi mokyklą, įstojau į Filologyną studijuoti lietuvių
filologijos ir slovėnų kalbos. Kai manęs klausdavo, kodėl
toks keistas pasirinkimas, būdavau priversta susigėsti. Buvę klasiokai, kuriems pavyko įstoti į geresnes specialybes,
tiesiai į akis sakydavo, kad man „su galva negerai“. Čia
jau visai nesiruošiu ginčytis. Iš penkiolikos studijavusiųjų,
kiek žinau, daugiau mažiau pagal specialybę dirbame trys.
Ir visai ne dėl to, kad kiti nenorėtų. O ir darbo pokalbiuose potencialus darbdavys visada paprašo „paargumentuoti
bakalauro studijų pasirinkimą“ (čia tiksli citata). Atsakau,
kad gyvenime visada darau, ką noriu, įskaitant studijas ir
darbą, ir jau iš praktikos galiu pasakyti, kad pataikau tiesiai
į dešimtuką.
Beje, susidomėjimas slovėnų kalba nebuvo atsitiktinis.
Vienuoliktoje klasėje filosofinės etikos vadovėlyje aptikau
slovėno Danės Zajco eilėraštį „Tu sumokėsi už viską“, taip
patiko, kad grįžusi namo iš karto puoliau gūglinti kitų jo
eilėraščių lietuviškai. Neradau. Įtariu, kad ir tas vienintelis
ne iš originalo verstas. Ir kažkaip liūdna pasidarė. Norėjosi
daugiau, todėl kokiame trečiame kurse kelis išverčiau pati.
Aišku, Zajco poezija nebuvo argumentas studijuoti slovėnų kalbą (apskritai tose studijose man trūko literatūros), o
pelijanti Slavistikos katedra, kur visais metų laikais reikėdavo sėdėti su striuke, šaliku ir pirštinėm, nežadėjo jokios
perspektyvos, bet mintis mokytis retą kalbą man patiko. Netrukus tą patį prieraišumą pajutau ir kroatų, bosnių, serbų
kalboms ir katedroje likdavau „viršvalandžius“, po kurių
ilgai sloguodavau. Tų kalbų istorija, struktūra ar kiti lingvistiniai dalykėliai man nebuvo įdomūs. Traukė per kalbą
suvokiamas tautų gyvenimas, jų kultūra ir realijos. Po pirmų studijų metų apsilankiusi Slovėnijoje jaučiausi vos ne
kaip namuose, juk kalbėjau su slovėnais jų kalba! Kas, kad
baisiai laužyta – vis tiek bendravimo kokybė buvo nepalyginamai geresnė nei kalbant kuria nors lingua franca, pavyzdžiui, anglų.
Esu absoliučiai įsimylėjusi kalbas. Ypač mažąsias. Mane
be galo žavi tarmės. Kai žiūrėjau filmą „Jie parduoda ir lietų“, apsidžiaugiau, kad ausis jau skiria kelis ispanų kalbos
variantus. Ko gero, panašiai jaučiasi krepšinio gerbėjai, kai
jų komanda pataiko tritaškį. Potencialiems darbdaviams
nemeluoju – man mano darbo sritis labai patinka. Todėl
nedvejodama priėmiau pasiūlymą dėstyti mokiniams. Bet
prof. dr. D. Vaitiekūno argumentas apie vaikų gąsdinimą
pasirodė gana svarus, todėl nurodžiau, kad paskaitas galima
pavadinti „Kalbų apsauga“, ir dabar jis nudžiugo – siejasi su
gamtos apsauga, kaip žavu ir žaisminga! O mokiniai žodžių
žaismą mėgsta!
Taip prasidėjo šio savaitgalio savišvietos maratonas. Po
pirmų kelių valandų paskaitų planas atrodė maždaug taip:
kalbos gimimas, formavimasis, veiksniai, nulemiantys kalbos mirtį, ir tokie argumentai išsaugoti kalbą:
PIRMAS. Įvairovė yra reikalinga. Taip, šita banalybė galioja ir kalbotyroje. Pasižymiu, kad apie karus ir susijusias
lingvistines vingrybes čia geriau nutylėti. Vietoj to geriau
papasakosiu, kad Babelio bokštas – tik legenda. O jei ne
legenda – niekas nežino, kokia kalba tais vieningais laikais
kalbėta. Dar turiu pabrėžti, kad bendra kalba tikrai nebuvo
mokinių dievinama anglų. Ir juo labiau ne rusų, vokiečių,
ispanų, prancūzų ar dabar Lietuvoje taip garbinamos skandinavų kalbos. Jei tokia bendra kalba ir buvo, tai tikriausiai
hebrajų. Nors man labiau patinka aramėjų. Reikės pasakyti
mokiniams, kad šia kalba tikriausiai kalbėjo Jėzus Kristus,
ir susirasti pavyzdžių Naujajame Testamente (o jau čia įvairovės tiek, kad nors kastuvu kask). Tada – staigus šuolis nuo
religijos iki evoliucijos, kuri priklauso nuo genetinės įvairo-

vės: „Įvairovė yra evoliucinės minties centras, į ją žiūrima
kaip į rūšių, besikeičiančių tam, kad išliktų, kitimo rezultatą.“ O kadangi gebėjimas kalbėti yra žmogaus esmė... Na,
čia ir taip viskas aišku. Beje, grįžtant prie pradžių pradžios,
prie aramėjų kalbos. Pažįstu aramėjiškai kalbantį žmogų.
Ji jam – ne gimtoji, bet koks skirtumas. Susipažinome migracijos centre, laukdami eilės pateikti dokumentus, kad
galėtume gauti leidimą laikinai gyventi Bosnijoje. Toje chaotiškoje skarotų turkių eilėje buvome vieninteliai ramūs ir
be galvos apdangalų, todėl neišvengiamai teko susipažinti.
Gal dar reikėtų paminėti, kad mane sudomino jo kaligrafiška rašysena, bet čia jau detalės. Tai buvo jaunas vyras,
dailininkas ir žydas, nekalbantis hebrajiškai, užtai puikiai
mokantis senąją aramėjų. Mes turėjome ištisas dvi valandas
pokalbiui tarptautinio susikalbėjimo – anglų – kalba, ir jei
ne kartais mus pertraukiantis turkių krykštavimas, būtume
pamiršę, jog kalbamės stovėdami eilėje. Čia jokių užuominų apie romantiką, tik gryniausia kalbotyra. Jis man aiškino apie viduramžių persų kalbos ypatybes, – apie jas jau
nieko nepamenu, – apie tai, kad be vargo išmoko vokiškai
ir itališkai, nors nė viena šių kalbų neteikė tokio džiaugsmo kaip tos, kurios laikomos prarastomis amžiais. Išmoko
įvairiausių kalbos sistemų, kad galėtų priartėti prie rūpimų
atsakymų, išnaršė visą regioną, sutikdamas mirštančiomis kalbomis kalbančius žmones, senųjų asirų palikuonis.
Aiškino man apie tų kraštų religijas prieš ateinant „tiems
iš dykumos“, kurie atnešė islamą, o su juo neišvengiamą
priverstinę epidemiją, kurią neva neša kiekvienas kultūrinis susiliejimas, – žmones be vietos. Tuo mūsų pokalbis ir
baigėsi. Kaip žmogaus teisių studentė, turėjau daug teorinių
kontrargumentų, bet ar gali apie gyvenimą pasakoti Irano
žydui? Vėliau menkai mūsų palaikomas ryšys atskleidė,
kad jis nusimetė romantiškai dekadentišką kaukę ir, puikiai
kalbėdamas vokiškai, nusėdo kažkuriame mažesniame Vokietijos mieste, kartais prisistatydamas persu, o kartais – žydu. Nes Babelio bokštas – tik utopiška legenda, o įvairovė
reikalinga žmonijai išlikti.
ANTRAS. Kalba išreiškiama tapatybė. Anot Emersono,
„apie tautos dvasią galima spręsti iš kalbos. Ji – tarsi paminklas, į kurį per šimtmečius kiekvienas stiprus asmuo įmūrijo
po akmenėlį“ (o gal stipresnės citatos paieškoti?). Šiaip ar
taip, tapatybė yra susijusi su kultūra, savęs suvokimu per
genealoginę, taigi, neišvengiamai ir kalbinę prizmę. Kalba
netgi gali atskleisti vertybes, paskatinti tautinę savimonę,
toleranciją, kūrybines galias. Gerai būtų pateikti kokį nors
asmeninį pavyzdį. Dabar dažnai apsilankau įvairiuose pilietiniam aktyvumui skirtuose renginiuose. Pastarajame, kuris, beje, vyko Rygoje ir surinko kelias dešimtis aktyvistų
(daugiausia – neseniai baigusių mokyklą), amerikietė lektorė nėrėsi iš kailio aiškindama, kad socialinės kampanijos „turinys“ bus gerokai įtikimesnis, jei pateiksime savo
istoriją. Ar jos nuoplaišą. Tarkime, apie tai, kaip supratome,
jog reikia gerbti kiekvieno asmens tapatybės pasirinkimą.
Labai nemėgstu tokių ilgų konstrukcijų, jos mane vargina.
Man atrodo, kad sakiniai turi būti trumpi ir aiškūs, sudaryti iš veiksnio ir tarinio, neperkrauti aplinkybių. Labai patinka grakščios jungimo priemonės, kartais tam nuostabiai
praverčia dalyviai, padalyviai ir pusdalyviai. Nors lietuvių
kalba, su kuria tapatinuosi, neretai perkraunama jungtukų
hierarchijų ir perdėtų galimybių padaryti linksnio klaidą,
mano kultūrinei raiškai, taigi ir tapatybei, yra ideali (nors
vienas „Lietuvos ryto“ skaitytojas komentaruose apie mane
parašė: „Joke ce ne lietuviu rasitoja o tik emigrante dar mokanti letuviskai“). Ir nors šis sakinys išėjo gerokai per ilgas,
su tapatybe tai neturi nieko bendro. Lietuvių kalbą, kaip savo tapatybės ženklą, vertinu kultūrinės įvairovės aplinkoje.
Tai logiška, aiškinsiu mokiniams, nes nežinodamas, kokie
yra kiti, negali pasakyti, koks esi tu, o iš čia ir kyla fobijos,
kurias gesinti bando amerikietė lektorė ir kelios dešimtys
vos pilnametystės sulaukusių aktyvistų.
TREČIAS. Kalba – istorijos šaltinis. Turiu tokį įtarimą,
kad reikės iš karto nutildyti mokinius, įsiaudrinusius dėl
Rusijos ir Lietuvos santykių. Beje, kalbų apsaugos kontekste verta paminėti, kad dėl Sovietų Sąjungoje vyravusios
rusų kalbos mirė „tik“ pusė vietinių kalbų. Kalbininkai didelės katastrofos nemato, nes pusė yra akivaizdžiai geriau,
nei kad mirtų visos, išskyrus rusų. Nežinau, ar tai verta
sakyti mokiniams, kurie, įtariu, lietuviškai moka tiek, kad
išlaikytų brandos egzaminą, o angliškai – vos vos geriau,
todėl grįšiu prie asmeninio konteksto. Kai buvau vaikas,
mano tėvai daug dirbo, nes statė namą, o aš laiką leisdavau
pas prosenelę bandydama katino kantrybės ribas. Ant prosenelės sofos mane supo pasakojimai, pertraukiami katino
šnypštimo, jei patraukdavau už uodegos. Prosenelė buvo
gimusi per Pirmąjį pasaulinį karą, ir jos tėvai pasitraukė
į Rusiją. Ten jos tėvas, talentingas kalvis, bet šiaip baisus
diedas (tokiems despotams dabar į namus būtų kviečiama

policija), uždirbo daug pinigų. Mąstydamas grįžti į Lietuvą,
juos laikė sukištus kažkokioje pailgoje dėžėje, – iki mano
gimimo ji neišliko. Ir iš tiesų, vieną dieną, kai jau buvo saugu, proprosenelis liepė šeimos moterims susikrauti mantą,
pailgą dėžę vežime pakišo giliai po šienu, pasikinkė arklį ir
patraukė Lietuvon. Prosenelė šį periodą prisiminė kaip labai
baisų ne dėl to, kad rubliai greitai neteko vertės (jos tėvas
įkūrė kalvę, o pailgą dėžę su visu nuvertėjusiu turiniu paliko
žaisti vaikams), o dėl to, kad nekalbėjo lietuviškai ir kaimo
vaikai su ja draugauti nenorėjo. Ji nešiodavosi popieriaus
lapelius su paprastais lietuviškais klausimais, kad kieme kas
neapgautų ir nepasijuoktų, ir jos istorijos kalba visada buvo
rusų, kuri vietą užleido gimtajai lietuvių su daugybe slavizmų, kaip tais laikais buvo įprasta. Daugiakalbystė yra gerai, sakysiu savo mokiniams, bet niekada nereikia pamiršti
gimtosios, nes ji to neatleidžia (mano prosenelė lietuviškai
visą gyvenimą rašė su gėdingomis klaidomis), jūsų išdavystę kalba įsirašo į savo istoriją ir saugo ten net tada, kai
jūs nutylate amžiams. O jei norite pažinti kitų tautų istoriją,
domėkitės jų kalba. Domėkitės posakiais, patarlėmis, pasakomis, lyginkite jas su lietuviškomis ir taip daug sužinosite
apie save.
KETVIRTAS. Kalbos – žinių šaltinis. Ir puikus manipuliacijų šaltinis, beje. Sakoma, dvikalbis moka ir dvi kūno
kalbas. Kurią pasirinkti, kai gyvenimas prispaudžia? 2014
metais, po ilgos pertraukos, skridau į Bosniją magistro darbo gintis. Nenorėjau užsiropšti draugams ant sprando, todėl
susiradau pigų viešbutuką porai naktų ir užsisakiau taksistą,
kad paimtų mane iš oro uosto ir pristatytų tiesiai į vietą. Na
gerai, iš tiesų tada turėjau keturių mėnesių kūdikį, buvau
žindanti mama ir man ilgoms valandoms reikėjo tualeto,
kad galėčiau kvėpuoti pilna krūtine. Bet čia jau kita tema.
Taigi, vairuotojas mane pasitiko. Pakeliui išpasakojo viską
apie savo šeimą dailia bosnių kalba, taisyklinga Sarajevo
morozų tarme. Netrukome atvykti, ir viešbutuke, kuriame
buvau vienintelis svečias, mane pasitiko savininkas, jo sūnūs, sūnų draugai, pusbroliai, kaimynai ir šiaip visi, sugužėję žiūrėti futbolo. Kol keverzojau vardą į svečių knygą, man
pylė rakijos burnelę ir ant vakarykštės duonos tepė sviesto.
Bosniai – rūpestingi vyrai. Jei nebūčiau mokėjusi kalbos ir
mandagių, bet trumpų frazių Sarajevo morozų tarme, į gynimus savo kojomis nebūčiau nuėjusi. Laimei, kalbėti mokėjau, todėl šiandien turiu magistro laipsnį. Tad iš asmeninės
patirties galiu patvirtinti – kalbos yra žinių šaltinis, kuriame
skubiai reikia nusiprausti, kai nori, kad tave išgirstų. O toliau viskas būna kaip sviestu patepta (ant vakarykštės duonos riekelės).
PENKTAS. Pačios kalbos yra įdomios. O čia jau galėčiau
kalbėti valandų valandas. Kaip jau sakiau, esu absoliučiai
įsimylėjusi kalbas. Ypač mažąsias. Nesustodama pasakočiau, kaip atradau Zajco eilėraštį ir išmokau slovėnų kalbą. Apie aramėjiškai kalbančio Irano žydo vaiduoklį – dėl
jo kaligrafiškos rašysenos pražilo ne vienas mokslininkas.
Amerikiečių lektores ir lietuviškai nebemokančias lietuvių
rašytojas, kuriančias gimtąja kalba. Juodai perrištas prosenelės palikimo dėžes. Neišsemiamus šaltinius, kurie vieną
dieną užliejo visus – Zajcą, žydo vaiduoklį, rašytoją ir prosenelę, Vaitiekūną, mane ir visus mokinius, kuriems skaitysiu paskaitas apie kalbų apsaugą, nes, kaip sakė profesorius,
apie kalbos mirtį kalbėti nemandagu.
Ir taip po savaitgalio savišvietos maratono susidėliojau
paskaitų temas. Liko sugalvoti, kaip save pristatysiu mokiniams. Manau, užteks tiek:
„Sveiki, esu Kristina Tamulevičiūtė, šiandien su jumis diskutuosime itin opia tema. Bet visų pirma norėčiau
prisistatyti. Išsilavinimą įgijau Vilniaus ir Bolonijos universitetuose, šiuo metu domiuosi prevencinės kalbotyros
klausimais. Tiesa, anksčiau ilgą laiką domėjausi tik literatūra, kalbą visiškai nustumdama į šalį, ir tik baigusi magistro
studijas supratau, kad tai buvo klaida. Tikriausiai – viena
didesnių mano gyvenime, nes be kiaušinių pyrago neiškepsi. Norėdama ją ištaisyti, labai apsidžiaugiau, kai mane
pakvietė jums skaityti paskaitų. Tiesa, anksčiau gan intensyviai bendradarbiaudavau su Lietuvos kultūrine spauda,
esu išleidusi knygą, bet Lietuvoje požiūris į literatūrą mane
taip nuvylė, kad vieną dieną...“ STOP.
Jeigu paliksiu šį sakinį, galimi du scenarijai, ir abu tragiški, – išgirdę neigiamas konotacijas, mokiniai praras susidomėjimą ir paskaitą apie kalbų mirtį, atsiprašau, kalbų apsaugą
skaitysiu pati sau. Arba jie paklaus, kas konkrečiai lietuvių
požiūryje į literatūrą man nepatinka, ir tuomet užsivesiu nesustodama. Matote, sakysiu mokiniams, ne taip seniai lankiausi
pas savo leidėjus, ir jie, su švelnia užuojauta žiūrėdami man
tiesiai į akis, pasakė, kad geriau negaiščiau laiko, siūlydama
slovėnų rašytojų romanus, kad ir kokie apdovanoti jie būtų.
Nukelta į p. 6 
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Devyni grybšniai Lazdynų
Pirmąsyk Lazdynų baseine atsidūriau 2008-ųjų
kovą. Užsimaukšlinau senus plaukimo akinius,
tuoj pat imsiančius leisti vandenį pro šoną, apsimoviau pešančią lateksinę kepuraitę, kuri mane
vizualiai priskirs besitreniruojančių sportininkų,
o ne vienplaukių baseino vienišių kastai, susivyniojau rankšluostį, dar kiek dvelkiantį seno laužo
dūmais – šiuos greit nustelbs parsineštas chloro
kvapas, apsitempiau glaudes, kurios čia dėvėsis
kur kas greičiau nei ežeruose, ir, palikęs murzinai gelsvą pasmerktą amžiams likti rūbinę (mat
lankytojai, pažeisdami taisykles, iki pat spintelių žirgliojo purvinas ankstyvo pavasario šliūžes
paliekančiais batais, tačiau valytojos barė tik
jauniausius), perėjęs aprūdijusių dušų holą, įžengiau į didžiąją patalpą, kurioje už kelių metrų
švelniai plakėsi melsvos vilnelės. Jei nebūčiau
buvęs pagiriotas, būčiau nusistebėjęs tenykščiu
margumu – tokio pat nešvaraus gelsvumo palubė, bene nemandagios musės po ją irgi maknoja
su batais, o valytoja nepasiekia, tamsraudonės Ernst Haas. Trafalgaro aikštės balandžiai. 1949
šoninės sienos ir baltos plytelės ties patalpomis,
žydras baseino dugnas su juodom takelių linijom, mėly- pulsuoti, tartum širdis, tik ne taip ritmingai, imančius konos ir oranžinės tribūnų kėdės, pilką šaligatvį menantys jų raumenis. Po kelerių metų prasidėjo draugų vestuvių
baseino kraštai, trūko tik žalios. Tačiau, suprantama, man domino griūtis, atskleidusi, kad pirtelėse išbūnu ilgiau už
labiau rūpėjo fiziškai atitokti, kaip mano psichikai būdavo visus, išskyrus kitą Lazdynų baseino veteraną, sykį stojišbūdinga, išpirkti kažkokią egzistencinę svaigalų perviršio kai išsilaikiusį karštajam taške iki nuoalpio ir budinimo
įšvirkštą kaltę. Kapstydamasis daugiausia krauliu – gal- amoniaku. Konkuruoti buvo beviltiška: užtat sujungėm
va virš vandens, kaip įprasta tarp mėgėjų, bet vengiama jėgas ir kol kaisdavo pirtys, dingdavom į mišką pagal jo
profų, – nupūškavau pirmąjį kilometrą, ir kitą dieną, be metodus ruošt vantų.
Ėmus dirbti kelias iki baseino sutrumpėjo. 2010-ųjų vaabejo, labiau nei visą kūną skaudėjo kaklą. Kirbėjo abejonė, ar lankytis nuolat, bet metas buvo palankus: baigėsi karais Eigulių stotelėj melsdavau, kad atvažiuotų transstudijos, teliko ruoštis baigiamiesiems egzaminams, at- portas nuo Panerių, jis būdavo tuštėlesnis; deja, daugiausia
stojantiems bakalauro darbą, kurso draugai išsisklaidė po sulaukdavau 16-ojo troleibuso. Lipti į tą supresuotą masę
gimtąsias vietas užbaigti praktikos (pats ją buvau atlikęs tais laikais reikėdavo pro priekines duris, išlipti pro jas
jau anksčiau). Įsitaisęs karštojoje dešiniojoje pirtyje pasi- kai kurie vairuotojai neleisdavo, užtrenkdami prieš nosį,
klausiau dviejų vyriškių pokalbio apie Antrąjį pasaulinį ir kartais, užuot atsidūrus kur reikia, tekdavo pariedėti tokarą, jau tada mano mylimą arkliuką, ir supratau, kad ge- lėliau – kol nesėdau mašinon. Vakarais žmonių būdavo
resnio ženklo, ar ateiti dar, nebus. „Reikės kada užsuk- ne šiaip daugiau – užimtos visos plastikinės kėdės, nuo
ti“, – pasakys mano įspūdžius išklausę draugai, gal labiau kurių spoksota į besimaudančius, takeliai priminė lovius
draugės, kai su jais kažkurį vakarą Mokytojų namuose sriubos su frikadelėmis, starto bokštelius teko pamiršti, o
klausysimės bene „Liūdnų slibinų“, bet per 9 metus ir 3 plaukiodamas nugara įsigudrinau matyt, kas prieky (pemėnesius, paskutinį jo gyvavimo ketvirtį, niekas iš sa- teliškės stilius paliko nebeįmanomas). Dušuose stodavo
kiusiųjų taip ir neužsuks, o aš nė sykio nebeišgirsiu pirty eilės, mat atėjusieji ne vieni, masažuojami šiltų srovių,
mėgdavo užtrukti kuo ilgiau, ypač moksleivių delegacišnekant apie Antrąjį.
Pirmaisiais metais į baseiną keliaudavau troleibusu, šio- jos. Vakare pirtyse įsiviešpataudavo laistančiųjų akmenis,
kiadienių rytais ar apiepiet maloniai apytuščiu, tad pusva- rankšluosčių mosuotojų ir durų laikytojų triumviratai,
landis centru, Savanorių prospektu, požemine perėja su paimdavę kitus įkaitais, ir po kelių oro įkaitinimo ir bloškioskais, kur pardavinėjo sausainius, vaisius ir žaislus, kimo į juos ciklų šie, it apimti Stokholmo sindromo, plopo truputį pavasarėjančia Erfurto gatve pro Šv. Jono Bos- davo; vyrai, regis, tą darydavo nuoširdžiau už moteris,
ko bažnyčią neprailgdavo, ypač su ausinėmis. Raumenis vyresni – už jaunesnius. Saulę už baseino sienų pakeitė
skaudėti liovėsi, jausdavos tik maloni šiluma, sruvenanti tamsa, ir šildomas pobaseininės gaivos tyčia Lazdynų
kūnu, ir, kaip būdinga po plaukiojimo, alkis, kurį malšin- sniegu gurgždėdavau lėtai, grožėdavausi juo, blizgančiu
davau kavinėse baseino pastate, bet neilgai trukus – biu- žibintų šviesoj. Neišėjo labai pykti nė kai prapuolė žiedžetas vis dar buvo studentiškas – susiruoštu maistu, kurį minė kepurė, parvežta iš Strasbūro kalėdinės mugės („Ar
sužiaumodavau prie baseino pašonėj besimėčiusio beto- niekas nerado?“ – paklausiau baseino darbuotojo. „Jei ir
ninio bloko, pirma sėdėdamas, o po pažinties su vietinėm rado, tai labai apsidžiaugė“, – vėliau formuluotę pašiepė
skruzdėm – stačiomis. Nors antsvorio tebeturėjau, ėmiau mama). Tais metais su galvos apdangalais nesisekė, net ir
įsivaizduoti esąs baisus atletas, ir kai kartą „Suokalby“ baseinui – jis buvo staigiai uždarytas tvarkyti po VGTU
prie poetės Aušros Kaziliūnaitės ėmusį agresyviai kabi- mokslininkų išvadų apie avarinę stogo būklę, atvertas po
nėtis kažkokį tipą su Andriumi Jakučiūnu, o gal kuo kitu pusmečio ir būtent tada ėmė pardavinėti savo žymiuosius
išvedėm paėmę už pažastų, paikai fantazavau, kad tie keli nevardinius sezono abonementus.
Visgi didžiausia grūstis kildavo pačioje galvoje. Atitrūgrybšniai irgi pravertę mūsų persvarai.
Rudenį už pažastų buvo pagriebta ir papurtyta mano kus nuo dirgiklių, telefoną palikus spintelėje, idėja vydapaties rutina – namai, prasidėjus remontui, galima saky- vo idėją, dėliodavosi beprotiški planai, gudragalviškos
ti, pavirto nakvynės namais, ir jau 8 ryto tekdavo dingti, frazės, perigėjuje šmėkščiodavo senos knygų, žinučių ar
jei norėdavau bent kiek pasiruošti magistrantūros paskai- interneto forumų citatos – dvi valandos siausmo, per kurį
toms (formaliai dieninėms, bet patyliukais pritaikytoms kone pamiršdavau skaičiuoti atstumą ir visos tos produkdirbantiems ir išdėstytoms vakarais) be kalimo ir gręžimo cijos neturėdavau kur išsaugoti, dauguma jos tyliai nugarsų, lakų aromatų bei dulkių tumulų. Rekonstruoti už- skęsdavo baseino gausme. Tąmet asmeniniam gyvenime
darė ir Mažvydo biblioteką, iki tol mano mėgstamiausią grumėjo audros, ir sykį, nukamuotas virtualios skausmintylos priebėgą, iš jos aštuoneriems metams, beveik visam gų minčių draugijos, takelio vidury nusiplėšiau kepurę
likusiam baseino gyvenimui, teliko kukli patalpėlė šešta- nuo galvos, nusismaukiau akinius, išsikrapščiau ausų
me aukšte. Tvirtą voratinklį jau sumezgusias mintis, kad kamštukus ir atsidūriau džiaugsmingo triukšmo sūkury:
metas pradėti dirbti, sutraukė prasidėjusi ekonominė kri- ryškioj šviesoj krykštavo vaikai, skardėjo švilpukai, plyzė, į miestą, šalį bei žemyną atnešusi madą netekti darbo, šojo radijas, aplink niurnėjo ir dūsavo plaukikai, kuteno
o ne jį rasti. Taigi 2008 ir 2009-ųjų sandūros rytus telik- juodais kostiumais apsitaisiusių narų – milžiniškų dugno
davo pradėti maudynėm, ir tai buvo komfortiškiausi, dar tarakonų – iš dugno pučiami burbulai, ir tame knibždėir pigiausi lankymosi mėnesiai su tuščiausiais takeliais, lyne pasijutau saugus – naktis spoksojo pro langus, bet į
kur palengva tikslinau plaukimo techniką ir didinau ats- vidų veržtis nesiryžo.
Visgi fiziškai itin saugu nebuvo. 2011-ųjų pabaigoje į
tumus (o iš gyvenimo ėmė nykti alkoholis). Kuo mažiau
akių stebėdavo, tuo drąsiau šokinėdavau į vandenį nuo baseiną pliumptelėjo 18 kg šviestuvas, laimei, nekliudė
starto bokštelių, ir kuo ilgiau pirty būdavau vienas, tuo lankytojų. 2012-ųjų Užgavėnių vakarą praleidau Lazdyilgiau sustingęs užsimintydavau, spoksodamas į karštyje nų ligoninėj, pataikęs atsispirti nuo įskilusios plytelės po

vandeniu („Per daug išplėšė, teks tik apsiūt, o ne
užsiūt“, – apibūdino mano kojos nykščio pagalvėlę). Vėliau, jau prieš griovimą, pasidomėsiu,
kodėl pastatui, statytam 1980-aisiais, apskritai
leista pasiekti tokią būklę, tačiau savivaldybė,
atsakiusi į kitus klausimus, šitą kažkaip apeis.
Išties vasarą jį uždarius mėnesiui dviem užvirdavo mįslingi remontai, o po jų laukdavo vis
kitokia sąmojinga naujovė – pertvaros, niekaip
nesprendžiančios nenuspėjamos dušų temperatūros bėdos, bet padedančios prisidengti nuo
moterų valytojų, dažnai trumpindavusių kelią
per vyrų dušus; lentos, turinčios saugot pirčių
pečiukus nuo vandens pilstytojų, – anie tiesiog
ėmė čiurkšti iš butelių pro tarpus; rūbinių prižiūrėtojų iškėlimas į pirmą aukštą ir jų autoriteto sustiprinimas aukštais grotuotais turniketais,
kurie nepadarytų gėdos kalėjimams. Karikatūriškumo neišvengė ir rimtesnės investicijos,
pvz., naujoji ventiliacijos sistema, įrengta likus
metams iki griovimo (visgi su ja pasielgta apdairiai, nuspręsta perkelti į vaikų baseiną Žirmūnuose). Už sienų tuotarp atsidarė „Aguonėlė“, virš
jos – senų knygų vietelė, o šalia atsirado netgi keptų viščiukų, kažkodėl pamėgusių 50 metrų baseinų pašones,
taip pagalvosiu sykį apsilankęs Kauno „Girstuty“.
Nežinia, kiek metų būtų vyravusi anoji kosmetinių
pokyčių paradigma, tačiau 2012-ųjų vasara tapo Rūtos
Meilutytės vasara. Viešėdama čempionė užsukdavo čia
(o sykį net atšaukė treniruotę, pataikiusi, nenustebsime,
į didįjį vakaro spiečių), tad, kaip ir kita aukso laimėtoja, Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, pasisakydavo
apie jo infrastruktūrą. Žiniasklaidoj kasmet ėmė girdėtis
pranešimų apie artimiausią rudenį jau tikrai prasidėsiantį
griovimą ir naujojo statymą jo vietoj. Klausiami darbuotojai gegužę paprastai dar nežinodavo, o birželį su šypsenom lūpų kampučiuose patvirtindavo, kad sezoną dar
tikrai dirbs, ir Lazdynų baseinas ėmė atrodyti kaip liūdnas
slibinas sizifiškai ataugančia galva.
2013-aisiais prisijungiau prie feisbuko, ir takelių blokuotojų demografija, dėl kurios labiausiai grieždavau
dantim, vaikai ir senyvi lankytojai, staiga tapo šauniausiais mano pasakojimų veikėjais. Ir toliau siūdavau pirmyn atgal su savo mintim, aprimusiom, sulyriškėjusiom.
Įsivaizdavau čia vykstančius skaitymus, gal toj tribūnoj
ar nuo bokštelių, kažin, o jei pirty (ypač gyvai – per
knygų mugės savaitgalius, kai lankytojų apmažėdavo,
tačiau paliktų automobilių eilės prasitęsdavo kone iki
baseino kelkraščių eilių). Bent viena autorių karta, tikiu,
būtų atsiliepusi: Ieva Toleikytė baseinus minėjo pirmojoj knygoj, Ievos Gudmonaitės ir Dovilės Kuzminskaitės entuziazmą maudynėms liudiju pats, o lazdyniškio
griovimui vėliau pasirodys neabejingi Birutė Grašytė ir
Saulius Vasiliauskas, pernai palaikęs mano idėją nueit į
vandens parką net sunkųjį sekmadienio rytą „Poetiniam
Druskininkų rudeny“.
2014-aisiais nudrožiau į baseino gairių pristatymą savivaldybėj ir išgirdau apie jo pertvarkos laikotarpiu statysimą mažą baseiną kitur. Kitąmet pasikeitusi valdžia perėmė
poziciją pirma tokį ir atidaryti, tačiau, fone pragriaudėjus
korupcijos problemoms, viešieji pirkimai susikomplikavo, 2016-ųjų antroj pusėj žodinės garantijos atsisakyta ir
mažąjį pakaitinį nuspręsta atverti kitąmet vasario 16-ąją
arba kovo 11-ąją, šimtmečio arba paprastesne proga.
O su didžiuoju atsisveikinau šio birželio pabaigoj.
Pirtys kaito, tarsi būtų reikėję išdeginti visą prikauptą
šilumą, per kelias minutes raktelis ant rankos nudegino
pūslę. Grįžus liepos pabaigoje čia dūlės nuolaužų krūva,
aplink apsauginę tvorą vedžios šunis, o keletas prasibrovėlių prie krūvos darysis asmenukes (anoks pasiekimas;
nugirdau, kad kažkas buvo įsigavę pasimaudyt naktį, jau
po uždarymo). Aplink kabės viltingi plakatai su 2019-ųjų
sausį čia iškilsiančio centro vizijomis, įtikinėsiantys, kad
Lazdynų branduolys miesto molekulėj palengvės tik neilgam. Traukos jėgą rajonui ir toliau teiks Parodų rūmai, it
elektronas artimoj orbitoj lydės Televizijos bokšto žvilgsnis, tačiau vilnietiška nuojauta šnabžda, kad ir su nauju
kompleksu jie, Lazdynai, nebebus ta pati miesto dalelė.
Greičiau – naujas izotopas.

– Vytautas Juršėnas –
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Mahadevi Varma

Kasdienybės verpetas
Kai miegamasis virsta
Nakties atodūsių gūžta,
Kai pagrobta iširsta
Vainiko perlų girlianda –
Tai blėstančios žvaigždės ašaromis rašo šitokius verksmus,
Bežadės akys tarsi verkia: „Koks pasaulis šis nepastovus!“
Štai juokias rytmetys auksinis,
Jo klostyme raudonis žyra,
Kai ant vilnijančio paviršiaus
Atkaklūs skaistūs spinduliai byra –
Tai gėlės patylomis pakėlę it šydą savo švelnius lapus
Pliūpstančiais mirksniais sako: „Koks pasaulis šis svaigus!“
Kai vėjui dovanojo savo kvapą,
Žiedai nuvytę šitaip sako:
„Į kurio mes atgulėme taką,
Kodėl jis smėliu į akis atsako?“
Kuomet saldžiai kamanės zvimbia: „Kurgi jų dabar medus?“,
Čežantys lapai graudžiai rauda: „Koks pasaulis šis žiaurus!“
Aukso potėpiais išrašoma diena,
Kai jos gyvybei ateina pabaiga,
Vakaro gaistra dangaus dvare
Sužimba nesuskaitomų liepsnų gausa,
Tada ji juokdamasi sako, kai arčiau vis ima glaust tamsos krantus:
„Prabėgo amžiai, bet jis toks pat palieka, pasaulis šis mąslus!“
Kai svajų pasaulio gėlėmis
Savo gyvenimo mūrus statys,
Kai „čia viešpatausim visados“,
Mano dvasia pakvaišus pagalvos,
Tada ataidėjęs iš nežinomos šalies, grodamas gailesčio garsus
Skambesys kažkoks švelnus lyg sako: „Koks pasaulis šis paikus!“

O žioruojanti naktie

Tas veidrodis sudužo

O žioruojanti naktie!

Tas abejingas veidrodis sudužo!

Mėnesiena – tavo kūno papuošimas,
Žiedadulkėm dabintas plaukų skyrimas,
Švelniausias sruogas purias
Supynė žvaigždžių spinduliai, vai!
O žioruojanti naktie!

Atvaizdas manasis juokėsi jame,
Savinauda ir apžava raudojo manyje,
Pasaulį abudu puošė – ašaros ir juokas.
Vis slapukauja mano mylimasis,
Tas, kurio lange vaidenas „aš“ ir „tu“,
Tas abejingas veidrodis sudužo!

Bastės vėjas iš šalies į šalį,
Kol atsiuntė man mylimo laiškelį,
Žavingą tarsi perlai vėrinį,
Dovanok, man dovanoki, vai!
O žioruojanti naktie!

Kad atsirastų paveikslai abiejų,
Kad rodytų, kaip susitinkame abu,
Kad įsikurtume pasaulyje klaidų,

Paėmus vyną tarsi vilnys švelnią
Grok gaidą naują, graudžią, saldžią,
It mylimojo pėdsakus svaigius
Atliki liūčių ragą, vai!
O žioruojanti naktie!

Kurs žėri žaižaruoja, niekam neprilygsta,
Man besijuokdamas tu jį davei,
Tas abejingas veidrodis sudužo!
Kodėl ruduo? Kodėl žiemos lietus?
Kodėl išsiskyrimas, susitikimas toks baugus?
Kodėl gyvenimas pratiksi per kelis mirksnius?

Paleisk tekėti tumulus tamsos,
Žarijos te šviesos nustoja vakaruos,
Apsivilk skara gardžiausio kvapo
Žiedų baltų mėklainio medžio, vai!
O žioruojanti naktie!

Kodėl naktis-diena? Kodėl sėkmė-kančia?
Kur būtum Tu, ten pasaulyje dabar tamsa,
Tas abejingas veidrodis sudužo!
Į ką bežiūrint kasas aš padabinčiau?
Jaudriais kūno puošmenimis įtrinčiau?
Sapnais virpias blakstienas išrašyčiau?
Kuo gi man tenkintis? Su kuo man bartis?
Kokiu pavidalu užpildyt savo vidujybę?
Tas abejingas veidrodis sudužo!

Mariaus Samavičiaus nuotrauka

Mahadevi Varma (1907–1987) – žymi XX a. hindi literatūros atstovė ir visuomenės veikėja. Jos kūryba priskiriama chāyavād
srovei – vadinamajam hindi literatūros misticizmui arba simbolizmui. Šios srovės autorių, tarp kurių dar žinomi tokie vardai kaip
Džaišankaras Prasadas, Sumitranandas Pantas, Nirala, kūrybai
būdingas metaforinis, simbolistinis pasaulėvaizdis, subjektyvus
santykis su tikrove, filosofiniai, ontologiniai pasvarstymai, gamtos
vaizdinių išryškinimas.
Mahadevi Varma gimė 1907 m. Utar Pradeše, Alachabado apylinkėse, kajasthų (valdininkų, sekretorių) kastoje. Ji buvo labai
paveikta tėvo, kuris puoselėjo reformatoriškas idėjas, buvo „Arja
samadž“ bendrijos, siekusios kultūrinio ir religinio Indijos atsinaujinimo, narys. Mahadevi dar paauglystėje išvyko mokytis į Alachabadą, kur pramoko anglų kalbos ir sanskrito. Kaip tik tuo metu Indijos
visuomeninėje, literatūrinėje erdvėje prasidėjo ryškūs pokyčiai – su
dvivedi literatūrinės srovės atsiradimu vis daugiau ne tik prozos,
bet ir poezijos imta rašyti hindi khariboli tarme, o nuo viduramžių
vartota bradžo tarmė palaipsniui išėjo iš mados. Kartu keitėsi ir pati hindi poezija – valdovus šlovinančias liaupses ar pasigėrėjimą
Ramos ir Sytos arba Krišnos ir Radhos meile keitė asmeniškesni
būties išgyvenimai, visuomeninių permainų sukelti pamąstymai,
patriotinės eilės. Tuo metu Indijoje steigėsi ir plėtojosi įvairūs visuomeniniai, religiniai, politiniai judėjimai – jie ieškojo naujosios indiškos tapatybės, kelio į nepriklausomybę, gaivino vedantos filosofiją.
Alachabadas kaip tik ir buvo viena iš pagrindinių šių visuomeninių ir
literatūrinių pokyčių vietų.
Mahadevi Varma įsitraukė į tuo metu virusį visuomeninį gyvenimą, ėmėsi moterų žurnalo redaktorės darbo, rašė straipsnius, esė,
kuriuose siekė atkreipti dėmesį į moterų, vaikų, skurdžiai gyvenančių, žemųjų kastų žmonių padėtį, skatino imtis visuomeninių permainų, palaikė Mahatmos Gandžio ideologiją. Didelė dalis to laiko
poetų savo išgyvenimus dėl visuomeninės nelygybės, neteisybės
ir apgavysčių atvirai liejo savo eilėse, o Mahadevi išliko subjektyvi
ir susitelkė į asmeninių išgyvenimų, savivokos klausimus. Proza ji
reiškė savo visuomenines nuostatas, o poezija liko asmeninių pajautimų, išreiškiamų tik įvaizdžiais, erdvė.
Poetė iš viso išleido 5 poezijos rinkinius: Nihar („Migla“, 1930),
Raśmi („Spindulys“, 1932), Niraja („Vandens lelija“, 1935), Sandhya-gīt („Rytmečio giesmė“, 1936), Dīp-śikhā („Žibintas-liepsna“,
1942). Ankstyvojoje kūryboje daugiau asmeninių išgyvenimų, subjektyvių patirčių, vėliau atsiranda „paslaptingojo mylimojo“ motyvas, gerai žinomas iš viduramžių bhakti poezijos: dėl to Mahadevi
Varma dažnai gretinama su bhakti poete Mira Bai. Vėlyvesnėje kūryboje išryškėja vedantos filosofijos bruožai. Mahadevi kalbai būdingas gausus sanskrito žodynas, nors kalba nėra tokia rafinuota
kaip jos kolegų Prasado ar Panto.

Kur šiandien esti mano savastis?
Už kokio šydo tūno tavo paslaptis?
Mano prisirišimas – tavo išeitis.
Tu manęsp žiūri dėlei savo laimės,
Tavęsp aš – dėlei skausmo, mano Mielas!
Tas abejingas veidrodis sudužo!

Esu ir vyna, ir tavo raga aš esu
Esu ir vyna, ir tavo raga aš esu!
Nejudrus miegas – kiekviename sustingusiam krisle,
Pirmasis pabudimas – pasaulio pirmutiniame virpsme,
Pražūtyje mano kelias, gyvenimo pėdų take
Esu aš prakeikimas, kurs tapo doviu pynėje,
Esu ir krantas, ir tėkmė bekraštė aš esu!
Gegutė ta su debesies troškimu akyse esu,
Peteliškė ta su dvasios nuožmia liepsna esu,
Lakštingala, sumišus su jos krūtinėj paslėpta gėle, esu,
Blaškus šešėlis su kūnu vienas ir tuo pat atskiras esu,
Aš nuo tavęs atstu ir neišskiriama nuotaka tuo pat esu!
Esu ugnis, nuo kurios lašais varvena ledas,
Esu aš tuštuma, kuri akimoju nusidriekia drobe,
Esu aš šiurpulys, kurs tarpsta kietame akmenyje,
Esu gi šitas atspindys, kuris krūtinės pagrinde,
Esu perkūndebesių tirštima ir švytintis žaibas aš esu!
Esu ir prapultis, raidos begalis takas tuo pačiu,
Išsiskyrimo rytas, paskujės santuokos tamsybė tuo pačiu,
Esu styga ir strykas, skambesio virpulys esu aš tuo pačiu,
Taurė esu, medus esu ir bitė, ir užmarštis saldi esu,
Erdvė esu aš ir mėnesienos šypsnys aš taip pat esu!
Iš hindi kalbos vertė Šarūnas Šimkus
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Turininga Tomo Rosenthalio rutina
Kaip ir kiekvien������������������������������������������
ą kartą pirštams tipenant nuo vienos feisbuko paskyros prie kitos, dvyliktoje klasėje įsižiūrėtu paaugliu pradėta paieška nutraukiama susidūrus su Izraelio
rašytoju Etgaru Keretu. Kadangi jo oficiali paskyra kiek skiriasi nuo kitų visuomenės veikėjų (pvz., politines pažiūras
garsiai skelbiančių įrašų trūkumu), joje vidutinė lankymosi
trukmė paprastai visgi viršija tą, kuri skiriama gimnazijos
olimpo apžvalgai.
Skaitant interviu su E. Keretu, kažkurią bežingsniuojančių
paskui tekstą minčių sustabdė šio trumpų istorijų autoriaus
pasakymas, kad jam „humoras yra automobilyje esanti oro
pagalvė, pasirodanti tik avarijos metu“. Stabtelėjusi mintis
sulaikė virtinę esančių už jos, taigi, pakėlusi nuo teksto akis,
pradėjau skaičiuoti (mintinai), kokiu skaičiumi oro pagalvių
teko apsirūpinti „Dievų miško“ pasakotojui. Taip ir stebiu jį
slapta, naktį, susilenkusį kiūtinantį link didžiuliu sietynu viduje apšviesto vokiečių štabo, kurio vidinio kiemo kamputyje guli šimtai naujutėlaičių minėtųjų automobilio saugiklių.
Tą kartą apstulbusioji mintis palengva atsipeikėjo ir svajingai nužingsniavo link ten, kur buvo ėjusi; taip pat ir už
jos buvusios. Tačiau nuostabą ar naują supratimą pradėjusios idėjos toliau nekeliauja, lyg nieko nebūtų įvykę, – jos
linkusios ieškoti sąjungininkių (sąsajų), kurios patvirtintų
naujai suvoktą tapatybę. Tuo įsitikinau, kai birželio pradžioje „Youtube“ prenumeruojamų kanalų tankmėje išvydau
naujutėlaitį brito Tomo Rosenthalio muzikos albumą. Jo pavadinimas „Fenn“ buvo iškalbingesnis nei paskiros keturios
raidės – visgi sudarė žodį. Kaip vėliau sužinojau, Fenn yra
Tomo septynmetės dukters vardas.
Dviejų mergaičių tėvas, menininkės vyras ir buvęs antropologijos studentas (Karlsonas dar pridurtų – „vyras
pačiame jėgų žydėjime!“) Tomas „Instagram“ paskyroje
reprezentuoja save lakoniškai: „Rašau dainas.“ Po aprašu
puikuojasi kasdieniškos tingių pasivaikščiojimų ar vaikiškų
knygelių skaitymo su šeima scenos. Šiems vaizdams derančiu epitetu turbūt būtų galima apibūdinti ir patį albumą, jis
kasdienybiškas.
Taigi pirma jo daina atkartoja paties albumo pavadinimo
sumanymą – „Fenn“. Disponuodamas keturiais pianino akordais, Tomas bando įtikinti mažąją Fenn, kad jai „pasakysiąs,
kada yra dabar“. Iš dainos teksto galima numanyti, kad toji
Fenn nekantri, nors besišypsanti ir „užmarši kiekvienai nedidelei tragedijai“. Tad įdomu, kuris iš jųdviejų, tėvas ar dukra, yra tikrasis šių eilučių autorius: „Kai sugedo telefonas,

nuėjau į zoologijos sodą, / Ar žinojai, jog gali kalbėtis ir su
gyvūnais?“
Nuotaikingas pirmos dainos tonas neišblėsta ir priartėjus prie antros. Kūrinyje „Throw The Fear“ drąsus ir kiek
šiurkštus brązginimas gitara tarsi tyčia stumteli klausytoją
peržengti viduramžiško atviruko kraštą: viename stačiakampės miesto aikštės kampe, praeinančių valstiečių minioje,
girdimas vienišas paraudusių skruostų ir plačios šypsenos
klajoklis muzikantas, skambinantis arfa, paskui mušantis
būgną. Palaipsniui šis iš vienuolyno pabėgęs jaunuolis ar
esamas studentas nustoja grojęs ir, pasikišęs instrumentus
į užantį, išdidžiai nužingsniuoja, garsiai tardamas: „Jei kur
nors eini, pasiimk su savimi visą širdį, istorija yra praėjusi,
taigi sukurk naują.“ Šį kiek idilišką, betgi dar vieną tėvišką
patarimą dainos paskutiniame posmelyje sujaukia švelnus
draudimas „nemirti prieš mirštant“.
Trečiame albumo kūrinyje „P. A. S. T. A.“ pasigirsta melancholija, kuri, kaip ir daugeliu atvejų, apipavidalinama
juodais ir baltais klavišais. Dainos teksto iškalba kiek išganingo turinio – „pasta išgelbėjo mano dieną, / buvau toks
nusiminęs“. Anot autoriaus, al dente makaronai, pesto padažas ar sūris yra tinkami ingredientai nuoboduliui ar liūdesiui pagardinti beigi suteikti vidinei tuštumai skonį. Toks
žemiškas dainas rašančiojo požiūris į egzistencines kančias
pasirodo truputį šventvagiškas ir visai ne rimtas, taigi kelia
juoką (įdomu tik, ar ir Škėma juoktųsi).
Dar vienas ironija dekoruotas kūrinys albume pateikiamas
kaip klausimas: „What’s getting you down, James?“ Kažkuriuo iš daugelio pajuokos objektų dainoje tampa, mano
manymu, jau ir lietuvių kultūroje šaknis (ar bent panašias
struktūras) auginantis kreipimasis „kaip sekasi?“, kaip žinoma, devyniasdešimčia laipsnių nukrypęs nuo atsakymo.
Esant šitokiam abejingumo pertekliui, talpinamam į anuos
du žodžius, žmonės išsitenka apie vienas kitą žinodami atsakymą tik į klausimą „koks tavo vardas?“, kuris ir gvildenamas dainos tekste. Šiame besislepiantis Tomas Rosenthalis
guodžiasi, kad „pagaliau pasiekęs tuos perlais nusagstytus
vartus / Pasisveikinu su Dievu... ir jis paklausia mano vardo“. Spėju, kad būtent dėl „išaugusio“ aplinkinių rūpinimosi
vienų kitais atlikėjas stengėsi muziką komponuoti sintezatoriumi, o ne kruopščiai dėlioti ją orkestrui. Juk net slaugės
Abbi rūpesčiai nepastebimi, jie „suskystinti kavoje“.
Dar pirmame romantiškosios „Take Over“ posme kuriama
svaja apie palinkusį prie Džuljetos Romeo, atkakliai prašantį

jos parodyti šviesą, nuostabą ir visa, ką mato jos akys. „Tai
nuostabus pasaulis ir tu turi fotoaparatą, / O meile.“ Šios dvi
serenados eilutės tarsi įklimpsta Džuljetos kaktoje – tolesni
mylimojo žodžiai jai tampa nebeaiškūs. Ar jie skirti mylimajai, ar tam, ką žmonės šiandien supranta kaip akimirkos
(t. y. kiekvienos akimirkos) įamžinimą? Sutrikusiai merginai
telieka toliau klausytis: „O meile, parodyk man stebuklus, /
Esu aklas be tavęs, / Nėra reikalo kalbėtis, / Nėra reikalo
burnai prabilti, / Tik parodyk.“
Vienuoliktoje albumo vietoje įtvirtinta daina „The Only
Good Thing About Bad Bob“ dar kartą atveria vaizdus nuo
regėtų prieš tai virpančių aukštikalnių, į kurias Tomas įkelia
savo balsą. Panašiai skamba ir jaudinantis trenksmas į sielos
grindis, kai atlikėjo balsas nuo pasiektų viršūnių nustumiamas. Taigi, kaip ir anksčiau skambėjusiuose kūriniuose, šiame dalyvauja padvigubėjęs unisonas, pianinas ir kartą kitą
styginis instrumentas, tačiau veliamasi į kitonišką istoriją.
Šįkart Tomas savo mergaitei pasakoja apie blogąjį Bobą, kurio atitikmuo mano mažojo brolio siaubo pasakaitėse būtų
velniūkštis. „Jo šypsenos niekas nėra matęs, / Jis – blogio
definicija žodyne.“ Ir nors blogajam Bobui visiškai nerūpi,
ar žmogus rauda, ar kūkčioja, – „tai yra vienintelis geras dalykas apie jį“. Štai čia plačiai skleidžiasi dar vienas Tomo
dainų tekstų žanras – detektyvas. Ar Bobas, toks bejausmis ir
blogas, iš tikrųjų gali būti tas, su kuriuo lengva kalbėtis apie
nesmagius (net nešvarius) dalykus? Ar visi kiti jausmingi ir
geri svečiuose laukia tik esant palankiai nuotaikai klausytis?
Šiaip ar taip, kad ir koks blogasis Bobas būtų blogas, jis turi
nors vieną gerą savybę.
Tomas Rosenthalis „kiek per protingas, kad būtų kvailys, /
pernelyg laisvas taisyklei, / per vėlyvas, kad būtų paukštis, / kiek
pasiklydęs, kad būtų kartografas“. Poetiškais dainų tekstais
jis truputį primena Bobą Dylaną, tačiau maniera, kuria jis
juos pateikia klausytojui, kol kas neturi simetrijos kurio nors
kito muzikanto atlikimui. Išleisdamas dar vieną albumą, Tomas virtualiu skambesiu aranžuoja gana rimtas (ar bent jau
tokiomis laikomas) problemas ir situacijas, bet nesiima jų
spręsti. Atrodo, kad užtikęs idėją jis iš visų pusių apžiūri,
tuomet įsibėgėja ir, besiskleidžiant oro pagalvei, trenkiasi.

– Dovilė Gervytė –

Apie nuotykį Tapataus Sau Subjekto

Kalbų mirtis apsauga

Atkelta iš p. 1

Atkelta iš p. 3

kad jam patiko atlikinėti panašaus pobūdžio apeigas – jis gana dažnai, ko gero, dėl savo kiek lengvabūdiško charakterio, atrasdavo laiko tokio tipo
dykinėjimui.
Mūsų kukliojo herojaus to ryto maršrutas driekėsi tiltu, kybančiu virš vietinių miesto gyventojų deminutyviškai vadinamos upės ir kitos, kiek
didesnės upės, į kurią ankstyvą pavasarį netyčia
paniręs koks nors skenduolis nebūtinai jau išnirtų gyvas, santakos. Tada jis pasuko į kairę ir ėjo
gatve, pavadinta vardu gerai žinomo didvyrio –
antisemito, išilgai įrėminta medžių bei upės šlaito
iš vienos pusės ir pilies kalno tvoros iš kitos, ir
palikęs šone rotondos tipo pastatą suko Katedros
aikštės link. Ją priėjęs, aplenkė kunigaikščio paminklą, kuris visiems geros valios žmonėms kilniai tiesia savo kalaviją, trūksta tiktai drąsuolio
(jo arba jos), kuris pajėgtų užkopti postamentu ir
jį pasiimti. Už nugaros palikęs kilnųjį, tačiau gal
kiek pavargusį valdyti kunigaikštį, Tapatus Sau
Subjektas nutarė užsukti į Katedrą ir kiek pasimelsti Šventojo Karalaičio koplyčioje. Nežinia
kodėl, galbūt turėdamas aiškiai sau pačiam nemedijuotą maldos intenciją, kad artėjanti diena ofise
būtų jam maloninga. Tačiau ten jau meldėsi kiti į
jį panašūs žmonės ir kalbėjo kunigas, iš kurio lūpų
visi sužinojo, kad Jėzus Kristus „tiesiog reformavo Senąjį Įstatymą“ (na ir ačiū Dievui, kad nebuvo jokios revoliucijos, – kiek nusivylęs pagalvojo
Tapatus Sau Subjektas). Supratęs, kad negalės
pasimelsti be gausokos draugijos dalyvavimo, o
ir kunigo skelbiama žinia skambėjo gana nuobodžiai, nuliūdęs mūsų kuklusis herojus nutarė eiti

lauk iš Šventojo Karalaičio koplyčios bei pačios
Katedros ir patraukti į šalimais esančią bandelinę,
manydamas, kad gal bent taip pavyks prastumti
šiek tiek laiko iki ofiso atidarymo.
Neilgai trukus Tapatus Sau Subjektas iš naujo
atrado save – šįkart sėdintį prie staliuko ir visą dėmesį sutelkusį į klubus dailiai judinančią Bandelių Valdovę, nešančią jo link karamelinę bandelę
ir „vieną pienišką kavą“. Po akimirkos jos putliai
rankai jau dedant ant stalo šiuos netikėtus (dar
prieš akimirką labiau tikėta buvo malda) skanėstus, mūsų kuklusis herojus nelauktai jam pačiam
pastebėjo, kad tampa vis nekuklesnis, kad plečiasi
jo subjektiškumas, kad jis užima vis daugiau vietos, kad staliukas jam tampa tarsi per mažas, kad
vos patalpoj išsitenka begalinis jo ego, susitelkęs į
benueinančios Bandelių Valdovės užpakalį.
Ūmai, matyt, nė pats to nesitikėdamas, jis ėmė
ir atrado atsakymą į sėkmingos dienos pradžios
klausimą, kurio, tiesą sakant, net nebuvo sau aiškiai iškėlęs. Pasirodo, tai visai ne malda ir ne nuobodūs kunigo žodžiai, ne Katedra ir ne Šventojo
Karalaičio koplyčia, o didelis, žydra medžiaga aptemtas, lyg koks gaublys, Bandelių Valdovės užpakalis, kurį, kad diena ofise būtų jam maloninga,
nedelsiant reikėtų paliesti. Taip jam tada rodėsi, ir
jau kilo Tapataus Sau Subjekto ranka, ir jo tikslas
jau buvo čia pat... Tik staiga šaižiai sudžeržgė žadintuvas, nunešdamas toli už baltos besiveriančių
jo akių uždangos žydrą Bandelių Valdovės užpakalį. Mūsų ir vėl kuklus Tapatus Sau Subjektas
vėlavo į darbą.

Lietuviai tokių knygų neskaito. Jiems reikia vertimų iš anglų, ispanų,
vokiečių, prancūzų, skandinavų kalbų. Tokios knygos dar atsiperka, bet
ir tai vargiai. Pavartykite kultūrinę spaudą, sakysiu mokiniams. Kai aš
kelintame numeryje iš eilės pamatau ispanakalbių poeziją ir trumpąją
anglų prozą, man natūraliai kyla atmetimo reakcija, nes aš noriu, pavyzdžiui, vietnamiečių dramaturgijos ir kitokio paukščių pieno. Tiesa,
man, kaip kalbininkei, visada paliekama išeitis pasigaminti saldumynų
pagal savo skonį ir nuolankiai pateikus nemokamai leidėjų ir kultūrininkų degustacijai laukti, kol mandagiai čepsėdami jie pasiųs mane šunims
šėko pjaut. Kaip tai susiję su kalbų apsauga? Niekaip, mielieji. Žmogaus
organizmas ir psichika jau taip sutvarkyta, kad ištvertų didžiausias netektis ir nusivylimus, tik kur niksteli, ir jau, žiūrėk, įsijungia savisaugos
mechanizmai. Štai jums asmeninis pavyzdys. Kažkada buvau užsispyrusi išmokti airiškai, nes verčiau tokią airių poetę, deja, iš anglų kalbos,
jau buvau ir žodyną nusipirkusi, ir įrašų susiradusi, tik staiga potencialaus darbo reikalais man prireikė išmokti vokiškai. Kaip jau sakiau, gyvenime visada darau tai, ką noriu, įskaitant dėstymą mokiniams ir kalbų
mokymąsi, todėl užsirašiau į kursus ir per paskaitas nuolat šypsojausi
įsivaizduodama, kaip sutinku tą poliglotą dekadentišką žydą ilgais plaukais ir kreipiuosi į jį vokiškai be jokio akcento, nubraukdama ir painias
žydiškas, ir persiškas legendas, su švelnia užuojauta žiūrėdama tiesiai į
akis, kuriomis žvelgė Kristus, paskutiniame atodūsyje tardamas aramėjiškus žodžius. Bet dėstytoja, nelemta akiniuota vokietė, mane kaipmat
grąžino į realybę šaukdama, kad liaučiausi vaipytis ir iš jos tyčiotis, nes
ji kalba apie svarbius dalykus, kuriuos praleidusi paskui nieko nesuprasiu. Na, ir iš tiesų, kas gali būti svarbiau už vokiečių kalbą? Nebent tik
anglų, ispanų, prancūzų, na, dar skandinavų kalbos. Ir kalbų apsauga
apskritai. Knygose, laikraščiuose, žmonių širdyse ir lūpose, netgi tada,
kai renkiesi chemijos ar matematikos studijas, elektriko ar mechaniko
specialybę ir knygą atsiverti tiktai tada, kai užsimanai ko nors saldaus.

– Kristina Tamulevičiūtė –
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Apie teorines ir praktines valstybinio gyvenimo linkmes
Į valstybę nevalia žiūrėti kaip į melžiamą karvutę, kurią
kiekvienas individas gali melžti tiek, kiek jam reikia. Valstybė nėra ir negali būti akcine bendrove, kurioje tik didžiausias procentas yra siekiamas.

Izidorius Tamošaitis
Kai šiuos metus paskelbė prezidento Antano Smetonos
metais, prasidėjo įvairių renginių bumas. Vienoje televizijos laidoje dalyvavęs Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto narys užsiminė apie prezidento Smetonos bendražygį Izidorių Tamošaitį. Pabrėžė, kad šiandieninių grėsmių
akivaizdoje konstruktyvios Tamošaičio mintys gali mums
padėti, kad filosofo, kunigo ir Sibiro kankinio idėjas reikia
suvokti ir priderinti, kad ypač dabar privalome suaktualinti
politinį Tamošaičio projektą, kuriame jis dar XX a. pirmojoje pusėje numatė galimų reformų planą, nes šiuo metu Lietuvoje jaučiamas ypatingas efektyvaus socialinio valdymo
organizavimo koncepcijų (prie jų galima priskirti ir Tamošaičio „valdžios metafiziką“) poreikis.
Prisipažinsiu, nebuvau girdėjęs šios pavardės ir juo labiau
nebuvau susipažinęs su filosofinėmis minėto mąstytojo idėjomis. Ėmiau skaityti ir pamažu supratau, kad 1933 m. įvykusi politinio kurso korekcija Lietuvoje, ko gero, siejasi su
Tamošaičio idėjomis. Esu įsitikinęs, kad ir 2010 m. išleisti
rinktiniai filosofiniai Tamošaičio raštai buvo tyčia nustumti
į šalį, nes tokie vertingi dokumentai nusipelnė kur kas daugiau dėmesio, nei jiems buvo skirta. Reakcija spaudoje ir
mokslinėje literatūroje buvo tokia skurdi, kad kyla įspūdis
apie sąmoningai organizuotą nutylėjimą.
Juk Tamošaitis viską numatė gerokai į priekį ir 1933 m.
pranašiškai rašė ateinančioms kartoms, mums, nes suprato,
kad demokratinė revoliucija prieis liepto galą, ir žmonės
atsikvošės, o ant bedvasio pagrindo civilizacijos nesukursi.
Ir tik dabar Tamošaičio įžvalgos apie valstybingumo plėtotę sulaukė atbalsio. Juk iš tiesų Tamošaitis neįtikėtinu būdu
numatė tuos laikus, kai komunistinis režimas nueis į praeitį,
nors atvirai apie tai ir nekalbėjo. Nes mąstytojas baiminosi, kad pokomunistinėje Lietuvoje įsitvirtins liberalus sekuliarus atlantinio tipo valstybingumas. Taip, pats Tamošaitis
nujautė, kad raudonasis elitas „atsikvošės“ ir norės sugrįžti
prie savo nutukusios „liberaliosios mamos“, nuo kurios maitinančios krūties jis buvo nujunkytas radikaliomis Rousseau,
Marxo ir Lenino pastangomis. Pagaliau, tyliai džiaugiausi,
dabar, šiuos metus paskelbus Antano Smetonos metais, šis
Tamošaičio rašinys bus suprastas kaip organiškoji lietuviškosios filosofinės minties dalis ir bus vertingas tiems, kurie
ieško naudos Lietuvai.
„Teorinėse ir praktinėse valstybinio gyvenimo linkmėse“
Tamošaitis dar 1933 m. skelbė, kad vyriausybės, spręsdamos
svarbiausius klausimus, faktiškai niekada nesiremia daugumos (liaudies, tautos, piliečių) sprendimais ar nuomone, bet
visada pateikia savas pataisas; tai reiškia, kad vyriausybės
iš esmės nepripažįsta demokratinio atstovavimo, o naudojasi juo kaip priemone, padedančia paslėpti ar pridengti savo
veiksmus. Be to, savo traktate Tamošaitis kvietė uždrausti
partijas ir politines organizacijas. Mat tiek opozicinės partijos, kurios stabdo valstybės veiklą, tiek tos partijos, kurios
skelbia ypač stiprią ištikimybę tėvynei, ne tik nereikalingos,
bet dar ir savo struktūromis skaldo valstybę.
Štai galite patys įsitikinti: „Kai tauta suskyla į priešingus
„interesų“ lagerius, tada tautos valios jau visai nebelieka.
Tada prasideda nieko nepaisanti grupių ar jų atstovaujamų
interesų kova. Interesų kova silpnina tautą. Ji silpnina, griauna, žudo valstybę. Susilpninta jokio atsparumo viduje neturinti tauta ar valstybė, kaip vieningos valios reiškėja, netenka
reikšmės ir svetur.“ Kaip taikliai pažymėjo Tamošaitis, tvirta
asmenybė nesirems daugumos nuomone, nesidangstys par-

Amnestija
Lietuvių kalbos kultūros metai – labai gražu, kad rūpinamės savo kalba. Bet kad metai labiau įsimintų ir įsiprasmintų, turiu vieną pasiūlymą. Juk kaip būtų puiku, jei Valstybinė
lietuvių kalbos komisija, užuot nuodijusi ir sunkinusi žmonėms gyvenimą, vieną sykį imtų ir paskelbtų tokią kaip ir žodžių amnestiją. Paklustų tautos balsui ir įteisintų kalbą tokią,
kokia yra. Juk dabar ir inteligentas, ir darbininkas keikia tuos
„mulkius kalbininkus“, kurie siūlo vielabraukį ir spirdžių!
Matau, kaip lietuvių kalbos sudėtingumas dabar tiesiog
kankina žmones. Kalbu ne apie tuos, kurie bendrauja tarpusavyje, šeimoje ar su draugais, o apie tuos, kurie kalba
viešai – TV ar per radiją.

tijos priedanga ir nekalbės tautos balsu. Jokie parlamentai,
steigiamieji susirinkimai, pasitarimai ir panaši daugiabalsė
nesugebėjo Lietuvos ištraukti iš akligatvio... Mąstytojas rašo
būtent apie vieno asmens valstybinę valdžią ir ją supranta
kaip Dievo dovaną, kurią aiškiai pavadina stebuklu, kaip liudija skaudi mūsų patirtis, niekaip nesusijusiu nei su rinkimų
organizavimo pastangomis, nei su parlamento formavimu,
nei su jokiomis „iš viršaus“ ar „iš apačios“ kylančiomis visuomeninio ar valstybinio gyvenimo pertvarkymo pastangomis, šios dovanos negalima užsitarnauti stovint mitinguose
arba protestuojant demonstracijose.
Šiandien kartu su Tamošaičiu galime teigti, kad „didelis
galingas autoriteto pasiilgimas reiškiasi visų kraštų jaunime.
Valstybės priešakyje ir norima matyti visur toks autoritetas.
Taip pat norima, kad valstybės priešakyje esančio autoriteto pastatyta vyriausybė nepriklausytų nuo politinių grupių,
ginančių dalinius konfesinius, ekonominius ir kitokius interesus. Šiandien visur yra juntamas noras turėti nuo politinių
partijų nepriklausomą tvirtą asmenybės valdžią.“ Nuo savęs
pridėsiu, kad nestabilių tarptautinių aplinkybių kontekste,
kuriame šiuo metu yra atsidūrusi Lietuva, tik tvirta asmenybė, kuri neturi nei būti genialiai protinga, nei iškilti savuoju
dorumu, gali mus išgelbėti, jai būtina geniali valia – valia,
kuri stichiškai, galbūt netgi iki galo nesuprasdama visko, siekia istorijoje dar neapsireiškusio tikslo. Atrodo, Tamošaitis
irgi neprapultų Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete,
tarp tų, kurie rūpinasi ir puoselėja karinę Lietuvos doktriną.
Mums, lietuviams, Tamošaičio rašinyje itin svarbi ir izoliacijos bei „atsitvėrimo“ nuo Vakarų, ypač dvasinės įtakos
srityje, tendencija. Tamošaitis siūlo valstybę kurti „izoliacionizmo“ principais. Šiuo atveju izoliacija, manyčiau, nėra
savaiminis tikslas, bet labiau priemonė, užtikrinanti bent jau
minimalias tautos moralinio potencialo augimo sąlygas.
Tai, ką Tamošaitis rašė 1933 m., kuo puikiausiai tinka
ir šiandienos Lietuvoje. Ir kurgi vis dėlto slypi pagrindinė
Tamošaičio programos tezė? Nors šalis nukraujavo per „karus, terorus“ (skaitykite – beveik trys dešimtmečiai reformų, grobstymų, tautos išmirimo, emigracijos), tautą „veržia
dvasinių vertybių stokos jungas“ (skaitykite – dvasinis tuštėjimas, pažeminimai, apgavystės ir netiesa), o žemės ūkis
ir pramonė „įtraukta į nusikaltimų ir korupcijos bedugnę“.
Šiandien, prabėgus daugiau nei aštuonioms dešimtims su
trupučiu metų, visa tai galime atpažinti ir žodis žodin atkartoti. Lietuvių tauta šiandien fiziškai ir emociškai pervargusi.
Tautai reikia poilsio, visiems akivaizdus valstybės, įtemptai ir sunkiai gyvenusios veik tris dešimtmečius, nuovargis.
Dauguma gyventojų per visus tuos metus išeikvojo daugiau
gyvybinės energijos, nei turėjo. Dalyvavimas politikoje,
anksčiau daugumai atrodęs toks patrauklus, šiandien nustojo toks buvęs. Po jėgų eikvojimo laikotarpio turėtų eiti jėgų
kaupimo metas – laipsniška ir rami kūryba ant jau sukurto
pagrindo. O tokia tarpinė stotelė galima tik tuo atveju, jeigu
šaliai vadovaus stipri asmenybė, kuri kiekvienam parūpins
tokią politinę, kultūrinę ir ekonominę veiklą, kokiai jis labiausiai skirtas ir tinkamas. Dar vienas šiandien ne mažiau
aktualus Tamošaičio teiginys: mumyse gyvena tikėjimas ir
viltis – Lietuva pateiks pasauliui naujos kultūros ir naujos
pasaulėžiūros pavyzdį.
Valstybė – ne melžiama karvutė ar akcinė bendrovė, todėl visos individualios teisės ir laisvės turėtų būti pavaldžios
valstybiniams interesams. Juk Europoje tamsiosios chaoso ir
mirties jėgos sukilo prieš dieviškąją tvarką ir žemiškuosius
jos garantus (hierarchiją ir vienvaldystę), propaguojama individo autonomija ir visuotinė lygybė, vietoj Dievo pasirenkant demokratiją ir žmogaus teises, dekonstruojama tvarka
ir tradicinės visuomenės struktūra. Turime nuversti, bent jau
mentaliniu lygmeniu, žmogų ir autonominę moralę sudievinusius pažangos nešėjus, Renesanso, Apšvietos, liberalizmo,

materializmo ir pragmatizmo šalininkus. Politika yra ypatingos žmonių klasės, dvasios aristokratų, reikalas – neregėtos
dieviškos dvasinės tvarkos kūryba, reikalinga nauja žynių
kasta, kurios priešakyje turi iškilti angelo veido ar netgi dieviškojo statuso geniali ir charizmatiška, atverianti ir ateitį
kurianti stipri asmenybė.
Izidorius Tamošaitis iš kitų Lietuvos filosofų išsiskiria
būtent tuo, kad jo filosofijoje atgaivinama ir filosofines formas įgauna pati lietuviškojo gyvenimo stichija. Tamošaitis
laikėsi tradicinės lietuvių pasaulėžiūros, apie kurią karalius
Mindaugas užsiminė pirmajam Lietuvos karalystės vyskupui Kristijonui. Karalius rašė, kad krikščioniui daug geriau
kentėti ir už tai iš savojo valdovo (turimas omenyje politinis
valdovas) gauti kankinio vainiką, nei pasislėpus užsienyje loti ir iš ten organizuoti priešiškas koalicijas. Taigi, tik
grynas tikėjimas, kuriuo grindžiama politinė pasaulėžiūra,
leidžia mums nugalėti ir iš vidaus laimėti kovą su pačia baisiausia liga, pasireiškiančia troškimu kovoti prieš bet kokią
valdžią, kritikuoti kiekvieną, kuris „turi valdžią“.
Labai svarbu pabrėžti konservatyvų Tamošaičio mąstymą.
Būtent konservatyvumas (Katalikų bažnyčios, valdžios, būties) Lietuvą gelbėjo pačiuose sudėtingiausiuose istoriniuose
įvykiuose. Prisiminkime kad ir sovietinę okupaciją, juk tokį
rimtą Tamošaičio dokumentą privalėjo parodyti aukščiausiai
valdžiai – jis savo tekste pateikė tokius slaptus patarimus,
kurie, viena vertus, galėjo sudominti valdžią ir kuriuos, kita
vertus, įgyvendinus lietuvių gyvenimo plėtojimo kelias būtų nukreiptas teisinga ir teigiama kryptimi. Iš viso to, kas
pasakyta, aiškėja, kokiu keliu Tamošaitis norėjo pakreipti –
imperijos kūrimo keliu. Būtent imperijoje valdžia priklauso
vienam asmeniui, būtent imperijai reikalinga aristokratija,
būtent imperijoje visomis spalvomis ryškiausiai suspindi iš
politinių vaidų ir kivirčų išvaduoti gyventojai, būtent imperijoje, skirtingai nei nacionalinėse valstybėse, suteikiamos
lygios teisės visoms joje gyvenančioms etninėms grupėms.
Bet atleiskite, sakysite jūs, juk Tamošaitis buvo dvasininkas, tai kodėl gi jis nerašė apie krikščionišką imperiją? Ne
tik dėl to, kad nenorėjo supykdyti ateistinės valdžios, bet yra
pagrindo manyti, kad sieloje ir širdyje Tamošaitis krikščionišką imperiją laikė savo politiniu idealu, tačiau aiškiai su
prato, kad susiklosčiusiomis istorinėmis aplinkybėmis siekti
šio idealo galima tik per tarpinę pasaulietinės autokratijos
fazę. Tegu imperija iš pradžių bus sukurta ant bedieviškų ar
pagoniškų pamatų, bet neišvengiamai atsiras poreikis, kai
dėl tolesnio jos įtvirtinimo prireiks visiems bendro dvasinio
branduolio, ir Lietuvoje juo galės tapti sugrįžtanti religija,
kuri genetiškai įgimta. Sovietų valdžios atidumas ir įsi
klausymas į Tamošaičio 1933 m. rašytą projektą ir išmintinga imperinė politika nacionalinėje sferoje būtų leidusi
išvengti 1991 m. katastrofos.
Šiandien privalome pasimokyti ir nebekartoti svetimų
klaidų. Nes buvo pasiųsta Dievo bausmė už tai, kad lietuvių
tauta nenorėjo nešti maloningosios Kristaus naštos, ir geriausioji tautos dalis šią bausmę priėmė susitaikydama. Kaip tik
dėl tokio daugumos susitaikymo, išvengusi vidinio maišto,
Lietuva 1944 m. sugebėjo nugalėti išorinį priešą ir galiausiai
dabar, pačioje bausmės pabaigoje, didžiausia pagunda – nusimesti ją kaip sunkų jungą ir kartu atsisakyti Maloningosios
Kristaus naštos. Didžiausia pagunda – eiti žmogišku keliu,
užmirštant, kad Dievui viskas įmanoma.

Daugybei jų kiša koją toks kvailai taisyklingas žodis kaip
kompetentingas, juk daug lengviau kompetetingas. Pavyzdžiui, Drukteinis TV laidoje su dviem vedėjomis vieningai
ir neklupdami taria kompetetingas. Ir toli gražu ne vien jie –
įsiklausykime.
O koks vargas su tais audio ir video. Daug patogiau mesti
tuos galvosūkius ir abu žodžius tarti vienodai, taigi audio,
vidio. Ir ideologija tokia pat neparanki, daug geriau idiologija. Taip sako ir ministerijos darbuotoja. Jai pritaria ir istorikas – idiologija, o kur dar propoganda.
Kam sukti galvą, kuo skiriasi manyti ir galvoti, juk, kaip
matome, visai užtenka pastarojo. Pavyzdžiui, vaikų viktorinos vedėjas sako: Aš galvoju, kad tavo atsakymas teisingas, LRT laidos vedėjas: Mes galvojame, kad tai tam tikras
grybas.

Vargas blaškytis tarp vilkėti ir dėvėti, juk puikiai pakanka pastarojo. Teatro kritikė: Scenoje dėvėjo autentiškus kostiumus.
Kam tas kaimiškas žodelytis yra? Juk daug prakilniau
skamba angliškas egzistuoja. Pavyzdžiui: Egzistuoja problema, ar Dievas apskritai egzistuoja.
Reikia baigti painiavą ir panaikinti žodžius kas nors, kur
nors, koks nors, palikti tiktai kažkas, kažkur, kažkoks.
Taigi šiais kalbos laisvės laikais ir siūlau VLKK Lietuvių
kalbos kultūros metų proga skelbti žodžių amnestiją – juk
egzistuoja nuomonė, kad jei gimei lietuvis, tai ir lietuvių
kalbą moki. O jei gimei lietuvis, tai tada tikriausiai jau ir esi
lietuvis?

2019

– Aloyzas Šimaitis –

– Konradas Virgiejus –
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Nerijus Cibulskas

Akvilė Andriūnaitė

●

●

Pabaiga įvyksta ir tęsiasi.
Po fejerverkų žmonės baigs boscą, išves
į kiemą šunis, pirštus
šildysis dermatino pirštinėse,
grįžę pasimylės. Senelių namuose
visi lauks rytinės arbatos ir torto. Cockerio
kriokimo prisipildys vienišių butai.
Šiąnakt neparsiduos moteris, teroristas
apkabins motiną ir pirmąkart iš tikrųjų melsis.
Galima sakyti, mes kalbame
apie Naujųjų išvakares.
Galima tarti, pasikeičia metų laikai, mylimieji,
padugnės ir bendradarbiai, dantų šepetėliai.
Pabaiga įvyksta ir tęsiasi.
Nubundame, atsigręžiame į kažką arba nieką
ir daug, kraupiai šypsomės.
Einame virti kavos.

purtau išpurtau
patalus
benamio pinigus
sau iš saujos
iš sapno
iš šnervės
Vilniaus dulkes
padavimus
tau į plaukus
į traukinio nublokšto berniuko
ištiestus delnus

Transporto priemonė
Aivarui Veikniui

Vienodai bijoti lėktuvų ir kalbos.
Nesvarumo ir to, kas kantriai slepiasi
tamsoj, už iliuminatoriaus.
Taip ir nesuprasti: didėjantis pagreitis
ar nevykęs nusileidimas,
eilinė katastrofa smegenų užkampyje.
Sakykim, skrydis daugmaž panašus.
Degalai, oro uostai. Nedrąsūs
plojimai, jei pavyksta.
Nors – kad ir kaip ten bebūtų –
lėktuvai vis vien saugesnė
transporto priemonė.

Pliažas
Susapnuoju Martę Eberson, nubudęs verkiu.
Tartum būčiau užsikirtusiu sintezatoriaus klavišu po jos pirštais.
Iki, norvegiškos vasaros, debesų dirižabliai, iki,
aitvare, kuris netrukus pasikars ant įsiaistrinusių elektros laidų.
Kartais mums visiems praverčia mažos turbulencijos,
nepastebimos aviakatastrofos.
Išgirsti savo autopiloto nurodymus, nebūti
plastiko gabalu su BMW ženklu ant smilkinio.
Įveikiu nerimą vienu Caracter buteliu ir anksti einu gulti.
Daužosi audra. Tik tiek telpa šitame proto ąsotėly.
Šaltos kopos, pliažo liežuvis, ragaujantis išmestus kūnus.
Iki, šaligatviai. Iki, balandžių akys, kurios jais ridinėjasi.
Metu tau eilėraščio plūdurą, kokie mes maži,
kai skęstame.

Cor
aplipinta veidrodiniais stikleliais,
klijais pertepta lyg riebaus pyrago biskvitas

●

Kardadantis
Atitirpau.
Žinojau, kur mes
išeiname.
Ledinė atogrąžų giria,
laikas – nuo anglies
iki deimanto.
Didieji irgi išėjo.
Jokio asteroido.
Istorijon įsispraudė rojus.
Virtau prabangiu
kilimu, gulėjau tavo moteriai
po kojomis.
Židinys geso,
ilgėjausi, nors dar buvau
čia.
Ilgėjausi anglies,
ledo, iš kurio
išeinama.
Įsipjauk į mano kailį,
prašydavau jos.
Ji verkė.
Aš ir dabar
nepatikėsiu,
kad ji verkė.
Tu nupirkai
deimantų vėrinį
ir jūs išėjot

mačiau Vilniaus katedrą iš vežimo
viduramžiai akimirksnį amžiną susikeitė su
postpostmodernizmu
varpas išmušė be penkiolikos minučių
dvyliktą
vėjuota –
šventovė liko už virbų
beveik vidury dienos įstrigusi amžiams
tarp
gaudžiančių verbų
●
mano dievas –
nuolat tarp delnų suplojamas uodas
kurį sudėtos maldai plaštakos
kaskart nužudo
●
Aš esu apgultas miestas,
iš kurio bėga patricijai.
Bėgu ir aš.
Esu Šiaurės kryptis,
jūra – vandenynas,
į kurią tu įplaukei su astronomu.
Įplaukiau ir aš.
Žiotys istorijos
kronika,
gilioji atšaka
ir meška, besiirianti
gondola
šiaurinės Italijos link,
esi ir tu.
●

į miegamąjį.

			Aušrai Kaziliūnaitei

Liūto herbas
Močiutei

Šitiek vamzdelių. Pavargusio kūno
dūdmaišis tuoj užgros,
pradangins liūdną palatą.

tilptų tavo priešpiečių dėžutėje, kurią pamiršti,
retsykiais virtuvės dydžio, išvargusi
nuo dūmų ir pokalbių tylos

Kalniečiai taip šaukia į audrą –
eižėja, trupa baltas metalas,
žvėrys nuo uolų pasileidžia
į šokantį vandenį.

miniatiūrinis sarkofagas vapsvai, po muštynių
ištuštėjęs baras, įkyrus, ligotas
dunksėjimas, patogus lizdas nežiniai

Atminties liejinys tvirtesnis,
jis virš mūsų – senas, gobiantis kiparisas.
Žilas liūtas nepaprasto amžiaus herbe.

mergaitėms panaši į beformę pelkių pabaisą,
berniukai sudaužo iki trisdešimties,
mama, visada noriu paklausti, ar tai širdis

Tavo karai, tavo miestai, Elena,
telpa delnuose, kuriuos dabar laikom –
jie sausi ir išdžiovinti birželio.

ne, tai kažkas lotyniškai, apie kraują,
validolį ir magnį

Spalvoto smėlio piešiniai,
kurių vėjas nepakelia.

nes
šiandien (ne)reikės
ko rytojui
(ne)reikia
kol
neatėjo
vakar

Purienos, keturi pelynai ir Binkis
absentas geltonais
žiedeliais
p(r)asigėrusio
vokiško pa
vasario

(kas yra) įkvėpimas
nemi(e)ga(s)
trečioj aky (kaktos viduryje, žemiau antakių)
užsikimšusios riebalinės liaukutės
spuogo
pavidalu
Iliustracija: Dovilė Bagdonaitė. Palangė. 2013
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IndrĖ ValantinaitĖ

Raudų siena

Deadline’as

Laisvės alėja

linguojančioje murmančių, skarotų galvelių lysvėje

Ji vis kelia burzgiantį savo mobilųjį,
įjungtą begarsiu režimu.

Senamiestyje, name,
kuriame tarpukariu gyveno
mano močiutė ir gimė tėvas,
po palėpe, kurioje jie badavo,
įrengtas madingas restoranas,
kurio atidaryme aš,
su įmantriausiu maistu burnoje
ir keistos kaltės jausmu pilve,
tik lubomis teatskirta nuo erdvės,
kurioje ji paliko raštelį,
žieduota ranka keliu taurę prie lūpų
ir švenčiu gyvenimą
už mus abi.

Regėjimas
Būna dienų, kai nuryti gurkšnį –
toks sunkus, bergždžias darbas.
Dienų, kai svaigintis į tave linkstančio
žiedo kvapų derme nėra jėgų.
Visa tai tam, kad ištiktų akimirkos,
kai praskrendanti bitė perspėja:
viens, du, trys – atsimerk!

turistė nuspaudžia fotoaparato gaiduką

Nuolat varsto palatos duris,
pro siaurą tarpą išsliuogus koridoriun,

pro plyšelį šventų žodžių rikiuotėje
iš maldos sunkiasi
tyla

vėsina kaktą į betoninių
skruzdėlynų peizažą.
Toj pilkumoj tvinkčioja
tik neoninė Coca-Cola širdis,

5 ryto (dar neparašyti eilėraščiai)

kur kas tolygiau negu lovoje
gęstančios jos motinos pulsas.

dar neparašyti eilėraščiai miega ant tavo odos:
kaktos, skruostų, vokų, lūpų...

Rytoj konkursinio projekto pridavimas.
Ji atsakinga už marketinginę dalį.

prašau sapno
lietaus nelyti
sniego nesnigti
vėjų nepūsti

Nieko nepadarysi.
Reikia. Žūtbūt.

išsaugoti juos
iki kol ateis laikas būti gyviems

Alfa ir omega

tada
nusirengiu nerimo suknią
nusirengiu ilgesio suknią
nusirengiu laukimo suknią

Draugės senelis
visuomet, net ligos patale,
prieš gurkšnį

vien dėkingumo brangakmeniais
inkrustuotomis akių ir bambos duobutėmis
einu į saule už lango tvinstantį ežerą
susimokėti už kada nors ištiksiantį eilėraštį

taure išraitydavo
virpantį, gulsčią
gyvačiukės aštuonetą.

Ir pamatai įtemptą,
švytinčią būties stygą.

Viešbučio kambarys

Jis mirė 75-erių.
Nuskendo srauniausioje
mūsų miesto upėje.

Tuos vos virpančius, perregimus siūlus,
besidriekiančius aukštyn nuo kiekvienos
krutančios gyvasties.

Jis daug keliauja.

Vienintelis amžinas
tėra troškulys.

Paskui vėl būna ilgos
ilgos dienos...

Kiekvienąkart jam rodos,
kad išnuomotas kambarys
primygtinai siūlo
visus septynis kelius.

(Juk esti dovanų, per didelių,
kad būtų dailiai įpakuotos.)

Nors jame tėra
mini baras ir Biblija.

Atsitiktinumų virtinė

Užburtas miestas
…if you’re gonna dine with the cannibals,
sooner or later, darling, you’re gonna get eaten
Nick Cave

Du būdai
įsitverti rytojaus.

Tik kartą per metus troliai su livrėjomis čia pakelia tiltus.
Ant grindinio – sutryptos salamandros vietoj raudonų kilimų.
Visi pastatai turi kojas.

Apgailestaudami, dūsaudami,
nusprendę neišlaidauti butui
pačiame miesto centre.

Mes vis nepataikome pro girto viešbučio vartus.
Tarp bandymų bučiuoji mano nubrozdintą kaktą ir kelį.

Tad, kaimynystėje kilus gaisrui, vietoj jų kūnų
buvo išnešti pastogę greta darbo radusių
naktinio klubo šokėjos
ir apsaugininko palaikai.
Jie niekad neskaitydavo nelaimių skilties,
tad net nežinojo, kokie turėtų būti dėkingi už
visą jiems likusį laiką,
dovanotą tos atsitiktinumų virtinės,
kurią vieni vadina Dievu,
kiti – tiesiog gyvenimu.

Virginija Kulvinskaitė. Mažosios ledos ir pripučiamas dzeusas. 2017

Likus vos porai mėnesių iki kūdikio gimimo
jie išsikraustė iš nuomoto būsto.

Rūmai užrakintomis burnomis.
Užsikariame ant marcipaninio balkono.
Lydyto cukraus parketas įlūžta po kojomis.
Aptirpusiu šokoladu išpieši mano veidą ir
paverti užkerėta saldėsių trobele vidur miško.
Aksominėmis palomis raganėlės uždangstė bokštų laikrodžius.
Tik dienai per metus troliai su livrėjomis pakelia tiltus.
Kol būsim čia, visą suvalgysi,
nebe iš geismo, iš paprasčiausio alkio.
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Mūsų istorija Kazio Bradūno rinkinyje „Pokalbiai su karalium“
Kazys Bradūnas. Pokalbiai su karalium: anno domini
1323–1973. Čikaga: M. Morkūnas, 1973. 70 p.
Vaikaičiai žaidžia šimtmečių šukelėm...
Ar skaudų jų skambėjimą girdi?
Gal tik laike paklydome, karaliau?
Galbūt laike... Bet ne širdy.

(p. 18)

Šios eilutės priklauso Kaziui Bradūnui (1917–2009) –
vienam ryškiausių mūsų valstybės kultūros veikėjų, pokario egzodo kūrėjų, tautos dvasios puoselėtojų, kurio gimimo
šimtmetį šiemet minime. Be tokių žmonių valstybė tebūtų
beveidė statistika – gyventojai, teritorija, valdžia, – kurią
paprasta ištrinti ir pamiršti, nes pagal šį trafaretą matuojamos visos pasaulio šalys. Išskirti iš kitų valstybę gali tik jos
kultūra, bet dar labiau – istorija, įsismelkianti į žmonių pasąmonę mitais, perduodamais iš kartos į kartą. Likus geram
pusmečiui iki mūsų valstybės šimtmečio, pažvelkime į mūsų
tautos kelią K. Bradūno, dirbusio tautinį darbą už save ir nutildytus bendražygius, eilėmis.
Rūpestis išsaugoti lietuvišką kūrybinį žodį, įtraukęs K. Bradūną į tautinę kultūrinę veiklą išeivijoje, ir nemažas pluoštas
tautinės poezijos atskleidžia, kad poeto santykis su Lietuva,
tauta ir jos istorija visą laiką buvęs labai glaudus. Jau ankstyvojoje poezijoje kaip nueitų tautos žingsnių aidas skambėjo
nedangstoma istorinė savimonė, todėl to laikotarpio jo kūrybos lyriniam subjektui būdingas likiminis ryšys su protėvių
žeme, kuri yra ne tik ilgesio, kančios, bet ir laimės, gyvybės,
vilties, tačiau svarbiausia – paties buvimo esmė. Vėlyvojoje
K. Bradūno kūryboje šie akcentai dar labiau sustiprėjo, istorinio ir asmeninio laiko sampyna tapo dar aktualesnė. Bradūniškas žodis vis dažniau išreiškė meilę ir pagarbą tėvynei,
nes, kaip 2007 m. Valentinui Sventickui duotame interviu
minėjo pats poetas, „visą laiką prieš akis buvo Lietuva – tie
medžiai, ta tėviškė, Kiršai, kaimo žmonės. Lietuvoj negyvenau dešimtmečius, bet buvau joje mintimis. Sapnuodavau
ją, gimnazijos draugus, karo sūkurius, – kas dingo juose, kas
išliko.“
Besąlygiškas atsidavimas, meilė ir pagarba Lietuvai, jos
žmonėms K. Bradūną paskatino parašyti poetinių knygų
grupę – pokalbių su meno, poezijos ir valstybės formuotojais trilogiją: „Sonatos ir fugos. Susitikimai su Čiurlioniu“
(1967), „Donelaičio kapas“ (1970) ir „Pokalbiai su karalium“ (1973). Pastarasis poezijos rinkinys artėjančio valstybės šimtmečio kontekste vertas būti dar kartą perskaitytas,
nes jame žvelgiama į Lietuvą iš istorijos perspektyvos. Poe-

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

zijos kalba lyrinis subjektas čia tarsi atsiliepia į viduramžių
kronikose aidintį nekarūnuoto Lietuvos karaliaus Gedimino
balsą, tampa lygiaverčiu kunigaikščio pašnekovu, plėtoja istoriškai jautrų jųdviejų dialogą. Eilėraščiuose juntamas kreipimasis į tautą dėl pasirinkto istorijos kelio, todėl pasakyto
žodžio poveikis, jo galia įtikinti yra labai svarbūs ir tampa
poeto retorine siekiamybe – priminti, priversti permąstyti ir
pasimokyti. Ne be pagrindo tautos atsakomybės jausmui žadinti poetas pasirenka pokalbį su Gediminu, o ne karaliumi
Mindaugu ar legendomis apipintu Vytautu Didžiuoju. Gediminas iš trijų garsiausių Lietuvos valdovų buvo ne karžygys,
o politikas diplomatas, diplomatinėmis priemonėmis siekęs
išvengti karų ir jų padaromų nuostolių (1323 m. Gediminas
pradėjo didžiulę akciją – siuntė laiškus popiežiui ir Hanzos
miestams, pranešdamas, kad kryžiuočių riteriai puola ne katalikybės skleidimo, o grobimo tikslais), todėl tikėtina, kad
tais laikais nebūdingas kunigaikščio poelgis („Krauju, lyg
Faustas, nepasirašai / Nei pragarui, nei dangui, nei žmonėm“, p. 45) sužavėjo K. Bradūną, kare regėjusį žmonijos
pragaištį.
K. Bradūnas dvylika rinkinio „Pokalbiai su karalium“ eilėraščių, vadinamų pokalbiais, suskirsto į tris skyrius – „Laiškai“, „Sutartys“, „Krikštas“. Kiekvienas eilėraštis pradedamas
dokumentiniais inkliuzais – praeities liudijimo prielaida, po
kurios eina poetiškai argumentuotas eilėraštis-atsakas. Eilėraščiuose istorinių datų nėra. Jos minimos dokumentiniuose
intarpuose, bet ir juose neatspindi tikrojo pokalbio tarp lyrinio subjekto ir karaliaus laiko: dialogas skamba sąlyginiame
laike, kuriame Gedimino balsas ataidi iš XIV a. laiškų ir susilieja su XX a. istorijos pulsą perteikiančiu lyrinio subjekto
balsu. Taip K. Bradūnas siekia pavaizduoti praeities poveikį
vėlesnių kartų gyvenimui.
Sraute istorinių įvykių, turėjusių įtakos dabarties lietuviams, poetas išskiria Gedimino 1323 m. spalio 2 d. Vilniuje
sudarytą sutartį su Livonijos ordino magistru, Rygos miestu, Livonijos dominikonais ir pranciškonais, užtikrinančią
taiką su visais krikščionimis, kurie atsiunčia į Lietuvą savo
pasiuntinius. „Pokalbių su karalium“ lyrinis subjektas prašo neskubinti šio įvykio ir pirmiau sudaryti taiką su savais,
„pirmiau su saule, su žeme“ (p. 33). Šio ginčo atgarsiai girdimi daugelyje eilėraščių, nes K. Bradūnas buvo neabejingas
giliausiems mūsų tautos klodams – seniesiems tikėjimams ir
motinai žemei.
Istorikai, vertindami Gedimino sutartis ir laiškus, teigia,
kad kunigaikštis, ketindamas šalį ištraukti iš politinės ir
ūkinės izoliacijos, buvo sumanęs Lietuvą apkrikštyti, todėl
visos jo sutartys vedė tautą krikščioniškojo pasaulio link.
Valdovas tikėjo, kad šiuo keliu einant galima ne tik apsau-

goti kraštą nuo puldinėjimų, bet ir pasukti valstybę modernėjimo kryptimi. Rinkinyje šis Gedimino noras pabrėžiamas
kaip išmintingas tais laikais, tačiau suabejojama, ar tai buvęs
tikras sprendimas istorijoje, nes svetimšalių pirklių ir riterių
kvietimas į protėvių žemes atveda tautą prie valstybingumo
praradimo (1940 m. birželio 15 d., Sovietų Sąjungos tankams kirtus Gudagojo ir kitas pasienio stotis, Lietuva buvo
okupuota):
Stovi tankai prie Gudagojaus –
Po vikšrais sutrinta sutartis,
O šalia, begėdiškai atsilapojus,
Šoka mirtis.

(p. 38)

Nors Gediminui priimti krikšto nepavyko (istorikai neabejoja, kad tam sutrukdė senameldžių žemaičių ir jo valstybės
stačiatikių slavų grėsmingas pasipriešinimas), diplomatinės
kunigaikščio pastangos atvėrė duris valstybės krikštui po jo
mirties, dar tame pačiame šimtmetyje. Tik kokia viso to kaina? Lyrinis subjektas konstatuoja, kad krikšto vanduo nenuplovė krauju pasruvusios žemės, neatnešė laukiamos taikos
ir šviesios tėvynės ateities. Priešingai – užėję svetimtaučiai
mūsų žmones nuodijo, šaudė ir korė, o krikščionybės nešėjus ypač:
Išniekintoj šventovėj tavęs laukia
Vorkutos požemių misionierius,
Vladimiro kalėjime nudobtas vyskupas
Ir Pennsylvanijos kalnyne užkastas
Ir pamirštas,
Tavo kalba kalbėjęs
Kunigas.

(p. 62)

K. Bradūnas, išgyvenęs pirmąją sovietinę okupaciją, vokietmečio nerimą ir vėliau emigravęs, nerasdamas sau vietos svečioje šalyje, knygos užsklandoje rašo: „Duota mano
tremties mieste Čikagoje.“ Šiuo sakiniu poetas susitapatina
su rinkinio „Pokalbiai su karalium“ lyriniu subjektu, tampa
Gedimino XIV a. pradėtų darbų tragiškos tąsos XX a. istoriniu dalyviu – žmogumi, dėl okupacijos palikusiu tėvynę, bet
visą gyvenimą savo veikla ir kūriniais siekusiu mūsų tautos
vertybių ir valstybės tęstinumo.

– Aistė Vilimė –

ŠIAURĖS        ATĖNAI

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 16 (1272)

KNYGOS

11

Įsivietinimo poezija
Gytis Norvilas. Grimzdimas. Poezija.
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. 112 p.
Gytis Norvilas – žinoma
figūra lietuvių literatūros pasaulyje. Kultūros savaitraščio
„Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius, poetas, eseistas, vertėjas – taip glaustai
galima apibūdinti Norvilą. Pirmoji autoriaus poezijos knyga „Akmen-skeltės“ (2002)
įvertinta Jaunojo jotvingio
premija, po rinkinio „Skėrių
pusryčiai“ (2006) išleista knyga „Išlydžių zonos“ (2012)
apdovanota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
premija kaip kūrybiškiausia metų knyga, nominuota Metų knygos rinkimuose.
Ketvirtąją Norvilo knygą „Grimzdimas“ drįsčiau vadinti programine, tik reikėtų pasakyti, kad programiškumą traktuoju ne visai tradicine prasme. Šią identifikaciją
pagrindžia paties autoriaus pasisakymas knygoje (taip pat
tai akcentuota per „Grimzdimo“ pristatymą): „kiekvienas
eilėraštis turi savo horizontą, vietovę, man pačiam – labai konkrečią vietovę – eilėraščiai yra įsiinkaravę į aiškią
geografinę platumą [...] eilėraštis yra ir turi būti nusikaltimas. plokštumai, kalbai, visuomenei, (ne)tikėjimui,
šventeiviškumui, niekšybei... [...] Poezija turi būti aitri,
nepatogi, turi erzinti, neduoti ramybės nei pačiam autoriui, nei skaitytojui, nei pačiai kalbai. Turėtų ir guosti, turi
guosti, priglausti, o guosti gali, mano supratimu, tik atimdama paskutinę viltį, kitaip tariant, iliuzijas, fantomus,
kurie daugina kančią.“ Pateikta citata puikiai atspindi tiek
šios knygos, tiek kūrybinės programos kvintesenciją. Įsivietinimą kaip raktą pasirinkau „Grimzdimui“ išgliaudyti. Šią vietiškumo paradigmą pagrindžia ne tik eilėraščių
turiniai, bet ir pats knygos sudarymo principas – „Grimzdimą“ sudaro keturios dalys (trečioji – vien autoriaus piešiniai), struktūra įvardyta „topografija“, o vietą žymi net
trys knygos dalių pavadinimai: „dykros“, „kelio žymėjimas. ritualai“, „dugnas“.
Svarbias knygai mintis, intencijas Norvilas nurodo ir
savotiškame knygos epigrafe – čia cituojama iš R. Attenborough filmo „Meilėje ir kare“, iš S. Becketto „Išvaryto“, Ch. Wrighto „Dangiškųjų vandenų“, H. Millerio
„Vėžio atogrąžos“. Viena reikšmingiausių „Grimzdimo“
intencijoms man pasirodė citata iš filmo „Meilėje ir kare“: „Prašau suprasti – kai kur turiu eiti vienas.“
Taigi Norvilo knygą perskaičiau kaip kiek atskalūniško
subjekto siekį per Aš, Kitą ir pasaulį patirti autentiškąją
vientulystę, per fizines ir dvasines keliones įvardyti, pažymėti šiam tapsmui svarbias vietas.
Vietiškumo paradigma knygoje realizuojama keliais
būdais: tiksliais erdvės įvardijimais tekste arba eilėraščio pavadinime (ties Babtais, miesto pakrašty, Antakalny,
prie upės, Krekenavos reminiscencijos, Gerkiškių reminiscencijos ir kt.), abstraktesnėmis, platesnėmis erdvėmis
(tyrai, vaikystė, gimtinė, sodas, transformatorinė ir kt.) ir,
žinoma, eilėraščio kūne besiskleidžiančiomis vidinėmis
erdvėmis. Tokį išorinių ir vidinių erdvių persidengimą
stebime eilėraštyje „keleivis“: „dabar debesis, naktis, pitonas, geležis juda mano kūnu, visais jo rūsiais ir užkaboriais“ (p. 15).

Susidaro įspūdis, kad žymėdamas vietos, erdvės trajektorijas autorius ne tik įgyvendina kelio, kelionės koncepciją, bet ir pateikia judėjimo po šiaip jau nelengvą poeziją
gaires, kiekviena nurodyta vieta siejama su subjekto būsena, o eilėraščio žmonių savi-pasauliai susikryžiuoja su
platesnėmis erdvėmis ir skaitytojo pasauliu. Norvilo eilėraščių recepcija gali būti pagrįsta atpažinimo principu – nors
lyrinio subjekto jausenos dažnai virsta fantasmagorija,
tikslios išorinės ir vidinės erdvės nuorodos padeda įsižeminti, nepamesti kontekstų, kartu paaiškina eilėraščių
prasmes: „iš mano dubenkaulio ėdė banda sulaukėjusių
karvių, kurios atklydo iš tyrų, iš mano vaikystės“ („akmenų piemuo“, p. 21). Norvilo eilėraščių subjektui labai
svarbi gamtiška praėjusio laiko pajauta, susipinanti su dabarties išgyvenimu, vietomis itin tiksliai identifikuojama
(per 2014-ųjų Velykas), vietomis abstraktesnė: „štai motina veda mane į tą kalną už rankos / o dabar: / stangrus
rūko kūnas – – – drėgnų smilgų vėsa“ („pievomis šliaužiantis rytas, arba Krekenavos reminiscencijos“, p. 18).
Būties išgyvenimas gamtoje, tikslios praėjusio laiko nuotrupos, susijungdamos su fantazijos vaizdiniais, formuoja
unikalų poetinį vaizdą – pavyzdžiui, eilėraštyje „rudens
manevrai“, kuriame, pasitelkus personifikaciją, „laukais
su kuprinėm žygiuoja kryžiai“. Beje, šie kryžiai taip pat
įvardijami kaip niekio / nieko fenomenas – nes „niekur
žiūri jų kelias“, „niekur yra jų gimtinė“, taip ne tik paliudijant egzistencinę tuštumą (toks daoistinis elementas),
bet ir sutelkiant dėmesį į pačią kelionę, kuri, matyt, ir yra
Norvilo poetinis tikslas. Autoriui svarbesnis pats keliavimo faktas – po atmintį, pro vaikystės vietas, po svetimus
pasaulius (eilėraštis „7 m2“, galbūt atsiradęs po poezijos
skaitymų kalėjime), po save ir Kitą, po tuštumą, po išgalvotas ir tikslias vietas. Vaikystės išgyvenimų nuotrupos
tiesiogiai paženklina arba yra nujaučiamos dažname tekste, pripildydamos eilėraščius autentiškumo ir leisdamos
lyriniam subjektui paaiškinti gyvenamąjį pasaulį pačiam
sau ir skaitytojui, padėdamos pastarajam geriau suprasti
Aš kontekstus.
Dažname eilėraštyje siekiama užčiuopti save ir pasaulį,
išsigryninti Aš vidinę erdvę, įsivardyti: „yra tik intensyvi
realybė ir aš – plėšraus laiko tampoma sausgyslė miesto
pakrašty, Antakalny, prie upės“ („ruduo. miesto pakraštys“, p. 14); „mano širdis – iš durpyno išluptas kelmas.
[...] dabar esu virtęs dūmu, migla, rūku“ („akmenų piemuo“); „esu žmogžudys“ („7 m2“), „esu vis labiau niekas,
niekalo šventikas mediniame urve“ („grimzdimas 1“, p.
29). Šios citatos tarsi egzistencinis laipsniavimas – nuo
priklausomybės gyvenamajam pasauliui (kelmas iš durpyno), būties dedamosioms (laiko tampoma), tapatumo
išgyvenimo (žmogžudys) iki išskydimo, abstraktėjimo
(dūmu, migla), atnašavimo kiek šliogeriškam (A. Šliogeris subjektą yra pavadinęs „niekio sūnum“, – beje, šiam
filosofui Norvilas skiria vieną iš savo piešinių) niekiui,
tuštumai. Reikšminga skystančio Aš identifikacija fiksuotina eilėraštyje „vonioje“: čia poetine kalba įvardijama
subjektui reikalinga ir pragaištinga jį atspindinti medija
ar kito akis, kuri ne tik pasyviai atspindi, bet ir pasisavina, uzurpuoja – galiausiai prarandamos išorinės savasties
projekcijos ir subjektas ima trauktis į save – tokia koncepcija labai artima J.-P. Sartre’o požiūriui: „jau skutaus
nebe aš, o veidrodis. švarėjo, netgi šypsojos atspindėdamas tuštumą, grimzdo į miglą, ėmė trauktis garų valkčiu,
plėve, kuri dabar skiria mane nuo savęs, ir nuo moters.
mano atvaizdas skydo ir nyko. atsitolinu. labai atsitolinu.

su visam emigruoju į vidinius užsienius ir provincijas.
kuo daugiau moters, tuo mažiau manęs“ (p. 98).
Norvilo eilėraščiuose vietą užsiima ir mirtis, tarpstanti
šalia gyvybės, rodos, lygiomis teisėmis, kaip skelbia eilėraštis su desakralizuotu religiniu ir filosofiniu demiurgo
kontekstu „iš slaptų sodininko užrašų“: „soduose šis ir
anas pasauliai sumišę – gyvenimas ir mirtis srūva iš tos
pačios laistymo žarnos“ (p. 34). Konotuojamas jau cituoto Aš išskydimo, virtimo migla motyvas, minimas „puslapyje palaidotas bastūnas“, galimas numirimas „kalboje
ir per kalbą“ (šie įvaizdžiai tarsi skelbia poezijoje „palaidotus“ subjektus ir jų pasaulius, o kartu referuojamas ir
pats rašymo procesas), „užspaudžiama akis“, skelbiama
žudiko ir aukos dichotomija, mirties įvaizdžiai plėtojami
eilėraštyje „kūnų tiesintojai“, numarinamos bergždžios
viltys – „nėra jokio siurrealizmo, nėra dvasių ir anapusybės“ („ruduo. miesto pakraštys“).
Lyriniam subjektui rūpi ne tik Aš atkartojančios erdvės,
bet ir Kitas, tačiau to Kito patyrimas ir refleksija taip pat
pateikiami per Aš prizmę, pavyzdžiui, eilėraštyje „tu mano kokainas“ apdainuojamas moters kūnas – šis eilėraštis
man pasirodė postmoderni Giesmių giesmės versija, pasižyminti labai originaliu ambivalentiškumu, – žymima
ir kūno tikrovė (vystantis, senstantis kūnas), ir poetizuoti
vaizdiniai („tavo paslėpsnių lūpos susiskliaudusios it sparnai šikšnosparnio“). Rūpestį dėl gyvenamojo pasaulio,
savitą jo matymą ir protestą, asmeninio Dievo sampratą
išreiškia desakralizuotas, litaniją imituojantis eilėraštis
„europos litanija per mano dievą ir dūmus arba infidele
europe (mišios būgnams, trikampiui ir šešiems kontrabosams)“. Sąskambiais, pakartojimais (ne veltui „litanija“),
mitu (Europą pagrobęs Dzeusas) pagrįstas aštrus tekstas,
kuriame dera mitiniai, bibliniai kontekstai ir keiksmažodžiai, – labai dinamiškos, gyvos, autentiškos norviliškos
poezijos pavyzdys. Gyvenamojo pasaulio nesaugumą, irimą, griūtį kiek ironiškai ir hiperbolizuotai vaizduoja eilėraštis „sėdėjau kambary susiėmęs už galvos ir spoksojau
į nugenėtą liepą“, tačiau egzistencialistinės griūties intonacijos ar šmėkštelintis Jobo dramos motyvas čia pereina
į filosofinę ar daoistinę ištuštėjimo palaimą: „ramu dabar
kai taip tuščia. atsiguliau ir pailsėjau“ (p. 95).
Norvilo poezijoje esama kontekstų – literatūrinių, biblinių, mitologinių, – tačiau jų nėra per daug, o esantys organiškai pritampa teksto audinyje. Įdomi ir tekstų raiška – drąsi,
vietomis šiurkšti, tačiau tiksli, aiški kalba, įdomūs įvaizdžiai ir originalios, stiprios metaforos – „Grimzdimas“,
regis, atitinka pradžioje cituotą Norvilo koncepciją apie
nepatogią poeziją. Beje, tekstai puikiai skamba skaitomi
balsu – tuomet atsiskleidžia visas melodingos, ritmiškos
eilėraščio kalbos grožis. Tai labai ryšku eilėraštyje „dykros II (iš Anykščių šilelio rekonstrukcijos)“. Įvairuojanti
forma (nuo trieilių iki eilėraščių proza), įdomūs grafiniai
sprendimai (piešinius skaičiau kaip eilėraščius) taip pat
prideda „Grimzdimui“ žavesio. Paskutiniai žodžiai – apie
pavadinimą. Grimzdimą konotuoja ir viena iš epigrafe
pateiktų citatų, ir keli eilėraščių pavadinimai, ir pati knygos koncepcija – gilyn į save, į pasaulį, į tuštumą. Tai gera poezija. Nelengva skaityti ir analizuoti. Bet įsivietinti
padeda.

– Lina Buividavičiūtė –
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Sakmė apie bambukų kirtėją
„Sakmė apie bambukų kirtėją“ (Taketori monogatari) laikoma pirmuoju japonų naratyvinės prozos žanro monogatari
(„daiktų pasakojimas, atpasakojimas“) kūriniu. Šis žanras atsirado Hejano laikotarpiu (794–1192), kuriuo klestėjo japonų
aristokratų kultūra. Monogatari autorės dažniausiai būdavo
išsilavinusios imperatoriaus rūmų damos, tačiau spėjama,
kad pirmuosius šio žanro kūrinius parašė vyrai (jų vardai liko
nežinomi). Ankstyvieji šio žanro kūriniai – tai japonų pasakų ir
legendų literatūriniai perpasakojimai, kurie jau po šimtmečio
virto įmantriais prozos kūriniais, tokiais kaip monogatari karaliumi vadinama ir daugelio literatūrologų pirmuoju psichologiniu romanu pasaulyje laikoma „Sakmė apie princą Gendžį“
(Genji monogatari), kurios autorė – Murasaki Shikibu (apie
973–apie 1014).
Savo kūrinyje monogatari protėviu ji vadina „Sakmę apie
bambukų kirtėją“. Tiksli šios sakmės sukūrimo data nėra
žinoma. Ji parašyta japonų skiemenine abėcėle kana, kuri
susiformavo maždaug IX a., grafiškai supaprastinus kinų hieroglifus. Be to, kūrinio pabaigoje minimas rūkstantis Fudžio
kalnas, pagal istorinius duomenis seismiškai aktyvus buvęs
iki 905 m., todėl spėjama, kad „Sakmė apie bambukų kirtėją“
buvo parašyta IX a. pabaigoje ar X a. pradžioje. Nežinomas
ir jos autorius. Manoma, kad ši sakmė, kaip ir kiti ankstyvieji
šio žanro kūriniai, buvo sukurta vyro, gavusio puikų klasikinį išsilavinimą. Nors „Sakmė apie bambukų kirtėją“ parašyta
skiemenine japonų abėcėle, jos tekste galima rasti nemažai
kinų hieroglifų ir žemyninės literatūros motyvų, pavyzdžiui,
nuorodų į kinų legendą apie ugninę pelę arba mitologinį kalną
Penglajų. Tai reiškia, kad autorius buvo susipažinęs su kinų
literatūra ir mokėjo kinų kalbą, o tokio pobūdžio išsilavinimą
senovės Japonijoje paprastai įgydavo tiktai vyrai. Kita vertus,
„Sakmė apie bambukų kirtėją“ nuo vėlesnių šio žanro „moteriškųjų“ kūrinių skiriasi lakoniškumu ir griežta kompozicija.
Nors čia esama fantastikos elementų, autoriniu kūriniu virtusi pasaka panėšėja į satyrą – nė vienas jos veikėjas nėra
idealizuojamas, net ir Kaguja, kuri galiausiai pasirodo esanti
Mėnulio mergelė, – kilmė ją akivaizdžiai sieja su Kinijos Tangų dinastijos laikų (618–907) daoistinėmis novelėmis. Kilmingi Kagujos jaunikiai ne aukštinami, bet išjuokiami, nė vienas
nesugeba įvykdyti gražuolės užduočių.
„Sakmė apie bambukų kirtėją“ yra pirmas japonų grožinės
prozos pavyzdys, ji panaudota vėlesniuose japonų literatūros kūriniuose, jos pagrindu sukurtos kelios pjesės, pastatyti
kino filmai. Pirmi keturi sakmės pasakojimai lietuviškai buvo
skelbti žurnale „Metai“ (2005, Nr. 5–6), čia publikuojami dar
du iš likusių trijų kūrinio pasakojimų.

Pirmasis vicepremjeras
Otomas ir brangakmeniai
nuo drakono kaklo
Pirmasis vicepremjeras Otomas no Mijukis sukvietė
visus žmones, tarnaujančius jo namuose, ir taip jiems pasakė:
– Sakoma, kad ant drakono kaklo kabo brangakmeniai,
švytintys penkiomis spalvomis. Tam, kuris sugebės gauti
tuos brangakmenius ir pristatyti juos man, suteiksiu viską, ko tik jo širdis pageidaus, – toks buvo vicepremjero
noras.
Vicepremjero namuose tarnaujantys vaikinai, išgirdę
šiuos žodžius, taip prabilo:
– Pono noras yra sunkiai įgyvendinamas. Juk šiuos
brangakmenius rasti nėra taip jau paprasta. Tiksliau pasakius, kaip išvis įmanoma gauti tuos brangakmenius nuo
drakono kaklo? – taip kalbėjo tarnai.
Į tai vicepremjeras atsakė:
– Jūs, kurie vadinatės mano tarnais, juk jums privalu
netgi tada, kai tenka paaukoti gyvybę, išpildyti bet kokį savo pono norą. O juk drakonas nėra kažkoks stebuklingas padaras, kurio nebūtų mūsų šalyje, dėl ko tektų
keliauti į Kinijos platybes ar į tolimąją Indiją. Drakoną
galima rasti ir čia, tai čia, tai ten jie skraidžioja po mūsų
kalnus ar jūras. Taip pagalvojus, ar jums derėtų skųstis,
kad gavote sunkią užduotį?
– Na, taip, mes tikrai niekuo negalime skųstis. Kad ir
koks sunkus būtų darbas, mums derėtų klausyti pono įsakymų, tad kilkime į kelią, pildykime valdovo norą, – taip
atsakė tarnai.
Čia vicepremjero pyktis atlėgo:
– Jūs nešiojate garbingą mano tarnų vardą, visi jus už
tai gerbia ir lenkiasi iš tolo. Tad kaip dar drįstate nepaklusti savo pono įsakymams, dvejoti, svarstyti, ar verta
juos vykdyti ar ne? – pabaręs tarnus, kad kuo greičiau
būtų surastas trokštamas dalykas, liepė tučtuojau pradėti
paieškas.
Atidaręs rūmų sandėlius, negailėjo nieko, liepė duoti
paviržio kelionei, įvairiausio maisto, šilkų ir medvilnės,
pinigų ir viso kito, kas tik ten buvo sukrauta, viską gražiai

sukrovė ir leido naudotis, kaip tik išmanys, kad tik kuo
greičiau būtų įvykdyta užduotis.
– Kol negrįšite namo, ruošiuosi gyventi kaip atsiskyrėlis: valyti sielą ir kūną. Tad net nebandykite grįžti
namo, jei negausite man brangakmenio, – pridėjo vicepremjeras.
Tarnai, išklausę pono įsakymą, susiruošė kelionėn. Bet
jie vis tiek nebuvo patenkinti. Jie skundėsi vienas kitam:
– Gera ponui pasakyti: „Nebandykite grįžti namo, kol
negausite brangakmenio.“ Tačiau kaip tai padaryti? Eiti,
kur akys veda, kur kojos neša? Gauti brangakmenį bet
kokia kaina? O kaip? – tad gavę įsakymą išsiskirstė kas
sau.
Vieni besislėpdami nuo pašalinių akių užsidarė savo
namuose, kiti iškeliavo į tolimus kraštus, kur jau seniai
norėjo nukakti.
– Nors ir sakoma, kad reikia paklusti savo tėvams ir
šeimininkui, tačiau ką daryti gavus tokį neįvykdomą įsakymą? – taip, neturėdami kitos išeities, kalbėjo apie vicepremjerą.
O vicepremjeras nusprendė, kad būtų tiesiog begėdiška
Kagują parsivesti į tokius namus, todėl pasistatė nuostabiai gražius rūmus, juos nulakavo, o sienas papuošė
paveikslais1. Rūmai buvo dengti įvairiausių spalvų aksominėmis juostomis, o visas vidus išpuoštas nenusakomo grožio tapytais šilkais. Be to, nusprendęs būtinai
vesti Kagują, pametė visas ankstesnes savo žmonas ir
suguloves, gyveno vienui vienas, su niekuo nesusitikdamas.
Vicepremjeras laukė dienas ir naktis, laikas ėjo, tačiau
tarnai vis nesirodė, iš jų nebuvo jokių žinių. Praėjo dar
šiek tiek laiko, nekantra vis didėjo, vicepremjeras nebegalėjo daugiau laukti. Tad pasiėmęs tik porą smulkių patarnautojų, kad nebūtų atpažintas, apsivilko nudriskusiais
piemens rūbais, nuvyko į Nanivos pakrantę ir paklausė
ten dirbančių žmonių:
– Norėčiau jūsų paklausti, kas atsitiko žmonėms iš vicepremjero Otomo rūmų, kurie turėjo sėsti į laivą, nužudyti drakoną ir gauti brangakmenius nuo jo kaklo.
Į šį klausimą jūreiviai taip atsakė:
– Kokia keista jūsų kalba, – ir nusijuokdami pridūrė: –
nėra tokio laivo, kuris galėtų atlikti tokius darbus.
„Kvaili jūreiviai, šneka kažkokias nesąmones. Nieko
jie nežino, o tik niekus tauškia“, – pamanė sau vicepremjeras, o garsiai pridūrė:
– Aš, pasinaudodamas štai šiuo lanku, kai tik sutiksiu
drakoną savo kelyje, netikėtai nusitaikęs staiga jį nukausiu ir parnešiu brangakmenius nuo jo kaklo. Ir nebereikės
laukti tų vėluojančių tarnų, – taip taręs sėdo į laivą ir išplaukė į jūras.
Jis plaukiojo tai čia, tai ten, kol galiausiai atsidūrė labai
toli, nusiyrė iki pat Cukušio žemių.
Bet staiga nutiko kažkas labai keista: pradėjo pūsti baisus vėjas, dangus aptemo, pasidarė tamsu kaip gūdžiausią
naktį, vėjas laivą blaškė į visas puses, visiškai nebeklausė
vairininko. Dangus maišėsi su žeme, laivą išnešė kažkur
toli toli į atvirą jūrą, negalėjai suprasti, iš kur atplaukei,
kur tau dar reikia plaukti, aukščiausios bangos svaidė laivą it lengvą skiedrelę, apsupo iš kairės ir dešinės, iš priekio ir galo, staiga nutviskęs žaibas vos nepadegė stiebo.
Vicepremjeras labai išsigando:
– Nesu matęs baisesnio reginio už šį. Kaži, ar gali atsitikti dar kas blogiau? – sumurmėjo sau.
Vairininkas atsakydamas taip prabilo:
– Iki šiol, kiek tik esu plaukiojęs jūromis ir mariomis,
dar neteko matyti baisesnio reginio už šį. Jei pono laivas
nenukeliaus į jūros dugną, tai jį tikrai nutrenks žaibas.
O jei, laimei, dievai nuspręs išsaugoti jūsų gyvybę, tai
greičiausiai būsite nuneštas į tolimas pietų jūras. O man,
tarnaujančiam šalia nelaimingo savo pono, tikrai teks
visiškai netikėtai baigti savo dienas, – rypavo vairininkas.
Vicepremjeras, tai išgirdęs, taip prakalbo:
– Nuo to laiko, kai tik įžengiau į šį laivą, visiškai pasitikėjau vairininko žodžiais ir darbais, tu buvai lyg aukštas
kalnas, už kurį tvirtesnio nėra šiame pasaulyje, tad kodėl
dabar taip bauginančiai kalbi? – šnekėjo vemdamas kažką
mėlynai žalią.
Vairininkas taip atsakė:
– Aš juk nesu dievas, tad ką daugiau galėčiau padaryti?
Tai, kad pučia stipriausias vėjas, mus į visas puses blaško
baisiausios bangos ir dar žaibas vis kėsinasi trenkti į laivo
stiebą, visa tai tik dėl to, kad ponas susiruošė į kelionę
nukauti drakono. Atrodo, kad šis staiga kilęs stiprus vė-

jas – tai tik slibino kvėpavimas. Greičiau melskite dievus
pagalbos, – kalbėjo.
– Gerai sakai, – tarė. – Vairininko dieve2, išklausyk mane. Aš taip kvailai, taip vaikiškai, taip niekingai ketinau
nukauti drakoną. Nuo šiol pasižadu, kad dėl mano kaltės
nuo drakono nenukris nė vienas plaukelis, – prabilo tokiais maldos žodžiais.
Stojosi, sėdosi, beveik verkdamas šaukė dievui, gal
tūkstantąjį kartą kartojo vis tą patį ir tą patį, tikėdamasis, kad padėtis pagerės, ir baisus griausmas po truputį po
truputį apstojo. Šiek tiek nušvito ir staiga papūtė smagus
vėjelis. Vairininkas taip pasakė:
– O tai tikrai yra drakono darbas. Dabar pučiantis vėjas –
tai vėjas, pučiantis į gerą pusę. Tai ne vėjas, pučiantis ten,
kur nereikia. Atrodo, kad jis pučia atsisukęs į gerąją pusę, –
kalbėjo, bet vicepremjeras visa tai praleido pro ausis.
Vėjas nekeitė krypties kokias tris keturias dienas, ir
galiausiai laivą vėl grąžino į žemę. Kai jūreiviai pamatė
pakrantę, suprato, kad tai Harimos žemės Akašio krantas3. Vicepremjeras, pamanęs, kad jį greičiausiai bus atnešę prie kažkokio Pietų jūros kranto, garsiai atsidusęs
pargriuvo. Nors laive buvę vyrai pasakė tikrąjį žemės vardą, nors tai buvo patvirtinta ir atėjusio žemės valdytojo,
vicepremjeras nebegalėjo atsikelti, todėl visą laiką gulėjo
laivo denyje.
Pušų šilelyje patiesę demblį, pintą iš įvairių žolių, ant jo
paguldė iš laivo iškeltą poną. Ir tik tada vicepremjeras galiausiai įsitikino, kad čia tikrai ne kažkokia tolimos Pietų
jūros pakrantė. Vargais negalais pakilo nuo žemės, apsidairė aplinkui... Sunkiai peršalęs žmogus atrodo sveikas
palyginti su tuo, ką matė tarnai žiūrėdami į nelaimingą
savo poną: pilvas išpampęs, lyg prigėrus jūros vandens,
akys iš tolo švietė skaisčiu raudoniu, lyg vietoj jų kažkas
būtų įstatęs po porą slyvų. Net ir žemės valdytojas visa tai
matydamas slapčia šypsojosi.
Ir nusiuntė vicepremjeras įsakymą į savo žemę, paliepė padaryti neštuvus, kad galėtų parkeliauti namo. Tarnai
vos pakėlė nuo žemės neštuvus su juose sėdinčiu ponu
ir pargabeno į rūmus. Tai išgirdę vyrai, pasiųsti nukauti
drakono, išlindo iš visų pašalių, susirinko priešais pono
dvarą ir taip jam prakalbo:
– Pone, prieš išsiųsdamas mus atlikti užduoties, pasakėte: jeigu nesugebėsime gauti brangakmenių nuo drakono
kaklo, kad net nebandytume grįžti į pono dvarą. Tačiau
dabar, kai jūs pats supratote, kaip sunku yra gauti tuos
brangakmenius, mes, tikėdamiesi išvengti sunkios bausmės, drįstame pasirodyti jūsų akyse ir vėl pasiūlyti jums
savo paslaugas, – taip kalbėjo tarnai.
Vicepremjeras pakilo iš patalo, atsisėdo ir taip prašneko, atsisukęs į tarnus:
– Tarnai mano, jūs tikrai labai gerai padarėte nevykdę mano įsakymo. Juk drakonas ne šiaip sau drakonas,
geriausias jo draugas yra griaudžiantis dievas, jie veikia
išvien. Jus būtų nužudęs vien už tai, kad išplaukėte paimti
tų brangakmenių. Negana to, vien už tai, kad pasiunčiau
jus sugauti drakono, ta nelaimė nebūtų aplenkusi ir manęs, ramiai sau sėdinčio rūmuose. Jūs tikrai labai gerai
padarėte, nesugavę to drakono. Gražuolė Kaguja yra ne
kas kitas, kaip didžiausia nusikaltėlė, baisesnė už visus
žmogžudžius, kuriuos matė mūsų žemė, tik ir galvojanti,
kaip naują auką pasiųsti į pražūtį. Nuo šiol net nesiruošiu
ir artintis prie tos gražuolės namų, lenksiu juos iš tolo. Ir
jums draudžiu ne tik ten vaikščioti, bet ir ištarti jos vardą
man girdint, – ir taip pasakęs surinko visas gėrybes, kiek
buvo likę rūmų sandėliuose, ir išdalino jas drakono brangakmenių neatnešusiems vyrams4.
Tai išgirdusi vicepremjero žmona, kurią ponas buvo pametęs dėl gražuolės, taip juokėsi, kad kone perplyšo pusiau. O įvairiaspalves juostas, kuriomis dengtas gražuolei
pastatytas namas, savo snapuose išnešiojo pesliai, varnos
ir kiti laukiniai paukščiai besukdami lizdus.
O žmonės taip kalbėjo:
– Kaip sekėsi pirmajam vicepremjerui Otomui? Ar jis
parnešė brangakmenius nuo drakono kaklo, ar pavyko
juos gauti?
– Ne, ką jūs, nieko panašaus nebuvo. Jo didenybė grįžo
tik su dviem skaisčiai raudonais brangakmeniais, panašiais į slyvas, prilipusiais prie abiejų jo akių, – taip atsakė
kiti.
– Oi, karčiai atsikando tų slyvų, – taip kalbėjo.
Ir nuo tų laikų, kalbant apie nemalonius ir nepavykusius darbus, tapo įprasta sakyti: „Atsikando.“ ►
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Gerhard Fritsch
(1924–1969)

Antrasis vicepremjeras
Isonokamis ir stebuklinga
kregždžių kriauklė
Antrasis vicepremjeras Isonokamis no Marotaris, surinkęs visus savo tarnus, taip jiems prakalbo:
– Praneškite man, kai laukinės kregždės pradės sukti
lizdus.
Išgirdę tokį įsakymą, tarnai paklausė:
– Ir įdomu, dėl kokio reikalo mūsų ponui reikia visa tai
žinoti?
Ponas atsakydamas taip kalbėjo:
– Man tai reikia žinoti, nes ruošiuosi gauti brangią
kriauklę, kurią su savimi nešiojasi kregždės.
Tarnai taip atsakė į savo pono prašymą:
– Jūs galite nužudyti nors ir visas kregždes, kurios
skraidžioja mūsų padangėse, tačiau vis tiek nerasite tos
kriauklės, juk jos nėra paukščių viduriuose. Ir tik tada, kai
jos peri paukščius, galima kažkokiu būdu gauti šią kriauklę, – taip kalbėjo tarnai. Ir pridūrė: – Tačiau jei paukštis
nors akies krašteliu pamato žmogų, iškart nuskrenda.
Staiga vienas tarnas, atsiskyręs iš didelio būrio, taip
prakalbo:
– Tarnų pusėje, po virtuvės stogu, mačiau daugybę
kregždžių, lipdančių lizdus. Jei jūs nusiųstumėte keletą
tvirtų, patikimų vyrų, lieptumėte jiems užlipti ant aukštų
pastolių ir stebėti jas, tikrai sužinotumėte, kai kuri nors
kregždė pradės perėti. Greičiausiai tada ir gautumėte taip
trokštamą kriauklę, – kalbėjo tarnas.
Vicepremjeras nudžiugęs taip prakalbo:
– O, koks įdomus dalykas. Pasirodo, tiek visko yra
pasaulyje, apie ką nieko nė nenutuokiau. Kalbi tikrai
džiugius dalykus, – ir taip pasakęs išrinko net dvidešimt
stiprių vyrų, kuriais galėjo pasikliauti, įsakė jiems užlipti
ant aukščiausių pastolių ir stebėti kregždes.
O pats tuo tarpu vis nekantravo, iš dvaro be perstogės
ateidavo klausimai: „Ar jau paėmėte kregždės kriauklę?“
Pačios kregždės, matydamos gausybę žmonių, prisirinkusių prie jų namų, baisiausiai bijojo ir net nesiruošė grįžti
į lizdus. Gavęs atsakymą su tokiu paaiškinimu, kodėl viskas taip ilgai trunka, jis visų klausinėjo: „O kaip reikėtų
daryti? Kaip įmanoma gauti šią kriauklę?“ ir vis kankinosi nerasdamas atsakymo. Tarnų galo sargas, senukas, kurį
visi vadino Kuracumaru, taip prakalbo:
– Jei jūs ketinate bet kokiu būdu gauti kregždžių kriauklę, aš jums padėsiu sugalvoti planą, kaip tai padaryti, –
pasakė atėjęs priešais pono dvarą.
Vicepremjeras pasikvietė jį pas save ir, atsisukęs veidu5, įdėmiai jo klausė.
Kuracumaras taip kalbėjo:
– Būdas, kaip jūs dabar ketinate gauti kregždžių kriauklę, yra labai blogas, visiškai neapmąstytas. Ir todėl, jei
ir toliau taip tęsite, niekaip negausite trokštamos kriauklės. Kur tai matyta, ant įvairiausių pastolių prilipę tokia
daugybė, net dvidešimt žmonių, ir visi ką nors veikia.
Aišku, kad kregždės iš baimės nė neprisiartins prie savo
lizdų ir tikrai negrįš ten perėti. O kaip ponui reikėtų pasielgti? Manyčiau, visų pirma turėtumėte nugriauti visus
pastolius, paleisti visus tarnus, tegul jie dirba savo darbą,
o pasiliktumėte tik vieną tvirtą ir stiprų vyrą. Tada šį vyrą įsodinkite į pintą krepšį, prie to krepšio reikėtų pririšti
virvę, ir maždaug tuo metu, kai kregždės susiruoš perėti
vaikus, šiuo įtaisu pakelkite krepšį prie lizdų. Ir tada labai
paprastai gausite tą kriauklę, manau, kad taip būtų geriausia pasielgti, – kalbėjo senukas.
Vicepremjeras tarė:
– Labai gerai pasakyta, – ir taip taręs įsakė sugriauti
visus pastolius, o visiems tarnams grįžti į rūmus.
Vėliau vicepremjeras taip kreipėsi į Kuracumarą:
– O kaip būtų galima sužinoti, kada kregždės peri vaikus? Ir kuriuo metu reikėtų iškelti vieną žmogų į viršų? –
paklausė.
Į šį klausimą Kuracumaras taip atsakė:
– Kregždės maždaug tuo metu, kai susiruošia perėti
vaikus, pakelia uodegą, apsisuka septynis kartus ir tada
deda kiaušinius. Taip žmonės kalba. Taigi, kai tik pamatysite, kad kregždė apsisuko septynis kartus, reikia pakelti
pintą krepšį, ir taip galėsite paimti taip trokštamą kriauklę, – kalbėjo.
Vicepremjeras tai išgirdęs labai apsidžiaugė ir, visiškai
niekam nesakęs, net nesiruošdamas to pranešti daugybei
žmonių, kurie dirbo jo namuose, tikėjosi paslapčia nueiti

prie tarnų pastato, įsimaišyti tarp ten dirbančių žmonių ir
tada, kai diena taps naktimi, paimti kriauklę.
Išklausęs paskutinius Kuracumaro žodžius ir labai besidžiaugdamas būsima sėkme, ponas prabilo:
– Nors ir nesi čia tarnaujantis žmogus, mano džiaugsmas yra beribis, žinant, kad tuoj išsipildys mano troškimas. Ir viskas tik tavo dėka, – taip pasakęs nusivilko savo
prabangų kimono ir užmetė senukui ant pečių.
– Taigi, kai ateis vakaras, nueisiu prie tarnų pusės, –
taip pasakęs vicepremjeras grįžo į savo kambarius.
Kai atėjo vakaras, ir saulė pradėjo leistis, ponas atvyko
prie tarnų galo, pažvelgė į namų sienas ir pamatė, kad iš
tikrųjų kregždės pradėjo sukti lizdus. Kaip ir buvo pasakojęs tarnas Kuracumaras, kregždės pradėjo suktis nuleidusios uodegas, todėl ponas į pintą krepšį įsodino žmogų,
pakėlė beveik iki pat stogo, o jis įkišęs ranką į lizdą pradėjo apgraibomis ieškoti:
– Čia nieko nėra, – atsakė po kiek laiko.
– Kadangi nesugebi ieškoti, tai nieko ir nerasi, – perpyko vicepremjeras. – Ir kas gi daugiau galės tai padaryti?
Jau matau, kad teks man pačiam lipti į šį krepšį ir pakilti
ieškoti, – taip taręs įlipo krepšin ir įsakė jį pakelti aukštai,
iki pat kregždžių lizdų.
Pamatęs, kaip kregždės pradėjo greitai suktis, ištiesė
ranką ir įkišo į kregždės lizdą, ir tuo metu, kai į vicepremjero delną įkrito kažkoks plokščias daiktas, jis džiaugsmingai sušuko:
– Štai, aš jau laikau tai savo delne. Na, o dabar nuleiskit
mane. Senuk, viską aš gavau, – susirinkę tarnai jau norėjo
nuleisti poną žemyn, todėl per staigiai patraukė laikančią
virvę, ir ši, neišlaikiusi svorio, trūko.
Vicepremjeras net nespėjo susivokti ir krito aukštielninkas ant apačioje stovinčio varinio trikojo, kuriame virdavo ryžius.
Tarnai prisiartino prie pono, baisiai išsigandę pakėlė jį
nuo žemės. Akys nerodė jokių gyvybės ženklų, matėsi tik
akių baltymai. Tarnai sėmė vandenį ir bandė apšlakstyti
poną, kad jis dvasią atgautų. Galiausiai vicepremjeras giliai įkvėpė, o šeimynykščiai, sugriebę jį už rankų ir kojų,
pabandė nukelti nuo trikojo ant žemės.
Vos kvėpuojančio pono paklausė:
– O kaip jūsų kilnybė jaučiasi? Ko pageidautų?
– Aš, nors ir suprantu, kas čia aplinkui vyksta, dar gyvenu šiame pasaulyje, bet beveik negaliu pajudinti kūno.
Tačiau savo delne laikydamas tvirtai sugniaužtą kregždžių kriauklę jaučiuosi laimingas. Iš pradžių atneškite
kokį nors paprastą žibintą. Noriu geriau apžiūrėti, kaipgi
atrodo šita kriauklė, – pakėlęs galvą ir atgniaužęs delną
pamatė, kad visą tą laiką rankoje laikė tik sudžiūvusį
kregždės mėšlo rutuliuką.
Tai išvydęs vicepremjeras sušuko: „O, juk tai ne kriauklė!“, ir nuo tada apie dalykus, kurie tampa visai kitokie,
nei tikėtasi, sakoma: „Nėra kriauklės.“6
Pamatęs, kad rankoje neturi jokios kriauklės, jis visiškai palūžo, nuotaika sugedo, pradėjo blogėti sveikata: jam
vis labiau skaudėjo sužeistą nugarą. Atrodė, kad stuburo
slanksteliai išniro, jis jautėsi kaip blogai surinkta skrynia,
kurios dangtis niekaip negali užsidaryti.
Vicepremjeras vis bijojo, jaudinosi, ar tik žmonės nešneka, kad jis mirė niekinga mirtimi, bandydamas atlikti
kažkokį vaikišką darbą, ir nors nebuvo tuo tikras, dėl to
tik dar labiau pasiligojo ir neregėtai nusilpo.
Kiekvieną rytą atsibusdavo su mintimis ne apie tai, kad
nesugebėjo gauti kriauklės, o galvojo tik apie tai, kaip
žmonės kalba apie jį ir išjuokia, ne tiek mirties ar ligos
bijojo, kiek be galo jaudinosi ir gėdijosi žmonių apkalbų.
Tai išgirdusi mergelė Kaguja nusiuntė į vicepremjero
namus eilėraštį, kuriame klausė apie visus įvykius:
Prabėgo daug metų,
Ir bangos jau nebeskalauja
Pušynėlio ant Suminojės krantų.
O mano lauktosios kriauklės nėra,
Ir žmonės sako, kad jos jau nebebus.
Girdėjau šiuos gandus ir klausiu, ar tai tiesa.
Vicepremjeras buvo toks nusilpęs, kad nebegalėjo pats
perskaityti šių eilių. Jis vos pakėlė galvą, paėmė tarnų ištiestą popieriaus lapą ir drebančia ranka vos įskaitomai
parašė:
Norėdamas atsakyti,
Kriauklė yra ar nėra,
Aš paleidau savo gyvybę,
Kuri nuskrido lyg paukštė pabaidyta.

Austrų prozininkas, poetas. Kurį laiką dirbo gimnazijos mokytoju ir bibliotekininku, vėliau atsidėjo
vien kūrybai. Gyvenimą baigė tragiškai – nusižudė.
Poezijai būdinga tiksli, santūri, neornamentuota
kalba, blaivus ir iliuzijų neturintis požiūris į tikrovę.

Rugpjūčio mėnuo
Iš už kvepiančių rugiais klojimų
iš už miglos virš gegužės laukų
iš už kaštonų viršūnių
iš už dagių prie apleisto geležinkelio pylimų
iš už šeivamedžio tvorų
iš už kapinių pakampių
iš už dulkių
iš už dulkių
iš už okeano dulkių
į žvaigždėtus lygumos takus
didžiulis lyg moliūgas
išrieda tyliai
mėnuo.
Nuo kaimo į kaimą
jam kelią kloja
šunys.

Ne raganos meduolių atsilaužti
mes ėjom į mišką
Ne raganos meduolių atsilaužti
mes ėjom į mišką.
Mes žinom, jos namelis sutrešęs ir aplūžęs.
Čionai, kur žemėj dygsta lovos ir karstai,
vien uogos saldžios.
Jose dar liko dalelė
vaikystės saldumo,
palaikančio mus kelyje.
Buvusios baimės,
kurios po samanom slėpės,
dabar skaidria versme į slėnį
teka po mūsų puspadžiais.
Eime,
geriau mes raganą
paguosim.
Vertė Lanis Breilis
Taurimos Bunkutės nuotrauka

Ar sugausi ją dėl manęs?
Nes ji jau toli toli.
Taip parašęs atsisveikino su gyvenimu.
Tai išgirdusi gražuolė Kaguja pagalvojo, kad jai galbūt šiek tiek gaila vicepremjero. Todėl nuo tų laikų apie
dalykus, dėl kurių šiek tiek džiaugiamasi, sakoma: „Yra
kriauklė.“
Iš senosios japonų kalbos vertė Martynas Šiaučiūnas
1

Kūrinyje minima tuometinėje Japonijoje populiari
technika, kai buvo piešiama auksu, sidabru ir pan. ant dar
nenudžiūvusio lako (čia ir toliau – vert. past.).
2
Kreipiamasi į laivuose garbintą šintoizmo dievybę, kurios
dėka jūra būdavo rami. Dar ir dabar garbinama Funatamos,
Funagamisamos, Ofunasamos ir kitais vardais, jai
meldžiamasi žūklės, kelionės jūra metu.
3
Dabartinės Hiogo prefektūros Akašio miestas, vietovė,
esanti netoli nuo uosto, iš kurio išplaukė vicepremjero
laivas.
4
Skaitant šią vietą, galima suprasti, kad autorius turėjo tikrai
gerą humoro jausmą.
5
Nebuvo įprasta, kad ponai taip bendrautų su savo tarnais.
6
Senovės japonų kalboje junginiai „jokios kriauklės“ ir
„jokios naudos“ skambėjo vienodai.
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Apie nuoširdžią ir informatyvią knygą
Vytautas Narbutas. Tarp devono ir gyvenimo
atodangų. V.: Akstis, 2016. 672 p.

Šią solidžią knygą maga kuo
skubiau atsiversti ir žvilgtelti į
turinį. Nes pavadinime mokslinį terminą „devonas“ kažkaip
labai intriguojančiai atsveria
„gyvenimo atodangos“. O ir viršelio piešinys įdomus: pagyvenęs
žmogus kopia, lazdele pasiramsčiuodamas, griuvenų kalva. Jo
apsiausto atlape – neužmirštuolės žiedas. Iš nepamainomos
beretės ir patogaus popieriams
nešioti perpetinio krepšio nesunku atspėti, kad tai pats
autorius. Vilniaus senamiesčio panorama... O toji kalva –
ar iš dolomitų, o gal griuvėsiais pavirtęs sostinės istorinis
paveldas? Atsakymai – mokslininko geochemiko, geologo, publicisto ir literato Vytauto Narbuto kultūrologiniuose tekstuose.
Pirmiausia apie knygos struktūrą. Ją sudaro dvi dalys – 510 ir 162 puslapių; pirmoji – straipsnių rinkinys,
įvardytas „Geologo ir literato keliu“, antroji – autoriaus
bibliografijos rodyklė. Straipsniai atrinkti iš įvairaus meto
periodikos publikacijų; taip pat čia skelbiami ir nespausdinti tekstai – pasisakymai, prisiminimai. Tačiau viskas
gražiai supinta į vientisą audinį – XX a. antrosios pusės
Lietuvos šviesuomenės darbų ir rūpesčių bei kasdienio
gyvenimo jausmingą atspindį. Tikrai jausmingą, nes autorius faktus vardija, nuspalvindamas savo vertinimais.
Visai atvirais, tarsi asmeniniame dienoraštyje, tačiau ne
kategoriškais, bet labai niuansuotais, kontekstualiais,
aiškinančiais įvykius nulėmusias priežastis. Žinia, šie
vertinimai – iš pilietinių lietuvio pozicijų, pagrįsti amžinosiomis dvasinėmis vertybėmis, su labai aiškiu tiesos
siekiu. O laikas, kurį teko išgyventi autoriaus kartai, – juk
toks sudėtingas, istorijos vėjų skersai išilgai perpūstas...
Skaitytojas įsitikins, kad V. Narbuto tekstai yra ir išmintingi, ir emocionalūs, – tikrai retas derinys mūsų publicistikoje. Nors tekstai parašyti skirtingu metu, apskritai juos
galima laikyti filosofiniais prabėgančio laiko apmąstymais. Ne vieną sakinį čia norėtųsi pasibraukti kaip tikslią
įžvalgą geresniam mūsų visuomenės raidos supratimui.
Juolab kad ir išsakyta vaizdingai, visu lietuvių kalbos
grožiu. Su netikėtais palyginimais, metaforomis, poezijos
intarpais. Kaipgi kitaip – juk V. Narbutas yra ir apsakymų
rinkinio bei romano autorius. Knygai papildomo žavesio
bei informatyvumo teikia daugybė nuotraukų: ir šeimos,
ir darbo, ir kultūros reiškinių bei politinių įvykių.
Aptariamoji knyga, kaip ir dera mokslininko plunksnai,
griežtai struktūruota. Medžiaga suskirstyta į tokius skyrius: „Grožio ir švarumo ilgesys“ (Lietuvos kraštovaizdis
geologo ir gamtosaugininko požiūriu), „Antai pažvelki,
tai Vilnius rūmais dunkso tarp kalnų plačiai“ (Vilniaus
paveldosaugos problemos), „Netesėti laumės pažadai“

(recenzijos, refleksijos, ištraukos iš grožinės kūrybos),
„Arkim, broliai, pūdymėlį“ (Lietuvos laisvės sąjūdis),
„Refleksijos, neskelbti straipsniai, pareiškimai“ (politikos
ir mokslo aktualijos), „Kas iš tikrųjų lieka“ (žodžiai apie
tautos žiedo žmones). Tada dar trumputis keleto puslapių
skyrelis „Prisiminimų taku“. 726 pozicijų bibliografija,
sudėstyta chronologine tvarka, gražiai paįvairinta leidinių
viršeliais, geologinių objektų skaidrėmis, kolegų nuotraukomis (sudarytoja Sigita Dagienė). Įžangas dalims parašė
kolegos geologai: akademikas prof. Algimantas Grigelis
ir dr. Augustinas Linčius. Autoriaus prisistatymas skaitytojui originalus, jam įvardyti pasiskolintas savojo apsakymų rinkinio pavadinimas „Rudenį, saulei šviečiant“.
Čia kukliai užsiminta ir apie knygos tikslą: „Tad manau,
nepaseno tie mano tekstai. Jie bent paliudys mūsų buvimo ir laisvėjimo istoriją. Ji vis dar tęsiasi.“ Tada kalbama
apie nueitą mokslo kelią; o juk geologo profesija pavydėtina – savo rankomis iščiupinėti gimtinės gamtinį pagrindą,
besigrožint jos kraštovaizdžiu. Apie savo šeimą, vaikystę,
jaunystę, brandą autorius nuoširdžiai išsipasakojo 1999 m.
pokalbyje su moksleive, gavusia užduotį parengti rašinį apie Žvėryno rašytoją. Tarsi perduodamas vertybinių
nuostatų estafetę jaunajai kartai... Narbutų šeima puoselėja Lietuvos šviesuomenės tradicijas: autoriaus tėvas buvo
agronomas, žemės ūkio organizacijų tarnautojas, žmona
Ona (1930–2007) – garsi muzikologė. Be graudulio negali skaityti Vytauto pažinties su būsimąja žmona istorijos: į pirmąjį pasimatymą 1953 m. važiuota Irkutskan
šešias paras... Kūrybos ir kultūros kelią pasirinko autoriaus duktė, sūnus ir anūkė. Narbutų šeima yra pelniusi
dvi nacionalines ir vieną mokslo premiją! Tokios šeimos
narių siekiai, jų gyvenimiškos maksimos teikia vilčių ir
šviesesnei valstybės ateičiai.
Devonas – Žemės geologinės istorijos paleozojaus eros
ketvirtasis periodas. Jo atodangų esama ir Lietuvos šiaurinėje dalyje. Būtent su devono sistemos nuosėdinių uolienų
geologiniais procesais bei naudingųjų iškasenų problematika savo ilgametę mokslininko veiklą susiejo šios knygos
autorius. V. Narbuto darbai davė ir didelę praktinę naudą
Lietuvos ūkiui bei gamtosaugai. Formalus mokslinės veiklos įvertinimas – 1996 m. mokslo premija už bendraautorystę rengiant veikalą „Lietuvos geologija“. Išskirtinis
Lietuvos geologų mokyklos bruožas, suformuotas garsių
profesorių J. Dalinkevičiaus ir M. Kaveckio, – nuoširdus
rūpinimasis mūsų gamtos, kraštovaizdžio išsaugojimu,
naudojant gelmių turtus. Autoriaus žodžiais, „gyvenu su
vaikystėje patirtu grynos, švarios gamtos ilgesiu“. Kad
taip visi Lietuvoje...
Ši knyga neabejotinai priskirtina ir naujausios mūsų
istorijos šaltiniams. Labai reikalinga tikresniam, objektyvesniam istorijos vaizdui susidaryti. Todėl ir asmenvardžių rodyklė čia pravarti. Nes kalbama apie tuos mokslo
bei kultūros žmones, kurie turėjo didžiulę įtaką kolektyvinės sąmonės brendimui. Ypatingą išliekamąją vertę turi
tekstai, parašyti kilus Sąjūdžio bangai ir kuriant atgautos
nepriklausomos valstybės struktūras. Autorius – Sąjūdžio

žmogus, dalyvavęs visose reikšmingose laisvėjimo akcijose. Tad jo tekstai – tarsi to meto aktualijų kronika!
Nedelsiant buvo reaguojama ne tik į politinius įvykius,
bet ir į gamtosaugos, Vilniaus kultūros paveldo bėdas.
To audringo istorinio meto straipsniai imponuoja maksimalistine pilietiškumo dvasia. Problemos fiksuotos su
mokslininko tikslumu, o nurodomi sprendimo būdai pagrįsti neatremiamais argumentais, išsakytais itin aiškiai.
Tačiau aukščiausiu inteligentiškumo lygmeniu, be jokio
užgauliojimo ar paniekos oponentams. Tiesa, nevengiant
šmaikštaus žodžio ir humoro... Neprarado aktualumo net
tos autoriaus mintys, kurios išsakytos prieš 20 ar 30 metų.
Sakykime, tuomet iškeltos sostinės paveldosaugos bėdos
tebėra neišspręstos, radosi daugybė naujų urbanistikos
akibrokštų. Ogi aktyvioji visuomeninė paveldosaugos
taryba seniausiai paversta biurokratiniu steiginiu. Ar bejaučia nors kiek senojo Vilniaus dvasią jo valdininkai –
retorinis klausimas...
Skaitant vis į galvą brukasi tos kartos nuostatų palyginimai su jaunosios, nepriklausomoje valstybėje išaugusios kartos. Štai kad ir santykiai su mokykla: autoriaus
prisiminimai apie mokyklinius metus tik šviesūs, su gražiomis ir įdomiomis ne vieno mokytojo charakteristikomis. Ypač Vytauto Didžiojo gimnazijos, puoselėjusios
lietuvybės tradicijas Vilniuje, sovietmečiu pervadintos
į 1-ąją berniukų vidurinę. Daug gerų nuostatų toji karta
perėmė iš savo mokytojų – meilę knygai, alkį kultūros
raiškai. Netgi pabaigus mokslus išliko poreikis susitikti
ir pabendrauti su jais; tarsi pasitikrinant įdiegtų nuostatų
tvirtumą. O su universiteto bendramoksliais susitinkama
kasmet iki šiol, nors vis siaurėjančiame rate... Kodėl dabar mūsų mokykla atgrasi vaikams, o aukštoji – nepaliekanti visam gyvenimui Alma mater jausenos? Atsakymų
verta ieškoti V. Narbuto mintyse...
Iš aktyvaus gyvenimo traukiasi tautiečių karta, išaugusi
pokariu. Šiai kartai teko istorinė misija – gūdžiu sovietmečiu iš tėvų perimti, išsaugoti, subrandinti ir realizuoti
nepriklausomos Lietuvos idėją. Todėl tokios svarbios ir
reikšmingos yra jų mintys, užfiksuotos straipsniuose,
pokalbiuose. Juk tai – jausmai ir požiūriai, žymėję Lietuvos istorijos žingsnius į ateitį.
Paskutiniame knygos skyriuje – šilti pagarbos žodžiai
bendražygiams ir bendraminčiams. Išvardijant darbus bei
nuopelnus, o kartu pateikiant ir labai taiklias būdo charakteristikas, net su visomis žmogiškomis silpnybėmis ar
savotiškumais.
Pristatymo pabaigoje – dar viena trumputė knygos
autoriaus citata: „Surankiojau tuos pabiručius ir net nejauku – gal neturėčiau jų ir tempti į dienos šviesą, bet
vėlgi tas istorizmo motyvas – vis atspindys to laiko, kurį
gyvename.“

– Libertas Klimka –

Pajūrio splinas
Santykyje su jūra mėgsti atstumą – vanduo nėra tavo
stichija, gelmė pavojinga, net į ją žiūrint. Ir įnoringa – šįkart apsiskleidusi lietingų debesų sunkiu, kai visa Lietuva
leipsta nuo kaitros. Priimi jos žaidimo taisykles – savaitę
rezignuoti apimtai mieguistos ir šiltos pajūrio melancholijos, panašiai kaip Thomo Manno „Užburto kalno“ herojai,
smulkmeniškai įsijautę į savo pojūčius nuo vienų pietų iki
kitų, į atsikartojančius ritualus, mocioną, bereikšmius plepalus ir kitą banalią egzistenciją. Aidus ir garsams laidus
pajūrio namelis leidžia patirti ir aplinkinių buities detales – girdisi pokalbių nuotrupos, vaikų bliovimas, kažkieno vartymasis ir perdimas už sienos, knarkimo sinkopės;
už sienos kasnakt kosti mergytė, nemigos valandom mintyse plikai jai čiobrelius, rinktus girioj, atokaitoj šalia tamsaus eglyno. Tie kiti taip pat girdi tavo vaikų delyrus, girdi
tave, juos raminančią, garsiai žiovaujančią, besišlapinančią ar nulipančią girgždančiais laiptais į aidinčią tamsos
pasąmonę.
Ryte gauni žinutę iš pagalbos centro – laukiama audros
ir škvalo, tu irgi jų lauki, kaip simbolinės iškrovos, kad
įtampos spyruoklė, įsipleištavusi kažkur saulės rezginy,

pagaliau atsileistų. Eini prie jūros per lietų – jis veja iš
bangų besimaudančius, motinos šaukia vaikus, laksto
džiugūs šunys, kvaišam siautuly atiminėdami iš šeimininkų šlepetes. Prie kranto senyva moteris skubriai trina
rankšluosčiais anūkus – jie stovi nuogi, nušiurpę, varvančiais plaukais ir panosėm, pamėlę nuo maudymosi; tokios pat mėlynos gyslos išvagojusios moters šlaunis, jos
maudymosi kostiumėlis su rusvom gėlėm, nutįsusių krūtų
plyšyje – tokio pat rusvumo strazdanos; išdavikė senatvė,
atsikartojanti žmonių kūnuose, net nebando būt originali, suvienodindama moteris ir vyrus, – pastarieji sėdi su
tokiom pat nutįsusiom, tik mažesnėm krūtim, juokingai
ant kūnų stirksančiais žilų plaukų kuokštais, orioj rimty,
kartais peslio žvilgsniu sekdami jaunesnio kūno linkius.
Lietus stiprėja, džinsų klešnės sudrėksta ir tempia juos
žemyn, tampriau rišiesi striukės gobtuvą, slepi nuo drėgmės telefoną, kaip ginklą saugiai užkišdama už džinsų
juosmens po nertiniu, – jauti, kaip glotnus stiklas raminančiai priglunda prie nuogo pilvo. Pribėga vaikas, palaikęs tave savo mama, – ji visai šalia, su panašiu kaip tavo
striukės gobtuvu, bet jis jos dar nemato, ir tu stebi, kaip

mažyčiame veide šypseną per kelias sekundes pakeičia
nuoširdus siaubas. Pati prisimeni, kaip vaikystėje paklydai moterų pliaže, ieškojai mamos tarp aibės nuogų lyčių,
skirtingom pozom išsipleikusių ant smėlio – atsivėrusių
ir susiskliaudusių tarsi moliuskų geldelės, su stirksančiais
susivijusių plaukų trikampiais ar apaugusių tik pavieniais
prorečiais gyvaplaukiais, išvipusiais skirtingos spalvos
liežuviais: rožiniais, raudonais ir juosvais, kai kurių iškrikusiais it skerdiena, su kruvino tualetinio popieriaus ar
vatos pleištais. Ieškojai kelnaičių su rusvom gėlėm – tavo
mama nemėgdavo nuogintis net moterų pliaže.
Pakrantė ištuštėja, matyti tik vienas kitas pavidalas po
polietileninio lietpalčio kiautu, iš vienišo garsiakalbio,
išstybusio ant stulpo šalia gelbėjimo stoties, kažkas rėkliom klouno intonacijom skaito skelbimus, bet girdisi tik
pavienės frazės, – viską gožia lietaus ir jūros ošimas.
Jūra arti, net per arti – šalta ir tamsi. Trauki telefoną –
ginklą iš už džinsų juosmens; užrašai.

– Eglė Marija Frank –
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Muzikinis zoologijos
sodas

Tarkim, jūs atsivertėte šitą knygą. Bet į langą įspindo pirmieji tekančios saulės spinduliai... Tarkim, perskaitėte pirmąjį sakinį – jis jus pažadino kaip telefono skambutis B. Radzevičiaus romano „Priešaušrio vieškeliai“ pradžioje. Bet iš
tikrųjų suskambo jūsų telefonas, ir jums paskambino iš gana ilgos emigracijos
grįžęs draugas... Tarkim, jūs pats irgi rašote, ir leidykloje laukia savo eilės jūsų
pirmoji knyga. Bet šiandien jums paskambins redaktorius ir pasakys, kad dėl keblios finansinės padėties jūsų knygą geriausiu atveju jie galės išleisti tik kitais metais... Tarkim, su žmona ruošėtės išvykti į kruizinę kelionę Viduržemio jūra. Bet
kitą savaitę prasidės toli gražu ne hibridinis karas su Rusija, o jūsų prieškambaryje
puikuojasi šaulio uniforma... Tarkim...
Kuo toliau, tuo labiau imu painiotis savo minčių brūzgynuose, kai manęs kas
paklausia, ką man reiškia knyga. Iš pradžių galėdavau atsakyt gana įprastai, sausai, bet dabar, išgirdęs tokį klausimą, jaučiu, kaip gyslose ima greičiau tekėti kraujas, kaip kažkas mane kokiu nematomu orlaiviu nuskraidina toli toli, kur šlama
sengirės, prie upių santakų stūksančių piliakalnių pilyse didelis subruzdimas, visi
karštligiškai ruošiasi antpuoliui, o didysis kunigaikštis telkia savo kariauną... Knyga gali daug, netgi labai daug. Manau, kartais ji gali pakeisti vaistus, sugrąžinti
gyvenimo džiaugsmą, nugiedrinti dangų ar prišaukti lietų – gaivinantį, pavasarinį.
Ir jūs galite pavirsti poetu, vaikystėje bėgančiu pasitikti sugrįžusių pempių, galite
kartu su juo girdėti grumančius ledynus, paskui klausytis Li Bo, P. Verlaine’o,
Ch. Baudelaire’o, A. Strazdo giesmių. Štai ką gali knyga. Arba galite ramiai klausytis Platono jo Akademijoje, o vakare eiti pasivaikščioti su A. Šliogeriu, klausytis jo minčių, kad jeigu ne senieji graikai, šiandien neturėtume tokios Europos,
kokią turime. Štai ką gali knyga. Arba galite atsibusti nuo kažkieno šūksnių ir
žingsnių Ažvinčių girioje, bunkeryje, vadas irgi pašoka, sakote: „Matai, Baly, vis
dėlto jie mus susekė, bet nieko, nepasiduosim“, ir nežinia kas – ar angelas sargas,
ar pats Viešpats – palaimina jus, ir jūs visi laimingai prasiveržiate iš apsupties,
rusai, kvailiai, tarpusavyje susišaudė, o kiek dar jiems kliuvo nuo jūsų kulkosvaidžio, rupke, ilgai prisimins. Paskui jus dar ilgai lydi juodas kaip lapkričio
naktis varnas – pasakotojas, vienuolis, metraštininkas, – jis tarytum rodo jums
kelią, o kartais prabyla labai keistais žodžiais, sakytum, ką tik būtų perskaitęs
kokį Parmenidą ir A. Šliogerį, tų jo žodžių daugelis iš jūsų nesupranta, galvojate,
gal čia jums vaidenasi, gal tai bemiegių naktų bunkeriuose pasekmė, bet lyg ir ne,
aiškiai girdite jo žodžius: „Aš jums pavydžiu, vyrai, juk jūs aukojatės dėl savo
tėvynės, Lietuva niekad jūsų aukos neužmirš, o ir jūs žinokit – tikrąja, žemiškai
suprantama mirtimi jūs niekada nemirsit, ne kartą dar reikės jūsų pagalbos, ir jūs
skubėsit, svariausia jūsų pagalba bus Sausio 13-osios naktį... O dabar girdit – kas
ten tolumoj gaudžia? Iš kur ta be galo ilgesinga melodija? Taip, tai jūsų protėviai
dainuoja ant piliakalnių, iš jų paveldėjot dvasios stiprybę, kurios jokie atėjūnai
nenugalės...“ Po tokių juodvarnio žodžių pasijusdavot kone milžinais.
Kad knyga gali labai daug, žinojo ir tie, kurie jos nekentė ir bijojo. Buvo laikai,
kai knygas degindavo, sudarydavo „Librorum prohibitorum“ sąrašus. Bet knyga
ne tik popieriaus lapai, dailiai susiūti, knyga panaši į paukštį feniksą, išdidžiai
pakylantį iš pelenų ir nešantį žmogui viltį. Jau kas kas, bet lietuviai žino, ką reiškia draudimas knygas spausdinti ir skaityti gimtąja kalba, jie vieninteliai visoje
Europoje turi žodį „knygnešys“, su pagarba tariamą iki šių dienų. Kai tik raštas
buvo atgautas, nedaug reikėjo metų, ir tauta, vedama šviesuolių, pakilo į kovą
už nepriklausomybę. Dar susiklostė palankios aplinkybės, ir Lietuva tapo nepriklausoma. Panašios palankios aplinkybės susiklostė ir XX amžiaus devintajame
dešimtmetyje, kai Kremliuj į valdžią buvo atėjęs M. Gorbačiovas, Miška su pažymėta kakta, paskui B. Jelcinas, kai buvo pripažinta Lietuvos valstybė. Reikia
įsivaizduot, kas būtų buvę, jeigu tuo metu valdžioje būtų buvęs V. Putinas. Turbūt
kariautume partizaninį karą po šiai dienai... Mano nuomone, atkūrus nepriklausomybę, išleista tiek daug gerų knygų, kaip niekada iki šiol. Kažin ar užteko
K. Būgai kantrybės, kai anapus jį visi ėmė sveikinti Didžiojo lietuvių kalbos žodyno, tezauro, išleidimo proga? Bet jis, matyt, tos kantrybės turi iš prigimties.
Perfrazuojant amerikiečių hipnoterapeuto M. Newtono interpretaciją, būtų galima
manyti, kad K. Būga yra violetinės, tai yra aukščiausios formos spalvos meistro
sielų vedlys. Smagų darbą jis čia, žemėje, užkūrė, ilgam kalbininkai, ir ne tik jie,
turėjo darbo.
Tie, kurie dievina knygas, žinau, pritars, kad joks kompiuterio ekranas negali
atstoti tikros knygos. Jau vien ką reiškia verčiamų puslapių šlamėjimas, kuris toks
pat buvo prieš tris šimtus metų ir dabar... Sakytum, tai medžių, atidavusių savo
gyvybę, kad būtų pagamintas popierius knygoms, šlamėjimo ir ošimo tęsinys.
Apie ką jie šlama? Gal nori pasakyt, kad ir žmogaus gyvenimas, kaip ir medžių lapijos šlamėjimas, kartą atsiradęs šiame sinergetiniame pasaulyje, niekur nedingsta, prasitęsia iki nenustatomo laiko, perduodamas savo veikimą ateičiai, sakytum,
žinotų, jog privaloma dalyvauti Didžiojoje kosminėje dramoje.
Tarkim, skaitydamas knygą prisnūdai, ji iškrito tau iš rankų, bet knygos veiksmas tęsiasi tavo sapne. O jame regi: iš tolumos anapus ežero, kur stūkso sengirė,
prie tavęs artėja varnas – pasakotojas, vienuolis, metraštininkas. Priskridęs jis atsitupia aukščiausio medžio viršūnėje ir tau sako: „Laikas, kurį praleidau žemėje,
buvo visoks. Ko tik neteko regėti? Ir niekšybės, ir smurto, ir kilnumo, ir pasiaukojimo... Kas labiausiai mane stebina jūsų pasaulyje, tai nepaaiškinamai nežinia iš
kur atsirandantis prisirišimas prie gimtųjų vietų, bet toks prisirišimas lyg savaime
suprantama pareiga gyvūnų pasaulyje pratęsti savo giminę, toks prisirišimas, kai
žmogus net nesvarstydamas atiduoda savo gyvybę, kai gresia pavojus toms gimtosioms vietoms, kurias jūs su didžiausia meile vadinat Tėvyne...“

ariama, kad tūba orangutangu gimė. Pati priešistorės nepamena, nepamena, kieno
buvo pradėta ir kieno įsčiose išnešiota. Tad su ja niekas nešoka, mat kojas mindanti,
nepaslanki, nerangi ir gremėzdiška. Jos atodūsiai nemalonūs, kai meilingus žodžius
iš savos širdies ištraukusi ausin partneriui kužda. Mat žodžiai neskambūs, ne ta intonacija išsakyti. O tūba kitaip mąsto – kad nėra žvirblis, kuris be reikalo čirškautų,
tad geriau varnos būdu kranksėti. Kiekvienas savo muziką kitaip supranta ir išraiškos
būdo ieško savasčiai išreikšti. Visuomet piktų liežuvių plakti atsiras, kad nepalaiminta
žymi patapo. Ir toliau išdidžiai laikysis, savąjį orumą aplinkiniams skleisdama.

– Gediminas Martišius –

– Nijolė Kavaliauskaitė-Hunter –
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pavidalą turėjusi, kai Dievas muziką žmonėms norėdamas įteikti ją instrumentu pavertė.
– Būsi prie lūpų glaudžiama, tarsi vyno taure tavimi bus svaiginamasi.
Tad fleita, Dievo balso paklausiusi, nutarė malonybėms būti sukurta. Bohemiškai
save priešpriešindama prie lūpų atgula. O lūpoms prisilietus prabyla ir virpėdama ore
plevena, paukščiu suokdama.
– Koketė, – šaiposi trombonas, kuris pats, kaip iš kuolo nulietas, mielai į jos futliarą
nakčiai atgultų.
Jis – raumeningas ir stiprus, jo aistra lyg kibirkštis gebėtų fleitos sparnus apskrudinti. Žinotų, su kuo reikalą turi.
Fleita atmintį turi, mena kaulinė buvusi. Kai netoli faraono šukų dienas leidusi,
tačiau kalbos su jomis neradusi. Šukos sielos neturi, jos grožiui nejautrios. Grėblio
giminės palikuonės. Dantis kaip pasididžiavimą atkišusios rodo.

P

agailo Dievui karvės, dosni kaip tikra pirkios moteriškė, kiekviena pasitaikiusia
proga išnaudojama. Romumas begalinis, nė vieno pikto žodžio niekam nėra pasakiusi, net tuomet, kai ją jautis mindo. Už nuopelnus ant žemės Dievas ją rojun pakvietė.
Kūno, kuris geismus patyrė, į rojų pro vartus neįsileido, tačiau ragus aplaužęs birbynei įteikė. Trimituosi tautines tiesas į erdvę paleisdamas. Jautis, buvusios meilužės
balsą išgirdęs, suklūsta, ir širdin begalinis ilgesys atgula, kad Dievas jo nuopelnų
nepastebėjęs liko. Malonumų vergu buvęs, dabar vergiškai dienas pavėjui turės leisti.
O karvė, birbyne tapusi, melodijas raliuoja ir ilgai dar raliuos.

V

altorna sraige istorijos vingiuose buvusi, žemiškais keliais klajojusi, sau mielos
vietos ieškodama. Nors po žemę bastėsi, širdis kažko geresnio troškusi. Kad nebūtų
paspirta aulinio bato, kiautą užsiaugino. Nors jos kuprai našta per sunki, negandas atremti padės. Niekam žodžio netarusi lindės, kol pavojus prasėlins, manė. Ne tiek daug
užtarėjų savo kelyje sutiko, tad kol vieni dantimis ginasi, ji į kiautą slėptis nuskuba.
Nors lėtai judėdama, daug vietų aplankė. Sykį žaltį sutikusi bandė bendrą kalbą rasti, nepavyko. Žaltys savo istoriją porinęs, kad iš rojaus už vieną erdvėn paleistą žodį
išvytas buvo. Dabar gailisi, bet laikas negrąžinamas. Laikas – ne vanduo, kitaip visi jį
pilstytų ateities jame neišvysdami. Teks žalčiui už klaidas visą gyvenimą mokesčius
mokėti ir sutikus kiekvieną prašalaitį savo istoriją porinti. Sraigė mananti, kad rojų
žemėje atrado, nuo tada jos siela ėmė groti. Tad kitame gyvenime į valtorną atsivertusi
gali išsilieti kiek panorėdama. Ji žalčio nuodėmės šleifo nevelka. Valtornoje darnus
garsas viduriais pasklinda ir sušildytas erdvėn išplevena. Taip suvaltornėjusi sraigės
siela prabyla.

A

rmonika pilvą turinti, labai kremtasi dėl savo išvaizdos. Jį paslepia, kai tyli,
bet kai kalbos reikia, išsipučia ir į jį bemat neprašyto oro prisiskverbia. Oro erdvėje
nors vežimu vežk, tad lenda kur įmanydamas. Dainuškoms oro reikia, be vandens
jos gali išsiversti. Su drėgme dainuškos nedraugauja, tik oro padedamos erdvėn
pasklinda.
Armonika dainuškas mėgsta, dainiaus myluojama apsiverkia. Kas jai atvaizd�����
ą suteikė, nežino, pati autoriaus nepamena. Save suvokė ir pradėjo pažinti, kai kažkas suėmęs už pečių ją pradėjo tampyti. Netampoma tyli, nes tyla yra geras ženklas. Tyloje ne
vien paslaptis, bet ir išmintis glūdi. Kaip sakoma, pagal išvaizdą sutinka, pagal protą
išlydi. Tad dažnai ašaras išspaudžia, dainuškoms nutilus.

T

rimitas iš gaidžio šonkaulio gimęs, paverstas norint jo muzikalumą įamžinti. Kadangi sunkų būdą iš savo tėvo paveldėjęs, tad šonkaulis buvo sunkiai konstruojamas.
Tekę su šiupiniu virti, kol širdis nuo garo suminkštėjusi. Praeityje kaip kovų meno
atstovas garsėjęs, į kovą varnas ir kitus paukščius kvietęs, jiems savo stiprumą bandydamas įrodyti. Sykį Dievas pietavęs ir per debesies kraštą žemėn žvilgčiojęs. Į akis
įstrigęs gaidžio būdas nepasimiršo. Matė, kad tas dienas pavėjui be reikalo leidžia,
naudingumo jame neįžvelgė, tačiau jo balsu be galo žavėjosi. Paskerdus šonkauliui
dvasią įpūtęs. Šonkaulis muzikalumo nepraradęs ir užtrimitavęs. Skraidina melodijas
erdvėn savo skambumu paukščius pralenkdamas.

P

ianiną pražiota burna su dantimis kaip paveikslą žmonėms Dievas įteikė. Dantų
skambumas lyg ryto gaivumas. Kai kombinaciją žinai ar jų kalbą pažįsti, jautiesi palaimintas. Gabumų ir galimybių Dievulis mums įpūtė, reikia panorėti juos išlaisvinti.
Dantų kaina – didelė, nes dantys ant medžio neauga. Jiems reikia kraujo lašo.

B

ūgnas – berankis, beveidis, dar manoma, kad jis – besielis. Mano tie, kurie į
garsų pasaulį negali panirti ir jų negirdi, jų ausis nejautri ir negeba skirti atspalvių,
kai būgnas prabyla. Jo kalba – konkreti, melo ir netikslumo joje nėra. Tiesaus būdo ir
stoto gimęs, iš kelmo evoliucijoje išsirutuliojęs, mušamas nesiskundžia. Nėra ir kam,
nes tėvas ir močia tą patį likimą kenčia.
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ARNOLDS AUZIŅŠ

Čia Rainis skambina...
Latvių poetas, dramaturgas, publicistas Arnoldas Auzinis
(g. 1931) daug metų rinko anekdotus apie latvių rašytojus ir
išleido 7 jų rinkinius. 2015 m. pasirodžiusi rinktinė „Ir rašytojas yra žmogus“ yra savita mažoji latvių literatūros istorija,
perteikta anekdotais.

Gyvenimo pabaigoje Krišjanis Baronas svečiuodavosi
pas seserį Dundagoje. Dingų namuose jis pjaudavo malkas,
vaikščiodavo po mišką. Ilga balta barzda, balti marškiniai,
šviesios drobinės kelnės, stora kadagio lazda – tokia buvo
Barono išvaizda. Viena uogautoja, išvydusi jį šile, išsigando
ir nubėgo į Dingų namus.
– Aš ką tik mačiau patį Dievulį!
Tą valandėlę pro duris įėjo Krišjanis Baronas. Moteriškaitė išbalo ir puolė po stalu.
●
Janis Akurateris, „Samdinio bernioko vasaros“ autorius,
atvykęs studijuoti į Terbatą, buvo nustebintas, kad svetimame mieste – tiek vaikščiojant gatvėmis, tiek stumdantis turguje – be pertraukos minėdavo jį:
– Akurater! Akurater!
Kaip jį atpažino? Ką jis padarė? Apsižvalgo – regis, niekas
neseka ir nenužvelgia. Bet po akimirkos vėl:
– Akurater!
Pasirodo, pas estus kurat (velnias) – labiausiai paplitęs
keiksmažodis. Estai jį ištaria dažniau, nei rusai pamini motiną.
●
Šveicarijoje Rainiui ir Aspazijai buvo finansiškai sunkus
metas. Nei už pjesę „Ugnis ir naktis“, nei už eilėraščių rinkinį „Audros sėja“ iš leidėjų negavo nė santimo.
– Kad išgyventume, aš keisiu profesiją, – tarė poetas Ininiai, taip meiliai jis vadino savo žmoną.
– Juk tu tik eilėraščius moki rašyti.
– Mokysiuos užsienio kalbų. Gal net stenografijos. Nebūčiau prastas fotografas. Galėčiau dirbti bibliotekoje... Protingiausia būtų leistis į Ameriką. Ten visi turtingi.
Tačiau poezija tvirtai laikė jį.
●
Studentų draugijos „Letonija“ atstovai aplankė Jelgavoje
gyvenantį rašytoją Jurį Materą. Sušilę nuo vyno, svečiai atsistojo ir sušuko:
– Tegyvuoja Alma Mater!
Šeimininkas supyko:
– Jei jūs pamiršote, kad mano žmonos vardas Berta, tada
nešdinkitės!
●
Janis Jaunsudrabinis, parašęs pirmą didesnės apimties kūrinį „Vėjo žiedai“, susirado Rudolfą Blaumanį, kuris gyveno
Rygoje pas savo draugą dailininką Janį Rozentalį. Blaumanis pavartė rankose rankraštį, pasidžiaugė solidžia apimtimi,
o atsivertęs pasakė pastabą:
– Parašyta aiškiai, bet ant balto popieriaus. Mano akims
tai per ryšku. Aš naudoju tik žalią. Ar jūs negalėtumėte paskaityti?
Jaunasis autorius suskumba skaityti, bet perskaito tik pirmą sakinį, nes meistras pertraukia jį:
– Pradžia gera. O koks pabaigos sakinys?
Išklausęs jį, Blaumanis sako:
– Na, pažiūrėkim, kas per vidurį.
Kai Jaunsudrabinis baigė skaityti, Blaumanis pakvietė
jaunąjį autorių išgerti kavos. Bet apie apysaką nė žodžio –
nei gero, nei blogo. Ir tada jis kreipiasi į Rozentalį:
– Ar žinai, Jani, šis vaikiukas nepėsčias. Jis parašė tokį
puikų kūrinį – tuojau dedu į laikraštį.
Blaumanis buvo laikraščio „Latvija“ redakcijos narys.
– Pasakyk jam patį svarbiausią – kiek jis už tai gaus! –
šypsodamasis atitarė Rozentalis.
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●
Trečiojo dešimtmečio vidury Janis Jaunsudrabinis dažnai
važiuodavo į Latgalą žvejoti. Kartais tenai užsibūdavo ilgiau.
– Ar arčiau Rygos nekimba?
– Rygoje negaliu atsikabinti nuo žmonos.
– Ji trukdo rašyti?
– Neleidžia skirtis. Pagal įstatymą skyrybos galimos tik
tada, jeigu porą metų kartu negyveni.
●
Rašytojas Karlis Studentas dirbo tramvajų bilietų kontrolieriumi. Kartą patikrinęs visus keleivius, jis paprašė tramvajaus vairuotojo apsikeisti vietomis – norįs pats pavairuoti
transporto priemonę.
– Jūs padarysite avariją, – tarė nepatenkintas vairuotojas.
– Būtent to man ir reikia. Aš rašysiu siaubo romaną.
●
Pavelui Ruozyčiui išleidus naują knygą, vienas kritikas
laikraštyje „Latvijas Kareivis“ jo talentą įvertino kaip demonišką.
– Negadinkit man karjeros! – nurodė autorius. – Jeigu esu
demoniškas, negaliu būti Meno departamento direktorius.
Kritikas parašė paneigimą – jį užbaigė žodžiais: „Susidariau priešingą įsitikinimą – Ruozytis yra didžiai religingas
poetas.“
– Jūs tikras kvailys! – pasipiktino redaktorius ir atmetė šią
rašliavą. – Nuo kada Pavelas tapo dievobaimingas? Tokias
kvailystes reikia atšaukti.
Kritikas rašo dar kartą: „Pavelas Ruozytis netiki nei velnio, nei Dievo.“
●
Plūduonis, išleidęs naują knygą, džiaugėsi kaip vaikas.
– Pirmą egzempliorių aš visada skiriu savo angelui sargui.
– Žmonai?
– Ne, prezidentui Karliui Ulmaniui.
●
– Aspazija buvo sunki, – prisimena Andrėjus Eglytis.
– Kodėl jūs taip manote?
– Aš nemanau. Aš žinau, nes nešiau jos karstą.
●
1941 metais Pėteriui Petersonui pasiūlė parašyti radijo
vaidinimą, kurį birželio pabaigoje planavo paleisti į eterį.
Bet birželio 22-ąją prasidėjo karas.
– Nuo to laiko neberašau radijo vaidinimų. Bijau sukelti
Trečiąjį pasaulinį.
●
Šeštojo dešimtmečio viduryje Evaldas Vilkas išleido pirmą apsakymų knygą „Rudens dienos“. Tuo metu jis dirbo
laikraščio „Padomju Jaunatne“ redakcijoje. Į redakciją užsuko viena Filologijos fakulteto studentė, rašanti apie jį diplominį darbą.
– Ar galėčiau pamatyti rašytoją? – baikščiai paklausė sekretoriate.
Darbuotoja atvedė plačiapetį, šviesiaplaukį vyrą. Jis ištiesė ranką ir prisistatė:
– Lacis.
Studentė nežinojo, kad Vilkas yra jo slapyvardis.
Pakvietęs viešnią į savo kabinetą, rašytojas paprašė truputį
palaukti ir išėjo – turėjo skubiai atiduoti rankraštį mašininkei. Tačiau studentė nelaukė jo sugrįžtant ir išėjo. Grįžusi į
bendrabutį, ji papasakojo savo draugėms:
– Redakcijoje nesutikau Evaldo Vilko, tačiau susipažinau
su Viliu Laciu. Jis toks paprastas. Ir atrodo kitoks nei nuotraukose.
●
Šeštajame dešimtmetyje Valdis Ruja su bičiuliais užsuko į
restoraną, tačiau neturėjo pinigų. Prieina oficiantas.

– Ko užsisakysite?
– Mes... tik pažiūrėti.
– Supratau. Sėskitės.
Tuojau buvo padengtas stalas. Konjakas su dieviška užkanda. Ir viskas veltui.
– Oficiantas mus palaikė čekistais, kurie turi stebėti, kas
čia vyksta.
●
1956 metais Leonas Briedis, dar mokydamasis mokykloje,
iškovojo pirmą vietą makulatūros rinkimo akcijoje.
– Namo palėpėje radau daug knygų, kurių niekas neskaitė.
Tai buvo Stalino rinktiniai raštai.
●
Imantas Auzinis ir Harijus Hiršas jaunystėje autostopu apkeliavo Latviją. Duobelės rajone paklausia vienos senutės
kelio. Ir ji paaiškina:
– Už raketų bazės reikia pasukti kairėn.
Tada ji atsitokėja atskleidusi valstybės paslaptį ir priduria:
– Aš nieko nesakiau. Čia nieko nėra. Visiškai nieko.
●
Estų rašytojas Juhanas Smuulis Maskvos viešbutyje supainiojo numerius ir įėjo į kambarį, kuriame miegojo Žanis
Gryva. Jis supykęs kelia latvį, kodėl tas atsigulęs į jo lovą.
Gryva irgi supyksta – kodėl į tokį solidų viešbutį įleidžiamas
chuliganas.
Abu eina pas administratorių, kad tas išspręstų jų ginčą.
Kai nesusipratimas buvo išaiškintas ir rašytojai susipažino,
jie paprašė, ar negalėtų gyventi viename kambaryje.
– Ar jūs drauge rašysite knygą?
– Ne, išgersim konjako butelį.
●
Janiui Peteriui baldų parduotuvėje šovė galvon nuostabi
poezijos eilutė. Gerai, kad po ranka turėjo popieriaus ir rašiklį. Pardavėjas susimąstęs žvelgė, ką Peteris rašo.
– Aš skaičiuoju, kiek man reikės pinigų.
●
Vladimiras Kaijakas prieš vedybas aplankė Marą Svyrę. Mara maudėsi vonios kambaryje. Staiga pasigirdo
klyksmas.
Kavalierius nubėgo pas nuogą damą. Mara iškėlusi batą
rodė į vorą – užmušiu bjaurybę.
– Taip susiformavo santykiai?
– Ne, tai paskatino Vladimirą parašyti siaubo apsakymą
„Voras“.
●
Literatūros kritikas ir poetas Rainis Remasas skambina
Mariui Čaklajui. Ragelį pakelia Mario sūnus Ingmaras.
– Čia Rainis skambina, – sako Remasas.
Ingmaras dar mažas, bet žino, kad didysis latvių poetas Rainis yra miręs. Berniukui pasirodė, kad kažkas tyčiojasi iš jo,
ir padėjo ragelį.
Remasas pamanė, kad telefonas išsijungė, ir paskambino
dar kartą.
– Čia vėl Rainis. Noriu pakalbėti su tėčiu.
– Dėde, ar jums ne gėda?! – priekaištauja berniukas ir nutraukia pokalbį.
– Kas čia skambino? – pasidomėjo Maris.
– Kažkoks trenktas. Apsimeta Rainiu.
●
Erikas Hanbergas yra lakoniškumo meistras – rašo trumpais, paprastais sakiniais.
– Kad nežinau, kur kablelio reikia, todėl dedu tašką.
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