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Akademinė karjera JAV gali tapti prieinama tik pasiturintiems 

Pilietinė visuomenė ne ta, kur nuolat šokama haka

Jurgita Žana Raškevičiūtė apie drungnoką „Stasį Šaltoką“

SIMONA SEMENIČ

Armand Séguin. Baras. 1893

Asmenys: 
Ana
Jana
Vilis

Veiksmas vyksta prie uždarų tualeto durų užeigoje

Ana. Vili...
Jana. Liaukis, ką...
Ana. Mielasis...

   Tyla

Ana. Brangusis...

   Tyla

Jana. Vili...
Ana. Meile...

   Tyla

Ana. Meile mano...

   Tyla

Jana / Ana. Liaukis, ką...

   Tyla

Ana. Brangusis...

   Ilga tyla

Jana. Liaukis, Vili...
Ana. Vili, prašau...

   Tyla

Ana. Žinau, kad esi ten, brangusis...
Jana. Išeik.
Ana. Viskas bus gerai. Tik išeik, ir mes apie viską pakal-

bėsim.

 Tyla. Ana švelniai pabeldžia į duris

Ana. Vili, meile mano. Liaukis, ką. Nėra taip viskas blogai.

   Tyla

Jana. Negaliu patikėti.
Ana. Na, jis tik susijaudinęs. Juk logiška... Tokia situa-

cija...
Jana. Aha. Dabar suprantu.
Ana. Jana, žiūrėk...
Jana. Ne, taigi viskas gerai. Jis tik susijaudinęs. Puikiai 

suprantu. 
Ana. Jana, tik tu dar nepradėk jaudintis.
Jana. Daug indų reikia išplauti.
Ana. Ai, tai tu apie indus galvojai.
Jana. Jo, apie indus, aišku. O ką tu galvojai?
Ana. Nieko. Tik... Visai pamiršau indus. Matai? Man tai 

visai nesvarbu.
Jana. Tikrai ne.
Ana. Vili, brangusis, ar girdėjai? Dėl tavęs visai pamiršau 

indus. Meile, nustok mane ignoravęs. Daugiau to nepakęsiu. 
Mielasis, prašau, indus reikia išplauti. Daug indų.

   Tyla

Ana. Ten baisus chaosas. Vili, mums tavęs būtinai reikia.

   Tyla

Ana. Vili, juk žinai, kad niekas to už tave geriau nepada-
rys. Be tavęs negalim tvarkytis restorane.

   Tyla

Ana. Vili, tu tai gerai žinai. Neapsimesk kvailiu.

   Tyla

Jana. Nieko. Jam ten turėtų būti labai smagu.
Ana. Čia jau kažkaip keista.
Jana. Tai jau tikrai.
Ana. Jana, gal būtų geriau, jei tu... Juk žinai, ką galvoju?
Jana. Ne, Ana. Ką galvoji?
Ana. Gal jam būtų lengviau, jei tu... Juk žinai, mieloji.
Jana. Visai ne.
Ana. Kad išeitum. Kad mudu galėtume likti dviese.
Jana. Ai, dėl to. Žinai, Ana, dabar čia tokia problema. Nes 

aš manau, kad jam būtų lengviau, jei išeitum tu.
Ana. Jana, manau, tu vis dar nesupranti.
Jana. Suprantu.
Ana. Tikrai?
Jana. Jo.
Ana. Ir vis dar...
Jana. Jo.

   Tyla

Ana. Vili, brangusis, atsiliepk. Prašau.

   Tyla

Jana. Vili! (Anai) Manai, kad čia protinga, kai mes jį tik 
šaukiam ir nieko nekalbam su juo?

Ana. Na, tai tikriausiai turėtum geriau žinoti už mane. Tau 
taip neatrodo?

   Tyla

Jana. O svarbiausia, kad šiąnakt vos spėjam suktis. Iš vi-
sų vakarų turėjai būtinai šiandien...

Ana. Meile mano, indus reikia išplauti. Daug indų. Ži-
nau, kad esi susijaudinęs ir panašiai, meile, bet darbą reikia 
atlikti. Meile? Jau nebejuokinga. Žmonės turi dirbti daug 
daugiau dėl šitos tavo scenos.

Jana. Liaukis su tom „meile“ ir visom nesąmonėm. Liepk 
jam.

Ana. Jana, brangioji, gerai žinai, kad šitam restorane mes 
taip nebendraujam. Ar ne?

Jana. Taip. Bet gal reikėtų.
Ana. Ką sakai, brangioji?
Jana. Nieko.
Ana. Vili, šiąnakt pilna lankytojų.
Jana. Vaikinai ir merginos tikrai nenori dirbti vietoj tavęs.
Ana. Vili, pažvelk kitaip – rytoj tokiu laiku viskas bus 

kaip tu norėsi.
Jana. Arba ne.
Ana. Ką sakei?
Jana. Sakiau, o gal ne. Galbūt rytoj viskas bus tik blogiau.
Ana. Dieve mano. Jana, tu tikrai nelaiminga boba. Aišku, 

kad viskas bus tik geriau. Viskas visada gerėja.
Jana. Kaip pažiūrėsi.
Ana. Pradėjom filosofuoti?
Jana. Ne, tik...
Ana. Visada viskas tik gerėja, brangioji, visada.
Jana. Taip. Vili! Liaukis, ką. Bent jau pasakyk ką nors, 

kad žinočiau, jog tu gyvas.
Ana. Brangusis... Prašau. Žinau, kad nelengva. Bet ir man 

sunku. Ar pagalvojai apie tai? Ką, brangusis? Ir mano padė-
tis ne tokia lengva.

Jana. Ana, nustok tauškus niekus.
Ana. Jana, aš nepratusi tokiu būdu...
Jana. Vili, nustok elgtis kaip vaikas ir išeik. Ar girdi? Ma-

ne jau užkniso tavo vaikiški žaidimai. Išeik. Tuoj pat!

   Tyla

Ana. Vis tiek tai nepadės. Šita situacija jau seniai peržengė 
tavo autoritarinio arba, tiksliau, diktatoriško režimo ribas.

Jana. Gerai, bambekle, o ką siūlai?
Ana. Gal jam tik pailsėti reikia. Viską apmąstyti. Juk ži-

nai. Ramybė. Tyla. Pabūti su savim. Juk rimtai, gal čia kas 
nors, ko nesupranti.

Jana. Ne, tikrai ne. Poilsis. Ramybė. Tyla. Na, pabandykim.

   Tyla 

Jana. Bet aš tikrai ne...

  Ana judesiu ją nutildo

   Tyla

Jana. Vilis ne...

  Ana judesiu ją nutildo

   Ilga tyla

Simona Semenič gimė 1975 metais Postoinoje, Slovėni-
joje. Studijavo dramaturgiją Liublianos teatro, radijo, kino ir 
televizijos akademijoje. Jai tris kartus paskirta Grumo premi-
ja už geriausią slovėnų autoriaus dramą. Garsėja ne tik kaip 
geriausia šiuolaikinė slovėnų dramaturgė, bet ir tuo, kad ne-
sivaržydama kalba tarmiškai, o Liublianoje iki šiol juokiama-
si, kad būdama studentė į dėstytojo klausimą apie jos idealą 
išrėžė: Monica Lewinsky.

Brangusis Vili
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Skurstančiam aukštajam mokslui idealizmas nepadės 
Aukštasis mokslas ir pinigai kryptingai juda link tapimo 

nepatogia tema: ja kalbėti privengia tiek padoraus finan-
savimo neužsitikrinęs doktorantas, tiek tolygaus dėstytojų 
ir tyrėjų algų mažėjimo paaiškinti negalintis valdininkas. 
Nuskambės prieštaringai, bet skaudi vietinė statistika ir is-
torijos apie taksistais naktimis virstančius mokslų daktarus 
neturėtų skatinti toksiškų ir niekur nevedančių dejonių iš se-
rijos „Kaip Lietuvoje viskas blogai“. Deja, tai yra pasaulinės 
tendencijos.

Žinoma, niekas neteigia, kad panašaus kalibro mokslo 
darbuotojo reliatyvus atlyginimas Norvegijoje ar Jungtinė-
se Valstijose tuoj pradės „vytis“ lietuviškąjį: šiltas kėdes 
užsitikrinę Vakarų visuomenių akademikai tebegyvena gal 
net geriau nei koks Andrius Šedžius. Mąstant globaliau, 
mokslo ir pinigų nesuderinamumo sopuliai labiausiai ka-
muoja jaunų mokslininkų (doktorantų) ir mokslinių tyrimų 
finansavimo klausimus, o blogai gali būti ir turtingose an-
glosaksų šalyse.

Respublikonų siūloma mokesčių reforma JAV – 
kilpa ant kaklo doktorantams 

Aukštojo mokslo prieinamumas tik turtingiesiems yra 
didelė visuomenės yda: nors stipendijos šiandien nebėra 
tokia jau dažna privilegija kaip prieš keletą dešimtmečių, 
studentai nesunkiai gali gauti paskolas. Labiausiai visuome-
nės lygybės idėjomis suinteresuotos valstybės, pavyzdžiui, 
Šiaurės Europos šalys arba Vokietija, sugeba siūlyti nemo-
kamą aukštąjį mokslą. O štai Jungtinėse Valstijose lapkričio 
16 d. priimtas mokesčių reformos įstatymo projektas, kuris 
aukštojo mokslo prieinamumą gali grąžinti į viduramžius.

Visi doktorantai JAV yra tiek studentai, tiek universiteto 
darbuotojai, asistuojantys dėstytojams ir tyrėjams. Už tai 
doktorantai gauna apie 20 tūkst. dolerių finansavimą dviem 
semestrams, kaip ir nuo įprasto atlyginimo, kiekvieną mė-
nesį jiems yra skaičiuojami mokesčiai. Priklausomai nuo 
gyvenamosios vietos, asketiškam pragyvenimui to tikrai 
pakanka. Formaliai doktorantams yra padengiamas ir mo-
kestis už mokslą – jo dydis priklauso nuo universiteto ir yra 
apytiksliai apie 20 tūkst. dolerių per metus. Respublikonų 

įstatymo projekto esmė – pradėti taikyti mokesčius ir šiam 
studento krepšeliui, juos doktorantas turėtų susimokėti iš sa-
vo kišenės. Vadinasi, gaunant 20 tūkst. dolerių metinį atlygi-
nimą, doktoranto mokami mokesčiai būtų skaičiuojami nuo 
40 tūkst. dolerių (analogiją pasiskolinau iš Davido J. Dunno 
straipsnio „Republican Tax ‘Reform’ And The End Of Ame-
rican Innovation“ iš „Huffington Post“). Dėl šio pokyčio 
doktoranto mėnesinis atlyginimas sumažėtų keliais šimtais 
dolerių ir jo tuomet tikrai nepakaktų net ir asketiškam pragy-
venimui. Akademinė karjera taptų prieinama tik įspūdingų 
santaupų, pasiturinčias šeimas ar partnerius turintiems žmo-
nėms. 

Tačiau yra ir kita medalio pusė, parodanti, kad pajamų ap-
mokestinimo tikslas yra kilnus, tas pats įstatymo projektas 
numato sumažinti pelno mokestį verslininkams nuo 35 iki 
20 proc., na, juk kažkas turės padėti padengti biudžete atsi-
radusias milijardines skyles. Kol kas nėra aišku, ar įstatymas 
virs realybe, tačiau gąsdinantis vien pats faktas, kad viena iš 
dviejų pagrindinių partijų galingiausioje pasaulio valstybėje 
demonstruoja visišką antiintelektualizmą ir yra suinteresuo-
ta mažinti aukštojo mokslo prieinamumą.

Britų mokslas be Europos Sąjungos pinigų

Lietuvai įstojus į ES daug lietuvių išvyko studijuoti Jung-
tinės Karalystės universitetuose, šis srautas gerokai aprimo 
2012 m., kai šalis patrigubino mokesčius už mokslą. Tarp 
painių priežasčių, lėmusių šį sprendimą, yra studentų iš 
skurdesnių ES valstybių nesugebėjimas grąžinti mokslo pa-
skolos: jie ir neprivalo, nes grįžus į gimtąsias šalis jų meti-
nės pajamos niekada nepasieks paskolos sąlygų numatytos 
ribos, nuo kurios žmogus privalo pradėti mokėti įmokas. 

„Brexit“ buvo antras smūgis aukštajam mokslui Jungtinė-
je Karalystėje. Įdomu tai, kad išstojimas iš ES labiausiai kirs 
prasčiausiems šalies universitetams: kai kuriems iš jų ES 
dengia iki 90 proc. finansavimo! Kitiems universitetams – apie 
15 proc. Nors kai kurie rektoriai jau trina delnus ir džiaugiasi 
artėjančia galimybe drastiškai padidinti mokesčius už moks-
lą atvykėliams iš kitų ES šalių (jie patektų į tarptautinių stu-
dentų kategoriją), „Brexit“ buvo tragiška žinia mokslinius 

tyrimus vykdantiems darbuotojams. Skaičiuojama, kad per 
2014–2015 m. klinikinės medicinos tyrimams Jungtinėje 
Karalystėje buvo skirtas net 120 mln. svarų ES finansavi-
mas, o biomokslai, fizika ir chemija gavo kiek mažesnes, 
bet taip pat itin dosnias sumas. Įdomumo dėlei: per tą patį 
laikotarpį apie 38 proc. archeologijos tyrimų finansavo eu-
ropiniai fondai, panašios sumos buvo skirtos ir humanitari-
niams mokslams bei informacinių technologijų disciplinoms 
(daugiau informacijos – Ashley P. Tayloro straipsnyje „Bre-
xit Will Cost U.K. Research Funding, Report Indicates“ iš 
„The Scientist“). Tad ne, Didžiosios Britanijos mokslas nėra 
„turtingas“ pats savaime: ES parama jam taip pat yra būtina, 
o tikrojo „Brexit“ mokslininkai laukia su siaubu. 

Pagalbos šauksmas: tai iš kur gauti tų pinigų?

Vienas iš pragmatiškiausių atsakymų į šį klausimą – dar 
labiau priartinkime aukštąjį mokslą prie verslo ir industri-
jos. Ši strategija nuosekliai vykdoma jau kurį laiką: Vilniuje 
dygsta ES pinigais finansuoti mokslo ir verslo slėniai, o uni-
versitetai kurpia kuo praktiškesnes studijų programas, tokias 
kaip informacinių sistemų vadyba, – ne, čia visai ne progra-
mavimas, o va-dy-ba. Programuotojų vadyba? Šiaip ar taip, 
mokslininkai kažkodėl vis tiek bėga iš Lietuvos į Anglijos 
fabrikus lipdukų klijuoti...

Vakarų Europoje populiari praktika – verslo finansuojamos 
doktorantūros studijos, kuriose dirbama su labai konkrečiu, 
firmos užsakytu projektu. Viskas kaip ir nuostabu: korpora-
cijos sutaupo milžiniškas sumas, nes nebereikia samdyti di-
plomuotų tyrėjų, o kažkas gauna išsvajotą mokslinį laipsnį. 
Tik kad tas kažkas ketverius ar daugiau metų praleidžia kur-
damas vieną mikroschemą arba tyrinėdamas maistinės plė-
velės poveikį vaisiams (beje, tai yra realūs kažkada užtikti 
doktorantūros pasiūlymai Beniliukso šalių universitetuose). 

Ne visi sau gali leisti būti idealistais ir išsijuosę dirbti už 
ačiū, net jei galėtų – visiems būtų geriau, jei jie to nedarytų. 
Šiuo atveju svetur žolė nėra tokia jau žalesnė. 

– MArIJA SAJEKAItė –

Du ir trys viename
Nesukrapštau nieko labai originalaus savo kunigiškame 

arsenale, kas galėtų kitiems nušviesti naujai advento dvasią 
ar padidintų atsparumą kalėdiniam balaganui, visą mėnesį 
dabar zysiančiam aplinkui. Gal to nė nereikia? Tepasirūpi-
na patsai Viešpats savo kalendoriumi ir mūsų sielų apsauga. 
Apokaliptiniai Biblijos tekstai tai žada. Aišku, Bažnyčios 
rankose visuomet iš naujo atsiranda galinga tradicijų korta. 
Šauksmas atsipeikėti, sugrįžti prie šaknų, ištakų, nesileisti 
plukdomiems pasroviui. Buvę laikai ir papročiai nebūtinai 
verti tik užuojautos, jie nebūtinai pasmerkti amžinai nebe-
sugrįžti. Nesiklausytume per adventą apie Joną Krikštytoją, 
jeigu jis neturėtų šansų nusileisti nuo Vilniaus kalvelių ir su-
riaumoti: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiar-
tinančios rūstybės?“ Bet kol kas niekas neriaumos, būkime 
ramūs. Kunigaikštis, plyšavęs Pilies gatvėje, seniai po žeme. 
Bažnyčiai juo labiau nereikia skandalų. Reikia dialogo su 
pasauliu, pozityvių sprendimų, bendražmogiškų vertybių 
sklaidos. Kitą rudenį lankys mus popiežius Pranciškus. Negi 
tiktų jam čia išvysti kovų lauką lyg kokiam Mianmare? O 
dar ir trispalvės su jais vienodos. 

Kitados, pasigavęs adventinį laukimo imperatyvą, į „Ma-
žąją studiją“ pasikviečiau dvi moteris. Viena jų, gera draugė, 
laukėsi antro vaikelio. Kita jau kelerius metus buvo slau-
giusi sužalotą ir komos ištiktą sūnų, vis laukdama, kada jis 
atmerks akis. Nėščioji pagimdė dukrelę, paskui dar tris kū-
dikius. Visi sveiki, gražiai auga, mokosi, skaito knygeles, 
piešia ir muzikuoja. Mama toliau kasdien laukia, kada ga-
lės žmoniškai pailsėti. Ir skrydžio į Lietuvą. Kita nuostabi 
advento motina, vyresnioji, prie sūnaus lovos išbudėjo dvi-
dešimt metų, jam taip ir nenubudus. Sakė niekada nebuvusi 
tokia artima savo vaikui, kaip tais budėjimo metais. Dabar 
jau abu palydėti į kapus. Neatsakiau sau į klausimą, ar ga-
lima Kristaus laukimą, gūdų ir nesuvokiamą, pakeisti štai 
tokiais dalykais, gal dar mažesniais, paprastesniais. Ar jie 
atstotų pirmųjų krikščionių nekantraujantį maldavimą mara-
natha, ilgesio ir vilties jausmus, kurių buvo pritvinkusi jau-
noji Bažnyčia? Atsakymo negavau turbūt dėl to, kad ir man 

pačiam, atvirai kalbant, rūpėjo ne kokios šventos tiesos, bet 
dialogas su pasauliu, noras žūtbūt reabilituoti Kalėdų eglutes 
ir dovanas, smagią nuotaiką per patį žiemos nykumą.

Žinoma, adventui įvykti užtektų ir tos tamsos, natūralios, 
lietuviškos, gruodžio mums užneštos ar savo bei kitų paga-
mintos. Kai vakare eidamas gulti trukteliu stalinės lempos 
virvelę, šventieji paveikslai, iki tol rymoję ir smalsiai pa-
žiūrinėję, ką veikiu, visi taip pat sutartinai išsijungia. Jeigu 
žegnojuosi prieš užmigdamas, jau tik į tamsą priešais. Ne 
absoliuti tamsybė, kuria Senajame Testamente buvo nu-
baustas Egipto faraonas, bet tai, kad nieko negali įmatyti, 
atpažinti, nors matai, kad yra, nedingo. Iš dangaus pasiun-
tinių, užtarėjų ir globėjų vienu spragtelėjimu ant sienos likę 
baugios juodos dėmės. Labanakt, vaikučiai! Kurioje pusėje, 
kieno balsu ir iniciatyva dabar atsilabinama? Ar ilgam? Ar iš 
manęs tiems nuo sienos irgi – tik tamsi dėmė, šešėlis, veidas 
be veido? Kirgiziškos Jėzaus akys primena lūšį, joms tamsa 
turbūt ne tamsa, mato viską lygiai dieną. Ir vargšė avelė ant 
jo pečių veikiau kaip dar vienas laimikis, suspaustas įgudu-
sių medžiotojo rankų. Netikiu, kad jis užmiega kartu, kaip 
tąsyk valtyje tarp mokinių, ir kad patykojęs nepagautų tavęs 
net juodžiausią advento naktį. 

„Ar jūs – tai jūs?“ – lenkų režisieriaus Wajdos filme nu-
stemba jaunas vairuotojas, sustojęs greitkelyje ir priimda-
mas į savo automobilį drebančią, lietaus permerktą garsią, 
visiems pažįstamą aktorę, kuri pusnuogė dingo iš filmavimo 
aikštelės, neatlaikiusi lemiamos scenos krūvio. Filme dvi 
plotmės, rašytojo Iwaszkiewicziaus apsakymo motyvai su-
sipynę su pačios aktorės sielvartavimu mirus vyrui, du gimi-
ningi pranešimai apie neatšaukiamą meilės ir mirties sąjungą. 
Žiūrėdamas ne visada suvoki, kur riba tarp vienos ir kitos 
istorijos, ar vis dar filmas, vaizduotė ir vaidyba, ar jau tikras 
gyvenimas. Viskas suminkyta į vieną gumulą, jeigu pažįsti 
rašytojo biografiją, žinai, kad ir ji čia kitapus kadro, beviltiš-
kas pensininko romanas, pasibaigęs laidotuvėmis. Bučiniai, 
negyvas mylimojo kūnas, dieviškos lakštingalos, płakałem 
jak bóbr. Nuodėmė, malonė, amžinoji šviesa, egiptietiškos 

tamsybės. Kas, kur, dėl ko bus arčiau, labiau Kristaus Kara-
liaus? Viskas išsyk, nerūšiuojant ir nevertinant? 

Kad išvengtų tiesaus atsakymo, advento liturgija žais su 
mumis lyg katė su pele. Rūsčiai perspėjusi apie laikų pabai-
gą ir neatidėliotiną atsivertimo būtinybę, paskui leis prana-
šams vėl viską paversti svajonėmis ir fantazija, sekti pasakas 
pramaišiui su pagraudenimais, kokie akli ir nedėkingi yra 
žmonės, neverti didžios Dievo meilės. Laukimo ir budėjimo 
grafiką stabdys džiaugsmo protrūkis, esą dangaus pažadai 
jau išsipildė, todėl liaukimės pasninkavę ir atgailavę. Bus 
gražiai čiulbama apie naujagimius, nešančius tautai atgimi-
mą, o čia pat vietoj jų veiks ir darbuosis senoliai, sulaukę 
savo valandos. Pradėję nuo užduoties rengtis Viešpaties 
sugrįžimui, galiausiai būsime nuvesti atgal prie jo lopšelio 
pasiklausyti švelnios angelų giesmės, o ne Paskutinio teismo 
trimitų. Jų teks laukti iš naujo. 

Apmaudu, jog nieko čia neparedaguosi, neišsirinksi vieno 
punkto, nes viskas šioje programoje yra tiesa ir priklauso 
adventiniam režimui. Susitikimui su tuo, kuris turi ateiti ir 
kuris liepė laukti, būti mums pasirengusiems, su degančiais 
žibintais. Dar blogiau, kad, išskyrus jį patį, niekas, net mūsų 
širdis, nerizikuojant suklysti nepatvirtins, buvo jis ar nebu-
vo atsiradęs šalia tavęs, užmezgęs ryšį, bendravęs. Todėl ir 
klausimas, ar jūs – tai jūs, liks amžinas, iki anų trimitų. Ir 
jeigu kadaise Betliejuje jo neatgrasė nei tvartas, nei pasaulio 
nuodėmė, juo mažiau dabar jam pavojaus būti nukonkuruo-
tam šventinių blizgučių. 

Bet klausimas yra, jo reikia. Kaip užuominos, kad kartais 
apsipažįstama. Dėl tamsos ar pernelyg uoliai jį tujinant ir 
traukiant į savo pusę. Ir priešingai – jei klausi ir nežinai, ne-
suvedi galų, lieka galimybė mylėti ir pasitikėti aklai. To gal 
ir laukia adventas, tegu ir pamažėliais, ne iš karto, suminkius 
mums gumulą iš žiemos ir vasaros.

– JULIUS SASNAUSKAS –
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 Jana judesiu parodo, kad nori paklausti
  Ana purto galvą
 Jana judesiu parodo, kad visa tai neturi prasmės
  Ana judesiu ją nuramina
  Jana purto galvą
Ana užsimerkia ir giliai įkvepia. Atsimerkia. Pažiūri į Janą
  Jana nusišypso, tramdo juoką
  Ana purto galvą
  Jana gestais parodo, kad mąsto
  Ana palinksi galvą
  Jana parodo į laikrodį

Ana abu delnus ištiesia link Janos, kad ją nuramintų
Jana parodo į tualeto duris

Ana abu delnus ištiesia link Janos, kad ją nuramintų
Jana judesiu parodo, kad jai visko virš galvos

Ana nusišypso, užsimerkia ir pradeda giliai kvėpuoti

   Tyla

Ana (atsimerkia, pasižiūri į Janą, parodo į duris, pašnibž-
dom). Vili.

   Tyla

Ana (pašnibždom). Vili.

   Tyla

Ana (pašnibždom). Viskas gerai, brangusis. Viskas gerai.

   Tyla

Ana. Vili. 

   Tyla

Ana. Vili. 

   Tyla

Ana. Vili!

  Jana judesiu ją nutildo

   Tyla

Jana. Visai nepadėjo.
Ana. Gal reikėtų būti kantresnėms...
Jana. Čia jau niekas nepadės.
Ana. Jana, brangioji, tai netiesa. Esu čia tam, kad jam pa-

dėčiau. Ir padėsiu. O kas, jei padėtume vienas kitam? Tai juk 
mūsų žmogiška pareiga. Duoti. Negalime tiesiog sakyti, kad 
jau niekas nepadės. Tai nepriimtina.

Jana. Tada tu jam ir padėk.
Ana. Galbūt jam būtų lengviau, jei paliktum mus vienus.
Jana. Ir aš jam noriu padėti. Bet savais būdais, gerai? Aš 

tiksliai žinau, ko jam reikia, o tai jau tikrai ne ramybė ir tyla. 
Jam spyrio į šikną reikia, ir viskas.

Ana. Ne šitoj vietoj. Jana, aš vis dar...
Jana. Žinau, ką tu.
Ana. Gerai. Gera žinoti, kad šitoj kvailoj situacijoj dar yra 

sveiko proto. O dabar, prašau, taip ir padarykim.
Jana. Na, gerai.
Ana. Viskas gerai, Vili. Nereikia išeiti, jei nenori. Palauk, 

jei tikrai manai, kad būtina. Indai gali palaukti, meile. Su-
mokėsiu šiek tiek daugiau vaikinams ir merginoms, jokių 
problemų. Tai svarbiau už pinigus. Vili, tik giliai įkvėpk, ir 
viskas praeis. Įkvėpk. Iškvėpk. (Giliai kvėpuoja. Meditaci-
niu balsu) Įkvėpk. Iškvėpk. Iškvėpk neigiamą energiją. Iš-
kvėpk liūdesį. Įkvėpk. Iškvėpk. Įkvėpk šviežio oro... 

Jana. Taip, ypač ten, viduj. 
Ana. Iškvėpk. Įkvėpk. Iškvėpk. Meile, ar kvėpuoji su ma-

nim? Na, kad išgirsčiau tavo kvėpavimą. Įkvėpk. Iškvėpk.
Jana. Ana, tau galvoj negerai.
Ana. Įkvėpk. Iškvėpk. Įkvėpk. Iškvėpk.
Jana. Ana...
Ana (garsiau). Įkvėpk. Iškvėpk.
Jana. Nekvėpuoja su tavim. Prašo, kad liautumeis.
Ana (garsiau ir greičiau). Įkvėpk. Iškvėpk. Įkvėpk. Iš-

kvėpk. Įkvėpk šviežio oro, iškvėpk neigiamą energiją. Įkvėpk 
gyvenimą, iškvėpk skausmą. Kvėpuok, Vili, kvėpuok.

Jana. Ana, liaukis.
Ana. Jana, su tavo metodais mes nieko nepasieksim.
Jana. Vili, nebūk vaikas ir išeik. Anai visai protas susi-

maišė.
Ana. Taip tai jau tikrai tu nekalbėsi...
Jana (trenkia į duris). Vili, tu durniau! Išeik lauk. Tuoj 

pat!
Ana. Jana, liaukis. Tuoj pat liaukis!
Jana. Oi, atleisk. Visai pamiršau, kad šitam restorane mes 

taip nebendraujam.
Ana. Nekalbėk su Viliu taip arba...
Jana. Kas?

Ana. Arba pasigailėsi.
Jana. Oi, Ana, atleisk... Vili, šefė norėtų, kad su tavim bū-

čiau draugiška. Taigi, brangusis, ar negalvoji jau išeiti?
Ana. Visai ne keista, kad judu...
Jana. Nutilk. Tuoj pat nutilk. (Daužo duris) Vili!
Ana. Jana, prašau. Sulaužysi duris. Kaip tik suplojau ne-

menką sumą už jų remontą. Tai daugiau nei durys.

Jana nustoja daužyti duris. Jos pasižiūri viena į kitą

Jana. Taigi taip neapsimoka.

   Tyla

Ana. Keista, iš tiesų keista.
Jana. Kaip ilgai jis jau ten?
Ana. Nežinau tiksliai. Maniau, kad tu žinai.
Jana. Per ilgai.
Ana. Kada pastebėjai, kad jo nėra?
Jana. Nežinau. Tiksliau, žinau. Kai nebeliko švarių lėkš-

čių. Turėjau jas pati išplauti. Ir tada pradėjau jo ieškoti.
Ana. Tikrai? O aš galvojau...
Jana. NE.
Ana. Aha.

   Tyla

Jana. Ne.
Ana. Gerai, juk tikiu tavim.
Jana. Tada nežiūrėk į mane taip.
Ana. Kaip?
Jana. Lyg manim netikėtum.
Ana. Jana, tikiu tavim.

   Tyla

Jana. O ką dabar darysim?
Ana. Gal jam reikia truputuką daugiau laiko.
Jana. Taigi dažnai jis taip padaro. Gal būtų geriau jį palik-

ti ramybėj ir nueiti. Daug darbo turim.
Ana. Jo, tu teisi. Eik, aš galiu čia viena pabūti.
Jana. Tiesą pasakius, galiu ir aš palaukti.
Ana. Ne, ne. Tikrai daug darbo. Eik.
Jana. Vis dar esu jo...
Ana. Gerai. Kaip nori.

   Tyla

Ana. Ir ne. Dar niekada nesu patyrusi su juo nieko pana-
šaus. Pastaruoju metu jis nepadarė nieko tokio, bent jau aš 
nežinau.

Jana. Na, tada tikėtina...
Ana. Taip, brangioji... Tikriausiai taip. Ar supranti? Visą 

laiką apie tai kalbu.

   Tyla

Jana. Manai, kad jam viskas gerai?
Ana. Nežinau.
Jana. O gal jis miręs?
Ana. Ką tu čia kalbi...
Jana. Bet mes juk tiksliai negalime žinoti, ar ne?

   Tyla

Ana. Vili!

   Tyla

Ana. Vili!

   Tyla

Jana. Jis gyvas.
Ana. Esi tikra?
Jana. Taip.
Ana. Iš kur žinai?
Jana. Žinau. Juk vis dar esu jo...
Ana. Žinau. Aš irgi jaučiu, kad jis gyvas.
Jana. Jauti?
Ana. Jo.

   Tyla

Jana. Dėl tavęs jis ten užsidarė.
Ana. Ką?
Jana. Jei nebūtum jo taip terorizavus, jis vis dar būtų se-

nas geras Vilis.
Ana. Senas geras kas? Tu tikrai išprotėjai, Vilis teisus. Tu 

išprotėjai. Kaip jis galėjo būti laimingas? Jau metų metus ne-
buvo laimingas. Laimingas jis pastaruosius kelis mėnesius. 
Su manim.

Jana. Tai tau laimingas Vilis? Kai supančiojai jį, tapo ti-
kras vargšas. Laimingas. Cha. Tu išvis nepažįsti laimingo 
Vilio.

Ana. O tu tikrai žiauri boba. Nerealiai žiauri. Visai ne 
keista, kad...

Jana. O tu skraidai padebesiais.
Ana. Kokia tu žiauri. Kaip galėjai... Ai, nesvarbu. Vili, 

brangusis, liaukis, prašau...
Jana. Nesileisk, kad ji prašytų. Tada turėsi sumokėti, Vili.

Ana. Tu esi pamišėlė. Visai ne su tavim kalbu. Vili, pra-
šau, tik atsakyk.

Jana. Atsakyk jai galų gale, kad greičiau iš čia dingtų, ir 
mes galėtume pasikalbėti.

Ana. Nekreipk į ją dėmesio, Vili. Tik atsakyk man, ir vis-
kas bus gerai. Brangusis, liaukis. Tik pasakyk, kad tau viskas 
gerai. Prašau, meile.

Jana. Lyg jai rūpėtų. Juk jai visai nerūpi, Vili. Viskas, kas 
jai rūpi, yra išplauti indai.

Ana. Tai netiesa. Vili, juk žinai, kad tave myliu. Juk gir-
dėjai, kad dėl tavęs visai pamiršau apie indus. Myliu tave. 
Brangusis, atsiliepk, prašau.

Jana. Vili! Pakelk savo šikną nuo tūliko ir tuoj pat ateik!
Ana. Jana!
Jana. Vili, aš nesiskirsiu!
Ana. Jana!
Jana. Nesiskirsiu!
Ana. Vili!
Jana. Jei tuoj pat neišeisi iš tupyklos, dar tūkstantį metų 

nesiskirsiu su tavim.
Ana. Vili!
Jana. Ar mane girdėjai? Niekada!
Ana. Vili, brangusis. Išeik. Vili!

   Tyla

Ana. Tu to nepadarysi!
Jana. Kaip – ne? Be jokių problemų. (Suspragsi pirštais)
Ana. Ne. Negali mums taip padaryti. Vili! Vili!
Jana. Na, tai pažiūrėkim, kaip labai jis tave myli.
Ana. Tavęs tai tikrai nemyli!
Jana. Vili, meile. Skyrybų popieriai!
Ana. Žinojau. Žinojau, kad visai nesiruošei jų pasirašyti.
Jana. Liaukis, Ana, brangioji. Žadėjau juos pasirašyti. 

Netgi sakiau jam, kad pasirašysiu, kai tik bus pasiruošęs. Bet 
kad jis nepasiruošęs!

Ana. Vili?
Jana. Palik jį ramybėj.
Ana. Tu... Tu...
Jana. Ką?
Ana (giliai kvėpuoja). Nieko. Viskas gerai. Gerai. Vili, 

meile, tu neskubėk. Kiek tik nori. Lauksiu, kol būsi pasi-
rengęs.

   Tyla

Ana. Bet kas nors turi išplauti indus. Jana, o kodėl tu ne-
gali? Aš būsiu čia.

Jana. Nežinau, Ana. Jis vis dar mano vyras.
Ana. Tikrai. Vis dar tavo vyras.
Jana. O gal eitum tu...
Ana. Oi, ne. To tai jau negaliu. Galų gale esu jo darbdavė. 

Turiu įsitikinti, kad jam viskas gerai.
Jana. Jo. Tu teisi.

   Tyla

Ana (pašnibždom). Vili?

   Tyla 

Jana. Nieko tu nepadarysi, Ana. Dabar jam reikia manęs.
Ana. Ne, brangioji. Manęs jam reikia.
Jana. Ne. Jis vis dar mane myli, ir aš tai žinau.
Ana. Ne, ne, Jana. Nežinai. Aš tiksliai žinau, ko reikia Vi-

liui, ir tai tikrai nesi tu.
Jana. Supratimo neturi. Nieko nežinai. Tu tik...
Ana. Kas?
Jana. Juk žinai. Tik pasilinksminimui.
Ana. Kai tik pasirašysi popierius, mes susituoksim.
Jana. Ar apie tai jau kalbėjot?
Ana. Ne, bet...
Jana. Matai? Jis visai nenori skirtis.
Ana. Jana, dabar esi labai nemalonioj situacijoj, ir aš tave 

suprantu. Žinau, kaip jautiesi, nes visa tai patyriau. Žinau, 
kad sunku, bet praeis. Bus geriau.

Jana. Jei taip sakai. Bet tavęs jis tikrai neves.
Ana. Jana, brangioji, suprantu tave. Tikrai tave suprantu.

   Tyla

Jana. Vili...
Ana. Meile...
Jana. Myliu tave, Vili.
Ana. Myliu tave, Vili.
Jana. Aš tave myliu labiau, Vili.
Ana. Aš tave myliu labiau, Vili.
Jana. Juk žinai, kad ji tavęs niekada nemylės taip kaip aš, 

Vili.
Ana. Juk žinai, kad ji tavęs niekada nemylės taip kaip aš, 

Vili.
Jana. Liaukis.
Ana. Tu liaukis.
Jana. Tu prietranka. Jis yra mano.
Ana. Ne, mano.

Brangusis Vili
►Atkelta iš p. 1

Nukelta į p. 7 ►
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Kelios padrikos mintys apie stabus, linijas, pilietinę visuomenę ir liberalizmą
Nežinau kodėl, bet pastaruoju metu panūdau atsakyti į 

keistą klausimą. Ne vien sau (nors sau taip pat). Ir ne vien 
prie to paties stalo pietaujantiems kolegoms ar retsykiais 
sutinkamiems draugams. Ko gero, net ryžčiausi pakalbėti 
šia tema kokiame nors viešame renginyje. Bet užvirus vi-
suotiniam abipusio spjaudymosi vajui suvokiau, kad kalbant 
tikruoju vardu mano balsas feisbuko tyruose ar populiarių 
tinklalapių nuomonių skiltyse liks neišgirstas. Tad pasielg-
siu netradiciškai ir, šnekėdamas apie konkrečius įvykius ir 
žmones, liksiu prisidengęs pseudonimu. Žinau, daug kas 
sakys, kad šiuo atveju dera būti atviram. Tačiau siekiu ne 
tik išdėstyti savo poziciją, bet ir atkreipti dėmesį. Rinkausi 
šį variantą tikėdamasis, kad pramanyto personažo pamintiji-
mai šįsyk turi daugiau šansų būti perskaityti nei nieko nesa-
kančia pavarde pasirašytas rašinėlis.

Mano galvą okupavęs klausimas iš pirmo žvilgsnio neatro-
do rišlus: kas sieja angelus, balvonus ir pilietinę visuomenę? 
Bet pamėginsiu. Pradėsiu atsakymo paieškas nuo šiandien 
populiariausių raktažodžių: Bartas ir Vanagaitė. Sakysite – 
nesisieja (nei tarpusavy, nei su balvonais ar angelais). Siejasi. 
Net labai. Gal jie ir nėra dideli draugai (nors pažinoti vienas 
kitą tikrai turėtų), bet reakcija į įvykius, asocijuojamus su 
jų pavardėmis, puikiai atspindi mūsų angelizacijos-balvoni-
zacijos lygį. (Pabrėžčiau, kad raktažodžių pasirinkimą lėmė 
tik jų aktualumas, nes pasiknaisioję po senesnius įvykius 
rastume begalę analogų, pradedant Žaliojo tilto balvonais ar 
„simboliniais“ Vilniaus angelais, baigiant violetiniu Garlia-
vos šaršalu ir Petkevičiaus–Landsbergio byla.)

Visais atvejais imta masiškai ginti arba pulti stabus. Isto-
rinius ar moralinius stereotipus, kurie vieniems buvo šventi, 
kitiems – niekiniai. Daugeliui reikalas atrodė neatidėlioti-
nas ir mūšin buvo kylama perskaičius vos kelias antraštes 
ar išgirdus trumpą pranešimą per žinias. Skubėjimas paža-
dino žemiausio lygio refleksus, instinktyviai vertė atsistoti 
derama poza prieš prasidedant ritualiniam hakos šokiui (re-
gis, Naujosios Zelandijos sportininkai išmokė daugelį mūsų 
pritaikyti jį bet kurioje situacijoje). Priekyje, aršiai gestiku-
liuodami, sustojo vedliai. Grėsmingais šūksniais uždegda-
mi minią, jie demonstravo agresiją, aiškiai rodydami ribas, 
kurių priešams nedera peržengti. Silpnesni ar neturintys 
nuomonės buvo nugrūsti į galą: jiems leista tylėti ir stovėti 
ramiai – svarbu užimti pozicijas reikiamoje pusėje. 

Kūno kalbai nugalėjus ir užgožus mąstymą, tampa nesvar-
bu, ką ir kaip rėkti. Dauguma ritualo dalyvių tegirdi lojimą, 
kaukimą, baubimą ir klyksmus, tad reikšmę turi tik tai, ar 
garsas sklinda iš kairės ar iš dešinės (iš Bartą, Vanagaitę, 
angelus, balvonus etc. teisinančių ar juos atakuojančių sto-

vyklos). Išsirikiavusius pirmose eilėse pasiekia aiškesnė 
artikuliacija, todėl čia ieškoma tinkamos žodinės atsvaros 
varžovų argumentams. Pagrįsti teises į savąją teritoriją pa-
deda aibė nuvalkiotų arba netikėtų antonimų (partizanas ↔ 
žydšaudys, genijus ↔ prievartautojas, angelas ↔ balvonas) 
ir sinonimų (žydas = komunistas, girtuoklis = artistas, pa-
minklas = Vytis). Viskas dėl vieno tikslo – padalinti mūšio 
lauką perpus, nubrėžti ties viduriu tiesią liniją.

Bet haka nėra tikras susirėmimas. Tai tik mėginimas at-
grasyti varžovus, daug kuo primenantis gorilų patinams bū-
dingą daužymąsi kumščiais į krūtinę (beje, zoologų teigimu, 
dažnai lyderiai taip elgiasi pirmiausia siekdami išryškin-
ti pranašumus prieš savo būrį, o ne išgąsdinti priešą). Tad 
nuliūdinsiu daugelį besidžiaugiančių, kad ginti tradicinių 
simbolių Lukiškių aikštėje susirinkę senoliai ar netikėtai 
gausybę pokario istorijos faktų prisiminę Tapino sekėjai 
feisbuke yra tikrieji pilietinės visuomenės atstovai. 

Pilietinė visuomenė ne ta, kur nuolat šokama haka. Agre-
syvūs ritualai tik liudija, kad kažko norime (daugeliu atvejų 
siekis labai konkretus: nuversti senus stabus ir ant to paties 
postamento pastatyti naujus), bet tikrai neįrodo, jog žinome, 
kaip norus įgyvendinti. Būtent čia – aiškinantis savo tikslų 
realizavimo galimybes, vertinant, kaip to pasiekti nepaken-
kiant daugumos interesams, – prasideda tikrasis pilietišku-
mas. Ir tam būtini kiti vedliai. Kuriais galėtum tikėti ne tik 
girdėdamas bumbsėjimą į krūtinę (panašiu tonu skambantį 
ne tik bauginimo, bet ir viešų atsiprašymų ceremonijose). 
Kurie gebėtų ne tik pateikti savuosius argumentus, bet ir iš-
klausyti priešininkų nuomonę, mokėtų derėtis ir, esant reika-
lui, nusileisti. Ir sykiu neužleisti ginamos teritorijos.

To galima pasiekti tik įsisąmoninus, kad saugomas plotas 
nesibaigia ties grūmojimams per atstumą pasirinkta tiesiąja. 
Juk: a) tiesių ribų realybėje nebūna (ne veltui tarptautiniai 
konfliktai dažniausi ten, kur kažkas su liniuote nubraižė 
dirbtines sienas); b) linijos linkusios keisti savo formą (ži-
nau, kad pavyzdys daug kam atrodys netinkamas, bet gal 
merginos, vienąsyk pasakiusios Bartui „ne“, kitąsyk būtų 
pasakiusios „taip“, jei šis būtų deramai to siekęs); c) ribo-
ženkliai ne tik žymi prieš mūsų akis esančią ploto dalį, bet 
ir supa plotą iš visų pusių, tad patraukus vieną iš jų galima 
sėkmingai išlaikyti teritorijos kontrolę atitinkamai stumte-
lint kitus (tuo puikiai pasinaudojo Vanagaitė, kai išstumta iš 
lietuviškos žiniasklaidos lauko ėmė vis aktyviau reikštis už-
sienyje). Maža to, mūsų sąmonėje dažnai raudonos atrodan-
čios linijos iš tiesų nėra vienspalvės. Priminsiu: aiškinamieji 
žodynai apibūdina spalvą kaip medžiagos savybę skleisti 
ar atspindėti tam tikras optines bangas, tad tai, ką manome 

esant raudona šiandien būdami čia, visai kitaip atrodys rytoj 
ar žvelgiant iš kitos vietos. 

Kad galėtume išties pilietiškai spręsti savo problemas, o 
ne rengtume Šiaurės Korėjos paradų lygmens viešus pasiro-
dymus, būtina išlaukti, kol šurmulys nurims. Išsisklaidžius 
šūkaujančiai miniai, lengviau pastebėti ir anksčiau griežta 
skirtimi laikytų barikadų įtrūkius, ir tai, kad abi jų puses gy-
nusieji nebuvo šventi teisuoliai (dauguma jų tiesiog žiūrėjo 
pernelyg tiesiai, nepakreipė galvos ir nematė, kad barikada 
ne begalinė, kad šalia esama vietų, leidžiančių ją apeiti). 

Bauginančių grimasų vaizdai ir trypsmo garsai nepraeina 
veltui: aršiai gintos nuomonės nugula į eilinį kultūrinį są-
monės sluoksnį, padėdamos įsidėmėti išmoktas pamokas. 
Tikroji pilietinė visuomenė, paremta ankstesnių susistum-
dymų patirtimi, formuojasi tuomet, kai tą patirtį įsiurbiame, 
kai nebekartojame istorinių klaidų, kai suvokiame, jog daug 
svarbiau ne rėkauti, mojuojant plakatais ar kumščiais, o leis-
ti visiems išsirėkti. Kad atsiradusioje nuomonių gausoje bū-
tų lengviau parinkti sau ir kitiems priimtiniausią variantą. 

Būtina leisti kvailiams parodyti savo kvailumą. Leisti iš-
sišnekėti nelabai to mokantiems daryti seimūnams. Leisti 
susimauti egocentriškiems Vanagaitės ar Tapino tipo rėks-
niams. Leisti praūžti aršiems judėjimams, savo svarbiausia 
užduotimi laikantiems konkrečių politinių, etninių, ekono-
minių, moralinių ar seksualinių problemų sprendimą. Leisti 
visiems įnešti savą indėlį priimant sprendimus. Pradžioje 
dauguma šių sprendimų bus skuboti ir trumpalaikiai. Bet ra-
mybė įsivyraus tik susikaupus kritinei tokių sprendimų ma-
sei, dar kartą įsitikinus, kad geriausia kirpti devynis kartus 
pamatavus. 

Tikiu, kad to tikrai sulauksime. O kol kas teks susitaikyti 
su laukinių čiumbakų gaujai būdingu elgesiu. Nekreipiant 
dėmesio į tai, kad rašinio pradžioje minėti žodžiai toli gražu 
ne visada atitinka sinonimų ar antonimų apibrėžtis. Žodžiai 
gali skaudinti, bet niekas nedraudžia jų neklausyti. Svarbu, 
kad bešokdami haką nepereitume į tikrą mūšį (kai dar nesi-
baigus apsižodžiavimui iš prekybos išimami tiražai ar pa-
skelbiama apie patalpų nuomos sutarties nutraukimą). Kad 
galėtume vaikščioti laisvai ir nesibaiminti grėsmingų vedlių 
gestų (nesvarbu, kurioje linijos pusėje jie stovėtų, – beje, 
dažnai tie, kas įvardija savo pažiūras kaip liberalias, kelia 
pačią didžiausią baimę). Kad galėtume nuoširdžiai parėkauti 
nebijodami skaudžiai gauti į akį. Kad laisvė reikšti nuomonę 
pati nevirstų stabu. 

– ANtANAS ShEShI –

Apie „neegzistuojantį“ politinį korektiškumą
„Nėra jokio „politkorektiškumo“, – teigia Tado Janušausko 

straipsnio antraštė „Š. A.“ (XI.17). Tiesą sakant, gal ir 
norėtumėme, kad nebūtų, bet… deja, deja.

Jo siūlymas bent pasižiūrėti anglišką Vikipedijos straips-
nį apie „politkorektiškumą“ mus nuveda prie išvados, kad 
tik pastaraisiais dešimtmečiais šis terminas įgijo neigiamą 
konotaciją ir imtas vartoti šio reiškinio priešininkų, kai pats 
reiškinys, tarkime, šiek tiek susikompromitavo. O anksčiau 
štai: „In the 1970s, the American New Left began using the 
term „politically correct“.“ Taigi, būtent „naujieji kairieji“ 
išplatino šį terminą.

Atrodo, kad pakantumą kitokiems negu mes galima ska-
tinti ir per tradicinius kultūringumo, mandagumo, padorumo 
principus, bet politinis korektiškumas susijęs su ištisa ideo-
logine programa, kuria kaip tik ir siekiama atmesti daugelį 
tradicinių dalykų. Anglų rašytoja Doris Lessing, Nobelio 
literatūros premijos laureatė, 1994 metais teigė, kad „po-
litinis korektiškumas kyla tiesiai iš senojo tipo komunistų 
partijos“. Ji žinojo, ką kalba, nes jaunystėje buvo komunistų 
partijos aktyvistė ir darbavosi būtent ideologijos srityje. Mes 
taip pat turėtumėm žinoti, nes mūsų šalis kelis dešimtmečius 
gyveno komunistinėje diktatūroje, persmelktoje atitinkamos 
ideologijos ir leksikono. Frazė „politiškai korektiška“ labai 
panaši į anų laikų įvertinimą „idėjiškai teisinga“.

Tarp politkorektiškumo priešininkų Janušauskas pasirenka 
labai lengvus taikinius ir daro išvadą, kad tai rūpi tik tiems, 
kurie nori juodaodžius vadinti „negrais“, visus pabėgėlius ir 
imigrantus iš musulmoniškų šalių – teroristais ir t. t. Ir dar 
pateikia eilėraštuko citatą: „…ir užmuškit tą žyduką.“ Bet 
ar neužtenka paprasčiausio padorumo ir sveikos nuovokos 
suvokti, kad skatinti ką nors užmušti dėl tautybės yra pasi-
baisėtina? Ir čia pat tai suplaka su visai kitokiais dalykais: 
„...čigonai visgi ar romai? – diskusija, kurioje paprastai nei 
čigonai, nei romai nedalyvauja.“ Tikrai nedalyvauja, nes 

jiems į tai nusispjauti. Ir netgi išsilavinusiems jų lyderiams 
Lietuvoje tai nebūtų šovę į galvą, jeigu jie nebūtų tiesiogiai 
(arba per itin „pažangius“ lietuvius) indoktrinuoti Vakarų 
kairiųjų. Žodis „čigonas“ yra neutralus tautovardis, pats sa-
vaime neturintis jokios neigiamos konotacijos.

Visų pirma tai yra mūsų – lietuvių – kalbos vartojimo 
klausimas, ir šiai kalbai „romas“ visai netinka, nes tai, be 
kita ko, yra vardo Romualdas trumpinys. Gruzinai neseniai 
prašė, kad jų šalį vadintumėme ne Gruzija, o Georgija, bet 
mes patys sprendžiame, kaip vartojame savo kalbą ir kaip 
laikomės jos tradicijų. Laimė, lietuvių kalba ne tokia svar-
bi kaip anglų, kuriai viso pasaulio tautos nurodinėja, kaip 
jas vadinti angliškai. O žodis „negras“, diskredituotas visa-
me pasaulyje, mums yra svetimas ir visai nereikalingas – 
„juodaodis“ puikiausiai išreiškia esmę. Bet čia yra vienas 
iš daugelio pavyzdžių, kaip politkorektiškumas, kaip įgijusi 
pagreitį revoliucija, nesustoja ir reikalauja vis daugiau ir vis 
mažiau protingai, nes jau dabar reikalaujama „afroamerikie-
čių“, „afroeuropiečių“ ir pan.

Tiesą sakant, prie visų šių aspektų sugaišau per ilgai tik 
dėl to, kad pats straipsnio autorius skyrė tiek dėmesio nees-
miniams dalykams. Ir čia turiu pabrėžti, kad visai nepritariu 
tiems lietuvių tautininkams (tarpt. žodis – nacionalistams), 
kurie vakarietišką politkorektiškumą demonizuoja ir iš to da-
ro euroskeptiškas, o kartais net apokaliptiškas išvadas. Bet kai 
kas aiškina, kad iš politinio korektiškumo ypač daug šaipoma-
si Rusijoje, todėl mes turėtumėm to nedaryti. Tačiau demo-
kratinis pasaulis nuo Rusijos svarbiausiai skiriasi ne politiniu 
korektiškumu, o laisve ir pliuralizmu. Tad Vakaruose taip pat 
daug pasisakoma prieš politinio korektiškumo dogmas, ir ne 
tik radikaliose arba marginalinėse sferose.

Janušauskas bando prastumti primityvią mintį, kad „ne-
egzistuojantis“ politkorektiškumas yra tiesiog neginčytina 

šiandieniniame Vakarų pasaulyje egzistuojanti padorumo 
dogma, kuriai prieštarauti gali tik nacionalistai, ksenofobai, 
homofobai ir visokie kiti primityvai. Bet, pasirinkęs taikiniu 
mūsų vargšų lietuvių siauro nacionalizmo apraiškas, auto-
rius patogiai nutylėjo kitus Vakaruose išplitusius radikalius 
politkorektiškumo aspektus, pvz., štai kokius: siekiant dau-
giakultūriškumo, imama bijoti viešai demonstruoti krikš-
čionybės simbolius; siekiant įdiegti mintį, kad didelę vertę 
turi ne tik Vakarų, bet ir kitų kultūrų laimėjimai, prieinama 
prie kultūrinės saviniekos ir saviplakos; teigiama, kad neeg-
zistuoja rasės (nors rasizmas net labai egzistuoja); siekiant 
lyčių lygybės išsigalvojama, kad įgimti psichologiniai lyčių 
skirtumai apskritai neegzistuoja, ir jeigu ne „socialinis kons-
travimas“, tai vyrai būtų puikiausi vaikų darželio aukliukai 
(nesakau, kad tai neįmanoma, – išimčių netgi pasitaiko), o 
moterys dirbtų autoservisuose.

Su visų kultūrų lygiavertiškumo principu kairieji polit-
korektiškumo apologetai (nors gal ir nenorėtų savęs tokiais 
vadinti) patys save įvarė į kampą. Jeigu sakome, kad nėra 
labiau ar mažiau išsivysčiusių visuomenių ir lygiavertišku-
mą laikome teisinga, pažangia nuostata, o jos neigimą – at-
silikusiu požiūriu, tai matome, kad šio „pažangaus“ požiūrio 
laikosi tik Vakarų kultūros atstovai. Daugumos kitų kultūrų 
žmonės savo kultūrą laiko neginčijamai pranašesne, o savo 
tikėjimą – vieninteliu teisingu. Logiškai išeina, kad jie, ne-
pripažindami lygiaverčio daugiakultūriškumo, yra atsilikę. 
Tad ir jų kultūra atsilikusi? Ar ne?

Tačiau viena iš ryškiausių politinio korektiškumo gri-
masų yra visa puokštė genderizmo ideologijos apraiškų. 
Publicistas Brendanas O’Neillas, anksčiau buvęs radikalus 
kairysis, dabar kalba apie „stulbinančią politinio elito ka-
pituliaciją prieš transgenderizmo ideologiją“ (Britanijoje). 

Nukelta į p. 15 ►
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Oscar Wilde, „De profundis“ (1905 (1949)
Pasiekęs literatūrinės šlovės kulminaciją 1895 m. airių 

kilmės anglų rašytojas Oscaras Wilde’as (1854–1900) bu-
vo nuteistas 2 metams sunkiųjų darbų kalėjimo už „šiurkštų 
nusižengimą dorovei“ (gross indecency – tokiu eufemizmu 
Viktorijos epochoje, iš kurios dviveidiškos moralės savo ko-
medijose šaipėsi Wilde’as, buvo įvardijami įstatymu drau-
džiami homoseksualiniai vyrų santykiai). Į teismų mėsmalę 
Wilde’ą įtraukė tuometinio jo mylimojo – poetinių ambicijų 
turėjusio plevėsos aristokrato Alfredo Douglaso – tėvas mar-
kizas, nepritaręs tokiems sūnaus santykiams ir pavadinęs ra-
šytoją „pederastu“. Kūrinyje „De profundis“, dviejų dalių 
literatūriniame laiške gerokai jaunesniam mylimajam, beveik 
nerasime Wilde’ui būdingos žaismės ir sąmojo, tai – savotiška 
atgaila dėl tuščiais gyvenimo malonumais, nežabota aistra ir 
lėbavimu paženklintos jųdviejų draugystės, atitolinusios nuo 
meno ir tikrųjų dvasinių vertybių. Wilde’as epistolinį tekstą 
rašė 1897 m. sausį–kovą, kai jam pagaliau buvo leista ne tik 
skaityti, bet ir „terapijos tikslais“ rašyti (tiesa, tik po vieną 
puslapį per dieną), ne tik palaužtas sunkios kalinio dalios, 
bet ir rezignavęs dėl nutrūkusio ryšio su Douglasu, kuris 
be jo sutikimo norėjo viešai paskelbti ankstesnius jųdviejų 
laiškus. Kalėjime rašomą tekstą kasdien tikrindavo kalėjimo 
viršininkas, todėl vieniems „De profundis“ – nuoširdus Os-
caro Wilde’o dvasinis autoportretas, kitiems – sentimentalo-
kas veidmainiavimas. Douglasui rašytų laiškų nebuvo leista 
išsiųsti, tačiau Wilde’ui jie grąžinti išeinant iš kalinimo įs-
taigos. Rašytojas laiškus, pusiau juokais pavadinęs Epistola: 
in Carcere et Viculis, atidavė draugui žurnalistui Robertui 
Rossui ir daugiau prie jų nebegrįžo. Rossas, tapęs Wilde’o 
literatūrinio testamento vykdytoju, laiškus išleido 1905 m. 
pavadinimu „De profundis“ (tai aliuzija į 130 psalmę), tiesa, 
gerokai kupiūruotus (nesutrumpintą tekstą 1949 m. paskel-
bė Wilde’o sūnus). Tikrąjį kalinio kasdienybės atšiaurumą ir 
nuteistųjų desperaciją Wilde’as itin išraiškingai pavaizdavo 
bene stipriausiame savo eilėraštyje „Redingo kalėjimo ba-
ladė“ (parašytas ir anonimiškai išspausdintas Prancūzijo-
je 1898 m). Rašytojo sveikata kalėjime dėl prasto maisto, 
sunkaus rankų darbo ir bausmių už neįvykdytas užduotis iš 
tiesų buvo gerokai pašlijusi, o kartą nualpus dėl galvos su-
trenkimo plyšo ausies būgnelis (dėl to porą mėnesių gydytas 
ligoninėje). Būtent dėl šios traumos vėlesnis ausų uždegimas 
komplikavosi į meningitą, nuo jo Oscaras Wilde’as ir mirė 
savanoriškoje tremtyje Paryžiuje. 

O. Henry, 14 apsakymų (1898–1901)
Amerikiečių literatūros klasiko, apsakymų meistro O. Hen-

ry (tikr. William Sydney Porter, 1862–1910) biografijos siu-
žeto vingiai ne mažiau netikėti nei jo kūriniuose. Jaunystėje 
įvairiausių profesijų – nuo piemens, virėjo, vaikų prižiūrėtojo 
iki vaistininko, braižytojo ir t. t. – išbandęs O. Henry būtų 
galėjęs pasigirti ir 3 metų darbo Pirmajame Amerikos naci-
onaliniame banke įrašu. Jeigu ne viena aplinkybė... 1894 m. 
jis, Ostino miesto Teksase banko kasininkas ir sąskaitininkas, 
buvo apkaltintas pinigų išeikvojimu ir atleistas. Po poros me-
tų į būsimąjį klasiką nukrypo ir baudžiamojo įstatymo pirštas, 
tačiau, paleistas už užstatą, Porteris, spontaniško impulso pa-
gautas, paspruko į Hondūrą, kur ne tik sukūrė apsakymų, bet 
ir paleido į plačiąją vartoseną „bananų respublikos“ terminą. 
Į tėvynę O. Henry parginė nelemtos aplinkybės – grįžo pas 
nuo tuberkuliozės mirštančią žmoną. Po jos mirties 1898 m. 
O. Henry buvo 5 metams pasiųstas į pataisos namus. Dar 
devyniolikos farmacininko licenciją įgijęs nuotykių ieškoto-
jas kalėjime dirbo budinčiuoju vaistininku, turėjo čia atskirą 
kambarį (ne kamerą). Būtent Kolambuso pataisos namuose, 
Ohajuje, budintysis vaistininkas naktimis parašė 14 apsaky-
mų – jie pačiais įvairiausiais slapyvardžiais, išsiųsti per bičiu-
lį, buvo publikuoti šalies žurnaluose. 1899 m. išspausdintas 
apsakymas „Kalėdinė švilpaujančio Diko kojinė“ pirmąkart 
pasirašytas O. Henry pseudonimu – šis prigijo visam laikui. 
Už gerą elgesį anksčiau iš kalėjimo paleistas rašytojas itin 
vaisingą ir sėkmingą etatinio spaudos apsakymininko karjerą 
tęsė Niujorke. Pabaigai – įdomi detalė: tarnaudamas banke 
O. Henry buvo pradėjęs leisti humoristinės ir satyrinės prozos 
savaitraštį „The Rolling Stone“ (liet. „Vėjo pamušalas“), jo 
leidybą dėl menko atsiperkamumo nutraukė 1895-aisiais...

Adolf Hitler, „Mano kova“ (1925, 1926)
Po nepavykusio vad. Alaus pučo Miunchene pagrindinis 

jo organizatorius Adolfas Hitleris už grotų buvo pasiųstas 
4 metams. Iki visuotinės amnestijos 1924 m. gruodį būsi-
masis fiureris Landsbergo kalėjime Bavarijoje iškalėjo tik 
8 mėnesius, bet per šį laiką, padedamas dešiniosios rankos 
Rudolfo Hesso, spėjo sukurpti savo autobiografijos ir na-

cionalsocialistų manifesto „Mano kova“ pirmąją dalį. Joje 
(„Sąskaitų suvedimas“, 1925) Hitleris aprašo savo jaunystės 
politinių „kovų“ istoriją, „išgvildena“ Vokietijos pralaimėji-
mo I pasauliniame kare priežastis, o antrojoje dalyje („Na-
cionalsocialistų judėjimas“, 1926) išdėsto rasinės vokiečių 
(arijų) viršenybės „teoriją“ ir iškelia būtinybę išnaikinti 
„parazitus“ žydus bei išplėsti Trečiojo reicho teritorijas rytų 
kryptimi slavų tautų sąskaita. Knyga leidėjo įpirštu pavadi-
nimu (Hitleris norėjęs savo „veikalą“ pavadinti „Puspenktų 
metų kovos su melu, kvailybe ir bailumu“), pilna gramatinių 
klaidų, iš pradžių didesnio dėmesio nesulaukė, tačiau per 
pasaulinę ekonominę krizę vis daugiau politinio palaikymo 
įgyjant populistinei nacionalsocialistų partijai išpopuliarėjo 
ir jos vadovo opusas. Iki 1933 m. Vokietijoje buvo parduota 
240 tūkst. „Mano kovos“ egzempliorių, autoriui jie pelnė per 
milijoną reichsmarkių ir su kaupu pateisino pirminį knygos 
kūrimo tikslą – gautomis lėšomis padengti skolas ir teismo 
išlaidas (beje, milžiniška mokestinė skola valstybei nuo pa-
jamų, gautų už knygą, 1933 m. Hitleriui tapus kancleriu, o 
vėliau ir diktatoriumi buvo anuliuota). Pompastiško stiliaus, 
eklektiška, atsikartojančių teiginių, antisemitizmo, antiko-
munizmo, militaristinio revanšizmo ir antidemokratiškumo 
dvasios persmelkta „Mano kova“ tikru bestseleriu tapo fa-
šistinio režimo metais: buvo išleisti net keturi skirtingi šios 
knygos leidimai, ji buvo dovanojama susituokusioms vokie-
čių poroms ir siunčiama kariams į frontą. Iki karo pabaigos 
Vokietijoje buvo parduota ar išdalinta apie 10 mln. nacių va-
do opuso egzempliorių. Įdomu tai, kad fiureriu tapęs Hitleris 
stengėsi atsiriboti nuo savojo „kūrinio“, vadino jį „užgrotine 
fantazija“ ir tikino, jog nebūtų jo rašęs, jei būtų numanęs 
apie vėlesnį savo iškilimą. Neperskaitoma nuobodybe „Ma-
no kovą“ buvo išvadinęs ir italų dučė Benito Mussolini. 

Hitlerio „Mano kovos“ dvitomis po karo Vokietijoje pir-
mąkart perleistas (su išsamiais komentarais) 2016-aisiais, 
baigus galioti autoriaus teisėms, kurių perėmėja 1945 m. bu-
vo paskelbta Bavarijos žemė.

Jean Genet, „Gėlių Dievo Motina“ (1943)
Prancūzų rašytojas, dramaturgas, vienas iš Absurdo teatro 

pradininkų Jeanas Genet (1910–1986) savo pusiau autobio-
grafiniuose romanuose aprašė kelių dešimtmečių valkata-
vimo, vagiliavimo, vertimosi prostitucija patirtį, spalvingą 
Paryžiaus ir kitų Europos didmiesčių asocialų, smulkių kri-
minalistų gyvenimą, tačiau visuotinių moralinių normų, 
socialinių konvencijų ir etikos kodeksų laužymą vaizdavo 
kaip aukščiausio dorybingumo, prilygstančio krikščioniškam 
šventumui, apraiškas. Prostitutės vaikas, dar paauglystėje už 
vagystes atsidūręs ir užaugęs kolonijoje, pirmąjį savo roma-
ną „Gėlių Dievo Motina“ parašė atlikdamas bausmę kalėjime 
(pirmą kūrinio variantą, parašytą ant rudo popieriaus lakštų, 
kaliniams duodamų pakuotėms lankstyti, sunaikino kalėjimo 
prižiūrėtojas, tačiau Genet romaną perrašė). 1943 m. išleista 
anonimiškai ir ribotu – „kolekciniu“ – tiražu, netrukus „Gė-
lių Dievo Motina“ jau tikruoju vardu buvo ne kartą perleista 
(tiesa, su kiek kupiūruotomis pornografinėmis scenomis) ir, 
kaip ir vėlesni jo tekstai, sulaukė itin palankių žymių intelek-
tualų atsiliepimų, pvz., Jeano Cocteau, Simone de Beauvoir, 
Jacques’o Derrida, Jeano-Paulio Sartre’o. Pastarasis net pa-
rašė filosofinę analitinę įžangą „Šventasis Genet: komikas ir 
kankinys“ prestižinės „Gallimard“ leidyklos 1952 m. išleis-
tam Genet raštų rinkiniui. Kai 1947 m. marginalusis rašytojas 
dešimtą kartą įkliuvo už vagystę ir už šį recidyvą jam grėsė 
įkalinimas iki gyvos galvos, tie patys intelektualai kreipėsi 
užtarimo į Prancūzijos prezidentą, ir šis Genet nuo būsimų 
bausmių atleido „avansu“. Rašytojas pasitikėjimą pateisino – 
jo 5–6 deš. sukurtos pjesės (tarp jų ir žymioji „Kambarinės“), 
kuriose demaskuojamas socialinių ir politinių vertybių mela-
gingumas, atskleidžiamas žmogiškosios tapatybės sąlygišku-
mas, laikomos Absurdo teatro pirmeivėmis. 

Julius Fučík, „Reportažas su kilpa ant kaklo“ (1947 (1995)
Čekų žurnalistą ir vieną aktyviausių Čekoslovakijos ko-

munistų partijos veikėjų Julių Fučíką (1903–1943) naciai 
suėmė per vieną iš reidų Prahoje 1942 m. – už pogrindinės 
komunistinės spaudos leidimą ir atsišaukimų platinimą. Kol 
buvo kalinamas, tardomas ir kankinamas Prahos kalėjime, 
Fučíkas ant suktinių popierėlių rašė savotiškus „kalėjimo re-
portažus“, palankių kalėjimo prižiūrėtojų čekų dėka jie pa-
teko į sąlygišką laisvę (Čekoslovakiją naciai buvo okupavę 
1938 m.). 1943 m., po beveik pusantrų metų kalinimo, Fučíką 
Berlyne į kartuves pasiuntė liūdnai pagarsėjęs marionetinis 
nacių Liaudies teismas. Po karo „kalėjimo reportažus“ su-
rinko velionio žmona ir bendražygė ir, į valdžią patekusios 
komunistų partijos padedama, išleido. „Reportažo su kilpa 
ant kaklo“ autorius tapo komunistinio režimo propagandos 
idealu, visuotinai aukštinamu nepalaužto kovotojo simboliu. 

Knyga buvo įtraukta į mokyklų programas, išversta į dau-
giau kaip 90 kalbų. Fučíkui muzikinį kūrinį paskyrė italų 
kompozitorius avangardistas Luigi Nono, šio komunisto 
tardymą apsakyme „Paskutinis gegužis“ (1955) pavaizdavo 
net Milanas Kundera. 1989 m. po Aksominės revoliucijos 
žlugus komunistinei diktatūrai ir jos tiesos monopoliui kilo 
abejonių dėl 4-ajame dešimtmetyje daug po Sovietų Rusiją 
keliavusio ir stalinizmą rėmusio žurnalisto didvyriškumo. 
1995 m. buvo išleistas neišbraukytas ir „nepagražintas“ „Re-
portažas su kilpa ant kaklo“ (ideologinės kupiūros sudarė 2 
proc. originalaus teksto). Iš jo aiškėja, kad Fučíkas iš tikrųjų 
buvo palūžęs per nacių kankinimus, tačiau bendražygių ne-
išdavė, teikdamas klaidingą informaciją.

Ezra Pound, „Pizos cantos“ (1948)
Vienas žymiausių amerikiečių poetų, bene didžiausias 

anglakalbio literatūrinio modernizmo korifėjus ir spiritus 
movens Ezra Poundas (1885–1972) garsėjo ir nekonvenciš-
komis pažiūromis, gana ekscentriška visuomenine laikyse-
na ir politiniu aktyvizmu. Nuo 1908 m. Europoje gyvenęs 
Poundas, sukrėstas I pasaulinio karo žiaurumų ir beprasmy-
bės, politinių ir socialinių negerovių, ekonominės suirutės 
ir karinių konfliktų priežastimi laikė „finansinį kapitalizmą“ 
(„lupikavimu“ grįstą ekonomikos sistemą) ir nuolatinio pel-
no siekiančią karinę pramonę, o politinį Vakarų elitą vadino 
pasaulinio žydų sąmokslo parankiniais. Šią „demaskuojan-
čią“ tiesą poetas, atvirai reiškęs paramą Mussolini ir Hitle-
riui, nuo 4 deš. itin aktyviai skelbė spaudoje, o nuo 1935-ųjų 
iki II pasaulinio karo pabaigos – ir reguliariose autorinėse 
laidose per nacionalinį Italijos radiją (nuo 1924 m. Poundas 
gyveno Italijoje). Nors į radijo tribūną Poundas per vargus 
įsiprašė pats, jam buvo mokama už 10 minučių pasisaky-
mus, tiesa, gana isteriškus, chaotiškus ir eklektiškus. Dar 
1943 m. Jungtinės Valstijos dėl neigiamų pasisakymų jų at-
žvilgiu apkaltino poetą tėvynės išdavimu, tad 1945 m. italų 
partizanų suimtas Poundas buvo perduotas JAV karinėms 
pajėgoms Italijoje. Suimtasis buvo uždarytas amerikiečių 
karo stovyklos Pizoje „mirties vienutėje“ – ankštame, lauke 
stovinčiame narve, kur po trijų savaičių nuolatinės įtampos 
Poundą ištiko nervinis išsekimas, ir jį buvo leista perkelti į 
gydytojų palapinę. Būtent čia Poundas pradėjo kurti eilėraš-
čių (vėliau jie pavadinti „Pizos cantos“) ciklą, o pirmąsias 
giesmes ant tualetinio popieriaus užrašė dar kalinamas nar-
ve. Rinkinys „Pizos cantos“ bičiulių pastangomis Amerikoje 
buvo išleistas 1948 m., poetui nuo 1945-ųjų leidžiant dienas 
Šv. Elzbietos psichiatrijos ligoninėje Vašingtono valstijoje. 
Iš beprotnamio Poundas didžiulėmis ilgametėmis draugų 
rašytojų pastangomis buvo paleistas 1958 m. ir, taip ir nenu-
traukęs ryšių su kontroversiškais neofašistinių ir antisemiti-
nių pažiūrų veikėjais, gyvenimą baigė Italijoje.

Jack Henry Abbott, „Žvėries pilve: laiškai iš kalėjimo“ (1981)
Kai amerikiečių rašytojas, vad. Naujojo žurnalizmo at-

stovas Normanas Maileris 1979 m. išleido garsųjį romaną 
„Budelio daina“, kuriame remdamasis surinktais faktais ir 
dokumentine medžiaga aprašė pagarsėjusio nusikaltėlio ir 
žudiko Gary Gillmore’o gyvenimą bei bausmės procesą, 
netrukus gavo laišką iš kito bausmę atliekančio nusikaltėlio 
Jacko H. Abbotto (1944–2002). Šis rašė, kad Mailerio kūri-
nyje Gillmore’o gyvenimo aprašymas gerokai pagražintas, ir 
vėlesniuose laiškuose pabandė pats perteikti Amerikos baus-
mių ir kalinimo sistemos žiaurumą. Šie laiškai tapo knygos 
„Žvėries pilve“ pagrindu (iškalbingais skyrių pavadinimais, 
pvz., „Valstybės išugdytas nusikaltėlis“, „Bausmių įvaireny-
bė“, „Rasizmas Amerikoje ir už grotų“ etc.), Maileris pats 
parašė jai įžangą ir padėjo 1981 m. išleisti. Negana to, tais pa-
čiais metais rašytojas su kitais visuomenės veikėjais aktyviai 
prisidėjo prie lygtinio Abbotto, kalėjusio už klastotes, banko 
apiplėšimą ir kito nuteistojo nužudymą, paleidimo. Tačiau 
vos po 6 savaičių laisvėje Abbottas Niujorko bare mirtinai 
subadė jauną padavėją, bandė slapstytis, bet galiausiai buvo 
pagautas ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Likimo ironija, 
kad rytojaus dieną, dar nieko nežinant apie naująjį nusikal-
timą, laikraštyje „New York Times“ pasirodė palanki „Žvė-
ries pilve“ recenzija. Abbottas dėl nenusisekusio gyvenimo 
ir nusikalstamo gyvenimo būdo kaltino nežmogišką Ame-
rikos bausmių ir perauklėjimo sistemą (Abbottas teigė, kad 
jis, prostitutės vaikas, nuo pat vaikystės gyveno įvairiuose 
valstybiniuose globos namuose, o vėliau – už nepaklusnų ir 
maištingą elgesį – paauglių kolonijoje). 1987 m. išleista an-
tra šio autoriaus knyga „Sugrįžimas“ nesulaukė tokio popu-
liarumo ir teigiamų kritikų vertinimų kaip „Žvėries pilve“; 
autorius gyvenimą baigė kilpoje. 

Parengė Andrius Patiomkinas
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Poetinis netikrumas
Dramblotai, siūbuodama į šalis, lekiu Laisvės alėja. 

Kaip visad, atidžiai seku ir žemę – labiau ne todėl, kad esu 
tipiška intravertė, nebijanti tik savų batų, o todėl, kad ko-
jos nuolat nustebina. Jei neužkliūsi už grindinio, tai dažnai 
bent jau įsispirsi į kitą batą, šviesiomis, kūno spalvos pėd-
kelnėmis aptemptą blauzdą arba sugurinsi abiejų batelių 
snukučius. Tiesi trajektorija – taip pat nebloga paslaptis. 
Šiandien reikia skubėti ir dar žiūrėti po kojomis, na ką gi. 
Du darbai, trys darbai, keturi – kas gi neįkandama mote-
riai. Dantų šepetėlio testas – taip pat vienas juokas. „Lėkti, 
bėgti, skubėti, amžinai vėluoti“ – turėtų būti įrašyta mano 
ateities CV. Lygiai dvidešimt trys minutės iki psichotera-
peutės kabineto su pakeltais roletais ir servetėlėmis ant 
tolimo stalo. Mano ir laiko santykiai pašliję. Jau metai ar 
daugiau miegam atskiruose kambariuose, rytais pusry-
čiaujam nusisukę viens nuo kito, jis jau seniai nebelydi 
manęs į paskaitas. Prie lėkimo ir kojų savarankiškumo 
analizės prisideda ir smegenys. Ką šįkart papasakoti ka-
binete su pakeltais roletais ir servetėlėmis ant tolimo sta-
lo? Kas nutiko vakar? Užvakar? Prieš... keturias dienas? 
Išgėrimas su artima siela dūmijant kambaryje. Paskaita, 
gal net dvi, trys šuns vedžiojimai per dieną, taigi per sa-
vaitę – dvidešimt vienas. Makaronai su vištiena. Makiažo 
procesai. Spoksojimas į sieną. Spoksojimas į epitafiją pri-
menančią citatą ant sienos. „Vaikui, tamsiausiojo slėnio 
vedlei.“ Užrašyta, deja, narcistiška mano ranka, užtai... 
dedikuota mylimo draugo. Kas dar, kas dar, kas darrr. Ko-
jos per dideliuose batukuose grėsmingai ima nebelaikyti. 
Kumeliuko kojos. X sąstovis, ar kaip sako žirgininkai, ne-
svarbu, nesvarbu, nesvarbu. Ką gi jai pasakyti? Kabinete 
su pakeltais roletais ir servetėlėmis ant tolimo stalo? Kas 
dar... Šiek tiek Clarissos Pinkolos Estés, lakstančios su 
vilkais. Tinka ir Virginia Woolf su žaviais postringavimais 
apie kūrybą, bet apie tai jau sakiau, jau kalbėjau. Jei taip 
nori parašyti knygą, kodėl nepradedi dabar? – paprastai 
paklausė manęs. Taigi. Kuo paprasčiau, tuo didesnis idio-
tas dažniausiai gali pasijusti. Atsakyt nebuvo ką, gal kad 
gėda? Neparašau ir tiek. Gal kad kambarys nuolat košia-
mas skersvėjų ir pro šalį dreifuojančių žmonių. O gal kad 
esu tingi, neturiu valios, patirties, išminties, penkių šimtų 
svarų per metus ir dar keleto smulkmenėlių.

Laisvės alėjoj greičiau nei sodinukas išauga keistas vy-
riokas, išsirenka mane kaip taikinį iš už dešimties metrų. 
Ar tikit pomirtiniu gyvenimu? Taip užsispoksau į jį, kad 
taksi, kertantis Maironio gatvę, sustoja prie pat mano me-
džiaginio maišelio, net oro gūsis dvelkteli. Dievas su ju-
mis! – pavymui šūkteli. Veikiau Dievas ką tik prašvilpė 
šiame taksi, tarsteliu. Bet kaip tipiška intravertė kalbu tik 
saviems batams. Meluoju, nei tipiška, nei šimtaprocentinė 
intravertė. O iki maišelio... iki medžiaginio maišelio dar 
buvo likę kokie penki metrai.

Vanda (beveik Vanga!) jau laukia manęs, aš, žinoma, 
vėluoju. Laikas įgriūva paskui mane, žinoma, nespėjęs, 
tupiasi į kairįjį kampą, nusisuka. Vandos žvilgsnis gan 
griežtas, beveik preciziškai tikslus, bet, kiek neklysta 
mano intuicija, tik kol kas. Gal šiandien jau atsukam 
fotelį? – klausia. Ligi šiol sėkmingai ir romiai sėdėjau 
atsukusi nugarą. Stebėti smagu, bet būti stebimam – ne 
taip jau baisiai, kaip pritartų Foucault.

Ji tyli, savo ruožtu tyliu ir aš. Palei lempą zvimbteli 
viena kita miniatiūrinė musė. Laikrodukas, kurio buvimo 
vieta man – paslaptis, nedarniai kleksi tik šiai institucijai 
rūpinčias valandas. Laikas kampe nekantriai ir dramatiš-
kai dūsauja. Šūdžius, apsimetėlis, netikęs partneris, min-
tyse pakeikiu. O Vanda man patinka. Ir tikrai ne taip, kaip 
vegetarų kavinukės ar vaistinės „Camelia“ darbuotoja. 
Bet pradėti nuo to niekada ne lengviau – nesvarbu, kas tai 
būtų: ar tiriamasis rašto darbas, ar pasivaikščiojimas Lais-
vės alėja, ar psichoterapija. Galiausiai… ar tikrai turėtume 
kalbėti tik apie mane?

Tyla ilga, nors čia ir visai jauku. Pakeliu galvą, geriau 
to nedaryčiau… Vanda atrodo lengvai suirzusi. Mykteliu 
kažką apie taksi, pomirtinį gyvenimą ir kaip kartais ne-
daug tereikia.

– Iki ko? – klausia.
– Na, kad čia pat tuoj pat imtum ir patikėtum.
– Kaip jaučiatės apie tai galvodama?
– Girdėjau, jog Zemkauskas nuolat skatindavo studen-

tus kastis iki kraštutinio objektyvumo. Žinoma, jis žur-
nalistas, o tokia koncepcija dargi – ir pagirtina, – girdžiu 
save malant. –  Žinoma, tą darė ir psichologai, ir filosofai. 
Nepavyko gal tik Hegeliui, Schopenhaueriui ir Frommui, 
nors tai tik nuogirdos, nieko dorai nė neskaičiau. Atrodė – 
įstrigo tarp idealaus ir materialaus. Pusiaukelėj.

Tyla, trumputė. Laikas muša koja į parketą.

– Šitaip jaučiatės galvodama apie pomirtinį gyvenimą?
Kuo toliau, tuo blogiau. Viena musė įstringa lempoje, 

kabinetas užpildytas jos priešmirtinių dejonių. Užtai pro 
langą mojuoja kažkas panašaus į atplyšusį vijoklį. Užstrin-
gu minutei, gal dviem. Pavyktų geras kadras, galvoju, jei 
tik turėčiau fotoaparatą, jei tik galėčiau fotografuoti savo 
psichoterapeutę. O kas tada? Gal siųstų tiesiai pas psichia-
trą? Įrašas kortelėje: „Bandė nufotografuoti savo gydytoją 
seanso metu. Užuot atsakinėjusi į jai pateiktus klausimus, 
penkias minutes nustatinėjo reikiamą diafragmą ir ISO. 
Gulėjo ant žemės, nutaikiusi objektyvą į gydytoją, nes, jos 
manymu, kadras iš apačios – neįprastesnis. Gydytojai pa-
bandžius atimti prietaisą, ėmė suktis ratu, vėliau – lakstyti 
palei kampus. Niekur nėra laiko, šaukė. Skiriu vartoti: ris-
poleptą, pusantros tabletės ryte, pusantros – vakare. Prieš 
einant miegoti – ksanaksą. Kadras išėjo nesufokusuotas, 
per didelis white balansas.“

– Apie jį... Nežinau. Sakyčiau, jog Dievas dažnai už-
daro duris, kad paskui išlėktum pro langą. Bet jei jau 
klausiate apie mirtį... neseniai aštuntą kartą žiūrėjau 
Alejandro Gonzálezo Iñárritu filmą „Biutiful“. Pagrin-
dinis herojus Uksbalis vaduojasi mirtimi ir nuolat regi 
milžiniškus juodus drugius ant lubų. Kuo labiau progre-
suoja vėžys – tuo tirščiau jų nusėta. Ir ką jūs manot? Po 
dviejų dienų mano kambaryje – trys drugiai. Tiesa, ma-
žesni, lietuviški ir rusvi, bet visgi. Drugiai, ar ne? Taip 
pasirodydavo kasnakt, kur būna dieną – nesuprantu, ne-
randu. Ėmiausi įnirtingo darbo, „Google“ – bent ketu-
rios paskyros, visas nuodugniai ištyriau. Pasirodo, Pietų 
Amerikoje jie tarpininkai tarp šio ir anapusinio pasaulio, 
kai kur laikomi netgi pranašais. Nerimas didėjo, drugiai 
nedingo. Dvi dienas gėriau leksotanilį, tada pastebėjau, 
kad dar labiau inkščia mano seno šuns sąnariai, supratau 
tai kaip ženklą. Ėmiausi bromazepamo. Miegodavau po 
dvylika valandų per parą, bet nepadėjo, dar kitą rytą šuo 
nebepakilo nuo gulto.

Psichoterapeutė klausosi, supratingai linkteli galvą, 
žvilgteli pro mažus akinukus.

– O ar šiandien jūsų šuo dar gyvas?
– Taip, bet...
– Drugiai – vasarą – dažnas reiškinys, jeigu sutemus už-

vertumėte langus...
Išeinu nebetikra dėl atrasto ryšio. Manoji gydytoja kaž-

kada skaitė poeziją – kaip ji galėtų šitaip?.. Bet po savaitės 
prisimenu jos žodžius po keisto incidento. Dažau ataugu-
sias plaukų šaknis. Šįsyk gana preciziškai, neseniai radau 
naują žilų plaukų kuokštą. Platus, didelis ir gėdingai per 
arti smilkinio. Kitą rytą ant delno – milžiniška dėmė. Be-
veik toje, kur ir reikia, vietoje, kaipmat įžvelgiu stigmos 
potencialą. Tada – trys paskyros „Google“ apie stigmas. 
Tyrimas greitas ir tikslus kaip pats internetas – antikos 
laikais taip ženklindavo belaisvius, suklestėjus krikščio-
nybei… na, žinome visi. Dvi dienas vaikštau suglumusi ir 
pakylėta, o galvoje vis sukasi keistasis vyriokas iš Laisvės 
alėjos, taksi ir psichoterapijos seansas. Bet. Užtenka men-
kutės abejonės ir medicininio spirito su vata, kad Kristaus 
ženklai delne būtų paneigti.

Į naująjį seansą ateinu dešimt minučių vėliau nei įpras-
tai. Laikas – dar vėliau. Linguodamas sau svyruoja kairia-
jame kampe. Dėbteli per petį, bet vos atsisuku, išdidžiai 
nusisuka. Netikėli tu, veidmaini.

Paprašau nusukti fotelį. Pakalbu apie Frommą, turėti ar 
būti. Pakalbu apie Jungą ir indėnų kosmologinį pasaulio 
suvokimą. Šiek tiek apie veidrodžio – kaip portalo – ga-
limybę. Kantriai tylėjusi, sielos gydytoja galiausiai pra-
byla:

– Ar jūsų šuo dar gyvas?
– Taip. Bet...
– Bijote mirties?
– Knygos... sakė neverta.
– O kaip manote jūs?
Stoja nejauki tyla. Imu svarstyti, kad nesu pati trokš-

tamiausia pacientė. Trumpas kaltės blyksnis priverčia 
pajaukti smegeninę, ieškant kažko reikšmingo. Dramos, 
bent menkutės. Skaudulio, bent kokio nors. Šuo vaikšto, 
leksotanilio negėriau jau savaitę, draugai, šeima per šį lai-
ką neįsidūrė nė piršto. Filmų nežiūrėjau, poeziją skaičiau 
paskubomis, paslapčia pasikikendama iš autoriaus baro-
kiškumo. Makaronai su vištiena vis prėski, dorai išgerti 
progos taip pat nebuvo. Kratau visut viską, bet visi kada 
išgirsti pasakojimai skyla į keistas nuotrupas, poezijos ar 
spektaklių fragmentus, vyniojasi pabirais batraiščiais, o 
rišti padorių mazgų niekad nepavykdavo.

– Ar pildote dienoraštį? – klausia ji, matyt, tyla per ilga. 
(O ir nė viena musė šiandien nesigaluoja.)

– Kažkiek. Nelabai. Vieną puslapį. Prieš savaitę... Nela-
bai ką jaučiau, – skubiai pasiaiškinu ir kaipmat susigėstu 
dėl sakinio dramatiškumo. Nors imk ir susmek į tą gobe-
leno fotelį, prieš tai prisitaikius prie jo spalvos.

– Galbūt norėtumėt ką nors paskaityti? Tai kartais gali 
padėti suprasti, ar tuo metu iš tiesų nieko nejautėte.

Traukiu namų darbus, kognityvinės terapijos dienoraš-
tis, sakoma.

– Taigi... Mama daug, daug ir ilgai lygindavo. Prieš 
dvidešimt ketverius metus tąsyk dar rudaplaukis tėtis at-
ėjo pasiskolinti, o siaube, to paties lygintuvo. Odine, per 
didele striuke, tiesa, plačiapetis, daug ir santūriai šypso-
jos, kartais net visą veidą pasitelkdamas. Nors pirmasis 
pasimatymas jai nepatiko, vėliau paaiškėjo, kad kažkuo 
artimas jis buvo: nudvėsę vaikystėj šunys, kubile prigėręs 
naminis varnas. O jis – veikiausiai susižavėjo mardžiška 
plaukų kupeta, žydrom akim, labiausiai – kaip šypso – lyg 
ir jauna, bet raukšlelių šimtai – jo neaplankyta Europa, jo 
žemėlapis.

Taip viskas ir klojosi: paskui – jau bendras lygintuvas, 
bendras būstas. Jis rentė viską savo rankomis, mėgo me-
dį, medis mėgo jį. Beveik Kristaus prisilietimais obliavo, 
raižė ornamentus, statė, statė, statė. Ji – kartais daug ir 
pratisai – vilkiškai šaukdavo, jis tylėjo, bet laikui bėgant 
pramoko ir juoktis. Ji šaukė dar labiau. Naktimis nuolat 
sapnuodavo vilkiukų arba vaikiukų būrius. Pabudo, nu-
sprendė, reikia šeimos.

Jis norėjo planuoti, sakė, kad reikia išraižyt dar daug 
medžio, daug ornamentų, o vaikai – ne juokai. Kartais 
važiuojant mašina dar klausydavo „Čiornyj voron“, bet 
diena iš dienos tapo vis giedresnis, tarpais nebegalėdavo 
atsimint nei nudvėsusių šunų, nei varno. Juokėsi: išsigal-
vojai, aš taip nesakiau. Ji prašė jei ne vaikų, tai kelionių, 
o jis: „Man užtenka tavo raukšlių, visas laikas prieš mus.“ 
Susikaupęs, įtemptu veidu pradėjo naują komodą: rau-
donmedis. Įrėmino voliutom, suskirstė įsivaizduojamom 
kolonom. Bėgo dienos, ketvirtus metus, kaip visad jai pa-
kilus septintą ryto, jis pirmą, bet ne paskutinį sykį tarste-
lėjo: „Tu vyturys, bet aš gerbiu pelėdas.“

Jam tik reikėjo žinoti, kas bus. Taigi, toliau buvo savas 
būstas, trys naujos komodos, kitas lygintuvas („Bosch“) ir 
mergaitė, žaliaakė. Po ketverių metų ir rudaakė, čia jau aš. 
Kai gimiau, miegojau pusantros paros, abu pamanė – ne-
gyva. Per greitai palaidojau pirmąjį žiurkėną. Paskui buvo 
antras butas, dvi sieninės spintos, trys komodos, virtuvės 
baldai... Mažiau ornamentų, jokių voliutų, monochromi-
nės spalvos.

Metai, kiti, ir jis nieko nebeprisimena. Šunys? Varnas, 
prigėręs kubile? Paukščiai neskęsta! „Kaip greit tu pase-
nai, ar mano Europoj patvino upės?..“ – prideda. „O tu gi 
niekad ir neaplankei Europos, iš kur tau žinot!“ – ji savo 
ruožtu rikteli. „Aš dirbau, – atsako. – Obliavau, raižiau, 
pjoviau ir pjausčiau. Su vaikais žaidžiau. Nupirkau naują 
lygintuvą. „Bosch“.“

Paskutinįsyk, kai ją mačiau, paslapčia apžiūrinėjo savo 
kūną – rankas, kojas, melsvas, patižusias gyslas, čiuopė 
raukšleles ant drabužių. Lyg bandė prisiminti, ar neseniai 
nepatvino kur Volga, Dunojus, gal ką praleido, gal pražiū-
rėjo. Domino ir kalvos, iškyšuliai, kas nauja, o kas – per 
amžius suformuota. O jei dar kitaip – tai kas šiuos pasa-
kojimuos buvo, o kas tik susapnuota.

– Mamos išgyvenimus užrašėte į savo kognityvinės 
terapijos dienoraštį? Atrodo, kad jie įsivaizduoti ar bent 
jau... interpretuoti?

Kabinetas atrodo apsitraukęs keistoka migla. Kibių 
kojyčių netekęs vijoklis plakasi į lango stiklą, bet nepri-
kimba. Benamis, raišas, be trajektorijos. Ardai ir dėlioji, 
ardai ir dėlioji. Kažkam galima nuimti galvą, galima lem-
pą perskelti pusiau, o vargšą vijoklį – priauginti kabine-
te. Langą suskirstyti į aštuonias nelygias dalis. Melsvas 
gyslas paleisti plukdyti žemėlapio upių, kelius – išauginti 
į kalnus... ar panašiai. Galima susilieti su foteliu, foteliui ir 
vijokliui – atiduot savas kojytes. Nufotografuoti rispolepto 
tabletes, sumušti laiką, užsidėt sepijos ar creative filtrą... 
Tėkšti žemėn „Sony Xperia“ ir patikėt, kad prisikels.

Tik švelnūs pustoniai, monochrominės spalvos, pasa-
kytų Pablo Picasso. Kubistinis paveikslas. Ma Jolie, Ma 
Jolie.

– EGLė MIKULSKAItė –
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Intymus gyvenimas
Pirmą televizijos serialą per nedidelį lempinį nespalvo-jos serialą per nedidelį lempinį nespalvo-

to vaizdo televizorių žiūrėjome drauge su gatvelės vaikais. 
Ekrano įstrižainė nesiekė dvidešimt penkių centimetrų, bet 
vaizdą aparatas atkurdavo kokybiškai ir girdėjosi gerai, nes 
televizoriaus savininkas iškėlė aukštą anteną. Namo, kuria-
me nuomojome butą, šeimininkas dirbo gamykloje cecho 
meistru, jis pirmas gatvėje įsigijo brangų ir retą tais laikais 
pirkinį. Žiūrėti televizijos serialo „Forsaitų saga“ Alfonsas 
ir Stasė pakvietė gatvelės kaimynus. Niekuomet vėliau ne-
sutikau labiau pasiaukojančių žmonių, kurie tris mėnesius 
(filmą rodė du kartus per savaitę) užleistų savo namų sve-
tainę visiems gatvės gyventojams, o susirinkimų priežastis 
būtų susidomėjimas kinu. Suaugusieji susėsdavo ant eilėmis 
sustatytų kėdžių, kurias gerokai iki peržiūros pradžios su-
nešdavome iš visų kambarių ir virtuvės, kai kurie kaimynai 
ateidavo su savo kėdėmis, nes vietų atsisėsti trūko. Vaikai 
sutūpdavome prie pat televizoriaus (buvau vienuolikos metų, 
gal truputį vyresnė). Dvidešimt šešis vakarus (filmas dvide-
šimt šešių serijų) rinkomės svetainėje ir drauge išgyvenome 
vargšės gražuolės Airinės ir kietaširdžio Somso iš Forsaitų 
giminės vedybų bei skyrybų peripetijas. Stebėti nepažįsta-
mos šeimos santykių dramą buvo neįprasta, niekas iš mūsų 
nebuvome skaitę Johno Galsworthy romano tuo pačiu pava-
dinimu, nežinojome, kaip klostysis įvykiai. Žiūrėjome 1967 
metų BBC pastatymą. Britų televizija romaną (tiksliau, trilo-
giją) ekranizavo dar kartą 2002 metais, tai buvo jau spalvota 
kino versija, nuostabiai kruopščiai atkurianti devyniolikto 
amžiaus antros pusės ir dvidešimto amžiaus pradžios par-
kus, architektūrą, interjerus, kostiumus, anglų aristokratijos 
papročius ir pramogas. Aš mačiau ne tik šeimos dramą, bet 
ir indus, kuriais buvo serviruojami stalai Forsaitams, moterų 
sukneles, erdvius bei puošnius interjerus. Žiūrėdama į visa 
tai stebėjausi:

– …kaip galima pyktis gyvenant tokiuose gražiuose na-
muose?!.

Pirmą kartą iš arti mačiau ponų gyvenimą, bet įsiminė ne 
tik interjerai. Gimiau ikitelevizinėje eroje, mes daug skai-
tėme, sekmadieniais klausydavome vaidinimų, transliuoja-
mų per radiją; skaitymas lavino vaizduotę ir intuiciją, nes 
skaitytojas ar klausytojas pats „ekranizuoja“ tekstą. Knygos 
ugdė pagarbą žodžiui, jį supratome ir priėmėme tiesiogiai: 
„intymu“ reiškė „neskirta pašalinėms akims ir paviešini-
mui“. Gatvelės kaimynai, jei kartais girdėdavo barnius, 
sklindančius iš gretimo namo, neskuosdavo pasičiupę kėdes 
ir neįsitaisydavo jaukiai, tikėdamiesi pasiklausyti besivaidi-
jančių, o atsikraustyti su visais vaikais į kaimynų miegamąjį 
tuo metu, kai jie nusprendė pasimylėti, rodėsi visišku absur-
du ar beprotybe – ką gi tuomet reikštų žodžiai „intymu“ ir 
„privatu“?!. Buvo akivaizdu, kad Somsas Forsaitas, slapta 
įsliūkinęs į užmiršusios užsirakinti duris Airinės miegamą-
jį, elgėsi, mūsų mamos žodžiais tariant, „labai negražiai“, 
bet nė vienas iš suaugusiųjų, sėdinčių svetainėje, net nekos-
telėjo; manau, jie taip pat sutriko – visa gatvė stebėjome, 
kaip prievartaujama moteris, ir nežinojome, kaip reaguoti: 
prievartavo sutuoktinis, drama vyko šeimos miegamajame, 
o kas tokie buvome mes?.. Jaučiau gėdą dėl to, ką Airinei pa-
darė Somsas, ir dėl mūsų visų, spoksančių į ekraną. Tarkime, 
kad vaitojanti moteris tik apsimetė, kaip čigonė, vaidinusi 
„padegėlę“, bet gėda, kurią išgyvenau, buvo tikra.

Kartą su gatvelės vaikais slapta žiūrėjome pro langą į jau-
no vyro kambarį, kai pas jį viešėjo moteris. Pakvietė kai-
mynų berniukas, vardu Valius. Supratome, kad pasiūlymas 
nedoras (Valius kvailai krizeno), bet visgi nuėjome. Manau, 
kiti vaikai taip pat jautė, kad elgiamės „negražiai“, mamos 
žodžiais tariant, nes visi sėlinome pirštų galais, prunkštėme, 
apsimesdami vieni prieš kitus, lyg sakytume: aš dar ne tokių 
dalykų mačiau!.. Lova stovėjo atokiai, žiūrėti greitai pabo-
do, nors matėsi gerai, diena saulėta, langas plačiai atvertas, 
užuolaidos atitrauktos. Ant lysvės po langu gulėjo numesti 
(gal džiūvo?) nešvarūs vyriški pusbačiai; švystelėjome juos į 
kambarį, tarsi kaltindami tuodu lovoje dėl mums tekusio ne-
smagumo, ir susigūžę, kad nepamatytų Valiaus tėvai, nukur-

nėjome link vartelių. Jauna moteris nebuvo vaikino žmona 
ir ateityje ja netapo, galbūt širdies gilumoje Valiaus giminai-
tis jautė, kad elgiasi „negražiai“, mamos žodžiais tariant, o 
pyktį dėl savo poelgio išliejo ant mūsų, kaip ir mes išliejome 
nepasitenkinimą, sumesdami pro langą batus: šį poelgį pa-
skatino tikrai ne Šventoji Dvasia, aš manau. Vyras šoko iš 
lovos, stvėrė kelnes ir basas bei pusnuogis iššoko pro langą – 
reikėjo matyti jo veidą... Nesitikėjome tokios įvykių eigos, 
pažirome į visas puses. Dviese bėgome tiesiai; iš pradžių 
gatvele, po to šaudykla, tuomet stadionu, mokyklos kiemu, 
vėliau perkirtome didelę gatvę, jis vijosi tik mus. Išnėrėme 
ant aukšto kalno ir nuriedėjome kūlvirsčia iki pat upės. Ba-
sas vyriškis nesiryžo leistis stačiu šlaitu, užverstu šiukšlėmis 
ir apaugusiu dilgėlėmis. Žiopčiojau parkritusi ant žemės, ne-
galėdama įkvėpti oro, maniau, kad išvemsiu širdį, plaučius ir 
visus kitus vidaus organus; apie žaizdotas nudilgintas blauz-
das ir basas pėdas neverta net prisiminti – „privatu“ mano 
vaikystės metais reiškė PRIVATU, betgi sėdėdami kaimynų 
svetainėje darėme tą patį: pro mažą langelį visi gatvės gy-
ventojai žvelgėme į tai, kas vyko Forsaitų miegamajame… 
Iš pirmo žvilgsnio niekam iš svetainėje sėdinčių negrėsė pa-
vojus nukentėti, bet mes net nesapnavome, kokią Pandoros 
skrynią atvers televizija, kaip agresyviai ir nesismulkinda-
ma ji keis ir formuos mūsų mąstymą bei pasaulėvaizdį. Per 
labai trumpą laiko tarpą televizija įsikraustė į visų gatvelės 
gyventojų namus. Serialas „Forsaitų saga“ turėjo milžinišką 
pasisekimą Sovietų Sąjungoje ir visame pasaulyje, jį žiūrėjo 
šimtas šešiasdešimt milijonų TV žiūrovų. Galsworthy pa-
sakojo apie tai, ką gerai pažino – savo giminės (netgi savo 
šeimos) istoriją. Rašytojas įžvelgė ir talentingai aprašė daug 
atstumiančio bei ydingo aukštuomenės gyvenime, visa ta-
po autoriaus kritikos ir pašaipų objektu; spėju, kad būtent 
dėl šios priežasties sovietiniai ideologai nupirko užsieninį se-
rialą vieną iš pirmųjų. Sunku dabar atsakyti į klausimą, kas 
iš tiesų elgėsi „negražiai“, mamos žodžiais tariant: Somsas 
Forsaitas, vesdamas (nusipirkdamas) jo nemylinčią merginą 
ir ją prievartaudamas, ar rašytojas seras Johnas Galsworthy, 
penkerius metus slapta susitikinėdamas su pusbrolio žmona, 
griaudamas šeimą, galiausiai vesdamas meilužę, aprašyda-
mas šią istoriją, dėl jos praturtėjęs ir tapęs įžymybe?.. 

Serialai pasipylė kaip iš gausybės rago, mokykloje su klasės 
draugais entuziastingai aptarinėdavome eilinę vakare matytą 
seriją. Televizija nepastebimai trynė ne tik sąvokas „intymu“ 
ir „privatu“, ji buvo ideali priemonė sovietinei propagandai 
ir ateizmui skleisti; asmeninę nuomonę bei sąžinę reikėjo 
formuoti ne pagal Dešimt Dievo įsakymų, bet pagal komu-
nistines direktyvas. Transparantai su milžiniškais generalinių 
sekretorių atvaizdais dengė daugiaaukščių pastatų fasadus, 
rodėsi, jie regi visus ir viską, tos pačios partijos sekretorių gal-
vos vakarais namų svetainėse per televizorių pūtė miglą, ža-
dėjo šviesų rytojų ir be perstojo kvietė kovoti su sovietų šalies 
priešais. Dvasinį gyvenimą pakeitė besąlygiškas lojalumas 
esamai santvarkai, dažniausiai sumeluotas. „Žmogus buvo 
aukojamas ideologijos stabui ir traktuojamas, kaip medžiaga, 
kurią reikia suformuoti arba sunaikinti. Ten, kur žmogus tam-
pa tik priemone, prasideda kelias į tironiją“, – taip socialistinę 
santvarką apibūdino vyskupas Lionginas Virbalas.

Ratams monotoniškai dundant, supausi ant gulto kelei-
vinio traukinio Maskva–Vilnius vagone, dienos įspūdžiai 
plaukė prieš akis, neužmigau, nors jaučiausi pavargusi. Grį-
žus į Lietuvą, manęs laukė vizitas į LSSR komunistų partijos 
Centro komitetą Vilniuje. Nesibaiminau dėl šio susitikimo, 
supratau, kad nurodymas, kurį vežiau iš Maskvos, bus įvyk-
dytas nediskutuojant. Tik trys žodžiai ir parašas – koks vi-
sagalis buvo šis pareigūnas, jei jo nurodymams besąlygiškai 
pakluso LSSR komunistų partijos Centro komiteto sekre-
toriai? Vis dėlto jis nepriminė komunistų, matytų kino fil-
muose, tie buvo idealistai, aistringai tikintys šviesia ateitimi, 
pasiruošę guldyti galvas už tiesą. Mąsčiau apie valdžią ir ga-
lią; kai Maskvoje numirdavo reikšmingas komunistų parti-
jos narys, visoje Sovietų Sąjungoje paskelbdavo gedulą, TV 
porą dienų transliuodavo brandžiausius sovietinius kino fil-

mus, o dažniausiai rodydavo vaidybinį filmą „Komunistas“ 
(1957). Kritikai rašė, kad aktoriui Jevgenijui Urbanskiui, su-
kūrusiam pagrindinį vaidmenį, pavyko suteikti filmo herojui 
„žmogišką veidą“, jis įkūnijo komunistą, kuris žuvo kovoda-
mas dėl kitų laimės. Žiūrovų simpatijas ir kritikų pripažinimą 
pelnęs Urbanskis vaikystėje išgyveno tėvo areštą, įkalinimą 
ir tremtį; mama su vaikais (aktoriui tuo metu buvo šešeri) 
nuvyko į vyro įkalinimo vietą, apsigyveno Komių ASSR. 
Aktoriaus tėvas, aukštas pareigas partijoje ėjęs komunistas, 
dirbęs propagandos srityje, buvo represuotas 1938-aisiais, 
„stalininių valymų“ metu, kalėjo 16 metų, mirė įkalinimo 
vietoje būdamas 52 metų, reabilituotas tik po Stalino mir-
ties. Visa tai įvyko iki Urbanskiui gaunant pasiūlymą sukurti 
pagrindinį vaidmenį: kuo tikėjo aktorius, įkūnydamas filmo 
„Komunistas“ herojų, – savo šeimos gyvenimiška patirtimi 
ar scenarijumi?.. 

Supratau, kad žmonės, su kuriais iš ryto turėsiu susitikti 
Vilniuje, nors dėvi kostiumus ir ryši kaklaraiščius, yra pa-
prasčiausi sukčiai. Bugajus (stambus nemalonios išvaizdos 
vyras, kalbant odesiečių žargonu), apiplėšęs mus Odesoje, 
nevaidino kovotojo už lygybę, paaiškino, kam jam reikalingi 
pinigai, nepaėmė visų, kuriuos turėjau, ir netgi atsiprašė – 
lyginant su tais iš Komunistų partijos Centro komiteto, kurie 
kalbėjo lozungais, bet patys jais netikėjo ir net neketino va-
dovautis, bugajus buvo doras žmogus. Vienintelį kartą, kol 
kišenėje vežiausi raštelį, su įsakymu PATENKINTI PRA-
ŠYMĄ NEDELSIANT, galėjau parodyti, ką galvoju apie 
ponus baltomis apykaklėmis.

Mano kelioniniame krepšyje gulėjo medvilninės kojinės. 
Sesuo nusipirko talkučkėje, bet supratusi, kad nenešios, ati-
davė jas man. Kojinės iki kelių, labai ryškios, dryžuotos, 
atvežtos greičiausiai jūrininkų – importinės. Dryžiai platūs, 
spalvos skirtingos: rožinė, elektrinė, mėlyna, skaisčiai ža-
lia, raudona. Apsimoviau kojines, atraitojau aukštai žydrus 
džinsus, kad jos gerai matytųsi. Sportinius marškinėlius pa-
dovanojo studentės iš Vengrijos, marškinėliai taip pat buvo 
ryškūs, įvairiaspalviai, tik ne juostuoti, bet sukirpti iš skir-
tingų spalvų trikampių: atrodžiau lyg cirko artistė – mama 
ir vyresnioji sesuo, pavargusios nuo mano fantazijų, pasi-
šaipydavo:

– …artistė iš sudegusio teatro.
Aktorinį talentą paveldėjau (koks čia mano nuopelnas?), 

o teatras yra teatras, net sudegęs… Maskvoje krimtausi dėl 
susiglamžiusio džinsinio kostiumo, o atvykusi į Vilnių iš-
sitraukiau iš kelioninio krepšio viską, ką turėjau labiausiai 
provokuojančio, ir taip pasipuošusi nuėjau į Komunistų par-
tijos Centro komitetą. Norint patekti į šią įstaigą, tekdavo 
iš pradžių užeiti į pastatą, esantį kitoje gatvės pusėje, ten 
aiškindavosi, kodėl tu kreipiesi, ar priims tave, kas priims 
ir kada… Tarnautoja, pamačiusi, kaip atrodau, nutaisė rūstų 
veidą.

– Aš atvažiavau iš Maskvos… – tariau ir parodžiau raštelį.
Nedaviau jai į rankas, tik pakėliau akių aukštyje, kad per-

skaitytų. Man įsiminė tarnautojos reakcija: veidas nušvito 
paslaugia šypsena, moteris pašoko nuo kėdės ir stovėdama 
skubiai paskambino telefonu. Niekas nebeklausinėjo nei kur 
einu, nei pas ką. Milicininkas palydėjo per gatvę į Centro 
komitetą, kitas pareigūnas, budintis prie paradinio įėjimo, 
paslaugiai atidarė duris, tikiu, kad nuogą mane būtų priėmę 
taip pat mandagiai. Į kabinetą susirinko devyni vyrai bal-
tomis apykaklėmis, pasirišę kaklaraiščius, dailiai nusiskutę, 
dešimtas sėdėjo po Lenino portretu, stalo gale. Raštelis dabar 
jau gulėjo priešais vyrą, sėdintį po portretu, jis kalbėjo dvi-
dešimt minučių, kiti, nudūrę akis, klausėsi. Frazės medinės, 
kaip ir susirinkusiųjų veidai, spėju, tai turėjo liudyti GILŲ 
SUSIRŪPINIMĄ… Niekas iš atėjusių į kabinetą neparodė, 
kad atrodau įžūliai, „negražiai“, mamos žodžiais tariant, tik 
jaunas milicininkas, budintis prie paradinio įėjimo, sunkiai 
suvaldė juoką…

 
– rūtA KAPOČIūtė –

Jana. Ne, mano, visada buvo ir visada bus.
Ana. Jana, brangioji, tu gyveni iliuzijom. Jis yra mano.
Jana. Ana, brangioji, ar tu įsitikinus? Kad aš ta, kuri gyve-

na iliuzijom? Niekada jis nebuvo tavo ir niekada nebus.
Ana. Nedaryk to. Nes aš žinau. Tu negali manęs supainioti 

ir nesupainiosi. Aš žinau, kad jis mane myli.
Jana. Tau tikrai ne visi namie. Vis dar neįkerti?
Ana. O taip. Gerai suprantu. Man viskas paaiškėja, kai į 

tave pasižiūriu. Apie tavo kalbėjimo būdą jau nebešneku.

Kol jos kalbasi, Vilis tyliai išeina iš tualeto, uždaro duris 
ir nueina

Jana. O tau visai neaišku, kas tarp mūsų yra? Meilė. Mes 
mylim vienas kitą. Tikra ir tyra meile. Ir to mums nereikia 
įrodinėti. Tai taip paprasta.

Ana. Jana, tu niekada nesuprasi, kas yra meilė. Nes nesu-
gebi mylėti.

Jana. Ar žinai, kokia didžiausia tavo bėda?
Ana. Ne, brangioji, nežinau. Apšviesk mane. 
Jana. Tu Vilio visai nemyli. Tau ant jo visiškai nusispjaut. 

Nusišikt tau ant jo. Jei tau rūpėtų, paliktum jį ramybėj.
Ana. O čia jau tavo problema, ne mano. Ne aš nenoriu 

pasirašyti skyrybų popierių.

Jana. O aš nesu jo šefė.
Ana. Palauk, tu čia prikaišioji...
Jana. Ne. Neprikaišioju.
Ana. Tai tu bandai... Vili! Vili! Vili!
Jana. Vili!
Ana. Vili!
Jana. Vili!
Ana. Vili!
Jana / Ana. VILI!

   Pabaiga

Vertė Kristina Tamulevičiūtė

Brangusis Vili
►Atkelta iš p. 3
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IEVA TOLEIKYTĖ
●

kai ateina tos dienos
pavirsti į išbalusį, sunkų, jūros pakrantėn 
skalaujamą rąstą, nepažįstamo seno laivo skeletą
plūduriuoji blausioj tarpinėj zonoj
tada vynioju į kvepiančius juodus dumblius
švelniai prilaikau vandens paviršiuje
ilgai žiūrim (vienas į kitą)

vaikystėj ji irgi taip gulėdavo
valandų valandas netardama žodžio
negalėjau jos suprasti – niekinau, pykau
o iš tiesų buvau bailė: 
žalsvo gintaro, sunkių strazdanotų vokų prislėgtos
neįspėjamo žmogaus akys
keista, kad visos tos knygos, kurias rijau nuo paauglystės
aukso fondai, klasika, pigūs ir brangūs romanai 
nė kiek nepadėjo man to suprasti
reikėjo, kad kitas žmogus pasakytų
kad ištylėtų, mane nukankintų
išmokčiau pamatyti pilkoje gatvėje dvynį

kai plūduriuoju šiltam vandeny
po mėlynu, debesuotu vakaro dangumi
mes keistai susiliejam 
gal prisimenu, koks jausmas būti pilve
ir koks – išspjautam ant šalto metalinio stalo
tada vanduo kyla ir slūgsta 
kyla ir slūgsta 

Šlapias, labai gražus

Persekioja prisiminimas:
mieganti mėlyna gatvė birželį 
stebim, kaip ekstazėj tirpsta du šliužai
keri proporcijos, nuostabi jų lygybė
iš pradžių šlykštu, bet hipnotizuoja
surūdijusi pašto dėžutė
nuo jos nutįsęs skaidrus gleivių snarglys
toks tvirtas, kad išlaiko du
jie lėtai lėtai sukasi ore 
žvilgantys, sulipę, nuberti tamsiom dėmėm
o baisiausia – iš miniatiūrinių burnyčių
išleisti didžiuliai karūnų, varpelių formos
lytiniai organai
(net nenutuokiau, kad jie tokius turi)
telefono šviesoje blizga žydrai, stebuklingai fosforuoja
šito nerodė per jokią TV laidą 
greičiausiai daugiau niekada 
to nebematysiu
greičiausiai nepažįstu jokio kito žmogaus
kuris būtų tai matęs
tik tave

Noriu keliauti

                  Remember the day
                  When I left home to buy some food
                  Myself in that painful February mood
                  I did what I could

Sibylle Baier

Feisbuke mačiau kovotojų už gamtos teises video:
banginis išplaukė į krantą ir nebenorėjo grįžti
žmonės plukdė gilyn į jūrą – jis išplaukdavo ant smėlio

galiausiai nušovė, kad nesikankintų

atlikę skrodimą rado 27 plastikinius maišelius
skrandis nepajėgė jų suvirškinti
žmonės išplovė juos, išlygino
ir dailiai išdėlioję ant žemės nufilmavo 
skaitmeniniams žmonėms šiurpinti
(dar galėjai įskaityti kelis prekinius ženklus) 

bet iš tiesų tirpau iš nuostabos:
galbūt Atlanto vandenyne 

milžiniškam kiaukutais ir jūržolėm 
apaugusio banginio skrandy keliauja
nykus prekybcentrio maišelis
kuriame vieną dieną parsinešiau maisto ar rūbų

niekam nereikalingas, sprangus, beprasmis
labai lėtai ir kantriai 
kviečiantis mirtį

Atlanto vandenyne - - 
jei pajėgčiau jį įsivaizduoti
tai jau būtų beveik tas pats
kas suvokti begalybę

pradžiai užteks celofaninio maišelio

Prašymas

Skaičiau tą reklaminį straipsnį
96 % mirčių siejami su parazitais
jų turi kiekvienas žmogus, bet būna gerieji
ir tie blogi, kur nuodija
žarnų, kepenų, smegenų ir širdies 
baltos plonytės plaštakos ilgumo kirmėlės
besiraitančios atvertoj kaukolėj
skaičiau ir ėmiau pirmą kartą suprasti:
mano kūne gyvena daug kitų 
padarų, kurie nesapnuoja, nesigraužia
nesigaili dėl nieko
mano kūnu minta daug kitų 
mažyčių kūnų, jiems visai neįdomu, kaip atsirado
raudonas, šiltas ir slidus jų rūmas
net neabejoju, turiu parazitų
juk tai viską paaiškina! nuovargį chronišką 
bėrimus ant pilvo, niežulį, tą bjaurų jausmą
kad buvau apgauta, kad save apgavau
ir seniai pralaimėjau, nors žaidimas tęsiasi
(vis ryškiau matau
kaip beviltiškai jame dalyvauju)
turiu du variantus: pasidaryti protinga
arba likti kvaile, gerti pelynų arbatą, gal net rimtus vaistus
nebesitikrinti feisbuko, klausyti savo balso
ir trečias, baisiausias – įsiprašyti į morgą
pamatyti tikrą lavoną
sustingusį, svetimą, niekam nereikalingą
su chemikalų kvapo aureole
esu 100 % tikra, nustočiau apie juos rašyti
apie mirtį, mėsą ir kitus siaubus
gal pagaliau išvysčiau angelą
mano vėsų pusrūsį užlietų akinanti šviesa
žydrais liepsnų liežuviais 
gal pagaliau suprasčiau, apie ką reikia kalbėti
o apie ką – geriau ne 

Mano krūtinės ląstoj spurda žiurkėnas 
(jausmo rekonstrukcija)

Tas eilutes susapnavau vieną naktį 
ir nebegalėjau pamiršti:
metafora tyčiojosi iš manęs
spinduliavo kaltę

gindamasi nuo jos rašiau:
„visai nesvarbu, ar mano širdis iš mėsos
ar ji turi oranžinį kailį ir aštrius dantukus
ar jos akys kvailos ir išsigandę
laksto po svietą“

„ar mano jausmai
yra audros, putotos trykštančios bangos
iš romantikų drobių, į kurias sunku žiūrėti rimtai
ar gali būti, kad tas jaudulys
yra tik žiurkėno spurdėjimas
įtemptoj krūtinės ląstoj
<...>
siaubas, ar mano krūtinė turi plieno virbus
pro kuriuos nieko niekada nepraleisiu
netgi savęs“

plieniniais dantukais, aštriais iltiniais

mane taip graužė sąžinė 
kad vienintelis būdas išlikti 
buvo ironija ir mazochizmas

„<...> 
dabar man tai neberūpi 
į šį tekstą žvelgiu su panieka, kurios jis nusipelnė
tikiuosi, suprantate ir jūs:
man rūpi karštas bučinys į petį
(bučiavo petį, o iškando gabalą širdies)

esu geidulinga lapė
esu balta sniego gniūžtė
geidžiu nušluostyti jums nosis“

supratau, kad šiek tiek meluoju
net svarsčiau pridėti išnašą*
bet mele galėjai rasti tiesą
smulkūs dantukai
geležiniai kankinimo kėdės spygliai
varvėjo ašarom
į gerklę

cha cha cha

* Šiame eilėraštyje pameluota tris kartus.

●

Greičiausiai niekada jo neišvysiu
niekas, nebent krematoriume sudeginus mėsą ir plaukus
nagus, prieš sumalant kaulus į pelenus

taip mėgdavau baugintis, įsivaizduoti yrančio kūno
smarvę ir spalvą 
bejėgišką būseną: 
pavirtau į daiktą, kuris nemoka kalbėti
niekada nepagalvojau, kad galiu pavirsti į daug 
daiktų, į kaimiškus papuošalus, šuo laimingas
galėtų nusinešti į mišką
žaisti manim

mano skeletas yra mano draugas:
jis neleis man sugriūti, sukniubti, supūti
viltį prarasti

baltas, vėjo nušlifuotas 

arba rusvas ir matinis 
po archeologų šepetėliais išnyrantis

mano skeletas nėra ir nebus 
banalus memento mori
mano skeletas yra mano draugas:
vienintelis, nepakeičiamas, ištikimiausias
jis nieko neprašo, galėčiau net nepastebėti
jei ne dedukcijos metodas
švytinti rentgeno nuotrauka, išsišovę raktikauliai
ir paslaptinga jėga, kuri net nykiausią akimirką
leidžia atsistoti 

gyvastis mano, tvirta ir trapi 
tarsi siela 

●

Ryte pakrantė buvo nusėta dumbliais
ir medūzom
permatomais želė kalniukais
nesuprasi, gyvais ar mirusiais
turbūt per vidurį
švelniai siūravo skaidraus vandens masės
nesimatė žmonių
mes lakstėm ir klykavom
nuogi, šiek tiek kvaištelėję nuo saulės
ir ledinio jūros vandens, sūrių putų ir oro
vėliau šūktelėjai mane
prie tavo kūno plevėsavo
medūza milžinišku perlamutro sijonu
su ciklameno karūna
nedrįsom jos liesti
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1.

popiet 
aš būnu prie lango 
ir nieko neveikiu
tik šiaip veizinėju į nupjautą liepą 
veizinėju į visokius pašalius
aplink tą buvusią liepą
užuolaidos jau tokios nusenusios
kaip drapanos
skylėti jųjų tinkleliai
apgula tamsiais
šešėliais mano pečius, rankas ir kaklą
tuomet 
saulė atmeta savo sruogas
sukrenta jos ant nuraudusio
kilimo ornamento
žybteli jo raštai
lyg tąkart
kai bažnyčioje vaikis tarp lelijų
ritinėjo pritūpęs margą kiaušinį 
ant vėsios katedros žemės
kol jo tėvo tatuiruota ranka
vis stukseno į save ir stukseno
o kita buvo ant to vaikio galvos
kurioje taip gražiai pynėsi saulė 
nedrąsiai ir aš viena ranka
tik šiaip veizinėdama į tuos pašalius
į save stuksenu, stuksenu
vis tikiuosi, kad kaimynai nebus paskambinę
žaliajam Petrui
ar folklorinėms feministėms

2.

minu šiaudus 
nebesimato nei vežimo krašto
tik žybteli tėvo šakė
motinos šakė
lėtai linguojam pavakary 
per gandrinėjamą lauką
niūniuojam kas sau
tykiai čirškia svirpliai
saulė baigia arti dangų
jau saularausiais ritasi debesys 
kažkur pakalne lyg į trobą 
atrodo, suvirs tuoj visi
patikrinu greit kelnių kišenę
barška dar kelios godos
mieloji gegule, mieloji
kada iškukuosi man dainą
geguže, brangioji
ar tu kada nors iškukuosi man dainą 
apie namus

3.

Man patinka šveisti, valyti, tvarkyti
Blizginti, plauti ir šluoti.
Stebėti purslotas mano dienas,
Prabėgančias pro
Indus, dujinę, dukofkę,
Veidrodžius, vonią.
Tualetą ir kriauklę.
Man patinka
Putojančiais pirštais paimti 
Kempinę ir trinti savo
Krūtis, pečius, sėdmenis, pėdas.
Vėliau nublizginti virtuvės langus,
Išbalinti užuolaidas,
Saliono kilimus iššveisti.
Galop –
Putojančiame trobos peizaže
Sumerkti į vazoną 
Raudonas jurginų galvas.

Klausytis tyliai radijo,
Sėdėti ant minkštos kėdės 
Prie ąžuolinio stalo,
Niūniuoti niekus, galvoti tik
Apie šį bei tą
Ir tyliai sau žiūrėti, kaip keičiasi 
Naktinė mano pamaina.
Kaip putomis migla aptraukia sodą,
Už jo palikusi pilkšvus, putojančius 
Savo pilvus išvertusius žolynus.
Garuojančiuose gluosnių dušuose
Besimylinčius ajerus su viksvomis.

4.

Verksmingais kovo krūmynais
Muzikuoja skiauterėta pankelio galva.
Užgautas spindulio pankas –
Išrąžo visas bundančio krūmyno šakas
Ir liejasi mumijos murzelė,
Ja teka saulyno gija.
Vis gaudo punktyrus zenitas.
Spragsi, dejuoja raiste.
Susėda pankeliai ant suolo
Ir ryškinasi –
ZOOM...
ZOOM...
ZOOM...
O tai, biče, žie, pala,
Čia auskarai ar 
Lašeliai nuo krūmų
Suverti į tave?

5.

kaip žirniai iš ankšties pabirę
riedame
į šnabždantį, šnarantį
kviečių lauką
nuskini man vieną
sakydamas
rugpjūti
patikrink dantimis
ar jau pakankamai
kietas

Živilės Spūdytės piešinys

ArnAS ALEKSAnDrAVIčIuS

Jūsų Vilnius (I)
Ant Mindaugo tilto turėklo nutūpusi musė  
šniukštinėjo sidabro dažus. 
 
Mano šešėlis ją uždengė, bet greitai nuslinko, 
kaip debesys. Musės šarvas liko toks pat  
juodas ir saulėje, ir pavėsyje – toje tamsoje 
ji nugyvens visą gyvenimą. 
 
Galėjau nubaidyti, bet tingėjau. 
Dabar sunku susitaikyti,  
kad ir musei likau tik praeivis.

Jūsų Vilnius (II)
Misionierių bažnyčios bokštai – kaip dvi krūtys, 
iškylančios viršum bendruomenės. 
 
Norisi kasdien lankyti Mišias, 
lipti ant stogo, uždėti  
delną ant čerpių.

Jūsų Vilnius (III)
Virš upės – lygūs ir gražūs veidai. 
Stiliaus ikona, Dievo Motinos ikona. 
 
Raukšlėjas tik Liubarto tilto akmenys, 
kai juos nužvelgia kylanti ryto šviesa. 

Laimingieji
Kai mūsų gatvę apšvietė, čia nustojo užklysti  
naktinės lapės, naktiniai gaidžiukai. Laimei,  
įsidrąsino žmonės. Ėmė lįsti iš tamsių pakampių;  
kas nešėsi knygą, o kas tik norėjo žiūrėti kitam į akis. 
Žmonės ritino statinę, kad ant jos užsilipę sakytų  
lemtingus žodžius. Akys blizgėjo, balsai nevirpėjo. 
Mes kalbėjom, kalbėjom, kalbėjom, kol netikėtai dingus  
elektrai prisiminėm, kad aplinkui vis dar naktis.

Priespauda
Eglė žybsi įjungta į rozetę,  
nors vasara. Palmos katedra 
tykiai linguoja, vėdindama  
savo įkaitusias sienas. 
 
Dangus, toks mėlynas kaip „Camel“ pakelis, 
staiga nusileidžia ir prispaudžia šį miestą, 
jo mūrus, medžius, vandenį, 
jo rankšluosčių pardavėjus, 
kepėjus, vyskupą, kitus gelbėtojus. 
 
Ir mums palengvėja. 
Mėlyno dangaus spygliai kutena veidą. 
Jie ryškūs, ir brėžia jie švelniai.

Prieš audrą

Iš po žemių kyšo mirusiųjų rankos.  
Jos ošia vėjy ilgesingai, glosto paukščius,  
moja šešėliais ant stiklo.  
 
Tai priekaištas: „Mes liekame čia, 
kai gyvieji nuščiūva ir išsislapsto.“ 
 
Tolyje trakšteli spyna – viena,  
antra, tada visos kitos.  
Užsiveria angos. 
 
Aš klausau vyrių vaitojimo,  
svyruoju.
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Liūdesio ir netekties giesmės. Amžinybė – tai meilė…

Parašyta daugybė kūrinių, skirtų mo-
tinai, ir jei kam nors kiltų mintis juos 
suskaičiuoti, tai užsiimtų Sizifo darbu. 
Ir šie kūriniai bando įminti didžiąją gy-
venimo mįslę.

Kiekvienos būtybės gyvenimas prasi-
deda nuo Motinos, ir ta pradžia yra ne-
atsiejama nuo visos mūsų egzistencijos, 
iki pat jos galutinio taško. Tai paslaptis, 
kurią perprasti bando kone kiekvienas 
žmogus, tik dar niekas aiškiai, nuosekliai 

ir paprastai neapibūdino to ryšio, kuris sieja mus su Visata, 
Meile ir Mirtimi. Ir kai mirtis atima iš mūsų motiną, kai į 
amžinybės kelionę išsiruošia mūsų mama, aiškiai suvokiame, 
kad tai vienintelis žmogus, po kurio netekties liks tuščia vieta, 
niekieno ir niekada neužpildoma. Netgi tuomet, kai praeina 
liūdesys ir netekties skausmas, tebejaučiame, kad ta tuštuma 
liko, ji niekuo neužpildoma, o motina buvo neatsiejama mūsų 
asmenybės dalis. Ir išmušus tai Lemties valandai staiga suvo-
kiame, kad kažkur iškeliauja ir dalis mūsų savasties. 

Naujoji poetės Tautvydos Marcinkevičiūtės poezijos kny-
ga „Mano poe(ma)ma“ pasakoja būtent apie tą lemtingą 
gyvenimo lūžį, po kurio liks tuštuma. Tai ne prisiminimai 
apie motiną ir detalus jos gyvenimo atpasakojimas, tai ne 
bandymas analizuoti savo santykius su motina, tai ne sal-
doki ditirambai mamai, ne mielų vaikystės prisiminimų 
narstymas, tai pasakojimas, prasidedantis sunkia ir mirtina 
liga ir pasibaigiantis neišvengiamu finalu. Tai kova su pačiu 
likimu, nesitaikstymas su tuo, kas turi įvykti, tai pastangos 
įveikti mirtiną ligą, žinant, kad jos bus tuščios ir beviltiš-
kos, bet nesipriešinti neįmanoma. Tai kova dėl dar vienos 
minutės gyvenimo, tai stebuklo laukimas, žinant, kad ateiti 
jis jau nebespės. Pagaliau tai paliatyvi poezija, jei galima 
šitaip vadinti šią knygą, ir šis skausmingas poetinis pasako-
jimas susisieja su universalia žmogiška istorija, nes tokios 
neišvengiamos tragedijos dalyviu tampa kiekvienas žmogus. 
O už eilučių nuolat suskamba leitmotyvas, kad mirtis galbūt 
praeis pro šalį… Ir ką dar galima padaryti, kad mama pabūtų 
čia truputį ilgiau. Tautvydos Marcinkevičiūtės lyrika rūsti, 
nes šios skausmo giesmės gimsta pirmiausia ligoninės pala-
toje. Ir mirties simbolikos epicentru tampa įprastas ligoninės 
prietaisas, kraujo perpylimo aparatas, apie kurį sukasi šis 
jau nutrūkstančio gyvenimo paskutinis epizodas eilėraštyje 
„Jungtuvės“:

 baltai lyg nuotaka palatoj apvilkta
 mama nebe viena:
 jungtuvės!
 Su kuo? Su kraują perpilančiuoju stovu,
 kuris taip elegantiškai atgyja
 lyg grafas drakula 
Kad ir kiek būtų lopšinių, maldų ar liūdesio giesmių ma-

mai, kad ir kiek būtų į erdves metamo vilties bei nevilties 
šauksmo, kova tęsiasi, bet ne dėl pergalės, o dėl vieno vie-

nintelio dalyko, kaip eilėraštyje „Kvailė“, kad mama dar pa-
būtų šalia, nepaliktų: 

 nei virti dietinį specialų maistą
 ir šaukšteliu maitinti
 nei keisti pampersus
 kai nori – aplankai
 jai nuperki gėlių ir kitokių lauktuvių
 sulauki mobiliu skambučio – 
     mirė 
Autorei tai yra būdas išvengti tos baisiosios žinios ir gali-

mybė lemtingą mamos išėjimo į amžinybę minutę būti šalia. 
Kitaip neįmanoma, tai pats žmogiškumas, tai žmogiškumo 
kvintesencija, kaip teigiama eilėraštyje „Tuštybių tuštybėj“. 
O be žmogiškumo nėra žmogaus, tai siaubūnas žmogaus kū-
ne, pagaliau ir tas kūnas transformuojasi... 

 nasrai o kokie nuožmūs dar nasrai
 man prasivertų kad galėčiau
 praryt visus kurie 
 daug silpnesni ir už mane
Ir štai ateina lemtingoji atsisveikinimo akimirka. Kokia gi 

ji? Tai tik „Kelionė į šiaurės ašigalį“:
 ji buvo gyva
 tik nuo šalčio nepajėgė 
   kalbėti
 rankelės šaltos kojelės šaltos
   galvelė šalta
Ir pagaliau: 
 iš ten ji man siųs kalėdines dovanas
Ji iškeliauja išpuošta, kad susitiktų su savo vyru, jos lau-

kiančiu ten jau dvidešimt šešerius metus. Tai jau nebe nevil-
tis, tai tikėjimas, kad turi būti vieta, kur amžinybėje susitiks 
vienas kitą mylintys žmonės. Ir ta paliatyvi ligos ir mirties 
epopėja tik dukters skausmas dėl atsiversiančios tuštumos, 
kai iškeliaus mama. Taigi mirtyje išlieka pakili viltis. Gal 
šiek tiek pagoniška rojaus interpretacija? 

Bet tai logika, ne iliuzija. Dėl ko gi gyvename tą trumpą 
akimirksnį milijardus metų skaičiuojančioje Visatoje? Kokia 
vertė to keisto akimirksnio, vadinamo žmogaus gyvenimu, 
ir žmogaus, kuris saulių, planetų ir galaktikų begalybėje yra 
kur kas menkesnis už dulkę? Kai dulkėmis virsta šio pasau-
lio garbė, o iš galingų imperijų gal lieka ne daugiau kaip 
cigaretės pelenai (prisimenant vieną rusų roko dainininko 
Boriso Grebenščikovo eilutę)? Kamgi tas keistas jausmas, 
atėjęs per Motiną ir vadinamas meile, ir kokia jo prasmė? Be 
jo ir pats Visatos egzistavimas būtų beprasmis ir betikslis. O 
vis dėlto egzistuoja Visata, egzistuojame mes!

Ir dar egzistuoja labai trapi riba tarp dieviško, amžino, 
prasmingo ir to kvailo, beprasmiško ir netgi skausmingo – 
žyminčio žmogaus nuopuolį. Ne veltui tas „paribio“ eilėraš-
tis pavadintas „SOS“: 

 su atkimštu alaus buteliu rankoje kurį laiko
    lyg komunijos žvakę
Kalba sukasi apie valkataujančią alkoholikę ir toliau:

 Keista: 
 elgiasi labai laisvai lyg karalienė
 patekus į rojų 
 per šv. petro malonę
 Bet ir belzebubas norėtų tokią turėti
 Atrodo jog jiedu tebesivaržo 
 Dėl balansuojančios ant 
    aštriabriaunių šukių
      sielos
Ir to pasaulio be meilės esmė yra paieška vaistų nuo vie-

natvės arba tiesiog vaistinė, kur daugelis ligų dažnai tampa 
vieninteliu bendravimo ryšiu, pokalbio tema:

 Ir kokia didžiulė prie jos driekėsi eilė!
 Kiekviena pirkėja prašydavo kitokių vaistų nuo
                vienatvės
 sumurmėdama savo lotynišką pavadinimą

(„Vaistai nuo vienatvės“)
Ir šio pasaulio beprasmybė:

 

 mažai kam reikalingas negrabus
 visai ne kaligrafiškas vien paraštės
 gyvenimas manasis baigtas bus
 lyg greitas maistas išvežioti paruoštas

(„Mažai kam reikalingas“)
Ir vėl grįžimas į ligoninę, bet tai jau pasaulio ligoninė: 
 kaip būtų gera jei nors šiandien
 mažiau skaudėtų
 negu vakar: tačiau dažniausiai
 atsitinka priešingai
Ir toliau: 

 

 tik skausmas dar jį atskiriantis
    nuo mirusiųjų

(„Geresnių laikų belaukiant“)
Ir, ko gero, originaliausiu rinkinio eilėraščiu „už mirties 

tematikos“ galima pavadinti „Bėgte“, tarsi odę į karjeros 
aukštumas besiveržiančiam žmogui, ieškančiam šio pasaulio 
blizgučių, kad galėtų imponuoti kitiems, deja: 

 Blogiausia kad bėgant (ristele šuoliukais maratoną)
 pasaulis ne artėjo bet tolo 
 ir jis sėkmingai pamiršo kas bus jei kada nors jisai
        pribėgs save
 užsukęs į platono aprašytąją olą
„Mano poe(ma)ma“ išskirtinė turbūt ne vien lietuvių lite-

ratūroje, kad taip drąsiai ir atvirai išdrįso priartėti prie mir-
ties, netgi ją palytėti, pajusti ir tokią akimirką, kai, atrodo, 
užgęsta pasaulis, atrasti tą šviesą, kuri lydi ne vien mirusius, 
bet ir gyvuosius. Nelinksma, kai kada žiauri, bet ir nuostabi 
knyga. Nelaukta, netikėta… Dalis gyvenimo, dalis skausmo, 
dalis vilties ir lyg šviesa tamsiame tunelyje. 

– VILIUS LItVINAVIČIUS –

Miglės Anušauskaitės komiksas

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Mano poe(ma)ma. Poezija. 
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. 168 p. 

tEKStAI NE tEKStAI
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Apie drungnoką „Stasį Šaltoką“

Gabijos Grušaitės romanas „Stasys 
Šaltoka“ sulaukė jau ne vieno vertini-
mo. Tai, kas sieja daugelį aptiktų teks-
tų apie šį kūrinį, yra džiaugsmas, kad 
knyga tokia tema pagaliau pasirodė. 
Iš recepcijos akivaizdu, kad ji žadina 
didelius auditorijos lūkesčius. Kyla 
klausimai – kodėl ir ar tuos lūkesčius 
patenkina?

Knygos centre – trisdešimtuosius 
gyvenimo metus einantis Stasys Šal-
toka, turintis reprezentuoti kartą, 

kurią vadiname įvairiai: hipsteriai, tūkstantmečio karta, auk-
sinis jaunimas etc. Tokia tema reikalinga daugeliu požiūrių: 
bendrakarčiams tai savirefleksijos, kalbėjimo apie save gali-
mybė ar jos atvėrimas. Tokios galimybės kūrimas, specifinio 
dabartinio jaunimo kalbos būdo, smarkiai paveikto komu-
nikacijos socialiniuose tinkluose, įtraukimas į kultūros lau-
ką yra vienas svarbesnių knygos pranašumų. Vyresniems ir 
jaunesniems tai įdomi pasaulio suvokimo ir savivokos pers-
pektyva, ko gera, atliekanti ir svarbią sociokultūrinę funk-
ciją – pamatyti ir bent jau pabandyti suvokti, kaip gyvena 
tie, kurie yra šalia, bet kartais atrodo uždari, nesuprantami, 
neretai ausinėmis užkimštomis ausimis, panirę kiekvienas 
savame ekrane. 

Bene svarbiausias ir įdomiausias dalykas šioje knygoje 
man buvo veikėjo konfliktas ar, tiksliau, tai, kas buvo su-
manyta kaip konflikto ašis, bet pristigo įtampos ir liko temi-
nio lygmens. Tai žmogaus kasdienių veiksmų ir socialinių 
tinklų sąsaja – daugelio mūsų gyvenime daugiau ar mažiau 
egzistuojantis reiškinys, tik dar labai mažai apmąstytas li-
teratūros. Knygoje rodoma, kaip socialiniai tinklai tampa 
žmogaus kasdienybę kontroliuojančiu veiksniu, papildoma 
vertinimo ar žvilgsnio perspektyva. Galima sakyti, kad tai, 
kas anksčiau buvo suvokiama ir smarkiai eksploatuojama 
literatūroje kaip žmogaus ir sociumo konfliktas, t. y. konflik-
tas tarp to, kaip žmogus jaučiasi, koks nori būti, atrodyti, ką 
veikti, ir to, kaip jam tai pavyksta sociokultūrinėje aplinko-
je, XXI amžiuje smarkiai koreguojama papildomos sociumo 
veikimo formos – socialinių tinklų, kurie sociumo vaidmenį 
intensyviai papildo ir koreguoja, o kai kuriais individualiais 
atvejais ir perima: ten steigiamas įvaizdis, kuriamas savojo 
gyvenimo pasakojimas. 

Pradinis knygos konfliktas ir yra artėjant 30-mečio ribai 
pagrindinio veikėjo pajaustas savirealizacijos nepakanka-
mumas ar net netikrumas: „Dvidešimt devyneri, ir mano gy-
venimas atrodo išsipildęs tik per IG filtrus. [...] // Nežinau, 
kur prasideda ir baigiasi mano gyvenimo miražas“ (p. 14). 
Matome, galima pavadinti, „klasikinę“ situaciją – veikėjas, 
priėjęs tam tikrą gyvenimo etapą, kurį suvokia kaip ribą, ke-
lia gyvenimo prasmės klausimą. O nauja ir įdomu šiame ro-
mane yra tai, kaip šis konfliktas įkūnijamas savitos kartos ar 
gyvensenos žmogaus. Mano manymu, romane vietomis iki 
slogumo parodyta, kokią įtaką žmogaus kasdienei veiksenai 
ir galvosenai daro socialiniai tinklai. Kaip žmogaus perga-
lės ir pralaimėjimai atsiduria „laikinimų“ sraute ir drauge su 
juo nuteka, kad kitą dieną, ką nors paskelbus, vėl prasidėtų 
iš naujo. Ši socialinių tinklų akis pasirodė gerokai baisesnė 
ir akylesnė už iki šiol egzistavusį asmenį spaudžiantį, kon-
troliuojantį sociumą, nuo kurio traukos ir atstūmimo buvo 
galima atsiriboti užsidarant, išvykstant. „Instagram“ ir visos 
kitos internetinės veiklos erdvės yra visada su tavim, kad ir 
kur keliautum, net ir penktą valandą ryto, jei neturi valios 
išjungti telefoną, o Grušaitės vaizduojamas žmogus tokios 
valios neturi. Todėl įdomus yra autorės ėjimas, kai Šaltoka 
renkasi klasikinį būdą savirefleksijos problemai spręsti: iš-
vyksta į kardinaliai kitą sociokultūrinę erdvę, idant susikurtų 
distanciją ir palankią situaciją savianalizei, bet toks sprendi-
mas nebetinka, nes visą savo buvimo būdą ir sociumą, nuo 
kurio bėga, jis vežasi su savimi telefone, na ir dar šiuo atveju – 
piniginėje. Telefonu Šaltoka toliau nepertraukiamai kuria 

sėkmės lydimo trisdešimtmečio įvaizdį, o pinigų kiekis jam 
leidžia vos išlipus iš lėktuvo sukurti aplink save tą pačią tur-
tingo žmogaus kapsulę: jis iškart sutinka naująjį rusą Alek-
sėjų Lermontovą, su šiuo toliau ir leidžia laiką keliaudamas 
po Rytų valstybes.

Knygos pradžia formuoja lūkesčius, kad pamatysime 
XXI amžiaus vidutinybę, bandančią suvokti savo būvį ir 
iš jo išsivaduoti. Kaip šie lūkesčiai patenkinami – jau ki-
tas klausimas. Šiuo požiūriu įdomi Tomo Vaisetos recenzija 
„Karštoka naujiena“1. Viena vertus, Vaiseta tiksliai įvardija 
pagrindinius romano minusus: tai, kad du iš trijų pagrindi-
nių knygos veikėjų yra nepasisekę, o įdomiausios santykių 
linijos yra neišplėtotos, šalutinės (Šaltoka ir Izabelė), kas 
man atrodo visiška tiesa. Taigi Kenetą Brauną – Šaltoko 
bičiulį iš Niujorko ir išvykimo iniciatorių – Vaiseta vadina 
„tiesmuka iliustracija“. Kenis įkūnija visą pasiturinčiam 
baltaodžiui vakariečiui būdingą blogį: rasizmas, seksizmas, 
beatodairiškas sėkmės siekimas etc. Kai veikėjui sukrauna-
mos visos įmanomos savybės, kurias paprastai išvardytume 
kaip tam tikros žmonių grupės būdinguosius bruožus, jo ir 
funkcija tampa – reprezentuoti, iliustruoti. Knygos, ne sta-
tistikos, personažą tokia funkcija paprastai nužudo. Tas pats 
ištinka ir kitą veikėją – Aleksėjų Lermontovą, kuris, anot 
Vaisetos, yra „kiek iliustratyvus, o tiksliau – didaktiškas“, 
paprastai tariant – jis irgi reprezentuoja. Naująjį rusą, viskuo 
aprūpintą nuo vaikystės ir į kitų žmonių pasaulį žiūrintį pro 
aukštą namų tvorą ar prabangaus automobilio langą. Toks 
pat biografinis nekomplikuotumas būdingas ir vakarietiško 
blogio įkūnytojui Keniui, Šaltoka jį laiko žmogumi iš hobitų 
šalies (iš romano atrodo, kad turtinių komplikacijų vaikys-
tėje nepatyrusieji tarsi ir neišgyvena didesnių egzistencinių 
problemų, jiems stinga savivokos). Taigi turime du negyvus 
personažus iš trijų pagrindinių, o Tomas Vaiseta sako, kad 
knyga yra karštoka naujiena ir kalba apie ją kaip apie litera-
tūros įvykį. Kaip toks dalykas įmanomas: naujiena su dviem 
negyvais personažais ir pora įdomesnių šalutinių linijų? Vie-
nintelis atsakymas, kurį surandu, – mano jau anksčiau aptar-
ta kartos tema, kuri atrodo tokia svarbi, kad leidžia ignoruoti 
literatūrinius kriterijus kaip esminius romanui įvertinti. 

Šiek tiek knygą gelbėja Šaltokos kaip įdomaus personažo 
galimybė. 

Pačiam Šaltokai gyvybės suteikia minimalus vidinis kom-
plikuotumas, kurio stinga jo draugams. Dėl to kiek neįtiki-
mas pasirodė Vaisetos teiginys, kad „Grušaitė savo romanu 
skelbia (nežinau, ar sąmoningai) lietuvį sugrįžus į Vakarų 
mentalinę erdvę – Stasio Šaltokos kukli sielos dalelė tebe-
kiurkso spindesį praradusių Lazdynų daugiabutyje, kuris 
kūrinyje įkūnija posovietinį topos, tačiau savo mąstymo ir 
elgesio įpročiais jis mažai kuo skiriasi nuo kitų Niujorko 
bendraamžių. Kitaip sakant, lietuvio hipsterio panašumai su 
kitais vakariečiais hipsteriais romane atrodo reikšmingesni 
nei skirtumai.“

Bent man šis skirtumas atrodo susijęs su pagrindine kny-
gos idėja ir nerealizuota jos potencija. Šaltoka atrodė įdo-
miausias dėl formuojamo lūkesčio, jog pamatysime, koks 
hipsterio variantas susiformuoja jungiantis posovietinėms ir 
vakarietiško gyvenimo patirtims. Tai esminė personažo bio-
grafijos dalis, kuriama kaip priešprieša Keniui iš „hobitų“ ir 
Aleksui iš naujųjų rusų. Stasys Šaltoka maksimalų socialinį 
komfortą susikūrė savomis rankomis, o ne paveldėjo, kaip 
jo draugai. Be to, rytų europiečio tapatumas veikia kaip es-
minė komplikacija, neleidžianti jam pasinerti į naują gyven-
seną, kuria distanciją ir iki nuobodulio palaimingą sotų būvį 
komplikuoja. Be šios komplikacijos jis tebūtų nuvalkiotos 
sėkmės istorijos tipas. Tačiau dvejopa veikėjo tapatybė ne-
sukuria potencialiai įdomaus mąstysenos tipo. Viena vertus, 
Šaltoka yra jau anksčiau aprašytas sėkmės sulaukęs trisde-
šimtmetis (šiuo požiūriu jis balansuoja ant iliustratyvumo 
ribos), kita vertus – jo komplikuota biografija kuria distan-
ciją su šiuo įvaizdžiu ir skatina veikėjo pretenzijas į kitokią 
savikūrą nei jo paties reprezentuojamas standartas. Atrodo, 
kad veikėjui intrigos pristinga, nes šie dėmenys nesusipina, 
yra nepralaidūs vienas kitam: veikėjo egzistencinė preten-
zija niekaip nekomplikuoja jo elgsenos (nors pagal knygos 
programą tarsi ir turėtų), kalbėsenos. Todėl ir konfliktas lie-

ka menamas, reprezentuojamas kaip galimas, bet neįvykęs 
romane.

Greičiausiai tai ir bus pagrindinė knygos problema – au-
torė niekur nesukoncentruoja konflikto. Ji tuo pačiu metu 
mėgina sėdėti ant dviejų kėdžių: kurti literatūrą apie vidinį 
žmogaus konfliktą, egzistencinę jo problematiką ir formuo-
ti labiau išorinių įvykių eiga grįstą siužetą, gravituojantį į 
populiariosios literatūros lauką (kadangi mūsų literatūrinė 
bendruomenė labai jautri žodžiui „populiarioji“, čia turiu 
daryti pastabą: nevartoju šio žodžio neigiama konotacija, 
gerai parašytas populiariosios literatūros tekstas man atrodo 
nė kiek ne mažiau svarbus ir reikalingas literatūros reiškinys 
nei vadinamoji elitinė literatūra, esminė sąlyga – tai turi būti 
gerai parašytas tekstas). Man regis, Grušaitė nerealizuoja nė 
vieno modelio. Teisus atrodo Marijus Gailius, sakydamas, 
kad šios knygos veikėjams beveik nieko nenutinka ir kad 
Grušaitė „siužeto traukinį varo be anglių – kūrena vien lai-
kraštine intriga“2. Ir neteisus Marijus Gailius, kuomet kaip 
priešpriešą pasitelkia Valdo Papievio vidinį vyksmą (jei jis 
ten tikrai vyksta), nes tokiu atveju tekstui primetamas matas, 
kuriuo jis nuo pat pradžių nesisiūlo būti matuojamas, papie-
viško įvykio lūkestis atrodo tiesiog neadekvatus Grušaitės 
romanui; šiuo požiūriu gerokai adekvatesnė priešprieša atro-
do Vaisetos įvardijimas, kad jam Grušaitės tekstas yra atgai-
va nuo papieviško stiliaus, anot autoriaus, labai vertinamo 
lietuvių auditorijos (nors pastarasis teiginys man atrodo kiek 
inertiška klišė, galime pažiūrėti kad ir į Metų knygos rinki-
mų prozos penketuką – vienintelis kiek papieviškas jo teks-
tas yra Vaisetos „Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal“). 

Grįžtant prie Grušaitės be anglių varomo siužeto trauki-
nio, galima pasakyti, kad ši knyga parodo, kaip sunku kurti 
siužetą, kai veikėjas atpalaiduojamas nuo buitinių įtampų, 
kasdienių įsipareigojimų, darbų. Iš Niujorko išvarytas vidi-
nio konflikto, Šaltoka atsiduria Tailande. Susipažįsta su rusu 
Aleksu ir iškart sugrįžta į kasdienę turtingo žmogaus buitį, 
puikiai raminančią vidinį jo nerimą; kai pasikartojantys, vie-
nas į kitą panašūs dialogai per pietus, pusryčius ir vakarienę 
vis kitam paplūdimy ar prabangiam viešbuty jau turbūt ir 
pačiai autorei pabosta, atvyksta Kenis filmuoti egzotiškos 
dokumentikos. Filmavimas turėtų tapti veikėjų veiklos aks-
tinu, bet kadangi jis daugiausia pasitelkiamas Kenio neigia-
moms vakariečio savybėms reprezentuoti, o iš tiesų niekas į 
filmavimą pernelyg neįsitraukia, ir skaitytojui intrigos maža. 
Matyt, jausdama teksto įtampos stoką, autorė imasi dar vie-
nos problemos – vakariečių ir musulmonų santykio, netgi 
terorizmo problemos apmąstymo. Taigi nuo savianalizės 
projekto pereinama prie globalių problemų, tarpkultūrinių 
konfliktų svarstymo. Nors baltojo rasisto blogybes įkūni-
jantis Kenis turi kelti pasidygėjimą, pati knyga mums irgi 
nieko kita nepasiūlo. Vietiniai gyventojai, kad ir kur triju-
lė keliautų, yra aptarnaujantis personalas arba necivilizuoti 
barbarai, o vakarietišką savivoką nutariama rodyti pasitel-
kus klišę, kad tipišką sotų vakarietį labiau jaudina gyvūnėlio 
kančia, o ne badaujantys Afrikos vaikai ar kitos panašaus 
masto problemos. Taigi nuo vidinės veikėjo krizės romane 
nukeliaujama iki vakariečio savivokos ir galiausiai sumaišo-
ma tikra baltojo mišrainė: ingredientai sunkiai atpažįstami ir 
visi vienodo skonio. Knygos finalas tokį nebesusitvarkymą 
su pasirinkta problematika rodo bene geriausiai: porą veikė-
jų Grušaitė tiesiog pašalina, kitus du nuveda prie krioklio ir 
suporuoja. Baigta.

Tie, kas tikisi naujienos, kalbant grynai temos lygmeniu, – 
ją gauna, bet knyga ir lieka daug žadanti, maža tesinti. Kam 
reikalingas ir literatūros įvykis – ko gera, turės palaukti kitos 
autorės knygos.

– JUrGItA ŽANA rAŠKEVIČIūtė –

1 tomas Vaiseta, „Karštoka naujiena“, Naujasis Židinys-
Aidai, 2017, Nr. 6.  
2 Marijus Gailius, „Vyrų reikalai: trisdešimtmečių knygos“, 
Literatūra ir menas, 2017.X.13.

Gabija Grušaitė. Stasys Šaltoka: vieneri metai.  
Romanas. V.: Lapas, 2017. 272 p.
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Mano Švedija
Švedijos klimatas panašus į Lietuvos. Pro traukinio Ko-

penhaga–Kalmaras langą driekiasi nuobodokas šiaurės pei-
zažas – berželiai, eglynai, granitinės uolos, kurias merkia 
lapkričio lietūs. Stotys beveik visur vienodos, miesteliai su 
protestantiškų bažnyčių bokštais, akmeninėmis turgaus aikš-
tėmis, švariais parkais, dar kokiu XVII amžiaus paminklu 
Vazų dinastijos atstovui. 

Nors Švedija yra patraukli ežerų ir miškų šalis, mums, 
šiauriečiams pagal klimatą, vidurio europiečiams pagal is-
toriją ir architektūrą, tokia gamta didelio įspūdžio nedaro. 
Miškas Švedijoje nėra toks sodrus ir paslaptingas kaip Lie-
tuvoje, o šiaurės grožis ne toks įspūdingas kaip Norvegijoje. 
Lietuvos miškai dar yra išlaikę pirmapradžio girių žavesio 
(tiesa, ten, kur jiems suteiktas nacionalinio parko statusas, 
nes miško medžiaga iš Lietuvos keliauja į Švediją, kad su-
grįžtų popieriaus ritinių pavidalu), o Švedijos miške vos ne 
kiekvienas medis stovi vienodu atstumu vienas nuo kito ir 
yra pažymėtas specialiomis juostelėmis. Pakeliui į viešbu-
tį Helneso gyvenvietėje, pasimetusioje tarp miškų netoli 
Umeo, pamatau ir švedų vėliavėles, kabančias ant elektros 
stulpų. Kolegei iš Antverpeno universiteto tai atrodo kaip 
švediško nacionalizmo išraiška. 

Šioje nedidelėje gyvenvietėje iki Antrojo pasaulinio ka-
ro buvo tuberkuliozės sanatorija, į kurią veždavo pacientus 
iš visos Švedijos. Šioje vietoje sklaidosi mitai apie Švediją 
kaip apie permanentinę visuotinės gerovės šalį, kuri egzista-
vo nuo amžių amžinųjų. Pasirodo, nors dauguma ligonių čia 
buvo laikomi vos ne kolonijos režimu, buvo verta gyventi 
vien dėl maitinimo, o maisto Švedijoje tada smarkiai trūko. 
Lietuva iki karo nežinojo, kur dėti maisto produkciją, o Šve-
dijos kaimas nepajėgė aprūpinti vidaus rinkos. Kaimo gy-
ventojai gamino mažai, valdžia maisto produktų importavo 
mažai, tad ne visos šeimos netgi kaime galėdavo iki soties 
pavalgyti. Šiandien lyginant abiejų šalių gyvenimo kokybę 
skamba keistai, bet tai dar vienas įrodymas, kad viskas pa-
saulyje keičiasi.

Švedija buvo pirma šalis, kurioje kiek ilgėliau apsistojau, 
kai 1994 metų vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje daugiau 
kaip mėnesį teko gyventi vietinio politiko namuose Likebio 
miestelyje šalia Karlskrunos. Tuomet atvykėlį iš posovieti-
nės erdvės stebino viskas – parduotuvių vitrinos, būtinosios 
prekės, automobiliai, atvira prieiga vietinėje bibliotekoje, 
tvarkingos gatvės ir kita infrastruktūra, perdirbamų atliekų 
rūšiavimo konteineriai ir švara aplinkui, raudonai nudažytos 
ūkininkų sodybos, modernūs traktoriukai, neskubus gyveni-
mo ritmas, vairuotojų mandagumas, šypsenos ir kasdienis 
geranoriškumas. Dabar švedų parduotuvių vitrinos nebeste-
bina, tačiau skirtumas tarp kasdienio gyvenimo gatvėse Lie-
tuvoje ir Švedijoje lieka beveik toks pats. Sugrįžęs į Lietuvą 
ir išvydęs rūškanus tautiečių veidus bei išgirdęs „Russkoje 
radio“ garsus, sklindančius iš taksi automobilių salonų Vil-
niaus oro uoste, įsitikini, kad gyvename posovietinėje erd-
vėje, nors toks apibūdinimas ir nepatiktų Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos atstovams.

Atšiaurus klimatas ir Arkties artumas, jūriniai vėjai, akme-
nuotos ir nederlingos pietų Švedijos žemės, sunkios sąlygos 
žemdirbystei suformavo švedų charakterio bruožus. Žmonės 
turi padėti vieni kitiems. Nors gatvės mažesniuose miestuo-

se ištuštėja pasibaigus darbo dienai, o šventadieniais gali su-
tikti retus praeivius, tarpusavio santykių nuoširdumas nėra 
vien paprasta kaukė. Mandagumas, paslaugumas kasdienia-
me gyvenime apibūdina švedų elgesį. Tokius švedų bruožus 
pastebėjo žurnalistas, keliautojas ir buriuotojas Pulgis An-
driušis, prieš karą gyvenęs Klaipėdoje ir rašęs reportažus iš 
pajūrio „Lietuvos aidui“, „Lietuvos keleiviui“ ir „Ūkininko 
patarėjui“. 1935–1937 metais Andriušis dalyvavo regatose 
po Baltijos jūrą, plaukė į švedų uostus ir paliko įspūdžius iš 
apsilankymo Farosundo kaimelyje, Slitės miestelyje ir Got-
lando saloje. 

Kokie gi tie švedai Andriušio akimis? „Švediją gali skersai 
ir išilgai išvaikščioti, bet niekur nerasi raudonai nenudažyto 
namo, neasfaltuoto kelio, žmogaus, nevažiuojančio dviračiu, 
nedėvinčio skrybėlės, negeriančio pieno, žemės sklypo, ne-
aptverto žema tvora, darželio, neapsodinto rožėmis...“1 Jau 
tada jis švedų gyvenimo būdą laikė sektinu pavyzdžiu lie-
tuviams: „Nudažyk gražiai pirtį, aplink langus patepk balta 
spalva, sąsparomis taip pat paleisk baltas lentas, apsišluok 
aplinkui ir, duodu galvą, bus niekuo neblogesnis pastatas 
už švedo gyvenamąjį namą.“2 Pamenu, Karlskrunos centre 
palikau megztinį, pirktą už tuomet tiesiogine prasme bran-
gias kronas. Jau buvau susitaikęs su šiuo praradimu, bet po 
poros dienų vaikštinėdamas pamačiau savo megztinį padėtą 
ant suoliuko šalia kanalo. Švediška. Kaip ir rašė Andriušis 
prieš aštuoniasdešimt metų: „Vienas Gaidžių kaimo ūkinin-
kas, girdamas savo kaimo dorumą, sakydavo: „Padėk prie 
kiekvieno gyventojo durų po dešimtinę ir ateik kitą rytą pati-
krinti. Visas rasi.“ Bet, žinoma, jis to bandymo niekada nėra 
daręs, nes vis dėlto pas mus saugiausia vieta yra sava kišenė. 
O Švedijoje nelaimingiausias žmogus yra tas, kuris ką nors 
randa. Tuomet jis turi daug vargo, kol suranda savininką. 
Pirmiau padeda radinį ant savo tvoros. Kai taip ilgai pastovi 
ir nesuranda savininko, rastąjį daiktą jis slaptai padeda į kai-
myno lentyną, tegul jis dabar pavargs!“3

Švedija su Danija buvo pačios draugiškiausios šalys 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Švedai pirmieji atidarė 
diplomatinę atstovybę Vilniuje, o įvairūs politinių parti-
jų fondų atstovai nuo 1993 metų pradžios pradėjo mokyti 
lietuvius demokratinės politikos pagal „Demokratijos pro-
jektą“, skirtą ne sostinėms. Klaipėdą „kuravo“ Karlskruna, 

Kauną – Kalmaras, o Panevėžį – Vekšė. Švedija galėjo tapti 
pavyzdžiu, kaip reikia kurti socialinės ramybės, lygybės ir 
gerovės visuomenę. Ekonomikos profesorius Kazimieras 
Antanavičius kalbėjo apie skandinavišką modelį, preziden-
tė pirmosios kadencijos pradžioje taip pat siūlė vertybiškai 
orientuotis į Skandinaviją, tačiau vėliau šis noras pamažu 
išblėso. Dabar politikai prisiminė, kad egzistuoja regionų 
skurdo problemos ir atotrūkis tarp stipraus centro – Vilniaus 
ir kitų Lietuvos vietovių, kitaip tariant, tipiškas posovieti-
nis modelis... Ar galėtų švedų socialinės gerovės valstybės 
modelis, kur žmonės iš tolimų šiaurės miestelių, vienišos 
mamos, neįgalieji ir pensininkai gali jaustis saugūs ir ramūs 
dėl ateities, tapti mūsų visuomenę vienijančia idėja? Kaip 
ir santykio su gamta modelis – mažosios architektūros for-
mos, apželdinimo kultūra, baldų, indų ir laikrodžių dizainas, 
skandinaviška televizija, mada ir reklama. 

Abejoju. Lietuvoje šiandien dominuoja išsigimęs pseudo-
liberalus modelis – visuomenė gąsdinama isteriška informa-
cija iš dominuojančios geltonosios žiniasklaidos puslapių, 
patyčios skleidžiamos žinomų žurnalistų ir nusėda moky-
klose, saujelė turtingųjų gyvena uždaruose Laurų rajonuose, 
o verslo įmones, kad mokėtų mažiau mokesčių, registruoja 
Karibų salose, smulki vidurinė klasė yra susispietusi dau-
giabučių kvartaluose ir paskendusi kredituose, jaunimas ir 
sunkiai gyvenantys žmonės traukiasi iš šalies ieškoti laimės 
kitur. Į tą pačią Švediją. 

Tegul jau to socializmo arba vadinamosios savireguliaci-
jos Švedijoje netrūksta, tačiau jis kuria saugią ir draugišką 
visuomenę, kuri nepuola į isteriją, kurioje neskubama, ku-
rioje švietimo sistema ir universitetai yra prieinami visiems, 
jeigu turi minimalių gabumų. 

Dvyliktą valandą vakaro birželio mėnesį universitetinia-
me Umeo mieste šviesu, nes baltosios naktys suteikia tiek 
šviesos, kad nereikia net apšvietimo stulpų. Prie oro uosto 
išsirikiavusi laukia negausi taksi automobilių eilė. Tiktai, 
skirtingai nei Vilniaus oro uosto taksistai, vietiniai nestvars-
to atvykusių keleivių už rankovių ir mintyse neskaičiuoja, 
kiek bus galima nulupti babkių už kelių kilometrų atstumą 
iki miesto centro. Įsėdus į automobilį, tarsi modelis atrodan-
tis šviesiaplaukis švedas klausia: „Ar norėtumėte, kad pa-
imčiau fiksuotą sumą iki viešbučio, ar pageidaujate mokėti 
pagal skaitiklio rodmenis?“ Po to melancholiškai nutęsda-
mas priduria: „Bet pagal skaitiklio rodmenis reikės mokėti 
brangiau... daug brangiau... “ Nors Švedijoje tenka lankytis 
gana dažnai, o mes lyg ir artėjame Europos standartų link, 
kaip teigia mūsų politikai, ši šalis visada sugeba nustebinti. 

– VYGANtAS VArEIKIS –

Autoriaus nuotrauka

1 Pulgis Andriušis, „Su vėju pas vikingus (laiškas iš 
Gotlando salos)“, Lietuvos aidas, 1937.VII.14. 
2 Pulgis Andriušis, „Švedų žemėje (laiškas „ūkininko 
patarėjui“)“, Ūkininko patarėjas, 1937.VII.29. 
3 ten pat.

Kas galima menininkams, negalima politikams 
„Vilniaus lapai“. Skeptiškai žiūriu į bet kokius rašy-

tojų santykius su skaitytojais – renginiuose, knygų pri-
statymuose, socialiniuose tinkluose. Daugmaž viską, ką 
jie norėjo pasakyti, jau ir pasakė savo knygose. Rašytojo 
ir skaitytojo santykio imitavimas beveik niekada neturi 
prasmės, jeigu skaitytojas nepuoselėja (bent jau slaptai 
pats nuo savęs) rašytojo aspiracijų. Visgi žiūrėjau į Ma-
rių Ivaškevičių ir mąsčiau – jokia moteris apie rašymą 
nekalbėtų taip užtikrintai kaip apie normalų darbą. Net 
jei ji išmokusi „nebūti kukli“ – iš susijaudinimo kalbė-
tų ne apie valstybinės reikšmės problemas, o apie save 
(kas iš principo neįdomu, jei nemoki juokauti kaip Ai-
das Marčėnas). Išskyrus nebent dvi prozininkes, kurios 
ilgai ir kantriai ties tuo dirbo. Banalu – moterys tiesiog 
istoriškai neturėjo ir dar ilgokai neturės tokių kultūrinių 
privilegijų ir pasitikėjimo. Po Ivaškevičiaus vakaro (ku-
ris, neneigsiu, buvo įdomus; neabejoju, kad autorius šiais 
metais gaus Nacionalinę) dar pasilikau džiazo vakare ir 
poetų skaitymuose – visų skaičiusiųjų tekstus žinau, bet 
muzika nuteikė prakilniai, kaip aukšto lygio renginyje. 

Į Wasmo ir nemokamus jaunimo slemus nėjau, buvo iš 
anksto neįdomu (kas blogai su manimi?).

Paroda „planas b“. Dovilė Bagdonaitė ir Julija Lin-
kutė „Akademijos“ galerijoje parodė, ką nuveikė per 
kažkokiam projektui skirtą laiką, t. y. atsiskaitė. Dės-
tytojai labai gyrė abi autores (o juk turėtų daužyti li-
niuote per nagus). Parodos koncepcija – turbūt apie tai, 
ką darai, kai reikia griebtis šiaudo. Viskas lyg ir neblo-
gai, bet be paaiškinimo neperskaityčiau to siužeto, apie 
kurį kalbėta, – esą jis sieja darbus. Horoskopų kūryba, 
fliuksiška tapybėlė, nuo miesto stulpų nuplėšyti spalvin-
gi pozityvūs rašteliai, suklijuoti į vieną (turbūt lūzerio) 
vėliavą. Patiko komiksas, kuriame maždaug dėstytojas 
sako: na, darysime koncertą, antai ten gulėjo neįgaliojo 
vežimėlis, kas nors į jį atsisėskit, – tiksliai charakteri-
zuoja akademijos pedagoginius metodus. Bet pats ko-
miksas – nei dailė, nei literatūra. Vizualinis menas ir vėl 
susiliejo su verbaliniu. O taip norisi žanrų grynumo. Esu 
naftalinas, taip.

„Scanorama“. Apie ją jau tiek prigadinta popieriaus, 
kad nesinorėtų sakyti nieko, bet kažką pasakyti juk rei-
kia. Festivalis labai tobulėjo (lyginu seansus prieš kele-
rius metus), tapo kompaktiškas (bilietų gali ir nelikti, jei 
nepaskubėsite iš anksto), ėmė taupyti vietą – visus filmus 
žiūrėjau didelėse salėse. Tiesa, vis dar buvo tiesiami ko-
miški raudoni kilimai ir kraunami stalai, bet, laimei, ne 
mano kelyje. Svarbiausias filmas „Nemeilė“ (rež. Andrej 
Zviagincev, Rusija, Prancūzija, Vokietija, Belgija, 2017) – 
nuoseklus „Leviatano“ režisieriaus pasakojimas, įrodan-
tis, kad jis tikrai turi savo kino kalbą. Taip, į ją įpinami 
Tarkovskio interteksai, apleista sovietinė zona, bazė. 
Stambiu planu rodomas suaugusiųjų infantilizmas – jų 
santykiai su tėvais arba nežmoniški, arba simbiotiniai, o 
su vaikais... Veikėjai maniakiškai tikrina savo telefonus, 
intensyviai poruojasi (net ir pasimatyman atėjusi mergina 
restorane duoda savo telefono numerį nepažįstamajam – 
juk gal persiporavusi dar labiau išloš), gyvena atgrasų 
smulkiaburžuazinį gyvenimą (apie tokios kvadratūros 
butą Vilniuje vis dėlto galima nebent pasapnuoti, jei ne-
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Kijevo mozaika
Aurum

Auksu žiba bene kiekvienos Kijevo cerkvės kupolai. 
Įspūdingų cerkvių šitam mieste – turbūt šimtai, jeigu ne 
tūkstančiai. Štai vienam naujam miesto rajone mėtų spal-
vos cerkvė plūduriuoja monolitų jūroje – atrodo tarsi iš-
kirpta ir įklijuota į urbanistinį atviruką. 

Dažnoje šventykloje stovi prekystalis, nusėtas žvakė-
mis, medalionais, maldaknygėmis, ikonomis ir kitais 
mažmožiais. Vienoje jų išvydau įdomų asortimentą – te-
tutė pardavinėjo ne tik religinius atributus, bet ir žiede-
lius, auskarus, apyrankes. Gaila, nebepamenu tos cerkvės 
pavadinimo, gal ką nusipirktumėte. Beje, pagal papročius 
žengiant į vidų moterims būtina prisidengti plaukus. Apie 
apnuogintas kojas, pečius, krūtinę – jokios kalbos. Nepa-
mirškite skaros, Ievos dukterys.

Kraujo raudoniu ir auksu tviska ikonų kolekcija. Kaip ki-
ti – nežinau, nėra minios lankytojų, bet aš ją kruopščiai 
apžiūrinėju Nacionaliniame dailės muziejuje, tarsi mano 
praeities kloduose užstrigusi dailės mokytoja už nuopel-
nus suraitytų riebų dešimtuką. Iki ašarų juokina per ma-
ži jėzusiukai, guminės šventųjų kojos ir ilgi kaip sliekai 
palaimintųjų pirštai. Jei nepatinka – drožkite į viršutinius 
muziejaus aukštus. Ekspozicija „Projektas Eneida“ paei-
liui išrikiuoja šiuolaikinius Ukrainos menininkus. Sma-
gumėlio žada puikios stilistikos Anatolijaus Bazilevičiaus 
iliustracijos, kuriose šaunūs kazokai ir kiek patvirkusios 
moterys. 

Dar per mažai žibėjimo? Tada būtinai pasigardžiuoki-
te aukso glaistu aplietais eklerais. Juos pardavinėja viena 
kepyklėlė, įsikūrusi gatvėje netoli Maidano. Reklamoje 
skelbiama, kad tai „ko gero, skaniausi eklerai visatoje“. 
Dėl visatos neaišku, bet akivaizdu, kad dabar nuo pje-
destalo virsta ponai ali ir kitų panašių vietelių savininkai. 
Nuo šiol Lietuvos poniutės čia gali iškilmingai patupdyti 
prancūziškos kilmės, bet Kijevo gamybos saldžiuosius 
radinius. Juolab kad kaina daugiau kaip perpus mažes-
nė. Jei pasiseks, geriausio aukso visoje visatoje Kijevo 
turistai gali gauti už dyką. Pasigirsiu – man auksiniais 
spinduliais maloniai kaitino besibaigiąs miesto rugsėjis. 
Čia karšta tiek, kiek nepalepino ištisa lietuviška vasara.

Ūsai
Kijevas mėgsta ūsus ir barzdas. Juos užsiauginę šventi-

kai, paveikslų kazokai, draugiškų respublikų turistai, su-
tikti hipsteriai, pretenzingi brangių barbershopų kirpėjai 
ir jų lankytojai. Vešlius ūsus ir neprastą kaltūną turėjo ge-
raširdis brodiaga, kuris šimtąkart per dieną trainiodavosi 
išnuomoto būsto kieme. Toks švelnia jaunyste ir padėvėta 
būtimi apdovanotas gėrimų čempionas. Kartą jis lauke 
miegojo embriono poza, o aš netrukau jam prilipdyti Ki-
rilo vardą. Kodėl? Nagi velniškai panašus į vieną lietuvių 
aktorių, tik Lietuvos Kirilas vyresnis, jo pavardė reiškia 
neprigirdintį asmenį. „Kirilai, ačiū, spasibo, – telepatiš-
kai sakau tam Kijevo valkatėlei. – Nes tik tu, paskui dar 
parke prisiplakęs pabėgėlis iš Pakistano, paskui dar įžū-
lūs juodbruviai prie metro, o paskui dar baltai apsitaisiusi 
ukrainietė senjorė ir kiti sutikti paprašaikos bent akimir-
kai apnuoginate nupudruotą Kijevo veidą“, – mintimis 

dėstau jam, bet vietinis Kirilas negirdi, jam pofiki. Jis turi 
svarbesnių reikalų. Va spūdina su mėlynaveidžiu drauge-
liu už kampo, dėžėj nešasi pradraskytą picą.  Tikra puota. 
Sutemus Kirilas jau nebepastovi ant kojų.

Naujieji metai
Prie barzdų ir ūsų į kompaniją puikiai klijuojasi peisai ir 

šlikės, tiek ir težinau, taip kadaise tuos atributus vadinda-
vo mano močiutė lietuvė. Neaiškios kilmės šaltinis inter-
nete peisus ir šlikes pavadino kipa ir peot. Gal tai hebrajų 
kalbos žodžiai? Netrukus savo akimis teko įsitikinti, kad 
kepuraičių būna juodų, baltų, nertų ir su bumbuliukais. 
Tos žavios, panašios į vaikiškas, skirtas slidininkams.

Mano viešnagės sekmadienį žydų ortodoksų minia 
užtvindo Kijevo Borispolio oro uostą, susiurbdama visą 
keliautojų dėmesį. Vyrai blaškosi ir paklusniai nesirikiuo-
ja eilėmis, o tai piktina neišmanėlius oro uosto piliečius. 
Klausinėdami ieško registracijos vartų, tualetų, tauriųjų 
gėrimų parduotuvių, lauktuvių vaikams. Priežastis turbūt 
paprasta – gal jiems nepavyksta perskaityti užrašų? Šie 
arba kirilica, arba lotyniškomis raidėmis.

Ant bagažo svarstyklių iškilmingai patupdomas praš-
matnus aukso įsodas. Viduje – gryna išmintis, suguldyta į 
ritinius. Tikriausiai Toros – spėja kitų tautybių oro uosto 
klientai, stebėdami grupines maldas. Jas žydai skaito iš 
senų maldaknygių ir naujų išmaniųjų telefonų. Čia pat ant 
oro uosto laukiamojo grindų jie surengia nedidelį koše-
rinio maisto pikniką – ant plytelių išrikiuotos konservų 
skardinės ir duona. Tik Kijevo alaus kai kurie garbūs žy-
dai neatsisako. Matyt, Dievas už tai nebaudžia, tikriausiai 
galima. Gal todėl, kad bene vienodas alus parduodamas 
visame pasaulyje vienodose oro uosto kavinėse. Jo skonis 
niekada nenuves į tikrąją nuodėmę, kad ir kurią religiją 
išpažintų skanautojas.  O kur jų moterys? – klausia ma-
no akys, jų mačiau tik keletą. „Google“ sako, kad žydai 
Ukrainoje išlydėjo senuosius metus, pasitiko naujuosius 
5778-uosius. Roš Hašana, brangieji, Roš Hašana.

VIP
Kijevas mėgsta turčius, juos mėgsta visi megapoliai. 

Netgi su savo lietuviška alga galima jaustis pakankamai 
oriai. Užsukite į padorų viešbutį ir jo restorane užsisa-
kykite ukrainietiškų barščių, Kijevo kotletą ar bulvinių 
blynų. Galima jaustis kaip namie, kai mama pasistengia 
palepinti. O jei ne, tada maloniai prašom į visas tas knai-
pes, propaguojančias itališką virtuvę: permatomas picas, 
mažas salotų porcijas milžiniškose lėkštėse ir, be abejo-
nės, aukštesnes už vidurkį kainas. Vėl jausitės kaip namie 
kur Vilniuje ar ne namie Helsinkyje. Ir šiukštu – jokių 
padažų, nelemti plebėjai! Čia tinka tik ypač tyras alyvuo-
gių aliejus.

Išsirenku vieną tokią, kad galėčiau maloniai siurbti 
kokteilius ir stebėti gatvės reginius. Priešais – dar pra-
bangesnis restoranas, raudonas kilimas, įėjimą apstoję 
šveicoriai. Va, nuobodžiauja ir dairosi žurnalistas, štai 
kamerą stumdo operatorius, padangėje zvimbia dronas... 
Prie restorano sustoja prabangus automobilis, išlipa kos-
tiumuotas vyriškis. 

– Vagis! Jis vagis! Kaip tau ne gėda! – klykia dabitai gatvės 
praeivis, o vyriškis pasistengia kuo greičiau šmurkštelt į 
tą prašmatnią skylę.

Logika kužda – politikas, ne kitaip. Vėliau antrame res-
torano aukšte uždainuoja moteris. Pro sunkias užuolaidas 
ir kandeliabrus prasiskverbia klaikiai atliekama baladė 
anglų kalba. Gal koks šulas švenčia jubiliejų ir davė pa-
dainuoti savo žmonai? Kiekvienam savo 15 minučių šlo-
vės. 

Jei vis dėlto netyčia Kijeve per daug įsijausite į dol-
ce vita, žvaigždžių liga bus pagydyta apsilankius maisto 
prekybcentriuose ar duty free kvepalinėse. Visą pasitenki-
nimą ir šlovę kaip ranka nuims, jei teks užduoti klausimų 
pardavėjoms. Viena po diskusijų dėl grąžos pro dantis iš-
košė „gero skrydžio“ taip, tarsi matytų didžiausią pasaulio 
priešą. „Ačiū“, – sakau mandagiai ir su įsivaizduojama 
užuojauta. Tikriems turistams pofiki traumuota praeitis, 
sunki ekonominė dabartis ir neaiškios valstybės perspek-
tyvos.

Diskobolas
Anot tarptautinių žodžių žodyno, diskobolas yra žymi 

disko metiko skulptūra, bet mūsų kieme ir anglosaksų 
kalbose taip vadinamas tviskantis rutulys, kurį bent jau 
anksčiau pasikabindavo kiekviena save gerbianti disko-
teka.

Kijeve diskobolo ieškokite stačiatikių vienuolyne – jį 
Vikipedija lietuviškai pakrikštijusi Kijevo Pečorų laura. 
Šią miesto įžymybę pamini kiekvienas interneto išmin-
čius. Sako, vienuolynas įkurtas prieš beveik 1000 metų. 
Man jis primena laike užkonservuotą atskirą miestelį, ne-
žinia kaip išsilaikiusį iki modernių technologijų užgrobto 
amžiaus. Tarsi idiliška provincijos gyvenvietė, kurioje 
tarpsta laikui nepavaldi bendruomenė, nesuprantami pa-
pročiai, maldos namų labirintai ir prekybos taškai. Ramy-
bės užutėkiu padvelkia dar labiau, kai prie pat vienuolyno 
tvoros, tolėliau už kiosko, į būrelį susimeta šventikai, pa-
našūs į iškilmingus juodvarnius. Rodos, jų ūsus ir barzdas 
puošia gardaus vietinio alaus rasa, vyrai rimtai diskutuoja 
ir nė iš tolo neprimena patyrusių pijokų.

O kaip diskobolas? Aha, tikrai. Milžiniškas kiaušinis, 
pastatytas vienuolyno kieme, kiekviena prilipdyta veidro-
džio šuke begėdiškai atspindi šiandieną, apie kurią niekas 
negalėjo nutuokti prieš tūkstantį metų. Užtikto diskobolo 
blyksniuose mirga savimi patenkinti miesto svečiai. Jie 
avi patogiais sportiniais bateliais, tačiau svetimam mies-
te be mobiliųjų nebesugeba žengti nė vieno žingsnio. Ir 
kam tas pečorų ordinas, jeigu šiais laikais galima sukurti 
selfininkų armiją? Tegu bus pagarbinta visagalė kameros 
akutė.

Įdomu, ką ji fiksuoja tada, kai jau pats nebesi svečias? 
Kai tampi vaišingu šeimininku, bent trumpam atverian-
čiu duris kiekvienam prašalaičiui? Turbūt žaizdos negyja 
taip greit, kaip norėtųsi. Kad ir kokios jos būtų – savos ar 
svetimos.

– AIStė VEVErSKYtė –

užsiimi kuo nors nelegaliu). Filmo kulminacija – vaiko la-
vonėlio apžiūra prozektoriume, kur net sienos nutaškytos 
kažkokiu šūdu – ir jos labai gerai matomos, nes daugiau 
nėra į ką žiūrėti. Tėvų verksmas, klyksmas, muštynės, 
isterija: atsisakymas atpažinti. Primityvi, netgi šleikšti 
metafora – užrašas RUSSIA ant dingusio vaiko motinos 
džemperio. Kontekstas – balsu iš televizoriaus reziumuo-
jamas karo Ukrainoje aukų skaičius – kaip beprasmių 
mirčių mastas. 

„Apie kūną ir sielą“ (rež. Ildiko Enyedi, Vengrija, 2017) – 
Vengrija, mieli ir artimi rytų europiečiai nemadingais 
marškiniais, korupcija ir kyšininkavimas skerdykloje. 
Niekas nesuvokia, kad darbovietės akiratyje pasirodė au-
tistė, nors požymiai akivaizdūs. Autistė neturi jokių arti-
mųjų, pasikalbėti gali tik su savo psichoterapeutu. Tokiu 
būdu autizmas smarkiai sukarikatūrinamas, bet šiam kino 
filmui būdingi ir kiti sąmoningi perlenkimai (pvz., psicho-
logė nimfomanė). Visgi teisinga ir meniška, kad pagrin-
diniu pranešimu filme netampa dramatiškas skerdžiamų 
gyvulių likimas, o ir tie bendri įsimylėjėlių sapnai, nors 

anotacijoje atrodo kvailokai, labiau komiški negu roman-
tiški. Visai kitoks filmas yra „Neprijaukinti“ (rež. Amat 
Escalante, Meksika, Danija, Prancūzija, Vokietija, Nor-
vegija, Šveicarija, 2016) – ne mūsų kultūrinių platumų, 
kalbantis simboliais, su daug kraujo ir sekso, meksikietiš-
kos dvasios – kur instinktai eina podraug su Tanatos vara. 
Filmo centru tampa ateivis – vidinis gyvūnas, kuris visą 
gyvenimą tobulėja. Pagrindinė veikėja Alė, kuri šiaip jau 
išnaudojama, netiesiogiai nudobia ja manipuliuojančius 
vyrus – sutuoktinį ir brolį, nors pati jų nežudo, tiesiog 
padeda jiems mirti. Tai lemia jos savarankiškumo užuo-
mazgas; filmas apie atrastą savastį. Ir lenkiškas „Paukš-
čiai gieda Kigalyje“ (rež. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof 
Krauze, Lenkija, 2017) – apie 1994 m. vykdytą Ruandos 
genocidą. Aktualus veikiausiai šiandieninių pabėgėlių 
kontekste, bet buvo įdomu ir be to konteksto – poetinis 
lenkų kinas, prasiveržęs į globalesnius reiškinius. Puikūs 
kadrai, kuriuose grifai, sukišę galvas į išorines kritusio 
gyvūno landas, lesa jį iš vidaus. Kaip gražiai pulsuoja 
atviros žarnos.

Samuelio Bako muziejaus atidarymas. Tokiuose ren-
giniuose viską užgožia politikų kalbos, autorių varginan-
tys sveikinimai, linkėjimai (pvz.: „Negaliu jums linkėti 
daugiau spalvų, nes jų ir taip daug jūsų paveiksluose. Gal 
tik žalios daugiau galėtų būti“ – Viktoras Pranckietis) 
ir kita tuštuma. Nieko nereiškiantys ritualai, palyginti 
su tuo, ką skaitytojas išgyveno tyloje, versdamas kny-
gos „Nutapyta žodžiais“ lapus. Tai viską persmelkiantis 
šiurpas ir pagarba, kurios vedami žmonės netilpo į salę. 
Formalistiniai padėkos ir apdovanojimų gestai privalomi, 
jais būtina mosikuoti kaip plaukiant, bet jie gan komiški, 
palyginti su ta kilniąja jėga, smogiančia anapus salių, gė-
lių, meilių žodžių, nusilenkimų. Buitinio antisemitizmo 
mastas Lietuvoje, ypač regionuose, yra šiurpus, todėl vien 
minutės trukmės dailininko pasakojimas, kaip, naciams 
išvedant iš namų, jis dar spėjo pasiimti savo meškiuką, o 
mama liepė pasiimti ir pagalvės užvalkalą – prisidengti 
galvoms, – gali turėti didesnės galios už bejėgišką vadi-
namąją „politikų valią“.  

-gk-
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Kolekcininko pasakojimai apie kunigus Konstantiną 
Paulavičių ir nikodemą Švogžlį-Milžiną 

Prieš trejus metus įsigijau seną nuotrauką. Joje buvo nu-
fotografuoti kunigai ir vyskupas. Tarp kitų – ir kunigas 
Konstantinas Paulavičius. Šią nuotrauką įsigijau iš alytiš-
kio kolekcininko Ginto Kursevičiaus. Kartu dar įsigijau ir 
Želvos kunigų nuotraukų. Prisimenu G. Kursevičiaus pasa-
kojimus apie kunigus, kurie iš savo parapijų buvo perkelti į 
Dzūkiją. Šis kolekcininkas rinko visa, kas susiję su religija: 
fotografijas, religinius paveikslėlius, maldaknyges, meda-
lionus ir kryželius. Religines priemones ir sakramentalijas 
kolekcininkai Lietuvoje renka gana retai, ypač popierinę 
atributiką. Jau esu rašęs apie daiktų likimus ir kokiais bū-
dais jie atkeliauja pas kolekcininką. Kolekcionuojant, kaip ir 
gamtoje, atsitiktinumų nebūna. 

Noriu papasakoti apie daiktų likimus. Gal kai kam gali at-
rodyti, kad tos nuotraukos įsigijimas – nieko keista. Kai ją 
įsigijau, nė apie vieną iš tų asmenų nuotraukoje nesiruošiau 
rašyti, bet praėjo keleri metai – jau rašau apie K. Paulavičių. 
Tad akivaizdu, kad ta nuotrauka mane pasiekė ne šiaip sau. 
Beje, įsigijau ir vyskupo Juozapo Kuktos dokumentų – jis 
taip pat yra patekęs į minėtą fotografiją. Tikslingai renku 
Dzūkijos kunigų nuotraukas, jau esu parengęs ir straipsnį šia 
tema. Beje, iš G. Kursevičiaus esu įsigijęs ir nemažai Dzūki-
jos religinių paveikslėlių.

K. Paulavičiaus autografų ir dokumentų ieškojau ilgokai. 
Ir šie unikalūs dokumentai kartą pasirodė interneto aukcio-
ne. Konkurentų beveik nebuvo – kas šiais laikais domisi uni-
kaliais dokumentais? Todėl nusipirkau beveik viską, ką tik 
norėjau. Žinoma, kai ko teko atsisakyti dėl didelių kainų, tad 
eksponatus perku atsakingai. Tada iš uteniškio kolekcininko 
Arvydo Jurkaičio nusipirkau viską, kas buvo susiję su Alytu-
mi, Dzūkija. Žinoma, keletą reikšmingesnių eksponatų, susi-
jusių su garsiomis asmenybėmis, įsigijau ir iš kitų vietovių. 

Kunigo K. Paulavičiaus veikla ir asmenybe domėjosi Ane-
lė Kalašnikovienė, ji knygoje „Alytaus šviesuolių portretai“ 
(Kaunas, 2007) paskelbė išsamų tekstą „Kunigo Konstantino 
Paulavičiaus veikla Alytuje 1910–1941 m.“ Anelės teigimu, 
daugiau kaip trisdešimt kunigystės metų kun. K. Paulavi-
čius atidavė Pirmojo Alytaus Šv. Liudviko parapijai. Gyve-
no sudėtingu Lietuvai metu, tačiau nepaisydamas sunkumų 
turimas jėgas skyrė Alytaus krašto žmonėms: kėlė jų dva-
singumą ir dorovę, rūpinosi materialine gerove. Jo rūpesčiu 
buvo padidinta ir išpuošta Šv. Liudviko bažnyčia. Klebonas 
buvo svarbi asmenybė ne tik religiniame, bet ir kultūrinia-
me-socialiniame Alytaus krašto gyvenime, švietimo srityje 
buvo vienas žymiausių inteligentų. Ten ir atgulė amžinojo 
poilsio. Prie kunigo mirties aplinkybių dar sugrįšime, bet lai-
kas papasakoti apie mano turimus dokumentus.

Iš viso esu įsigijęs penkis K. Paulavičiaus dokumentus, 
datuotus 1935–1941 m. Trumpai juos apibūdinsiu. 1935 ir 
1940 m. dokumentai rašyti didelio formato rašomojo po-
pieriaus lapuose, be to, 1940 m. dokumentas turi vandens 
ženklus. O 1941 m. dokumentuose jau atsispindi to meto 
realijos – popieriaus trūkumas. Visi trys dokumentai yra ap-
karpyti, palikta tik vieta tekstui. Iš šių trijų dokumentų du 
rašyti vandens ženklus turinčio popieriaus lapuose, o vie-
nas – liniuotame popieriuje (A. Švenčionio). Pagal turinį ke-
turi dokumentai yra labai panašūs – tai kun. K. Paulavičiaus 
sveikinimai vyskupui J. Kuktai. Vėlesniuose pasirašoma 
taip: „Kristuje tarnas Kun. K. Paulavičius“, o ankstyviau-
siame – „Tarnas Kun. K. Paulavičius“. Tačiau iš šių penkių 
dokumentų įdomiausias yra skundas, kurį alytiškis A. Šven-
čionis parašė vyskupui J. Kuktai. Dokumento kalba netaisy-
ta. „Jūsų Ekscelencija! / Šiuomi reiškiu nuolankią pagarbą / 
Jūsų Ekscelencijai, nes dėka Jūsų intervencijos / kun. Pau-
lavičius nors dalinai atsilygino už bulves po 7 lt. centn. nors 
turgaus kaina / 10 lt., bet džiaugiuos, kad apseita be teismo. / 
Reiškiu aukštą pagarbą. / A. Švenčionis / 4/IV-1941 / Alytus / 
[ir prierašas vyskupo ranka – Š. Š.] gauta 1941-V-11.“

Šis dokumentas nėra labai didelės apimties, tačiau jo turi-
nys labai išraiškingas. Pasirodo, kunigas nebuvo atsiskaitęs 
už bulves, jau ruoštasi jį paduoti į teismą. Tačiau žmogus 
pasirinko skundo variantą ir apskundė kunigą K. Paulavičių 
vyskupui. Viskas išspręsta be teismo, nors sumokėta tik dalis 
pinigų. Žinoma, mūsų laikų žmonėms bulvės gali atrodyti 
nereikšmingas dalykas, tačiau tai buvo 1941 m. To meto re-
alijos buvo visai kitokios. Beje, karai dažniausiai vertybes 
sustato į savo vietas. Pagrindinė vertybė – maistas. Tiesa, 
vertinamas ir auksas bei antikvariniai daiktai. O tokie da-
lykai, kurie dabar labiausiai garbinami, pavyzdžiui, pinigai, 
tampa beverčiai. Apie bulvių reikšmę byloja ir kitas doku-
mentas, kurį įsigijau iš vilniečio kolekcininko. Jis susijęs su 
kitu garsiu Dzūkijos krašto kunigu Nikodemu Švogžliu-Mil-
žinu: „Gerbiamoji Sesuo Tretininkė / Papilia Voveriene / su 
savo gerais vaikučiais – našlaičiais! / Garbė Jėzui Kristui! / 
Aš sveikinu jus visus po tamsios / naktelės ir dėkoju Dievui, 
kad esate / sveiki ir gyvi. / Aš jus laiminu. / Aš jus labai 
myliu. / Aš už jus meldžiuosi. / Aš esu jūsų dvasiškas Tė-
vas. / Papiliute, prašau mano tarnaitei / paduoti bulves – ir 
ačiū labai. / Jeigu Papiliutė ir daugiau / įpilsi – tai aš Tave ir 
vaikučius la- / biau mylėsiu. / Papiliute, pagalvok – gal dar 
/ kas Smaliuos turi bulvių – gal / man duotų, ar paskolintų. 
/ Aš vėl atlaikyčiau Mišias. / Nuvesk mano tarnaitę tenai, / 
paprašyk tuos žmones – padėk / man vargšui biednam kuni-
gui. / Ačiū Tau gera Papiliute! / Sudiev mieli vaikučiai! / Aš 
laiminu jus visus / Su pagarba / Kun. Nikodemas / [apačioje 
antspaudas – Š. Š.] Onuškio R.-Kat. Parapijos / Klebonas 
/ [kairėje dar kitas antspaudas, apskritas – Š. Š.] Onuškio 
R.-K. Bažnyčia.“

Karo metu ne tik vertybės grįžta į savo vietas, bet ir pati 
gyvybė tampa didžiausia vertybe. Beje, po mano pateikto 
dokumento pasirodymo K. Paulavičiui buvo lemta gyventi 
ne tiek jau daug. 

Grįžkime prie minėto A. Kalašnikovienės teksto. Jame pa-
teikta žinių, kurias apie šią tragediją 1969 m. yra surinkęs 
ilgametis šios bažnyčios klebonas dekanas kun. Bronislovas 
Novelskis: 

„1941 m. birželio 24 d. vokiečiai 
jau viešpatavo Alytuje. Jiems žygiuo-
jant per tiltą, žydas Maršakas iš savo 
malūno pašovė vokiečių karininką. 
Vokiečiai atsikeršydami ėmė masiš-
kai gaudyti vyrus ir juos šaudyti. Tą 
dieną buvo šv. Jono atlaidai. Dėl karo 
siaubo bažnyčioje meldėsi vos keletas 
moterų ir klebonas (pašaukė vikarą 
kun. V. Mazurkevičių). Abu stovėjo 
prie altoriaus. Atėję du vokiečiai kal-
bėjosi su ten esančiais kunigais. Neva 
klausė, ar nėra pasislėpusių bažnyčio-
je komunistų. Buvo beišeiną, bet pa-
matė klausykloje ar už klausyklos tūlą 
Navicką, sugrįžo nuo vidurio bažny-
čios prie kunigų ir juos kartu su šiuo 
vyru išsivedę į šventorių, po kairei, 
netoli didžiojo altoriaus, nušovė: de-
kaną galvon, vikaras, sužeistas rankon 
ir galvon, dar pabėgo kelis žingsnius 
ir sukniubo. Jis žuvo kaip tik per savo 
primicijų metines, iškunigavęs I Aly-
tuje tik metus. Uždraudė nešti bažny-
čion. Palaidojo ne tuoj. Laidojo kun. 
Buikus.“ 

Duomenis apie šią ir kitas tragedijas knygoje „Vermachto 
nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį“ (Alytus, 2011) tyri-
nėjo ir alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas. Susi-
pažinus su šiais liudijimais galima teigti, kad iki galo nėra 
aišku, kas šaudė iš Abraomo Maršako malūno. Akivaizdu, 
kad tai nebuvo pats A. Maršakas, kuris buvo žydų verslinin-
kas, be to, tuo metu malūnas jau turėjo būti nacionalizuotas. 
Iš G. Lučinsko surinktų duomenų galima daryti prielaidą, 
kad Kauno g. iš A. Maršako malūno šaudė ne 1941 m. su-
kilėliai, o komunistuojantys asmenys ar raudonarmiečiai. 
Taip pat iš pateiktos medžiagos aiškėja, kad V. Mazurke-
vičius mokėjo vokiečių kalbą, bet to neužteko, kad išvengtų 
mirties. G. Lučinsko teigimu, per pirmąsias karo dienas buvo 
nužudyta apie trys šimtai alytiškių (žinomos 154 pavardės, 
tačiau ne visi buvo įtraukti į laidojimo knygas). Įkaitai, tarp 
jų ir sukilėliai, buvo šaudomi keliose vietose. 

Apie kunigą N. Švogžlį-Milžiną pirmiausia sužinojau iš 
sovietinės spaudos. Tada publikuotame straipsnyje „Ne toks 
jau milžinas“ rašyta, kaip jis esą užsilipęs ant vokiškų tankų 
sakydavęs pamokslus. Kadangi rinkau ir tarpukario periodi-
nę spaudą, joje radau ir kitokios informacijos. 

Dažnai kartoju, kad kolekcionavime – kaip ir gamtoje – 
atsitiktinumų nebūna. Daiktai turi savo likimus, ir dažnai 
norisi apie juos papasakoti. Iš pradžių pirmosios relikvijos 
mane pasiekė tarsi atsitiktinai, bet vėliau supratau, kad kai 
kurie daiktai buvo skirti būtent man. Renku senąją Dzūki-
jos spaudą, jau esu rašęs apie šio krašto religinės tematikos 
smulkiuosius spaudinius ir dokumentus. Tiesa, ilgokai ieš-
kojau kai kurių tarpukario Dzūkijos kunigų autografų. Kaip 
minėjau, nuotraukoje, kurią įsigijau iš alytiškio kolekcininko 
G. Kursevičiaus, tarp kitų asmenų yra užfiksuotas ir kunigas 
K. Paulavičius. Kiti eksponatai atkeliavo iš įvairių šaltinių. 
Apie N. Švogžlį-Milžiną enciklopedinio pobūdžio straipsnio 
nerašysiu, nes apie šią asmenybę tokių prirašyta jau nema-
žai. Kolekcionuojant tenka patirti ir pralaimėjimų. Taip nu-
tiko ir įsigyjant N. Švogžlio-Milžino eksponatus. Daugumą 
jų gavau iš kolekcininko A. Jurkaičio. Žinoma, dalies jų ne-
nusipirkau, nes kaina man buvo per aukšta. Tačiau įsigijau 
beveik visus norimus eksponatus. 

Kartą pas mane atvažiavo kolekcininkas, kuris buvo įsi-
tikinęs, kad yra nusipirkęs visus geriausius eksponatus apie 
N. Švogžlį-Milžiną. Turiu patikslinti, kad įsigijau tik tuos 
eksponatus, apie kuriuos buvo skelbta internete. O ten buvo 
sudėta tikrai ne viskas. Minėtasis kolekcininkas asmeniškai 
nuvažiavo pas A. Jurkaitį ir nusipirko jam patikusius eks-
ponatus. Todėl tikėtina, kad ir tarp šio kolegos įsigytųjų yra 
neblogų ir įdomių eksponatų. 

Su dokumentais susijęs didžiausias mano kolekcionavi-
mo praktikos pralaimėjimas. Alytaus kolekcininkų turgely-
je konkurentas man „nujojo“ puikią šio miesto tarpukario 
dokumentų kolekciją. Maniau, kad reikėtų pasidomėti to 
pardavėjo kolekcija, bet kažkas mane užkalbino ir nukreipė 
dėmesį. Paskui įsisiūbavusį veiksmą jau teko tik stebėti, tie-
sa, du kartus albumą nesėkmingai bandžiau traukti iš rankų. 
Tada siūliau ir aukcioną surengti, bet nepavyko išprovokuo-
ti tai padaryti. Iš karto bandžiau perpirkti už dešimteriopą 
kainą, bet su pirkėju susitarti nesisekė. Tačiau mano kon-
kurentas tikino, kad tarpukario Alytaus dokumentų galima 

nebrangiai nusipirkti Kaune ir Vil-
niuje. Peržiūrėjau interneto aukciono 
„Pirkis“ paiešką, tačiau Alytaus doku-
mentų jame neradau. Pagalvojau, kad 
gal tiesiog nėra pasiūlos, nes „Pirkyje“ 
neaptikau panašios rubrikos, juk ga-
lėtų būti, pavyzdžiui, „Dokumentai“. 
Jei tokia būtų, atsirastų daugiau vilčių, 
kad gal kas į interneto aukcioną įkeltų 
įvairių kolekcininkus dominančių do-
kumentų. Tokia pasiūla galėtų būti ir 
prie „Bibliofilijos“ rubrikos, nes joje 
irgi dažniausiai būna spauda, tik smul-
kioji. Matyt, aukciono organizatoriams 
buvo sudėtinga pasirinkti, kur juos dė-
ti. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gera. 
Gavau pamoką, o konkurencija turėjo 
įtakos kolekcionavimo praktikos per-
mainoms – „Pirkyje“ vis dėlto atsirado 
„Dokumentų“ rubrika. Mat apie savo 
pageidavimą parašiau aukciono savi-
ninkams, ir mano prašymas buvo su-
tiktas palankiai. Rezultatų ilgai laukti 
nereikėjo. Greitai naujosios rubrikos 
skiltyje buvo įkelti mane dominantys 
senieji Dzūkijos dokumentai, jais pa-
pildžiau savo kolekciją.

Įdomu, kad 1942 m., kai dar visu aršumu vyko Antrasis 
pasaulinis karas, Onuškyje (dabar – Trakų r.) buvo įsteigtas 
apylinkės muziejus su įvairiais skyriais (M-no, „Onuškis“, 
Naujoji Lietuva, 1942, Nr. 262). Mokykloje įsikūrusį muzie-
jų tvarkė mokytojai A. Naudžiūnas, D. Matiukas ir kunigas 
N. Švogžlys-Milžinas. Muziejaus centre buvo įrengtas Gedi-
mino kalnas ir Vilniaus pilis (M-no, „Onuškis“, Naujoji Lie-
tuva, 1942, Nr. 276). ,,Po iškilmių aikštėje ir bažnyčioje, po 
penkias valandas trukusio čiurlioniečių koncerto, mokyklos 
rūmuose atidarytas Onuškio muziejus. Apie muziejų neseniai 
buvo tik kalbėta, tačiau jame surinkta gana daug ir įdomių 
eksponatų. Prie durų kairėje stovi šv. Jurgio statula, dešinė-
je vokiečių lėktuvo propelerio skeveldra, kaip didvyriškas 
mūsų išvaduotojų kovos atminimas. Antrąją karo dieną šis 
lėktuvas nukrito ties Onuškiu ir sudužo. Toliau karo skyrius. 
Jame surinkta ne vienas tuzinas įvairių kepurių. Senovės 
ginklų skyriuje randame Vytauto laikų kardą, Napoleono ka-
rių pentinus, įvairias kulkas ir granatas. Čia ir sulankstytos 
Trakų pilies vinys bei kitos senosios pilies liekanos. Gausus 
tautodailės skyrius, kuriame iš visų išsiskiria trys liaudies 
meistrų kryžiai. Gausus numizmatikos ir literatūros skyrius. 

Kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas. 
Nuotrauka iš rolando Gustaičio kolekcijos

Vyskupas Juozapas Kukta su kunigais ir klierikais. Antroje 
eilėje antras iš dešinės – kun. Konstantinas Paulavičius.1939
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Žodžiu, vos pradėtas organizuoti muziejus jau gana patrau-
klus ir įdomus lankytojams. Jis bus plečiamas, o kai Vilniu-
je bus atidarytas senovės muziejus, tai jam šie eksponatai 
numatoma perduoti“ (S. Kasparas, „Karo kryžius Onušky-
je“, Naujoji Lietuva, 1942, Nr. 281). Muziejuje vyko ir kita 
kultūrinė veikla – buvo įkurta skaitykla, šachmatinė, rengti 
kultūrai ir kitoms sritims skirti susitikimai. Šias žinutes į 
karo metų spaudą parašė pats N. Švogžlys-Milžinas.

Įdomiai kunigą N. Švogžlį-Milžiną prisiminė Algiman-
tas Zolubas (A. Zolubas, „Prisiminimų trupinėliai apie 
rašytoją kun. Nikodemą Švogžlį-Milžiną. 1899–2015“, 
Voruta, 2015.III.28): „Kernavėje pirmą kartą teko lanky-
tis su mokyklos ekskursija. Važiavome senu sunkvežimiu 
labai prastu keliu, kuriame vietomis jis klimpo, turėjome 
išlipę stumti. Su bendraklasiais ir keliais mokytojais ap-
lankėme piliakalnius, dainavome, šokome, aplankėme 
Kernavės muziejų, kuris buvo įsikūręs nacionalizuotos 
klebonijos patalpose. Dokumentas po stiklu bylojo, kad 
muziejaus steigėjai yra Kernavės pradžios mokyklos ve-
dėjas Juozas Šiaučiūnas ir kun. Nikodemas Švogžlys. 
Praėjus gal dešimčiai metų prisiminęs gražias Kernavės 
apylinkes motoroleriu ten vėl nuvažiavau pasižvalgyti. 
Pamatęs atdarą bažnyčią, ten ir užėjau. Prie manęs priė-
jo kunigas, paklausė, iš kur esu atvykęs ir kuo domiuosi. 
Prisistačiau, pasakiau, kad domiuosi Kernavės istorija, 
bažnyčia, apylinkėmis. Kunigas iškart mane nusivedė į 
zakristiją. Pamačiau ne bažnytinių apeigų reikmenis, o 
gausybę įvairių senienų: buities rakandų, virdulių, Pirmojo 
ir Antrojo pasaulinių karų artilerijos sviedinių bei bombų 
skeveldrų, senų knygų. Atkreipiau dėmesį į atviroje vie-
toje po stiklu dailiai su istorinėmis datomis surašytą ir 
įrėmintą „Kernavės metriką“. Čia kunigas prisistatė, kad 
esąs šios bažnyčios klebonas Nikodemas Švogžlys-Milži-
nas, šios metrikos kūrėjas, ir, paėmęs greta padėtą beržo 
šakelę, rodydamas į datas pasakojo Kernavės istoriją: apie 
Mindaugo krikštą, istorinius įvykius, kunigaikščių narsu-
mą, apie lietuvių tautos negandas ir vargus taip vaizdžiai, 
tarsi būtų buvęs tų įvykių liudininkas. Atkreipęs dėmesį į 
mano pastabas, kad šį tą žinau ir aš, pasakojo su dar dides-
niu įkvėpimu. Kuomet pasisakiau, kad mano tėvai ir sesuo 
buvo ištremti į Sibirą, nusivedė į Kernavės kapines, paro-
dė tremtinių kapus, paminklus ir knygnešio Karolio Bau-
žio (Nijolės ir Jūros Baužyčių tėvo) kenotafą, savanorių 
kapus. Čia ir užsimezgė bičiulystė su Milžinu, kuri tęsėsi 
iki pat jo mirties. Atvažiuodavau į Kernavę kiekvieną va-
sarą net keliskart, esame vaikščioję po apylinkes, grybavę. 
Kartą nuvykęs radau Milžiną šventoriuje apžergusį suolą 
ir kažką obliuojantį. Paaiškino, kad ant kitos pusės medi-
nio paveikslėlio nori panaikinti jam dedikuotą įrašą, mat 
jis gautas įvairias dovanas perdovanojąs atvykstantiems 
tuoktis ar vaikų krikštyti asmenims. Paaiškinau, kad ne 
obliuoti, o stiklo šuke išskusti įrašą reikia. Iškart galin-
gu balsu sušuko: „Zakristijonai, surask stiklo šukę!“ Za-
kristijonui aiškinantis, kad šukę bus sunku rasti, Milžinas 
pasiūlė išdaužti bažnyčios langą... Lango daužti, žinoma, 
neprireikė, zakristijonas šukę atnešė. Kai įrašą išskutau, 
gavau tokį pagyrimą, tarsi pats medinį paveikslėlį būčiau 

sukūręs. Dera pridurti, kad net menkiausią gerą darbą Mil-
žinas pastebėdavo, apipildavo pagyrimais ir padėkomis.“

Tikėtis, kad viename straipsnyje aprašysiu visus įsigytus 
eksponatus apie Milžiną, neverta. Gal geriau iš pradžių bent 
dalį jų bandysiu trumpai apibūdinti. Pirmiausia stengiausi 
įsigyti tokius eksponatus, kurie susiję su bibliofilija. Juk 
kunigas garsėjo ne tik kaip kolekcininkas, bet ir kaip bi-
bliofilas. Todėl pirmiausia įsigijau visus galimus N. Švogž-
lio-Milžino ekslibrisų variantus. Kiek supratau, jis ir pats 
turėjo įsigijęs kitų asmenų ekslibrisų. Beje, vieno įdomaus 
eksponato apie bibliofilinius kunigo polinkius neįsigijau, 
nes buvo per brangu. Tai tarpukario dokumentas apie jam 
siūlomas pirkti knygas. Tačiau iš interneto įsirašiau šio do-
kumento kopiją. Įsigijau knygų iš kunigo bibliotekos. Kita 
eksponatų grupė – fotografijos. Jau minėjau, kad pirmasis 
eksponatas ir buvo fotografija su šiuo kunigu. Vis dėlto ma-
no nupirktoje kolekcijoje dominuoja dokumentai, laiškai, 
atvirukai ir religiniai paveikslėliai. 

Klausimų kelia jo bibliotekos knyga „Święcone czyli 
pałac Potockich w Warszawie przez Bonawenturę z Kocha-
nowa“. Ši knyga pažymėta antspaudu „Chrześcijański uni-
wersytet robotniczy w Wilnie“. Priešlapyje yra įrašas: „12. / 
Milžinas / 80 metų / 1899.III.29. 1979 / Kernavė.“ Matyt, šį 
įrašą Milžinas įsirašė gimtadienio proga, knygoje daug jam 
būdingų pabraukymų, kurie atlikti tuo pačiu rašalu kaip ir 
įrašas. Tačiau pats įdomiausias yra šio įrašo pradžioje esan-
tis skaičius 12. Įrašas ranka yra žemiau minėto antspaudo, 
lenkiškos bibliotekos antspaudo dešinėje yra dar ir kitas 
antspaudas „12“. Tai knygos inventorinis numeris. Lygiai 
toks pats antspaudas yra kietviršio viršuje esančioje lipdėje. 
Nugarėlėje juodu rašalu (Milžino įrašas mėlynas) ranka įra-
šyta: „12“ ir „B“. Kietviršis ir lipdė yra seni, todėl tikėtina, 
kad Milžinas šiai knygai suteikė tą patį inventorinį numerį, 
koks buvo tarpukario lenkiškos bibliotekos. 

Kadangi specialiai nerenku pasaulinio garso asmenybių 
relikvijų, tai daug jų ir neturiu. Tačiau pasitaikius progai 
įsigijau dokumentą, susijusį ir su Milžinu, ir su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II. „Šventasis Tėve, / kunigas Nikodemas / 
Švogžlys, / minėdamas savo Kunigystės / 55 metų sukaktį, 
nuolankiai / prašo Jūsų Šventenybę / ypatingo / Apaštališko / 
Palaiminimo / 1925–1980.“ Toks yra dokumento turinys. 
Greičiausiai tai ne spaustuvės, bet dailininko darbas, vir-
šuje priklijuota popiežiaus nuotrauka. Aplink nuotrauką ir 
tekstą – ornamentas su gėlėmis. Apačioje – du įrašai ranka, 
dviejų skirtingų asmenų. Negaliu tvirtinti, kad kuris nors 
iš jų yra rašytas popiežiaus Jono Pauliaus II ranka. Mano 
patirtis tik leidžia teigti, kad tai galėjo būti ir popiežiaus 
sekretoriaus įrašas. Kitoje pusėje yra antspaudai „Maria 
Longo“ ir „614“. Neabejotina tik tai, kad dokumente yra 
reljefinis popiežiaus antspaudas „Eleemosynarius Summi 
Pontificis“. Antspaudo viduryje yra popiežiaus simboliai – 
du sukryžiuoti raktai ir karūna. 

Tikiuosi ateityje remdamasis savo kolekcija pristatyti ir dau-
giau įdomių dokumentų, susijusių su N. Švogžliu-Milžinu.

– ŠArūNAS ŠIMKEVIČIUS –

Maži burtai rumunijos dulkėse
Grafikės ir fotografės Daivos Kairevičiū-

tės fotografijų parodos „Rumunijos dulkės“ 
atidarymo diena buvo tradiciškai drėgna ir 
žvarbi, vis pratrūkdavo lapkričio pabaigos 
šlapdriba, o eksponuojami darbai kvietė į 
trisdešimties laipsnių karštį – būtent tiek 
buvo, kai menininkė keliavo į nedidelį 
Rumunijos kalnų miestelį Garaną. Karš-
tis – kiekvienoje iš daugiau nei pusšimčio 
nedidelio formato Daivos užfiksuotų ne-
spalvotų fotografijų, pasportuotų ant an-
glies juodumo rankom drožto pagrindo ir 
sukabintų baltose Šv. Jono gatvės galerijos 
erdvėse it kelio linija; tik Daivos kelias – 
tarsi negatyvas: juodi punktyrai brėžiami 
baltame fone.

Daivos Kairevičiūtės fotografijos, dauge-
liui žinomos iš buvusių parodų ir socialinių 
tinklų, visada turi nedidelę paslaptį ir bur-
tą. Nevengdama specialių efektų ir filtrų, 
ji mėgsta provokuoti ir „apgauti“ žiūrovą 
išmaniu montažu, kuriuo besąlygiškai pa-
tiki, – taip apleistame dvare mistiškai įsi-
komponuoja spalvotų vištų pulkelis, gerai 
pažįstamuose pastatuose veriasi nauji kam-
bariai, nuotraukų herojai katapultuojami 
laiku ir erdve. „Rumunijos dulkėse“ to nėra, 
bet burtas kartais veriasi pačiame iš pažiūros 
paprastame nespalvotame vaizde, kuriame, 

ilgiau įsižiūrėjus, esti gelmės, įžvelgtos ir 
užfiksuotos akylaus stebėtojos žvilgsnio.

Kelionė prasideda traukiniu ir šiuo atveju 
natūralus filtras – kiek apmusijęs traukinio 
langas, pro kurį stebi karščio rūku aptrauk-
tus peizažus, tingiai besiganančius galvijus, 
išsišakojančius, nežinia kur vedančius vieš-
kelius. Prie kai kurių darbų nevalingai stab-
teli ilgiau – žiūrovo valioje traukinį stabdyti 
ten, kur norisi išlipti jam pačiam, mintyse 
išsididinant nuotraukos formatą ir apžiūrint 
menkiausią detalę. Pati menininkė išim-
čių nedaro, visoms fotografijoms parinkusi 
nedidelį formatą (kai kuriuos darbus tikrai 
norėjosi matyti didesnių matmenų) ir išeks-
ponavusi vienodais atstumais – tarsi ritmin-
gai vienodai dunksėtų traukinio ratai, kol 
paskutinis kadras, sutapęs su saulėlydžiu, 
lėtai užtemsta it nespalvotame kine.

Kitoje salėje – stoties ir miesto šurmulys, 
sutikti žmonės ir užfiksuoti veidai – nesi-
šypsantys, atšiaurūs, akys piktai įsmeigtos į 
objektyvą, kai kurie turi kažką žvėriško, tri-
vialaus, todėl bauginančio.

Veidus fotografijose stebėti visada įdomu, 
o čia nesinori užtrukti, – žvilgsniai verčia 
jaustis nejaukiai, bet tai jau Daivos Kaire-
vičiūtės fotografijų braižas – jos socialinės 
fotografijos visada kiek trikdo. Vengiant 

nuobodžiai nugliancintos estetikos, Kairevi-
čiūtės fotografuojami žmonės nėra gražūs, o 
sukurti portretai turi galios parodyti kitą – tą, 
kurį dažnai norėtum savy nuslėpti. 

Šviesiausia parodoje, matyt, ta fotografijų 
dalis, kur užfiksuota mažo kalnų miestelio 
fragmentai – prie kalkėm nubalintų sienų il-
sisi šunys, pro saulės apšviestus langus vėjas 
išpučia užuolaidas, vėdinami patalai, už hori-
zonto veriasi dangus: tokia banali iki negalė-
jimo, daug kur matyta, bet miela akiai tikrovė 
atveda į paskutinę galerijos salę, pas turbūt 
įdomiausią personažą – miestelio keistuolę 
(tokie paprastai vadinami Dievo pažymėtai-
siais), prižiūrinčią vietinius maldos namus.

Parodų atidarymai tradiciškai baigiasi ta-
da, kai baigiasi vynas, – drebiant šlapdribai į 
šaligatvio plyteles gesinamos cigaretės, kaž-
kas juokais kažką prakeikia, bet prakeiksmą 
atsiima. 

Daiva Kairevičiūtė savo burtų neatšaukia 
ir, vos juntamam skersvėjui pūsčiojant dul-
kes iš salės į salę ištuštėjusioje galerijoje, 
tamsus mažo Rumunijos kalnų miestelio 
keistuolės pavidalas tebeskambina nemato-
mu varpu.

– EGLė MArIJA FrANK –
Paroda veiks iki gruodžio 9 d.daivos Kairevičiūtės nuotrauka

Apie „neegzistuojantį“
politinį korektiškumą
►Atkelta iš p. 4

Jis stebisi, kad net mokyklose mokytojams liepiama 
„nieko nesakyti, neteikti jokio vertinimo, nesivadovau-
ti protu – tik atsitraukti ir linktelėti, kai berniukas tau 
sako esąs mergaitė“. Tai publikuota britų savaitiniame 
žurnale „Spectator“, kuriame nuolat demaskuojami po-
litkorektiškumo perlenkimai, ir tai nėra koks nors deši-
niųjų ultrų leidinys, o labai senas ir solidus tradicinių 
konservatorių žurnalas. 

Dalykas tas, kad seniesiems kairiesiems rūpėjo tam 
tikrus socialinius idealus perkelti į politinę plotmę; nau-
jieji kairieji daugiausia yra akademinio pasaulio žmonės, 
todėl jie labai akcentuoja teoriją, o socialinius idealus 
perkelia į kalbos plotmę, paskelbę, kad ankstesnė kalba 
buvo hegemoninis galios diskursas, todėl reikia kurti 
naujakalbę, šitaip siekiant pakeisti žmonių mąstymą.

Čia galėčiau daug ką cituoti, bet kaip tik šiom dienom 
užtikau taiklias Raimondo Kuodžio pastabas „Delfyje“:

„Baimė būti apšauktiems fašistais ar homofobais išsyk 
verčia elgtis kaip minia arba kaip politikos kairė. Bėda 
su politikos kaire yra ta, kad ji kažkada atstovavo dar-avo dar-
bo žmonių interesams kapitalistinėje sistemoje, dabar ji 
vis daugiau pereina prie identiteto politikos – klausimų, 
susijusių su imigracija, mažumų teisėmis, genderizmu. 
[…] Tai yra didžioji politinės kairės tragedija – kad ji 
pametė savo pamatines vertybes dėl identiteto politi-
kos. Tuo metu visi kiti turi prie to prisitaikyti, priešingu 
atveju rizikuoja būti išmesti iš politinių barščių, prika-
binant kažkokias etiketes.“

Svarbu ir tai, kad būtent su politkorektiškumo ideolo-
gija nueita iki to, jog mokslo tiesos neigiamos dėl ide-
ologijos, ir tai yra postmodernistinis tamsuoliškumas. 
Šiuo atžvilgiu įsimintina yra ne kokių nors dešiniųjų 
platforma, o Norvegijos visuomeninės televizijos pir-
mame kanale 2010 m. pateiktas dokumentinis septynių 
dalių filmas, žaismingai, bet ir nuodugniai demaskuo-
jantis svarbias politkorektiškumo dogmas – šventeiviš-
ką lyčių skirtumų neigimą, aiškinimą, kad viską lemia 
ne prigimtis, o kultūra („socialinis konstravimas“), kad 
nėra skirtumų tarp rasių, ir t. t.

„Politkorektiškumo“ terminas ten gal net nevartoja-
mas, o visas ciklas pavadintas „Hjernevask“, t. y. „Sme-
genų plovimas“. Ir argumentuojama tikrai ne iš kokių 
nors dešiniųjų pozicijų, o tik iš mokslo duomenų ir 
mokslininkų autoriteto (yra internete su angliškais sub-
titrais).

O politkorektiškumo apsėstų vakariečių smegenyse 
tai nieko nepakeitė, nes ideologija yra tikėjimo, o ne 
tiesos dalykas.

– LAIMANtAS JONUŠYS –
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Aš nesuprantu, kas nuogirdą daro nuogirda*

Mano nuogirdos nėra gandai. Taip, jos panėši į sentencijas, 
aforizmus, tačiau nuo jų skiriasi savo „nereikšmingumu“. Tai 
neišmąstyti dalykai, ne kontempliacijų išvados. Tai nežabotas 
spontaniškumas. Kai pokalbiai liejasi be kraštų. Kai kalbama be 
oficialumų, be pasiruošimų. Kaip manyje „įsijungė“ nugirdimo 
mechanizmas, neklauskite. Ničnieko netuokiau ir netuokiu.

Pirmosios nuogirdos užsirašytos 1986-aisiais. Štai Deltu-
vos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
Angelės Valušienės pasakymas: „Literatūra be literatūros – ne 
literatūra.“ Bendraklasio, klasės seniūno Salvijaus Stimburio pa-
reikšta: „Koks gali būti atsikvėpimas, jei dirbom be įkvėpimo.“ 
Toliau – septynmečio sūnėno Mariaus Kuliešiaus tarstelėta: „Tai 
bent fokusas: čia esi, čia nebėr.“ O va vėliau – Vilniaus kultūros 
mokykloje jau man mokantis bibliotekininkystės ir bibliografijos – 
įdomaus dėstytojo, politologo Kęstučio Armono lyg tarp kitko 
mestelėta: „Ir nesąmonę pasakyti reikia sugebėjimų.“

Jokio diktofono, juokaujate?! Ausys – geriausias nugirstuvas / 
imtuvas. O kišenėje visada privalomas popierlapis, visada bū-
tinas rašiklis. O jei jokio skuto neturiu, stveriu, kas pasiekiama 
arčiausiai ir greičiausiai – servetėlė, pirkinio kvitas, kino bilietas, 
laikraštis, vizitinė kortelė, receptas, kalendoriaus lapelis.

Užrašau pačią nuogirdą, tada sakytojo vardą, pavardę, jo profe-
siją ar pareigas, taip pat datą ir vietą.

Publikuodamas „Šiaurės Atėnuose“ datų ir vietų neminiu, nes 
tai visgi šalutinė, tik mano atminčiai ką tereiškianti informacija.

Pradėjęs užsirašinėti nuogirdas, suvokiau, kad jas pasakiusieji 
nepamena, tai yra paprasčiausiai neužfiksuoja, nesuseka, kad tą 
ar taip pasakę. Tai man buvo didis nustebimas. Kadangi bet kuri 
šneka (jeigu tai ne pasiruoštas pranešimas konferencijai) eina au-
tomatiškai, srūva ekspromtu. Todėl viso labo visiems telieka aiški 
tik pokalbio tema. Kuri gi taip pat mainosi neįspėjamai ir netgi, 
regis, nelogiškai.

Kame nuogirdos paradoksas, nuogirdos sąmojingumas? Ogi 
kad sakomas sakinys ar frazė yra nugirstama atsietai nuo kalbamo 
teksto. Išpešama iš šnekesio audinio. Grybšt ir išgriebiu iš byran-
čių pelenų žybtelėjančią aukso kruopą. Še tau boba ir Devintinės! 
Tai yra Nuogirdinės.

Pirmoji nuogirdų publikacija išspausdinta, regis, 2005 metų 
rugpjūčio 6-osios „Šiaurės Atėnų“ savaitraštyje.

O kai pluoštelį savo parinktų nuogirdų publikavo Šiaulių uni-
versiteto laikraštis „P@rkas“ (a propos, labai ir labai vertas – deja, 
jau buvęs – leidinys!), iš „Šiaurės Atėnų“ vyriausiosios redakto-
rės Jūratės Visockaitės gavau juodųjų pipirų. Kaip aš drįstąs nuo-
girdas spausdinti kitur!

Rankdarbinė mano nuogirdų knygelė 1997 metais pasirodė Ra-
dviliškyje. Ji buvo pavadinta lotynišku „Audivi“ (išgirdau). Dar 
tris savilaidines nuogirdų knygeliukes (pagal spaudos tipą brošiū-
ras) man pagelbėjo išleisti bičiulis menininkas, knygų dizaineris 
Andrius Surgailis. Tai nuogirdų sakytojų gimtadieniniai rinkinė-
liai. Fotografo Gintauto Trimako „Jeigu yra daiktai, tai matosi, 
kad aš esu“ (2010), fotografės Vilmos Šileikienės „Viskas yra 
dėl to, kad yra kiti“ (2010) ir buhalterės Danguolės Nekrašienės 
„Šiandien tobulai gyvensiu“ (2009). Tieji leidinukėliai dargi bu-
vo iliustruoti fotografijomis iš minėtų personų gyvenamos ar bū-
vimos aplinkumos. Tiražas pats kukliausias – po penkis ar šešis 
egzempliorius.

Iš pradžių prieš išsiųsdamas nuogirdų porcijas „Šiaurės Atė-
nams“ pateikdavau jas peržiūrėti patiems nuogirdų sakytojams. 
Kaip ir pridera elgtis dorovingam žurnalistui. Ir ką? Aišku, prasi-
dėjo draudimai ir stabdymai. Nes sakytojai nepripažindavo, kad 
taip yra sakę. O jeigu ir sutikdavo, tai nuo savųjų atviravimų im-
davo raukytis. Puldavo cenzūruoti patys save. Vėliau mečiau tą 
mandagų savo elgesį atžagaria ranka.

Dėl to, aišku, irgi esu sulaukęs nepasitenkinimų, skambučių, 
priekaištų. Ne, teismais nebuvo grasinama. Antra vertus, kiekgi 
čia to įrodomumo: kas pasakys, kad pasakė ne taip, kas paneigs, 
kad nugirdau ir užrašiau ne taip. Pats žinau, kad turiu ydą: daž-
nusyk neskiriu ribos, kur jau privatu, o kur vieša. Gal dėl to kai 
kuriems adresatams, kurie viešumoje nori atrodyti dorovingi, 
mandagūs, meningi, stringa akyse ir gerklėje skaitant, ką patys 
papliurpė.

Dera ir sąžininga pripažinti, kad daugel nuogirdų esu nugirdęs 
iš neblaivių lūpų. Kai pats intensyviai ar priešokiais dalyvauda-
vau įvairiausiose gėrynėse – įskaitant „Trečio brolio“ kavinę Ra-
šytojų sąjungoje ir Brendžio klubą Vilniaus dailės akademijoje. 
Tai jokiu būdu nereiškia, kad iš blaivaus žmogaus nesitikėk gerų 
nuogirdų. Tai tereiškia, kad išgėręs žmogus tiesiog „paleidžia va-
džias“ ir pasako tai, ką blaivus būdamas dažnai yra „užspaudęs“.

Vieną gražią, nepamenu kurią dieną ėmiau ir užsirašiau, ką pats 
ką tik pasakęs, ogi ir čia pats nugirdęs. Supratau, kad tai jau ne-
menkas pilotažas. Tai man labai patiko. Patinka ir tai, kad mano 
pašnekesių, gausių komunikacijų adresatai taip pat išmoko nu-
girsti, nugirdėti. Kad šis nugirdimo bėgis, pasirodo, gali šmaukšt 
ir įsijungti. Štai Andrius Surgailis atnešė savo žmonos Laimos 
nuogirdą: „Kankinuosi profesionaliai“ (2010.X.14). Užrašytą 
priėmiau ir pasidžiaugiau, tačiau mano taisyklė griežta: nugirsti 
turiu aš pats.

Ligi šiolei vienintelė nuogirda, išgirsta sapne! Matyt, jau įgytas 
refleksas išspyrė mane iš miego – šokau ir užsirašiau. Tai bičiulės 
bendradarbės Astos Valskienės frazė: „Įskaudinsiu vietas, iš kurių 
dar susikaupus būsiu.“

O vieną gražią dieną talentingajam Gyčiui Skudžinskui atėjo 
atėjūnė mintis – išleisti viename mažame ir žaviame daikte mano 
nuogirdų oficialiai (ISBN 978-609-8216-00-4). Gyčio Skudžins-
ko podraug su Vilma Samulionyte įkurtos leidybos platformos 
„NoRoutineBooks“ pagamintų knygų sąraše „Nuogirdos“ – jau 
dešimtoji. Jobšitmat, jubiliejinė! Tatai sakau be lašo humoro ir be 
lašo ironijos. Nes tokiai originalius spaudinius rūpinančiai leidy-
klai – ne šimtai yra vertybė. Gytis savo rankomis išsūpavo tąsias 
„Nuogirdas“ pačia tikriausia prasme – klijavo, pjaustė, gręžė, 
segė, antspaudavo! Kaip „NoRoutineBooks“ įprasta, tiražas yra 
devyniasdešimt devyni egzemplioriai. O ir knygužėlėje devynias-
dešimt devynios nuogirdos. Atrinkau jas, išlesiojau iš surinkto, 
suklausyto tūkstančio ir kelių šimtų. Pačias man dabar labiausias, 
man dabar atsišaukiančiąsias.

– rIČArdAS ŠILEIKA –

Autoriaus nuotraukos

* Goda Characiejienė, kraštovaizdžio architektė, Šiaurės Atėnai, 
2016.V.6.

devyniasdešimt devynios vienoje saujoje

Nuogirdų rankraštynas

PATrIcIjA GuDEIKAITĖ 

apokalipsė nr. 1

jau dvi savaitės
man rodos, kad tuojau įvyks 
apokalipsė.
aš sėdžiu ir laukiu.
kartoju visiems sutiktiems
norėdama perspėti –
niekas netiki.
sako, gerk savo vaistus
arba mažiau skaityk philipą k. dicką
daugiau pasivaikščiok grynam ore
pakalbėk su psichiatru.
aš nenoriu kalbėti su psichiatru
nes žinau
jog apokalipsė 
jau teka
mažos mergaitės venose
kurios tuoj sprogs 
tuomet – 
aš pasiduosiu
ir mane užplūs
fantastiški regėjimai
tartaras ir kosminiai ūkai.
aš esu – 
senovės romoje
laukiu kada pagaliau 
visi susinaikinsime
tačiau mirusieji tyliai miega
niekas neprisikelia
o aš – 
prabundu savo kambary
ir aplink – 
vien tyla.

apokalipsė nr. 2 

man siunčiami ženklai.
užrašai ant kojų
byloja – 
kiekvienas rytas yra 
nauja
apokalipsė.
kiekvienas rytas yra
mažas pragaras
per kurį 
privalai žengti
virsdamas
mažu žvėriūkščiu
po stiklo gaubtu
iltiniais dantimis 
bandančiais prasigraužt 
į tikrovę.

apokalipsė nr. 3

praėjo trys nerimo dienos.
nieko neįvyko.
vakar kambaryje mačiau storą žiurkę.
vakar kambaryje vaikščiojau ratais

bandydama ją pagauti.
šiandien man viskas aišku – 
nebuvo jokios žiurkės.


