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Marija Antanavičiūtė: kodėl valstybė apskritai turi būti dvasinga?

Rimantas Kmita nusipelnė Aldono Pupkio premijos ir poros parų Lukiškių vienutėje

Nobelio premijos paskaita
BOB DYLAN

Émeric Feher. Kryžkelėje. 1935

Kai man paskyrė Nobelio literatūros premiją, buvau 
priverstas susimąstyti, kaip mano dainos susijusios su 
literatūra. Reikėjo apsvarstyti ir nustatyti jų tarpusavio 
ryšį. Pabandysiu jums visa tai išaiškinti. Greičiausiai 
eidamas aplinkiniais keliais, bet viliuosi, kad pamėginti 
verta ir tikslinga. 

Jei turėčiau grįžti į pačią pradžią, pradėti turbūt reikė-
tų nuo Buddy Holly. Buddy mirė dvidešimt dvejų, 
kai man buvo maždaug aštuoniolika. Artumą jam 
pajutau, vos tik jį išgirdęs. Pajutau giminystę, tarsi 
būtų vyresnysis brolis. Man net atrodė, kad esu pa-
našus į jį. Buddy grojo muziką, kurią be galo mė-
gau: vakarietišką kantri, rokenrolą ir ritmenbliuzą. 
Tris skirtingas muzikos pakraipas, kurias supynė 
ir suliejo į vieną žanrą. Savitą muzikos rūšį. Bud-
dy pats rašė dainas – gražių melodijų ir vaizdingų 
žodžių dainas. Ir dainavo jis nuostabiai – daugiau 
nei keliais balsais. Jis buvo archetipas. Tai, kas aš 
nebuvau, bet norėjau būti. Mačiau jį vos vieną vie-
nintelį kartą, kelios dienos prieš žūtį. Turėjau su-
karti šimtą mylių, kad išvysčiau jį koncertuojantį, 
ir nenusivyliau. 

Buddy buvo išraiškingas, audrinantis, įtaigios 
išvaizdos. Buvau vos per šešias pėdas nuo jo. Jis 
kerėjo. Stebėjau jo veidą, rankas, kaip trepsi į ritmą 
koja, jo tamsius akinius, akis už jų, kaip laiko gi-
tarą, kaip stovi, nepriekaištingą jo kostiumą. Rijau 
jį akimis. Atrodė vyresnis nei dvidešimt dvejų. Jis 
dvelkė kažin kokiu nemarumu ir tokio tikrumo pri-
pildė mane. Tada – ūmai – įvyko kuo slėpiningiau-
sias dalykas. Buddy pažvelgė man tiesiai į akis ir 
kažką man perdavė. Nežinau, ką. Bet mane nukrėtė 
šiurpas. 

Tai nutiko, man regis, prieš dieną ar dvi, iki su-
dužo jo lėktuvas. O tada kažkoks nepažįstamas 
žmogus man įteikė Lead Belly plokštelę su daina 
„Cotton Fields“. Tas įrašas akimirksniu pakeitė 
mano gyvenimą. Perkėlė į nepažintą iki tol pasaulį. 
Lyg būtų įvykęs sprogimas. Lyg būčiau klaidžiojęs tam-
soje, ir ši netikėtai būtų nušvitusi. Tarsi kas būtų ištiesęs 
rankas palaiminti mane. Tą plokštelę sukau turbūt šimtus 
kartų. 

Iki tol negirdėtos įrašų kompanijos plokštelės apvalkale 
buvo reklaminis bukletas su kitų atlikėjų vardais: Sonny 
Terry ir Brownie McGhee, „The New Lost City Ram-
blers“, Jean Ritchie, styginių kapelų. Niekada nebuvau 
jų girdėjęs. Bet jeigu šių atlikėjų įrašus leidžia drauge su 
Lead Belly plokštelėmis, pamaniau, jų muzika turi būti 
gera, ir aš privalau ją išgirsti. Norėjau ją pažinti ir groti 
pats. Aš mėgau muziką, su kuria užaugau, bet tuo metu 
ją pamiršau. Ji išgaravo man iš galvos. Kuriam laikui ji 
buvo žuvusi visiems laikams. 

Dar nebuvau palikęs namų, bet ilgiau neįstengiau lauk-
ti. Norėjau išmokti šitos muzikos ir susipažinti su ją gro-
jančiais žmonėmis. Galiausiai palikau namus ir išmokau 
groti šias dainas. Jos skyrėsi nuo dainų, kurias grojo per 
radiją ir kurių visąlaik klausiau. Tos dainos buvo gyves-
nės ir gyvenimiškesnės. Radijo daina sėkmės galėdavo 
sulaukti palankiai susiklosčius aplinkybėms, bet tai nega-
liojo liaudies dainų pasaulyje. Čia kiekviena daina buvo 
populiari. Čia reikėjo būti gerai pasikausčius ir sugebėti 
sugroti melodiją. Vienos dainos buvo lengvos, kitos – ne. 
Aš grodavau nedideliems būreliams, kartais vos ketu-
riems ar penkiems žmonėms, kambaryje ir gatvėje. Pri-
valėjai turėti platų repertuarą ir nutuokti, kur ir kada ką 
groti. Vienos dainos buvo intymios, kitas turėjai išrėkti, 
kad būtum išgirstas. 

Nukelta į p. 5 

* Šio romano citatų vertimai (ir vardų adaptacija), jei 
nepažymėta kitaip, imami iš: Hermanas Melvilis, Mobi 
Dikas, arba Banginis, V.: Vaga, 1987; vertė Irena 
Balčiūnienė.

2016 m. Nobelio literatūros premijos laureatas amerikie-
čių dainininkas, dainų kūrėjas ir poetas Bobas Dylanas 
(g. 1941) privalomos perskaityti paskaitos įrašą Švedijos 
karališkajai akademijai atsiuntė šių metų birželio 4 dieną, 
rytojaus dieną ji buvo paskelbta oficialiai.   

Klausydamasis šitų ankstyvųjų liaudies dainų atlikėjų 
ir pats tas dainas niūniuodamas tu persiimi liaudies šne-
ka. Paverti vidine savastimi. Liaudies šneka skamba reg-
taimo bliuze, žemdirbių ir žvejų darbo dainose, Apalačų 
baladėse, kaubojų dainose. Čia girdi subtilius niuansus ir 
permanai smulkmenas.  

Supranti, apie ką tos dainos. Stveri pūšką ir vėl slepi ki-
šeniun. Skiniesi kelią per spūstį, tauški tamsoj. Žinai, kad 
Staggeris Lee – tai nevidonas, o Frankie – laba mergužė-
lė. Rauki, kad Vašingtonas – buržujų lizdas, girdi gerklinį 
Jono Apreiškėjo ūbavimą ir regi pelkėtam užtaky burbu-
liuojantį „Titaniką“. Tu – svieto perėjūno airio sėbras ir 
nutrūktgalvio kolonisto prietelius. Klausei slopaus būgnų 
grumėjimo ir tykaus lumzdelių švilpesio. Savo akimis 
matei, kaip siutusis lordas Donaldas suvaro peilį pačiai, 
ir regėjai baltosna marškosna susuptus ginklo brolius.    

Aš įsisavinau liaudišką šneką. Išmokau jos retorikos. 
Niekas neprasprūdo pro mano ausis: kalbinės priemonės 
ir raiškos būdai, paslaptys ir mįslės; buvau ištyrinėjęs ir 
tuos apleistus kelius, kuriais ji klajojo. Visa tai aprėpęs 
panardinau į kasdienių įvykių tėkmę. Kai pradėjau kurti 
savo dainas, mokėjau tik liaudišką šneką, todėl jos žody-
nu ir naudojausi. 

Bet buvau išmokęs ir dar šio to. Turėjau pradmenis, pa-
veiktą pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą. Jau kurį laiką. Tai, ko 
buvau išmokęs mokykloje. „Don Kichotas“, „Aivenhas“, 
„Robinzonas Kruzas“, „Guliverio kelionės“, „Pasako-
jimas apie du miestus“ ir t. t. – įprastiniai pagrindinės 
mokyklos skaitiniai, kurie mokė požiūrio į gyvenimą, 

žmogiškos prigimties supratimo, visa ko vertinimo mato. 
Visu tuo naudojausi pradėjęs kurti. Ir šių knygų temos 
įsismelkė į daugelį mano dainų, sąmoningai ar netyčia. 
Norėjau rašyti į nieką kita nepanašias, dar negirdėtas dai-
nas, ir šios temos buvo pamatinės.

Konkrečios knygos, kurios, perskaitytos mokykloje, 
man įstrigo visam laikui, – noriu pakalbėti apie tris iš jų: 

apie „Mobį Diką“, „Vakarų fronte nieko naujo“ ir 
„Odisėją“.

„Mobis Dikas“ yra žavinga knyga, dramatiškų 
scenų ir dialogų kupina knyga. Ji reikalauja pastan-
gų. Jos siužetas nuoseklus. Paslaptingasis Ahabas, 
laivo pavadinimu „Pekodas“ kapitonas, ekscentriš-
kas savimyla kauline koja, persekioja didžiulį Bal-
tąjį Banginį Mobį Diką, kad atkeršytų už nutrauktą 
koją. Jis vejasi banginį per visą Atlanto vandenyną 
iki pat, apiplaukęs Afrikos iškyšulį, Indijos vande-
nyno. Jis vaikosi banginį abiejose pasaulio pusėse. 
Tai abstraktus jo tikslas, nekonkretus ir neapibrėž-
tas. Ahabas vadina Mobį Diką valdovu, laiko jį 
blogio įsikūnijimu. Nantakete, kurį kartkartėmis 
prisimena, Ahabas yra palikęs žmoną ir vaiką. Ga-
lima numanyti, kas toliau nutiks. 

„Pekodo“ įgulą sudaro įvairių rasių vyrai, jiems 
pažadėta po auksinę monetą už pastebėtą banginį. 
Daugybė Zodiako simbolių, religinių alegorijų, 
stereotipų. Ahabo kelyje pasitaiko kitų banginių 
medžiotojų laivų, jis kvočia jų kapitonus apie Mobį 
Diką. Ar matė jį? Vienu iš tokių laivų keliaujantis 
kažkoks pamišęs pranašas Gabrielius išpranašau-
ja Ahabo lemtį. Pranašas tikina, kad Mobis Dikas 
yra šeikerių [sektos] dievo įsikūnijimas ir kad bet 
kokie susidūrimai su juo prives prie katastrofos. 
Kito laivo kapitonui – Bumeriui – Mobis Dikas yra 
nutraukęs ranką, bet jis su tuo susitaikė ir džiau-
giasi likęs gyvas. Bumeris nepritaria Ahabo keršto 
aistrai. 

Šioje knygoje pasakojama, kaip skirtingi žmonės skirtin-
gai reaguoja į panašią patirtį. Begalė Senojo Testamento, 
biblinių alegorijų: Gabrielius, Rachelė, Bilha, Jerobo-
amas, Elijas. Taip pat pagoniški vardai ir pavadinimai: 
Teštiga, Flaskas, Degu, Kūčkailis, Starbakas, Stabas, 
Martas Vinjardas. Pagonys yra stabų garbintojai. Vieni 
garbina vaškines, kiti medines skulptūras. Dar kiti – ugnį. 
„Pekodo“ laivas pavadintas vienos indėnų genties vardu.  

„Mobis Dikas“ – tai pasakojimas apie kelionę jūra. Vie-
nas iš veikėjų, pasakotojas, sako: „Aš vardu Izmaelis.“* 
Kai jo paklausia, iš kur jis, atsako: „Žemėlapyje ši vieta 
[gimtinė] nepažymėta; tikrosios vietos niekada nepažy-
mimos žemėlapiuose.“ Jūreivis Stabas niekam neteikia 
didelės reikšmės, jis sako, kad viskas iš anksto nulemta. 
Izmaelis jūriniuose laivuose praleido visą gyvenimą. Va-
dina juos savo Harvardu ir Jeiliu. Jis laikosi atokiau nuo 
žmonių. 

„Pekodą“ užklumpa taifūnas. Kapitonas Ahabas tai pa-
laiko geru ženklu. Starbakui tai bloga lemiantis ženklas, 
jis svarsto, ar nenužudžius Ahabo. Audrai nurimus, vie-
nas iš įgulos narių nukrenta nuo laivo stiebo į jūrą ir pri-
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Apie daugiabučius
Kartais statau. Penkiaaukščius, devynaukščius, už vo-

kiečių pergalę. Penkiaaukščiai nepretenzingi. Užtenka, 
kad būtų patrauklus balkonas ir estetiškos lauko sienos. 
Tada įnamiams mažiau pasipiktinimo kelia įdubusios par-
ketlentės – gyventi galima. Penkiaaukščių pirmo aukšto 
butuose šalia laiptinių gyvena bobutės, kurios žino, kas 
alkoholikas, kas narkomanas, o kas prostitutė. Dažniau-
siai jos išskiria šias tris kategorijas, o tai šiek tiek žeidžia. 
Kodėl negali būti alkoholikė ar narkomanė? Ką padarysi, 
moterys privilegijuotos. Naujos statybos penkiaaukščių 
pirmuose aukštuose gyvena būsimos bobutės. Tiesa, kol 
jos pasieks tikrąjį bobutiškumą, praeis dar daug laiko ir 
šiuo metu kur kas įdomiau pro langus stebėti mums jas 
nei joms mus. Narkomanus. Alkoholikus. Kylant penkia-
aukščiu įnamis darosi vis mažiau įdomus. Išsiskiria tik 
namo administratorius, kuris toks tapo tik dėl to, kad ga-
lėtų surinkti iš kitų gyventojų pinigus ir sutvarkyti stogą. 
Natūralu – juk jis gyvena penktame aukšte. Arčiau dan-
gaus, kaip ir pridera valdžiai. Kiti įnamiai sudaro visą 
likusią pilkąją masę, nes pilkos daugiabučių sienos au-
gina pilkus žmones. Ne pilkuosius kardinolus ar vikarus. 
Žmones. Įnamius. Ir kaip besakytum, pilka yra viena, o 
ne dvidešimt ar pusė šimto. Bobutė, administratorius, al-
koholikas, narkomanas ar prostitutė. Pasirink vieną, kuris 
arčiau širdies.

Devynaukščiai yra kitokie. Vadinti devynaukštį perau-
gusiu penkiaaukščiu visų pirma yra nepagarba statybinin-
kui. Darbas pavojingesnis. O devynaukščio gyventojai 
yra lyg maža valstybė. Pilki devynaukščiai turi pirmo 
aukšto bobutes, o štai raudonų plytų – senukus karo ve-

teranus. Afganistano. Raudona plytų spalva jiems dažnai 
tinka ne tik prie nosies, bet ir prie dūšios. Namo admi-
nistratoriai tokiuose namuose negyvena. Juos prižiū-
ri mandagiais pavadinimais apsirengusios įmonės. Tos 
įmonės net nežino, kad devynaukštis egzistuoja, todėl 
kol nereikia surinkti privalomų įmokų, prie jo nelenda. 
Nesant Didžiojo brolio devynaukštis atgyja. Narkomanai, 
alkoholikai ir prostitutės ten virsta perspektyviais vers-
lininkais arba vienišomis mamomis. Pirmieji kuria dide-
lius planus, antrosios – džiaugiasi, kad po skyrybų reikėjo 
nedaug pridėti pinigų šiam butui. Ir kiekvienas ten turi 
istoriją. Efektingą ar nuspėjamą, teigiamą ar kriminalinę, 
bet vis dėlto istoriją. Krūva istorijų. Krūva žmonių. Di-
delės krūvos skalbinių, šiukšlių, pagalvių, puodelių. Nė 
vienas penkiaaukštis neprilygs devynaukščiui krūvomis. 
Būna, kad ir patys devynaukščiai stovi ant žemės krūvų – 
kalnų. Krūva ant krūvų, o ant tų krūvų – krūvos ir mažos 
krūvelės. Kaip ir bitlai, dešimtojo dešimtmečio leikersai, 
pirmo karto pojūtis pirmus penkis kartus, krūvos išyra. 
Devynaukščio gyventojai išbėga. Dalis jų tampa įnamiais 
ir keliasi į penkiaaukščius. Ten jie įgyja pravardes ir tai iš 
esmės lieka vienintelis įdomus juos identifikuojantis po-
žymis. Alkoholikas. Prostitutė.

Statymas už Vokietiją yra viena nedaugelio pramogų, 
kurias sau leidžia penkiaaukščio įnamis. Devynaukščio 
gyventojas gali sau leisti statyti už Italiją ar Kolumbiją. 
Jis neturi ko prarasti. Įnamis bijo, gyventojas ne. Staty-
mas už vokiečius yra vienas saugiausių variantų, kuris 
lyg ir patvirtina įnamio atsakingumą, savo veiksmų loginį 
vertinimą, erudiciją. Ir įnamio pilkumą. Nes pilkas stato 

už vokiečius. Nes vokiečių pergalė atneša dvidešimties 
procentų pelną įnamiui. Bet pilka yra tik viena, ne dvide-
šimt, todėl net ir dvidešimties procentų pelnas yra geriau 
nei viena etiketė. Dvidešimčia kartų daugiau. Gyventojas 
daro, įnamis žiūri. Žiūri per žinias, kaip mažas gyvento-
jukas iškrito iš septinto aukštelio, ir įnamis patenkintas. 
Jo name taip būti negali. Nėra tiek aukščio. Įnamis mato, 
kaip gyventojai protestuoja po bestuburijos ministerijos 
langais, ir įnamis patenkintas. Jo senjoras, kitas įnamis, 
su juo taip nepasielgtų. Besišypsodamas savo pilkšvais 
dantimis įnamis pažvelgia į savo juodos ir baltos spalvų 
masę, kurią jis, skirtingai nuo gyventojų, vartojančių žodį 
„žmona“ ar „žena“, vadina pupuliuku ir jai džiaugiasi – 
mes kitokie. Ji pritaria. Iš tikrųjų – kitokie. Visi įnamiai 
kitokie. Visi jie vienodai kitokie. Įnamis jaučiasi prana-
šesnis už devynaukštininką, o devynaukštininkas nejau-
čia įnamiui nieko. Ir nejaus. Nejaus net tada, kai pats taps 
įnamiu. Tada jis jaus tik savo pupuliuką. Prostitutės ir 
administratoriai jam nerūpės.

Devynaukštininkas siekė tapti įnamiu ir juo tapo. Labai 
greitai jis supilkėjo, tapo panašus į blyškią bulvę, vakarais 
žiūrinčią žinias apie devynaukštininkus. Įnamis juokiasi, 
kasosi patenkintas pakaušį, prunkščia, bezda. Įnamiui 
rūpi, kad devynaukštininkai nelįstų prie jo. Devynaukšti-
ninkui įnamis nerūpi išvis. Jis stato už italus.

– VIlMaNtas RasteNIs –

Ar aukštai kilęs žemai krisi: vokiečių pasirinkimas
Eilinis rinkėjas politika domisi minimaliai ir kad ne-

reikėtų pernelyg daug galvoti, dažniausiai metai iš me-
tų balsuoja už tą pačią politinę jėgą. Tačiau jeigu tokius 
rinkėjus tiesiogiai ar netiesiogiai paliečia neeilinės svar-
bos sociopolitinis įvykis – besikaupiančios individualios 
kolektyvinės patirtys gali rimtai sukrėsti per ilgus metus 
nusistovėjusią balsavimo geografiją. 

Šią mintį ���� m. knygoje „The American Voter“ iš����� m. knygoje „The American Voter“ iš�iš-
dėstė psichologas Angusas Campbellis. Kaip pavyzdį 
jis pateikia ��32 m. JAV prezidento rinkimus, kuriuose 
triuškinančią pergalę prieš respublikoną Herbertą Hoove-
rį nuskynė demokratų kandidatas Franklinas D. Roose-
veltas. Anot A. Campbellio, prie F. D. Roosevelto sėkmės 
daugiausia prisidėjo pirmąsyk balsuojantis jaunimas ir 
barikadų pozicijas pakeitę respublikonų rinkėjai. O už šį 
persigrupavimą buvo atsakingas neeilinės svarbos įvykis – 
Didžioji depresija, užsitęsusi beveik visą praeito amžiaus 
ketvirtąjį dešimtmetį. 

Panašiu principu šių metų rugsėjo 24 d. persirikiavo ir 
ilgalaikiai Angelos Merkel konservatorių bloko rėmėjai. 
Neeilinės svarbos įvykiu vokiečiams tapo kanclerės hu-
manistinė 2��5 m. avantiūra – priimti į šalį � mln. sirų 
pabėgėlių. Neįtikėtina, bet tai yra penktadalis visos mi-
grantų krizės naštos, turint galvoje, kad nuo 2��� m. pi-
lietinio karo siaubiamą kraštą paliko per 5 mln. žmonių. 
Kadangi ne visi vokiečiai buvo sužavėti tokio altruizmo, 
(gąsdinanti) „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) susišlavė 
�2,� proc. balsų ir proporcingai �4 iš 7�� Bundestago 
vietų, taip nutraukdama ilgus dešimtmečius trukusį po-
kario Vokietijos politinį romumą, nedrumsčiamą Trečiojo 
reicho nusikaltimus primenančių išsišokėlių. Pasirodo, 
laikas išties gydo kai kurias žaizdas. 

Ekonominiai motyvai ar tiesiog ksenofobija?

Tyrinėdami Vokietijos rinkimų balsavimo geografiją, 
ypatingų siurprizų neaptinkame: kaip ir buvo galima nu-
matyti, AfD populiariausia buvo Rytų Vokietijoje, skur-
desniuose didžiųjų miestų rajonuose, o Saksonijoje ji iš 
viso tapo daugiausia balsų (net 27 proc.) surinkusia par-
tija. Auksinis vokiečių senimas, turistaujantis Nidoje, gal 

sudaro įspūdį, kad visi vokiečiai lyg ir neblogai gyvena, 
tačiau ekonominiai skirtumai tarp dviejų regionų tebėra 
ryškūs: griuvus sienai prasidėjusios didžiosios migraci-
jos iš Rytų į Vakarus pabaiga buvo paskelbta tik 2��2 m. 
(Matthew Day, „East to west German migration trickles 
to halt, 23 years after reunification“, The Telegraph), 
vidutinė alga Vakarų Vokietijoje yra trečdaliu didesnė 
nei Rytuose, taip pat šiame regione matuojama 25 proc. 
didesnė skurdo rizika (Kate Connolly, „German reunifi �esnė skurdo rizika (Kate Connolly, „German reunifi �„German reunifi �German reunifi-
cation 25 years on: how different are east and west real-
ly“, The Guardian). 

Tai, kad ekonominis nepriteklius padidina balsavimo už 
radikalią dešinę šansus, rinkėjų elgseną tyrinėjančioje li-
teratūroje tvirtinama jau seniai: prastėjant materialinėms 
sąlygoms, vis patrauklesnė tampa autoritarinė ar vadina-
moji stiprios rankos politika. Įdomu, kad kito radikalios 
dešinės populisto – Donaldo Trumpo – atėjimas į valdžią 
buvo sąlygotas visai kitokių aplinkybių: tai kad „Obama-
care“ paketai bus brutaliai naikinami, o mokesčių lengva-
tos visų pirma bus taikomos stambiajam verslui, buvo 
aišku iš anksto. Pavasarį pasirodžiusi „2��� American 
National Election Study“ taip pat atskleidė intriguojančių 
dalykų: rasistiniai sentimentai buvo stipresnis motyvas 
balsuoti už D. Trumpą negu apklaustųjų polinkis į auto-
ritarizmą. 

Parama radikaliai dešinei – nestabili

Faktas, kad radikali dešinė Vokietijoje (ir visoje Eu-
ropoje) buvo kaip reikiant užslopinta nuo pat Antrojo 
pasaulinio karo laikų. Tačiau, matyt, ji niekur nedingo: 
praeito amžiaus devintajame dešimtmetyje augantis tokių 
partijų populiarumas buvo fiksuojamas Austrijoje, Belgi-
joje, Danijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Norvegijoje, Šve-
dijoje ir Šveicarijoje, o ši tendencija pavadinta trečiąja ir 
kiek netikėta radikalios dešinės partijų populiarumo ban-
ga. Sparčiai didėjanti emigracija iš musulmoniškų šalių 
galėjo smarkiai prie to prisidėti. 

A. Merkel paskelbus, kad konservatoriai formuos ko-
aliciją su liberalais ir žaliaisiais, didžiausia opozicijos 
partija tampa socialdemokratai. Tokia partija turi ir kitų 

specialių teisių, pavyzdžiui, vadovauti Bundestago Biu-
džeto komitetui. Tad nors kalbos apie nacionalsocialistų 
grįžimą į valdžią ir nuosaikios Vokietijos politikos pagrin-
dų trypimą skamba kiek dramatiškai, reikia turėti galvoje, 
kad veikdama Bundestage AfD turės nepalyginti daugiau 
resursų, finansų ir viešumo. 

Nors parama radikalios dešinės partijoms išsivysčiusio-
se Vakarų demokratijose paprastai yra nestabili, Vokietijos 
atveju aktualūs galėtų būti šie aiškinamieji mechanizmai: 
socialinė anomija, atpirkimo ožio paieškos, etninių gru-
pių konkurencija, noras išlaikyti status quo. Vėl viskas 
aiškintina Rytų Vokietijos ekonomika ir imigrantais. Kad 
būtų išvengta tokių partijų atėjimo į valdžią, Vokietija yra 
nustačiusi gana aukštą patekimo į parlamentą slenkstį –   
5 proc. 2��3 m. įsikūrusi AfD tais pačiais metais daly-
vavo ir Bundestago rinkimuose: surinkusi 4,7 proc. balsų 
į parlamentą ji tąsyk nepateko, bet, kaip matome, antras 
kartas nemelavo. 

Savo politinės programos koncentravimas į vieną pro-
blemą – šiuo atveju imigracijos mastus – yra radikalios 
dešinės partijų stiprybė ir prakeiksmas vienu metu. Dau-
gumą paliečiantis neeilinės svarbos įvykis padeda greitai 
mobilizuoti kritinę rinkėjų masę ir gauti apčiuopiamų re-
zultatų. Deja, šios problemos aktualumui silpstant, par-
tija ilgainiui netenka savo tikslo, o rinkėjų akyse ji gali 
pradėti atrodyti nebe tokia prasminga. Štai JK Nepriklau-
somybės partija praeitų metų birželį ėmė ir pasiekė ilgus 
metus atkakliai siektą tikslą, o kokia jos ateitis? Būtent – to 
niekas nežino. 

Tikėtina, kad AfD ateitis priklausys nuo to, kaip konser-
vatoriams pavyks valdyti pabėgėlių krizę. Taip pat nuo to, 
kaip partija apsibrėš save kitų aktualių klausimų atžvil-
giu, nes viskas, ką matėme, kol kas atrodo kaip nelabai 
nuoseklūs kliedesiai, pavyzdžiui, liūdnai pagarsėję AfD 
bandymai pritraukti Vokietijos LGBTQ bendruomenės 
paramą. Viena aišku: vienos problemos partijas sėkmė 
ilguoju laikotarpiu lydi retai. 

– MaRIja sajeKaItė –
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Darbai ir atostogos
Raktas po linoleumu

Aš nesu koks žvėris.
Sako potencialus būsimas darbdavys.

Ane? – vypteli voverės jos galvoje, paveikslėliai 
ant arbatos indelių ir dar kažkas. 

Gal surikatėlis, alkanas katinas, na gerai, nususęs 
žiurkėnas. Na bet tikrai baisus žvėris.

Jei norėsi išeiti pietauti, tai ir eik, tik ant parduo-
tuvės durų pakabink užrašą, kada grįši. Nors geriau 
neik, ką čia vaikščioti, tiesiog lentelės nepamiršk, 
kad NEDIRBA. Ir gali valgyti čia, pagalbinėje pa-
talpoje. 

Gali dirbti nuo �� iki ��. 
Gali nuo 8 iki �7. 
Gali ilgais vakarais, mokėsiu procentus nuo par-

davimų. 

Mergina palinksi. O tai ką, vis geriau, negu au-
tomatiškai skenuoti prekes, šen ten, pirmyn atgal, 
čia, kaip sakoma, parduotuvė su dvasia, kvapai nuo žemės 
iki lubų, prie žemės toks dar sumišęs, o kuo aukščiau, tuo 
atrodo išgrynėjęs, bet va, kai ant kėdės pasilipi, tai viršuje 
šilčiau. Tos arbatžolių dėžės ir dėžutės, lengvi svareliai, tiks-
lios svarstyklės. 

Taigi, jis sako, tikrai geriau.

Parduotuvė dar uždaryta.

Atsidarysi ir uždarysi pati, dar primena. Aišku, atsidaryti 
reikia kelias minutes prieš tikrąjį atsidarymą. 

Tai ateisiu, atsirakinsiu jas iš išorės, surinksiu kokį signa-
lizacijos kodą ir viskas?

Klausia ji.

Būsimas darbdavys�savininkas kažką neaiškiai galvoda-
mas į ją tylėdamas žiūri. O parduotuvės durys užrakintos. 
Lipnioje arbatinėje prietemoje, lauke skaisčiai šviesu, iš išo-
rės vis kas nors rankeną paklebena, prisiglaudžia prie stiklo, 
taip nenoromis prisiglaudžia, bet net nepajunta, kad lieka 
rankos, peties, žando ar lipnaus vaikiško piršto atspaudas, 
pasmalsauja, padūsauja ir nueina. Bet gal sugrįš, kam reikės, 
durys, dveji langai iš išorės, byrančių arbatžolių iškaba, vi-
sokie dubenėliai, ąsotėliai, puodukai ir puspuodžiai, cukruoti 
pagaliukai, pilkų pelių iškamšėlės lange ir ant palangės pa-
dėtas vazoniukas su viržiais, durų rankena žalia, žalvariuota. 
Tiesi. O gal nikeliuota, čia dar reikia pagalvoti.

JOKIU būdu. 
Sako savininkas, iš smalsios atsainios surikatos staiga pa-

virtęs įtariu susišiaušusiu meškėnu.
Ne ne, tai ne kodas. 
Paklausyk, įėjimas į parduotuvę iš kiemo, taigi. Ne, užsi-

rašinėti nebūtina, tikrai prisiminsi. 
Vartai. Ten galėsi pasistatyti mašiną, nevairuoji, jokio 

skirtumo, įėjimas vis tiek pro vartus. Kitaip nepateksi, jeigu 
uždaryta, palauk, Vladikas tikrai atidarys. Bet nedirbk iki 22 
val., nes Vladikas jau bus išėjęs. 

Tada už jų tokia automatinė užtvara, irgi nuo mašinų, ne 
ne, nelandžiok po jos apačia kaip kokia laukinė. Tikrai nie-
ko gudraus, jokios nuotolinės signalizacijos, ten dešinėje 
po dangteliu bus toks mygtukas, jį paspausk ir užtvara pa-
sikels.

Jeigu vidury kiemo bus bala, tai palauk. Ko palaukti? Ne, 
na juokingi klausimai, tu jos neperbrisi – bala gili, su botais? 
Ne ne, tai palauk, kol pakraštėliai apsus. Iki darbo pradžios? 
Žinoma, kad spės. Labai greitai čia viskas. 

Ne, dar ne viskas. 
Pirmosios durys, rakto nuo jų neturime, bet jos jau būna 

atrakintos, ir ten šalia kambaryje sėdi tokie du sargai, jie vi-
sada rytais pusryčiauja, pamatysi pro langą, pabelsk jiems į 
stiklą. Jeigu nepusryčiaus? Nežinau, taip dar nėra buvę. 

Kai atidarys duris, tai ten bus dar vienos grotos, prakiši 
pro jas ranką, kairėje pusėje, ne ne, neužsirašinėk, ką čia už-
sirašinėti? Prakiši ranką ir užčiuopsi rankenėlę, pasuksi ją 
prieš laikrodžio rodyklę tris kartus. Prieš. Nesupainiok.

Laiptuose nedek šviesos. 
Reikės pereiti per Jevgenijos butą. Na čia senamiestis, čia 

taip yra. Ne ne, tikrai nepyksta.
Pro kur išėjimas? Pro jos vonią, pakelsi dušo užuolaidą 

ir patrauksi į dešinę, pritvirtink ją skalbinių žnybtukais, bus 
patogiau išeiti namo, kai reikės. 

Tada ten ilgas koridorius. Jo gale trejos durys. Taip, mū-
sų bus tos pačios pirmos dešinėje. Bet jas atidarysi tik tada, 
jeigu tos kairėje bus užrakintos. Tai patikrink. Ir nepamiršk 
svarbiausio – 

RAKTAS PO LINOLEUMU.
Ir dar.
...
...
...

Tris kartus atėjo į darbą, jau suprato, kad tikrai reikia dau-
giau laiko rytais susiruošti, daugiau laiko net ne akims dažyti 
ar kad koks G� pagal grafiką neatvažiuos, tiesiog daugiau 
laiko, kol pasiekia raktą po linoleumu.

Ir, sakydavo, darbas geras, ramus, uždirbu minimumą ir 
dar nuo pardavimų, tikrai geriau, negu automatiškai prekes 
skenuoti. 

Tikrai, sako draugė A.
Tai jooo... pritaria draugė B.

O kas toliau?
Toliau ponas Stanislovas mirė. Ir ji į parduotuvę nebepate-

ko, kelias dienas bandė eiti tradiciškai, ateidavo iki tos vie-
tos, kaip kokiame kompiuteriniame žaidime, ir strigdavo. 

Bandė pro paradines, tos nė krust.
Manė, signalizacija suveiks, nieko.
Bandė daužti stiklą, neišdužo. 
Kvietė policiją, neatvažiavo. 

Kelias dienas į viską buvo nusispjovusi, po kelių dienų at-
eina, durys praviros, vieta tikrai ta, tik durys, langai (čia būtų 
galima detalizuoti). Sulysusi mergina su prijuoste ant juodos 
suknutės langą valo, šluotele šlavinėjasi aplinkui, praviros 
durys, kvepia, visai kiti kvapai veržiasi lauk.

Kaip tu čia patekai? – klausia ji.
Kaip visada, sako, atsirakinau paradines duris raktu, tada 

per dvi minutes reikia skydelyje suvesti kodą, kitaip atva-
žiuos apsauga. 

Ir viskas?
Viskas.
Lyg ir nieko nebuvę, tik tie patys viržiai ant palangės. 

Fotografinis 
vaizdavimo stilius

Aš nesu koks žvėris.
Sako potencialus būsimas darbdavys.

Ane? – vypteli voverės jos galvoje, paveikslėliai ant arba-
tos indelių ir dar kažkas. 

Gal surikatėlis, alkanas katinas, na gerai, nususęs žiurkė-
nas. Na bet tikrai baisus žvėris.

Pasikalba dar apie šį bei tą. 

O tai iš kur jūs gavote mano kontaktus, aš juk darbo ne-
ieškau.

Oficialiai neieškote, o neoficialiai seniai norite pakeisti. 
Taip gavau, gavau, gavau iš šio ar ano. Nesvarbu.

Jis lyg tarp kitko pasisiūbuoja ir nusiūbuoja su kė-
de ir visu skvarbiu žvilgsniu, džyr džyr džyr per kaž-
ką perbėga su pele, pabaksnoja virtualiai, šypteli, na 
va, cituoju, juk mums to ir reikia: „Jauna rašytoja, 
tapybiški pasakojimai, miniatiūros“... aha... tada čia 
vėl... „vaizduoja tai, ko paprasta akis nemato.“

O tada jis lyg pats sau.
Va šitas mums tinka – fotografinis tikslus vaizda-

vimo stilius.

Mums to ir reikia, sako jis labai reikšmingu giliu 
balsu. TO ir reikia. 

Reikia tai reikia. 

Ir nuo tada nebuvo dienos be teksto, teksto „for 
many“, teksto ne tokiems „many“. 

Tekstai virš gatvių, tekstai ant per didelių tuščių 
naujamiesčio sienų, tekstai prieš įvažiuojant į mies-
tą. Kur dar lankstinukai, laikraščiai ir t. t.

Toliau ir toliau.

Viskas buvo vizualu ir lengva, vizualu ir įvairu. 
Tik kiekvieną rytą jos nepalikdavo jausmas, kad 

braunasi pro nusususių apdžiūvusių berželių mišką.

O tada atėjo atostogos. 

Beveik 12 durų
Niekada netikėjo pasakomis apie uždraustas įeiti duris. 

Atrodo, na kas čia tokio, turi rūsį, jame vienuolika durų, o 
dvyliktų atidaryti negalima. Pirma – vienuolika yra daug ir 
jų turėtų pakakti, antra – nieko tame rūsyje įdomaus nebūna, 
va tėvas du rūsius turi ir kas, ten visokios ąžuolinės lentos 
meno darbams, trečia – jeigu negalima, tai negalima. Ir taš-
kas. 

Vienoje bibliotekoje (cokoliniame aukšte) ir priešais jos 
darbo vietą buvo durys. Durys kaip durys, o šalia kampe sto-
vėjo pusiau nugertas (užkimštas) raudonojo vyno butelis. Ir 
nepakartojamas kvapas: tenai rytas prasidėdavo tokiu sunkiu 
pelėsio ir ką tik užplikytos kavos kvapu.

Ir smalsumas lindo galvon, kodėl gi ten niekas nevaikšto. 
Bet jos atrodė taip mirtinai užrakintos. Na, būna, žmonės 
duris perdažo, spynas irgi, tada jos nebesirakina. O čia atro-
dė, kad jas perdažė pilkai su visomis staktomis. Ir niekada 
niekas jų nepajudins iš vietos. Gal būna slaptų durų spynų 
subyrėjimo naktų, na, bet tai naktys, o naktimis čia nieko 
nepatikrinsi – tik veltui pamojuosi darbuotojo kortele prie 
įėjimo.

Todėl tikėjo pasakojimais, kuriuos girdėjo aplinkui. Esą 
ten niekada niekas nedirbęs, esą kambarys yra aštuoniakam-
pis ir turi vieną langą. Bet iš lauko jo nesimato? – pasitikslin-
davo. Ne, nesimato. Ir kambarys esą įrengtas po didžiaisiais 
laiptais, todėl jo lubos tarsi veidrodinis jų atspindys, ką ten 
laiptų, visi žingsniai, stabtelėjimai, palūkuriavimai ir šalto 
gruodžio kastuvo gremžimai skamba kažkaip atvirkščiai...

Buvo saulėta diena, kai vis dėlto tas duris pravėrė, juto, 
kaip nugara slenka spinduliai – nuo peties ant apdulkėjusio 
kompiuterio monitoriaus kampo. O ten lietus, lietus pačiame 
apatiniame cokoliniame aukšte, nuo betoninių lubų vanduo 
vanduo, į neišnešamus dubenis bei indus – srovelėmis, la-
šais, upeliukais. Ir pelėsio pusnys. Nuo senų lentynų, nuo 
kartotekų, nuo betoninių perdangų, nuo negatyvinio pagrin-
dinių didžiosios bibliotekos fasado laiptų išsiraitymo. Pilki, 
žalsvi.

Ir nuo tada tos durys pradėjo atsidarinėti. Pačios. Ir kai 
nieko daugiau nebūdavo pagrindinėse patalpose. Ir vanduo, 
kuris teška, net kai kelias dienas niekur nelyja. Durys, kurios 
persekioja. 

Ir kažkas turėjo būti toliau, bet ir šita pasaka liko nebaigta, 
kaip ir antroji ir kaip apie šunį, gyvenantį visai kitoje vietoje, 
senamiestyje, prie vartų. 

Kelerius metus galvojo, kad jei būtų likusi tose vietose 
ilgiau, būtų sužinojusi įvairias pabaigas. Apie neuždraustą 
pelėsių kambarį ir kartotekines fėjas...

– asta PlecHaVIčIūtė –

jindřicho Štreito nuotrauka
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Politinio tamsumo piktžolės
Ar baltų kultūra yra mirties kultūra, – nors šioji pergy-

veno daug kitų, trumpiau egzistavusių, kultūrų, – drąsus ir 
didelių tyrimų reikalaujantis klausimas. Bet tokia prielaida 
remiasi Andrius Martinkus straipsnyje „Politinės rusofobijos 
erškėčiai“ („Š. A.“, VIII.4), nuspręsdamas, kad posovietinis 
„neoliberalizmo“ pasirinkimas (vietoj rankos tiesimo Rusi-
jai) buvo tolygu savižudybei ir savidestrukciniam mirties 
troškimui. Bet, man rodos, mirties išvengta. Juk argi gy�Bet, man rodos, mirties išvengta. Juk argi gy�švengta. Juk argi gy�vengta. Juk argi gy� Juk argi gy�Juk argi gy�argi gy�gi gy-
venimas po Rusijos sparnu – ko Lietuva išvengė pasukusi 
demokratiniu keliu – nebūtų tikroji mirtis?

Martinkaus tekste neapykantos srutomis apipilami neo-
liberalizmas, rusofobija ir kabutėmis aplipintas elitas. Ši 
trejybė stovi kaip atpirkimo ožys, kaltas dėl visų modernių 
(ar, tiksliau, posovietinių) politinių ir socialinių problemų ir 
klystkelių Lietuvoje. Visgi niekas labiau neišduoda autoriaus 
nepagarbos skaitytojams kaip nepagrįstas svaidymasis ab-
strakcijomis, tokiomis kaip neoliberalizmas. Patarimas skai-
tytojui – jei nesuprantate, kodėl pavartotas vienas ar kitas 
terminas ar ką jis reiškia, tai nebūtinai yra jūsų neišprusimo 
ženklas. Kartais autorius taip tiesiog lopo logines ar istorines 
teksto spragas. 

Visgi turbūt esminis klausimas, kuris kelia nerimą Mar-
tinkui, – kodėl lietuviai emigruoja? Autoriaus nuomone, dėl 
to kaltas ne sovietmetis ar su juo susijusios problemos („ne 
todėl, kad sovietmetis atpratino mus gyventi laisvėje“), bet 
prisijungimas prie pasaulinės „neoliberalios“ ekonomikos. 
Svarbu pasakyti, jog ta ekonomika, – kad ir ką tiksliai au-
torius turėjo mintyje, – yra įgyvendinama skirtingu mastu 
skirtingose šalyse ir jos įrankiai nuolat kinta ir tobulėja nuo 
pat praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio. 

Bet ar Lietuvos elitas – kad ir kas priklausytų tam elitui – 
tikrai taip įsikibęs tariamo neoliberalizmo? Kaltinimas 
nepagrįstas jau vien dėl to, kad Lietuvai nebuvo taikyta jokių 
didesnių tarptautinio neoliberalizmo įrankių: nei Pasaulio 
banko ir Tarptautinio valiutos fondo struktūrinio regulia-
vimo paskolų, kurios ne itin sėkmingai atvėrė Afrikos bei 
Pietų Amerikos rinkas, nei radikalios privatizacijos – sveika-
tos apsauga, švietimas ir esminės infrastruktūros vis dar yra 
valstybės nuosavybė (pvz., „Lietuvos geležinkeliai“ ar „Lie�
tuvos energija“). Juolab kad tarptautinės institucijos pačios 
pamatė neoliberalizmo ydas ir šiandieniniai ekonominiai 
įrankiai yra daug labiau orientuoti į bendruomenės pastangas, 
tarpininkaujant nevyriausybinėms organizacijoms�. Neoli�
beralizmas savo gryna forma mažai kur egzistuoja – ir Lietu-
va (deja?) yra gryno ekonominio neoliberalizmo paraštėse. 
Ar turėtų būti, ar tai yra tinkama pasaulinės ekonomikos 
struktūra – jau kitas klausimas. Nepaisant to, visame tekste 
taip ir nėra jokio konkretaus pavyzdžio, ką gi reiškia ta neo-
liberali ekonomika Lietuvoje ir kokie jos aspektai tiesiogiai 
prisideda prie emigracijos mastų. 

Toliau nepagrįstai demonizuodamas Vakarų valstybių 
bloką, prie kurio Lietuva prisijungė tapdama ES ir NATO 
nare, autorius kritikuoja Lietuvos paramą NATO ir atskirų 
Vakarų Europos šalių pajėgoms „Irako, Libijos, Sirijos 
valstybių sugriovime ir kituose tarptautiniuose nusikal�ų sugriovime ir kituose tarptautiniuose nusikal-

timuose“. Trys kariniai konfliktai vyko labai skirtingomis 
istorinėmis sąlygomis, o ir Vakarų valstybės juose daly�valstybės juose daly�ės juose daly-
vavo dėl skirtingų priežasčių ir skirtingais būdais. Iš trijų 
tik Irako atvejis dėl tarptautinių nusikaltimų yra svarstomas 
Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme. Išankstiniai tyrimo 
(vykstančio nuo 2��� metų) rezultatai rodo menką tikimybę 
bent kiek tvirtesniu pagrindu pradėti teismo procesą. 
Vakarų šalių intervencija į Libiją buvo pagrįsta Tarptautinio 
Baudžiamojo Teismo sprendimu, kad šalyje vykdomi karo 
nusikaltimai. NATO operacijos nesėkmė neturi nieko bendra 
su tuo, ar sprendimas įsiveržti buvo teisėtas ar ne. Galiau-
siai Nepriklausoma tarptautinė komisija dėl Kosovo padarė 
išvadas, kad įsiveržimas į buvusią Jugoslavijos teritoriją 
buvo nelegalus, bet teisėtas, t. y. NATO veiksmai buvo etiški 
ir moralūs, nes siekė sustabdyti etnines skerdynes Kosove2, 
nors ir teisiškai klaidingi. Todėl nelabai aišku, apie kuriuos 
Vakarų valstybių bloko nusikaltimus Martinkus kalba. 

Martinkus taip pat teigia esant koreliaciją tarp pabėgėlių 
iš Sirijos bei Libijos ir emigracijos iš Lietuvos. Būtent – 
koreliaciją, kitaip sakant, sutapimą, bet ne priežastinį ryšį. 
Emigracija iš Lietuvos buvo ryški nuo pat prisijungimo prie 
Europos Sąjungos, t. y. dar prieš karą Libijoje 2��� metais 
ir Sirijoje, kur pilietinis karas prasidėjo taip pat maždaug 
2��� metais. Juolab kad Lietuvos prisidėjimas prie Libijos 
ir Sirijos yra niekinis: Sirijoje dalyvavo vos vienas lietuvis 
stebėtojas, o Libijoje Lietuvos kariai nedalyvavo visai3.

Bet Martinkaus tekste visi sudėtingi procesai sumetami į 
vieną krūvą, siekiant išpūsti lietuvių tautą ištikusios tragedijos 
mastą: nesvarbu, kokia yra realybė ir istoriniai faktai, – svar-
biausia suvokti, kad tai tas neįvardintas elitas klydo, o tikra-
sis Lietuvos kelias slypi Rusijos pašonėje. Autorius gailisi, 
kad mes kartu su Rusija nešventėme „bendros lietuvių ir 
rusų tautų pergalės“ prieš komunizmą. Tik nežinau, ar Ru-
sija ką nors laimėjo: autoritarinio režimo pasekmės – šalis 
skendi skurde, narkotikų ir ŽIV krizėje, o nuolatiniai pilie-
tinių ir politinių laisvių varžymai tampa kasdienybe. Lietu-
va ir Rusija nuėjo labai skirtingais keliais, ir turime dėkoti 
žmonėms, kovojusiems už Lietuvą ir dariusiems sprendimus 
��8�–���2 metais, kad nenuėjome kartu su Rusija.

Argumentas didele dalimi yra antivalstybiškas, savo esme 
neigiantis Lietuvos, kaip valstybės, gebėjimą daryti nepri-
klausomus sprendimus, daryti klaidas ir priimti istorinę rea-
lybę. Tai reiškia ir sprendimą priklausyti Europos Sąjungai, 
kuri vienareikšmiškai gerina Lietuvos gyventojų gyvenimo 
sąlygas, suteikia prielaidas ir netgi užtikrina politines laisves 
ir teises. Autorius visiškai ignoruoja galimybę Lietuvai bū-
ti demokratine ir politiškai liberalia valstybe, t. y. valstybe, 
kur piliečiai gali rinktis savo gyvenimą, net jei tai reikštų 
emigruoti. Emigracija galbūt ir yra šios laisvės kaina, bet ta 
kaina nėra per didelė – ypač jei alternatyva yra Rusijos ar 
Baltarusijos stiliaus autoritariniai režimai, kaip lyg ir ban-
do teigti Martinkus. Rinktis Rusijos modelį ar nepagrįstai 
grėsmingą neoliberalizmą yra analitiškai ir praktiškai netei�
singa. Tai yra netikra skirtis, ignoruojanti demokratijos vertę 
ir naudą.

Martinkus griebiasi dar vieno šiaudo – moralinės ir dvasi-
nės viršenybės. Rusijos tauta yra bent jau dvasiškai viršesnė, 
o Lietuvą kartu su neoliberalia Europa ir JAV yra pakirtęs 
moralinis vėžys. „Lietuva yra sunkus dvasinis ligonis“, – tei-
gia Martinkus. Šis teiginys man primena vieną iš propagan-
dinių Sovietų Sąjungos įrankių: siekiant paslėpti ir pateisinti 
Sovietų Sąjungos gyventojų materialinį skurdą, buvo kuria-
mas „supuvusių Vakarų“ įvaizdis – esą Vakarai yra dvasiškai 
skurdesni už Sovietų Sąjungą. Bet ar šalys gali būti mažiau 
ar daugiau dvasingos? Kuo pasireiškia tas dvasingumas? Ar 
brutalus Rusijos režimas, nepagrįstai įkalinantis ir kankinan-
tis už politines laisves kovojančius piliečius, yra išties toks 
jau dvasingas? Kodėl valstybė apskritai turi būti dvasinga? 
Ji turi būti laisva ir suteikti piliečiams galimybes prisidėti 
prie demokratinio valstybės valdymo bei sudaryti sąlygas 
pasirinkti norimą gyvenimo būdą. Būtent demokratija ir 
politinis liberalizmas yra tikrasis dvasingumas valstybiniu 
lygmeniu, o ne populistiniai gestai Bažnyčiai ar nereikalinga 
tautos auka – tūkstančiams skurstant, o saujai oligarchų ir 
mafijos vadeivų mėgaujantis prabangiu gyvenimu. 

Ir galiausiai – kitaip nei teigia Martinkus, Dievas pergalės 
prieš komunizmą nedovanojo. Jis padėjo žmonėms išlikti, 
bet žmonės iškovojo pergalę. Dievas suteikė žmonėms 
stiprybės ir tikėjimo, bet žmonės patys darė tuos sprendimus. 
O sugebėjimas kreipti valstybės likimą demokratiniu keliu 
yra laisvės, o ne dvasingumo išraiška.

Sunku nepasiduoti neva dvasingiems argumentams, dvel-
kiantiems nostalgija tvirtai Rusijos letenai. Kita vertus, 
galbūt laikas išrasti atsvarą kaltinimams rusofobija? Libe-
ralfobija? Tai galėtų būti naujas terminas apibūdinti žmo-
nėms, išpučiantiems liberalizmo ar neoliberalizmo grėsmes 
bei kiekvieną politinę ir ekonominę problemą kabinantiems 
neoliberalizmui. Skaitytojai neturėtų pasiduoti tokiems isto-
riškai netiksliems ir intelektualiai netvirtiems argumentams. 
Laisvė – ką Martinkus turbūt vėl klaidingai vadintų neolibe-
ralizmu – yra galimybė skaityti tokius straipsnius. Bet taip 
pat galimybė ir pasirinkti, kokią nuomonę apie juos susida-
rysime.

– MaRIja aNtaNaVIčIūtė –

1 tarptautinio valiutos fondo skelbti straipsniai apie 
neoliberalizmo pasekmes ir besikeičiančią fondo strategiją: 
„Neoliberalism: Oversold?“, http://www.imf.org/external/
pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm; „IMF survey: evolution Not 
Revolution: Rethinking Policy at the IMF“, http://www.imf.
org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol060216a. 
2 Independent International Commission on Kosovo, Kosovo 
Report: Conflict, International Response, Lessons Learned, 
Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 4. 
3 Krašto apsaugos ministerijos pateikti faktiniai duomenys 
apie lietuvos karių dalyvavimą tarptautinėse operacijose, 
http://kam.lt/download/36925/informacinis%20lapas%20
apie%20tarptautines%20misijas%20lietuviskai.pdf.

kitas krantas
Lyg žemė ta pati, bet greitai įsitikinau – ji kita, kieta, uolėta, raižyta plačiomis 

įlankomis, užutėkiais. Stūkso nuskalauti, nugludinti krantai, stambiausi akmenynai. 
Bangos su akmenimis žaidžia neatsižaidžia, slysdamos ošia, šniokštuoja, neįvei-
kusios stačių akmenynų, amžių paslaptis murmėdamos atsitraukia. Mažiau žolės, 
žalumos. Ir kadugiai kitokie, medeliai aštresni, dygūs, nuo atkaklių vėjų susigūžę. 
Dešimtmečius mąstyta, svajota: kaip ten, kas ten, kodėl mes uždaryti ir visaip su-
varžyti? Ten juk laisvė, ten laisvi. Nepažintas laisvai alsuojąs pasaulis. Vanduo tarsi 
kitas ir tas pats. Debesys laisvi atplaukdavo, pasisukiodavo ir toliau vakarų vėjų 
pučiami nuskriedavo visiems svajojantiems prispaustiesiems. Kitus, toliausius kran-
tus dabar daugelis aplanko, bet švediškas gal nuo vikingų laikų vienas artimiausių 
ir paslaptingiausių. Būta išdavysčių, puolimų, plėšimų ir pergalingų, jau anuomet 
svarbių laisvės proveržių. Tą savotišką laisvės galią kitame krante pajus, supras tik-
tai ištrūkusieji iš tautų kalėjimo ir dėl laisvės nuolat kovojantys. Tolimas kitas kran-
tas – tapo artimas.

– ValDas ŽIlVItIs –

autoriaus nuotrauka
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geria, šitaip išpranašaudamas, kas visų laukia. Taikdariu 
besidedantis kunigas kvakeris, kuris iš tikrųjų yra krau-
geriškas vertelga, sako Flaskui: „Vienų susižeidusių vyrų 
kelias veda Dievop, kitų – kartėlin.“*

Viskas susipynę. Visi mitai: judėjiška krikščionių bi-
blija, hinduizmo mitai, britų legendos, šventasis Jurgis, 
Persėjas, Heraklis (visi jie banginių medžiotojai), graikų 
mitologija, kruvinas banginių medžioklės verslas. Šioje 
knygoje gausu faktų, geografinių žinių, banginio taukų 
(tinkančių karaliams patepti), banginių medžiokle be-
sivertusių kilmingų šeimų. Banginių taukai naudojami 
per karūnacijas. Banginių istorija, frenologija, klasiki-
nė filosofija, pseudomokslinės teorijos, diskriminacijos 
pateisinimas – visa tai suplakta į krūvą ir nepasižymi 
racionalumu. Išprusėliai, prastuoliai, iliuzijų ir mirties 
vaikymasis, didysis Baltasis Banginis, baltas kaip baltasis 
lokys, baltas kaip baltasis žmogus, valdovas, keršytojas, 
blogio įsikūnijimas. Pakvaišęs kapitonas, prieš daugelį 
metų netekęs kojos, kai bandė peiliu užpulti Mobį Diką. 

Mes regime tik daiktų paviršių. Tai, kas slypi giliau, ga-
lime interpretuoti kaip norime. Jūreiviai denyje klausosi 
sirenų, o rykliai ir grifai seka laivui iš paskos. Kaukolės 
ir veidai skaitomi kaip knygos. Štai veidas. Priešais jus. 
Perskaityk, jei gebi.

Teštiga sakosi, kad buvo miręs ir atgimė. Jam dovano-
ta papildomų dienų. Bet jį išgelbėjo ne Kristus, o įgulos 
bendras, kuris ne krikščionis. Teštiga šaiposi iš mirusiųjų 
prisikėlimo. 

Kai Starbakas Ahabui pataria pamiršti praeitį, šis įpy-
kęs atkerta: „Nekalbėk man apie šventvagystę, Starbakai, 
aš smogsiu saulei, jeigu ji įžeis mane.“ Ahabas – taip pat 
ir iškalbus poetas. „Į mano tikslą nutiestas geležinių bėgių 
takas ir tais bėgiais skuba mano sielos ratai“, – sako jis. 
Arba: „Visi regimi daiktai, žmogau, tiktai kartotinės kau-
kės.“ Cituotini poetiški žodžiai, kuriems nėra lygių.

Galiausiai Ahabas pastebi Mobį Diką, ištraukiami 
harpūnai. Į vandenį nuleidžiamos valtys. Ahabo harpūnas 
pašventintas krauju. Banginis metasi į kapitono valtį ir 
sudaužo ją. Kitą dieną Ahabas vėl pastebi banginį. Vėl 
nuleidžiamos valtys. Mobis Dikas dar kartą sutriuškina 
Ahabo valtį. Trečią dieną išplaukia trečia valtis. Dar dau-
giau religinių alegorijų. Mobis Dikas ir vėl puola, taranuo-
ja ir paskandina „Pekodą“. Ahabą, susipainiojusį harpūno 
virvėse, ištraukia iš valties ir palaidoja jūros gelmėse.

Izmaelis išsigelbėja. Plūduriuodamas jūroje ant karsto. 
Štai ir viskas. Visa istorija. Ši tema ir jos sugestijos prasi-
skverbs į daugiau nei kelias mano dainas. 

„Vakarų fronte nieko naujo“ – tai dar viena man 
įstrigusi knyga. „Vakarų fronte nieko naujo“ yra siaubo 
istorija. Tai knyga, su kuria prarandi vaikystę, tikėjimą 
pasaulio prasmingumu ir nustoji rūpinimosi žmonėmis. 
Įklimpsti košmare. Tave įsiurbia slėpiningas mirties ir 
skausmo verpetas. Stengiesi išvengti sunaikinimo. Nu-
trynimo nuo žemėlapio paviršiaus. Kadaise buvai tyras 
jaunuolis, puoselėjęs svajas tapti pianistu ir koncertuoti. 
Kadaise mylėjai gyvenimą ir pasaulį, o dabar taškai jį į 
gabalus. 

Diena iš dienos tave gelia širšės ir siurbia kraują kir-
mėlės. Tu – užspeistas žvėris. Niekaip neprisitaikantis. 
Monotoniškas kiaurai merkiantis lietus. Nesibaigiantys 
išpuoliai, nuodingos, paralyžiuojančios dujos, morfinas, 
liepsnojančio benzino čiurkšlės, maisto šniukštinėjimas ir 
kaulijimas, gripas, šiltinė, dizenterija. Gyvenimas dūžta 
aplinkui ir švilpia sviediniai. Tai pragaro dugnas. Purvas, 
dygliuotos vielos, žiurkių knibždančios tranšėjos, kritu-
siųjų žarnas griaužiančios žiurkės, srutų ir išmatų sklidini 
apkasai. Kažkieno riksmas: „Ei, stokis ir kaukis!“

Kas žino, kiek visa tai tęsis? Karas neturi ribų. Tave 
triuškina, ir koja plūsta kraujais. Vakar nužudei žmogų ir 
kalbėjaisi su jo lavonu. Prisižadėjai karui pasibaigus visą 
gyvenimą rūpintis jo artimaisiais. Kam naudingas karas? 
Vadai ir generolai pelno šlovę, kiti kraunasi iš jo kapitalą. 
O visas juodas darbas tenka tau. „Pala, kur tu susiruo-
šei?“ – stebisi bendražygis, o tu atkerti: „Atstok, tuojau 
grįšiu.“ Ir leidies į mirties giraitę medžioti dešros gabaliu-
ko. Tavo galva neneša, kaip įprastame gyvenime galima 
turėti kažkokių siekių. Negali suprasti nei jų rūpesčių, nei 
troškimų. 

Dar daugiau kulkosvaidžių tratėjimo, dar daugiau ant 
vielų besisupančių kūno dalių, rankų, kojų atplaišų ir 
kaukolių su nutūpusiom ant dantų plaštakėm, dar daugiau 
šiurpių žaizdų, pro poras besisunkiančių pūlių, skylių 
plaučiuose, už patį kūną didesnių žaizdų, nuo dujų išsi-

pūtusių ir liaukčiojančių lavonų. Visur viešpatauja mirtis. 
Jokių prošvaisčių. Kažkas nužudys tave, o kūnas taps tai-
kiniu rankai ir akiai pamiklinti. Batai irgi. Kol kas jie – ta-
vo trofėjus. Bet netrukus atsidurs ant kito kojų. 

Štai iš už medžių išlenda varlėdai. Beširdžiai pašmelė-
kai. Tavo sviediniai tuoj išsibaigs. „Nesąžininga taip grei-
tai vėl pulti mus“, – pasipiktini. Vienas iš tavo bendrų tįso 
purve, ir tu nori nutempti jį į ligoninę. „Nesivargink“, – 
sako kažkas. „Ką turi omeny?“ – „Apversk jį ant nugaros 
ir pats pamatysi.“

Tu lauki žinių. Nesupranti, kodėl karas nesibaigia. Ka-
riuomenei taip reikia naujų pajėgų, kad į tarnybą šaukia-
mi jaunuoliai, iš kurių kare beveik jokios naudos, bet jie 
vis tiek imami, nes trūksta vyrų. Ligos ir pažeminimas 
tave palaužė. Tave išdavė tėvai, mokytojai, dvasininkai, 
net šalies vyriausybė. 

Lėtai cigarą papsintis generolas taip pat tave išdavė – 
pavertė banditu ir galvažudžiu. Jei tik galėtum, peršau-
tum jam galvą. Būrio vadui irgi. Fantazuoji, kad jeigu 
turėtumei pinigų, skirtumei premiją tam, kas atims vado 
gyvybę. Ir jeigu vykdydamas šią užduotį žūtų, premijos 
pinigus atiduotum jo artimiesiems. Pulkininkas su savo 
ikrais ir kava būtų trečias eilėje. Nuolat lindintis karinin-
kų viešnamyje. Norėtum jį pamatyti atšalusį. Dar daugiau 
anglėkų ir jankių su savo viskiu bokaluose. Nudėsi dvi-
dešimt, ir kaipmat tiek pat stryktels į šių vietą. Nuo jų 
riečia nosį.

Pradėjai neapkęsti vyresniųjų kartos, pasiuntusios tave 
į šią beprotybę, į šią kankinimų kamerą. Miršta visa ap-
linkui, visi ginklo draugai. Miršta nuo sužeidimų į pilvą, 
dvigubų amputacijų, suknežintų klubikaulių, ir tu galvoji: 
„Man vos 2� metų, bet galėčiau nužudyti bet ką. Net tėvą, 
jei mane užsipultų.“

Vakar bandei gelbėti sužeistą žinianešį šunį, bet kažkas 
riktelėjo liautis kvailioti. Prancūzpalaikis gurguliuoja po 
tavo kojomis. Suvarei durklą jam į pilvą, bet tas dar ga-
luojas. Žinai, kad turi jį pribaigti, bet nepajėgi. Tu kybai 
ant kuo tikriausio geležinio kryžiaus, ir romėnų kareivis 
kiša tau prie lūpų acte išmirkytą kempinę.  

Mėnesiai slenka. Tave išleidžia namo atostogų. Su tėvu 
nepajėgi bendrauti. Tai jis pasakė: „Būsi bailys, jei neuž-
sirašysi į armiją.“ Motina, ir ta išeinančiam pro duris mes-
teli: „Žiūrėk, neprasidėk su prancūzaitėm.“ Dar daugiau 
beprotybės. Kauniesi savaitę ar mėnesį, pasistūmėji per 
dešimt jardų. Po mėnesio juos vėl iš tavęs atkovoja. 

Visa ta tūkstantmetė kultūra, ta filosofija, išmintis – 
Platono, Aristotelio, Sokrato – kas jai nutiko? Ji turėjo 
apsaugoti nuo tokių įvykių. Mintimis sugrįžti namo. Štai 
tu mokinys, vėl žingsniuoji pro aukštas tuopas. Malonu 
prisiminti. Ant galvų vėl pasipila bombos iš dirižablių. 
Dabar reikia kažkaip drauge ištverti. Bijai į kitus net pa-
žvelgti, kad neįvyktų koks neapskaičiuotas dalykas. Ben-
dras kapas. Daugiau jokių išeičių. 

Tada pastebi žydinčias vyšnias ir supranti, kad gamtos 
visa tai neliečia. Tuopos, raudoni drugeliai, trapus gėlių 
grožis, saulė – pamatai, kad gamta abejinga aplinkiniam 
vyksmui. Visai tai prievartai ir žmonijos skausmui. Gam-
ta to net nepastebi. 

Tu toks vienišas. O paskui šrapnelio skeveldra pataiko 
tau į smilkinį, ir tu miršti. Buvai pašalintas, išbrauktas. 
Buvai sunaikintas. Aš užverčiau šią knygą ir padėjau. 
Daugiau niekada nepanorau skaityti romanų apie karą ir 
niekada neskaičiau.

Charlie Poole’as iš Šiaurės Karolinos buvo sukūręs dai-
ną, kuri su tuo susijusi. Daina pavadinimu „Ką gi tu sa-
kai“ („You Ain’t Talkin’ to Me“), o jos žodžiai tokie:

Vaikštinėdamas mieste vitrinoje skelbimą užmačiau:
Nori po pasaulį pakeliauti? Stok į armiją greičiau!
Su linksma kompanija vietų aplankysi daug žavių,
Įdomių žmonių sutiksi, pyškinti galėsi juos – šautuvu.
Ak, ką gi tu sakai? Ką gi tu sakai?
Nors ir prietranka, bet su protu nesusipykęs dar visai.
Ką gi tu sakai, ką gi tu sakai?
Žudymas laisva eiga – man ne pramoga.
Ką gi tu sakai?

„Odisėja“ yra nuostabi knyga, jos temos prasiskverbė 
į daugybės dainų kūrėjų balades, pavyzdžiui, „Homeward 
Bound“, „Green, Green Grass of Home“, „Home on the 
Range“; į mano irgi. 

„Odisėja“ – tai keistas, nuotykingas pasakojimas apie 
suaugusį vyrą, po karo žygio besistengiantį parsirasti na-
mo. Kelionė namo ilga, pilna spąstų ir žabangų. Odisėjas 
pasmerktas klajoti. Jį vis nuneša toli į atvirą jūrą, jis vis 
susiduria su pavojais. Didžiuliai uolų gabalai siūbuoja 
jo laivus. Jis užrūstina žmones, kurių nederėtų pykdyti. 
Tarp įgulos narių yra neklaužadų. Išdavystės. Odisėjo vy-

rai paverčiami kiaulėmis, o paskui atvirsta į jaunesnius, 
gražesnius vyrus. Jis visada bando ką nors išgelbėti. 
Odisėjas – keliautojas, bet nuolatos stabčiojantis. 

Jis išmetamas į dyką salą. Užeina apleistus urvus ir 
juose pasislepia. Tada susiduria su milžinais, kurie sako: 
„Tave suėsim paskutinį.“ Bet Odisėjas nuo jų pasprunka. 
Jis stengiasi pasiekti namus, bet yra vėtomas ir mėtomas 
vėjų, nerimstančių, nuožmių, priešiškų vėjų. Nusikapsto 
toli, o tada vėl parbloškiamas atgal. 

Odisėjas visąlaik perspėjamas dėl to, kas bus. Bet jis 
liečia daiktus, kurių buvo prisakyta neliesti. Gali leistis 
vienu iš dviejų kelių, bet abudu nežada nieko gero. Abu 
pavojingi. Pasirinkęs vieną gali nuskęsti, pasirinkęs kitą – 
kęsti badą. Odisėjas įplaukia į siaurą sąsiaurį, kuriame 
putojantys sūkuriai taikos jį praryti. Susiduria su šešia-
galvėm pabaisom aštriomis iltimis. Į jį trenkia žaibas. 
Kybančios šakos, kurias šokdamas bando pasiekti, gelbė-
damasis iš siautulingos upės. Vieni dievai ir deivės jį sau-
go, kiti nori pražudyti. Odisėjas keičia tapatybes. Išsekęs 
užmiega, bet jį pažadina garsus juokas. Jis pasakoja savo 
istoriją nepažįstamiems žmonėms. Dvidešimt metų nebū-
ta namie. Jį kažin kur nubloškė, o dabar jis čia. Į Odisėjo 
vyną įberiama žolelių. Kelionė tikras vargas.

Įvairiais būdais tokių pat dalykų yra nutikę ir tau pačiam. 
Tau irgi bėrė į vyną žolelių. Taip pat dalinaisi guoliu su 
netinkama moterim. Taip pat buvai pakerėtas stebuklingų 
balsų, keistom melodijom atmieštų lipšnių balsų. Taip pat 
toli nukakęs, bet paskui parblokštas atgal. Ir su pavojais 
susidūręs. Supykdęs žmones, kurių nedera rūstinti. Ir tu 
irgi skersai išilgai išmaišei šią šalį. Ir taip pat jutai nelem-
tą, nieko gero nežadantį vėją. Bet tai dar ne viskas. 

Namuose, į kuriuos pargrįžta Odisėjas, ne geriau. Viso-
kie nenaudėliai, įsikėlę į tavo namus, piktnaudžiauja tavo 
žmonos svetingumu. Ir jų visa šutvė. Ir nors Odisėjas ge-
resnis už juos visus visais atžvilgiais – geresnis dailidė, 
medžiotojas, gyvulių žinovas, jūrininkas, – jį gelbsti ne 
drąsa, o gudrumas. 

Visi šitie perėjūnai turės sumokėti už jo namų išniekini-
mą. Odisėjas apsimeta vargingu elgeta, bet pats menkiau-
sias iš tarnų, kupinas kvailybės ir pasipūtimo, nuritina jį 
nuo laiptų. Tarno įžūlumas sukelia jo rūstį, bet jis susi-
tvardo. Odisėjas vienas prieš šimtą, tačiau šie visi krenta, 
net pats stipriausias iš jų. Jis buvo niekas. O kai viskas 
pasakyta ir atlikta, kai pagaliau Odisėjas vėl namie, jis 
susėda su žmona ir pasakoja jai savo nutikimus. 

Taigi ką visa tai reiškia? Man ir daugybei kitų dainų 
kūrėjų įtaką padarė būtent šios temos. Kurios gali reikšti 
pačius įvairiausius dalykus. Tačiau svarbiausia: ar daina 
tave jaudina. Man nebūtina žinoti, ką daina reiškia. Daino-
se apdainavau daugybę dalykų ir nesiruošiu sukti galvos, 
ką gi visa tai reiškia. Kai Melville’is į savo pasakojimą 
pripynė Senojo Testamento, biblinių nuorodų, mokslinių 
teorijų, protestantų doktrinų ir žinių apie jūrą, laivus ir 
banginius, vargu ar jis suko galvą, ką visa tai reiškia. 

Kaip ir Johnas Donne’as, poetas kunigas, gyvenęs 
Šekspyro laikais, parašęs šiuos žodžius: „O krūtys josios – 
Sestas ir Abidas, / Tvirtovės meilės, ne goslaus pavydo.“ 
Aš nežinau, ką tai reiškia. Bet skamba gerai. Todėl norisi, 
kad ir tavo dainos skambėtų gerai.

Kai Odisėjas požeminiame pasaulyje aplanko šlovingą-
jį karį Achilą, šis, išmainęs ilgą, ramų ir pasitenkinimo 
kupiną gyvenimą į garbingą ir šlovingą, bet trumpą gy-
venimą, prisipažįsta, jog tai buvusi klaida. „Aš numiriau, 
štai ir viskas.“ Nei garbės, nei nemirtingumo. Ir jeigu tik 
galėtų, jis sugrįžtų ir verčiau jau būtų menkiausias ko-
kio žemvaldžio vergas Žemėje nei šios, mirusiųjų, šalies 
valdovas, nes net didžiausi gyvenimo vargai mielesni už 
egzistenciją mirusiųjų buveinėje. 

Apie tai ir dainos. Mūsų dainos gyvos gyvųjų žemėje. 
Bet dainos nėra literatūra. Jos skirtos dainuoti, ne skaityti. 
Šekspyro pjesių žodžiai buvo skirti sakyti scenoje. Kaip 
kad dainų žodžiai skirti dainuoti, o ne skaityti popieriaus 
lape. Todėl viliuosi, jog kai kurie iš jūsų turės progos iš-
girsti šiuos dainų žodžius taip, kaip jie turėtų būti klauso-
mi: koncerte, iš plokštelės ar kokio kitokio įrašo, kurie šiais 
laikais klausomi. Dar kartą gręžiuosi į Homerą, kuris sako: 
„Per mane giedoki, o Mūza, kas nutiko, leisk apdainuoti.“

www.nobelprize.org
Vertė Andrius Patiomkinas

* tokių žodžių romane nėra. Dylanas tiek čia, tiek toliau 
ne visada tiksliai perpasakoja knygų turinį. Beje, pasaulio 
spaudoje net buvo pasirodę kaltinimų Dylaną nuplagijavus 
„Mobio Diko“ atpasakojimą nuo vieno specializuoto portalo, 
kuriame pateikiamos klasikinių kūrinių santraukos.

Nobelio premijos paskaita
atkelta iš p. 1
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Kai atostogų šalikelės bibliotekoje radau pirmąjį lietuvišką 
komiksą (juokauju, nei pirmas, nei geriausias), prisiminiau, 
kad turiu neiššifruotų latviškų interviu pakuotę kompiuteryje 
ir kad laikas bėga paskui atostogą, reikia tą uodegą pasivyti. 
taigi, liepos viduryje Rygoje įsikūrusi Davido schilterio ir sa-
nitos Muizniecės vadovaujama komiksų leidykla KUŠ! šven-
tė dešimtmetį, eksponavo parodą bei visus 29 leidinius (buvo 
ir daugiau, ir kitokių, bet mes kalbame apie atviruko dydžio 
klasikines jų komiksų knygeles) ir ne bet kur, o apleistame 
žaviame name miesto centre, nes latviai sukūrė įstatymus, 
palengvinančius nekilnojamojo turto savininkų ir menininkų 
bendradarbiavimą.

– Kada komiksai atstovaus Latvijai Venecijos bienalėje? 
(Kvatojam)

DaViD SchilTer: Na, bienalė vyksta kas dveji metai, 
tai dar negaliu atsakyt, kelintais metais, gal ir devyniolik-
tais. Na, reikėtų tiesiog parašyti projektą, ir tai nėra visiškai 
neįmanoma.

– Būtinai rašykit paraišką arba projektą... Kaip pasikeitė 
komiksų kūrėjai per jūsų dešimties metų veiklą Rygoje?

– Prieš dešimt metų jų tiesiog nebuvo. O kaip pasikeitė?.. 
Žmonės tiesiog tapo profesionalais, aiškiai matome skirtu-
mus, bet stilistiškai pasikeitimai maži, čia juk kūrybos zona. 
Tai vis dar eksperimentinis žanras. Anksčiau komiksai kaž-
kam atrodė tiesiog piešinėliai sunumeruotuose rėmeliuose – 
pirmas, antras, o dabar visi jau žino, kad gali būti visaip. 

– Ar egzistuoja kokios nors formos taisyklės, pavyzdžiui, 
ne mažiau ar ne daugiau kaip dešimt paveikslėlių, būtinas 
išrašytas tekstas ir panašiai? 

– Ne. Dažniausiai komiksų apibrėžimas, net ne apibrėži-
mas, bet klišė – tai tarsi yra paveikslėlis, sujungtas su tekstu, 
bet vis dėlto duodame menininkams laisvę, tekstas nepriva-
lo būt išrašytas. Kartais menininkui sunku apsispręsti dėl 
teksto, jis dėlioja tik paveikslėlius, be teksto, iš to suside-
da istorija ir kiekvienas tai daro skirtingai, kartais gali būt 
tik kažkaip parašytas tekstas, o mums svarbiausia, kad būtų 
unikalūs. 

– Kaip išrenkat temas? Ar ginčijatės su Sanita?
– Labai įvairiai, kai kurias temas išmąstėme per porą 

metų, kalbėdamiesi, gerdami alų, bet kartais tiesiog ateina 
atitinkama proga ar koks nors festivalis, ar atitinkama te-
ma tampa madinga, ir galima staiga prisitaikyti ir užsidirbti 
daug pinigų, pavyzdžiui, su katukais, nes jų istorijos visada 
madingos. (Kvatojam)

– Ar po to padarėt šunų komiksų seriją?
– Meno žmonės siūlė mums tai padaryti. Ne, šunys ne to-

kie populiarūs.
– Kaip konkuruojate su memais? Nes tai irgi gali būt kaip 

serijos, aha.
– Na, memai labiau kursuoja tik internete, tai ne konku-

rentai, bet kažkas paralelaus, o komiksai iš esmės visada 
spausdinti. Neseniai turėjom artistą, kuris kaip tik iš interne-
to paėmė daug memų, juos atsispausdino ir koliažo principu 
naudojo savo komiksų kūrybai kaip tiesiog elementus. Ne, 
ne konkurentai. Kažkaip abi medijos susisieja.

– Ar svarstote vienąsyk suburti vyresnių kartų Latvijos 
menininkus kokiam nors jūsų teminiam leidiniui? Nes kol 
kas dauguma komiksų kūrėjų yra trisdešimtmečių keturias-
dešimtmečių karta. Na, ar norėtumėt įtraukti Aiją Zarinią? 

– Aiją Zarinią, tą tapytoją? Komiksams sukurti? Aija, ku-
rianti komiksus... Na, esam darę eksperimentus su komiksų iki 
tol nepiešusiais menininkais, pavyzdžiui, Krišu Salmaniu...

– O, Salmanis, žvaigždė, mano meilė...
– Taip, tai buvo geras pavyzdys, jis puikus. Gerai, ir ki-

ti menininkai buvo puikūs, bet tai buvo sunku. Būtent mes 
nusprendėm vienam leidiniui juos suburti, duoti tik po devy-
nis puslapius, ir viskas, ne daugiau, kvadrato formatą, visais 
kitais atžvilgiais jie buvo laisvi, rezultatas buvo įdomus, nes 
daliai pirkėjų šis leidinys labai patiko, daliai visiškai nepati-
ko, bet kaip vienas iš KUŠ! numerių buvo geras. Tą numerį 

pavadinome „3 × 3“. Bet Zarinia? Hmm, na, galim pakvies-
ti... Svarbu, kad kūrėjai nebūtų labai susikoncentravę tik į 
rezultatą ir viskas. 

– Kokia jūsų kita tema, po 29 numerio? Gal tai ir paslap-
tis, bet Lietuvos piliečiams galite pasakyti.

– Taip, tai tam tikra paslaptis, bet pasakysiu: tema bus „Vi-
sitors“ („Lankytojai“), kvietėm menininkus, kurie jau mus 
lankė Rygoje per pastarąjį dešimtmetį arba kuriuos mes lan-
kėme kai kuriose šalyse, tam tikras apibendrinimas, nieko 
tikslaus, bet apie lankymąsi.

– Apie formatą dar kartą – kodėl toks ir kodėl toks skaičius 
piešėjų kiekviename numeryje?

– Tai atviruko dydis, A�, ir taip, tai susiję su praėjusia krize.
– Bet kaip rezultatas tai puiku, kaip Nabokovas tavo kiše-

nėje, kaip sutrumpintas „Karas ir taika“, nes visada telpa.
– Kadaise buvo 4�, dabar ��4 puslapiai, kiekviename 

numeryje apie 2� autorių. Bet gali būt įvairiai, kad ir ke-
turiasdešimt, tiesiog dabar prie šių dydžių apsistojome, kad 
komunikacija būtų sklandesnė. Galėtume ir du šimtus pa-
kviesti. Formatas nefiksuotas, tiesiog dabar tinkamiausias.

– Padarykite didžiulį rinkinį atvirukų, kad ir išplėšomų, 
žmonės juos siuntinės ir jie gyvens dar kitą, atvirlaiškio, gy-
venimą.

– Puiki mintis.
– Ar per dešimt metų išsiauginote apie komiksus rašan-

čiųjų minią, nebūtinai visada užsiėmusius meno kritikus, bet 
kažką rašančiųjų? Ar bandote užsakyti, inicijuoti straips-
nius? Ar jums tai nesvarbu?

– Na, turim keletą rašančiųjų, retai. Ir gal mes nerūpime 
meno kritikams. Dabar mes gal nelabai rengiame parodų, 
anksčiau rengdavome įdomias parodas, šįkart tiesiog atspau-
dėme savo autorių komiksus ant vienodo dydžio lapų, kaip 
plakatus ir tiek, gal parodos nepatrauklios meno kritikams, 
jie labiau rūpinasi knygomis... Iš esmės jokių atsiliepimų 
raštu Latvijoje neturime, keletas tekstų tinklaraščiuose ir ne 
daugiau. Tiksliau, jei kas ir rašo, tai būna užsieniečiai, daž-
niausiai tinklaraštininkai.

– O kokia situacija Lietuvoje ir Estijoje? Kaip jums at-
rodo? KUŠ! yra rimta leidykla, vienintelė šiose šalyse. Ne-
pridedam Suomijos ir kitų veiklių šalių, nes jie turėjo kitą 
istoriją, nebuvo iškirpti 50 metų, ir tada komiksai neatrodo 
kaip kažkokia amerikonų išmonė, nerimtas reikalas... Tai 
kaip posovietinės šalys?

– Na, Latvijos menininkai, atrodo, visiškai nesidomi ko-
miksais. Estijoje esu matęs daugiau kolekcijų, rinkinių, dau-
giau dėmesio, bet tai susiję su jų artimumu suomiams, ir ten 
komiksai labai labai populiarūs, paveikti superherojaus per-
sonažo, būtent tos amerikietiškos srovės.

– O kaip Lietuva? Gal lietuviai poetiškesni? Na, tarkim, 
Akvilė Magicdust.

– Nežinau, ar ji poetiška. Reiktų pagalvoti. Gal ankstesni, 
taip, pagalvojus, tikrai poetiški.

– Kaip rusai? Ar jie atsiliepia į jūsų open calls?
– Nežinau, gal tai kalbos barjerai, bet labai mažai, gal ke-

letas studentų. Kaip tik neseniai buvom Rusijoje, situacija 
panaši, tai vis dar atrodo nauja, jie nelabai atsiliepia į mūsų 
open calls, galiausiai kai kuriems konkretiems menininkams 
mes patys parašėm, tai jie neatrašė, gal buvo neįdomu, o tie, 
kurie teikė paraiškas, nelabai patiko mums. Taigi, daugiau-
sia dalyvių yra iš aplinkinių šalių. 

– O ar jūs laimingas Latvijoje? Kaip čia atsiradot iš tur-
tingos ramios šalies?

– Na, aš iš Šveicarijos, ten komiksų kultūros daug, festi-
valiai ir panašiai. Liucernoje, pavyzdžiui, savanoriaudavau 
festivaliuose, kartais plėšydavau bilietėlius ir tas parodas 
prižiūrėdavau, bet man ta kultūra svarbi, norėjau ją plėsti. 

– Ar sapnuojate kokia nors komiksų padiktuota tvarka, 
langeliais su teksto linijom?

– (Kvatoja) Geras klausimas. Na, geroji pusė ta, jog jie 
per keisti, kad juos sapnuočiau. Bet va dėl to, kad latviški 

komiksai per daug eksperi-
mentiniai, ir tai geras daly-
kas, tekstas retai eina prie 
paveikslėlio. Neatsimenu, 
ar mano sapnai spalvoti, 
bet turėtų būti spalvoti, nes 
būtų nesąmonė sapnuoti 
nespalvotus. Bet sapnuoti 
komiksus? Nežinau. Gal 
reikės padaryti kitą leidinį, 
duoti tokią temą komiksų 
autoriams, apie sapnus.

– Kokia komiksų ateitis? 
Ar jie taps kokiu nors se-
rialu „Netflix“ sistemoje, 
kur gali ateiti, grįžti, kar-
toti, peržiūrinėti be galo.

– Na, komiksai niekad nebus mainstream. Nemanau, kad 
medijos greit keičiasi. Gal ir galėtų būti elektrokomiksai, bet 
mes jau turime animaciją ir panašiai. Sunku pasakyti.

– Gal jums labai svarbu, kad tai būtų atspausta, liesti kny-
gą, popierių, vartyti savo ritmu? Turėti jį iškirptą iš virtua-
lios erdvės?

– Taip, nenoriu, kad tai dingtų. Labai gera pastaba, nes ar 
dabartiniai maži vaikai, spaudantys ekranus, domėsis kny-
gomis, ar kada nors skaitys? Nežinau. 

– Paklausiu paprastai, nes aš ne žurnalistė: kokius poky-
čius per dešimt metų pastebit? Ar padaugėjo komiksus ku-
riančių žmonių, ar į komiksus rimčiau žiūrima, ar tiesiog 
esat laimingi būdami pankai?

SaniTa Muizniece: Labai sunkus klausimas, bet aš 
matau progresą. Tikrai yra daugiau naujų menininkų, nes 
kai pradėjome prieš dešimt metų, nebuvo nė vieno, kurį bū-
tume galėję publikuoti, vos suradom, kas nupieš pirmą ko-
miksų žurnalo viršelį, ir turbūt tai galėtume įvardinti tiesiog 
iliustracija. Dabar, po dešimties metų, turime virš dvidešimt 
vietinių menininkų. Be to, jie nevadina savęs komiksų meni-
ninkais, jie daro daug kitų dalykų, bet patys sau atrado, kad 
gali kurti ir komiksus.

– Tai pradžių pradžioje jūs patys ieškodavote, klausdavo-
te, inicijuodavote komiksų atsiradimus?

– Taip, bet iš dalies tą darome ir dabar – nes kiekvienas 
KUŠ! numeris turi savo temą, taigi mes ir asmeniškai kviečia-
me, ir darom open calls, nes taip ir atsiranda naujų žmonių.

– O prieš kiek laiko skelbiate temas ir kvietimus?
– Mažiausiai prieš pusę metų.
– Ar per dešimt metų išleidote 29 numerius?
– Ne, šiek tiek daugiau. Nes pirmus metus leisdavome lat�

viškai ir didesnio formato leidinius, juos platindavome per 
kioskus, bet po metų jie pasakė, jog per mažai parduoda, 
kad platintų, tada pakeitėme dydį ir kalbą į anglų. Pirmųjų 
išleidome 8, o šitas KUŠ! numeris jau 2��as. Taip pat esam 
išleidę 24 mini kuš!, individualias autorines knygeles. Dabar 
knygeles platiname per internetines ir paprastas parduotu-
ves. Lietuvoje mus platina „Kitokia grafika“. 

– Kaip nustatėte dabartinį komiksų knygelės dydį? Ar eg-
zistuoja koks nors universalus standartas? 

– Ne, tai tik pinigų klausimas, ankstesnis KUŠ! buvo 
maždaug dvigubai didesnis. Dabar turime atviruko dydžio 
�� × �5 cm knygeles. Kartą buvom liovęsi, manėm, kad nie-
kad nebeleisim KUŠ!, bet netikėtai gavome šiek tiek pinigų 
ir galvojom, o ką dabar darom, ir tada susimažinom. Esame 
ir po to leidę įvairių formatų antologijas, bet žmonės vis kar-
todavo, kad šis mažasis formatas jiems labai patinka.

– Ar tik ne dėl to, kad jis yra kišeninio formato, atviruko 
dydžio?

– Taip, ir mums patogu siuntinėti pakuotes parduotuvėms – 
nuo Niujorko iki Japonijos. Nes taip, apie ��–�5 procentų 
savo leidinių parduodame būtent užsienyje.

– Ar kartais atmetate paraiškų teikėjų kūrinius?
– Taip... nors dalį autorių patys kviečiame, kartais tenka 

kai ko atsisakyti, pavyzdžiui, tema „Best friends forether“ 
gavome virš dviejų šimtų įvairių autorių darbų, o viename 
leidinyje telpa tik 2�, taigi, skausmingai, bet teko atrinkti.

– Kaip jūs patys sau apibrėžiate komiksą – ar tai bet kas, 
kas jungia piešinėlius ir tekstą, ar gali būti piešiniai be teks-
to; mačiau jūsų knygose ir tokių, nes juk gali būt tiesiog ta-
lentingai nupieštos haliucinacijos, ir viskas, ar svarbu, kad 
būtų naratyvas? Kaip atsirenkat? Ar daug ginčijatės?

– Taip, turbūt jie gali būt visokie, naratyvas svarbiausia, 
mes tiesiog sėdim su Davidu ir atrinkinėjam, nes, be meni-
nės vertės, mums svarbu ir kas tinka šalia ir taip toliau. Kar-
tais, aišku, negalime nuspręsti ir kreipiamės į savo „šešėlinį 
komitetą“, draugų pagalbos. 

Ar artėjančioje Venecijos bienalėje Latvijai atstovaus komiksai?

Nukelta į p. 11 
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Nes mes visi iš Vasaros 5
Negaliu pasakoti šios istorijos nuosekliai, nes kai kuriais 

laikotarpiais buvau taip stipriai paveikta psichozės, kad at-
menu tik istorijų nuotrupas iš paskirų gulėjimų psichiatrijos 
ligoninėse. Welcome to my world!

Kai prisigėriau vaistų, kurių užtektų arkliui užmigdyti, 
mane išvežė greitoji – draugė iškvietė (šiaip į psichiatrines 
visada prisistatydavau pati, su siuntimu rankoje), nuvežė į 
Lazdynus, ten valė kraują, bet vis viena iš to epizodo be-
veik nieko neprisimenu. Pamenu tik mane apėmusį didžiu-
lį palengvėjimo jausmą, kai perdozavau vaistų ir ruošiausi 
mirčiai.

Galiausiai įsodino atgal į greitąją ir išvežė į psichiatrinę. 
„One way ticket“, kaip sakoma. Atvažiavus į ligoninę, paste-
bėjau, kad namai ir sienos ne Vasaryno (taip tarp mūsiškių 
buvo vadinama Vasaros g. 5), o Respublikinės Vilniaus psi-
chiatrijos ligoninės (tarp mūsiškių vadinamos tiesiog Naują-
ja Vilnia). Žinojau, kad Naujojoj Vilnioj yra mišrių skyrių, 
kur jautiesi beveik kaip SPA, bet Justei reikėjo kažko ekstre-
malesnio: vėl uždarė į ūminį uždarą skyrių.

Galėčiau pasakyti, kad būtent tas skyrius, kuriame gulėjau 
(jau antrą kartą), galėjo būti vadinamas Mazochisto rojum: 
niekas su tavimi nesielgia kaip su asmenybe, nuolat pri-
klausai nuo sesučių ir sanitarių nuotaikos, skyriaus vedėjas 
didžiulis egocentrikas ir savimyla, bet... na... bent tualetai 
tvarkingi.

Taigi, tą naktį, kai mane atvežė išgėrusią saują raminamų-
jų, paguldė į palatą ir leido išsimiegoti. Pamenu, kitą rytą 
pajutau sesutės ranką sau ant peties.

– Pusryčiai, – atsainiai pasakė ji.
Buvo ketvirtadienis – pervirtų kiaušinių diena, išsiropš-

čiau iš lovos, pastebėjau, kad buvau perrengta išskirtinio 
žavesio suteikiančia psichūškės pižama. Manieji rūbai buvo 
padėti į saugyklą. Su savimi teturėjau ritinį tualetinio popie-
riaus ir tris cigaretes.

Pradėjau šliaužti link valgyklos, bet mane sustabdė seselė:
– Kur tu čia eini? Valgysi palatoj.
Tuomet supratau, kur patekau. Tai buvo vadinamoji stebi-

moji palata. Supratau, kad iš manęs paimtas mobilusis ir visi 
kiti daiktai. Pasijutau neturinti nieko, jokio savo identiteto. 
Buvau dar viena eilinė pižama durnyne.

Pirma diena durnyne visados būna keistesnė už kitas: ci-
garetės čia kaip kalėjime – valiuta, visada atsiranda bent vie-
nas žmogus, kuris pamato naujoką ir sako:

– Ė, gal gali duot cigaretę? Nu labai prašau. Plyz.
Kadangi turėjau tik tris cigaretes, atiduoti vienos tikrai 

negalėjau, tad rūkiau sau stebimos palatos tualete (rūkyti pa-
talpose šiaip draudžiama, bet į tai niekas nekreipia dėmesio, 
na ir gerai, nes neleidus rūkyti turbūt pusei šilkinių avelių 
prasidėtų psichozė), o mano judesį „ranka–burna“ pavydžiai 
stebėjo cigaretės prašytoja.

Staiga išgirdau savo pavardę – kviečia gydytoja, – įbrukau 
pusę likusios cigaretės porininkei į burną ir nuskuodžiau ka-
bineto link.

– Laba diena, aš labai atsiprašau, padariau kvailystę, da-
bar aš mąstau aiškiai, būkit gera, išleiskit mane iš stebimos 
palatos į paprastą.

Gydytoja, atsiduodanti sovietiniais gydymo metodais (vais-
tukai, vaistukai, VAISTUKAI), manimi patikėjo, sužymėjo 
paskyrimų lape, kokius vaistus man teks vartoti, ir jau po dvi-
dešimties minučių aš buvau tame pačiame skyriuje, tik pa-
prastoje palatoje.

Čia aš supratau, koks mažas ir sutapimų kupinas yra pa-
saulis. Tame pačiame ūminiame skyriuje sutikau Danutę – sa-
nitarę iš Vasaryno (tik jau pacientės amplua). Su kuo sutapsi, 
tuo pats patapsi, kaip sakoma. Patarlės nemeluoja. Taip pat 
rūkykloje išgirdau šaukiant mano vardą:

– Juste, Juste, ar prisimeni mane?
Pirmos dienos melancholijos apimta, aš dar turėjau gerai 

pagalvoti, su kuo čia kalbu. Tai buvo Skaistė, mergina, su 
kuria savo gimtajame miestelyje mokyklos laikais žaidžiau 
rankinį. Skaistė buvo pakilios nuotaikos, su visais bendravo 
ir aš ją laikiau skyriaus vierchu. Ją išleisdavo nueiti iki par-
duotuvės, tad ji parsinešdavo įvairiausių skanumynų. Man 
tokių privilegijų niekas nesuteikė.

Paskutinį kartą Skaistę mačiau gal būdama septyniolikos 
metų, kai miestelio šventės metu prisipažinau ją mylinti. Ne-
koks bandymas. Nieko gero neišėjo.

– Bet, Juste, ką man daryti? Mane baruose vien mergos 
kabina, – pasiguodė Skaistė.

– Nežinau, Skaiste, atrodai kaip tikra lesbietė, tetrūksta 
tik flanelinių marškinių. Bet nesijaudink, iš manęs kabinimų 
nesulauksi, – patikinau ją, – jau daug laiko nuo mano meilės 
tau nutekėjo.

Rūkykloje prie mūsų sėdėjo dar kelios ponios.
– Už ką tu čia? – pasiteiravo viena.
– Ai, išgėriau relaniumo, žudytis bandžiau, todėl ir paguldė.
– Eik jau tu! Už pakelį?? Aš gal du šimtus jų esu išgėrus ir va – 

nenumiriau, sėdžiu sau ir rūkau, – paporino viena iš ponių.

Šiaip čia buvo mano vadinamų savižudžių su stažu, kurios 
žudėsi po keliolika kartų, ir mano bandymas joms atrodė tiesiog 
juokingas, tačiau niekados negalėdavai jomis visiškai patikėti, 
nes jų istorijos dažniausiai būdavo hiperbolizuotos, lydimos 
apsimestinio, pamišėliško juoko, slepiančio sužalotą dvasią.

Šį kartą Naujojoj Vilnioj išgulėjau mėnesį.
Kaip jau minėjau, Naujojoj Vilnioj gulėjau du kartus – ta-

me pačiame ūminiame skyriuje, tik pirmas kartas buvo dar 
geresnis už antrąjį.

Atėjau tvarkingai, kaip jau minėjau, su psichiatrės išrašytu 
siuntimu rankoje, bet juokingiausia tai, kad aš beveik nieko 
neprisimenu. Žinau tik tiek, kad priimamajame išrengė nuo-
gai, patikrino daiktus (vėliau juos paėmė), pamatavo ūgį, pa-
svėrė ir prašom – siuntimas į Intensyviosios terapijos skyrių 
(na juk beveik Birštono kurortas). Ką su gydytojais kalbėjau, 
neprisimenu, bet sakė, kad kalbėjau greičiau ne su jais, o su 
savo velniais ir dievais.

Atsikvošėjau po dienos. Palatoje gulėjome dviese, ant lo-
vų iškart buvo pritvirtinti tramdomieji diržai (just in case), 
durys buvo be rankenų, tad iš palatos niekur išeiti nebuvo 
įmanoma. Jei norėdavai užsirūkyti (ko aš norėdavau beveik 
kas pusvalandį), reikėdavo pabelsti į palatos duris, tuomet 
ateidavo sanitaras, nuvesdavo į šalimais esantį tualetą ir, pri-
degęs cigaretę, laukdavo, kol parūkysi. (Bet tik jis spręsdavo, 
kada rūkymo laikas baigėsi. Liko dar pusė cigaretės? Koks 
skirtumas. Jam nuobodu. Mauk į tą kubą, vadinamą palata.)

Norėjai nusiprausti? Vėl prisistato sanitaras, nuveda tave į 
dušo patalpą, o jus skiria tik toji dušo širma. Prižiūri, atseit. 
Jokio privatumo, tačiau čia palaikė tik tris dienas, nes buvau 
nustojusi vartoti vaistus. Vėliau perkėlė į mano jau minė-
tą uždarą ūminį skyrių. Na, o ten tvarką jau žinote, tik dar 
gavau dovanų paketą – dešimt elektroimpulsinės terapijos 
(liaudyje dar vadinamos elektrošoku) sesijų. Skamba gan 
baugiai ir archajiškai, tačiau tikrai padeda.

Tąkart Naujojoj Vilnioj praleidau gal du mėnesius (tiksliai 
neprisimenu). Tik žinau, kad visko bijojau, neturėjau draugų 
ir su niekuo nebendravau. 

Bet, Juste, apie ką tu kalbi? Geriau papasakok apie Vasary-
ną, kur tu praleidai daugiausiai laiko! Tikra tiesa, Vasarynas 
is THE place. Esu gulėjusi mišriame skyriuje (kur moterys 
ir vyrai guli bendrose patalpose, tik atskirose palatose), kur 
žmonės atrodo visai nieko. Kaip sakė vienos pažįstamos iš 
mišraus skyriaus draugas: „Gera kompanija, trūksta tik šaš-
lykų.“ Ir išties, ten būdavo ramu ir linksma. Svarbiausia, kad 
ramu, nes aš negaliu pakęsti žmonių masės klegesio, jis man 
atrodo toks šaižus, viską persmelkiantis.

Bet ilgiausiai – aštuonis mėnesius su vieno mėnesio per-
trauka tarp gulėjimų – esu išbuvusi Vasaros gatvėje Ant kal-
niuko – taip vadinamas senas, ant kalno stūksantis dvaras, 
kuriame įsikūrę atskiri vyrų ir moterų ūminiai skyriai.

Niekada nebuvau iš tų pacienčių, kurios keltų problemų: 
visada noriai gerdavau vaistus, nes manydavau, kad daly-
vauju eksperimente ir man duoda placebą arba vitaminus 
(čia, matyt, nuo nuotaikos priklausydavo), nereikėjo kišti į 
tramdomuosius marškinius ar rišti prie lovos.

Labai aiškiai prisimenu Daivutę – stebimos palatos kara-
lienę, ji mane išmokė tą pamoką, kad pasimetimas situacijoje 
gali kainuoti mėlynę po akimi. Ji žiauriai mušdavosi, bet kartu 
buvo labai religinga (visai nieko užvožt kam nors su biblija per 
galvą – TIKĖK) ir manė, kad tik jai vienai čia yra sunku. Jos 
nemėgo nei personalas, nei aš, nei visi kiti (esu gavusi nuo jos 
smūgį į saulės rezginį – tas pats pasimetimas, neišsisukau).

Po pykčio priepuolio Daivutė (ji buvo mano metų, tik 
smulkesnio sudėjimo) lipdydavo iš plastilino figūrėles ir do-
vanodavo jas kaip atsiprašymo ženklą. Ji norėjo daryti gerus 
darbus, bet jai tai nelabai sekėsi.

Kartą prausiausi duše (pasisekė, kad buvau viena, nes 
šiaip dušai yra bendri) ir staiga pajutau kažkieno ranką sau 
ant nugaros. Krūptelėjusi atsisukau. Tai buvo Daivutė.

– Aš noriu padaryti gerą darbą, Juste, gal galiu tau nutrinti 
nugarytę? – meiliai bauginančiu balsu pasiteiravo ji.

– Uoj ne, ne, ačiū, pati nusiprausiu, – sumečiau aš ir ap-
sidairiau, ar aplink nėra nieko, su kuo ji galėtų trenkti man 
per galvą.

Daivutė dažnai būdavo kišama į tramdomuosius. Pamenu, 
kaip kartą gulėjau su ja stebimoje palatoje, o palatos sesutė 
nusprendė įjungti „Liuks TV“ specialiai Daivutei, kuri nera-
miai muistėsi pririšta prie lovos. Juk muzika ramina, tik tiesa 
ta, kad per minėtą pigios muzikos kanalą mes išgirdome ne 
kokį Kučinską, o Marilyn Mansoną – „Tainted Love“. Dai-
vutei tai nepadėjo, bet buvo juokinga.

Bet, Juste, tu dar nekalbėjai apie ligoninės maistą! Ti-
kra tiesa. Naujojoj Vilnioj maistas atrodo, it būtų du kartus 
sukramtytas ir patiektas šaltas. Vasaryne kiek geriau – yra 
viso komplekso virtuvė, kur gamina šviežią maistą, galima 
pasirinkti vegetarišką meniu. Tačiau maistas vis vien toks 
šlykštus, kad iki šiol nevalgau duonos, bulvių ir visų rūšių 
kruopų. Trauma visam gyvenimui.

Tiesa, pamenu tokią seną rusakalbę maisto išdavėją, ku-
riai visada padėdavau atnešti valgį iš virtuvės. Tėtis man (be 
privalomų cigarečių) atveždavo ir maisto, būtent raugintų 
agurkėlių, kuriuos aš taip mėgau. Porą kartų pavaišinau tą 
senyvą maisto išdavėją gautais agurkais, ji man nuoširdžiai 
šypsodavosi.

Sekmadieniais Vasaryne pusryčiams duodavo pervirtus 
kiaušinius (čia turbūt psichūškių credo: jei kiaušiniai virti 
kietai, tai kietai kaip akmuo), bet tai nebuvo svarbu. Išgirdau 
prie maisto išdavimo durų tą senyvą moterį man šaukiant:

– Podoždite, podoždite!
Aš sustojau ir grįžau prie jos, tuomet ji iš kažkur išsitraukė 

didelį raugintą agurką, supjaustė jį ir įdėjo mano lėkštėn.
– Prijatnogo apetita, – su šypsena pasakė ji.
Buvau priblokšta. Po šitiekos laiko hospitalizacijos ligoni-

nėje žmogus atbunka emociškai, jei to nepadarytų – išprotėtų 
darkart. Tas agurkas tuomet man reiškė visą pasaulį: kažkas 
manęs klausėsi kaip žmogaus, atkreipė į mane dėmesį – vi-
suomet liksiu dėkinga tai moteriai už paprastą raugintą agur-
ką. Tąkart visą dieną vaikščiojau išsišiepusi iki ausų.

Būta tam ūminiam skyriuj visokių atsitikimų: kartą viena 
moteriškė visą naktį giedojo Lietuvos himną (manija mat bu-
vo), kita manė, kad yra psichiatrė, koridorius skyriuje buvo 
pramintas Gedimino prospektu (kad būtų linksmiau vaikš-
čioti pirmyn atgal). Gulėjau antroje palatoje, kur, be manęs, 
buvo įsikūrusios dar penkios pacientės, juokais pakalbėda-
vome, kad vienintelis mus siejantis klausimas: „Ar aš viena 
tai girdėjau?“ Jei ne – viskas gerai. Jei taip – haliunkė. Bet 
kartu mums buvo gera. Iki šiol su jomis bendrauju.

Tiesa, vieną kartą ūminiame skyriuje Vasaryne prisidirbau 
kaip reikalas: žiebtuvėliu smarkiai apsideginau sau kojas, 
nes balsai taip liepė, tuomet patekau į stebimą palatą, pas 
Daivutę. Nežinau, ar taip buvo pasielgta dėl mano pačios 
saugumo, ar tai atlikta kaip savotiška bausmė, bet tuomet 
mane aplankė gydytojas.

– Justina, ką galėčiau padaryti, kad jūs čia pasijustumėte 
komfortabiliau? – paklausė jis.

– Leiskite man rūkyti stebimos palatos tualete, – sumečiau aš.
Gydytojas sutiko. Šiaip stebima palata čia buvo panaši į 

esančią Naujojoj Vilnioj ūminiame skyriuje: durys be ranke-
nų, bet koks privalumas – atskiras tualetas palatai. Tačiau tą 
akimirką, kai gydytojas man uždavė klausimą ir aš atsakiau 
tenorinti cigarečių, suvokiau, kad pasiekiau gyvulišką lygį: 
neprašiau telefono, kad galėčiau paskambinti tėvams. Aš ta-
pau sunkiu atveju, nejaučiančiu nieko.

Tualete mane saugodavo, kai aš rūkydavau (juk visi fil-
muose yra matę tuos stiklinius langelius duryse), matydavau, 
kaip sesutė žiūrėdavo pro tą langelį, ar nesideginu cigarete.

Vėliau iškėlė iš stebimos palatos į VIP ložę (taip vadinama 
trečia palata, kur yra tik keturios lovos ir labai ramu), gaila 
buvo tik todėl, kad vėl teko naudotis bendru tualetu�rūkykla.

Kartą užėjau į tualetą. Klozetai buvo išrikiuoti vienas šalia 
kito, su pertvaromis, tesiekiančiomis liemenį. Tualetų durelės 
varstomos kaip kokiame vesterno bare. Įėjus pasirodė, kad jei 
šalimais turėčiau žirgą, atrodyčiau kaip tikra kaubojė.

Tualeto kampe sėdėjo Gabija (kaip visada rinko kancarus 
iš nuorūkų kibiro ir beviltiškai traukė kažkieno aplaižytus 
cigarečių filtrus). Šiaip Gabija garsėjo trimis dalykais: nuo-
latine tyla, utėlėta galva ir naktinėmis cigarečių vagystėmis 
iš palatos kaimynių.

Kai atsisėdau ant klozeto atlikti savo reikalų, mudviejų su 
Gabija žvilgsniai susitiko. Galėjai pamanyti, kad tai romanti-
nio filmo kulminacija belaukiant aistringo bučinio, jei ne tie 
apdergti tualetai ir pigių cigarečių dūmų kvapas. Bet, svar-
biausia, Gabija, pažvelgusi man į akis, galiausiai prabilo.

– Tai šiksi? – susidomėjo ji.
Aš nepasimečiau ir greitai sumojau:
– Nežinau, ar šiksiu, ar ne – viduriai labai laisvi, nežinau, 

kas bus.
Gabija nusijuokė. Pirmą kartą joje pamačiau kažką žmo-

giško – emociją. Bet grįžus į palatą pasidarė liūdna. Kadaise 
dirigente buvusi Gabija dabar dienas leisdavo apdergtame 
tualete, savo pajuodusiais pirštais rinkdama nuorūkas, pa-
skendusi beprotybėje. Tai štai kur žmogiškumo nuopuolis. 
Gabiją valdė jos liga ir instinktai.

Paskutinį kartą psichiatrijos ligoninėje gulėjau šių metų ko-
vo mėnesį. Dabar – rugsėjis, vadinasi, ištvėriau ilgai. Šiaip 
nuo 2��4 metų buvau hospitalizuota devynis kartus.

Nepapasakojau visko, nes, kaip minėjau, ne viską ir prisi-
menu. Tačiau dabar padariau viena – visiems laikams atsiža-
dėjau psichiatrijos ligoninių, nes jei guli ūminiame skyriuje, 
tu ne sveiksti, tu tiesiog emociškai atbunki: juokiesi su visais 
kartu, verki su visais kartu, vaikštai Gedimino prospektu su 
visais kartu, bet viduje nieko nejauti. Štai ką aš išsinešiau iš 
ligoninės: vienatvę ir emocinį bukumą. Tokia turbūt liksiu vi-
sados.

– jUstINa tRIlUPaItYtė –



2017 m. spalio 6 d. Nr. 19 (1275)8 ŠIAURĖS        ATĖNAI
JuLius keLeRAs

Iš „Aguonų“
du žiedlapius
neša avis
tarsi prisiminimą

kambarys pilnas
aguonų
kas ištvertų jų tylą

gal gyvename tam
kad mus prisimintų
aguonos

aguonos žaidžia ugnim
vos nubudęs matau ją
pro langą

naktinių drugelių kapas
šlapioj žolėj
tyli aplink aguonos

nė garso rugpjūčio naktį
beirklė valtis toli ežere
sode laukia ryto aguonos

nulinkę vainiklapiai
dvi moterėlės kuždas
prie kapinių vartų

ak aguonų brangmuo
prisimenu
stebėdamas lapkričio debesis

kniūbsčios aguonos
sekmadienio vėjuose
atlaidai pivašiūnuos

prilipus prie irklo 
nesuprantu iš kur tamsiuos ežeruos
rados šis žiedlapis rausvas

virpančios liepsnos krosny
ugnis
raudona aguonos sesuo

aguonos 
paskutiniai vasaros 
puslapiai

aguonų rašmenys
tiktų bet kuriam
meilės laiškui

ką sako aguonos kaip žydi
nesuprantu
gal meldžias

kopėčios atremtos į obelį
net per skynimą
nesuprastų aguoniškai

dvi aguonos tarp čiobrių
norėčiau patirti
apie ką jos galvoja

kregždžių kreivės
virš lauko aguonų
pabels žemėn lietus tuoj

tarp griuvėsių 
žydi aguonos
karaliaus griaučiai šešėly

už benzino kolonėlės plynėje
dvi aguonos
skaitau romeo ir džuljetą

dvi aguonos štai
ir niekam nežada
jokios amžinybės

parėjau namo
žiedlapiai ant grindų
vėjas atplėšė langus

tvindantis nakties lietus
aguonos šoka
mums nematomą šokį

aguonos kvėpuoja dangum
rupšnoja žolę
pririštos karvės

metu ežeran akmenuką
panašiai virpa aguona
artėjant šienpjoviui

stovi viena lauke
atminimas tiems
kurie nieko neužkariaus

maža raudona slėptuvė
vabalas lipa vidun
lis netrukus

spaudžiu aguoną saujoje
o kažkada maniau
nebesapnuosiu kraujo

išmuša pusiaudienį
spalio sekmadienis
anglimi bandau piešti aguoną

aguonos senesnės
už visus šimtmečius
žiūrėk ir kitą vasarą pasklis neatsiklaususios

šaligatvis ir aguona
kas sieja
bėganti mergaitė suplėšiusi veliumą

rūke ištirpusi jūra
o vis tiek aguona gražesnė
kai segu tau miegant į plaukus

aguona odaliska mano
prabėk laukais pakėlus
suknelę tik kad niekas daugiau neišvystų

pro kareivinių tvorą
matau pasvirus aguona
lyg raudona rašalo dėmė dienorašty

mariose atsimuša saulėlydis
prisimenu aguonas taip
tarytumei kažko gėdyčiausi

iš toli tokios gražios
iš arti tarsi jų nematau
degina akis tarytum gaisras

išgersiu butelį vyno
žiūrėsiu į tavo pieštas aguonas
lyg praradęs atmintį 

pats gražiausias peizažas 
avių banda
slėny tarp aguonų

norėčiau žydėt
tiktai vasarą ir pasaulį matyt
per raudonas akis

aguona laukymėje
lyg sužadėtinio lauktų
temstant

prie surūdijusio pienvežio
aguona
nedžiūstantis kraujo lašas

aguonų daugtaškiai pievoje
kaipgi po to kalbėt
apie meilę tau –

vidiniam kieme skleidžias 
aguona
raudonas smėlio laikrodis

atvirukas iš Italijos
įkalniui trys aguonos
meilės vėliava pasauliui

iš balkono jų nematau
žydi kažkur
mano aguonos

aguonos žaidžia su ugnimi
vos nubudęs matau ją
pro langą

veda karvę ganyklon žmogus
palei kelią aguonos
vakarop pažadėjo liūtį

naktinių drugelių kapas
šlapioj žolėj
tyli aplink aguonos

močiutė paklaustų
aguona
kokios išmieros tavo suknelė

valties tamsa 
kur plauktum, aguona
jei įsegčiau mielajai tave į plaukus

plaštakė žolėj negyva
o aš vis dar noriu
dovanot tau aguonų lauką

smėlėtas takelis
nubarstytas nuorūkom
aguonos liepsnoja greta

vyriškis aklinai susagstytu paltu
plaukai nuo kaktos aukštyn
aguonos formos antkapy

aguona prie geležinkelio
miško stotelė
nesustos tamsūs debesys

paauglė kumelaitės kojom
šviesiaplaukė bekrūtė
pina svajonių aguonas

išsiilgtoji vasara
be žiedlapio mėnesienoj
guli nulaužta aguona

Bernardinai
�.

maldaknygės lapai
verčias kaip žiedlapiai
išdaužytam antkapy saulėlydis

2.

lyg girtos raudonžiedės galvutės
dvi moterėlės kalbas
prie pat kapinių vartų

3.

nušienautos aguonos
rugsėjo kvapas
girgžda varteliai į kapines

4.

raudona skarelė
Viešpaties angelas apreiškė
samanoti sutrešę kryžiai

5.

vienuolės melsis kas rytą
aguonos kažkur žydės
atsitiks kada nors vėl pavasaris

po liūties
peršlapusios kojos
aguonos nesuprastų
apie ką mes čia kalbam

karmelitė
juoda svaigiai besišypsanti aguona
per Rotušės aikštę
na kas dar skubėtų tamsoj varškės ir degtukų
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kONsTANTiNAs kAVAFis
(1863–1933)

Mūrai 

Be gailesčio, be atodairos, be gėdos jokios
Aplink mane pastatė aukštus ir drūtus mūrus. 

Ir sėdžiu vienas, prislėgtas nevilties tykios,
Tik graužia protą mintis: už ką lemties toks dūris, – 

Nes daug nebaigtų darbų man pasauly lieka. 
Ak, kaip nepamačiau, kokie mūrai čia iškilę! 

Bet negirdėjau aš statant jokio triukšmo – nieko. 
Tie mūrai nuo pasaulio mane atskyrė tyliai. 
1896

Che fece... il gran rifiuto*

Viena diena gyvenime kai kam ateina,
Kai reikia didį Taip ar didį Ne ištarti.
Tuomet ir atsiskleidžia mums iš karto, 
Kas Taip nokino savyje. Po Taip ilgainiui

Jis link garbės ar įsitikinimo žengia.
O sakęs Ne – neatgailauja ir paklaustas drąsiai
Vėl tartų Ne. Tačiau tas Ne – tikrasis – 
Visam gyvenimui palaužia jį, sulenkia. 
1904

Barbarų belaukiant 

Ko laukiam, susirinkę miesto aikštėje?
Šiandieną turi barbarai atvykti.

Kodėl Senatas šitoks neveiklus?
Kodėl senatoriai tik sėdi ir įstatymų neleidžia?

Nes barbarai atvyksta šiandien.
Kam vargti su įstatymais senatoriams?
Atėję barbarai išleis įstatymus kitus. 

Kodėl gi mūsų imperatorius, anksti pabudęs, 
Šalia didžiausių miesto vartų sėdi soste,
Toks iškilmingas ir karūną užsidėjęs? 

Nes barbarai atvyksta šiandien,
Ir imperatorius sulaukti nori 
Jų vado. Jis išties įteikti pasirengęs 
Tam vadui pergamentą, kur surašyta 
Daug titulų ir daug garbės vardų. 

Kodėl du konsulai ir pretoriai išėjo 
Šiandieną su raudonom siuvinėtom togom?
Kodėl apyrankes jie dėvi, aptaisytas ametistais,
Ir mūvi žiedus su žvilgiais ir žėrinčiais smaragdais?
Kodėl šiandieną nešasi puošnius skeptrus,
Taip prašmatniai ir sidabru, ir auksu išraižytus?

Nes barbarai atvyksta šiandien,
O nuo tokių dalykų barbarai apstulbsta. 

Kodėl gi mūs oratoriai garbieji neišeina,
Kaip visada, sakyt kalbų ir ištarmių paskelbt?

Nes barbarai atvyksta šiandien,
Ir bodisi jie iškalba ir vivingrybėm.

Kodėl staiga toks kilo nerimas 
Ir sąmyšis? (Kokie visų rimti veidai.)
Kodėl tuštėja greit keliai ir gatvės,
O žmonės, mintyse paskendę, grįžta į namus?

Nes jau naktis, o barbarai nepasirodė.
Ir keletas žmonių, kurie atvyko iš pasienio, 
Pasakė, kad tų barbarų daugiau nėra. 

Ką mums dabar, be barbarų, daryti?
Tie žmonės, šiaip ar taip, mums buvo išeitis. 
1904

Mariaus samavičiaus piešinys

Jasono, Kleandro sūnaus, Komagenos 
poeto, liūdesys, AD 5�5 

Mano senstantis kūnas ir nykstantis grožis
pjauna mane lyg negailestingas peilis. 
Visai nebegaliu kentėt.
Į tave kreipiuos, Poezija, 
nes tu nusimanai apie vaistus,
kurie įstengtų skausmą numalšint per Vaizduotę, per Žodį.

Pjauna mane lyg negailestingas peilis. 
Atnešk vaistų, Poezija, 
kad nors valandėlei skausmo nejausčiau. 
1921

* „Kuris [iš bailumo] pasirinko didįjį Ne.“ (Colui che 
fece per viltade il gran rifiuto.) K. Kavafis sąmoningai 
sutrumpino citatą iš Dantės „Dieviškosios komedijos“ 
(„Pragaras“, III giesmė, 60 eilutė), praleisdamas žodį 
viltade („bailumas“). Poetinis a. churgino vertimas skamba 
taip: „Kuris, bailumo paveiktas besaikio, prasilenkė su 
priederme šventa.“ (Vert. past.)

Trys olandų poetai
PieTeR CORNeLis BOuTeNs
(1870–1943)

Olandų poetas, klasikas filologas, mistikas. Kurda-
mas įkvėpimo sėmėsi daugiausia iš sapfo, Platono ir 
Biblijos. „Nakties tyla“ (Nacht-Stilte) iš rinkinio „Pamirš-
tos dainos“ (Vergeten liedjes, 1909) yra garsiausias jo 
eilėraštis, bemaž neišverčiamas į kitas kalbas. 

Nakties tyla 
Ar girdi: sidabro lūpom
Neša žinią naktyje tyla,
Žemėj budintiems ji skuba
Persakyt, kokia dievų byla...
O kas sieloje paskęsta,
Vos dienos garsai sudrums,
Dievas iš dausų, kur plasta
Žvaigždės, kol jos neužgęsta,
Be ženklų ar žodžių spąstų
Tą byloja mums. 

PieTeR NiCOLAAs VAN eYCk 
(1887–1954)

Olandų poetas, kritikas, leideno universiteto dėstytojas. 
labiausiai žinomas kaip eilėraščio „sodininkas ir mirtis“ (De 
tuinman en de dood) autorius. tiesa, pats eilėraštis nėra vi-
siškai originalus: veikiau jis yra prancūzų rašytojo ir režisie-
riaus jeano cocteau eilėraščio iš romano „Didysis tarpsnis“ 
(Le Grand Écart, 1923) perdirbinys. savo ruožtu pats cocteau 
šią istoriją „pasiskolino“ iš didžiulės persų poeto ir sufijaus 
Džalal al Dino Rumi (1207–1273) poemos „Masnavi“. 

Pats eilėraščio siužetas ir pamatinė mintis – nuo mirties 
nepabėgsi – siekia dar biblinius laikus. seniausia rašytinė 
versija pateikiama Babilono talmudo Sukkah traktate (Suk-
kah 53a; šiame traktate nagrinėjami su sukotu, Palapinių 
švente, susiję klausimai). jame pasakojama istorija apie 
karalių saliamoną ir Mirties angelą, atėjusį išsivesti dviejų 
saliamono rūmų tarnų. saliamonas, kuris žydų tautosakoje 
vaizduojamas ne tik kaip išmintingas karalius, bet ir kaip ga-
lingas burtininkas, jam pavaldžioms dvasioms liepia tarnus 
greitai ir saugiai nuskraidinti į tolimą lūzo miestą. Kitą dieną 
saliamono vėl sutiktas Mirties angelas juokdamasis karaliui 
sako, kad šis nusiuntė savo tarnus būtent ten, kur angelas ir 
turėjo juos rasti.

Sodininkas ir mirtis
Persų didikas: 

Ryte, išbalęs tarnas pas mane, girdžiu,
Įbėga šaukdamas: – Padėkite, meldžiu!

Sode ramiai karpiau rožes pamažėle,
Tik žvilgt – ir Mirtį pamačiau šalia. 

Aš išsigandęs leidaus bėgt nuo jos tolyn,
O ji piktai man pagrasino įkandin.

Nepagailėkit gero žirgo man dvare, 
Su juo prijočiau Isfahaną vakare.

Paskui (jau tarnas spėjo kelią įpusėt)
Aš kedrų parke Mirtį sutikau popiet. 

– Kodėl, – paklausiau tylinčios Mirties tenai, –
Anksti ryte tu mano tarnui grasinai?

Atsakė ji su šypsena: – Aš jam visai
Negrasinau, kai puolė bėgt šalin jisai.

Tiesiog aš nustebau sode išvydus tą, 
Kuriam Isfahane esu šiąnakt skirta.

1926

TOON TeLLeGeN
(g. 1941)

Olandų gydytojas ir poetas, labiausiai išgarsėjęs eilėraščiais 
vaikams.

Man smalsu sužinot
Pažįstu žmogų�bedugnę 

palei jo sienas auga rožės
ir baisiai retas vienišas baugus medelis 

jame žiojėja olos,
iš kurių šikšnosparniai šaute iššauna 
vakare sutemus

žmonės pernelyg prie jo pasilenkę
įkrenta vidun,
jų tolesnį likimą nuspėti sunku

didžiuliai įspėjamieji ženklai stovi keliuose link jo

budi šalia jo patruliai,
teikiami pasiūlymai jį užpilt žeme

aš metu akmenuką į jį,
man smalsu sužinot, ar išgirsiu jį atsimušant į dugną

Vertė Lanis Breilis
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teKstaI Ne teKstaI

Miglės anušauskaitės komiksas

Viskas, ką jau ir taip žinojau, tačiau nenorėjau 
sužinoti dar kartą

Nacionaliniame dramos teatre parodytas „Lokis“ (reži-
sierius Łukaszas Twarkowskis, dramaturgė Anka Herbut) – 
Prospero Mérimée novelės „Lokys“, Bertrand’o Cantat ir 
Vito Luckaus gyvenimo ir kūrybos motyvais. Talentingo 
režisieriaus ir rinktinės komandos neapeisi, jeigu jau pa-
statė, tai ne bet kaip ir ne bet ką. Bet progresyvus, kaip 
kitame kontekste sako Marius Burokas, pas mus reiškia 
tokį, kuris, pabėgėjęs pirmas sau naudinga kryptimi, atsi-
suka pirštais parodyti, kokie „jūs visi atsilikę“. Nors čia 
gal labiau apie teatro pozicijas – į šių metų „Šiuolaikinį 
Baltijos šokį“ buvo atvežtas panašiai pasitelkus kameras 
kuriamas spektaklis, kuris nieko naujo man nepasakė ir iš 
kurio nieko ypatingo, išskyrus pabodusį zyziantį triukš-
mą apie lyčių stereotipus, neįsiminiau. Bet, žinoma, ne 
visiems juk duota. Beje, ir dvi jaunos lietuvių choreogra-
fės – Greta Grinevičiūtė ir Agnietė Lisičkinaitė – tame 
pačiame festivalyje parodė spektaklį labai panašiu princi-
pu. Dėl to, kad Europoje dabar taip stato kone visi: tiesiog 
tai sklando ore. 

Luckaus personažo nemėgstu maždaug nuo Giedrės Žic-
kytės filmo. Faktas, kad herojus yra ir žmogžudys, mano 
akyse neprideda jam romantinės aureolės nei padaugina 
talento. Tiesiog mano sąmonėje jis virtęs antiherojumi, ir 
tiek (aktualus ir spektaklio kūrėjų taip pabrėžiamas šo-
vinistinis elgesys su moterimis). Tačiau neužbėkime įvy-
kiams už akių – Luckaus spektaklyje beveik ir nėra, jis tik 
image’o profesija ir aforizmų vaiduoklis. Kaip ir Mérimée 
veikėjų, kurie čia tik semantinis pamušalas. Nuoširdžiai 
nesuprantu, kam reikalingos žmogžudysčių mistifikacijos – 
kaip neva kūrėjo tamsos proveržis, afektas, kuris tarsi ir 

pateisina tą brutalų veiksmą. Spektaklyje akcentuojama, 
kad istorijos painios, versijos skirtingos, esama „baltų dė-
mių“. Deja, praktinis žvėris žmoguje (esu lankiusis kalė-
jimuose) toks banalus ir vulgarus, kad tos mistifikacijos 
atrodo neįtikinamai, netgi senamadiškai. Ribos tarp gėrio 
ir blogio smurtinėse situacijose pakankamai aiškios, čia 
nebūna pilkų atspalvių. Tiesa, hipsteriams būna. Nors ne-
su tikra, ar jie apskritai žino, kas ta žmogžudystė. Juos tai 
bent jau ne taip jaudina kaip gyvūnžudystė, ir išvis, rodos, 
tarp abiejų žudysčių gali ir nebūti lygybės ženklo (žmo-
gus ne toks jau nuostabus pūkuotas padaras kaip vištos 
ar katės).

„Interaktyvi“ spektaklio pradžia suerzino; tikiuosi, to-
kiu būdu ironizuojama madinga tyčinė žiūrovų provo-
kacija, nes juk jie, kvaileliai, beveik masiškai dalyvaus 
flešmobe. Vėliau tarsi ir atsitokėjau: sužvėrėjama ir nuo 
prievartos dalyvauti sistemose, funkcionuoti pagal reika-
lavimus (nesvarbu, kokius – totalitarizmo, kapitalizmo, 
rinkos ar visuomeninius – elgesio teatre standartus). Įdo-
miausia spektaklio vieta – serialo filmavimas: klasikinė 
edipinė situacija – muilaoperinė meilė tarp motinos ir 
sūnaus, kurioje dalyvavo Marie Trintignant. Serialo reži-
sierė – Nadine Trintignant, valdinga aktorės motina (vėl 
šiek tiek Edipas, kitaip sakant – edipas edipe). Netikėta, 
kad aktoriai į sceną (ekraną) įsineša nemažai asmeninio 
konteksto. Pvz., Elžbieta Latėnaitė galėtų ir išvis nieko 
nevaidinti, vien jos buvimas spektaklyje man jau išreiškia 
tam tikrą aktyvistės tipą, formuojamą jos viešų pilietinių 
pažiūrų. Panašiai ir su Gyčiu Ivanausku, tik jis ne pažiū-
ras transliuoja, o selebričių estetizmą ir pochuizmą – kaip 
įstabiai jam tinka įkyraus pokvaišio žurnalisto vaidmuo, 
viešas prievartavimas nepatogiais klausimais patogiame 
fotelyje! Blizgiojo verkšlenimo, kad ir vėl maratonas – 
uždarė gatves, kontekste. Nelė Savičenko šiuo požiūriu 
turi stabiliausią krūvį – gal dėl to girdime daugiausiai jos 
balso. (Senovinis teatras, Stanislavskis! Bū, hipsteriu-
kai!) Visi kiti aktoriai irgi puikūs. Ir, žinoma, važinėjantys 
vazonai su kambariniais augalais, turbūt fikusais – tokie 
patys savaime nuostabūs, stačiai veganiško idiotizmo iš-
raiška. O dar tas, matyt, vaginą simbolizuojantis perpjau-
tas melionas. Akmenėlis irgi turi širdį.

Muzika ir agresija, scena, matomumas, alkoholis ir 
narkotikai – sunku paneigti, kad visa tai niekaip nesusiję 
priežastiniais ryšiais. Buitiniai viešbučio pokalbiai to ne-
atskleidžia, bet jie įelektrinami kaip esminiai – ką galima 

pasakyti prieš mirtį ir prieš žmogžudystę. Žiūrovo, galbūt 
jauno, komentaras teatro tinklalapyje: „Nerealus kūrinys, 
tiesiog bomba!!! Muzika, spec. efektai, aktorių vaidyba. 
Futuristinis darbas, kuris patiks progresyviam jaunimui. 
Žiūrovai virš 4� metų bus šokiruoti:))“ Aleliuja! O dar 
kaltina eidžizmu, jei nekaltai pasivaipai iš hipsterių. Tik, 
beje, norint šokiruoti penkiasdešimtmetį, manipuliacijų 
garsu ir vaizdais nepakaks. Smurto, mirties, savižudybės, 
žmogžudystės klausimai paprastai būna jau daug kartų 
sugromuliuoti. Visgi spektaklis turbūt geras, nes juk pri-
vertė susimąstyti (auksinė frazė – tarsi prieš tai apie tai 
nemąsčiau ir neverčiama, paskutinį kartą mąstymo prie-
vartą patyriau mokykloje, per algebros pamokas). 

Ritmai ir šviesos, kiek supratau, turėjo žiūrovui sukelti 
klubinį�alkoholinį transą. Įtaigiai restauruoti nykūs nak-
tiniai klubai, kuriuose jaunystėje palikome tiek mirties, 
įsispraudusios tarp šlovės ir eroso spyruoklių. Nesu vi-
deomeno asė, tad man tos gražios projekcijos, kuriomis 
visi taip gėrisi, daugmaž dzin. Nekenčiu vadinamojo 
performatyvumo, tarpdiscipliniškumo, kūniškumo, žo-
džio „nepatogus“ ir kitų verbalinių piktžolių bei parazitų, 
dažniausiai kaišiojamų tais atvejais, kai nėra ko pasakyti. 
Kinas (ne, ne, tai videomenas!) teatre – taip, labai progre-
syvu, tik jau daugybę kartų déjà vu. Didelis viešumas – kaip 
ideali galimybė sužvėrėti. Nebent ne taip būsiu supratusi 
spektaklio pranešimą. Transliuoti ir virškinti galima bet 
ką, bet tai bus tiesiog vizualumo smurtas. Turintis, ko ge-
ro, metaforiškai atspindėti kasdieninį netiesioginį smurtą 
socialiniuose tinkluose ir virsti aptariamųjų žmogžudys-
čių antkapiu.

Jeigu teisingai interpretuoju minios susižavėjimą, tea-
tras ir turi virsti iš dalies naktiniu klubu, kertančiu per 
pojūčius, su geru muzonu, šviesomis, na, kaip ir visuose 
šou. Pritraukti durno jaunimo, kuris, sužavėtas tokio at-
raktyvaus panašumo į popso produkciją, iš analfabetizmo 
atsiverstų į „IQ“ lygio pižonybę ir imtų reguliariai pirkti 
teatro bilietus. Tik duokite mums tūsų! O kur menas, tea-
tro insaideri RoRa?

– GIeDRė KazlaUsKaItė –

Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka
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Toksai sportinis gyvenimas pagal kmitą, arba 
kopeikoliubovo išpažintis pagal Žaką

Pirma geroji naujiena, kurią šia-
me skyriuje skubu pranešti praal-
kusiam Skaitytojui: poetai pamilo 
ilgos distancijos bėgiko vienatvę ir 
ėmėsi prozininkų plunksnos. Kęstu-
čio Navako Vyno kopija sėkmingai 
dauginama; kronikininko plunksną 
išbandė Rimantas Kmita, užrašy-
damas Pietinia kronikas; romaną 
pateikė sūnaus gimimo laimės nu-
šviestas Gintaras Bleizgys. Kokių 
atsakomųjų veiksmų imtis kritikui? 
Rašyti recenziją eilėmis? Džiaugtis, 

žinoma, reikėtų ne tuo, kad poetai proziškėja, bet kad jiems 
sekasi ne tik malti sniego miltus, bet ir kalti ledo tiltus. Antra 
geroji naujiena liečia tik Kmitą: pagaliau kur lietūs lyja turi 
rašytoją, profesionaliai suprantantį sportą. Tarp politikų toks 
iki šiol nepastebėtas: štai kur LT nelaimių priežastis. Mat ge-
ras sportas – vyriškas ir sąžiningas reikalas, bet šito nesupras 
tie, kas nesupranta specifinės sporto poetikos (tolesnę šios 
minties tąsą palieku uoliems komentatoriams). Kaip nuovo-
kusis Skaitytojas jau galėjo nuovokiai nuvokti, apie Kmitos 
romaną ir bus tolesnė laudacija. Tiesa, tūlas Skaitytojas gali 
nustebti, kad tik dabar deskribuoju savo įspūdį apie Pietinia 
kronikas, anaiptol ne šviežieną, bet tūlam Skaitytojui galiu 
pasiteisinti, kad geros knygos niekad nesensta ir kad ilgai 
broviausi pro kasdienybės pelenus į lygų lauką, kur galėčiau 
susitikti su šia seniai akiratin patekusia knyga, styrojusia lyg 
koks kamienas, praaugęs girioje visus medžius. 

Nors šelmis kronikininkas apsimeta fiksuosiąs tik savo as-
meninį laiką ir pietinio Šiaulių rajono įvykėlius, dargi užra-
šytus vietine protarme (iki tol nepažinusia rašto ir gal jau net 
mirusia), išties nelauktai pateikia visos LT anų laikų gyveni-
mo panoramą ir nušviečia iki šiol tylomis, lyg kokią gėdos 
dėmę, apeitą unikalų nepriklausomybės laikotarpį, etapinį 
savo esme, t. y. vertą herojinio epo, koks bent iš dalies ir yra 
Kronikas. Jų ėmęsis Skaitytojas pirmiausia galva bumbteli į 
jau minėtą keistą rašliavą, vos suvokiamą prie sunormintos 
kalbos pripratusiai ausiai, tačiau įsivažiavęs, jei yra nekvai-
las ir išties išmanus, supranta, jog tarminės vingrybės ne-
sudėtingos, kalba visai suprantama ir, svarbiausia, natūrali, 
tai yra ne dirbtinė�literatūrinė, bet šnekamoji – iš esmės taip 
kalbėjo visa posovietinė Lietuva ir iš dalies tebekalba, tik 
retai kas autentiškai, kaip konkrečiu atveju, ja rašo. 

Kodėl anas laikas unikalus ir etapinis, neklaus nė vienas, 
jame pabuvojęs ir prisiminęs, kaip drąsūs stiprūs vikrūs 
mūsų tautiečiai vargo vargo vakarienę vesternizuodamie-
si, kitaip tariant, su Radausko peteliškės džiaugsmu nėrė į 
sveikatą ir nervus naikinančią monkės biznio liepsną ir be-
pasilenktyniaudami suvalgė visą dosniai likimo jiems skirtą 

mėšlo porciją. Vieniems lobių kasyklos buvo Rygoj, kitiems 
(siuvėjams / mezgėjams) – tolimame rusyne, tretiems – Len-
kijoje, kur lituanai savo kūnais pilkais darniai nuklodavo 
geležinkelio stočių laukiamuosius, prieš tai pripildę lenkų 
spintas bent kelioms kartoms į priekį. Ir visai nesvarbu, ku-
riomis kryptimis per nelauktai atsiradusias sienas ir atsivė-
rusias erdves jie judėjo, visi išgyveno panašų, kiek sunkiau 
nusakomą baimės ir drebėjimo malonumo persmelktą jaus-
mą ir po jo ateinantį išganingąjį katarsį, kelionėje praleidus 
tris keturias bemieges naktis. Tais atmintinais laikais, kai, 
anot Juozo Erlicko, labiausiai klestėjo prekyba spalvotai-
siais metalais ir baltosiomis vergėmis, kai posąjūdinį solida-
rumą dar kurį laiką palaikė visuotinai žiūrima Vergė Izaura, 
o Lietuvos valstybė, jauna, laisva ir nepriklausoma (taip pat 
ir nuo proto), tol voliojo savo piliečius devyniuose pažemi-
nimo ratuose, plėšė pasieniuose, per bankus ir kitais legaliais 
būdais, kol tie, kaip ir Kmitos herojus, išsivalė lyg skais-
tykloje ir vertė naują egzistencijos lapą, erdve ir laiku jau 
nesutampantį su aprašomuoju, kurį, tokį svarbų ir neišven-
giamą, visgi dera pagerbti ir įvardyti – ne kaip nors kitaip, o 
tik kilniu ir skambiu Aukso karštligės vardu.

Mūsų romano autoriui, kilusiam iš garbingos, kadais pusę 
Žemaitijos valdžiusios giminės, ir jo autobiografiniam per-
sonažui, nusiritusiam iki bomžinio biznieriaus, tas laikas 
dargi sutapo su paauglyste, kuri ir taip yra nesiliaujantis stre-
sas, vidinis ir išorinis: ar negausi į snukį svetimam rajone? 
Ar nesupakuos latvių mentai? Ar įstengsi susiveikti odinę 
striukę, firminį treningiuką, nešiojamą magiuką ir išlauž-
ti atitinkamą pochodkę, kad visiems be žodžių būtų aišku, 
jog esi aukščiausios prabos bičas, pavyzdingai susitvarkęs 
savo gyvenimą? Ar sugebėsi sinchronizuoti parodomuosius 
veiksmus ir nelegalias veiklas iškart trijuose frontuose: mo-
kykloje, treniruotėse ir versle, kad liktum gerietis tėvų akyse 
ir kietiakas mikrorajone? Maloniam Skaitytojui priminsiu, 
kad tie žiaurūs lygių galimybių laikai kėlė nepaprastai aukš-
tus reikalavimus, ir turėjai tiesiog nertis iš kailio, kad atitik-
tum standartus ir išsilaikytum ore. Maža – šmutkės. O kur 
dar pats opiausias – panos – reikalas? Ji – galutinė visų pa-
stangų sankcija, ir, kas blogiausia, šiuo atveju ne viskas vien 
nuo tavęs priklauso. Čia ir atsiveria didžiausio dramatizmo 
galimybė (ir ji išnaudojama). Bet pradžioje turi atlikti paruo-
šiamuosius darbus, kad iniciacijos ritualas būtų kuo mažiau 
skausmingas. Pats, niekieno nepadedamas ir nevadovauja-
mas, prisigraibęs atsitiktinių žinių iš uždraustų leidinėlių 
ir vogčiomis išvystų pornokadrų. Širdies nerimas kankina 
kasdien: ar sugebėsi? Ar pirma laiko nesibaigs dirbtinai 
melžiama sperma ir ar neliksi ant ledo, atėjus lemiamam 
momentui? Sekso gidas sovietiniams piliečiams (Meilės 
vardu), nors ir revoliucinė knyga bendram kontekste, nors 
ne kartą cituojama kaip koks Šventas Raštas, visgi gelbsti 
tik iš dalies, nes viskas ten – teoriška, primityviai iliustruota, 
be to, esama nemažai baltų dėmių. Išeitis – pasipraktikuoti 
su kokia kiemo profkine, kuriai nieko nejauti: bent jau kaip 

užsimauti sumaniai įsigytą prezervatyvą, kad nevirpėtum iš-
mušus valandai ir viską atliktum užtikrintais judesiais. 

Tokių ir panašių pasijų / fobijų ir įgyvendinimo sėkmių / 
nesėkmių sąžiningai suregistruotas katalogas užpildo są-
monės tėkmę, pažįstamą daugeliui vyriškosios lyties neofi-
tų, nors mažai liestą ankstesnių literatų plunksnos, – dėl to 
mūsų Kmita yra šiek tiek Henry Milleris. Bendrinės kalbos 
monolitą tuo laiku pralaužti mokytasi iš grupės Pompa, dar 
keletas kertinių tapusių knygų iš užklasinio skaitymo sąra-
šo ar atsitiktinai aptiktų Pasaulinės literatūros bibliotekos 
tomuose paminima tarp lektūros, pusiau slapta perskaitytos 
tarp nesibaigiančių vasaros darbų kaime. Visa tai dėjo pa-
grindus būsimam literatui, ilgą laiką kliedėjusiam tik regbiu, 
ne literatūra. Bet regbis – „švarus ir didelis“ (p. ��2) – subran-
dina ir geros literatūros poreikį, kartu išugdydamas romano 
ašį – virsmą nuo turėti į būti. 

Visgi tu esi niekas, kol tavęs neaplankė meilė. Deja, mei-
lės linija neveža. Trūksta visą naracijos lygį atitinkančios 
kulminacijos. Skaitytojui (drįstu kalbėti visų vardu) pamilti 
Monikos nepavyksta. Jos poelgių nenuspėjamumas nevirsta 
moteriškumo paslaptimi, ir tai yra romano krytis. Bet final 
cut, paskutinis skyrelis, – veik Kilimandžaro sniegynai: sti-
prus, sudedantis taškus, netgi pridengiantis minėtą spragą. 
Ne tau, Martynai, mėlynas dangus savijauta yra archetipi-
nė. Pirmosios meilės trauma ir jos visam gyvenimui palikta 
žaizda įsilieja į bendrą patirtį, kuri dažnai yra ne kas kita kaip 
nesėkmių grandinė, ir sutaurina herojų. Jis, pralaimėjęs, bet 
nenugalėtas kaip koks senis ir jūra, baigiamuosiuose kadruo-
se maironiškai žvelgia į Baltiją, joje skandindamas drumzli-
ną ir skausmingą praeitį, išsivalo nuo kankinusių prietarų ir 
baimių, atsivienija nuo Šiaulių proletariato, išskaidrina sielą 
naujam šuoliui į ateitį ir, klausydamas, kaip vinguriuodamos 
bangos�gyvatukės šnabžda Sveikas, liūdesy, pamažu virsta 
studentu Anzelmu, žengia į literatūros serafimų karalystę, 
kur jo, kaip mes žinome, laukia Aukso puodas. 

Summa summarum, mūsų kukliai autoritetinga nuomone, 
Kmitos romanas vertas bent kelių prizų. Už tyriausią slengo 
kalbą ir keiksmažodžių giluminių klodų atskleidimą derėtų 
skirti Aldono Pupkio premiją ir porą parų penkių žvaigždučių 
Lukiškių vienutėje; už sąmonės srauto techniką – įteikti Ado-
mo obuolį; Arnoldo Piročkino premiją – už stiliaus vienovę; 
Alekso Girdenio – už gimtojo dialekto transkribavimą; už 
istorinio laiko įgramatinimą – Zigmo Zinkevičiaus premiją; 
už biurgeriškojo mąstymo apologetiką ir draivo stabilumą – 
Jaroslavo Hašeko premiją; už regbio populiarinimą – išsva-
jotosios tačkės Vairą. Jeigu iš čia išvardytų premijų ar prizų 
kai kurių iki šiol nesusiprasta įsteigti, tam atsiranda puikus 
pretekstas, nes laureatas jau yra. Šiuo klausimu tikimės visų 
Skaitytojų ir Rašytojų sąjungos narių, ypač nepriklausomų, 
karšto palaikymo. 

– eUGeNIjUs ŽMUIDa –

– Bet vis tiek koks internetinio momentinio meno memo ir 
komikso ryšys ar skirtumas, nes dalis memų irgi turi serijas, 
vaizdo ir teksto santykis – esminis, memas kerta kaip kobra, 
iškart? 

– Na, manau, kad pirmiausia skiriasi tikslai, kurie komikso 
atveju vis tiek yra papasakoti istoriją. Net jei naratyvas labai 
labai abstraktus. Bet galbūt memas yra komikso subžanras. 
Bet ir vieni, ir kiti gali būt labai įvairūs – piešti, koliažiniai, 
apdorotos fotografijos ir panašiai.

– Ką Latvijos meno kritikai mano apie komiksus ir ar išvis 
apie juos galvoja? Ar jie ateina į jūsų leidinių pristatymus, 
jei šie būna vieši? Bet gal jūs tiesiog norit būt pusiau slap-
tais alternatyviais veikėjais? Ar jūs patys rašote anotacijas, 
o gal jau rašote Latvijos ar Pabaltijo šalių komiksų istorijos 
knygą?

– Ne, jie mumis nesirūpina. Ir taip, mes patys siunčiam 
anotacijas į įvairius medijos tinklus – nuo tviterio iki insta-
gramo, taigi, kas nori, sužino. Kai darėme antologiją poe-
zijos tema, kvietėme poetus, šie atėjo, turėjome atsiliepimų 
viename poezijos tinklaraštyje, jame, beje, labai įdėmiai bu-
vo išnagrinėtas visas mūsų leidinys, be jokių banalių komik-
sams taikomų stereotipų. 

O šiuolaikinio meno kritikai mūsų komiksais nesidomi, 
galbūt jie turi savo mėgstamas labai siauras temas, į kurias 
yra įsigilinę, tada jie neturi laiko ar noro, galiausiai neturi 
daug žinių apie komiksus, kad parašytų. 

– Kaip jūs, būdama latvė, įvardintumėte komiksų pradžią 
Latvijoje: ar iš senesnių laikų grafikų iliustratorių kūrybos, 
ar iš prieškario karikatūrų spaudoje, ar kaip? Ar tai tik 
šimtmetis?

– Niekad nesam to aptarę, bet taip, pradžia yra nuo dvide-
šimto amžiaus spaudos tų trumpų grafikos istorijų paveiks-
lėliais, kai pasakojama dažniausiai šmaikšti istorija. Manau, 
panašiai prasidėjo mūsų regiono šalyse, tikrai taip buvo ir 
Suomijoje, ir kitose. Bet ir tada, ir dabar yra mažai tą daran-
čių menininkų. 

– Ar jums neatrodo, kad patys ir turit parašyti Latvijos 
komiksų istoriją, nes jei ilgai lauksit, kol kas nors to imsis, 
gal niekas to niekad neparašys?.. (Kvatojam)

– Taip, aš tikrai galvoju pasikapstyti giliau, bet vis neran-
du laiko, reiktų pasėdėti bibliotekose ir susirinkti archyvą. 
Taip pat rasčiau daug to, kas, manau, buvo ir jūsų šalyje, o 
po karo – piešinių serijas, kurios buvo kritikuojamos kaip 
nerimtas, netikras menas, amerikanizmas. 

– Tai gal jau laikas stoti į doktorantūrą ir tuo užsiimti? 
(Sanita – redaktorė ir filologė – M. V.)

– Taip, būtų labai įdomu taip pat sutikti vyresnių dailinin-
kų, kurie piešė tokio tipo serialus ir galbūt niekam nerodė.

– Ar manot, kad vieną dieną Latvijos komiksai atstovaus 
jūsų šaliai Venecijos bienalėje?

– O taip, jokios abejonės. Yra puikių tam pasiruošusių me-
nininkų. Nors mes daugiausiai spausdiname mažas knygas, 
bet štai Zanės Zlemešos knyga bus didelė, išleisim rudenį. 
Manau, kad jau yra žmonių, galinčių užpildyti dideles kny-
gas ar erdves. Bet tai priklauso ir nuo finansavimo. Aišku, 
mus iš dalies remia įvairūs fondai, bet to nepakanka.

– O kuri Pabaltijo šalis gali pasidžiaugti geresniais rezul-
tatais? Na taip, latviai vieninteliai turi jus, leidyklą, bet kaip 
kitos šalys? 

– Turbūt Suomija, nors ji nepatyrė rusų okupacijos tokį il-
gą laiką ir taip pat turi puikią sistemą, gal žinote „KutiKuti“ 
grupę, kas kelis mėnesius jie leidžia savo leidinį ir daro kie-
tus dalykėlius, bet taip, pirmiausia Suomija turi tobulą gran-
tų sistemą. Na, o ar mes laimingi, būdami monopolininkai, 
tai – ir taip, ir ne, nes būtų gerai būti didele leidykla ar kad 
šalia būtų kokia nors didesnė, perleidžianti visą klasiką, nes 
mes norim būt naujų talentų atradėjai ir meninių komiksų 
leidėjai, kaip matot, mūsų niša gana specifinė. 

Kalbėjosi Marta Vosyliūtė

Ar artėjančioje Venecijos bienalėje Latvijai atstovaus komiksai?
atkelta iš p. 6

rimantas Kmita. Pietinia kronikas. Popromanas.
V.: Tyto alba, 2���. 3�8 p.



2017 m. spalio 6 d. Nr. 19 (1275)12 ŠIAURĖS        ATĖNAIesė

Šiek tiek apie gyvenimą angelų mieste
Vakar gan ilgokai skaičiau Kafkos „Pražuvėlį“ ir kažkodėl 

vis ieškojau paralelių su savo dabartiniu gyvenimu. Keis-
čiausia, buvo nesunku jų surasti, ir pakaitomis vis kišdama 
nosį knygon, sėdėdama biure, kur manęs niekas lyg ir ne-
pastebi, ir sapnuodama savo mažam kambarėly neįtikėtinas 
situacijas vos nesusipainiojau, ar aš nesu tas veikėjas Karlas, 
kuris visai ne Amerikoj, o Lenkijoj, keistoj kultūrinėj orga-
nizacijoj, atsidūrė, o gal iš viso čia nė kojos nekėliau ir savo 
mamos bute Vilniuje sėdžiu... visgi ne, jau kelis mėnesius 
alkūnes sau žnaibau ir aš vis dar čia.

Atrodo, dabar žinau, kaip vargšas berniokas toj knygoj 
jautėsi, lyg vilkelis aplinkybių tai vienon, tai kiton pusėn 
pasukamas ir su keistom neteisybėm kiekvienam žingsny 
susidurdamas. Sunku patikėti, kad galėjo ir man panašiai 
atsitikti, nors iš išorės nėra ko taip skųstis. Šiltame sename 
biure sėdžiu ir lyg savo darbo stalą turiu, nesvarbu, kad daž-
nai jį visokiais popieriais apkrauna ir palieka ar kad ant savo 
kėdės svetimus žmones randu sėdinčius, nieko čia baisaus, 
jie nusišypso ir kiek nepatenkinti nueina, juk aš turiu ten 
sėdėti pagal protokolą, man, vienintelei neapkrautai darbais 
darbuotojai, priklauso atitinkamas valandas tam nuolat dūz-
giančiam biure lyg Tibeto vienuoliui išmedituoti.

Šitoj organizacijoj aplink nuolat laksto merginos su te-
lefonais ir taria nesuprantamus lenkiškus žodžius, o kai to 
nedaro, tai per atdarus kambarius vienos kitoms rėkauja juo-
kelius, iš kurių mano sąmonę pasiekia tik pavieniai kurwa 
ir pasigirsti netrunkantys juoko purtuliai. Prie manęs nuolat 
atsidarinėja durys ir kadangi sėdžiu prie pat išėjimo, žmonės 
vis ko nors klausia, o aš tik šypsaus ir ieškau akim kokios 
bendradarbės praeinančios. Taip ir sėdžiu lyg kokia vove-
raitė, turiu omeny grybą, prie man skirto kompiuterio ir ti-
krinu įvairiausius dalykus internete, kad tik diena greičiau 
praslinktų, tiesa, vis gėdydamasi, jei praeinantys žmonės pa-
stebi, kad aš akivaizdžiai ne darbo reikalais interneto ryšiu 
begėdiškai naudojuosi. Kartais ilgiausias minutes drąsinuos 
ko nors paklausti ir iš tolo stebiu kitus, kad pamatyčiau, kada 
mano klausimas galėtų būti palankiausiai sutiktas, ir tik tada 
paklausiu. Aišku, jei ko paprašau, paskui skaičiuoju dienas, 
kiek laiko užtruks, kol sulauksiu kokios pagalbos.

Taigi įdomiai atrodo mano tarnyba šioje Lenkijos organi-
zacijoje – vis nedrįstu jos nutraukti turbūt todėl, kad viskas 
atrodo taip nerealu, lyg net ir nutraukti nebūtų ką. Pirmomis 
dienomis drąsiai žengiau į direktoriaus kabinetą, save visaip 
siūlydama ir užduočių prašydama, ir iš direktoriaus išraiškos 
supratau, kad pasakiau kažkokią nesąmonę, todėl greitai tą 
kambarį užmiršau ir pagalvojau, gal čia nėra papratimo dar-
bo prašyti, o reikia kantriai laukti, kol manęs prisireiks, ir tik 
tada drįsti ko nors konkretaus imtis, gal šitoje šalyje tokia 
tvarka. Tad tik pasisveikinti ir atsisveikinti duris praveriu, 
kaipgi čia būsi nemandagus su direktorium, bet, atrodo, ir 
tai yra kiek per daug, nes visą laiką jaučiu jo nepasitenki-
nimą arba kaip atsakymą gaunu galvos krustelėjimą, net ne 
žvilgsnį mano pusėn, ir kol nepripratau, tas mane iš pradžių 
labai skaudino.

Niekaip negaliu suprasti, kodėl jiems reikia užsieniečio 
savo biure, juo labiau visą laiką, jei menininkai iš kitų šalių 
atvažiuoja taip retai ir taip retai jiems reikia mano pagalbos. 
Aš tada, žinoma, labai nudžiungu, visa įsitempiu ir pasiruo-
šiu būti labai naudinga, bet dažniausiai velkuosi kaip šešėlis 
paskui ir itin retai kada mano anglų, prancūzų ar vokiečių 
kalbų mokėjimo prireikia. Tiesa, neignoruoja manęs taip jau 
visiškai: kai kavai užkaičia vandenį mažutėlėj bendroj vir-
tuvėj, kartais Gošia, viena iš merginų, paklausia, gal ir aš 
norėčiau ko nors atsigerti. Žinoma, tokios progos gi negali 
atsisakyti, ir aš puolu į tą virtuvę tikėdamasi bent kokį an-
glišką žodį išgirsti. Bet juk visai suprantama, lenkai labai 
savo anglų kalbos gėdijasi, gal tarimas, gal menkas kalbos 
mokėjimas juos žeidžia, todėl iš dalies galima pateisinti, kad 
į mane nekreipiama dėmesio. 

Turbūt šitas eilutes skaitančiam žmogui dabar teisėtai kyla 
klausimas, kodėl ir kaip aš tokion organizacijon patekau, ir 
aš pabandysiu kaip nors paaiškinti. Žinia, kultūra man visa-
da buvo labai svarbus dalykas ir netgi kartais pasvajodavau 
savo profesija kaip nors tą kultūrą skatinti ir padėti jai ke-
rotis žmonių kasdienybėje, todėl darbas kultūrinėje organi-
zacijoje man pasirodė kaip tik tinkama veikla. Tiesa, turbūt 
turėjau kiek atidžiau paskaityti, kad surašytos pareigos labai 
jau miglotai suformuluotos, bet mano galvoje susikurta šitos 
pozicijos vizija, nors ir miglota, parviliojo iš Vakarų į Rytų 
Europą. Reikia su gailesčiu pripažinti, kaip jau ir iš mano 
ankstesnio paminėjimo aišku, jog nelabai kuo esu tai Lenki-
jos kultūrai naudinga, ir dar kiek liūdniau – po mano visad 
kiek egzaltuotai tartu garbiu žodžiu čia slypi toli gražu ne 
aukščiausios kokybės renginiai, kuriuose aš net leidau sau 
ilgainiui nebesivarginti dalyvauti. 

Reikia pažymėti, kad ne tik darbe nemalonumų gurkšnį 
tenka nuryti. Visi mano užmojai čia dėl kažkokios priežas-
ties susiduria su neperšokama siena, ir tai norėčiau iliustruo-

ti vienu atsitikimu. Kad mane užregistruotų kaip gyventoją 
šitam keistam mieste, išduosiu, angelų miestu vadinamame, 
turėjau, žinoma, su lenke kolege eiti į gyventojus registruo-
jančią organizaciją, nes angliškai ten niekas nekalbėjo. Po 
ilgų kolegės ir darbuotojos ginčų buvo pareikalauta, kad pa-
rodyčiau savo pasą ir vizą, nors sakant z Litwy jų pokalbyje 
girdėjau gal šešis kartus. Darbuotoja vis nenorėjo patikėti, 
kad mano šalis, jų kaimynė, taip pat priklauso Europos Są-
jungai, ir galiausiai paniekinamai sugniaužė mano nuomos 
sutartį ir pasakė, kad ji nieko verta, nes ją turi pasirašyti ne 
tarpininkai, o devyniasdešimt ketverių metų vos kalbanti na-
mo savininkė. Taigi prieš biurokratiją nepakovosi, ir mums 
teko nusiminusioms išeiti ir grįžti kitą dieną. Sugrįžus jau 
kita moteris prie langelio sėdėjo, ir ji ėmėsi iš naujo mūsų 
reikalą aiškintis. Iš manęs vėl pareikalauta vizos, paso ir t. t. 
Tada buvo iškviestas vyresnysis darbuotojas, kuris turbūt 
tuos reikalus geriau išmanė, ir tas pakrapštęs savo rūsčius 
juodus ūsus mus pasiuntė į vaivadijos sostinę Bydgoščių šitų 
reikalų aiškintis. Turiu pripažinti, kad po antrojo bandymo 
mano veidas įgavo įkaitusios žarijos atspalvį ir širdis kalato-
jos į visas keturias pasaulio puses, – pikta, kad taip jau labai 
manęs čia Lenkijoje nenorima. 

Po kelių dienų mūsų laukė trečiasis bandymas Bydgoščiu-
je, kur neįtikėtinai greitai pavyko prisigauti prie darbuoto-
jos ir, jai pateikus maždaug dvylika skirtingų dokumentų su 
įvairiausiais antspaudais ir įgudusia ranka suraitytais para-
šais, visi dokumentai nukopijuoti nugulė moters darbo stalo 
stalčiuje ir mes nuramintos buvom išsiųstos namo. Patvirti-
nimas, kad aš užregistruota kaip gyventoja angelų mieste, 
atkeliausiąs pas mus paštu. Tiesa, kažkodėl jis galioti turėjo 
tik vieną mėnesį, kodėl, man niekas nepaaiškino, bet vis tiek 
mes net suplojome rankomis iš džiaugsmo ir nukūrėm na-
mo. Dar, žinoma, nepaminėjau, kad man buvo liepta specia�
lioje anketoje suminėti visas išskirtines savo kūno žymes, 
tokias kaip randai ir tatuiruotės, tačiau šito aš tikrai nedariau 
ir drįsau sau begėdiškai sumeluoti, kad neturiu jokių rašalu 
amžiams kūne įspaustų sau skirtų ir po kelerių metų apgailė-
simų atminimo ženklų.

Kaip jau ir galite įsivaizduoti, po mėnesio pašto dėžutė vis 
nesulaukė reikiamo dokumento, nors tu ką. Ir be to svarbaus 
popieriaus mano graudžiausi prašymai paskolinti prancū-
ziškų ar angliškų knygų visoms bibliotekoms pasirodė per 
menki, todėl atsivežtas knygas taupiau lyg paskutinę riekę 
duonos, vis po truputėlį užmesdama akį ir pagarbiai padė-
dama į savo pustuštes lentynas, o mintį apie tapimą oficialia 
Lenkijos gyventoja išvis pamiršau. 

Žinoma, čia tik vienas mano nemalonių nuotykių šitam 
savotiškam mieste, bet būna ir smagių atsitikimų. Netyčia 
pavyko draugėn sueiti su vienu labai protingu asmeniu, kuris 
mums susipažįstant kaip tik skaitė Jungą, ir mano širdžiai tai 
buvo didžiausias džiaugsmas ir būsimos draugystės pažadas. 
Taigi vakarais, o vakarai dabar vis ilgesni ir ilgesni, nes rug-
pjūtis jau skaičiuoja paskutines dienas, mes vaikščiojam po 
senais kaštonais, senų apgriuvusių namų kiemuose vis pa-
stebėdami į mus spoksančias laukines kates ar po lietaus ant 
grindinio lyg tyčia pėdos laukiančius šliužus. Kalbamės dau-
giausia vokiškai, nors aš turiu tokį menką rūpestį, kad galbūt 
ne visai gerai mes susikalbam, nes vokiečių kalbą moku dar 
prastai ir dažniau nuspėju, o ne aiškiai suprantu, ką konkre-
čiai norėta pasakyti. Galbūt todėl tie pasikalbėjimai ir atrodo 

tokie nepaprasti, man vis dingojas, kad galbūt mes visai apie 
skirtingus dalykus kalbame, ir niekaip to negali patikrinti, 
bet sakiniai iš mūsų plaukia be didelio sunkumo ir kažkaip 
susilipdo į vieną didelį pokalbį, ir abu tuo liekam patenkinti 
ir šypsodamiesi Sienkiewicziaus gatvėje išsiskiriam, kartais 
net netyčia prieš tai už rankų pasilaikę kokią minutę.

Taigi mano gyvenimas dieną ir vakarą, kaip jau aišku, la-
bai skiriasi, todėl sunku nuspręsti, ar noriu viešnagę čia tęsti, 
ar ne, juk vakaras dieną dažniausiai kompensuoja ir naktį ant 
patalo gulu su visai į šypseną panašia mina. Be menkiausios 
abejonės, į šituos du mano išryškintus momentus visas gy-
venimas angelų mieste nesutelpa, toli gražu ne, nes dar daug 
įdomių dalykų čia nepaminėjau, ką dabar ir padarysiu.

Taigi pats miestas, nors ir ne per daug didelis, palyginti su 
Lenkijos galiūnėm Varšuva ir Krokuva, turi visai nemenką 
senamiestį, galbūt būtų galima sakyti, net du senamiesčius. 
Kaip ir visur, pagrindinis labai jau išgražintas, atnaujintas ir 
blizga lyg kiek pačiulptas saldainis, grynai turistų malonu-
mui, su visokiausiom didžių žmonių skulptūrom, erdviom 
aikštėm, kur telpa dešimtys barų ir viešbučių, nepigių su-
venyrinių niekučių kioskeliais ir tom kvailokom išmonėm, 
kurias gali paliesti, patrinti ar apeiti ir neva tavo sugalvotas 
noras netrukus išsipildys. Toji dalis manęs nelabai domina, 
jau pirmomis dienomis pastebėjau, kad mane žmonės praei-
dami vis pastumia, eina užvertę galvas į bažnyčių bokštus ir 
visai pamiršę, kad pagrindinėse gatvėse žmonių srautai tokie 
dideli, jog turi dėti pastangas jų kaip nors neužkabinti ranki-
ne ar nenuminti jiems kojos. 

Man pakeliui namo, o gyvenu maždaug dvidešimt penkios 
minutės pėsčiomis nuo to naujojo senamiesčio, driekiasi 
piktžolėmis apėjęs ir kiek apleistas kitas senamiestis, kur 
kavinių su užsienietiškais valgiais ir gėrimais gali nė nesi-
dairyti, nebent rasti keletą visai pirkėjų pritraukimu nesirū-
pinančių cukiernių. Dauguma šitų namų kadaise buvo labai 
prabangūs, su visokiausiais užraitymais, tiesa, dabar jau kiek 
nutrupintais angelų lipdiniais ant kraštų ir net išmoningais 
didingai atrodžiusiais bokšteliais, tačiau dabar, prasikalus 
augalijai balkonuose ir ant paviršiaus nugulus suodžiams, 
šita miesto dalis toli gražu nebėra pasididžiuotina ar lankyti-
na, čia gyvena paprasti žmonės, vakarais tylu ir todėl žymiai 
maloniau eiti pasivaikščioti. 

Man ir pačiai gan pasisekė viename iš tokių namų gyventi, 
kambario langas eina per visą sieną iki pat lubų, o ir lubos 
gerokai aukštesnės, nei įprasta. Tiesa, vorai mano, kad tai 
labiau jų vieta nei mano, ir vis spėja susiregzti tinklą kuriam 
kampe, kai tik aš nematau. Bet tai jokia problema, nes greit 
įgudau juos įvilioti į mano seną plastmasinę priešpiečių dė-
žutę ir neskausmingai perkelti už lauko durų, nors tik laiko 
klausimas, kada iš plyšių išlįs nauji gyventojai. Manęs taip 
pat per daug neliūdina ir faktas, kad kitam kambary gyvenanti 
moteris visiškai nekalba angliškai, nes nereikia vargintis pa-
laikyti mandagių paviršutiniškų pokalbių, ir mes sutartinai 
viena kitos vengiame: kai viena eina į virtuvę, kita sulaikiusi 
kvapą palaukia, kol išgirs vėl užsiveriančias kambario duris, 
ir tik tada išeina į koridorių. Nors mano kambarys maloni 
vieta skaityti tuos žiupsnelius knygų, kuriuos sau leidžiu, ir, 
žinoma, piešti, dažnai sumanau kur nors išeiti pasižmonėti, 
nors tai ir reikštų tik aplink girdėti nesuprantamą kalbą. Ma-
no gatvėje kaip tik yra gan sena užeiga „Juodoji tulpė“, kur, 
žmonės kalba, renkasi menų studentai, nors aš daugiausia 
ten sutinku ne studentus, o kiek pagyvenusius ir nuo taurelės 
kilnojimo jau įraudusius asmenis. Kadangi mane kiek bau-
gina tas daugumos jų nepraeinantis įraudimas ir stebėtinai 
menkos alkoholinių gėrimų kainos, mieliau renkuosi ką nors 
karšto išgerti, pavyzdžiui, kakavą ar blogesniu atveju juodą-
ją arbatą, nors paskui neretai lovoje raitausi negalėdama nuo 
kofeino užmigti, o gal ir dar dėl ko nors kito, sunku pasakyti. 
Taigi atsisėdu dažniausiai prie baro ant aukštos kėdės ir ger-
dama savo gėrimą skaitau toje užeigoje, nors ir nelabai jau-
kiai jaučiuos dėl savo užsiėmimo, turbūt kiek įtartinai atrodo 
vieniša mergina su knyga vakarais tokioje vietoje. 

Tiesa, kartais įeiti taip ir neišdrįstu, pavyzdžiui, jei žmo-
nių labai daug, nejauku alkūnėmis spaustis su kitais lankyto-
jais, čia lyg ir teisėčiau su draugais pabūti atėjusiais. Tokiais 
atvejais reikia eiti iki pat miesto centro, kur vienoj šalutinėj 
gatvelėj rūsyje yra panašaus tipo užeiga. Nors ten kakavos 
neparduoda, tik arbatą ir koridoriuje visi rūko, kažkodėl ta 
vieta mane traukia ir sėdėti su knyga yra daugiau vietos. Juo 
labiau kad sena padavėja baltais plaukais į mane palankiai 
žiūri, tarsi jai būtų didis malonumas klientą iš užsienio ap-
tarnauti. 

Reikia paminėti, kad tokiam užsiėmimui reikia ir šiek tiek 
įgūdžių, nes iš pradžių sakiniai vis nenorėdavo pasiduoti, iš-
gąsdinti girtų klientų riksmų ir trinksinčių milžiniškų bokalų 
vis pradingdavo iš atminties ir aš net įpykusi vis iš naujo 
į tą pačią eilutę įsispitrydavau, taip norėjau suderinti savo 
savotišką žmonėjimąsi ir knygų skaitymą. Tačiau atkakliam 
žmogui tai vieni juokai ir išsirinkus įdomią knygą, žinoma, 

Rūta jakutytė. Be pavadinimo. 2017
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eduardas Juchnevičius
Laidojom Eduardą Juchnevičių Šiauliuose, jo mieste. Ne-

daug žmonių atėjo į laidotuves. Sigito Gedos laidotuvėse irgi 
nebuvo daug žmonių. Abu buvo menininkai, abu buvo poetai. 

Gogolis pasakė: kuo didesnis poetas, tuo mažesnė minia 
jį supa. 

●
Eduardas mirė prieš šešerius metus, bet žmonės jo 

neužmiršo. Šiais metais išleistas jo kūrybos albumas. Gražu 
yra, kai menininko albumą žmonės išleidžia po jo mirties. 
Kai dailininkas pats išleidžia savo albumą, tai sau pačiam. 
Kai kiti žmonės išleidžia dailininko albumą, tai irgi sau. Va-
dinasi, dailininko menas reikalingas ir jiems.

Vadinasi, prasmingą gyvenimą Eduardas Juchnevičius 
gyveno. Pėdsaką paliko. 

Šiauliuose jo kūrybos albumo pristatymas buvo ir paveiks-
lai jo ant sienų kabėjo. Daug žmonių, senų ir jaunų, susirin-
ko Eduardo Juchnevičiaus, Lietuvos menininko, prisiminti. 
Daug daugiau, negu susirinko į jo laidotuves. Miręs Eduar-
das pasidarė reikalingesnis žmonėms negu gyvas būdamas. 
Prikėlė žmonės Eduardą Juchnevičių iš numirusių. Gyvas jis 
žmonėms reikalingas. 

●
Naktį, kai tik tamsa, žmogus tada vienas ir tik savyje, ir 

ten nebūties artėjimas, ir baimė didelė, ir iš proto varanti 
neviltis žmoguje esanti, ir nieko daugiau, o ryte, švintant, 
atsiranda pasaulis, į kurį galima pasitraukti iš buvimo viduj, 
nes buvimas yra tik viduj ir negali žmogus būti kur nors 
kitur, ir žmogus, pasakė Sartre’as, yra būtis sau ir savyje, 
ir ryte, kai šviesu, jis gali išeiti iš savo vidaus ir nebūti, ir 
taip gera nebūti, tik nebūti ir viskas. Kūryba tada atsiran-
da iš nebūties būtį daranti. Iš buvimo naktį dienos nebūtis 
gražiais paveikslėliais virsta. Tas gyvenimas, kurį religijos ir 
filosofijos vadina kančia, yra naktį, o dieną liguistas, nejau-
kus džiaugsmas, šalia, ne viduj, čia aš apie save, toks mano 
gyvenimas, bet, manau, tai tinka ir Eduardui Juchnevičiui 
ir Vytautui V. Jurkūnui, nes, sprendžiant iš mūsų paveikslų, 
mes esam panašūs. Artimos sielos. Petras Repšys mus tri-
mis muškietininkais vadina. Panašūs žmonės panašiai die�
nas ir naktis leidžia, gyvenimai jų panašūs ir paveikslai jų 
panašūs. Pasaulį sau nupaišo, kad turėtų kur pabėgti nuo 
savęs. Pabėga, kol paišo, kai paišo, gera, o kai nupaišo, ta-
da bloga – tuštuma. Tada pilnatvė žiūrintiems į paveikslus. 
Norisi man tuo tikėti.

Galbūt Eduardas, Vytautas ir aš esam panašūs tik vaizdais, 
kuriuos nupaišom ir kuriuos akys mato, gal ta pačia kalba 
kalbam, bet skirtingus dalykus pasakom. Sudėtingas žmogus 
buvo Eduardas Juchnevičius. Ir kūriniai jo tokie. Vientisas 
jis. Sudėtinga barokine kalba man jo paveikslai taip kalba: 
pasaulyje daug blogio. Pasaulį reikia keisti, kad daugiau 
nebereikėtų Niurnbergo procesų. 

Vytauto V. Jurkūno paveikslai man sako: juokis iš visko ir 
gyventi bus gera. 

Kai manęs paklausia, kodėl aš taip paišau, aš sakau:
– Todėl, kad aš taip noriu. 
●
Menininko kūryba yra savęs pateikimas kitu pavidalu. 

Jeigu menininkas pateiks save kitokį, negu jis yra, meninin-
kas meluos. Visi žmonės labiausiai myli save. Tik tas, kuris 
nemoka galvoti, mano, kad kitus myli labiau už save. Kristus 
apaštalų burnomis sako: mylėk savo artimą kaip save patį. 

Nuo neatmenamų laikų tą patį byloja žmonijos išmintis: 
ką darai kitiems, daryk kaip sau – pačiam mylimiausiam. 
Todėl meną menininkas irgi turi daryti kaip sau. Tik sau. Tik 
tada jis sakys tiesą. Bet ne visada jis bus garsus menininkas. 
Geras menininkas ir garsus menininkas ne visada tas pats. 
Vieni moka gerus paveikslus daryti, kiti moka garsiai pa-
sakyti, kad jų paveikslai geri. Arba moka paprašyti, kad kiti 
tai pasakytų. Kam koks talentas duotas. Eduardas paveiks�
lus darė tokius, kokius jis norėjo, bet ne vertintojai. Todėl 
jis liko skausmingai vienišas, nedaugelio pastebėtas kūrėjas 
mūsų kultūroje. 

Apie save ir panašius į save jis taip sakė: atsiduri vėžlio at-
siskyrėlio padėtyje, o tave dažniau vertina pagal nevykusius 
išsišokimus, negu pagal rimtas pastangas, sąžinės balsą... 
(Eduardas Juchnevičius, Vilnius: Kultūros barai, 2��7, p. �75)

●
Eduardas Juchnevičius man yra mįslė. Turbūt ne darbas 

žmogų padarė žmogum, ne noras turėti daugiau, negu pa-
kanka, bet mįslės, kurios mintis gimdo ir žmogų nuo gyvulio 
atskiria. 

Gimė Eduardas menininku ir jeigu menininku jis nebūtų 
buvęs, nebūtų laimingas arba būtų dar nelaimingesnis, negu 
buvo. Taip galvoju. Didelė kūrybinė energija jam Dievo bu-
vo duota. Dievas tiek meno į Eduardą įdėjo, kad jis netilpo 
jame ir veržėsi iš jo įvairiais pavidalais. Pirmieji jo darbai 
yra ne kelio ieškojimai, bet kelio pradžia. Atrodo, jam nerei-
kėjo klaidžioti ieškant savęs. Jis gimė jau save suradęs. Davė 
Dievas jam ne tik meninę prigimtį, bet ir individualų braižą.

Jis buvo instrumentas Dievo rankose paveikslams paišyti, 
todėl ne Eduardą, bet Dievą reikia girti. Netikiu. Aš tikiu 
Dievą Kūrėją, kuriantį kūrėjus, bet ne darantį instrumentus. 
Instrumentų mano Dievui nereikia. 

„Dievas“ man yra tik patogus žodis, kuris man reiškia vis-
ko, kas yra, atsiradimo galimybę. Negali kas nors būti, jeigu 

nėra galimybės kam nors būti. Netgi ten, kur nėra nei laiko, 
nei erdvės, tik man nesuvokiama nebūtis, turi būti man nesu-
vokiama amžina galimybė, kurią vadinu man nesuvokiamu 
Dievu. 

Galbūt nėra Dievo, yra tik betikslis atsitiktinumas, pir-
moji visko priežastis, o žmogus yra beprasmės evoliucijos 
kūdikis. Taip mano mokslininkai. Galbūt jie teisūs. Galbūt 
žmogus yra bevalė biomasė, kuriama gamtos. Gamtos kny-
ga, parašyta matematikos kalba. Matematikoje laisvės nėra. 
Tai galbūt yra Dievas, ją žmonėms davęs, pasaulį žmogaus 
viduje sukūręs, ir galbūt tik ten yra laisvė, tikslas ir prasmė. 
Ir pats Dievas ten yra. 

Aš nenoriu tikėti mokslininkais. Noriu tikėti Tomu Akvi-
niečiu, kuris sako, kad Dievas yra pirmoji priežastis ir žmo-
gų jis padarė savo paties priežastim – davė žmogui kūrybinę 
laisvę sukurti save patį. 

●
Jeigu Dievas yra – yra laisvė.
Jeigu Dievas yra – viskas galima. 
●
Moteris pagimdo valgantį gyvulėlį. Žmogus pats save 

pagimdo žmogum. Visą gyvenimą žmogus save gimdo tokį, 
kokį jis nori, bet ne Dievas. 

Gražų save Eduardas pagimdė, nes tik gražus žmogus gali 
gražius paveikslus paišyti. Juk geras medis duoda gerus vai-
sius, o netikęs medis – blogus (Mt 7, �7).

Esmė žmogui duota – siela. Noriu tikėti, kad žmogus pats 
pasirenka, kur savo sielą padėti – į pilvą ar į širdį. Sielą savo, 
Dievo duotą, Eduardas naudojo pagal paskirtį – kūrybai. 
Kad pagal Dievo paveikslą ir panašumą būtų.

●
Aš tikiu ne tą Dievą, kuris sukuria žmogų, bet tą, kuris 

padeda tam, kuris kuriančią sielą turi. Mat kas turi, tam bus 
duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta 
ir tai, ką jis turi (Mt �3, �2).

Davė Dievas Eduardui Gerardą Bagdonavičių. Apie jį 
Eduardas sakė: galingas stimulas klostytis tolesnei biogra-
fijai (p. 2�8).

●
Galbūt yra Lietuvoje dailininkų, kurių paveikslai meniš-

kumu nenusileidžia Eduardo Juchnevičiaus paveikslams, bet 
unikalumu kažin ar yra jiems lygių. 

Yra lietuvių dailininkų, kurių paveikslai elitinėse pasau-
linėse parodose būtų tarp geriausių, bet neatidūs žiūrėtojai 
galbūt jų ir nepastebėtų. 

Tikiu, kad Eduardo Juchnevičiaus išraižyti vaizdai, ypač 
balti juodame fone, būtų matomi visų laikų, visų paveikslų 
parodoje. 

●
Aš nekūriau specialiai jokio stiliaus, esu toks, koks buvau 

jaunystėje, daugiau mažiau dariau tai, ką norėjau – esu lais-
vas (p. ��).

Savim buvo Eduardas Juchnevičius, sau gyveno, sau kūrė, 
save gražų į paveikslus sudėjo. Ten jo nemirtinga siela. Kūnas 
tik jo juodoj žemelėj. Vienatvę, kito gyvenimo ilgesį, skaus-
mingą gyvulio virtimą žmogumi matau jo paveiksluose. 

– MIKalOjUs VIlUtIs –

viskas įmanoma. Gal kiek ir keistai atrodo tokia mano pra-
moga, tačiau galbūt bus lengviau suprasti, jei paminėsiu, kad 
gyvendama Liuksemburge turėjau įprotį eiti žmonėtis į kino 
teatrą šalia namų, jis kaip tik tiko tokiam užsiėmimui, nes ro-
dė labai senus gerus filmus ir žmonių ateidavo nei per daug, 
nei per mažai, kaip tik tiek, kad pasijustum ne vienas salėje 
ir nereiktų justi karšto kitų žiūrovų kvėpavimo sau į pakaušį. 
Betgi šitame Lenkijos mieste kino teatrai nežmoniškai dideli 
ir kad ir kiek ten prisirinktų žmonių, vis tiek rodomi filmai 
neverti dėmesio, o nuolaidų kultūros kokybei daryti aš visai 
nelinkusi, todėl teko pereiti prie knygų ir purvinų užeigų. 
Galbūt dabar aiškesnis mano pasirinkimas.

Prie to savo žmonėjimosi temos pridursiu dar vieną daly-
ką – nors ir pavyko kiek prisijaukinti šitą mane ignoruojantį 
miestą, būtų labai sunku įsivaizduoti kokių draugų apsilan-
kymą. Manau, nedaugelis apsikęstų būti mano padėtyje ir 
pamatę, kokį sraigės gyvenimą čia gyvenu, automatiškai pa-
sibodėtų mano asmenybe ir netgi sutrikdytų tą ramybę, kurią 
pavyko čia susikurti, savo išjuokimu. Todėl tenka žmonėtis 
ne kviečiantis draugus, o sėdint šalia įvairiausių nepažįsta-
mų žmonių, tačiau nepasakyčiau, kad man tokios draugijos 
nepakaktų ar kad blogai jausčiausi. Kartais net ima šiurpas, 
supratus, kad galiu save išdresuoti iki tokio kuklumo ir savo 
dangoraižio dydžio ambicijas suspausti iki beveik vienuo-
liško gyvenimo būdo tuščiame kambarėlyje su vorais, būti 

atskirta nuo žmonių svetima kalba ir vietoj geriausių Euro-
pos spektaklių mėgautis nebent nelegaliai atsisiųstais filmais 
savo sukuistuose pataluose.

Pasakoju visokias smulkmenas iš savo kasdienybės, tarsi 
per amžius šiame mieste gyvenčiau, čia sunku laiką už pa-
karpos sučiupti ir į akis pažiūrėti. Atrodo, nuo pačios pirmos 
savaitės įsivyravusi rutina ištrynė mano ankstesnes klajones 
po užsienius, ir jeigu kam bandyčiau pasakoti, kaip aš Pa�
ryžiuje gyvenau, man būtų kaipmat į veidą nusijuokta tarsi 
iš kokio pokšto. Net ir aš pati kartais suabejoju – negi išties 
būta kitokio gyvenimo? Atrodo, su daug kuo galima susi-
taikyti, pirmą mėnesį mane dar ištikdavo kiek žeidžiantys 
sapnai apie plačius didmiesčio bulvarus, nežmoniškai mano 
vaizduotės išdidintą Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, bet ir 
jie palaipsniui aprimo. Net mano laisvas laikas keistai susi-
traukė ir, atrodo, vis dažniau ir dažniau kloju lovą ir gesinu 
šviesą nakčiai, tarsi tarpas tarp šių veiksmų kasdien vis ma-
žėtų, todėl net ir per daug kada galvoti neatsiranda laiko. 

Tiesa, vienas neramumas nuolat atakuoja man galvą, įšal-
dydamas visas kitas mintis, ir tai vis dėl mano nieko nevei-
kimo darbe. Kartais išsiimu iš spintos savo diplomus, kurie 
lyg ir parodo, kad nesu buka, turėjau nemažai smegenų visus 
tuos rašto darbus parašyti ir egzaminuose teisingus atsaky-
mus sužymėti, bet mintis, kad galbūt šiame mieste prarasiu 
tas smegenis, manęs vis nepalieka. Nuolatos mokausi vo-

kiečių kalbos, ir su minėtuoju draugu dažnai šachmatais 
kovojame, tačiau baiminuos, kad to nepakanka mano galvai 
išjudinti. Galbūt aš nė nesugebėčiau dabar jau kokio norma-
laus darbo dirbti? Taip įpratau sėdėti kaip pelė po šluota, kad 
tik mano buvimas kokio užsiėmusio bendradarbio rimties 
nesutrikdytų, jog net nežinau, kaip dabar kokios užduoties 
imčiausi ir netgi savo nuomonę reikščiau. Bet draugas vis 
ramina, kad jam mano smegenys labai patinka, ir jis tikrai 
šviesus žmogus, todėl aš linkusi tikėti, kad gal dar ne viskas 
prarasta. 

Žinoma, mano teorinė tarnyba minėtoje organizacijoje 
neamžina, jau seniai žinoma sutarties pabaigos data, ir nėra 
nė smiltelės galimybės, kad kas nors norėtų ją pratęsti, nes 
tam nėra priežasties, žinant mano kasdienį veiklos trūkumą. 
Tai kelia gan daug nepatogių klausimų, susijusių su mano 
ateitimi, ir sulig kiekviena savaite šie rūpesčiai tampa vis 
labiau pastebimi ir taip greitai neužmirštami. Greičiausiai 
kažkoks sprendimas turės būti priimtas, tačiau jokiu būdu 
šiame tekste negaliu jo atskleisti, nes jis kol kas dar klajoja 
tų senų mano namo link vedančių kaštonų viršūnėmis ir vis 
priešinasi būti iki manęs nuleidžiamas, todėl galbūt palieku 
jį kitam kartui. 

– Rūta jaKUtYtė –

eduardas juchnevičius. Šventųjų gyvenimai. Kariatidė. 1986
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Dievo Gimdytoja ir mergelė marija:
marijos įvaizdis stačiatikybėje ir katalikybėje

Ką pirmiausia įsivaizduoja nekatalikas, išgirdęs žodį „ka-
talikybė“? Tarp įvairių asociacijų, ypač jei tas nekatali-
kas – protestantas, iškils ir Marijos kulto tema. Švč. Mergelė 
Marija, kaip Ją įprasta vadinti katalikams, katalikybėje yra 
labai gerbiama – kai kuriose bažnyčiose Jos paveikslas yra 
pirma, ką pamatysime įžengę vidun.

Yra dar viena krikščionių konfesija, kurioje pamaldumas 
šiai Moteriai labai stiprus, – krikščionys ortodoksai. Praša-
laičiui galėtų pasirodyti, kad tarp dviejų Bažnyčių požiūrių 
nėra skirtumų, tačiau geriau įsižiūrėję jų pamatysime vis 
daugiau. Pirmasis jų – stačiatikybėje Marija dažniau vadina-
ma Dievo Gimdytoja, o ne Švč. Mergele.

Mariologinės dogmos Rytuose ir Vakaruose
Pradėkime nuo formaliojo klausimo aspekto. Katalikų teo-

logijoje yra ištisas mokslas apie Mariją – mariologija. Nors 
kai kurie ortodoksų teologai vartoja sąvokas „mariologija“ 
(„teotokologija“, nuo Theotokos – Dievo Gimdytoja), „ma-
riologinės dogmos“, kiti sakytų, esą ortodoksai neturi nei 
sisteminės mariologijos, nei mariologinių dogmų, nes vis-
kas, ko Ortodoksų Bažnyčia moko apie Mariją, ir visos šios 
Bažnyčios dogmos yra kristologinės. Teisybės dėlei galėtu-
me tik pridurti, kad ir popiežius Benediktas XVI yra rašęs, 
esą „nėra mariologijos be kristologijos“.

Ortodoksai ir katalikai turi dvi bendras dogmas, t. y. vi-
siems privalomus tikėjimo teiginius, susijusius su Švč. Mer-
gele Marija. Pirmasis teiginys – Efezo susirinkime (43�) 
patvirtintas tikėjimas, kad Marija yra Dievo Gimdytoja (gr. 
Theotokos) ir Dievo Motina (gr. Meter Theou), t. y. būdama 
žmogumi pagimdė Dievą ir žmogų – Kristų. 

Antroji dogma buvo patvirtinta V visuotiniame susirinki-
me (553) – tikėjimas, kad Dievo Motina buvo Mergelė iki 
prasidėjimo, prasidėjimo metu ir po prasidėjimo (tam ka-
nonizuotas dar vienas liturginis titulas – gr. Aeiparthenos, 
Visuomet Mergelė). Šie tikėjimo teiginiai, bendri daugeliui 
krikščionių, ir užbaigia bendrą oficialų katalikų ir ortodoksų 
mariologinį dogminį paveldą.

Kad būtum katalikas, nepakanka tikėti šiomis dogmomis. 
Katalikybė garsi dar dviem mariologinėmis dogmomis – Ne-
kaltojo Prasidėjimo (�854) ir Ėmimo į dangų (��5�). Nekal-
tojo Prasidėjimo dogma teigia, kad „Švenčiausioji Mergelė 
Marija nuo pirmosios savo prasidėjimo akimirkos ypatinga 
Visagalio Dievo malone bei apdovanojimu ir Jėzaus Kris-
taus, žmonijos Išganytojo, [būsimų] nuopelnų dėka buvo 
apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir liko jos nesutepta“. 
Ėmimo į dangų: „Nekaltoji Dievo Motina, visuomet Merge-
lė Marija, baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, buvo su kūnu ir 
siela paimta į dangaus garbę.“ Vatikano II susirinkimo dog�
minė konstitucija Lumen gentium skelbia dar drąsiau: „Ne-
kaltoji Mergelė [...] išaukštinta kaip Visatos Karalienė.“

Katalikų apologetai teigia, kad Ortodoksų Bažnyčioje esa-
ma bent panašių į tuos du paskelbtuosius mokymų. Abiejų 
mokymų atgarsių galima rasti senose liaudies tradicijose ir 
apokrifuose. Daugelis rusų ortodoksų šiandien tiki, kad Ma-
rija buvo paimta į dangų (tiesa, niekas neabejoja, kad prieš 
tai Ji buvo mirusi), taip pat daugelis Rytų Bažnyčios Tėvų 
tikėjo ypatingu Marijos šventumu iki Kristaus pradėjimo Jos 
įsčiose. Bet Ortodoksų Bažnyčia niekada nepripažino katali-
kų dogmų, o kai kurie teologai, pavyzdžiui, Vladimiras Los-
kis, netgi laikė katalikų dogmas klaidingomis.

Pamaldumo skirtumai
Ortodoksų priešiškumo katalikų dogmoms ištakas turė-

tų atskleisti dogmų kontekstas ir jų padariniai. Pirmiausia 
derėtų atkreipti dėmesį į faktą, kad katalikų praktikuojama 
nuolatinė, medatyvi malda – Rožinys, – kurioje kreipiamasi 
į Mergelę Mariją. O ortodoksų analogiška malda – Jėzaus 
malda – yra kreipimasis į Jėzų. 

Katalikų pamaldumui būdinga bažnyčių, koplyčių centre 
virš altoriaus kabinti Marijos paveikslus, statyti specialias ko-
plyčias su Marijos paveikslais ir statulomis. Didžiausias kata-
likų radijo stočių tinklas vadinasi Marijos radijas, o popiežius 
Jonas Paulius II Marijos širdžiai paaukojo visą pasaulį. 

Ortodoksai turi Marijai dedikuotus paveikslus (ikonas), 
specialias maldas (akatistus), liaudies dainas, tačiau pamal-
dumo mastai – nepalyginami. Pakanka palyginti ortodoksų 
ir katalikų švenčių skaičių.

Ortodoksų kalendoriuje Marijos šventėms priklauso 4,5 iš 
�2 didžiausių švenčių (Jos gimimas; įvesdinimas į Šventyklą; 
Apreiškimas; Užmigimas ir Kristaus paaukojimas Šventy-
kloje, kuris yra tiek Marijos, tiek Kristaus šventė). Visuotinis 
Romos kalendorius numato �7 iškilmių, iš kurių Marijai skir-
tos 4, tačiau tradiciškai Marijai taip pat skirtas visas gegužės 
mėnuo, o visas spalis – Rožiniui (Marijos maldai). Didelis pa-

maldumas Marijai liudija, kad Ji katalikams yra atskira figūra, 
kurios ryšys su Jėzumi tampa vis labiau paslėptas.

Marija Rytų ir Vakarų ikonografijoje
Pažvelkime į populiariuosius Marijos širdies paveikslus – 

Guido Reni „Ėmimą į dangų“ (�58�), Giovanni Battistos 
Salvi da Sassoferrato „Mergelę Mariją“ (��4�–��5�). Pa-
lyginkime juos su bet kuriomis ortodoksų ikonomis (Axion 
Estin, Kykkos, Vladimirskaja, Panagia Chrysafitissa...). Dogmi-
nio turinio požiūriu negalime neatkreipti dėmesio į tai, kad 
katalikų paveiksluose Marija dažnai vaizduojama viena, 
kaip savarankiška religinė figūra, o ortodoksų ikonografijoje 
ji beveik visada vaizduojama su Jėzumi ant rankų, kartais 
net žiūrinti ar rodanti pirštu į jį. Būtinas bet kurios Marijos 
ikonos atributas – graikiškas užrašas ΜΡ ΘΥ (Μητηρ Θεου – 
Dievo Motina), liudijantis tą patį faktą, kad Marija yra svar�), liudijantis tą patį faktą, kad Marija yra svar�, liudijantis tą patį faktą, kad Marija yra svar-
bi kaip Dievo Motina, kaip Kristaus įsikūnijimo indas.

Ortodoksų ikonografija istoriškai kaip teologiniu pamatu 
rėmėsi Kristaus įsikūnijimo dogma. Įsikūnydamas Kristus 
tapo žmogumi ir pašventino materiją, todėl materijoje tapo 
įmanoma vaizduoti Dievą (tapusį žmogumi). Dievo Motinos 
ikonos, vienas populiariausių ikonografinių žanrų, tapo šios 
dogmos ir Efezo Theotokos dogmos plėtote – ortodoksų iko-
nografijoje mariologija ištirpsta kristologijoje.

Katalikų mene Marija dažnai vaizduojama be kūdikio ant 
rankų. Ortodoksams Marija visada yra Motina arba Gimdy-
toja, katalikams visų pirma Ji – Mergelė. Jos veidas skais-
tus, akys tyros. Ji gali būti karūnuota kaip Visatos Karalienė, 
šalia Jos galvos gali būti žvaigždės, o šalia kojų – mėnulis, 
simbolizuojantys, kad Ji – atskira apokaliptinė figūra.

Tiek katalikų, tiek ortodoksų liturgijoje per Marijos šven-
tes galime išgirsti skaitinius, kaip „Išmintis pasistatė namus“ 
(Pat �, �–�), arba Išminties žodžius, kad „Viešpats turėjo 
mane [Išmintį] savo kelio pradžioje, prieš visus savo dar-
bus“ (Pat 8, 22). Marijai išties skiriamas ypatingas vaidmuo 
kūrinijos istorijoje, tačiau, bent pagal kai kurių katalikų trak-
tuotę, šis vaidmuo tampa dar labiau išaukštintas.

Ortodoksai šiuose skaitiniuose Išmintimi paprastai laiko 
Kristų, Mariją – Jo „pasistatytais namais“, o katalikų teolo-
gijoje aptinkamas požiūris, kad Marija ir yra Dievo Išmintis. 
Arkivyskupas Fultonas Sheenas rašo: „Štai kodėl per amžius 
krikščionių [katalikų] liturgija Jai taikė šiuos Patarlių kny-
gos žodžius. Nes Ji yra tai, kuo Dievas norėjo, kad būtume 
visi. Ji kalba apie Save kaip apie Amžinąjį Provaizdį Dievo 
Prote (Eternal Blueprint in the Mind of God), apie Tą, kurią 
Dievas mylėjo, iki Ji tapo kūriniu. Ji vaizduojama kaip esan-
ti su Juo ne tik kūrinijoje, bet dar iki pasaulio sukūrimo. Ji 
egzistavo Dievo Prote kaip Amžinoji Mintis, kol dar neeg-
zistavo jokios motinos. Ji yra Motinų Motina – Ji yra pirmoji 
pasaulio meilė.“ Čia išryškėja pagrindinis katalikų mariolo-
gijos bruožas, kuris atrodo įtartinas ortodoksų teologams.

Georgijaus Florovskio teigimu, ortodoksų teologijoje gaji 
šv. Grigaliaus Nazianziečio (IV a.) maksima „kas prisiimta, 
tas išganyta“. Kristus priėmė visą žmogaus prigimtį, kūną, 
sielą, protą, todėl visą ir išganė. Jei kas būtų neprisiimta, 
nebūtų išganyta. Tačiau jeigu Marija buvo tokia ypatinga, 
kad dar iki pasaulio sukūrimo buvo išskirtinė, neaiški tampa 
Jos prigimties bendrystė žmonijos prigimties atžvilgiu. Kad 
išganytų žmoniją, Kristus turėjo gauti iš Marijos žmogaus 
prigimtį; kad Ji galėtų suteikti šią prigimtį, Ji turėjo būti 
kaip visi. Ortodoksų teologijoje ši priešprieša tarp Marijos 
bendrumo su žmonija ir Jos ypatingo šventumo lieka anti-
nomijos, neišsprendžiamo prieštaravimo lygmens. Katalikų 
pamaldume iškeliamas Jos ypatingumas: Ji buvo išrinkta dar 
iki pasaulio sukūrimo, tobulai skaisti ir nekalta dar iki Kris-
taus pradėjimo, nuo savo atsiradimo šv. Onos įsčiose mo-
mento, Ji liko tobulai šventa ir po Kristaus žengimo į dangų, 
pati tapdama Visatos Karaliene. Ortodoksų teologijoje Ji vi-
sada lieka DIEVO Motina, t. y. Jos titulas priklauso nuo kito 
asmens. Katalikų teologijoje ji tampa Nekaltąja Mergele.

Pasyvumas ir pasija katalikų mene
Palyginkime vieno Dievo Motinos gyvenimo epizo-

do vaizdavimą katalikų ir ortodoksų mene – Apreiškimą, 
kai arkangelas Gabrielius apreiškė, kad Ji pradėsianti iš 
Šventosios Dvasios ir pagimdysianti Jėzų. Tarp graikų, 
rusų, gruzinų ir netgi koptų ikonų, vaizduojančių šį epi-
zodą, atrasime ne tik stiliaus pagrindų, bet ir siužeto ben-
drystę – daugelis ikonų, nesvarbu, kokio ikonografo būtų 
nutapytos, laikysis kanoninės scenos formos (arkangelas iš 
kairės, Mergelė Marija – iš dešinės ir t. t.). Ikonose domi-
nuoja atvirkštinės perspektyvos principas – objektai, kurie 
yra arčiau, vaizduojami mažesni nei esantys toliau; objektų 
didį dar lemia jų svarba.

Greta pasidėkime katalikų paveikslus – Mikelandželo, Lu-
cos Giordano, Giovanni Battistos Piazzettos ar kitų. Į akis 
bemat krenta paveikslų realizmas, trimatės erdvės gyvumas, 
perspektyva. Vakarietiškas paveikslas bando įtraukti stebė-
toją į įvykių sūkurį vaizduodamas sceną taip, tarsi žiūrovas 
pats ją matytų. Kai kurios scenos detalės gali būti dirbtinai 
išgražintos, kad sukeltų didesnę egzaltaciją, afektą (ypa-
tingos veikėjų pozos, šviesa, papildomi „angeliukai“). Tai 
visiškai priešinga ortodoksų ikonografo intencijai, jo ikona 
stengiasi įtraukti stebėtoją į įvykį simbolių kalba – ikona tik 
nurodo įvykį, kalbėdama abstrakcijomis ir trafaretais, visiš-
kai sunaikindama autoriaus individualybę. Gera ikona neturi 
autoriaus – jos autoritetą laiduoja senumas, tradiciškumas ir 
gebėjimas nurodyti tą tikrovę, kurią ji vaizduoja.

Skirtumas tarp ikonos ir katalikų švento paveikslo pana-
šus į skirtumą tarp katalikų ir ortodoksų liturginės muzikos. 
Jei paklausytume tradicinės graikų Theotoke Parthene ir 
Franzo Schuberto Ave Maria (paprastai atliekamos pagal 
Ferenzo Liszto harmonizaciją), bemat išgirstume, kokia sa-
votiškai tolima žmogaus emocijoms yra Theotoke Parthene 
ir kokia emocijas stimuliuojanti yra Ave Maria. Tradicinėje 
ortodoksų muzikoje pasitelkiamas tik vokalas, katalikiškoji 
muzika afektui padidinti naudoja muzikos instrumentus. Ji 
siekia padėti žmogui išgyventi, sukeldama jam tas emocijas 
ir potyrius, kurie turėjo būti vaizduojamoje situacijoje. Orto-
doksų liturginė muzika naudojasi ikoniškumu kaip priemo-
ne – bizantinė muzika taip pat piešia paveikslą (žemesniems 
būties lygiams naudojamas žemesnis garsų registras, aukš-
tesniems – aukštesnis), tekste vartojama simbolinė, poetinė 
kalba, melodija orientuota ne į žmogaus emocinį atsaką, o į 
teksto turinį – todėl giesmės gana nemelodiškos.

Ortodoksų mene dominuoja beaistriškumo (gr. apatheia) 
idealas. Dievo Motina yra virš žemiškųjų aistrų, geidulių. 
Ji vykdo Dievo valią, yra išganymo plano dalis per Kristaus 
gimdymą ir dalyvavimą jo gyvenime.

Katalikų mene dominuoja pozityvi aistra, pasija ir Marijos 
pasyvi kančia. Nekaltoji Mergelė vykdo Dievo valią ir, vyk-
dydama ją, kaip ir Kristus, tampa kankine – Jos sielą perveria 
kalavijas (Lk 2, 35). Kristus kenčia aktyviai, Jis kankinamas 
ant Kryžiaus, o Marija kenčia pasyviai, stebėdama nukryžiuo-
jamą Jėzų; Ji kenčia atjausdama, patirdama com-passio, ken-
tėjimą�kartu (o kai kurie katalikų teologai drįstų Ją pavadinti 
ir Kartu�Išpirkusiąja, Coredemptrix). Katalikiškas paveikslas 
siekia sukelti pasiją ir jo žiūrovui, kad ir šis prisidėtų prie 
pasyvios kančios. Besimeldžiantysis Rožinį taip pat bando 
išgyventi šią pasiją, dažnai kaip pamaldumo techniką pasi-
telkdamas Kristaus gyvenimo scenų įsivaizdavimą, tarsi ma-
tydamas viską pasyvios stebėtojos�kankinės Marijos akimis.

Apibendrinimas
Mūsų trumpas palyginimas tam tikra prasme taip pat ape-

liuoja į skaitytojo jausmą. Neįmanoma apibrėžti ortodoksų ir 
katalikų mariologijos skirtumų remiantis vien racionaliomis 
kategorijomis – jie apima ir estetikos, ir skonio, ir religinio iš-
gyvenimo sritį. Kita vertus, pasitelkus kontrastą iškelti skirtu-
mai bent iš dalies nunyktų, jei lygintume gretimas, pavyzdžiui, 
lenkų katalikų ir Vakarų Rusios ortodoksų tradicijas. Straips-
nyje katalikų ir ortodoksų Marijos įvaizdžių skirtumai buvo 
susieti su pamatiniais dvasingumo orientacijos skirtumais, o 
analizė atskleidė šiuos pagrindinius įvaizdžio skirtumus:

1. Maldos praktikoje. Ortodoksų Bažnyčios nenutrūksta-
ma malda, naudojantis specialiomis technikomis, nukreipta 
į Jėzų, o katalikų – į Mariją. Maldoje katalikas gali žvelgti 
tarsi „Marijos akimis“, Jai meldžiamasi kaip kone savaran-
kiškai religinei figūrai. 

2. Dogminiame mokyme. Nekaltojo Prasidėjimo ir Ėmimo 
į dangų dogmų nėra stačiatikybėje. Nors pats Marijos Ėmimas 
į dangų yra pripažįstamas Rytuose, tikima, kad ji pirmiausia 
mirė (užmigo). Katalikai akcentuoja ne mirties, o paėmimo 
įvykį. Su Nekaltuoju Prasidėjimu susijusios Marijos savybės 
pabrėžiamos katalikų pamaldumo tradicijose, o su Ėmimu į 
dangų galima sieti Jos anapusinį, kitonišką pobūdį.

3. Dvasingume. Katalikybėje Marija lydi Kristų ir Jo kan-
čią išgyvena kartu, pasyviai. Tai itin svarbu pamaldumui, kai 
tikintysis tapatinasi su Jos išgyvenimais.

4. Metafiziniame Marijos portrete. Katalikybėje Mari-
jai suteikiamas didelis mistinis vaidmuo. Stačiatikybėje Dievo 
Išmintis – tai Kristus, o katalikybėje Išmintimi ir Visatos Kara-
liene vadinama Marija.

Pažymėtina, kad Ortodoksų Bažnyčioje Marijos titulai 
pabrėžia Jos motinystę, o katalikų – nekaltumą. Galbūt dėl 
Marijos figūros savarankiškumo katalikybėje iškilo ir šv. 
Juozapo asmuo, daugeliu atžvilgių pamirštas Rytuose.

– GINtaRas sUNGaIla –



2017 m. spalio 6 d. Nr. 19 (1275) 15ŠIAURĖS        ATĖNAI atsIMINIMaI

malonė
Pirmo sąmoningai suvokto nedoro poelgio ir gėdos 

jausmo išgyvenimo prisiminimas lydi mane nuo ketve-
rių metų. Vaikystėje nesunkiai atpažindavau vidinį balsą, 
perspėdavusį: 

 – ...tai – bjaurastis!
Įsiklausydavau, kartais svyruodavau, o būdavo, jau šiek 

tiek paaugusi, atsikirsdavau: 
– ...ir tegul.
Kentėjau dėl tokių pasirinkimų, gailėjau savęs, pykau 

ant visų, šalia esančių, bet neatgailaudavau, nes nežino-
jau, ką reiškia atgaila, kaip ir kitas žodis – nuolankumas. 
Nors augdama negavau jokio pradžiamokslio apie dva-
sinį ugdymąsi ar sąžinės formavimą, išskyrus mamos 
meilę, galiu sakyti, kad ėjau apgraibomis, bet ne viena: 
patyriau Šventosios Dvasios globą ir vedimą. Žvelgdama 
atgal atpažįstu švelnius prisilietimus, bandymus padėti, 
apsaugoti, kalbėti per skaitomas knygas, sutiktus žmones, 
matytus meno kūrinius; laikui bėgant šie momentai tik 
labiau išryškėjo.

Prisimenu kino filmą, kurį žiūrėjau dar mokydamasi vi-
durinėje mokykloje. Filmas nespalvotas, bet antros serijos 
pabaigoje netikėtai randasi spalvos, kai per visą plačia-
formačio ekrano ilgį rodomi freskų ir ikonų fragmentai, 
o prieš apstulbusių žiūrovų akis plaukia šešių šimtų metų 
senumo tapybos darbai. Spalvos skaisčios, jų dermė to-
bula, linijos grakščios, freskų personažai įkūnija darną ir 
harmoniją – filmas paliko neišdildomą įspūdį, tai buvo 
vienas iš gražiausių tuo metu matytų kino filmų. Lėta lai-
ko tėkmė, neįtikėtinai erdvios tolimosios panoramos, api-
mančios dangų ir žemę; vien scena su oro balionu, pasiūtu 
iš ožkenų ir avikailių, užima kvapą. Po penkiolikos dvi-
dešimties minučių peržiūros išsigandau, kad seansą kino 
teatre gali nutraukti, jei salėje liksiu viena; pirmai serijai 
net neįpusėjus, žmonės kilo iš savo vietų, bildėdami me-
dinėmis atlenkiamų kėdžių sėdynėmis, ir ištisomis eilėmis 
ėjo lauk iš kino teatro – filmas juos nuvylė. Galiausiai iš 
maždaug trisdešimties vėlų rudens vakarą į kino peržiūrą 
atėjusių liko keturi. Ir aš. Kino mechanikas nedrįso nu-
traukti seanso (taip elgdavosi, jei salėje likdavome tik pa-
augliai), žiūrėjome filmą iki pabaigos, kai ekrane suspindo 
angelų veidai. Filmas vadinosi „Andrejus Rubliovas“.

Apie tapytoją Andrejų Rubliovą, garsiosios ikonos 
„Švenčiausioji Trejybė“ autorių, metraščiai užsimena 
šykščiai: įstojo į vienuolyną, davė tikėjimo įžadus, tapė 
ikonas. Taip pat mini, kad vienuolis Andrejus yra nuo-
lankus. Keista, kodėl metraštininkas pabrėžia tai, nes visi 
vienuoliai yra nuolankūs, duoda klusnumo, skaistumo ir 
neturto įžadus, bet Andrejus Rubliovas išskiriamas iš tarpo 
kitų vienuolių, tapiusių ikonas, įrašant – buvo nuolankus. 
Tai ir viskas, kas žinoma, net dailininko vardas netikras, 
prisiimtas jau davus įžadus. Išlikę kūriniai vėliau užtapyti, 
restauruoti, atidengti ir vėl užtapyti, nes išgąsdino stačia-
tikių sinodo hierarchus – tokių ikonų būti negali!.. Vėliau 
dar kartą restauruoti; po šešių šimtų metų jie vis dar jaudi-
na žmones, skatina juos mąstyti apie dieviškumo prigimtį. 
Kaip tai įmanoma? Kaip vienuolis, gyvenęs keturiolikta-
me amžiuje ir vadintas nuolankiu, galėjo tapyti ikonas, 
nesilaikydamas Bažnyčios nustatytų kanonų?!. Filmo kū-
rėjai ieško atsakymo į šį klausimą. Pasakojimas susideda 
iš aštuonių kino novelių, kiekviena jų apima vieną nuspė-
jamos biografijos tarpsnį. Aktorius Anatolijus Solonicy-
nas, kurdamas vienuolio vaidmenį, bando suvokti žodžio 
„nuolankumas“ prasmę, žodžio, kuris mano vaikystės me-
tais buvo visiškai ištrintas iš žodyno arba suvokiamas kaip 
silpnumas, netgi bailumas. Solonicynas kuria personažą, 
kuris, išlikdamas nuolankus, neatrodo nei silpnas, nei su-
gniuždytas, kuria mąstančio, jautraus, kenčiančio žmo-
gaus įvaizdį, mylinčio, rodosi, neįmanomo žiaurumo bei 
smurto akivaizdoje, – toks ir buvo režisieriaus sumany-
mas, aktorius puikiai atlieka šį vaidmenį. Filmas „Andre-
jus Rubliovas“ atspindi režisieriaus kūrybinę biografiją. 
Statydamas kino filmus, gaudamas valstybės finansavimą 
ilgametražiams pastatymams (o tai milžiniškos lėšos), An-
drejus Tarkovskis nesukūrė tarybinių filmų; septyniuose 
ilgametražiuose kino darbuose nėra nė vieno kadro ar pla-
no, kuriame galėtume išvysti to laikotarpio miesto panora-
mą, daugiabučių rajoną ar kitą sovietinės realybės ženklą. 
Paradoksalu, kad, būdamas tarybiniu menininku, atsto-
vaudamas savo darbais Sovietų Sąjungai tarptautiniuose 
kino festivaliuose, jis išvengė realybės, kurioje gyveno ir 
kūrė, o visgi žiūrovai tapatindavosi su Tarkovskio hero-
jais, jo kino filmus vadino kultiniais. Skaičiau ir žiūrėjau 
vaizdo įrašuose pokalbius su šiuo menininku – jis pasa-
koja apie kūrybą, bet nepamenu, kad būtų kalbėjęs apie 
SSRS santvarką, nors ��84 m. paprašė politinio prieglobs-

čio Prancūzijoje; šis režisieriaus sprendimas turėjo didelį 
rezonansą visuomenėje.

Suprasti ikonų tapytojo ir vienuolio Andrejaus Rublio-
vo gyvenimo dramą, suvokti jo meilės prigimtį būdama 
penkiolikos metų nepajėgiau, bet įstengiau patikėti akto-
riaus Solonicyno sukurtu personažu, gaila, kad neturėjau 
galimybės apie filmą su kuo nors pasikalbėti, į seansą nu-
ėjau viena. Vėliau, kai gyvenau Vilniuje, užėjusi į Bernar-
dinų bažnyčią, aš ir vėl stebėjausi:

– ...apie kokią meilę mišių metu kalba kunigas?
Skaistumo įžadus davęs kunigas vienuolis aiškino 

gausiai susirinkusiems žmonėms apie meilę, kokios aš, 
gyvendama santuokoje, nepažinau, vadino tai, ką skel-
bė iš sakyklos, Dievo meile. Ateidavau sekmadienio 
popietėmis, studijų draugės pakviesta, mačiau jaunus ir 
senus žmones, priklausančius įvairiausiems socialiniams 
sluoksniams, tikinčius, praktikavusius okupacijos metais 
ir naujai atsivertusius į katalikybę. Nepriklausiau nė vienai 
iš šių grupių; klausydavausi Juliaus Sasnausko pamokslo 
lyg talentingai surežisuoto (sužaisto) etiudo ar improviza-
cijos, tai, ką girdėjau, domino, traukė, paliesdavo asme-
niškai, bet nesimeldžiau, tik stebėjau – stebėjausi... Rytais 
vienoje iš koplyčių vienuoliai aukojo mišias. Koplyčioje 
suklotos naujos medinės grindys, sumūryta krosnis, bet 
bažnyčia vis dar nešildoma ir apgriuvusi. Pro išdužusius 
langus skraidė paukščiai, o po presbiteriją išdidžiai vaikš-
čiojo brolių globojama raina katė. 

– ...taigi jie – pranciškonai!.. – šypsodami kalbėjo pa-
rapijiečiai.

– ...jie gi švento Pranciškaus sekėjai!
Man patiko bažnyčia, netrukdė sienos ištrupėjusiu tin-

ku, vengiau oficialaus šventumo, jaučiau alergiją fasadi-
nei religijai: tai melagingų sovietinių švenčių ir grėslių 
raudonųjų paradų palikimas, kurio ne iš karto pavyko at-
sikratyti. Mano mąstymas regimasis, vaizdai ilgam įsiker-
ta į atmintį. Bernardinai traukė turistus ir miesto svečius, 
per trumpą laiko tarpą šventovė tapo veikiančia bažny-
čia – tai įvyko visų akivaizdoje ir darė įspūdį. Gyvenome 
Paupio gatvėje, kasdien praeidavau pro šalį, sekmadie-
niais lankiau mišias.

Saulėtą vasaros popietę, ne pamaldų metu, užėjau į Ber-
nardinus. Mačiau būrį dvasininkų, išeinančių iš koplyčios, 
visi vilkėjo savo luomui įprastą aprangą, kai kurių suta-
nos buvo apjuostos spalvotomis juostomis ir susagstytos 
ryškiomis sagutėmis, abitais vilkintys pranciškonai lydė-
jo svečius. Vienas vyras atsiskyrė nuo grupės, kiti stebėjo 
ir laukė jo. Pamenu šį įvykį, lyg būčiau žiūrėjusi į tai, 
kas vyko, iš šalies: mačiau, kaip kresnas (netgi apkūnus) 
žilas dvasininkas artėja, kaip jis, klupdamas ir kliūdamas 
sutanos skvernais už begalės sustatytų suolų, iriasi ener-
gingai švytuodamas į priekį ištiesta ranka; suolai paprasti, 
sukalti iš šviesių nedažytų, tik nuobliuotų lentų – klauptus 
restauravo vėliau, – mačiau save tuščioje bažnyčioje, už-
siglaudusią už aukštos kolonos, su nuostaba žvelgiančią į 
nerangiai, bet ryžtingai judantį, juodai vilkintį vyrą – esa-
me žmonės, todėl galime prieiti vieni prie kitų, paimti už 
rankos, užkalbinti. 

 – ...kodėl delsi? 
Kažkas įtrūko per keletą sekundžių, kažkas, kas neleido 

man, sulaikydavo, trukdė anksčiau prieiti prie vieno kurio 
iš pranciškonų ir paklausti: 

– ...kaip pasiruošti Pirmajai Komunijai?
Po poros mėnesių priėjau ir paklausiau, bet apsispren-

džiau tuomet. Ne dėl paveikslėlio, kurį padavė man sutana 
vilkintis vyras, galėjau paveikslėlio neimti, vėliau išmo-
kau atsisakyti; jie visi sukurti iš kilnios intencijos, ranka 
nekyla išmesti, o saugoti ne visuomet yra galimybių. Ir 
šis buvo primityvus, blanki rusvai pilka akvarelinė repro-
dukcija, pusės standartinio atviruko dydžio, sentimenta-
lus piešinėlis, vaizduojantis devyniolikto amžiaus kaimą 
kalnuose, į medines namelio duris beldžiantį jauną vyrą 
banguotais, ant pečių krentančiais plaukais. Mačiau tokių 
piešinėlių, po jais būna užrašas: „...štai aš stoviu prie durų 
ir beldžiu...“ (Apr 3, 2�). Kortelėje tradicinės citatos iš 
Apreiškimo Jonui knygos neradau, tik kitoje pusėje juo-
du rašalu ranka užrašyta: „...noriu Jėzų pažinti, pamilti 
ir sekti juo.“ Man sunku tiksliai išversti paskutinį žodį 
naśladować (įrašas lenkų kalba) – mokytis, pakartoti, pri-
imti, – ateidama į pamaldas mačiau žmones, priimančius 
Komuniją, jie maitinosi Dievo kūnu. Žemiau kortelėje 
nurodytas vardas, pavardė ir titulas – Prymas Polski.

Tai ne vienintelis kartas, kai kažkas iš praktikuojančių 
katalikų atsisuko į mane veidu; per ramybės palinkėjimą 
žmonės nuoširdžiai pažvelgdavo į akis, nusišypsodavo, aš 
atsakydavau šypsena, paspausdavau man ištiestą ranką, 

bet visgi stipriai jutau mus skiriančią ribą, buvome „aš“ 
ir „jie“. Iš pradžių jausdavausi nejaukiai, nes nesupratau, 
kodėl žmonės stojasi ir klaupia, ateidavau kaip į spektaklį 
ar paskaitą, nenorėjau įžeisti melstis susirinkusiųjų, todėl 
atsistodavau ir atsiklaupdavau, tačiau jaučiau diskomfortą 
dėl tokio savo elgesio, po to ilgai, ištisais mėnesiais nei-
davau į bažnyčią. Mus skirianti riba buvo vidinė, ją ne-
jučiomis brėžiau pati, lyg kreidos ratą – aš nustatinėjau 
žaidimo taisykles, buvau įpratusi taip elgtis, nemokėjau 
kitaip. Kartą kunigas pakvietė prieš maldą „Tėve mūsų“ 
visus esančius bažnyčioje žmones susiimti už rankų. Gal-
būt jis kviesdavo dažnai, gal nuolatos, ateidavau retkar-
čiais ir tik todėl, kad gyvenome netoliese. Kunigas taip pat 
nulipo prie pirmoje eilėje sėdinčių žmonių, ištiesė jiems 
abi rankas, kad padrąsintų visus į pamaldas susirinkusius. 
Iš dešinės šalia manęs sėdėjo sena moteris. Mačiau anks-
čiau ją gatvėje, atkreipiau dėmesį, nes buvo per pusiaują 
taip sulinkusi, kad nepajėgė tiesiai vaikščioti – matėsi tik 
viršugalvis ir nugara. Ji ir žiemą lankydavosi Bernardi-
nuose, nors greta vykdavo pamaldos Šv. Onos bažnyčio-
je. Ši bažnyčia nebuvo smarkiai šildoma, bet su langais, 
žiemą ištverti valandą Bernardinuose reikėjo pasiryžimo. 
Matydavau, kaip, eidama šaligatviu, sustoja ir nubraukia 
atgalia ranka panosę, pasigraibiusi ir kažko neradusi ki-
šenėse. Kunigui paprašius paduoti vieni kitiems rankas, 
pajutau vidinį pasipriešinimą: buvau tikra, kad senosios 
moters ranka yra šlapia ir snarglėta. Supykau ant kunigo – 
juk atėjau tik pasiklausyti!.. Reikėjo sėstis gale, pati kalta, 
bet kunigas Julius Sasnauskas neaukštas, o man svarbu 
buvo dar ir matyti. Sėdėjau per vidurį, suolai ilgi, žmo-
nių sausakimša bažnyčia, glaudžiai susėdus šilčiau. Ne-
drįsau tuomet išeiti, nesiryžau brautis tarp eilių, įveikiau 
save (pasižadėjau kojos daugiau nekelti į Bernardinus) 
ir paėmiau man iš dešinės ištiestą ranką. Moters delnas 
buvo sausas, šiltas ir švarus; kažkokiu nesuvokiamu būdu 
jaučiau, kad senutės plaštaka yra daug kartų švaresnė nei 
mano, apstulbusi žvelgiau į jos veidą, pirmą kartą mačiau 
akis, kai linkėjo man ramybės. Iki šiol menu persmelkusį 
gėdos jausmą dėl savo liguisto įtarumo, ilgai mąsčiau, kaip 
smarkiai esu veikiama išankstinių nuomonių ir įsivaizduo-
tų baimių. Įsiminė rimtas, mąslus seno žmogaus žvilgs-
nis, akys moters, kantriai, be menkiausio nepasitenkinimo 
atšvaito veide nešančios savo kryželį, po kuriuo sulinko 
pečiai. Kunigas bandė žmonėms apčiuopiamai pasakyti, 
kad bažnyčia – tai drauge besimeldžiantys žmonės, ir jam 
pavyko: aš išgirdau, bet ar supratau? Tuo metu pirkau ir 
skaičiau visą man prieinamą literatūrą apie krikščionybę, 
jos nebuvo labai daug. Biblijos neskaičiau, buvau tvirtai 
įsitikinusi (dar viena išankstinė nuostata), kad Biblija ne 
man, aš nieko skaitydama nesuprasiu. Mąsčiau apie meilę, 
brolių pranciškonų gyvai liudijamą ir skelbiamą Bernardi-
nuose iš sakyklos, girdimi Šventojo Rašto žodžiai jaudino, 
lietė širdį. Įsiminė kunigo pranciškono Algio apsilanky-
mas mūsų namuose, kai suteikė Ligonių patepimą ser-
gančiai mamai: buvome penkiese – mama, sesuo, sūnus, 
kunigas ir aš, ilgai kalbėjomės susėdę. Laukiau, svarsčiau, 
neskubėjau ką nors keisti savo gyvenime, nors kantrybe 
nepasižymiu, esu veiksmo žmogus. Keisti turėjau ką, bet 
apsipratau, skendau darbuose, neturėjau laiko: slaugiau 
mamą, ruošiausi dokumentinio filmo premjerai, dirbau 
prie šio projekto ne vienus metus, rengiau didžiulę parodą, 
laikiau egzaminus, ruošiausi ginti pedagoginį laipsnį. 

Visgi seno dvasininko iš Lenkijos uolumas, taip atkak�
liai siekiant išdalinti atsivežtas korteles, galbūt jo malda 
(aš nežinau, kaip vyksta stebuklai) davė vaisių – VIEŠ-
PATS prisilietė prie mano baimių, iš tiesų pasibeldė, su-
teikė troškimą atsiverti gyvenimui; girdėjau sakant, kad 
tikėjimas yra Dievo Malonė. Mano gyvenimiškoji patir-
tis, iki gaunant šią dovaną, pačiai neatrodė beprasmė; au-
gau be tėvo, dėl mamos pasiaukojimo įgijau išsilavinimą, 
pajėgiau rūpintis šeima: patikėti, kad galiu gyvenimą pa-
prasčiausiai atiduoti į Dievo Tėvo rankas, reikėjo drąsos 
ir ryžto – VIEŠPATS suteikė ir viena, ir kita.

Mačiau dešimtis originalų, nutapytų Biblijos siužetais, 
kuriuos sukūrė garsiausi pasaulio tapytojai, ir nė vienas 
iš jų nepaskatino užduoti sau klausimo: kas man yra Jė-
zus Kristus? Tik mažytis neskoningas plėvele padengtas 
atvirukas, perduotas apkūnaus (dvasingumą tuomet sie-
jau su askeze ir pasninku) seno dvasininko; jis neištarė 
nė žodžio, padavęs kortelę, nusilenkė, kaip dera tarnui, ir 
nuėjo. Rašydama šį pasakojimą stengiuosi elgtis panašiai, 
darau tai, ką galiu, ir tik tiek, kiek įstengiu.

– Rūta KaPOčIūtė –
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marysia
Tą butą išsinuomojai daug negalvodamas – vieta ir kai�ą butą išsinuomojai daug negalvodamas – vieta ir kai-

na tiko, kaip tik buvai įsidarbinęs sanitaru, per pažįsta-
mus, puse etato, dar pažadėjo pridėti tėvai. Nebuvo labai 
svarbu, kur grįžti nakvoti, nes mokytis reikėjo daug, an-
tras medicinkės kursas, bet iškart kilo problemų su Inga – 
butas jai nepatiko, suraukė nosį vos įžengus: sena maniera 
raštuotais kilimais nukabinėtos sienos, koridorius išklotas 
Lenino aikštės raudonumo danga, sugėrusia visą buvusių 
šeimininkų gyvenimą: plaukus, pleiskanas, riebalus ir ai-
bę dulkių. Pirmiausia ji išmetė pūkuotą kilimėlį, apjuo-
susį unitazą, su daug įtartinų dėmių, suspaudusi dviem 
pirštais išnešė į konteinerį, – taigi, baisinga švaruolė. Fi-
lologė, susipažinot bare, kažkaip dar nebuvai pasirengęs 
rimtesniems santykiams, bet šokot ir tu padarei jai įspūdį, 
kažką pacitavęs iš Dostojevskio, ji kaip tik buvo neseniai 
perskaičiusi „Pažemintuosius ir nuskriaustuosius“, o tu 
puikiai prisiminei siužetą, bet ne todėl, kad jis būtų tau 
patikęs, o tiesiog niekaip nesupratai to bičo, kuris visą 
romaną taip ir negavo pasimylėti, tik lakstė iš vienų na-
mų į kitus, pasakodamas, kaip kas kur buvo, – keistuolis, 
jo vietoje nesusilaikytum nepridėjęs ko nors nuo savęs. 
Ji rimtai susižavėjo tavimi, juolab pasirodei jai panašus į 
jauną Juozą Budraitį: po to grįžęs ilgėliau tyrinėjai savo 
atvaizdą veidrodyje, nes Budraitį nuolat painiodavai su 
Adomaičiu. Negyvenot kartu, tiesiog leisdavot laisvalai-
kį, o dabar, vasarą, vykdavot prie Balžio susigrūdę kaip 
silkės į beplyštantį pusiau keturioliktą, bet tik jai atėjus, o 
ateidavo ji dažnai, pasipildavo priekaištų lavina – Lenino 
aikštės dangą galų gale turėjai nuimti ir Inga nupirko, ta-
vo akimis, ne ką mažiau šlykščią pilką, ir dabar negalėjai 
ramiai nusinešti puodelio kavos į kambarį, nes ant tos vel-
nio dangos matėsi kiekvienas lašas ir reikėjo saugoti, kad 
neišlaistytum. Tiesa, jau antrą savaitę pati Inga netyčia iš-
pylė vyną ir tada ją guodei ir net padėjai išvalyti, užbėręs 
ant dėmės druskos. Žymė vis tiek liko, o buto šeimininkė, 
Marysia, Vilniaus lenkė, šnekėdavusi keistu lietuvių ir 
lenkų kalbų kratiniu, kartą per mėnesį ateidavusi pasiimti 
nuomos, po to tau priekaištavo dėl Lenino aikštės spal-
vos, kuri neva buvusi daug praktiškesnė, o juk negalėjai 
pasakyti, kad dėl to kalta tavo mergina, juolab nepasakei, 
kad ta danga dvokė, – senu įsigėrusiu šlapio šunio kailio 
ir prakaituotų kojų šuto mišiniu, aišku, pats nebūtum su-
galvojęs, tai vis Ingos palyginimai – ji mėgdavo vaizdin-
gus palyginimus; sakydavo, kad tame bute jaučiasi tarsi 
suvyniota į tą dulkiną sintetinį bordo ir juodos spalvos 
kilimą, negana to, prašydavo, kad šlapintumeisi atsisėdęs, 
atseit prancūziškai, dėl ko tu pasimuistęs sutikai, nes juk 
šlavinėdavosi ir valinėdavosi tavo irštvoje, lyg ten būtų 
jos namai. Jai nepatikdavo, kad šeimininkė turėjo raktus 
ir galėjo bet kada ateiti, – o ši ir ateidavo, nes pati neto-
liese nuomojosi kišenės dydžio butelį su sūnumi – dribliu 
spuoguotu paaugliu, – dar mažesnį nei šis jos turimas, o 
tavo mokamos nuomos jai pakakdavo dar ir pragyveni-
mui. Didžiulė sekcija, it keverziškas traukinys, buvo nuo 
grindų iki lubų prikrauta jos daiktų, ir kai jai prireikdavo 
vieno arba kito, skambindavo tau į laidinį telefoną, o jei 
tavęs nebūdavo ir nepakeldavai, ateidavo nepranešusi – 
iš pradžių, tiesa, trumpai spustelėjusi durų skambutį. O 

vieną kartą atėjo, kai bute buvo Inga – užvažiavusi po 
paskaitų laukė tavęs, nes norėjo pasimylėti, mėgo tuos 
keistus drabužėlius, jai atrodė, kad jie erotiški, ir kaip tik 
apsivilkusi jais gulėjo lovoje, o tau visada būdavo truputį 
juokinga, – tik ir laukdavai, kol galėsi juos nuvilkti, ypač 
jei tai būdavo kažkas nėriniuoto ir nemaloniai badydavo 
kūną, nesuprasdavai, kaip Inga pakenčia juos ant savojo, 
bet ir neklausei – nenorėjai jos įžeisti, juolab tai ji darė 
greičiausiai dėl tavęs. Ir tądien Marysiai kaip tik prireikė 
kažko iš savo senų daiktų, nes jais buvo užkrautas ir bal-
konas – ten buvo seno šaldytuvo plastmasiniai stalčiai, 
keli neveikiantys siurbliai, išardytas laminuotos faneros 
rašomasis stalas, taip pat ant visos tos krūvos pavo-
jingai balansavo sena liustra – tiksliau, jos karkasas, o 
dar atskiroje dėžėje buvo sudėtos tos liustros dalys – aibė 
smailių plastmasinių liežuvėlių, įstatomų į karkasą trim 
aukštais, – tokia kaip tik kabojo tavo tėvų namuose ir kai 
jau išaugai į beveik dvimetrinį paauglį, turėdavai praei-
ti pro ją palenkęs galvą, nes jei užmiršęs užkliudydavai, 
liustra pabirdavo tais plastmasiniais liežuviais – mama 
bardavosi, o tau reikėdavo juos rinkti ir po vieną įstatyti 
atgal į triaukštį tortą.

Neaišku, ko tada prireikė Marysiai, bet ji atėjo, pati at-
sirakino ir užtiko Ingą su tais drabužėliais, o Inga pasiu-
to ir kilo skandalas – išvadino Marysią nagla sena boba, 
nors Marysia nebuvo sena, gal keturiasdešimties, ir nie-
kam negalėjai prisipažinti, kad Marysia tau patiko ir dar 
blogiau – ji tave traukė ir būtum mielai ją išdulkinęs, o 
kartais galvodavai apie ją rytiniame duše ir tada viskas 
baigdavosi labai greitai. Paprastai nuomos pasiimti atei-
davo su chalatu ir pūkuotomis šlepetėmis aukštesne pa-
kulne, chalatas būdavo ryškiai gėlėtas, aptempiantis visas 
apkūnias Marysios grožybes ir apnuoginantis gilų krūtų 
plyšį, ir fantazijose su Marysia jausdavaisi tarsi kopdamas 
į Everestą – nuodugniai tyrinėdamas tuos visus iškilimus. 
Ingai niekada to nebūtum drįsęs pasakyti – ji būtų pasiu-
tusi, o dabar jauteisi tarsi tarp dviejų ugnių, nes Inga tau 
priekaištavo namie, o Marysia skambino į laidinį telefoną 
ir, negana to, abi žliumbė. Ta diena buvo klaiki, jauteisi 
visiškai užsiknisęs, juolab darbe, kur darei klizmą, matyt, 
ją per ilgai užlaikei ir po kelių sekundžių jau visas skendė-
jai šūduose, – pats kaltas ir tokių dalykų nesureikšminda-
vai, tik troškai ramybės namie, – kaskart tokiais atvejais 
pasigailėdavai, kad susidėjai su Inga, nors buvo patogu – 
nereikėjo seksui nuolat ieškoti naujos panos, Inga buvo 
daili ir meili, ir protinga, tik nebuvai tikras, kad tau reikia 
protingos: intelektualės kartais tave tiesiog užknisdavo, 
užknisdavo tie nuolatiniai būtini pokalbiai apie gyvenimą 
ir analizės, tai, kad nebūdavo įmanoma tiesiog pažiūrėti 
filmą ar spektaklį, bet po to apie jį reikėdavo ilgiausiai 
kalbėti, ir jei tavo nuomonė nesutapdavo su josios, turė-
davai savąją pagrįsti, o jei kažkaip netyčia paaiškėdavo, 
kad jūsų požiūriai radikaliai skiriasi, likdavai kaltas, už-
knisdavo jos nuolatinės nuotaikų kaitos, tarsi tau viskas 
klotųsi savaime puikiai ir neturėtum teisės į blogą ūpą. 
Taigi, dabar tiesiog išėjai į balkoną parūkyti, o Inga vis 
dar žliumbė lovoje ir reikalavo, kad tuojau pat išsinuomo-
tum kitą butą, bet to tikrai dabar nesiruošei daryti – lau-

kė atsiskaitymai, laiko tiesiog nebuvo, be to, butas buvo 
patogioje vietoje, netoli universiteto. Balkonas, nepaisant 
viso šlamšto ir stirksančių liustros griaučių, tau patiko, 
buvo pirmame aukšte, visas apaugęs alyvomis, ir galėjai 
tiesiog išeiti parūkyti nuogas, alyvų putoms griūvant pro 
žalias grotas, nors Ingai alyvos nepatiko, jai jos dvokė 
laidotuvėmis ir šiaip buvo alergiška augalams.

Berūkydamas galvojai, jog dabar, matyt, net galėtum 
viską užbaigti, kad tik negirdėtum Ingos žliumbimo ir 
priekaištų, juolab šiandien tikrai nebesimylėsit, bet Ma-
rysiai vis dėlto pasakei, kad daugiau neateitų nesusitarusi, 
juolab priminei, kad kartą užtikai jos sūnų, vogčia atėjusį 
skambinti iš laidinio telefono. Tada užskutai jam grūšią ir 
berno neliko nė padujų, bet vis dėlto: už telefoną moki tu.

Po to Inga kurį laiką pyko ir nekėlė ragelio, bet nesu-
reikšminai – įnikai į mokslus, šlapindavaisi stovėdamas, 
o kartą nuėjęs išgerti alaus bokalo susipažinai su Loreta, 
ji buvo Ingos priešingybė – paprasta mergina, dirbo ka-
sininke, ir tiesiog kažką smagiai kalbėjotės, regis, ji pa-
sakojo apie savo katiną, o tu rijai akimis jos kūną, lyg 
vilkas jauną švelniai putnų triušelį, bet negali sakyti, 
kad nejautei kaltės dėl Ingos – vis dėlto pusė metų, ta 
kiliminė danga, o ir šiaip, bet vis viena paprašei Loretos 
telefono numerio ir, Ingai tylint dar ir kitą dieną, paskam-
binai. Triušelis skundėsi, kad buvo bloga diena, trūkumas 
kasoje, tave kažkaip sujaudino jos liūdesys, ne mažiau nei 
kūnas, ir pakvietei atvažiuoti, džentelmeniškai pasiūlyda-
mas sumokėti už taksi.

Stengdamasis negalvoti apie Ingą, ištraukei iš sekci-
jos taures, šaldytuve turėjai kelis alaus, nuėjai išsivalyti 
dantų. Staiga išgirdai, kad kažkas rakina duris, išpuolei iš 
vonios, už durų stovėjo svyruojanti Marysia – gerokai 
girta – ir vapėjo kažką apie „tą paršą, kuris ir vėl ją pali-
ko“, o tu stovėjai ir žiūrėjai į ją su išskydusia pastos pu-
ta lūpos kamputyje, žiūrėjai į jos tarpkrūtį ir tada, matyt, 
įvyko blogiausia, nes Marysia tiesiog užgriuvo ant tavęs 
ir tada jau nieko nebegalėjai padaryti – negalėjai praleisti 
tokios progos, tiesiog privalėjai kopti į Everestą.

Dar po kurio laiko pasigirdo durų skambutis, – atvyko 
Loreta, pratisai skambėjo ir laidinis telefonas – Inga pa-
galiau tau atleido. 

●

Tą vasarą daugiau neįvyko nieko ypatingo, tik pagaliau 
pakeitei butą, nauju Inga buvo labai patenkinta, nes vietoj 
kiliminės dangos ten aidėjo klaikus paleistų vidurių spal-
vos laminatas, o likusios grindys buvo išklotos plytelė-
mis, jas Inga su pasimėgavimu šveisdavo, – tas butas tau 
priminė morgą, bet bent jau Inga nebepriekaištavo. Susi-
tvarkei su mokslais, toliau dirbai, tiesa, buvai susitikęs ir su 
Loreta – tada pasakei, kad buvai išėjęs gaudyti pabėgusio 
kaimynės katino ir ji patikėjo, juolab turėjai pretekstą – 
atiduoti pinigus už taksi.

Kartais prisimindavai tą bičą iš Dostojevskio ir mintyse 
draugiškai patapšnodavai jam per petį.

– eGlė MaRIja FRaNK –


