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Birutė Mar: lietuvių teatras dar labai jaunas

Dešimtmetis be Jurgos Ivanauskaitės

Kaip tapti rašytoju feisbuke

Čigonė
MAKSIM OSIPOV

Pavel Krivcov. Liūdnos atostogos. Naujieji metai psichiatrijos ligoninėje. Maskva. 1988

Jis ir protingas žmogus, ir neblogas daktaras, mes norime 
gydytis pas tokius, jeigu ką.

Gydytojas, du darbai – pelningas ir įdomus. Įdomiajame 
jis mąsto: tikras darbas, gydomasis, tik kad pinigų beveik 
nemoka. O jis – žmogus jaunas, pinigai reikalingi. Maži vai-
kai, senelės slaugė, automobilis genda, daugybė trokštamų 
daiktų, aplinkui visko pilna, nėra ko daug aiškinti. Bet ilgiau 
nei kelias sekundes apie pinigus negalvoja. Reikalingi – ir 
viskas.

Pelningas darbas, atvirkščiai, sukelia daug minčių. Esu 
gabus, – galvoja, – esu jaunas – senelė gyva, žinoma, jau-
nas, – reikia spėti daug ką padaryti, kam eikvoju savo gyve-
nimą? Jis žino, kam reikia eikvoti: gyventi, galvoti, jausti, 
mylėti, daryti atradimus. Tėvas jam pamokomai, sunkiai 
sakydavo: daryk tai, kas palieka amžinybėje vaizdą. Ir eiles 
skaitė, šias ir kitas. Seniai tas buvo, tėvas miręs jau daugiau 
kaip dešimt metų.

Įdomų jo darbą įsivaizduoti lengva: klinikoje gydyti li-
gonius, džiaugtis, kad padėjo, padarė ką nors nauja, nustatė 
retą diagnozę, krimstis – kas be ko, irgi, – kai 
ligonis miršta arba tenka daug rašyti. Vieno ir 
kito buvo per akis: greitosios pagalbos ligoni-
nė, budėjimai, bet jis buvo geras gydytojas, jau 
sakėme.

Šiek tiek mokėjo ir čia: dėkingi ligoniai, jų 
giminaičiai. Honorarų sau jis neskyrė: kiti ko-
legos – kitas dalykas, jis – ne kiti.

Pelningą darbą įsivaizduoti sunkiau. Jis bu-
vo štai koks: vežioti į užsienį sergančius emi-
grantus. Yra tokia organizacija – visam laikui 
išsiunčia žmones į Ameriką, su priežiūra. Žydai, 
baptistai, Baku armėnai, kurdai, keistuoliai – 
kur jie važiuoja ir kaip visa tai veikia? Žmonės 
keisti ir užsiėmimas keistas – vežioti juos: visas 
darbas, jeigu jo būna, – lėktuve. Bet moka gerai: 
šeši šimtai dolerių už reisą – ką, mažai?

Ir štai šiandien, penktadienį, – perduoti budė-
jimą, pasiimti daktaro krepšį, pakliūti viršinin-
kams į akis, ir pirmą valandą – jau oro uoste, 
į Ameriką skristi, kelintą jau kartą? – seniai 
nebeskaičiuoja. Greitai priduoti ligonį – taip, dar reikia iš 
Niujorko nuskristi iki galutinio punkto, bet šį kartą arti – į 
Portlandą, ten jį pasitiks draugai: dvi valandos – ir jau Bos-
tone, o Amerikoje vis dar penktadienis. Pinigus sumokės 
Niujorke, su ligoniu išsiskirs Portlande, draugai, vyras su 
žmona, – jo bendrakursiai, anksti susituokė, anksti išvažia-
vo, patikimi – neduos jam išleisti nė cento, o rytą nuveš tie-
siai į Niujorką – jie kaip tik ten susiruošė, patinka bičiuliams 
Niujorkas, ir tai jų draugystei į sveikatą. Bus šeštadienis. 
Namo jis grįš sekmadienį, išsimiegos – ir į darbą, pagrindi-
nį, įdomų. Ir taip kiekvieną mėnesį.

Bet kai jau susirengė išeiti, ant kelio išdygo kliuvinys – Hu-
beris. Reikia užmesti akį į vieną pacientę. Huberis – Ko-
mercijos skyriaus vedėjas – įžeidus, vangus, kerštingas, 
gydytojų nuomone, – vagis. Iš „komercinių“ ligonių – vie-
ni nemalonumai, o pinigai vis tiek ne medikams atitenka. 
Atkreipkite dėmesį: Huberis ne pats paprašė, o per seseles. 
Jis pats būtų pasakęs – vis tiek neturite ką veikti, prašom 
apžiūrėti tetulę.

Gerai, jis apžiūrės, bet greitai. Kur ji? – koridoriuje. Se-
selė, tyliai:

– Čigonė. 
Bene prieš du mėnesius jau teko gydyti vieną čigonę. Keis-

ta buvo moteriškė, netipiška. Seselės perspėjo: su ja reikia 
atsargiau. Tylomis nusirengė – iki pusės, kaip buvo liepta, 
be įprastų klausimų: „Liemenėlę nusisegti?“ Iškilmingumas 
ir panieka. Tylomis pasisuko ant kairiojo šono, kai prireikė. 
Be moteriško bruzdulio, be jokių ak ak, be – „Oi, tai mano 
širdis taip kliuksi?“ Greitu judesiu paėmė išvadą. Regis, pa-
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1 Vertuchajus – kalinių žargonu sargybinis, prižiūrėtojas.

Maksimas Osipovas (g. 1963) – Tarusos ligoninės kardio-
logas, labdaros fondo „Pagalbos Tarusos ligoninei draugija“ 
steigėjas ir prezidentas. Dirbo Kalifornijos universitete, Mas-
kvos klinikose, kartu su Nelsonu Schilleriu parašė knygą 
„Klinikinė echokardiografija“, ji tapo žinomiausiu šios srities 
vadovėliu rusų kalba.

Nuo 2007 m. publikuoja apybraižas, apsakymus ir apysa-
kas, išleido keturias prozos knygas. Jis vadinamas „naujuoju 
Čechovu“, už geriausią 2010 m. apsakymą „Maskva–Petro-
zavodskas“ apdovanotas Jurijaus Kazakovo premija. Osipo-
vo kūriniai versti į prancūzų, anglų, ispanų, katalonų, lietuvių, 
suomių, čekų, graikų kalbas. 

Lietuviškai Osipovo rinkinį „Naminių paukščių klegesys“ 
artimiausiomis dienomis išleis Užupio Respublikos URM lei-
dykla „Zarzecze“. Informacijos apie knygos pristatymo vietą 
ir laiką ieškokite Vilniaus žydų viešosios bibliotekos tinklala-
pyje http://vilnius-jewish-public-library.com ir feisbuko grupė-
je „Užupio biblioteka“.

sakė: „Ačiū.“ Jautėsi: nekenčia jų – žodis į galvą atėjo – ver-
tuchajų1. Jeigu vilki uniformą, tegu ir medicininę, chalatą, 
pižamą, tai kas jie? – vertuchajai. Kur ji taip skuba? Seselė 
paaiškino: moteris mikrorajone žinoma, narkotikus parda-
vinėja. Seselės viską žino, nes jos čia gyvena, patogiau, kai 
darbas netoli namų. Štai ir skuba moteris – darbo dirbti. Jos 
sūnus – suaugęs, devyniolikos metų, ne per jo budėjimą tai 
nutiko – mirė. Ir todėl toks iškilmingumas. Gerai, nieko rim-
ta, be to, ir čigonė ji kažkokia netikra. Liesa, trumpų plaukų. 
Su dirbtine pavarde – tarsi kokia rusiška, bažnytine. Įdomu, 
ar ištekėjusi? Seselės ir tai žino: pirmasis – pasikorė, dabar-
tinis – be kojų, elgetauja.

Užteks jau tų siaubų. Šiandien kita čigonė. Anoji buvo ga-
na jauna, šita – sena.

– Kokie jų santykiai su mūsų Huberiu? – stebisi seselė. – 
Visos tiesos mes niekada nesužinosime.

– Kvieskite ją, tik greitai.
Neaiškiai kalbanti bruzdi bobelė, rudi, nerūpestingai 

nudažyti plaukai, šiurkščios rankos, pabrinkusios aplink 
žiedus, patinęs veidas, kojos. Ryškiai, margai apsitaisiusi 
bobelė, mūsiškės taip nesirengia.

Seselė burba: tai bent apsimuturiavo!
– Juk jau šilta, senele, balandis!
Na ir kas, kad balandis? – jai visada šalta.
Gerai, gerai, kuo skundžiatės? Jie skuba.
Čigonė kažką vapa, nesuprasi. Kiek jai metų? Ji ir savo 

amžiaus pasakyti negali!
– Bobule, tu ne gestape, – pašėlsta seselė, – kalbėk! – Su 

ligoniais taip negalima, ypač su komerciniais, nuo Huberio.

Reikia užrašyti jos gimimo metus.
– Rašyk – dvidešimtų...
– O kaip iš tiesų?
– Rašyk – dvidešimt aštuntų... Trisdešimtų.
Dokumentuose – dvidešimtų metų gimimo, bet nepasaky-

tum, kad septyniasdešimt devynerių. Kažkokia nesąmonė, 
nonsensas. „Nonsenas“, – sako Huberis, jis iš Moldavijos, 
mano – taip ir reikia. Jo niekas nepataiso, o už akių juo-
kiasi.

Paklausime taip: kiek metų jai buvo per karą? Neprisime-
na. – Kokį karą? – Karo neprisimeni? Tai kurgi ji gyveno?

Atsako: 
– Miške.
– Miške? Ką ten veikei?
Seselė žiūri į jį: nejaugi gydytojas nesupranta, ką jie vei-

kia?
Čigonė:
– Dainas dainavau.
Dainas? Miške? Na, išrenkite ją visiškai.

Aiškiai matyti, kad seselei nejauku.
– Tabletyčių išrašyk, geresnių, – prašo čigonė. 
Išrenkite, išrenkite. Kabinete pasklinda slogus 

kvapas.
– Iššutimus reikia gydyti, – pyksta seselė. – Na 

ir smarvė!
Patrinkite štai čia. Ir talku. Nevalyva bobulė, ką 

ir kalbėti.
Jis atlieka echoskopiją – širdis didelė, gerai ma-

tyti. Išties rimta ligonė. Gerai būtų paguldžius. 
Tuojau jis pasirūpins. Seselė prieštarauja: kas at-
sakys, jei skyriuje prapuls žmonių daiktai?

Bobulė ir pati nenori gultis:
– Tabletyčių geresnių išrašyk...
Gerai, penkiolika minučių dar turiu, duokite jo-

do, spirito, kateterį, sterilias pirštines, novokaino. 
Flomasteriu jai ant nugaros paišo žymes:

– Plaučiuose prisirinko skysčio, tuojau pašalin-
sime – tai apie pleuros eksudatą.

Seselė linguoja galvą: prašė tik apžiūrėti, Hube-
ris bus nepatenkintas. – O mes jam nieko nesaky-
sime, tam mūsų Huberiui. Pinigai per kasą neis.

Ką ten bobulė murma? – Ji ne rusė, skausmo kentėti nega-
li. – Tai kad nereikės, viena injekcija – ir baigtas kriukis.

Tegu skystis varva, jis kol kas viską surašys.
Pritekėjo bene pusantro litro.
– Lengviau kvėpuoti, ką?
Taigi mat. Jis baigia pildyti ligos istoriją. 
– Tegu duoda tabletyčių geresnių, – prašo čigonė, jau ap-

sirengusi, – ir bus jam laimė.
– Laimė? – raukosi seselė.
Jis supranta, ką ji nori pasakyti: nuo čigonų – vienos ne-

laimės. Ne, jis nesiraukys – ne dėl prietarų, o šiaip.
– Tabletyčių geresnių, – kartoja bobulė, – ir kad derėtų, 

supranti... – iššiepia auksinius dantis.
Su kuo jos turėtų derėti? Su hašišu? Ar su kažkuo bloges-

niu? Bobulė išsigąsta: kam taip kalbėti? Ji mėgsta išlenkti 
taurelę, per pietus.

– Na, jeigu taurelę...
Taip, puikios tabletės. Ir dera.
Laimė, – galvoja jis, – na ir pasakė! Laimė.
Čigonė ima brukti jam suglamžytus banknotus. Ten 

vienos dešimtinės, aiškiai matyti. Jis atstumia jos ranką – 
kokia ji vis dėlto stipri! – o pats suvokia: visa bėda, kad 
susidaro maža suma, jei būtų tūkstantinės, gal ir paimtų. 
Tad jo pyktis – apsimestinis, visi tą supranta, išskyrus, vi-
liasi jis, seselę.
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Lilė
Jei einu su mama į operą ar koncertą Filharmonijoje, sakau: 

ak, vėl sutiksim tavo Lilę. Taip dažniausiai ir būna – štai Lilė 
jau moja mums, o jei ir nemotų, Lilės nepastebėti neįmanoma; 
kaip ir prieš trisdešimt su viršum metų, kai jos juodus pieštus 
antakius ir šeherezadiškus turbanus vaizduodavau mergiškuose 
piešiniuose.

Lilė tiesiog kerinčiai graži – nors jai beveik aštuoniasdešimt. 
Žavingu pa ji atsiduria prie mūsų, guviu žebenkštėlės žvilgsniu 
įvertina abiejų aprangą, grakščiai apsiveja mamos parankę ir 
čiauškėdama nusiveda „eiti ratų“; o aš priversta sekti paskui. 
Žinau, kad bus apkalbamos bendros pažįstamos, jų ligos ir 
išvaizda, tos, kurios „pasidavė“ (suprask – išstorėjo, nors galėjo 
laikytis). Lilei tai nesuprantama – ji iki šiol turi gerbėjų, lanko 
sporto klubą, bėgioja krosus ir renkasi premjerinius spektak-
lius, kad galėtų ateiti parodyt savęs.

Lilė gimė ir kurį laiką augo tremty, Sibire. „Visi jie ten už-
sikonservuoja“, – sako man po to mama. „Manai, jai nebaisu 
gyventi vien savo grožiu?“ – klausiu, bet mama manęs negirdi.

Žinau, kai Lilės daugiau nebesutiksim, man savotiškai jos 
trūks. 

Kiek užsienio laikraščių šiandien 
galima nusipirkti Mažeikiuose?

Vašingtono centre pilna metalinių dėžių, iš kurių 
gali nemokamai pasiimti įvairių laikraščių. Ir tai ne 
vien reklaminiai leidiniai apie Kolumbijos apygardoje 
parduodamus apartamentus arba nekilnojamąjį turtą. 
Mokama tiktai už „The Washington Post“ ir vietinį 
ispanakalbiams leidžiamą laikraštį. Nemokamuose 
leidiniuose, kurie atstovauja arba respublikonų, arba 
demokratų pozicijoms, vyksta intelektualios diskusi-
jos apie Donaldo Trumpo politinį kursą, Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų skyrimo aplinkybes, Amerikos politiką 
Europos atžvilgiu, „naująją ideologiją“ ar neapykantos 
retoriką. Imk ir skaityk. O „The Washington Post“ sti-
listika ir straipsnių antraštės atgaivino tolimus Sąjūdžio 
laikų prisiminimus apie užsienio spaudos leidinius tuo 
laikotarpiu, kai dar tik kilome. 

1989 metais Gedimino prospekto spaudos kioskuose 
buvo galima nusipirkti „The Times“, „The New York 
Times“, „International Herald Tribune“, „Die Zeit“, 
FAZ, ką ir kalbėti apie rusiškus „Literaturnaja gaze-
ta“ (tuomet, skirtingai negu dabar, tai buvo liberalus 
ir demokratiškas savaitraštis), „Novyj mir“, „Junost“ 
ir kitus. Liberalus rusiškų leidinių turinys buvo pažįs-
tamas ir įprastas, tačiau švieži vakarietiški laikraščiai 
buvo naujas ir iki tol nematytas dalykas. Ir svarbiau-
sia – tie laikraščiai kainavo nebrangiai, tad aspiranto 
stipendijos neapsunkinta kišenė nesunkiai galėjo leisti 
jų įsigyti.

Kuriuos iš išvardytų leidinių galima surasti Lietuvos 
didmiesčių spaudos kioskuose dabar? Galima pasaky-
ti, kad jie kainuoja per daug brangiai, o internete visi 
jie yra skelbiami (beje, taip pat mokami). Internetas 
sukūrė sąlygas sugriauti nuošalų ir tylų gero laikraščio 
skaitymą, o Marshallas McLuhanas, deja, buvo teisus 
sakydamas, kad psichologiniu poveikiu visų medijų tu-
rinys nėra svarbus. Popierinės rimtos ir intelektualios 

spaudos skaitymas sukelia ypatingą, sakyčiau, intymų 
intelektualinį jausmą, tačiau tokia spauda, kurioje skel-
biami rimti analitiniai straipsniai, nyksta iš rinkos. Be-
je, 1993 metų rudenį per tris „Lietuvos aido“ numerius 
pasirodė Samuelio P. Huntingtono straipsnis „�iviliza�ė Samuelio P. Huntingtono straipsnis „�iviliza-
cijų susidūrimas“, operatyviai išverstas iš „Foreign Af-
fairs“. Tų laikų „Lietuvos aidas“ buvo rimtas leidinys, 
kurio tiražas siekė per 100 000 egzempliorių... Globa-
lizacijos sukelta vaizdų griūtis menkina intelektualinio 
diskurso lauką, o buvimas tinkle naikina rimtą popieri-
nę spaudą, kuri turėtų būti dalijama veltui.

Prieš karą, 1939 metų rudenį, laikraštyje „XX am-
žius“ pasirodė korespondencija „Vasarvietė su šviežio 
medaus kvapu: Ventos vaizdai. Ką mačiau ir girdė-
jau Mažeikiuose. Dobilų žemėje“. Joje buvo aprašyti 
Mažeikių, tada bažnytkaimio, net nesvajojančio apie 
Lietuvos naftos sostinės titulą, vaizdai. Miesto centre 
stovintis kioskas buvo pavadintas „šviesos nešėju“, iš 
kurio būtų galima spręsti apie vidutinio mažeikiškio 
inteligenciją: „Apeikime aplinkui kiosko ir įvardyki-
me lange išstatytų kultūrinių vertybių antraštes. Prie 
pirmojo langelio stovi išstatytų 19 žyd. laikraščių. Jų 
gausybėj liūdi paskendusio žinomo dienraščio krašte-
lis, kurio spalva saulėj pasikeitė ir forma susiraitė. Vir-
šuje keli vokiški, rusiški ir latviški laikraščiai. Toliau 
rasi šias leidinių antraštes: „Špyga – visų juokingiau-
sias juokų rinkinys“, […] „Daktariška knyga“, „Mel-
chijoro Putelės kalendorius“, „Vedybos ir jų tikslas“ su 
paveikslu viršely, kur, širdies formos rėmuose, vyriškis 
žiūri į merginą, o ji jam šypsosi; yra čia ir „Kaip pri-
sivilioti sau bernelį, arba išsirinkti gyvenimo draugą“. 
Čia paveiksliukas viršely parodo, kaip graži panelė ra-
šo numylėtajam laišką, o angeliukas tupi ant knygos ir 
rymodamas šypsosi. Toliau matyti „Nauja sapnų kny-
gelė sulig senovės Egipto raštais parašyta“, „Didysis 
sapninkas“, „Saliamono galva“, „Mikaldos Sabijos 
karalienės pranašavimai“ ir kiti. Taigi iš kiosko spren-
džiant atrodo, kad Mažeikių inteligentams rūpi meilės 
laiškai, sapnai ir pranašystės.“

Praėjo tiek metų, o visus panašaus pobūdžio leidinius 
galima nesunkiai rasti šiandieninės Lietuvos spaudos 
kioskuose. Išskyrus vieną dalyką – nei žydiškų (natū-
ralu, nes žydų Lietuvoje beveik nebėra), nei vokiškų, 
nei latviškų, nei rimtesnių rusiškų leidinių lietuviškuo-
se spaudos kioskuose nepamatysite.

– VYGANTAS VAREIKIS –

Autoriaus nuotrauka

Gal galima man 
„paskyrimą“ į 

Lietuvą? 
Baigus mokslus Londone ir parvykus į Lietuvą aplankyti 

šeimos ir pradėti planuoti nedrąsią ateitį, amžinatilsį senelis 
manęs paklausė: tai kur gavai paskyrimą? Atsimenu, kaip 
sutrikau ir kaip tas jo klausimas mane privertė nusišypsoti. 
Taigi, senelio realybė buvo kiek kitokia nei maniškė. Taip 
iš pradžių atrodė. Ir dar atrodė, kad tas jo klausimas pui-
kiai parodo ne tik skirtumus tarp kartų, bet ir tai, kiek daug 
per pastaruosius metus pasiekė Lietuva. Nebėra paskyrimų 
dirbti, tačiau yra LAISVĖ. Laisvė pasirinkti, kur ir ką dirbti, 
KAIP gyventi. 

Tačiau laisvė džiugina tol, kol jos nepakeičia frustracija 
dėl darbų pagal sutartis, nuolatinės nežinomybės ir finansi-
nių galvosūkių. Nors, atrodo, išsilavinimo, darbo patirties 
ir įvairių įgūdžių netrūksta, sudėtingas kelias link svajonių 
darbo priverčia dažniau susimąstyti: „Tai ko gi man trūksta? 
Sėkmės? Pažinčių? Gebėjimo save parduoti?“

Į egzistencinį ir vertybinį žaidimą įsitraukia dar vienas 
žaidėjas. Ne tik noras dirbti svajonių darbą, bet ir noras 
dirbti svajonių darbą savo šalyje. Ir kai jau naktimis prade-
di sapnuoti, kad tau suskamba laidinis (!) telefonas ir kita-
me laido gale sako, jog laimėjote (nelygu loterijoje) darbą 
Lietuvoje… Tada prabundi ir norisi rėkti: tai duokite man tą 
prakeiktą paskyrimą!.. Nors ir į patį gūdžiausią kaimą. Bet 
savo šalyje. 

Bet nerėkiu. Čia, kur šiuo metu esu, vis tiek niekas ne-
suprastų lietuviškai. O mano rėkimas atsimuštų į Ramiojo 
vandenyno bangas. Tai nurimstu. Tada įsijungiu socialinius 
tinklus, o ten ir politikai, ir viešosios nuomonės formuotojai 
pasakoja apie teorines galimybes emigrantams grįžti ir prisi-
dėti prie pažangios Lietuvos kūrimo. 

Grįšiu, kartoju sau žiūrėdama į bangas. O dar norėčiau, 
kad grįžtų ir būrys talentingų ir išsilavinusių tautiečių, ku-
riuos sutikau keliaudama po įvairias pasaulio šalis. Tik… 
kad kas mums tuos paskyrimus duotų! 

Ne, nei sovietmečiui, nei socialistinei santvarkai nostal-
gijos nejaučiu. Ir nors gimiau jau nepriklausomybės metais, 
žinau, kas yra karas, ir praktikoje – teko dirbti konfliktinėje 
teritorijoje. Tai leidžia dar labiau vertinti laisvę ir jos suteik-
tas galimybes. O galimybių daug. Ir tikiu, kad vieną dieną 
nusišypsojus sėkmei ir aš galėsiu ne tik turėti svajonių darbą, 
bet ir prisidėti prie to, kad daugiau užsienio galimybes ištyri-
nėjusių žmonių grįžtų į Lietuvą.

O tada mintyse seneliui atsakysiu: „Gavau, seneli! Pasky-
rimą… na, ne visai. Bet į Lietuvą!“ Ir žinau, kad senelis ma-
nim didžiuosis. 

– MIGLė SATKAUS –

Vera
Vera su septyniais katinais ir sena motina gyvena seno stoties rajono namo su klaustrofobiškai siaura laiptine an-

trame aukšte. Tokia siaura, kad kai kaimynams iš trečio aukšto prireikė parduot pianiną, turėjo jį iškelt pro langą su 
kranu.

Vera nuolat kažką gelbsti: benamius katinus, tų katinų sužeistus ar nugalabytus paukščius, ežius ir kitą traumuotą 
didmiesčio gyvastį.

Apie ką bekalbėtų, tykioje, progiesmiu tariamoje Veros šnekoje slypi pasaulio sopulys: štai laiptinę reikia plauti, 
senoji kaimynė iš ketvirto aukšto, baba Maša, jau ir nebenulipa, vienas iš katinų sumedžiojo genį, o šiukšliavežis 
išvertė kiemo vartus.

Kai nėra vartų, į kiemą gali ateiti benamių ir prostitučių, tiesa, kadais jame gyveno net sava bomžė – ją taip ir vadi-
no, ir kol neįsisenėjo jos gangrena, kurią plaudavo kiemo baloje, tol visi su ja sutarė. „Naša bomžicha“, sakydavo.

Kiemo kampe – Veros užveistas sodelis: tarp tikrų prikaišiota dirbtinių gėlių, skėčių ir vėjo malūnėlių. 
Kol motina gyveno atskirai, Vera rūkydavo sodelyje arba siaurojoje laiptinėje, ir negalėdavai nei išeit, nei grįžti 

nesutikęs Veros. 
„Sutikau Verą“, – sakydavai net keliskart per dieną. 
Veros motina, atsikėlusi pas ją gyventi, kai prieš metus supleškėjo jos buto virtuvė, tarnauja cerkvėj – valo spi-

rituota skepeta nubučiuotas ikonas, sergsti žvakes – sudegusias surenka ir nirčiai šveičia emaliuotan dubenin, žiūri 
tvarkos ir apibara užlipusius ant šventintų kilimų. Kalbama, ji tyčia padegė tą virtuvę, kad galėtų gyvent su dukra ir 
ją kontroliuoti. Vera bijo motinos ir yra visiškai jos valioje – šioji draudžia jai rūkyti. Matau ją kaip mokinukę vogčia 
traukiančią dūmą už kampo. Būna, motina užtinka, šaukia, Vera ašaroja.

Vieną vėlų vakarą užtikau Verą energingai kasančią žemę savo sodelyje. 
– Su artėjančiais, Vera, – šūktelėjau. 

– EGLė MARIJA FRANK –
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Birutė Mar: „Siekiu minimalizmo, kurio išmokė japonų kultūra“
– Pirmas klausimas, ko gero, tradicinis: kada ir kaip 

supratote, kad teatras yra Jūsų pašaukimas? Daug mer-
gaičių nori tapti aktorėmis, ir jų tėveliai paprastai į to-
kį norą žvelgia kaip į vaikystės užgaidą, juo labiau kad 
dažniausiai toks noras ir praeina. Todėl drįstu klausti: ar 
artimieji suprato Jūsų planų rimtumą ir palaikė Jus? Juk 
dažnai sakoma, kad aktoriaus duona yra labai sunki.

– Viskas prasidėjo nuo to, kad kai buvau, rodos, ke-
tvirtokė (mokiausi tuomet Kauno J. Naujalio meno mo-
kykloje, fortepijono klasėje), kažkas iš Muzikinio teatro 
atėjo į klasę tikrinti balsų – pasirinkti vaikų į teatro 
spektaklį Benjamino Britteno „Statykime operą“. Ir... 
manęs nepaėmė. Nuo to laiko, kiek pamenu, svajonė 
tebuvo vienintelė. Po metų vis dėlto patekau į kitą Kauno 
muzikinio teatro spektaklį, atsidūriau TEATRE! Nežinau 
kodėl, bet patekusi į teatrą jaučiausi tarsi atsidūrusi sa-
vame pasaulyje – kurio ilgėjausi, kuris žymiai įdomesnis, 
paslaptingesnis, tikresnis už tą, kuriame visi gyvena. 
Vėliau lankiau moksleivių teatro studiją, vakarus lei-
dau Kauno dramos teatro spektakliuose. Dėl kitų dalykų 
gyvenime teko paklaidžioti, o teatrą išties galėčiau vadin-
ti pašaukimu. Tad kai reikėjo rinktis profesiją, abejonių 
nebuvo (tik, žinoma, aplinkinių šypsena – juk daugelis 
mergaičių norėjo būti aktorėmis...). Ir tėvų vizijose turė�ėvų vizijose turė-
jau būti pianistė, juk jie nuo septynerių metų mane ve-
džiojo į muzikos pamokas. Na, bet netrukus su manuoju 
pasirinkimu susitaikė ir jie, nors pradžioje ir nelaikė tea-
tro rimtu užsiėmimu...

– Studijavote Sankt Peterburge, vėliau stažavote Angli-
joje ir Danijoje, Tokijuje studijavote tradicinį japonų šo-
kį. Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad kiekvienos šalies 
teatras skiriasi. Kokias užsienio šalyse įgytas patirtis la-
biausiai vertinate? Ir ar egzistuoja „lietuviškas teatras“, 
kokie jo bruožai?

– Manau, kiekvienas einame savo keliuku. Mane liki-
mas kreipė į Rytus – studijos Sankt Peterburge, vėliau 
Japonijoje. Rusijoje išmokau amato – ten buvo puikūs 
teatro pedagogai, kūrybos mokytojai, jie išmokė to, 
kas, pasak jų, svarbiausia mūsų profesijoje: žmogotyros – 
t. y. žmogaus vidinio pasaulio, psichologijos pažinimo. 
Taip pat kūrybos idealizmo, pasiaukojimo. Vėliau bu-
vimas Japonijoje buvo puikios meno estetikos pajautos 
pamokos, taip pat – minimalizmo, kuris man ypač artimas 
mene. Keliavau ir po Graikiją, norėdama pažinti antikinį 
teatrą, Londone mokiausi šiuolaikinio šokio ir Labano 
technikos – norėjosi viską patirti, sužinoti, visko paragau-
ti. Jaunystėje labai svarbu keliauti. Ligi šiol tikiu teatro 
kaip kelionės idėja: pasaulis toks įvairus, turi jį pažinti, 
kad galėtum atrasti, kas artimiausia tau. 

O lietuvių teatras, mano manymu, dar labai jaunas. Tą 
suprantu kiekvienąsyk keliaudama po šalis, turinčias se-
ną teatro kultūrą. Ypač lietuvių dramaturgija – dar tokia 
gležna, palyginti su kokiu Šekspyru. Juk tiek šimtmečių 
neturėjome savo kalbos, buvome rusinami, lenkinami... 
Nors Lietuvą kaip teatro šalį žino daugelis – žino Eimuntą 
Nekrošių, Oskarą Koršunovą, Rimą Tuminą. Ir aš iš jų 
mokausi, dirbau su Tuminu, Koršunovu. Lietuvoje greit 
prigijo „režisūrinis teatras“, atsiradęs dvidešimtame am-
žiuje. Šio teatro bruožai, manau, – tai ryškiausių mūsų 
režisierių sukurta teatrinė kalba: metaforiškumas, poetiš-
kumas, scenoje prabylantys daiktai, scenografija. Manau, 
tai susiję ir su lietuvių – „žemės žmonių“ – bruožais, vi-
dinėmis savybėmis. Teatras, kurį mėginu kurti, – poetinis, 
tylus teatras, visados siekiu minimalizmo, kurio išmokė 
japonų kultūra; taip pat man artimi iš rusų teatro mokyklos 
atsineštas psichologizmas, jausmingumas, europietiškas 
santūrumas. Žinoma, kurdama apie tai negalvoju – tiesiog 
kuriu tai, ką tuo metu išgyvenu, esu patyrusi, kas skauda 
ir jaudina. 

– Kiekvienas aktorius, menininkas eina savo keliu, tam 
tikra prasme kuria savo atradimus. Kita vertus, teatre, ant 
scenos dažnai reikia įkūnyti personažus, kurių charakte-
riai labai skiriasi nuo aktoriaus charakterio. Kaip galima 
teatre sukurti personažą, neprarandant savo asmenybės? 
Slovėnų aktorė Saša Pavček yra sakiusi, kad aktoriaus 
susitikimas su savimi įvyksta nulipus nuo scenos, kai nu-
tyla plojimai. Tad ar sunku sutikti save, nusimetus perso-
nažo kostiumą?

– Taip, aktoriaus profesija – įdomus psichologinis fe-
nomenas. Buvimas scenoje – tai nepaprastai jautri būsena 
tarp tavo ir personažo emocijų, tarsi oro akrobato ėjimas 
lynu. Susitapatinimas su vaidmeniu (pasakyčiau tiksliau: 
subtilus perėjimas į vaidmens, personažo energiją) neiš-
nyksta, vos nulipus nuo scenos. Turi išmokti išeiti iš vaid�

mens, deja, to nemoko teatro mokyklose. O dažnai būti 
personažu darosi įdomiau nei savimi. Ypač jei tas perso-
nažas visai kitoks nei tu – t. y. per jį gali išreikšti savo 
paslėptas, neišreikštas asmenybės savybes, bruožus. Tar-
kim, kadangi esu gana baikšti – labai norėjau suvaidinti 
bebaimę Antigonę. Arba Marguerite Duras „Meilužio“ 
heroję – nes jos lūpomis labai norėjau prabilti apie inty-
miausius, slapčiausius jausmus, aistrą. Arba svajojau su-
vaidinti Alessandro Baricco „Šilko“ Eleną – heroję, kuri 
yra grynas švelnumas, o aš gyvenime dažnai tokio beribio 
švelnumo parodyti negaliu, nors taip norisi... Tie vaidme-
nys iš tikrųjų labai keitė mane pačią, leido išsilaisvinti, 
pažinti ir kitokią save. 

O išėjus iš vaidmens susitikti su savimi – vadinasi, vėl 
atvirsti švariu, baltu popieriaus lapu, kuriame gali būti iš-
reikšti įvairiausi žmogiški vaidmenys, energijos. Viskas 
yra tavo viduje. Tik reikia kiekvienąsyk vėl tapti labai 
atvirai, be odos – tai nėra taip lengva. 

– Kuriate monospektaklius, o tai yra labai sudėtingas 
žanras, nes jame įvyksta tikrasis aktoriaus susitikimas su 
žiūrovais. Kodėl mėgstate šį žanrą?

– Pirmąsyk apie monospektaklį ėmiau galvoti Japoni-
joje, paveikta no teatro ir japoniško tradicinio šokio, kur 
aktorius – solistas, jam pritaria choras. O spektaklis – tar-
si avanscenoje giedančio solisto išpažintis. 

Vienai būti scenoje valandą – visiškai kitokia patirtis 
nei vaidinant dideliame spektaklyje su partneriais. Akto-
riai, sukūrę monospektaklius, tai žino. Tavo vieninteliai 
partneriai čia – žiūrovai. Repetuojant monospektaklį, man 
svarbiausia perprasti personažo logiką, intuityviai susidė-
lioti bendravimo su žiūrovais liniją, taip kaip didesniuose 
spektakliuose sudėliojame personažų bendravimo liniją. 
Bet... vis tiek kiekvienąsyk scenon eini į visišką nežinią, 
nes žiūrovai – kiekvienąsyk vis kitokie. Tai ir rizika, ir 
nežinia. Ir įdomumas. Didžiulė profesionalumo mokyk-
la. Turi išmokti perkelti žiūrovus į savų virpesių erdvę. 
Sužadinti jų prisiminimus, paraleles su savuoju gyvenimu. 
Žodžiais tai nelengva nusakyti. Vis labiau suprantu, kad 
net nesvarbu, apie ką vaidini spektaklį, kokią medžiagą, 
svarbiausia – spektaklio metu padėti žiūrovams pajusti 
tą vidinę tylą, kurioje galima būti savimi. Man mono�
spektaklis – lyg grojimas smuiku, muzikavimas. Arba, 
galėčiau pasakyti, – tai labai intymus teatrinis žanras, esan-
tis arčiausiai poezijos, tarsi scenoje rašomas eilėraštis. 

– Beje, jeigu jau užsiminiau apie žiūrovus, tai būtų la-
bai įdomu paklausti, kokia publika dažniausiai lankosi 
Jūsų spektakliuose. Klausimas gali pasirodyti labai nea-
pibrėžtas, bet suformulavau jį prisiminusi savo gyvenimą 
Slovėnijoje. Slovėnai turi puikų teatrą, bet tarp žiūrovų 
jaunų veidų salėje beveik neišvysi. O kaip yra Lietuvoje?

– Jauni žmonės turi savo vertybes, patirtis, jiems rei-
kia toms patirtims artimos teatrinės kalbos, tai natūralu. 
Užtat dažniausiai iškilios teatrinės asmenybės laikui bė-
gant „užsiaugina“ savo žiūrovus, suprantančius jų kalbą, 
ir nueina praeitin su savo karta. Lietuvoje taip pat. Bet 
jaunimas irgi ieško, kuria savo teatrą, kuris galbūt vyres-
niems atrodo naivus, paviršutiniškas – bet visi mes taip 
pradėjome... Tačiau iš savo patirties galiu pasakyti, kad 
pastaraisiais metais buvau išties nustebinta jaunųjų žiū-
rovų. Jaunimo teatre sukūrėme spektaklį „Jis ir ji“ apie 
lietuvių klasiką rašytoją Joną Biliūną, jo meilės ir trumpo 
gyvenimo (jis mirė džiova dvidešimt šešerių metų) isto-
riją. Na, maniau, spektaklis išties pernelyg jautrus, o ir 
sukurtas be jokių režisūros įmantrybių ar šiuolaikiniam 
teatrui privalomo „konceptualumo“ – į jį tikriausiai eis 
pagyvenę žmonės. Bet, stebuklas, jau keletą sezonų per 
spektaklį pilnos salės jaunimo. Studentų, mokinių, jaunų 
gražių žmonių. Jie juokiasi, verkia. Nulipusi nuo scenos 
pagalvoju: galbūt ateina laikas, kai ir jaunoji karta ima 
pasigesti šilumos, paprastumo, meilės? O teatrui galbūt 
atėjo laikas nusimesti visas „menines“, agresyvias išraiš-
kos priemones, būti jautriam, be galo jautriam... Tik tai, 
manau, galėtų būti jo tyli pergalė prieš televiziją ir kitas 
šiuolaikines medijas. Taigi, manojo teatro žiūrovai, ma-
nau, ir yra tie, kurie pasiilgo kitokio, jautraus teatro. 

– Beskaitant Lietuvos spaudą ir įvairių meno kūrinių re-
cenzijas, peršasi nuomonė, kad vyrai menininkai Lietuvoje 
yra vertinami labiau. Kartais netgi sakoma atvirai – esą vy-
rų kuriamas menas kokybiškesnis, nes moterys, ypač kurian-
čios, pernelyg greitai pasiduoda emocijoms. Ar sutinkate su 
šiuo teiginiu? Ir ar sunku Lietuvoje moteriai menininkei iš-
sikovoti sau vietą, pasiekti, kad jos būtų klausomasi?

– Moterys – emocionalesnės būtybės, taip jau sutvarky-
ta aukštesnių jėgų. Vyrų kūrybos šaltinis – labiau intelek-

tas, protas. Tačiau jei lieka vien protas – dažnai atsiranda 
šaltis, agresija. Noras įsitvirtinti. Tikrasis menas, manau, 
nėra nei moteriškas, nei vyriškas, tai dvasios dalykas. Kai 
ima kalbėti dvasia, ji tarsi pakyla virš emocijų ir proto. 
Manau, tikrieji menininkai yra būtent tokie: kūryboje iš-
laikantys širdies ir proto pusiausvyrą. 

Išties, Lietuvos kultūrinėje visuomenėje vyrai meninin-
kai yra labiau vertinami, bet turbūt tai ir dėsninga – juk 
moterys kaip kūrėjos pradėjo reikštis tik prieš šimtmetį. 
Gal po kokio tūkstančio metų visi bus vienodai gerbiami? 
Tai turbūt priklauso ir nuo vidinės žmogaus, visuomenės 
kultūros. Juk tam ir esame sukurti kaip vyrai ir moterys, 
kad vieni kitus papildytume, vieni kitus mokytume, atras-
tume savitą dvasios išraišką. 

– Esate sukūrusi žymių Lietuvos moterų vaidmenų. Tra-
giško likimo poetė Salomėja Nėris, prieš dešimtmetį po 
sunkios ligos pasaulį palikusi rašytoja Jurga Ivanauskai-
tė, išeivijos režisierė ir aktorė Unė Babickaitė – visos šios 
moterys buvo ne tik išskirtinai talentingos, bet ir stiprios 
asmenybės. Kas Jus paskatino rinktis šiuos vaidmenis? 
Ar juos kurdama nejautėte spaudimo ir įtampos?

– Istorines asmenybes, man regis, prisitraukiu intuity-
viai. Tuomet norisi sužinoti kuo daugiau apie jas, skaitai 
laiškus, prisiminimus, dienoraščius; o kai eini gilyn – vis 
įdomiau, tų asmenybių energija (kuri, tikiu, lieka ir po 
žmogaus išėjimo) priartėja prie tavęs, imi ją jausti: sveti-
mi dienoraščiai, laiškai tampa labai artimi, tarsi apie ma-
ne pačią. Arba juntu: norėčiau būti tokia, bet man trūksta 
vidinės drąsos, laisvės. Kurdama ir Salomėją, ir Unę jau-
čiau, kaip viduje kažkas mainėsi, tarsi paaugau. Pavyz-
džiui, daug ko išmokė Unės humoro jausmas, jos požiūris 
į gyvenimą kaip į teatrą, žaidimą. Girdėjau, žinoma, iš-
ankstinių vertinimų: kad šios didžios menininkės – nieko 
nevertos (dažniausiai iš vyrų menininkų lūpų...). 

– Vienas Jūsų spektaklių buvo sukurtas pagal Baric-
co romaną „Šilkas“. Romanas minimalistinis, drįsčiau 
sakyti, parašytas rytietiška tradicija, bet turintis aštrią 
užuomazgą. Jo centre – vyras, šilkverpių supirkėjas, jo 
išgyvenimai Japonijoje ir moralinė neištikimybė žmonai. 
Jūsų pastatytame spektaklyje, kuriame ir vaidinate, – prie-
šingai, centre moteris ir jos išgyvenimai, suvokus, kad 
vyro mintis pagrobė kita, nepažįstama japonė. Kaip ir 
kodėl ryžotės tokiai interpretacijai, kaip ji buvo įvertinta 
žiūrovų ir kritikų?

– „Šilkas“ man – vienas įdomiausių teatrinių darbų. Be 
galo trapi medžiaga; kūrybos procesas, pareikalavęs visos 
kūrybinės grupės begalinio jautrumo. Moters temą kaip 
kamertoną pasirinkau, nes tai leido daryti Baricco roma-
nas: lyg šilkas „plevenantis“ kūrinys, kurį galima inter-
pretuoti visaip. Man moters (Ervė žmonos Elenos) linija 
šioje medžiagoje pasirodė be galo pažįstama, skaudi. Tad 
spektaklį kūriau apie dviejų žmonių – vyro ir moters – 
santykius. Žiūrovų „Šilke“ netrūko tris sezonus, dažniau-
siai būdavo išparduoti visi bilietai – turbūt todėl, kad ši 
vyro ir moters istorija yra kiekvieno savaip viduje išgy-
venta. Po trijų sezonų pati pajutau, kad užteks. Išsigan-
dau, kad toji aukščiausioji gaida, kuri buvo spektaklyje, 
gali nuslūgti, gali išnykti paslaptis, šilko dvelksmas... Tad 
pati paprašiau teatro vadovybės, kad spektaklį „nuimtų“. 
Pajutau, kad atėjo laikas pauzei. 

– Esate ne tik aktorė ir režisierė, jėgas išbandėte ir li-
teratūroje. Esate išleidusi poezijos rinkinių, esė, dieno-
raščių fragmentų. Jūsų prozos darbai dvelkia Rytais. Kas 
paskatino pasukti į literatūrą?

– Eilėraščius rašiau jau mokykloje, vėliau besimokant 
Peterburge jie virto savotiškais „lietuviškais dienoraš-
čiais“, kai teko bendrauti rusiškai – lietuviškai kalbėti ga-
lėjai su nedaugeliu. Knygos, rašymas man – tarsi kitoks, 
slaptas gyvenimas. Dažniausiai pradedu rašyti, kai iške-
liauju – inspiruoja sutikti žmonės, dar nepažintas, kitoks 
gyvenimas, kurį atrandi svečiose šalyse: kitokios spal-
vos, kvapai, ritmai, būties žaismė. Taip gimė dienoraščių 
knygos „Kokoro“, „�inamonu kvepiantys namai“ (apie 
Indijos dvasines patirtis), kelionių eilėraščių ciklai. Taip, 
Rytai man padėjo atrasti daug svarbių dalykų – vidinę ra-
mybę, šviesą, Dievą. Ten tebetvyro kitokios vertybės, ten 
keliauji per tūkstantmečių mitus, religijas, tikėjimą, ritu-
alus. Ten ypač aiškiai junti, kad viskas, kas žemiška, – taip lai-
kina, trapu, greitai praeina, o tu esi tik dalis Kažko – didesnio 
už tave, iš tos jėgos gyveni, alsuoji, mokaisi mylėti. Iš 
ten – ir kūrybos versmė. Sakyčiau, Rytai mano kūrybai ir 
gyvenimui suteikė daugiau harmonijos, tylos. 

Nukelta į p. 7
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– Argi galima tokiai sutrei eiti pas daktarą? – piktinasi toji, 
išlydėjusi čigonę.

Betgi jo seselė – nervingas vakarietiškas žmogus! Plačiai 
atlapojo langus, purškia oro gaivikliu. Viskas, jam pats laikas.

– Jūs jau atleiskite man, – taria seselė, – bet štai tokių, kaip 
kad šita, na, garbės žodis, visiškai negaila. Mano manymu, 
tokių apskritai nereikėtų gydyti.

Dabar pasakys, kad Hitlerį apskritai ji smerkianti, tačiau 
kai kuriais klausimais... Koks ten vakarietiškas žmogus, pa-
prasčiausia kvailė! Išeidamas iš ligoninės pralenkia čigonę. 
Toji čiumpa už rankos: duok, pabursiu! – Ne, mersi. Kelias 
tolimas, ir taip žino, kas jo šiandien – beje, jau – laukia.

Į Šeremetjevą važiuoja automobiliu – ir ilgai, ir brangu, 
bet šitaip įpratęs, nors visas jo bagažas – gydytojo krepšys, 
knyga, marškiniai, apatiniai. Šiandien jis viską pamiršo, vis-
ką, išskyrus krepšį, užmiršo beveik sąmoningai: taip ir nesu-
galvojo, ką skaityti, o bostoniečiai jį perrengs – apsilankius 
pas bičiulius jo garderobas visada pagerėja. O skaityti ne-
skaitys, pasiklausys muzikos, pasiėmė jos daug ir bet kokiai 
dvasios būsenai.

Šeremetjeve jo laukia nusivylimas. Pirma, nors tai, beje, 
nebaisu, ligonė jam pasitaikė sunki – senutė amputuoto-
mis kojomis, akla, su šlapimo kateteriu, serganti cukralige. 
Reikės leisti insuliną, išpilti šlapimą, užsakyti vežimėlius. 
Tačiau kartu iš pažiūros protingas vyras – nieko, kaip nors 
nuskrisim. Daug blogiau kitkas – jis apsišovė su Portlandu. 
Biliete – ne Meino valstijos Portlandas, nuo Bostono mažiau 
nei dvi valandos automobiliu, o kitas Portlandas, Oregono 
valstijoje, kitoje Amerikos pusėje.

Reikia gi šitaip apsižioplinti, kad tave kur! Jis pasakoja 
aplinkiniams – žmonės iš paslaptingos organizacijos, atsa-
kingos ir už bilietus, juokiasi: anokia čia nelaimė, nėra ko 
užjausti. Ek, įspėti draugus – kaip jie susikrims! Paskambins 
jiems iš Niujorko. Ne nelaimė, o grynas rūpestis.

Saugumo tarnybos vyrukai, „sekjuriti“ rusai, pažįsta jį nuo 
seno, po daiktus nesirausia, šiaip – pamakaluoja ore ranko-
mis: „Sprogmenų, ginklų turite?“ – šypsosi, jis ir jiems papa-
sakoja apie nesusipratimą su Portlandu. Portlandas, – sako, – tai 
dar nieko, ne taip ir baisu, štai Ouklandas – Naujojoje Zelan-
dijoje ir toje, kaip ji ten? – jis sako: Kalifornijoje, – taip, ir 
vienas vyras... – Paprasti vyrukai, bet turi tam tikro žavesio. 
Jam patinka pastovėti su jais, persimesti vienu kitu žodžiu. 
Antra vertus, gal ir jų uniforma veikia.

Dabar jis – kelintą jau kartą? – ne mažiau kaip trečią – iš-
klausys istoriją apie tai, kaip amerikietė vežėsi katytę – jas 
patupdo į specialius narvus ir atiduoda į bagažą, – ir katytė 
nudvėsė, Šeremetjevo krovikai ją išmetė, kad nebūtų nema-
lonumų, o į narvą įkišo kitą, gyvą katę, sugavo ją čia pat, 
vietoje, bet amerikietė tvirtino, kad tai ne jos katytė, nes toji 
buvo negyva, mat vežė gyvūną į tėvynę laidoti. Skrido iš 
kažkur. Iš Čeliabinsko. Aną kartą buvo atvirkščiai – ameri-
kietė su nudvėsusia kate atskrido iš Filadelfijos. Šiandieninė 
istorija skamba natūraliau, bet vis tiek ji, be abejo, išgalvota, 
o amerikiečius vyrukai vadina „amerikosais“ ir „pindosais“ – 
naujas žodis, nevykęs, „sekjuriti“ nė kojos į Ameriką nebu-
vo įkėlę, – bet kiekvieną kartą jis nusijuokia. Viskas, laikas 
į lėktuvą.

– Kai grįšime į Portlandą, priims Tėvynė mus į savo glėbį! – 
dainuoja vienas iš vyrukų.

– Mielai pasivažinėčiau vietoj tavęs, daktare, – svajingai 
sako kitas, – į jųjų dangoraižius pažiūrėčiau.

Ne, vyručiai, medicina – tai pašaukimas.

– Sudie, nepraustoji Rusija!2 – ištaria jaunas vyras, sėdin-
tis kitapus tako. Standartinis išvykstančiųjų tekstas – jam 
girdint ištartas toli gražu ne kartą. Iš pradžių, kai pradėjo 
skraidyti, tikėjosi šiokios tokios įvairovės – emigravimas, 
rimtas žingsnis, – paskui suprato: darbas – kaip krematoriu-
me ar santuokų rūmuose, ribotas reakcijų rinkinys, o asme-
nybė visada lieka slaptinga. 

Kylame. Persižegnoti – patyliukais, kad nemanytų, jog 
baisu jam, ir patys nesigąsdintų, iš tikrųjų – nuo tavęs nieko 
nepriklauso. Prie vairo, slidžiame kelyje, tamsoje – kur kas 
baisiau.

Lėktuvas nepilnas, bet ir nepasakysi, kad tuščias. Dvi vie-
tos prie lango – jo. Kitas dvi paras teks praleisti kelionėje. 
Dvi gyvenimo dienos mainais už šešis šimtus dolerių. Tėvo 
draugas, buvęs politinis kalinys, pasakojo: sunkiau sėdėti 
metus nei penkiolika, vieni – tik ir lauki, kada išleis, negyve-
ni. Tai ką tada kalbėti apie dviejų dienų kelionę?

Reikėtų atsistoti, pasižiūrėti, kaip ten ligonė. Ar dar palū-
kėti? Netgi ne tinginystė, o profesinis nejudrumas, jis visada 
niekino tą reanimatologų bruožą.

Nors ir keista, bet ir tokiais atvejais esama savų būdų pa-
gudrauti. Pavyzdžiui, apsimesti, kad esi pašalinis, skrendi 
savo reikalais: keleiviui pasidaro bloga, o čia rusas gydytojas 

atsiranda, ir vaistų – stebuklas! – pasiėmęs. Tokius daktarus 
stiuardesės vaišina šampanu, dovanoja jiems visokių mielų 
niekučių, visaip padeda. O jei demaskuos – tai kas? – truputį 
nesmagu, ir tiek. Jie užsieniečiai, jiems jis taip pat – užsie-
nietis. O jei globojamojo sveikata leidžia, galima ir neskristi 
į jokį Portlandą, palydėti iki lėktuvo – laimingo kelio, have a 
good flight! – ir praleisti dienelę Niujorke. Jis pavydi tiems, 
kurie turi tiek įžūlumo, bet pats tokio triuko nedarys: maža 
ką – jei kas nors nutiktų, nuo šitos aklos bekojės senės nepa-
bėgsi niekaip. Beje, jo dar prašė pasirūpinti baptistais – jie 
taip pat skrenda į Portlandą. Su baptistais nesunku: niekuo 
nesiskundžia, tablečių negeria ir apskritai neserga, tik kad 
visiški žiopliai, vaikų visa govėda – antai sėdi uodegoje – 
kartą vieną vaikelį pamiršo Niujorke, pasimetė oro uoste, jie 
ir dėl to nesijaudino – geri žmonės suras, atsiųs.

– Kaip jaučiatės? – matuoja senutei spaudimą, pulsą.
Ji snūduriuoja. Atsako vyras:
– Kaip jūs tokiais atvejais rašote – atitinka būklę po sun-

kios operacijos?
Kokia operacija? – Penkiolikos valandų kelionė iš Joškar 

Olos.
Vyras vardu Anatolijus. Be tėvavardžio.
– Amerikoje tėvavardžių nebūna.
Išties nebūna. Tėvavardžių užmaršties šalis. Lėktuvas – 

jau Amerikos teritorija.
Smalsu, kas išvijo iš gimtųjų vietų, būtų įdomu pasikalbė-

ti su žmonėmis, bet, pirma, jis kovoja su įpročiu klausinėti 
pašalinių dalykų, nors laikoma, kad gydytojas turi teisę klau-
sinėti, – kodėl kraustosi ten ar šen? Kuo užsiima vaikai? 
Netgi – kokia jūsų pavardės reikšmė? Antra, jis baiminasi 
stereotipinės istorijos. Gyveno ir gyveno, bet čia žmonos 
sesuo, tarkim, arba pusbrolis sako: nuneškite popierius į am-
basadą, dėl visa pikta. Padavė ir pamiršo, ir leidimą, kai bu-
vo gautas, ignoravo. Galiausiai ateina popierius: dabar arba 
niekada. Žmogų paveikia žodis – niekada.

Anatolijui viskas kitaip: žmonai inkstų nepakankamumas, 
netrukus reikės dializės. Negi reikia dar aiškinti? Amerikoje 
gyvena sūnus, inžinierius.

– Joškar Oloje su medicina prastai, galima sakyti, jos aps-
kritai nėra.

Jis linksi, galvoja: ek, jei būtumėte išvažiavę anksčiau, o 
dabar, žinoma, senutė mirs aukšto technologijos lygio ligo-
ninėje, kažin ar galės jai padėti, – bet sako:

– Taip, viskas teisingai. Gerai padarėte, kad važiuojate. 
– O Portlandas – didelis užkampis? – klausia Anatolijus. 

Jo šypsena gera.
– Kaip čia pasakius. Palyginti su Joškar Ola...
– Esate buvęs Joškar Oloje?
Jis neigiamai purto galvą.
– O Portlande?
– Tame Portlande – irgi ne.
– Amerikoje – dvidešimt vienas Portlandas. Aš pasižiūrė-

jau. Mūsiškis – pats didžiausias.
Anatolijus užkalbina stiuardesę, tikrina savo anglų kalbos 

mokėjimą. Beje, visai neblogą. Gal kiek senamadiškai taria, 
bet šiaip – netgi labai.

– Dėkoju, malonu girdėti. – Tiesą sakant, jis keturiasde-
šimt metų universitete dėstė anglų kalbą.

Ar ne laikas insulinui? Ne, nesirūpinkite: Anatolijus suleis 
pats. Ir insuliną suleis, ir šlapimą išpils. Puiku. Jeigu ką, jie 
žino, kur jį rasti.

Apačioje žemė. Jau Kanada? Žiūri į laikrodį: ne, Grenlan-
dija. Valgis, snūduriavimas, kažkoks filmas apie nieką. Kaip 
ten baptistai? Pasimeldė, pavalgė, miega. Pavydas ima.

Galų gale. Lėktuvas ima leistis. Pirmosios dešimt valandų 
praėjo.

Niujorkas: vežimėlio laukimas, gaišatis su dokumentais, 
nedidelis nesusipratimas su imigracinės tarnybos karininku.

– Kiek metų dirbate gydytoju? – klausia.
– Jau dešimt. Nuo dvidešimt dvejų. Ne, trejų.
– Bullshit, – sako karininkas. Nonsenas. Tokio dalyko būti 

negali. Rusai turi tarnauti Red Army.
Jis gūžteli pečiais. Psichas. Galima eiti? 
Anatolijus pasiveja vestibiulyje: karininkui jis viską paaiš-

kinęs. Apie karinę katedrą ir t. t. Karininkas prašė dėl savo 
elgesio atsiprašyti. Labai keista. Atsiprašinėjantis pasienie-
tis. Tikrai psichas.

Visa kita eina sklandžiai. Jie pasiima bagažą – Anatolijaus, 
senutės, baptistų – ir vėl jį atiduoda – į Portlandą. Iki skry-
džio dar trys valandos, tegu jie kol kas pasėdi, jis netrukus 
grįšiąs. Reikia paskambinti bičiuliams, pakeisti bilietus.

Rasti telefoną automatą darosi vis sunkiau: dabar daugelis 
čia, įskaitant iš pažiūros padoriai atrodančius žmones, turi 
mobiliuosius3. Rusijoje juos turi tik vertelgos. Huberis irgi 
turi... Viskas, bičiuliams paskambino, nuliūdino juos, į Niu-
jorką jie, žinoma, neatvažiuos. Kada dabar? – Kaip visada, 
po mėnesio. Kitą kartą – tai jau tikrai.

O bilietą reikia pakeisti taip, kad nakvynė būtų lėktuve. 
Rytą jis pavaikštinės po Niujorką, pasėdės �entriniame par-
ke, Metropolitane, jei turės jėgų, užeis nupirkti saviesiems 
lauktuvių. Iš patirties žino, kad į Metropolitaną neužeis.

Bilietus paeiliui keičia du žmonės – baltasis ir juodaodis – 
draugai daktarai juos vadina Belinskiu ir Černyševskiu4. Su 
Černyševskiu susitarti sunku – bukas žmogus, bet šian-
dien – valio! – dirba Belinskis. Greitai ir be priemokos: 
atgalinis reisas iš Portlando – po ketvirčio valandos jame 
nusileidus. Dėl vėlavimo galima nesijaudinti: ten ir šen – tuo 
pačiu lėktuvu. Nors čia pasisekė. Ir dar: Belinskis gali duoti 
pirmosios klasės bilietą į vieną pusę sumažėjusių mylių sąs-
kaita. Ar jis pageidautų? – Taip.

Lėktuvas į Portlandą beveik tuščias. O pirmąja klase jis 
apskritai vienintelis skrenda. Stiuardesė vyriškosios lyties, 
stiuardas, turbūt galima taip pasakyti, – Anatolijus pataiso: 
lėktuvo palydovas, – pasitinka juos prie įėjimo. Tikras gra-
žuolis – ausyje auskaras – kaip ten? – left is right? – ar čia 
veikia ši taisyklė? – ir nuostabiai kvepia odekolonu. Aroma-
tingas stiuardas! Žinoma, stiuardas, koks jau ten palydovas!

– Žinote ką, – siūlo stiuardas, – pasodinkime damą ir jos 
vyrą greta jūsų.

Nuostabi mintis.
– Matote? – jis nori, kad Anatolijui Amerikoje patiktų.
Stiuardas padeda senutei atsisėsti, pagelbsti veikiau sim-

boliškai, dviem piršteliais, bet vis dėlto. Pagiria jos skarelę: 
graži spalva. Ką jau čia sakyti, jeigu pas mus kojų neturin-
ti senutė nuspręstų skristi lėktuvu, jos veikiausiai nė vidun 
neįleistų: kam tokiai skraidyti? Apskritai ji nė iki lėktuvo 
nenusigautų. O pirmąja klase pas mus apskritai skraido vieni 
vertelgos.

– How can I harass you today, sir? – o, stiuardas turi hu-
moro jausmą.

Šito, regis, nesuprato net Anatolijus. Harasmento – pre-
tenzijų – tema Amerikoje labai skausminga, pas juos viskas 
taip – kampanijomis. Štai stiuardas ir perdarė „how can I 
help you“ – kuo galiu jums padėti?..

– Suprantu, suprantu. Geriau būtų išvertus: „Kuo galiu 
jums pasitarnauti?“ – švelniai pataiso jį Anatolijus.

Irgi teisybė.
Nuostabu, kaip tokios smulkmenos pakelia nuotaiką. Tai-

gi, ką gersime? Jis klausiamai žiūri į Anatolijų – ar tasai jo 
nepasmerks? – vis dėlto einantis pareigas gydytojas, – bet 
užsako kampario su ledu sau ir Anatolijui, apelsinų sulčių – jo 
žmonai.

– Pirmą kartą girtauju lėktuve, – sako Anatolijus. – Dabar 
mudu – padangių sugėrovai.

Šlakelio vermuto, žinoma, girtavimu nepavadinsi.
Už lango – jau visiškai tamsu, priekyje, už užuolaidos, 

kažkas kepa, kvepia skaniai, insulinas suleistas, visos table-
tės išgertos, rankose taurės – už naują gyvenimą! – ir čia 
ištinka nemalonumas. Antras per šią dieną – po rikto su Port�
landu, psichas pasienietis nesiskaito.

Jis užsako maisto – visai kompanijai – sau, Anatolijui, se-
nutei – ir puikuojasi patiekalų pavadinimais, verčia iš anglų 
ir atgal, – ir staiga jų malonusis stiuardas pareiškia, kad pir-
mosios klasės bilietą turi tik daktaras, tad ponams, kuriuos jis 
lydi, priklauso tik užkandis – snack. Kaip sakoma, nothing 
personal – nieko asmeniška, tokios regulations – taisyklės.

Būtent – nieko asmeniška. Jis pareikalauja trigubos porci-
jos, papildomų šakučių, peilių, prieina dar viena stiuardesė, 
raukia kaktą, purto galvą, ką jūs, negi nesuprantate?

– Tiek to, jie teisūs, – prašo Anatolijus. Irgi mat – 
Grušnickis!5 – Tiek to. Po mūsų betvarkės, kai kas nors da-
roma pagal taisykles...

Na jau ne, jis parodys jiems, iš kur kojos dygsta!
Bet, kaip visada būna tokiais atvejais, nei iš kur, nei ko-

kios kojos dygsta, amerikiečiams sužinoti nepavyks. Šūkau-
jant šiurkštybes jam pasitaiko kalbos riktų, pats nesupranta, 
kas ir kaip, bet, žinoma, neraštingi keiksmai, ir dar su akcen-
tu, skamba juokingai. Stiuardas – niekšas! – plačiai šypsosi, 
stiuardesė nusisuka, iš juoko trūkčiodama pečiais. Belieka 
numoti ranka.

Skandalas išblėsta – niekam valgyti jau nesinori, bet vis 
dėlto kažką jiems patiekia, ir jie valgo – po pusantros va-
landos jis stojasi eiti į tualetą ir pro užuolaidėlę, skiriančią 
pirmąją klasę nuo paprastos, girdi, kaip stiuardas skundžiasi: 
kodėl jie taip kvepia, tie rusai? Kažkoks specifinis kvapas.

O tu pabandyk – iš Joškar Olos į Maskvą, paskui į Šereme-
tjevą – septyniolika valandų skristi... Radai dezodoranto – pir-
mojoje klasėje visko rasi – pasipurškei. Žeminantis dalykas. 
Tiek to, nusispjauti.

Čigonė
Atkelta iš p. 1

Nukelta į p. 14

2 Pirmoji M. Lermontovo eilėraščio, įtraukto į mokyklinę 
programą, eilutė. 
3 1999 metais, kai vyksta veiksmas, mobilieji telefonai buvo 
vertinami būtent taip – kaip neskoninga prabanga. 
4 Belinskis – nuo žodžio belyj (baltas), Černyševskis – nuo 
žodžio čiornyj (juodas). 
5 M. Lermontovo „Mūsų laikų herojus“: „Gerai, – tariau aš 
kapitonui, – jeigu šitaip, mes su jumis šaudysimės tomis 
pačiomis sąlygomis...“ Jis sutriko. Grušnickis stovėjo, 
nuleidęs galvą ant krūtinės, sumišęs ir paniuręs. „Palik juos! – 
galiausiai tarė jis kapitonui, kuris iš daktaro rankų norėjo 
išplėšti mano pistoletą. – Juk žinai, kad jie teisūs.“
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KONSTANTIN SKORKIN

Trampiana: Stalinas ir populistai Baltuosiuose rūmuose, 
arba „blogi“ prezidentai amerikiečių literatūroje

Donaldo Trumpo pergalė Jungtinių Amerikos Valstijų pre-
zidento rinkimuose amerikiečiams buvo netikėta, o kai ku-
riems sukėlė apokaliptinių nuojautų. Vis dėlto, sprendžiant iš 
amerikiečių literatūros istorijos, panašios nuotaikos Amerikos 
intelektualams būdingos jau nuo seno. Skirtingų pakraipų 
rašytojai – tiek kritinio realizmo, tiek mokslinės fantastikos 
atstovai – savo knygose rašė, kaip daugumai išsižadėjus 
blaivaus kolektyvinio proto į Baltuosius rūmus pateks pavo-
jingas populistas. Nuo XX a. pradžios ligi pat šiol tokia įvykių 
eiga buvo vaizduojama įvairiai, tad portalas „Gorkij“ pažvelgė 
įdėmiau, kaip politiniai amerikiečių nuogąstavimai atsispin-
dėjo jų literatūroje.

1 siužetas: Sinclairio Lewiso „Pas mus tai 
neįmanoma“ (It Can’t Happen Here, 1935)

Pirmos rimtos abejonės, ar demokratiškoji amerikiečių 
valdžios „svertų ir atsvarų“ sistema neišsiderins, iškėlu-
si į viršų atvirą tos sistemos priešą, Jungtinėse Valstijose 
pasigirdo dar praėjusio amžiaus 4�ajame dešimtmetyje. 
Šalis sunkiai kapstėsi iš Didžiosios depresijos, tad tvyrant 
visuotinei nevilčiai populiarėjo radikalūs krizės įveikimo 
receptai – rinkėjų imunitetas demagogijai buvo pasiekęs 
kritinę ribą. Negana to, Europoje stiprėjo nacistinis reži-
mas, kuris totalitarine mobilizacija prieš „vidaus priešą“, 
atrodė, sugebėjo ištraukti Vokietiją iš dar baisesnės eko-
nominės suirutės nei Amerikoje. Hitlerio idėjos atrodė 
patrauklios tam tikriems konservatyviems baltųjų sluoks-
niams, dėl šalies nelaimių kaltinusiems žydus, juodao-
džius ir komunistus. 

Populisto demokratų senatoriaus iš Luizianos Huey 
Longo sėkmė išgąsdino rašytoją Sinclairį Lewisą, sociali-
nį kritiką ir pirmąjį amerikietį Nobelio literatūros premijos 
laureatą. Longas vadovavo kairiosios ir dešiniosios pakrai-
pos demagogiją derinusiam gangsterio Franko �ostello fi-
nansuojamam judėjimui „Pasidalykim turtu“ (Share Our 
Wealth) ir rengėsi mesti iššūkį prezidentui Franklinui D. 
Rooseveltui 1936 m. rinkimuose. Lewisas operatyviai pa-
rašė romaną, kas bus, jei rinkimus laimės ne reformatorius 
Rooseveltas, o neatsakingas demagogas. Romane Longas 
vadinamas Berzeliosu (Bazu) Vindripu, jis – lyderis Pa-
mirštų žmonių lygos, kuri apeliuoja į „mažuosius ame-
rikiečius“, kiekvienam iš jų žadėdama po 5 tūkstančius 
dolerių turtuolių viršpelnių sąskaita. Be viso to, Vindripas 
siūlo suvaržyti žydų, juodaodžių ir moterų teises, nes šių 
emancipacija griaunanti amerikietiškumo pamatus:

Per visą rinkimų kampaniją dauguma rinkėjų kreipė 
dėmesį į tariamą Vindripo humorą ir tris jo programos 
punktus: 5-ąjį, kuriuo žadėta didinti mokesčius turčiams; 
10-ąjį, nukreiptą prieš negrus, mat niekas taip neišaukš-
tina nepasiturinčiojo kaip galimybė žvelgti į kurią nors 
rasę iš aukšto; ir 11-ąjį, skelbiantį, jog visi darbininkai 
kasmet gaus po 5 tūkstančius dolerių.

Konservatyvioji demokratų dalis vietoj Ruzvelto pasi-
renka Vindripą, o tas prezidento rinkimuose nugali res-
publikonų kandidatą. Naujasis prezidentas Baltuosiuose 
rūmuose greitai parodo tikrąjį savo veidą: panaikina val-
džių pasidalijimą, visą valdymą sutelkia savo rankose, ša-
lį ima terorizuoti patriotų „minitmenų“ gaujos, mažumos 
nustoja pilietinių teisių, oponentai pranyksta kalėjimuose 
arba žūsta, neilgai trukus prasideda ir koncentracijos sto-
vyklų statybos – žodžiu, įsigali „paprastasis fašizmas“. 
Nepaisant tokių permainų, daugelis amerikiečių vis dar 
tiki, kad tai tik laikinos priemonės „darant Ameriką vėl 
didžią“ (making America great again). Tačiau blaiviai 
mąstantieji tūkstančiais ima bėgti į Kanadą, kol Vindri-
pas neuždarė sienų ir vėl nepradėjo veikti „pogrindinis 
geležinkelis“, padėdavęs slėptis juodaodžiams vergovės 
Pietuose laikais. Dėl Vindripo savivalės ir korupcijos ša-
lies ekonomika netrukus žlunga. Negana to, po vidaus 
sąmokslo prezidentas nušalinamas nuo valdžios, ją uzur-
puoja jau visiškai degradavę pakalikai ir paskelbia karą 
Meksikai. Prieš fašistinį režimą prasideda sukilimas, šalis 
atsiduria prie antrojo pilietinio karo slenksčio. 

Štai tokiu romanu Lewisas pasveikino tėvynainius, 
įsitikinusius, kad fašizmas Jungtinėse Valstijose neįma-
nomas. Beje, paminėtina, kad 9�ajame dešimtmetyje re-
žisieriui ir scenaristui Kennethui Johnsonui nusprendus 
pagal romaną sukurti televizijos serialą prodiuseriams 

siužetas pasirodė pernelyg neįtikimas, todėl fašistai buvo 
pakeisti ateiviais. Savo ruožtu praėjusio amžiaus 4�ajame 
dešimtmetyje Lewiso fašistine antiutopija „Pas mus tai 
neįmanoma“ pasinaudojo Roosevelto administracija: ji 
visose valstijose finansavo spektaklių statymą šios knygos 
motyvais. Įdomu tai, kad senatorių Huey Longą, romano 
herojaus prototipą, dar prieš knygos pasirodymą nušovė 
gydytojas �arlas Weissas, kuris pagal oficialią versiją 
keršijo šiam už atstatydintą iš apygardos teisėjo pareigų 
tėvą. Tačiau sąmokslo teorijų šalininkai ligi šiol dėl šios 
žmogžudystės kaltina Rooseveltą, esą pašalinusį sau iš 
kelio „paprastų amerikiečių“ mėgstamą konkurentą.

2 siužetas: Philipo Rotho „Sąmokslas prie 
Ameriką“ (The Plot Against America, 2004)

Fašistų pergalės demokratiškuose JAV rinkimuose te-
mą nagrinėja ir kitas amerikiečių literatūros klasikas Phi-
lipas Rothas. Jo alternatyviosios istorijos žanro romane 
„Sąmokslas prieš Ameriką“ demokratiją pražudo garsu-
sis lakūnas �harlesas Lindberghas. Po 1927 m. skrydžio 
per Atlantą iš Niujorko į Paryžių Lindberghas Amerikoje 
buvo tapęs neapsakomai populiarus, tad visos Valstijos 
gedėjo ir užjautė jį po sensacingos, „amžiaus nusikal-
timu“ pramintos 1932 m. tragedijos, kai lakūno sūnelis 
buvo pagrobtas, o vėliau rastas nužudytas. Vis dėlto Lind-
berghas buvo ne tik herojus ir sielvartaujantis tėvas, bet 
ir idėjinis nacistas, jis žavėjosi Hitleriu ir netgi turėjo šio 
apdovanojimų. Realiame gyvenime politinė Lindbergho 
karjera nesusiklostė, tačiau alternatyvioje Rotho išmonės 
tikrovėje Lindbergas, apie kurį susitelkia reakcingosios 
jėgos, 1940 m. prezidento rinkimuose nugali Ruzveltą. 
Kitaip nei atvirame Lewiso pamflete, kur pagrindinis pik-
tadarys kaukę nusimeta iškart po inauguracijos, veiksmas 
Rotho romane rutuliojamas ne taip tiesmukai. Autorius 
meistriškai aprašo, kaip fašizmas pamažu įsismelkia į 
piliečių gyvenimą, kaip Lindbergo idėjas apie naciona-
linę mobilizaciją palankiai sutinka net kai kurie žydai. 
Užuot sutelkęs žydus koncentracijos stovyklose ir getuo-
se, Lindbergas išsklaido juos po visą šalį, vykdydamas 
žydų „amerikanizacijos“ kampaniją, kurią kai kurie žydų 
veikėjai vertina kaip galimybę atsikratyti nacionalinio su-
svetimėjimo prakeiksmo. Lewisas fašizmą Amerikoje, į 
kurį amerikiečiai tiesiog nekreipia dėmesio, mato plika 
akimi, o štai Rothas tvirtina, kad fašizmo pavojingumas 
kyla iš jo kasdieniškumo, arba – Hannah Arendt žodžiais 
tariant – iš „blogio banalumo“.

Tėvas, drąsiai metantis iššūkį visiems tiems neapsi-
plunksnavusiems geltonsnapiams antisemitams Vašingto-
ne, rėkia plačiai pravėręs burną, – rėkia panėšėdamas 
tiek į pamestą kūdikį, tiek į kankinamą žmogų, – dėl to, 
kad ne jo jėgoms sustabdyti tai, ko neįmanoma numatyti. 
Pasukusi ne ta kryptimi, ta negailestingoji nenumatomy-
bė buvo tai, ką mokykloje mus mokė vadinti „istorija“; 
nekaltoji istorija, kurioje visi netikėti įvykiai turi savo tar-
si neišvengiamas datas. Siaubas tokios nenumatomybės 
akivaizdoje – štai ką slepia istorijos mokslas, katastrofą 
paverčiantis epopėja. 

Lindbergas sudaro su Hitleriu ir Japonija nepuolimo 
sutartį ir neleidžia JAV įsitraukti į Antrąjį pasaulinį karą 
antihitlerinės koalicijos gretose, todėl fiureris kariauja dar 
sėkmingiau nei tikrovėje. Romane prezidentui Lindber-
gui iššūkį meta populiarus žurnalistas Volteris Vinčelis: 
jis iškelia savo kandidatūrą būsimuose rinkimuose, ima 
važinėti po šalį ir demaskuoti prezidentą fašistą, tačiau 
per mitingą Luisvilyje yra nužudomas. Vinčelio nužudy-
mas opozicijai tampa signalu pereiti į atvirą kovą. Ban-
dydamas susigrąžinti populiarumą Lindbergas sėda prie 
lėktuvo šturvalo ir ima skraidyti po visą šalį į tiesioginius 
susitikimus su rinkėjais. Per vieną iš tokių skrydžių jo 
lėktuvas dingsta. Viceprezidentas pareiškia, kad valstybės 
galva tapo žydų sąmokslo auka, ir įveda šalyje karinę pa-
dėtį: areštuojami opozicionieriai, prasideda žydų pogro-
mai – Valstijos ima ristis į atvirą fašistinę diktatūrą. Naują 
pilietinį karą sustabdo Lindbergo žmona, pakviesdama 
šalį laikytis vieningai. Rinkimus laimi Ruzveltas, Japoni-
ja bombarduoja Perl Harborą, ir istorija vėl stoja į mums 
pažįstamas vėžes. Lindbergas taip ir neatsiranda – sklinda 

kalbos, esą jį pagrobė nacistai, privertę amerikiečių he-
rojų dirbti jų labui, prieš tai pagrobę sūnų. Tokiu būdu 
Lindbergui atgaline data atleidžiama, o amerikiečiai vėl 
ima tikėti, kad pas juos fašizmas neįmanomas (nors visi 
knygoje aprašyti įvykiai rodo, kad dar ir kaip įmanomas). 
Paprastesnę tokios pat įvykių eigos versiją romane „Ž – 
tai žmogžudystė“ (K is for Killing, 1997) pateikė Danielis 
Eastermanas. Čia prezidentu išrinktas Lindbergas JAV iš-
leidžia rasinius įstatymus, stato koncentracijos stovyklas 
ir įtraukia šalį į karą kaip Hitlerio sąjungininkę. 

3 siužetas: Stepheno Kingo „Tylos 
zona“ (The Dead Zone, 1979)

Kad laiku pastebėtum fašizmo iškilimą Amerikoje, tu-
ri būti aiškiaregis. Kingo romane „Tylos zona“ grėsmę 
JAV demokratijai ima kelti dešinysis populistas Gregas 
Stilsonas, buvęs biblijų pardavėjas, lengvai renkantis taš-
kus Amerikos politikos arenoje. Gregas – charizmatiškas 
lyderis, gebantis hipnotizuoti gerbėjus. Vietą Atstovų 
Rūmuose jis išsikovoja nesibodėdamas nei šantažo, nei 
jam kliudančių asmenų žudymo. Romano herojus – eili-
nis amerikietis Džonas Smitas, po galvos traumos imantis 
įžvelgti žmogaus ateitį, vos prie jo prisilietęs. Rinkimų 
mitinge susidūręs su Stilsonu, jis sužino, kad šis – būsi-
masis Amerikos prezidentas, sukelsiantis Trečiąjį pasauli-
nį karą. Kad taip nenutiktų, Smitas surengia pasikėsinimą 
į politiką; ir nors jam nepavyksta nužudyti niekšo, šio 
karjera žlunga: per žinias pranešama, kad politikas nuo 
šūvių dangstėsi vaiku. 

Parašyti „Tylos zoną“ Kingą įkvėpė senatoriaus Huey 
Longo, Sinclairio Lewiso prezidento fašisto prototipo, 
nužudymo istorija. Kritikų nuomone, rašytoją paveikė ir 
Richardo Nixono prezidentavimo metu tvyrojusi politi-
nė atmosfera, kai tapo aišku, kad demokratija nepajėgia 
užkirsti kelio į valdžią žmonėms, pavojingiems šaliai ir 
pasauliui. 

4 siužetas: Harry Turtledove’o 
„Džo Stylis“ (Joe Steele, 2015)

Amerikiečių fantastikoje esama ir visiškai nučiuožusių 
„blogų“ prezidentų iškilimo į valdžią versijų. Naujausias 
pavyzdys – alternatyviosios istorijos žanro romanas, ku-
riame JAV prezidentu tampa Josifas Džiugašvilis. Sta-
lino tėvai persikelia į Ameriką, tad pagrindinis veikėjas 
Džo Stylis užauga tikras amerikietis. Nepaisant to, tironu 
Džiugašviliui tapti pavyksta ir už Atlanto. Politinę kar-
jerą pradėjęs Džo Stylis tampa demokratų senatoriumi 
Kalifornijoje. 1932�aisiais, prieš pat prezidento rinki-
mus, keistomis aplinkybėmis gaisre žuvus Franklinui 
Ruzveltui su žmona, demokratai savo kandidatu išrenka 
ambicingąjį Džo Stylį. Rinkimuose įveikęs respublikoną 
Huverį amerikiečių Stalinas su Didžiąja depresija ima ko-
voti bolševikiniais metodais: vietoj Ruzvelto Naujojo kur-
so paskelbia socialistinį Keturmetį planą, jį priverstiniu 
darbu vykdo amerikietiškojo gulago kaliniai. Aukščiau-
siojo Teismo teisėjai, pabandę stabdyti Stylį, suimami ir 
nubaudžiami mirtimi kaip „liaudies priešai“. Nužudomas 
ir jau minėtasis Hju Longas, kuris šio romano realybėje 
meta iššūkį Džiugašviliui. Myriop pasmerkiami Albertas 
Einšteinas ir J. Robertas Openheimeris, atsisakę diktato-
riui kurti atominę bombą.

Stalinas amerikietis veikia ir amerikiečių fantasto Fre-
deriko Pohlo romane „Kvantinių kačių pasirodymas“ 
(The Coming of the Quantum Cats, 1986). Tiesa, šios 
knygos siužete Džiugašvilis, pasprukęs į Ameriką po am-
žiaus vagystės Tbilisyje, tėra paprastas sėkmingai pinigus 
investavęs amerikiečių kapitalistas Daglasas.

5 siužetas: „Trampas“ (2016)

Kaip matome, Donaldas Trumpas turi iškilių literatūri-
nių pirmtakų. Pažiūrėsime, ar dabartinis JAV prezidentas 
leis išsipildyti trijų kartų amerikiečių rašytojų pranašys-
tėms. O gal iš tiesų „pas juos tai neįmanoma“?

https://gorky.media
Vertė Andrius Patiomkinas
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Prasidėjus mokslo metams susergu ir sergu vieną su puse 
mėnesio. Nieko negaliu ir nepajėgiu daryti – niekada taip 
smarkiai nesirgau. Pati sau nusprendžiu, kad tai nesąmonin-
gas sprendimas nukelti studijų pradžią. Kūno atomai yra sa-
vavališki ir žino, ką daryti. Nuo pat įstojimo mane kankina 
abejonės: ką aš čia veiksiu? Ar man iš viso čia vieta? Kiti, 
pabaigę magistro studijas kartu su manimi, taip pat atsidū-
rė nežinioje. Dirba darbus, kurių nekenčia. Kiti ieško, bet 
neranda. Baigus studijas atsiveria visiška nežinia. Vasarą 
praleidžiu tėviškėje kiekvieną dieną galvodama apie savo 
pasirinkimą ir leisdama abejonėms užnuodyti gyvenimą. Ar 
nestoviu vietoje, toje pačioje baloje, izoliuotoje nuo aplinki-
nio pasaulio? Tačiau ką reikėtų veikti, jei nereikėtų dirbti? 
Ką darė žmonės, kai dar nebuvo kapitalizmo / socializmo ir 
nereikėjo visos dienos paskirti darbui – kam jie prašvaistė sa-
vo gyvenimus? Įdomu, ką veikdavo, pavyzdžiui, viduramžių 
bajorienės. Keliuose interneto šaltiniuose susirandu panašią 
informaciją, kad veikla, žinoma, priklausydavo nuo vyro pa-
dėties ir jo paties darbų. Keldavosi jos prieš aušrą, melsdavo-
si, valgydavo pusryčius, tuomet diskutuodavo apie turnyrus, 
sužadėtuves, poeziją ir meilės romanus, turėdavo peržiūrėti, 
jei tokių būdavo, vyresnių mergaičių namų darbus, taip pat 
turėjo būti socialiai aktyvios, organizuoti pobūvius, išlaiky-
ti gerą šeimos vardą visuomenėje. Jei vyro nebūdavo, per-
imdavo jo pareigas, tvarkė sąskaitas, prižiūrėjo ūkį. Namų 
ruošos darbais pasirūpindavo tarnaitės, bajorienė turėdavo 
jas prižiūrėti. Veiklos gana daug. Viktorijos laikais aukštuo-
menės damos tiesiog mėgavosi prabanga. Daugiausia laiko 
praleisdavo arbatos gėrimo susibūrimuose, pobūviuose, jo-
dinėdavo, megzdavo, turėjo keletą jas prižiūrinčių tarnaičių. 
Buvo gerai išsilavinusios. Tačiau moters vieta vis tiek buvo 
būti silpna gėlele ant palangės namie.*

Bet nei vyrų, nei moterų veiklos sritys per amžių amžius 
neatrodo prasmingos. Patraukliausias laikas – antika ir bu-
vimas vyru filosofu.

Ką veikti, tarkim, kai savo susigalvotai veiklai turi visas 
sąlygas ir pragyvenimą? Ar kūryba – išeitis? O gal tokia 
situacija – spąstai?

Anot vieno mano kursioko, „gyvenime reikia tiesiog tū-
sintis. Kad ir ką veiktum, svarbiausia – tūsas.“ Tūsas kaip 
psichinė būsena.

Jei atvirai, norėčiau gyventi viduramžiais, būti vyru ama-
tininku ir tapyti freskas bažnyčiose – toks iš tiesų yra mano 
svajonių darbas. Gaila, kad dabar bažnyčios nebestatomos ir 
freskų jose nebereikia. Taigi turiu studijuoti doktorantūroje 
ir atlikti meninį tyrimą. 

Per doktorantų seminarą buvo užduotis – pasirinkti anks-
čiau sukurtą savo darbą, jį transformuoti į ką nors susijusio 
su tyrimu ir surengti vienos dienos parodą. Perkurti jį reikė-
jo 3–5 skirtingais būdais. Kadangi dar nieko naujo nebuvau 
sukūrusi, pasirinkau pačią pradžią – savo stojimo į dokto-
rantūrą tezes. Sukarpiau. Materializacija – teksto prasmė 
išnyksta, lieka atskiri žodžiai, jų tiesioginis svoris – sudėjau 
į plastikinį užspaudžiamą maišiuką. Tezių užimamas plotas 
akivaizdžiai sumažėja. Pasvėriau – 4 g. Kiti variantai – iš 

sukarpytų tezių suklijavau juokdario kepurę ir sukūriau savo 
herbą – du sukryžiuoti kardai (teksto vizualizacija). Taip pat 
padariau 3D tezes – išlanksčiau Trojos arklį.

Čia pateikiu trumpą interviu apie šią parodą:

– Gal pakalbėkime apie kiekvieną objektą atskirai. Pir-
masis tekstinis variantas kaip ir aiškus, kaip suprantu, tai 
žaidimo lenta, o štai šis?

– Tai yra mano herbas.
– Ką jis simbolizuoja?
– Du sukryžiuoti kardai iš tiesų išreiškia dviprasmybę, 

vienas kardas – sąmoningumas, kitas – naivumas; vienas 
akademija, kitas aš; taip pat jie gali reikšti stojimą bendron 
kovon dėl bendro tikslo, taip kaip ir kovą vieno su kitu. Bet 
visada virš visko kaip saulė šviečia šypsena, galiausiai mes 
visi ją pasieksime, ji yra mano tikslas.

– Ar tai reiškia, kad jūs užsiiminėjate institucine kritika?
– Ne, tik reflektuoju savo santykį su ja.
– O kas čia? Kepurė? Ką ji reiškia?
– Taip, tai stebuklinga kepurė, kurią užsidėjus, varpeliams 

suskimbčiojus, žmonės atlaidžiau žiūri į tave, labiau padeda. 
Tikiuosi, suveiks ir čia. Jau ir suveikė, juk pasinaudojau ja 
stodama.

– O kaip su visu tuo susi-
jęs žirgas? Ar jis irgi bus pa-
naudotas greičiau ir lengviau 
prašuoliuoti pro visus žinių 
brūzgynus?

– Tai ne žirgas, o Trojos 
arklys. Manau, prasmė aiš-
ki. Galiu tik pasakyti, kad jis 
gali tiesiog stovėti, stebėti 
ir nieko nedaryti. Galbūt jis 
atrodo grėsmingas, tačiau 
viduje iš tikrųjų yra tuščias, 
jame nieko nėra – prieštara-
vimo prieštaravimas. Gal su laiku užsipildys.

– Tai kaip ir viskas.
– Na, dar ne. Štai čia materializuotos tezės, sumaišytos, 

kad visai prarastų prasmę. Norėjau, kad jos įgautų tūrį, no-
rėjau pasverti, kad žinočiau tikrąjį, o ne tik simbolinį svorį. 
Simbolinis – 4 metai. 

– Oi, net neatkreipiau dėmesio, kiek mažai jos vietos uži-
ma ir kokios lengvos!

– Laikau save Trojos arkliu, nes manau, kad priimdama 
mane į doktorantūrą komisija nežino, ką daro. Vėliau, gūglin-
dama įvairius dalykus (jei oficialiai – atlikdama tyrimą), ran-
du, kad egzistuoja toks „impostor syndrome“ – apsimetėlio, 
apsišaukėlio sindromas. Pasirodo, tai psichologinė būsena, 
kurią tam tikrais etapais per savo gyvenimą pajunta net 70 % 
žmonių. Dauguma jų – moterys ir žmonės iš akademinės 
bendruomenės. Koks netikėtas sutapimas. Šis sindromas – 
jokia naujiena, bet man pirmą kartą girdimas. Apsimetėlio 
sindromo terminas pirmąkart apibrėžtas 1978 m. amerikie-
čių psichologių Pauline R. �lance ir Suzanne A. Imes diser-
tacijoje (!). 

Taigi, galite ir jūs pasitikrinti, ar jus kamuoja šis sindro-
mas. Užduokite sau šiuos klausimus, kad galėtumėte atsaky-
ti, kiek jumyse apsimetėlio:

Jei žmonės jus giria, ar bijote, kad juos nuvilsite ateityje ir, 
užuot priėmęs įvertinimą, gėdijatės ir jaučiatės to nevertas? 
Bijote, kad kiti pastebės, kiek mažai jūs žinote? Ar visada 
lyginate savo pastangas su kitų ir manote, kad jiems seka-
si pasiekti tikslą daug lengviau nei jums? Manote, kad kiti 
yra protingesni ir labiau išsilavinę už jus? Jūs manote, kad 
jums reikia daug daugiau dirbti negu kitiems (bet vietoj to 
prokrastinuojate ir sėdite feisbuke)? Jeigu jus rengiasi pa-
aukštinti, jūsų publikaciją priima mokslo žurnalas, laimite 
konkursą ar įstojate į doktorantūrą, nesakote to niekam, kol 
nebūna visiškai aiškūs rezultatai, nes bijote, kad paskutinę 
minutę jie viską atšauks? Siekiate išorinio pripažinimo, ta-
čiau kai jis aplanko, vis tiek iki galo nepatikite? Visada turite 
planą B, jei A netyčia nepasisektų? Ar nesėkmės baimė jus 
paralyžiuoja? Ar sėkmės baimė jus paralyžiuoja taip pat kaip 
nesėkmės? Manote, kad jeigu jums kur nors pasiseka – vis-
kas dėl atsitiktinumo, tačiau to iš tikrųjų nenusipelnote? Jei 
jums pasiseka, abejojate, ar tas pats dalykas pasisektų antrą 
kartą? Ar labiau kreipiate dėmesį į tai, ko nepadarėte, nei į 
tai, ką pavyko atlikti? Ar manote, kad esate nepakankamai 
geras / žinantis / patyręs ir žmonės – neilgai truks jų apaki-
mas – tai pastebės?

Jeigu bent į pusę klausimų atsakėte teigiamai, sveikinu – 
jus kamuoja šis sindromas! 

Paskutinis klausimas – apsišaukėlio sindromo ašis. Nuola-
tinis ir neįveikiamas jausmas, kad esi apgavikas ir sukčiau-
tojas, kad tuojau visi pamatys, kas tu iš tikrųjų esi. Bet ar 
kas nors iš tikrųjų žino, kuo užsiima gyvenime? Jei tikrai 
nuoširdžiai savęs paklausia. Mano buvęs kursiokas žinotų, 
jis – tūsinasi. Ir jam gerai. 

Žinoma, žinoma, žinoma, kaip visada, visas šias nesąmones 
galima pavartoti kaip jausminius ready-made. Transformuo-
ti ir sėkmingai panaudoti mene. Nes juk 6 nuliai – milijonas. 
Ypač mene.

Dar viena išeitis – turėti humoro jausmą. Juoktis kuo daž-
niau – ir, svarbiausia, iš savęs. (Nors nežinau, ar tai iš tikrųjų 
išeitis, greičiau sąmoningas prisipažinimas sau, nes, mano 
kukliu patyrimu, žmonės, stokojantys humoro jausmo, ir tie, 
kurie nesijuokia iš savęs, šio sindromo nejunta. Tad geriau 
juoktis nepradėkite – o tai dar ir sindromą įgysite.)

Ir, žinoma, tūsintis.

– DOVILė BAGDONAITė –

Autorės piešinys

* Specialiai parinkau porą situacijų, kuriose statusas leidžia 
leisti laiką ne vien tam, kad išliktum. Kaip pavyzdžius ėmiau 
moteris, nes vyrai turėjo aiškiau apibrėžtas pareigas – 
uždirbti pinigus, prižiūrėti administracinius vienetus, valdyti 
ir kariauti. Taigi daugmaž aišku, kaip jie leisdavo laiką, 
o atsiveriančios dienos tuštuma labiau juntama moterų 
gyvenimuose.

Don Dovilės nuotykiai doktorantūroje: apsimetėlės sindromas

Rinkinys „esu aptrupėjusios sie-
nos“ – ketvirtoji itin ryškų, savitą 
braižą turinčios jaunos poetės Auš-
ros Kaziliūnaitės (g. 1987) eilėraš-
čių knyga. Tai knyga�konceptas, 
kurioje ne tik eilėraščiai. Laimos 
Stasiulionytės nuotraukos, estetiš-
kai artimos tekstams, kuria pridėtinę 
prasmės vertę. Šiais skaitmeniniais 
laikais knyga turi būti ne tik gera, 
bet ir graži. Tai privaloma, kad būtų 
verta ją turėti. O šitą tikrai verta.

Man visada būdavo labai sunku apibūdinti Aušros poe-
ziją. Aušros, kuri sunkiai randa sau lygių tarp savo kartos 
poetų, – jos charizma, sveikas ekscentriškumas, drąsa nepa-
tikti ir aštrus protas, neskaitant, aišku, poetinio talento, yra 
neeilinis derinys. Man būdavo: tekstai patinka, stipru, taip. 
Jaučiu, kad gerai. Eina šiurpas, kaip gerai. Kai pasakydavau 

tai kam nors, klausdavo: kas būtent? Apie ką jos eilėraščiai? 
Ir sunku būdavo atsakyti. Aišku, galima svaigintis poezija 
nesistengiant paaiškinti, kodėl ji svaigina. Mėgstu tai. Pir-
miausia ir turi vežti, o paskui jau visa kita. Pabandžiau pasi-
aiškinti, kas mane veža Kaziliūnaitės tekstuose.

Aušra nuplėšia priplėkusius kasdienybės drabužius, ir 
preciziškai tiksli, koncentruota, užaštrinta kalba skrodžia 
kasdienius daiktus, mintis, veiksmus ir žodžius. Suabejoju-
si inertiškai pripažįstamu kasdienės tikrovės teisumu, pačiu 
tikrovės tikrumu, Aušra, pasitelkdama paradoksalią logiką, 
atskleidžia uždangą į anapus įprastų daiktų ir būsenų plytin-
čias erdves, atrakina jas. Aušros tekstai panašūs į estetiškus 
rafinuoto 3D kino kadrus – ėdrūs trimačiai vaizdai, rodos, 
apgaubia iš visų pusių ir persmelkia, praryja. 

Skaitant naująją knygą nuolat kyla klausimas: ar tai, ką 
kasdien jaučiame, iš tiesų jaučiame MES? Kas yra tas „aš“, 
kuris manyje jaučia? Ar mes patys – tai ne tik mūsų išmokti 
ritualai, smegenų užprogramuota būsenų inercija? Kas būtų, 
jeigu nustotume vaidinti save? Tai klausimai apie laisvę – 
kai esi tik tu ir gyvenimas, tu ir tavo gyvybė. Aš – iš tikro 
aš? Eilėraščiuose juntama desperatiška tiesos, autentiškumo 
paieška, pastanga užčiuopti save – tikrą, nusikračiusią soci-

alinių normų, nesąmoningų (ar sąmoningų) mąstymo ir kito-
kių įpročių balasto.

Stambiu planu pritrauktas objektas nėra tik palyginimas 
ar simbolis. Daiktas Kaziliūnaitės tekstuose yra būtybė, 
kaip raktas į autonomišką pasaulį, kuriame plyti neužma-
toma daugybė kitų pasaulių. Nematerialūs objektai įgyja 
naujus netikėtus pavidalus. Objektai eilėraščiuose turi ryš-
kią funkciją – kiekvienas pasirodo kaip atskirtas nuo pa-
saulio. Priartinus vieną detalę ar vaizdą, prasiskverbiama 
į jų stulbinančiai netikėtą vidų, į užkulisius, ir daiktai bei 
įprastos situacijos tampa daugiau nei savimi, t. y. iš tiesų 
savimi. 

Aušros eilėraštis kaip juostos negatyvas – kas atrodė juo-
da, čia paradoksaliai, bet visiškai pagrįstai pasirodo iš tie-
sų visada buvę balta („tik veikdama neįdomius dalykus ir 
/ bendraudama su nemaloniais žmonėmis / galiu tikėti kad 
pasaulis gražus“). Tekstai kaip galinga ir skaidri kalnų upė 
skaitantįjį išneša iš rutininio požiūrio ir būsenos, pakeri. 
Bent jau mane išneša. 

Jeigu nustotume vaidinti save

Nukelta į p. 11

Aušra Kaziliūnaitė. esu aptrupėjusios sienos.
Eilėraščiai. V.: Kitos knygos, 2016. 110 p.
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„Tetyli moteris apie moterį“ (Nietzsche)?

Įsistebeiliju į šykštų vasario 
sniegą lange. Vėl vasaris. Atsi�
sveikinimo su Jurga mėnuo. Šį-
met – 10�asis.

Lentynoje susirandu Jūratės 
Baranovos „plytą“: „Jurgos Iva-
nauskaitės fenomenas: tarp siur-
realizmo ir egzistencializmo“ 
(Tyto alba, 2014).

Nustembu atradusi pamirštus 
akylos skaitytojos ženklus – dau-
giau nei 30 vietų esu pasižymė-
jusi atmintukes ir braukinukus. 

Tatai lyg ir suteikia man teises pretenduoti į recenziją, lyg 
į diskusiją su autore, su Jurga, su savimi.

Jurgos Jūratė Baranova nepažinojo. Nebuvo nė karto 
net sutikusi. Tai įdomi aplinkybė, turint omeny jų abiejų 
tapatų laiką ir – kaip vėliau aiškėja knygoje – daugybę 
adekvačių kelionės stotelių. 

Jau išlydėtas žmogus tampa simboliu. Jis nesutrikdys 
refleksijų – jis aiškus, apimtinis, užbaigtas. Su juo būti 
saugu. Gali gerti iš jo šaltinio ar naudoti savęs apreiškimo 
pretekstu.

Jurga čia kuriama toli gražu ne vien iš jos pačios paliktų 
pėdsakų, bet didžiąja dalimi iš pačios autorės reminiscen-
cijos bei filosofinių�kultūrinių patirčių kaupo, staiga lyg 
praplyšus siūlėms išsprogdinant gausų nevienareikšmį 
turinį.

Yra visiškai aišku, kad Jurgos neįmanoma suvokti kaip 
dailininkės, rašytojos, keliautojos ar mąstytojos atskirai. 
Ji tiesiog Jurga, ir tai nepatogiausia. Knygoje atrakinama 
daugybė jos durelių, akylai stebint paliktus pėdsakus, ro-
dosi, net jos laiptinės dulkėse.

Jurga sudaroma iš daugybės mikroskopinių dalelių – iš 
jų konstruojamas jos sielos kūnas ir tveriasi dvasios iš-
tarmės. Subudavojamas monumentas, kurio kiekvienas 
akmenėlis, kruopščiai lipdomas kultūros ir filosofijos 
klijais, susilydo į originalią formą – nepakartojamą, gyvą 
asmenį, kuriam – paradoksalu – labiausiai betgi netinka 
monumentalumas. Tuo ji, perfrazuojant itin dažnai auto-
rės cituojamą Deleuze’ą, „įveikia savo pačios pozų šaltinį 
ir laikinumą“...

Jurgos erotinių troškimų prigimtis, už kurią jai teko ne-
mažai Lietuvoje (akivaizdu) susimokėti, čia perkeliama 
į vieną aukščiausių vertybinių lentynėlių – neapeinant ir 
dygių feministinių užuominų.

Ypatingas dėmesys asmenybei, kurios nepažinojai ir 
kuri tampa pažini, netgi artima per savo paliktus ženklus.

Ženklų ieškota toli gražu ne lengviausiu keliu (vien 
laiškuose ir atsiminimuose). Neišbrendamuose jos gyve-
nimo kontekstų šabakštynuose ir išdegintose dykumose 
nevienareikšmiškos istorijos paslaptį knygos autorė ban-
do atsekti kryptingai šuoliuodama įvykiais ir kontekstais. 

Jūratė B., kaip būdinga ir kitoms jos literatūrinėms pa-
sijoms, nešykšti plačios ir itin spalvingos panoramos ir 
veikėjų – nuo žymiausių filosofų iki kino ir meno kūrė-
jų, – formavusių laikmečio atmosferą ir aprašomą per-
soną, praturtindama kiek mažiau praprususio skaitytojo 
intelektą gausiomis citatomis ir paradoksaliais palygi-
nimais.

Intelektualioji informacija čia užgriūva kaip sniego la-
vina, iš kurios (jei likai gyvas) iškiši nušvitusią galvą, jau 
be baimės laukiančią kitos baltos pūgos.

Autorė vienijasi su heroje joms abiem artimomis ato-
dangomis tų pačių skaitytų knygų, kino filmų, filosofijos 
ištarmių, muzikinių hitų etc. prisodrintoje erdvėje, kur ant 
draugiškai iškeltų rankų siūbuoja atviros abiejų sielos, 
apsaugotos savų.

Siurbdama kruopščiai „suregistruotą“ Jurgą, kartais su-
trinku – gal tai ne jos įasmeninta esatis, bet intelektualinių 
patirčių išklotinė – įspūdingas lego tipo paveikslas? Jos 
herojų poelgių ir motyvacijų egzistavimas knygos auto-
rės išpreparuotame pasaulio lobyno kūne sukelia keistą 
klaustrofobinį efektą. Tarsi Jurga niekada nebūtų išėjusi 
iš namų (kaip iš kokios lifto kabinos), kurių sienos, lu-
bos ir grindys būtų nukabinėtos įvairių svetimų patirčių 
liudijimais, kuriuos kruopščiai šifruodama lipdė save, 
bandydama prisijaukinti pasaulį, kuriame svetimi visi. 
Susivieniję atpažįstame svetimus aklame bendrumo ieš-
kojime ir vienijimosi neįmanomume.

 „Bendrumas – tai buvimas kartu gerais laikais, ėjimas 
kur nors drauge. Tačiau draugystė privalo tęstis ir tada, 
kai eini niekur. Todėl lydėti kitus žmones į mirtį yra buvi-
mo kartu esmė“ (Alphonso Lingis).

Visgi – filosofai yra tobulos kempinės. Sugerdamos ir 
suburdamos „skaudančios minties“ objektus ir kosmines 
archetipinių patirčių dulkes į konkrečių išgyvenimų pavi-
dalus, jie suteikia būtinosios esimo vilties, be kurios liktų 
nepastebėtas aštrios rašytojo plunksnos (pardon, kompiu-
terio klavišo) krebždėjimas popieriaus nekaltybėje ar įs-
tabus teptuko bučinys drobei.

Jurgos paveikslas knygoje – ne apologetiškos žiūros 
objektas, anaiptol, jis chirurgiškai objektyvus, realesnis 
nei realiai įsivaizduotinas. Išstatytas „žmogaus ir pasau-
lio“ laisvamaniškam teismui, kurio kontekste kiekvienas 
gali pasidairyti savo „teisiamojo“ suolelio.

Gera žinia „tinginiams“: perskaičius knygą, nebūtina 
skaityti ir visų Jurgos knygų – sužinosi (ir suprasi) „vis-
ką“. Be to, pasisemsi ne tik Baranovos, bet ir „didžių-
jų“ išminties. Reikia tik pasiryžimo įveikti 539 puslapius 
(kurių visgi mažiau už tuos, kuriuos, kartu sudėjus, parašė 
Jurga).

Kelios mane kiek sutrikdžiusios detalės:
Artėjanti knygos pabaiga, kurioje tradiciškai lauki re-

ziumė, prasideda Jurgos „Viršvalandžiais“ ir, pamenant 
jų skaudžią įtaigą, baisiai norisi, kad jais ir užsibaigtų...

Bet čia autorė, pajutusi adoracijos nuovargį, nutaria jam 
dar nepasiduoti, vėl kopia į kalną, oriai ir užtikrintai ve-
dusį į šventovę, – grįžta, vėl tempdama kiek pavargusį 
skaitytoją už rankovės, kartoja maršrutą... Jame pervir-
šinio dėmesio, manau, sulaukia Frida Kahlo – pietietiška 
Jurgos „sesuo“, pernelyg ryškiu žėrėjimu pritildydama 
Jurgos šnabždesius (nors aš asmeniškai apsidžiaugiu pa-
pildžiusi Kahlo biografiją). 

Taigi aktyvus tekstas per visą skaitymo laiką nemažina 
temperatūros, neleidžia atsikvėpti ir kiek kontempliaty-
viau pasibūti su Jurga... 

Jis ir nutrūksta toje pačioje kaitroje, kurioje užsilieps-
nojo, palikdamas keistą nepabaigiamumo įspūdį, būdingą 
„apsėstiesiems“. Betgi autorei apsėdimas Jurga – išskirtinis, 
jaudinantis atvejis drungnumu paženklintoje abejingoje 
kultūros ir elementarių žmogiškų santykių panoramoje.

Plačiu mostu atlapojusi intravertiško Jurgos statinio ert�
mes, ji įtaigiai „įsijurgina“ apvaisindama savo mintis ir 
patirtis  „nepažinios“ Jurgos fenomenu per to nepažinumo 
savęs atpažinimą. Būtent tai, mano galva, yra įdomiausias 
atradimas skaitytojui (o gal ir pačiai rašytojai). 

Nepažinumo ir baigties situacija leidžia autorei prisijau-
kinti heroję laisvai improvizuota meile, kurios nedrumstė 
abipusio proceso trukdžiai.

Interpretuojant cituojamą �amus įžvalgą apie išsilais-
vinimo principą, „gyvenimas pergyvenamas ir praturtina-
mas be įsimylėjėlio trumparegiškumo“...

Ar tai būtų įmanu ropinėjant realiu KITO pavidalu?
Reziumė: intelekto ir žodžio meistrės knyga – lobis em-

patiškos vaizduotės žmogui ir svarus atsakas radikalaus 
maskulinizmo šalininkams. Rekomenduoju ne tik Jurgos, 
bet ir Baranovos gerbėjams.

Taigi, garbusis pone Nietzsche, 
galbūt šįkart suklydot 
kiek netyčia...

Nors?!

– JŪRATė STAUSKAITė –

– Poezija irgi yra labai įvairi. Ypač pastaruoju metu 
ji žengia iš puslapių ir atsiduria scenoje – Lietuvoje po-
puliarus dainuojamosios poezijos žanras, vis dažniau jį 
išbando ir aktoriai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
studentai. Buriasi ir audiovizualinės poezijos grupės. O 
kas Jums yra poezija?

– Poezija man – tarsi slaptoji dvasios raiška. Turi atrasti 
kelis žodžius, jų ritmą, pauzes, už kurių slypėtų tavųjų 
išgyvenimų erdvė. Poezija ir yra toji erdvė tarp žodžių. 
Kad ją sukurtum, turi būti visiškai atvira, nemeluoti sau. 
Perkelti ant scenos ją nebūtina, man tai labiau slaptas po-
kalbis su savimi, išpažintis. Nors, žinoma, šiandien įma-
noma atrasti scenines priemones eilėraščiui nuskambėti 
scenoje – štai, prieš dešimtmetį esu pamėginusi pagal sa-
vus eilėraščius sukurti šokio spektaklį „Traukininiai žmo-
nės“ – tai iš „peterburgiškų“ patirčių, kai važinėti teko 
senais rusiškais traukiniais, kuriuose įprastas vakaro ritu-
alas – arbatos gėrimas iš stiklinių, kurias atneša palydovė. 
Sėdi kupė keturi pakeleiviai ir geria tylėdami arbatą: tame 
rituale buvo galima justi tokį praeinančio – traukiniais iš-
riedančio laiko ilgesį... Taigi, kad perteikčiau tuos eilė-
raščius scenoje, pati vaidindama palydovę juos skaičiau 
per garsiakalbį stoties pranešėjos intonacijomis, o keturi 
šokėjai (kupė keleiviai su lagaminais) – atliko choreogra-
fišką arbatos ritualą, žvangindami stiklinėmis su šaukšte-

liais... Buvo smagu ieškoti sceninės eilėraščių išraiškos 
formos – ir spektaklis turėjo pasisekimą, esam jį rodę fes-
tivaliuose Čekijoje, Slovėnijoje. 

– Ar menininkui, o ypač menininkei, svarbus miestas, 
kuriame gyvenama ir kuriama? Kuriame mieste jaučiatės 
geriausiai?

– Man be galo svarbus. Tai – tavo gatvės, skersgatviai, 
dangus virš jų... Tavo medžiai, gatvės, vakaro tyla, upės 
tėkmė, kiekvienas namas, pažįstamas žmogus. Esu iš tų, 
kurie greitai prisitaiko, ir turbūt galėčiau gyventi dauge-
lyje pasaulio kampelių (puikiai jaučiausi ir Peterburge, ir 
Tokijuje, ir nedideliame miestelyje Putapartyje Indijoje, 
ir daugelyje kitų miestų). Tačiau Vilnių, kuriame gyve-
nu jau dvidešimt metų, be galo myliu. Miestas – tai ir jo 
istorija, žmonių ilgesys, kančia, tikėjimas. Vilniuje daug 
ir skausmo, ir ilgesio. Ir kažkokios tylios vilties. Beje, 
panašius jausmus patyriau ir vaikštinėdama po Sarajevo 
gatveles. 

– Paskutinis klausimas bus šiek tiek provokuojantis. 
Ar tikite, kad teatras gali pakeisti žmogaus gyvenimą? 
Kaip?

– Gyvenimas mums kiekvienam duotas jį išbūti, sukurti 
save, pereiti neišvengiamus likimo išbandymus, išmokti 
juos priimti. Išmokti mylėti. O kūryba ir teatras žmogui 
primena, kas svarbiausia, sakralu, šventa. Manau, tikras, 

gyvas teatras gali žiūrovą sukrėsti, atverti jo giliausius už-
kaborius, jo jautrumą, širdį. Tai patyręs, į viską bent kurį 
laiką žiūri kiek kitaip – širdyje atsiranda daugiau vilties, 
šviesos, meilės. Bent akimirką ar dieną. Tuomet jo akys 
švyti. Aš tuo tikrai tikiu. Ne kartą esu patyrusi žiūrovų 
švytinčiomis akimis dėkingumą ir girdėjusi jų žodžius: 
„Po jūsų spektaklio tapo kažkaip ramu.“ Tai didžiausias 
atpildas už visas tavo pastangas. Tuomet žinai, kad spek-
taklis bent kelias akimirkas buvo tarsi bendra malda. 

Kalbėjosi Kristina Tamulevičiūtė

Birutė Mar: „Siekiu minimalizmo, kurio išmokė japonų kultūra“
Atkelta iš p. 3
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Ramunės Pigagaitės nuotrauka

KaziMiera aSTraToVieNė

Sėdėjimas 

Sėdėjome kiemely
Ant kėdžių 
Palaikių 

Tarp skersvėjų 
Ir profilių poetų 

Ir atvirom akim 
Sapnavome, 
Kad lipam 
Aptrupėjusiom pakopom 

Lig pat gaisruojančio 
Saldžioj agonijoj 
Dangaus 

Tenai, už kampo, 
Augo rinkos ekonomika 

Ir bankai 
Paskolas dalijo 
It patrakę 

O nepatenkinti studentai
Protestavo 

Prieš Darbo kodeksą 
Ar darbą apskritai

Kažkur toli 
Britanijos piliečiai 

Išėjo į gatves 
Gailėdami savęs 

Dramatiškai nukrito 
Svaro kursas 

Ir pora bombų, 
O gal kiek daugiau 

●

O mes sėdėjome 
Kiemely ant kėdžių 
Palaikių 

Ir glaudėmės 
Arčiau kits kito 
Apsimesdami, 
Kad šalta 

Ir klausėmės, 
Kaip progiesmiu 
Tarsi azaną 

Eiles vis skaito 
Apsisiautus juodu lietpalčiu 
Lyg sutana poetė

Sulaikę kvapą
Gėrėme jos žodžių vyną 

Ir nesijaudinom, 
Kad ten, už horizonto, 
Klestėjo tarptautinis terorizmas 

Namo vis nenorėjo grįžti 
Emigrantai 

Lyg nežinodami, kad
Čia yra geriau 

Juk „Lidlas“, 
Ačiūdiev, duris atvėrė 

Ir pagaliau 
Visi turės 
Kalafiorų 

●

O mes sėdėjome 
Kiemely 
Ant kėdžių palaikių 

Lyg užsispyrę 
Realybės rezistentai,
Pasiryžę 

Pasaulio beprotybei 
Atsispirt

Bent šiandien
Bent šįvakar
Bent dabar 

Bent tol, 
Kol žilas ilgaplaukis 
Ukrainietis 
Žadaną skaito arba Vitmeną, 
Arba abu kartu

Bent tol, kol ten, 
Palei pravertą langą,
Tas keistas susimąstęs senis 
Rymo

Klausydamasis taip, 
Lyg viską jau seniai žinotų 

Kas buvo, kas yra ir kas 
Dar bus 

Tyla 

Norėčiau būti paukštis medyje 
Arba katė, sau tyliai snaudžianti
Po tuo medžiu,
Ar vabalas, graužiantis
To medžio lapą

Bet kas, tiktai ne aš,
Ramybės vis nerandanti,
Paklaikusi 

Lyg tas pamišęs fotografas, 
Kurį vaikystėje sutikdavau 
Jaunimsody 

Norėdavęs įamžinti visus ir viską 
Dar ir dar, tik tam, 
Kad negatyvuose bandytų įžiūrėti, 
Kas mes esam ir kodėl 

Jo šmėkla vis dar blaškos 
Tarp suoliukų ir gėlynų 
Nerasdama atsakymų nei ten, nei šen 

Galop sustoja po senu medžiu, 
Kur aš nuščiuvus sėdžiu,
Ir klauso jo šakų tylos 

Išleistuvininkės 

Lydėjau alkanom akim
Jas, einančias pro šalį,
Tarsi nužengusias iš sapno 
Ryškiaspalves plazdančias naivias 

O kaip norėčiau aš kartu 
Pleventi, žaisti,
Nenujausti (et, tiek to…)

Bet mano kūnas žino

Jo neapgausiu,
Net jei nusipieščiau kitą veidą 
Be nerimo raukšlių 
Ir be šešėlių po akim 

O taip norėčiau atsisėsti 
Su tavim ant upės kranto, 
Bučiuotis ligi ryto, jausti degančias krūtis 
Ir nežinoti (et, tiek to…) 

Bet mano kūnas žino 

Moterystės įdagu 
Paženklintas, 
Apsunkęs, tirštas, 
Sukietėjęs, ištvermingas,
Skausmui, kaip ir meilei,
Atsparus 

O taip norėčiau 
Atsibudus naktį 
Vėl tave šalia atrasti 
Ir draskoma to uždrausto 
Smalsumo (et, tiek to…) 
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FraNK STaNForD

Frankas Stanfordas (1948–1978) – amerikiečių poetas, 
užaugęs Misisipės valstijoje, o visą gyvenimą pragyvenęs 
Arkanzase. Jį vadino „pelkynų Rimbaud“ ir „vienu iš didžiųjų 
mirties balsų“. Laikomas kultiniu poetu, bet nebuvo populia-
rus ar įtrauktas į kanoną. Jo kūrybą imta rimtai nagrinėti ir 
skaityti tik pastaruoju metu. Pernai išėjo ir jo kūrybos rinktinė 
What About This. Per gyvenimą spėjo išleisti 10 poezijos kny-
gų, 8 iš jų per paskutinius septynerius savo gyvenimo metus. 
Stanfordas nusišovė prieš savo 30-ąjį gimtadienį.

Visi, kurie mirę

Kai vyras sužino, kad kitas vyras
Jo ieško,
Nesislepia.

Nedelsia,
Nelieka nakčiai
Su žmona,
Nepaguldo vaikų.

Apsivelka švarius marškinius, tamsų kostiumą
Ir eina pas kirpėją,
Kad kitas vyras jį nuskustų.

Užsimerkia,
Prisimena save dar berniuką,
Gulintį nuogą ant akmens prie upės.

Tada paprašo ypatingo losjono.
Seniai išsirikiuoja prie krėslo,
Ir kirpėjas įpila truputį
Į kiekvieno delną.

Vyrų nuovargis

Senelė pasakojo: kai buvo jauna,
Žolė augo aukšta ir laukinė,
Nematydavai vyro raito ant arklio.

Laukuose ji įžiūrėdavo
Tris daržines,
Senas ir sukrypusias nuo darganos
Kaip ir jos vyrai.

Ji prisimena juos tamsoje,
Keikiančius gyvulius,
Ir kaip jie lipdavo iš lovos
Rytais,
Mirusią savo akių žolę
Sukrovę jai pašonėn.

Upės šviesa

Mano tėvas ir aš gulamės kartu.
Jis miręs.

Žvelgiame į žvaigždes, netyla vėjo
Švilpimas, jis suka naktį it vėdintuvą palubėj.
Tai mūsų namai.

Prisimenu darbą, slypintį jame
It kartumas persimonuose prieš šalną.
Įsivaizduoju jo turėtą baimę,
Žemę, tamsėjančią lietuje.

Dabar jis atsikelia.

Ir aš sapnuoju, kad žvelgia man į akis,
Stebi mane mirštant.

Šviesa, kurią regi mirusieji

Daugybė žmonių sugrįžta
Gydytojams jau išlyginus paklodes 
Ant jų kūnų
Ir išėjus paskambinti.

Jie miršta, bet jie gyvena.

Juos vadina mirusiais, išgyvenusiais mirtį,
Ir mano žmonės
Laiko juos sąžiningais ir išmintingais.

Jie išplaukia iš kūnų,
Nutupia ant lubų it drugiai,
Stebi aplink zujančių pastangas.

Gyvųjų vaizdai ir garsai
Išblėsta.

Gaudesys neskausmingai įtraukia juos
Po tamsos ratais.
Tolumoje
Stovi kažkas,
Moja žibintu it signalizuotojas.

Šviesa skleidžias balta gėle.
Tampa ryški, garsi it muzika.

Jie mato kadaise mylėtus veidus
Tikrų mirusiųjų, šie kalba jiems švelniai.
Jie mato tėvą, sėdintį laukuose.
Derlius nuimtas, jo pinta kėdė užadyta.
Ant kaklo jis pasikabinęs rankšluostį,
Dvelkia losjonu.
Jie mato motiną,
Stovinčią už jo su žirklėmis.
Pučia vėjas.
Ji kerpa jo plaukus.

Mirusieji pasakoja šias istorijas
Gyviesiems.

Gyvenimas su mirtimi

Kadaise pas mus atvyko vyras
Su dukteria
Atvyko vakarop
Furgonu

Gabenosi baltą pianiną

Paprašė tik pasilikti nakčiai
Kambario ir gulto
Sakė išmėš tvartą

Iki aušros spoksojau pro langą
Skaičiavau persikus

Kambarinė davė man skudurų
Karštam puodui kavos
Kurį turėjau jiems nunešti

Dar nebuvau nė pamelžęs
Nė padainavęs žuvims
O jie jau sukrovė maišus su mėšlu
Pagalando visus įrankius

Nuėjau prie vandens siurblio
Radau dukterį ten skalbiant

Ji tarė: mirtis neišdrįs paliesti
Nė plauko ant mūsų galvų

Tu

Kartais miegodami paliečiame
Kitos moters kūną
Ir nubundame,
Ir atpažįstame pirmąsias naktis
Su vasarotojais
Mūsų vaikystės trijų aukštų name.
Ką gi prisimenam,
Tamsiausius plaukus, šukuojamus
Priešais tamsiausią veidrodį
Tamsiausiame kambaryje.

Mirtis ir atmintis

Kai vargingos moterys mirdavo,
Šarvotojas anksti užvoždavo karstus
Ir nustumdavo jas į kambarį
Nukirpti.

Mudu su broliu tai žinojome.

Todėl kai jie pasiėmė seserį,
Pasislėpėme vieną naktį laidojimo biure
Ir laukėme, kol vyras
Papietavęs sugrįš
Su žirklėmis.

Girdėjome jį švilpaujant.
Kitoje salėje jis kirpo nuo berniuko drabužius.
Jis mazgojo kūną.

Buvo ir kitų lankytojų.
Atėjo motina su dukterimi
Išmainyti
Savo plaukų į karstą.

Mano brolis sakė: negerai,
Kad turtingieji gyvena 
Sau ir dėvi gražiuosius mirusiųjų plaukus.

Aš žinojau, ką daryti,
Žinojau.

Vertė Marius Burokas

Mariaus Samavičiaus piešinys
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TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

Undinės radzevičiūtės kūryba (i): nustebink skaitytoją
„Strekaza“

Pirmojoje knygoje Undinė Radzevičiūtė patraukė skai-
tytojų dėmesį savo tiesmuku ir provokuojančiu tonu. Ji tai 
padarė jau nuo pat viršelio rėždama į akis, kad nemylėjo lie-
tuvių kalbos, jos komisijos, nerašo darbininkų klasei ir pan. 
Be to, knygoje randame į lietuvių kalbą neišverstų rusiškų ir 
lenkiškų sakinių, pats pavadinimas irgi rusiškas.

Viena pagrindinių sąvokų, apibūdinančių knygos „Streka-
za“ ašį, – tautybė. Tai lietuviai, žydai, rusai, japonai, kinai, 
anglai ir t. t. Pavyzdžiui, bevardė pagrindinė veikėja sako: 
„Matėt, kaip buvo nugriauti du Amerikos dangoraižiai? Visi 
matė. Norėčiau pamatyti tai arabų akimis“ (p. 9). Tai galima 
suprasti kaip raktą į tautybės sąvokos įprasminimą – tautybė 
kaip perspektyva, kaip požiūrio taškas. Pavyzdžiui, mums, 
lietuviams, gali keistai skambėti žydų ar lenkų kalba, nes ji 
turi savo skambesį. Mes savojo nejaučiame, nes neturime 
išorinės perspektyvos, nesugebame pažiūrėti į save iš šalies. 
Taip pat jaučiamės sau negražūs kaip ir pasakotoja. Manau, 
tai priežastis, kuri paaiškina gėrėjimąsi kitomis tautybėmis: 
ar tai būtų aklas susižavėjimas egzotiškomis Kinija, Japonija 
ar grėsmingai artima Rusija. Galbūt dėl sunkumų lokalizuoti 
erdvėje žydus, kurie pasklidę po visą pasaulį, jais nesižavi-
ma, iš jų šaipomasi. Kūrinyje netgi nėra aišku, kuriame bute 
jie gyvena, todėl vadinami tiesiog senaisiais namo gyvento-
jais. Susidaro paranojiškas įspūdis, tarsi namas priklausytų 
jiems. O mes (tapatindamiesi su pasakotoja) liekame tik nuo-
mininkai. Noriu pasakyti, kad matau šį daugiabutį, kuriame 
ir vyksta didžioji dalis veiksmo, kaip tautų spintą, kurioje 
tautos nesimaišo tarpusavyje (tai jau būtų tautų katilas), bet 
kiekviena turi savo lentynėlę – butą.

Ilgainiui tampa aišku, kad dėmesio centre vis labiau at-
siduria pasakotojos ir naujo namo gyventojo Arsenijaus 
Toporovo santykiai, knygos pabaigoje jie tampa kūrinio kul-
minacija.

Pasakotojos kelionė į Angliją suteikia tam tikro nenuose-
klumo, nes buvo galima tikėtis, kad viskas vyks uždaroje na-
mo erdvėje, įterpiant trumpus vaizdelius iš pasakotojos darbo 
ir pokalbių su psichiatre. Tokį kūrinį būtų galima įvardinti 
„kaimynų apysakos žanru“ ir statyti į lygią gretą su Sauliaus 
Šaltenio „Riešutų duona“, kur taip pat pasakojama kaimynų 
meilės istorija. Tačiau kelionė į Londoną pažeidžia teksto 
jau sukurtą uždaros erdvės pojūtį. Taip pat kyla įspūdis, kad 
rašytoja neapsisprendė dėl to, kas turėtų būti kūrinio ašis: 
„tautybių paradas“ ar pasakotojos santykiai su Toporovu. 
Nors abi siužetinės linijos yra efektyvios, o kūrinys ir šiaip 
nepretenduoja į nuoseklų dėstymą, norėtųsi aiškesnio rašy-
tojos pasirinkimo. Problema čia ne ta, kad šios dvi siužetinės 

linijos nedera tarpusavyje, ne ta, kad jos negali būti vienodai 
svarbios, o ta, kad viena jų staiga išstumia kitą: Arsenijus 
Toporovas ir kiti kaimynai kelionės į Angliją metu pamiršta-
mi, ir dėl to pabaiga atrodo kiek skubota, ne iki galo įtikina 
staigus pasakotojos įsitraukimas į naujojo kaimyno gyveni-
mą. Čia jaučiamas rašytojos karštakošiškumas, lengvabūdiš-
kumas. Tiesa, tas pats rašymo manieros lengvabūdiškumas, 
rodos, ir patraukia skaityti šį juodojo humoro romaną.

Pirmąja knyga Radzevičiūtė į lietuvių literatūrą įžengė 
tvirtai pasikausčiusi. Ėmėsi ganėtinai jautrių tautybės stereoti-
pų ir šiuolaikinės moters dvasinės krizės temų. Ir padarė tai 
iki galo, nedvejodama, išlaikydama tiesmuką toną ir pasitei-
sinimų nepripažįstančią manierą. Jei rašyti, tai rašyti taip! 
Tekstas gyvybingas, įtraukiantis. Tikrai knyga ne eilinė, ji 
turi savo energijos užtaisą, kuris gali greitai sprogti skaity-
tojo sąmonėje ir įrašyti Radzevičiūtės pavardę net ir ilgiems 
septyneriems metams taip, kad ir jiems praėjus norėtųsi imti 
į rankas 2010�aisiais pasirodžiusią antrąją knygą.

„Frankburgas“
„Strekaza“ labiausiai nustebino rašymo tonu ir teksto 

gyvybingumu, o antroji, ko gero, pasirinkta tematika. Ap-
rašomas vienos įmonės vidaus gyvenimas, pagrindinis vei-
kėjas – Frankas Burgas – vokietis, turintis (kaip ir dauguma 
šios tautybės žmonių) ne visai suvestų sąžinės sąskaitų su 
Antrojo pasaulinio karo įvykiais. Turiu pripažinti, kad toks 
derinys (šiuolaikinė įmonė, biuras ir tautybės lemiama iden-
titeto problema) skamba keistai. Kyla klausimas, ar apskritai 
verta į tai gilintis. Matyt, galima sakyti, kad bendras var-
diklis čia turėtų būti individo paaukojimas didesnio gėrio 
labui: biure individualumas aukojamas komandos dvasiai, 
kare – valstybei. Turi būti lojalus, kitaip gali būti apkaltintas 
išdavyste, parsidavimu konkurentams arba kitai šaliai. Taigi 
„Frankburge“ galima įžvelgti plėtojamą individo ir grupės 
priešpriešos temą.

Vis dėlto, nepaisant įdomiai parinkto temų derinio, skai-
tant burnoje lieka prėskas skonis. Apima įspūdis, kad visa 
tai niekur neveda. Tarsi tai tebūtų rašymo treniruotė, visai 
neprastai išminkytas molio gabalas, kuriam, deja, niekas ne-
įpūtė gyvybės. Amatininko, ne menininko produktas.

Mano nuomone, „Frankburgas“ su „Strekaza“ turi mažai 
ką bendro, tačiau norėdama ar nenorėdama rašytoja pati lyg 
ir paskatino skaitytojus lyginti šiuos du kūrinius. Jie abu 
trumpos apimties juodojo humoro romanai. Knygos viršely-
je taip pat bandoma skaitytojus intriguoti, tačiau perskaičius 
knygą tai veikiau primena bandymą imituoti „Strekazos“ 
provokaciją. Rašoma, kad knyga socialiai pavojinga. Ką 

tai turėtų reikšti? Ir kuriai knygai šis epitetas tinka labiau?.. 
Taip pat atrodo, kad pirmame „Frankburgo“ skyriuje bando-
ma sukurti aliuziją į „Strekazą“: pateikiama dainelės ištrau-
ka darkyta lenkų kalba, labiau tinkanti pirmajam romanui, 
kuriame tokios rusų ar lenkų kalba parašytos eilutės, kaip 
minėta, netgi neišverstos į lietuvių kalbą. Čiagi jos ne tik iš-
verstos – tolesniuose skyriuose jų apskritai nerasime. Todėl 
kyla įspūdis, jog Radzevičiūtė norėjo pabrėžti, kad ji tikrai ta 
pati rašytoja, kuri parašė knygą „Strekaza“. Šitai primena ir 
tautiškumo svarba, pagrindinio herojaus kilmės aprašymas 
pirmame skyriuje. Deja, toliau romane nieko panašaus ne-
rasime. Skaitytojas priverstas sekti, kaip bando susijungti į 
vieną darinį dviejų biurų komandos. Pati savaime tai tikrai 
nėra įdomiausia siužetinė linija ir nieko keisto, jei kartais 
gali būti šiek tiek nuobodoka skaityti. Turiu pasakyti, jog 
Undinė Radzevičiūtė padarė didžiulį darbą, kad iš tokios 
medžiagos išspaustų sunkiai, tačiau tikrai skaitomą ir reko-
menduotiną gaminį.

Kalbant apie personažus, tekste neradau nė vieno, ku-
ris man rūpėtų. Taip tiesiog paprastai rūpėtų kaip žmogus 
žmogui. Frankas Burgas nepasirodė įsimintinas veikėjas, jo 
kolega biure Landertingeris bent jau sugebėjo su trenksmu 
išeiti: žaisdamas vandensvydį įmonės vakarėlyje nepakluso 
nerašytai taisyklei, kad „naujam bosui reikia nusileisti“. O 
Frankas Burgas – vienas tų personažų, kurie tiesiog sukurti 
nešti romano naštą, bet ji tikrai ne jų jėgoms. Romano „Stre-
kaza“ pagrindinė veikėja ir buvo pasakotoja, todėl buvo ga-
lima žavėtis jos taiklia kalbėjimo maniera, o čia Frankas tėra 
po pasakotojos sparneliu saugomas žaislinis žmogeliukas. 
Pasakotoja daro su juo ką nori, tačiau tai visai nežavi, nes 
jėgos aiškiai nelygiavertės.

„Frankburgas“ nepasižymi tiesmukumu ar įžūlumu, ku-
riais Radzevičiūtė sužadino skaitytojų lūkesčius pirmajame 
romane. Šis atrodo kur kas labiau apskaičiuotas, rašomas jau 
ne tiek socialinės provokatorės, o architektės, kuri, tiesa, yra 
ganėtinai šelmiška, tačiau prognozuojama. Taigi sunku žiū-
rėti į antrąjį romaną kaip į tvirtai sukaltą, turintį savo vertę 
nepriklausomą tekstą. Jau susipažinus su rašytojos pirmuo-
ju romanu, antrasis apmaudžiai nublanksta. Radzevičiūtės 
talento gerbėjai, be abejo, gali žavėtis šmaikščia, ironiška 
biuro gyvenimo parodija. Tačiau susidaro įspūdis, kad rašy-
toja taikėsi į kai ką daugiau. Spėčiau, kad šio kūrinio tiesiog 
reikėjo kaip naujo (po septynerių metų pertraukos) atskaitos 
taško rašytojos kūrybiniame kelyje, nuo jo atsispyrusi ji žen-
gė toliau.

– JUSTINAS DIžAVIČIUS –



2017 m. vasario 24 d. Nr. 4 (1260) 11ŠIAURĖS        ATĖNAI PROZA

Geras sūnus
Jūs, be abejo, pažįstate tuos tamsius tylius žiemos vaka-

rus, kuriuos jau būtų galima laikyti vėlia naktimi, jei ne ju-
dėjimas gatvėse, primenantis darnią skruzdėlyno netvarką. 
Buvo vienas tokių vakarų, bet po dvidešimties minučių, kai 
laikrodžiai rodys maždaug 19:23 – sakome „maždaug“, nes 
vieni laikrodžiai linkę skubėti, o kiti atsilieka, – gatvėje ūmai 
nugriaudės garsus pokštelėjimas ir kažką išpils prakaitas. 

Bet šiuo metu, tarkime, septintą valandą vakaro, gatvėmis 
iš lėto šliaužia automobiliai ir troleibusai, apšviesdami len-
telę su numeriu mašinos, kuriai jau ilgai važiuoja iš paskos. 
Keleiviai sėdi ir stovi, apsitūloję šalikais, vilkintys žiemines 
striukes, sušalusiais pirštais maigo telefonus, žiūri pro lan-
gą pavargusiomis akimis, vengia žvilgsnių, ieško žvilgsnių, 
skaito prietemoje, snaudžia ir išlipa. 

Grupelė paauglių šūkauja dykame apsnigtame lauke ne-
toli gatvės, mėtosi gniūžtėmis, kemša vieni kitiems sniegą 
už apykaklių, kvatoja ir šypsosi su valiūkiška klasta, įžūliai, 
beveik kaip jauni satyrai. Prie šviesoforo stovi pusė tuzino 
namo skubančių miestiečių, trypčioja, pučia karšto oro tumu-
lus į tamsų miesto dangų ir laukia žalio šviesoforo signalo. 
Netrukus jis nušviečia dryžuotą perėją ir žmonės išsibarsto 
skirtingomis kryptimis nelyginant snaigės pakilus vėjui. 

Jokūbas, pagal profesiją pianistas, po ilgos repeticijos eina 
namo. Kirsdamas gatvę aplenkia moterį, šaltyje be pirštinių 
nešančią pirkinių maišelį. Jam gaila sausų, suskeldėjusių 
jos rankų. Jis sugniaužia ir vėl atgniaužia pirštus, nusišyp-
so – šiandien skambino gerai, su įkvėpimu, nedarė klaidų. 
O namie jo laukia žmona ir sūnus. Visi trys sėdės prie stalo 
ir valgys vakarienę. Apsikeis dienos naujienomis, vienas ki-
to išklausys be didelio susidomėjimo. Pokalbis, matyt, bus 
vangus, žodžiai – persmelkti dienos nuovargio. Jokūbas nu-
trauks užsitęsusią tylą lyg tarp kitko pranešdamas, kad šeš-
tadienį skambins solo partiją. Sūnus šypsosis nudūręs akis, 
paskui susidrovėjęs pusbalsiu jį pasveikins. Žvilgčios į tėvą, 
kuriuo didžiuojasi. Žmonos veidas per vieną mirksnį pragie-
drės, ji suplos rankomis, gal net pakils nuo stalo, prieis ir 
jausmingai pakštelės jam į skruostą. Jokūbas tik numos ran-
ka, „juk tai menkniekis“, bet jie visi žino, kad tai netiesa, kad 
jam tai svarbu, kad kiekvieną kartą jis skambina lyg pirmą. 
Vėliau, kupinas mieguistos ramybės, jis lauks vakaro žinių 
skaitydamas naujienas internete, gurkšnos arbatą, mintyse 
ims planuoti vasaros atostogas, vėliau vėl permes akimis 
naujienų portalus, norėdamas patikrinti, ar neįvyko per pas-
tarąjį pusvalandį kokia nors nelaimė čia ar kitame pasaulio 
krašte, apie kurią reikia žinoti kiekvieną smulkmeną, nes ji 
rytoj bus visur aptariama. Ir žinių pranešėjai jam neturės ką 
pasakyti – jis pats viską žinos.

Perėjęs gatvę Jokūbas sulėtina žingsnį, žvilgteli į laikrodį – 
šis rodo dvidešimt minučių po septynių. Išsuka iš šaligatvio, 
einant skersai lauko bus greičiau, pagalvoja ir traukia raktus 
iš kišenės. Jie išslysta iš pirštinėtos rankos ir suskimbčioję 
krenta į sniegą. Jokūbas pasilenkia jų paimti. Metalas blizga 
sniege išraustoje duobutėje. Staiga pasigirsta nekantrūs per-
spėjantys šūksniai. 

Kai supranta, kad šūksniai skirti jam, jau per vėlu – plyks-
teli balta šviesa, prie pat pasigirsta sprogimas. Jis praranda 
nuovoką, nieko nebėra, tik tolumoje žybsinti raudona švie-
soforo akis. 

Paauglių grupelė, į kurią jau buvome atkreipę dėmesį, be 
žado spokso į sužeistą vyrą. Tai trunka tik akimirką. Lukas 
stovi išsižiojęs, galvoje vis dar aidi petardos sprogimas, ku-

rį kuo toliau, tuo atkakliau gožia mintis – bėgti. Ir nė pats 
nepajunta, kaip pasileidžia bėgti, širdis daužosi pakulnėse, 
gerklėje kaupiasi ašaros, šalikas smaugia, veržia jį kaip kil-
pa. Nieko negalvoja, prieš akis vis dar mato paleistą petardą 
ir staiga tamsoje išryškėjantį tėvo veidą. Jam užima kvapą. 
Sustoja atsitokėti. 

Pirma girdėjo per sniegą girgždančius draugų žingsnius, 
jų šnopavimą kairėje ir dešinėje, bet dabar jis buvo likęs vie-
nas. Jie išsilakstė į skirtingas puses. „Bailiai“, – pagalvojo 
Lukas ir vėl pasileido bėgti. Bet krūtinę dabar kas lyg geleži-
nėmis grandinėmis būtų suveržęs. Vėl sustojo. Jam norėjosi 
verkti kaip mažam berniukui, norėjosi grįžti ir padėti tėvui 
pareiti namo, bet graužiantis kaltės jausmas sulaikė jį vieto-
je. Akyse kaupėsi ašaros. Kas dabar bus? Bandė įtikinti save, 
kad nieko blogo nenutiko. Bet negera nuojauta, spaudžianti 
krūtinę, kaltė, sunki kaip akmuo, niekur neišnyko, veikiau 
leido šaknis vis gilyn. 

Jis apėjo ratą aplink kvartalą, bijodamas grįžti namo. Tada 
antrą. Trečią ratą žingsniavo jau mechaniškai. Vėliau sukda-
mas iš gatvės į gatvę nuklydo iki pamiškės. Aukštos pušys 
tiesė snieguotas galvas į dangų, kur ne kur miško keliuko 
pakraščiuose išsibarstę pliki krūmai ir didelės baltos pusnys 
miško aikštelėje. Viskas aplinkui žibėjo laumių taukais. 

Jam labiau patiko matematika nei muzika. Buvo jai gabus, 
iš tiesų ją išmanė. Tėvas jį traukdavo per dantį, žinoma, nie-
ko bloga nenorėdamas, bet Lukui vis tiek būdavo nesmagu. 
„Aš niekada nemokėjau matematikos“, – jam vaidenosi, kad 
tėvas taip sako ne be pasididžiavimo, ir tai jam buvo keista. 
O Lukui matematika patiko. Patiko tvarka, patiko tai, kad 
kiekvienas uždavinys išsprendžiamas ir kad lygtyse nežino-
mieji visada randami. Norėjo įtikinti tėvą ir motiną, kad be 
matematikos nebūtų jokios muzikos, kad nei poezijos, nei 
dailės be jos nebūtų, bet jie lyg užsispyrę kartodavo tą pa-
slaptingą žodį „įkvėpimas“ – Lukas nežinojo, ką atsakyti. 
Įkvėpimas buvo tikėjimo reikalas. Tiki arba ne. 

Jis nebejuto kojų, girdėjo tik kaip folija gurgždantį sniegą 
po jomis. Sunkios mintys buvo gerokai nukamavusios. Šiek 
tiek svaigo galva. Lukas sustojo ir apsidairė. Buvo vienui 
vienas. Beveik su įsiūčiu nusitraukė pirštines ir atsitūpęs pa-
nardino rankas sniege. „Pianistas be pirštų!“ – pasigirdo liūdno, 
graudaus juoko lydimas tėvo balsas kažkur už nugaros, Lu-
kas krūptelėjo ir jam vėl skaudžiai sudiegė širdį. 

Svetainėje stovi didelis juodas pianinas. Tėtis dažnai juo 
skambindavo, o mama pritardama dainuodavo – ne tik tada, 
kai pasitaikydavo priimti svečių, bet ir patys vieni, savo ma-
lonumui. Jų akys žibėdavo, kai per pauzes žvilgtelėdavo vie-
nas į kitą. Kartais svečiui užtekdavo pareikalauti: „Turkišką 
maršą!“ ir tėvas nė nemirktelėjęs pradėdavo skambinti. Lu-
kas nepaprastai juo žavėjosi. Bet pats skambinti neišmoko. 
Tėvas jį mokė, bet po kurio laiko jiedu kapituliavo. Prisimi-
nė griežtus ir negailestingus tėvo žodžius, kuriuos jis pasa-
kė netekęs kantrybės, kai pusę dienos praleido mokydamas 
sūnų: „Tu neturi klausos.“ Jie smigo skaudžiai į širdį. Vėliau 
dar keletą kartų abu sėdėjo prie pianino, bet tėvas ėmėsi jį 
mokyti nekantriai, abejingai, lyg nujausdamas, kad nieko 
iš tų pamokų neišeis. Lukas matė jo apmaudą. Muzikanto 
sūnus, neturintis klausos, nesugebantis atskirti do nuo mi. 
Muzikos analfabetas, nemokša. 

Praėjo nemažai laiko, pirštus ėmė gelti, jie pamėlynijo ir 
ištino. Kai pradėjo mausti kaulus, jis ištraukė rankas iš snie-
go ir susibruko į kišenes. Pasidarė lengviau. 

Kai grįžo, namai buvo tušti. Prieškambaryje palikta degti 
šviesa, prie batų nukritęs tušinukas. Atrodė taip, lyg kas būtų 
greitosiomis išskubėjęs iš namų. Ant spintelės Lukas rado 
mamos raštelį, bet neprisivertė jo perskaityti. Atgrubusiais ir 
ištinusiais pirštais sunkiai nusitraukė kepurę ir pirštines, sti-
priai truktelėjo už šaliko ir nusivilko striukę. Sudėjo delnus 
į rieškučias ir papūtė, kad sušiltų, bet pirštai liko lediniai. 
Pasidarė panašūs į adatų pagalvėles. Putnūs ir rambūs. 

Nenusirengęs atsigulė į lovą ir užsitraukė ant galvos ant-
klodę. Širdis nustojo baladotis, nerimas ir baimė buvo nu-
sileidę aukštu žemiau – į pilvą. Nors rankos ir dilgčiojo, 
neilgai trukus jis kietai užmigo. 

Atsibudo prieš suskambant žadintuvui. Virtuvėje tarškėjo 
lėkštės, girdėjosi jaukus kasdieniškas pašnekesys. Ir viskas. 
Lukas jautėsi mažumėlę sutrikęs. Ryto jis laukė kitokio. 

Pravėrė virtuvės duris, tvokstelėjo blynų ir karštų riebalų 
kvapas. 

– Labas rytas. Anksti atsikėlei. 
– Išgirdau balsus. Kas vakar nutiko? Kodėl jūsų nebuvo 

namie? 
– Neradai raštelio? Nieko ypatingo, – tarė tėvas, gūžtelė-

jęs pečiais, bet jį išdavė vylinga šypsena, – mažas nuotykis. 
Vakar visai šalia manęs sprogo petarda. 

– Važiavome į ligoninę. Bandžiau tau prisiskambinti, bet 
tu neatsiliepei. Gydytojas sakė, kad tėčiui pasisekė, – ma-
ma pripylė vandens į virdulį, pastatė virti ir spustelėjo tėvui 
petį.

– Atsipirkau vos keliais nubrozdinimais, – tarė tėtis, rody-
damas į pleistrą ant skruosto. 

– Ir išgąsčiu. 
– Taip, – nenoriai pridūrė jis, – ir išgąsčiu. 
– Kaip gerai, kad nieko rimto! – tarė Lukas sėsdamasis 

prie stalo ir su palengvėjimu atsiduso. 
Jokios tragedijos neįvyko. Jis tik per daug įsijautė, per 

daug įsibaimino – be reikalo. Niekada apie tai nekalbės, nie-
kada neprisipažins, kad jis neapskaičiavo trajektorijos, kad 
metė petardą per toli, per stipriai ir per daug į kairę. Pats 
pamirš, kad tai apskritai buvo jo darbas, ta nelemta kreivai 
mesta petarda. 

Aušo gražus rytas. „Galbūt reikėtų pradėti mokytis groti, 
pavyzdžiui, gitara, – dingtelėjo Lukui, žvilgtelėjus į šviesius, 
nieko nenutuokiančius tėvų veidus, – jeigu turėsiu užsispyri-
mo...“ Bet jis nespėjo užbaigti minties. 

Mama, sėdinti priešais, staiga aikteli. Šaukštas jos ranko-
je sustingsta ore. Akimirka tylos. Nuo šaukšto ant klijuotės 
varva mėlynių uogienė. Vanduo virdulyje ima burbuliuoti, 
cakteli mygtukas ir virdulys išsijungia. Niekas nesikelia iš-
pilstyti vandens į puodelius. Mama žiūri jam tiesiai į akis ir 
persimainiusiu balsu klausia: 

– Lukai, kas tavo rankai?
Jis sulaikęs kvapą pažiūri į tėvą – šis apstulbęs. Išsigan-

dęs ir susirūpinęs žiūri ta pačia kryptimi. Tikriausiai neran-
da žodžių. Lukas ištiesia rankas. Nė kiek nenustemba, užtat 
vakarykštis nerimas vėl blaškosi krūtinėje. Jo pirštai – per 
naktį jie pasidarė mėlyni, vietomis beveik juostelėję. Akių 
kampučiuose jam renkasi ašaros ir jis negalėdamas atsiste-
bėti beveik linksmai nusikvatoja. 

– GINTARė BERESNEVIČIŪTė –

Nėra nereikalingų žodžių ir bandymo vaidinti, imituoti 
poeziją. Čia dozė gryna. Aušra stumdo tik gerą, tik švarų, 
tik aukščiausios rūšies. Ji beprotiškai reikli sau. Man labai 
patinka, kad dauguma tekstų trumpi, telpa į puslapį, skaitant 
lengva išlaikyti dėmesį. Be kitų pranašumų, jais galima pa-
togiai pasidalinti feisbuke, o tai autorė mėgsta – ir teisingai. 
Nes poezija – organiška gyvenimo dalis, o ne sterilių erdvių 
dekoracija.

Justi ypatingas, net šiurpus jautrumas aplinkai, savęs iš-
gyvenimas nelyginant mažiausio garso, galinčio netikėtai 
nuaidėti labai toli, tarsi mažiausio akmenuko, kuris gali 
sukelti didžiulius ratilus akimirkos ežere. Iš to net šiurpaus 
jautrumo kyla magijos momentas: to mažo akmenuko galia. 
Tačiau nežinoma, kur gali nuvesti staiga atrasta šiurpi jėga. 

Pati subjektė tos galios baiminasi, nes jos ribų nejaučia, kaip 
eilėraštyje apie kostelėjimą autobuse pavadinimu „תבש“.

Išryškėja būties ribų nebuvimo pojūtis, „viskas įmanoma“ 
būsena, tuo pat metu prisileidžiant nesaugumą, nesvarumą. 
Ribos dingsta. Ir tai tiesa ne tik eilėraštyje. Tai laisvė, bet 
baisu, apima kosminis šaltis – kaip žiemos naktis, kai 30 
laipsnių šalčio. Paprastai, kai esi atbukęs, išmokęs nebūti per 
daug jautrus, tos ribos, sienos tampa įprastos, todėl atrodo 
patvarios – iš jų sudaryta kasdienybė, mūsų darbai, mes. Bet 
kartais akimirką pasirodo, kad jų nėra. Ir iš tikrųjų jų nėra. 
Bet be įprasto pasaulio ir įprasto savęs labai sunku: sunku 
vykdyti pareigas, būti efektyviam, uždirbti pinigus ir t. t. 
Mes esam aptrupėjusios sienos.

Veriantis šiurpaus gyvenimo, kuriame esame panardinti, 
taisyklių brutalumo ir laiko diktatūros išgyvenimas išspjau-
namas itin aštriais, agresyviais įvaizdžiais („supjaustysiu 
tavo veidą / naktie / išlupsiu akis / ir sulesinsiu / juodiems 
paukščiams“). Natūralistinės žiaurios scenos primena 
Lautreamont’ą. Yra stulbinančiai atvirų tekstų apie ėdan-

čius kompleksus, jų nugalėjimą (arba ne), kaip „Mokiausi 
drąsos“. Poezija čia kaip priemonė išsiaiškinti, pajusti ir 
perteikti tai, kas svarbu: justi nenumaldomas noras atrakinti 
laiką, meilę, santykius, įpročius, kasdien tariamus žodžius, 
galimybes ir ribas, gyvenimą kaip tokį. 

Daug tekstų atvirai asmeniški, iš numanomų ar tikrai pa-
tirtų situacijų – „kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?“ ar-
ba tekstas apie vakarėlį leidykloje, kuris iš tikrųjų buvo. 
Dauguma eilėraščių realistiniai, žemiški, konkretūs, nors 
ištobulinta rašymo technika ir pavojinga, erdvę plečianti, 
išvirkščią situacijų pusę parodanti vaizduotė padeda sukurti 
visai priešingą pirminį įspūdį. 

Ką dar norėjau pasakyti: sveikinu, Aušra, tave pačią, taip 
pat Lietuvos ir pasaulio poeziją su puikia nauja knyga! 

– AIRA LEONIDOVNA –

Jeigu nustotume vaidinti save
Atkelta iš p. 6
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Vakarų vėjai
Iš atsiminimų romano

Muzika buvo tarsi atskira, su niekuo nesusijusi mano 
gyvenimo ląstelė. Bet tai skamba paradoksaliai, nes įvai-
rios muzikos ir garsų aplinkoje buvo daug. Šiandien var-
giai kas gali įsivaizduoti, kad kiekvienuose namuose, kaip 
šiandien televizorius, būtinai turėjo būti vadinamasis ra-
dijo taškas – tokia didelė juoda lėkštė, transliuojanti vieną 
vienintelę stotį: Maskvoje – Maskvos, Vilniuje – Vilniaus 
su integruota rusiška programa. Tų „lėkščių“ visur buvo 
pilna: visose įstaigose ir namuose, stotyse, traukiniuose, 
laivuose, mokyklose… Per radijo tašką, liaudies vadina-
mą „govorilka“, įžymus gražaus sodraus balso radijo dik-
torius Levitanas paskelbė žinią apie karo pradžią, ir tas 
pranešimas tam tikrom progom būdavo kartojamas kaip 
istorijos faktas. Radijas švietė, „lavino“ politiškai, skleidė 
valstybei naudingas žinias, o tarpuose – ir muziką. Tos 
muzikos buvo daug – nuo rusų ir Vakarų klasikos (aišku, 
griežtai atrenkant, atsijojant pelus nuo grūdų), įvairių tau-
tų liaudies muzikos iki rusų estrados, kuri nuo pokario, 
kai dominavo karo metų dainos, atliekamos populiarių 
dainininkų Klaudijos Šulženko ir Leonido Utiosovo, po 
truputį keitėsi, užleisdama vietą tėvynę ir partiją, darbo 
pirmūnus ir kosmonautus šlovinančioms dainoms. Daž-
nai skambėdavo bravūriški armijos chorai, kariniai dūdų 
orkestrai, rusų kino filmų melodijos...

„Atšilimo“ metais į rusų ir mūsų estradą po truputį pra-
dėjo skverbtis vakarietiškos estrados dvasia. Po užsienį 
važinėjantys muzikos mėgėjai stengėsi, nors ir griežtai 
muitininkų kontroliuojami, atsivežti plokštelių, įrašų, ku-
riuose skambėjo Édith Piaf, Dassino, Aznavouro balsai… 
O kartais – net džiazas, sovietinėje spaudoje iki 7�ojo de-
šimtmečio vidurio tebevadintas „музыка диких“. Muzi-
kos gerbėjams jau buvo žinomi ir George’as Gershwinas, 
ir Glennas Milleris, ir kiti. Beje, nustebau, daug vėliau su-
žinojusi, kad maždaug tuo laiku Maskvoje vyko ir įslap-
tinti, nereklamuojami džiazo festivaliai, apie kuriuos net 
šios krypties muzikos mėgėjai kartais nesužinodavo. Ėmė 
atgimti, tik kita forma, dar 4�ajame dešimtmetyje buvę 
džiazbendai. 1965 metais grojo Georgijaus Garaniano 
vadovaujamas orkestras, jo muzikoje dar dominavo nuo-
sekliai plėtojama melodija. Džiazas atėjo vėlai ir galima 
suprasti kodėl: kai viskas buvo akylai stebima ir sekama, 
kaipgi perprasti, susekti improvizuojančio, laisvo, nenu-
spėjamo muziko mintis?

O Vilniuje? Pirmą saksofonininką dar, rodos, Stalino 
laikais, pamenu grojantį „Pergalės“ kino teatre prieš se-
ansą. Jei neklystu, jo pavardė buvo Šapsajus, o su juo 
armonika kartais grodavo dar studijuojantis Benjaminas 
Gorbulskis... Ir tik 1962�aisiais, kai Liudo Giros (dabar 
Vilniaus) gatvėje, „Žinijos“ patalpose, buvo atidaryta 
jaunimo kavinė�skaitykla, kurioje jau galėjai ne tik ka-
vos išgerti, bet ir pavartyti vieną kitą kaimyninių „de-
mokratinių“ šalių – lenkų ar čekų – žurnalą, vakarais čia 
ateidavo padžiazuoti Viačeslavas Ganelinas. Skambin-
davo noriai, bet nelabai ilgai, nors visi plodavo ir pra-
šydavo dar. Kartą, pamenu, jis atsistojo prie fortepijono, 
nusilenkė ir taip nuoširdžiai pasakė: „Gročiau, bet reikia 
namo. Ryt anksti į mokyklą.“ Kavinę, kurią tarpusavy 
vadinom „Pelėda“ (šitas pavadinimas organizatoriams 
komjaunuoliams nepatiko), gan greitai uždarė, nes joje 
kaupėsi laisvės dvasia... 

Muzika buvo didysis Maskvos stebuklas. Būtent muzi-
ka nematomais tiltais jungė mane su Lietuva, su Vilniaus 
filharmonija, konservatorija ir Palangos lauko estrada – su 
tomis vietomis, kur daugiausia muzikos buvo tekę klau-
sytis. Ateini į Maskvos konservatoriją ar Čaikovskio salę 
Majakovskio aikštėje, atsisėdi kur nors parterio gale, už-
simerki ir garsų tiltais tarsi persikeli namo. Namų ilgesys 
tirpo garsuose. Labiausiai mėgau vaikščioti į konservato-
riją, nes ji buvo arti mūsų instituto ir kažkuo priminė mū-
sų Filharmonijos salę. Ten viskas atrodė tikra – žmonės, 
aplinka, muzika. Viena atėjusi, ten niekada nesijausdavau 
vieniša, mažiau galvojau apie savo reikalus, išgyvenimus. 
Maskvoje teko klausytis ir tų įžymybių, kurios buvo apsi-
lankiusios Vilniuje, o Vilnių per pirmąjį pokario dešimt�
metį aplankė turbūt visi žymiausi rusų muzikai – Davidas 
Oistrachas, Leonidas Koganas, Danijilas Šafranas, Emi-
lis Gilelsas, Heinrichas ir Stanislavas Noihauzai, Igoris 
Bezrodnas, dažnai atvažiuodavo įspūdinga kerinčio balso 
dainininkė Zara Doluchanova… Ilgainiui konservatorijo-
je tapau „savu žmogumi“ – sveikinausi su durininkėm ir 
budėtojais, todėl kartais buvo įmanoma patekti net į per-
klausas ar repeticijas. 

Maskva su nerimu laukė didžiausio metų muzikinio įvy-
kio – Pirmojo Piotro Čaikovskio pianistų konkurso. Man 
regis, kelis leidimus gavau iš Piotro motinos, kuri mokėjo 
anglų kalbą ir turėjo ryšių Užsienio reikalų ministerijoje. 
Konkurso įspūdis buvo nepakartojamas! Per dvi dienas 
išklausiau keletą pianistų, tarp jų – antrą vietą laimėjusį 
smulkutį kiną Liu Shih�kuną (kai užsibaigė SSRS ir Ki-
nijos draugystė, girdėjom, kad chunveibinai jam išsukiojo 
pirštus!), o Vano �liburno klausytis teko tik po konkurso, 
Lužnikų stadione. Jis jau buvo paskelbtas konkurso laimė-
toju, ir tai buvo stebuklas – Rusijoje rusų kompozitoriaus 
konkursą laimėjo svetimtautis. Ir ne bet koks svetimtautis, 
o amerikonas! Į stadioną susirinko begalinė minia. Spūs-
tis, visuotinis nerimas – tuoj skambins garsenybė, gra-
žuolis, štai jis sėdasi prie fortepijono. Bet to skambinimo 
beveik neįsiminiau, tik pamenu jo grakščią, liauną figūrą, 
dailią šviesią garbanotą galvą, palinkusią virš klaviatūros, 
ir švokščiančių garsintuvų garsą. Ir, aišku, isteriją, kuri 
ištiko į sceną su gėlėmis atlėkusią ir Vanui ant kaklo pa-
kibusią „devušką“. Atplėšti jos buvo neįmanoma, padėjo 
darbuotojai, o publika buvo šokiruota! 

Beje, ir Piotras pasiskundė, kad namai jau tapo nebe jo 
namais: nuo lentynėlių ir sienų iš nuotraukų ir afišų į jį 
žvelgė Vanas �liburnas, kurį stačiai įsimylėjo jo motina 
Aleksandra Petrovna, didelė muzikos gerbėja ir žinovė. 
Visuotinę rusų meilę �liburnui galėčiau palyginti tik su 
meile Jurijui Gagarinui. �liburnas iš tiesų buvo žavus vy-
ras ir puikus pianistas, bet kaipgi tada su patriotizmu?

Tema „Maskva ir muzika“ yra plati ir įvairi. Pirmieji 
džiazo garsai Vilniuje įsiminė dar vaikystėje, po karo, kai 
mano sesuo vakarais nuolat sukiodavo apskritą mūsų se-
no „Philips“ firmos radijo rankenėlę. (Man regis, užsienio 
radijo stočių trukdžiai Rusijoje buvo sumanyti ir įrengti 
prasidėjus Šaltajam karui.) Slysdama per bangas kartais 
netyčia pagaudavo neatpažįstamus egzotiškus garsus, pa-
sažus, tokius ritmiškus, pagavius, tarsi kviečiančius kartu 
dainuoti ar šokti... Kai 1953 metų vasarą Palangoje kal-
bantis apie vakarykštį simfoninį koncertą Balys Dvario-
nas prie panašaus radijo sėdėdamas „pagavo“ švediškos 
stoties džiazą ir staiga paklausė, ar aš mėgstu tokią muzi-
ką, nedrąsiai pasakiau: „Tai aišku.“ O jis pagyrė: „Gerai. 
Kas tikrai mėgsta ir jaučia muziką, turi mėgti visokių žan-
rų muziką. Tik svarbu kokybė...“ 

Tačiau kartą įvyko įdomus dalykas: mano kursiokė Na-
taša supažindino su tokia Tania, studijavusia Maskvos uni-
versitete. Ji buvo judri, gyva, smalsi, turėjo daug draugų ir 
mėgo pažindinti vienus su kitais. Tai ji mus ir supažindi-
no su tokia gražia liūdna juodaake Olia iš inteligentiškos 
šeimos, kuri, Tanios žodžiais tariant, turėjo „stebuklingą 
plokštelę“. Tai buvo Gershwino „Žydroji rapsodija“, at-
vežta Olios tėvo, Rytų kultūros žinovo, iš Japonijos dar 
prieš karą. Olios tėvą, savaime suprantama, ištiko dauge-
lio užsienio kultūrų (ypač Rytų) žinovų likimas – jis buvo 
sušaudytas, o mes, pradžioj nieko nežinodamos, eidavom 
klausytis svaiginančių bliuzo garsų. Olia žinojo, ko mes 
ateidavom: „A, tai jūs, sveikos. Aš tuoj“, – ir iš karto trauk-
davo iš etažerės plokštelę, rūpestingai išimdavo iš voko, 

šluostydavo ją nedidele seno aksomo skiautele ir dėdavo 
ant seno patefono; plokštelė sukosi, kartais tarkšteldama, 
bet garsas buvo gan švarus; muzika, lyg draudžiamas vai-
sius, kažkaip skaudžiai malonino, žeidė ir žadino ilgesį 
to, ko niekada nebuvai matęs ar nesi patyręs. O mes, lyg 
atlikdamos kokį ritualą, susėsdavom ant senos gėlėtos iš-
duobtos pliušinės sofos su minkšta atkalte, pariesdavom 
po savim kojas ir klausydavomės tylomis... Olia, nuleidu-
si liūdnas juodas akis, taip pat klausydavosi, bet mes su 
ja nesuartėjom, nesusidraugavom. Atrodo, jai mūsų drau-
gystės nereikėjo. Ji turėjo savo gyvenimą. Mus siejo tik 
ta plokštelė, nuostabioji rapsodija, Gershwinas ir tai, apie 
ką nebuvo kalbama. 

Nedideles džiazo muzikos ištraukėles galbūt nugirsda-
vome viename kitame užsienio filme, tų filmų, pradedant 
italų neorealistais, ekranuose daugėjo, ir mes po truputį 
pradėjom suvokti, kaip ir kuo gyvena dar visai neseniai 
įnirtingai koneveiktas Vakarų pasaulis. Įdomu buvo vis-
kas – kaip vaikšto, ką dėvi, ko klausosi, dėl ko išgyve-
na... 

O Duke’o Ellingtono orkestro teko klausytis kiek vė-
liau, Kaune, pas pažįstamus, kurie turėjo šiokį tokį ryšį su 
Amerikos lietuviais ir gaudavo plokštelių. Užkrečiantis 
svingas tikrai svaigino. Užsimerki ir klausaisi savo min-
čių, svajonių ir kančių atgarsio. Ta keista neįprasta or-
kestruotė ir tirštėjantys dūmai kambaryje svaigino labiau 
už vyną. Nemažai įrašų turėjo ir mano draugai Vilniuje, 
architektai Valė ir Eugenijus �ukermanai, su kuriais su-
sipažinau vėliau: �harlie Parkeris, Oscaras Petersonas, 
Dave’as Brubeckas, Dizzy Gillespie ir nuostabūs juoda-
odžiai dainininkai – jų ansambliai lydėjo visus mūsų su-
sitikimus. Garsai sklido iš griozdiškų magnetofonų, kurių 
juostos trūkinėdavo, dažnai tekdavo jas klijuoti. Užtat 
klijai, kaip įrangos dalis, visada būdavo po ranka. Prie tų 
techninių nesklandumų buvom pratę. 

Visai kito tipo muzika buvo užtvindžiusi Maskvą. Iš visų 
kampų skambėjo Bulato Okudžavos ir vėliau – Vladimiro 
Vysockio dainų įrašai. Dažniausiai mėgėjiški – oficialiai 
jie nebuvo įteisinti. Tipiškas vaizdas: nykus sekmadie-
nis, pustuštės gatvės ir tik pro atvirus langus visu gar-
sumu sklinda švokščiantis Vysockio balsas: „...и кто�то 
крикнул из ветвей: жираф большой – ему видней.“ 
Pamenu tokį vaizdą nedideliame Telegrafo skersgatvyje, 
kur gyveno mano draugai: magnetofonas stovi ant pirmo 
aukšto palangės prie alijošiaus ir jeronimo vazonų, greta 
jo sėdi treninguotas jaunuolis, „kaifuoja“ klausydamasis 
dievinamo bardo ir skleidžia tą „kaifą“ visai gatvei. Kiek 
kitokia, lyrinė ilgesinga nuotaika sklinda iš Okudžavos 
įrašų... Meilės žmonėms, ilgesio, liūdesio gelmė jo žo-
džiuose ir specifiniame, su niekuo nesupainiojamame 
balse: „возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по 
одиночке...“ Kiek čia nevilties ir tikėjimo! Dramatiška, 
nemeluota jo dainų gyvenimo meilė jaudino kiekvieną. 
Vėlyvais vakarais Maskvos kiemuose ant žemų vaikų 
aikštelės suolelių brązgino savo pigias gitaras kiemo vai-
kėzai, apsupti draugų, bandančių drauge atkartoti vieną 
ar kitą žinomą bardą... O jų Rusijoje tikrai netrūko. Tie 
ataidai dar nebuvo vulgarūs ar agresyvūs. Nors vis labiau 
darėsi madingas katorgininkų, kalinių folkloras. 

●

Čiuožykla buvo mano aistra. 5�ojo dešimtmečio pa-
baigoje, kai dar nebuvo jokių valdiškų čiuožyklų, sargai 
užliedavo nedidelį plotą mūsų gražiajame kieme Liudo 
Giros gatvėje 42. Tarp plikų krūmų ir malkų, sukrautų 
palei aukštą mūrinę kiemo tvorą, ledas žvilgėjo mėnuliui 
šviečiant ir atrodė lyg nedidelis ežeriukas ar kokia užšalu-
si kūdra. Aš buvau paaugliukė ir bijojau savo kiemiškiams 
pasirodyti juokinga, todėl čiuožti eidavau gan vėlai vaka-
re, kai nieko kieme nebūdavo ir galėjau mokytis – bandyti 
viražus į vieną ir kitą pusę, čiuožti atbula, staigiai pašo-
kusi apsisukti... Netrukus „Spartako“ (vėliau „Žalgirio“) 
stadione atsirado tikra didžiulė čiuožykla, ir ten pirmą 
kartą nuėjau su Tėvu. Jis, apsivilkęs kostiuminiu švarku, 
apsivyniojęs kaklą languotu vilnoniu šaliku, su savo sena 
prancūziška berete (specialių sportinių drabužių neturė-
jo), čiuožė elegantiškai, lėtai, mokėjo visokių figūrų ir 
mane išmokė kelių čiuožimo paslapčių, laikysenos bei 
valso žingsnių. Jo pačiūžos buvo švediškos, tikro plieno, 
prisukamos prie batų specialiais rakteliais – prieškarinės, 
atsivežtos iš Kauno. (Visai neseniai jas atidaviau Kauno 

Michail Trachman. Jaunimo ir studentų festivalis Maskvos 
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farmacijos ir medicinos muziejui.) Kai paaugau, čiuožy-
kla man tapo antraisiais namais. Tai matydamas, Tėvas ir 
man gavo nenaujas švediško plieno pačiūžas. Jos žvangė-
jo švariu garsu ir nerūdijo. Buvau išmokyta jas prižiūrėti 
ir niekada nepalikti šiaip numestų. Nušluostydavau alyva 
Tėvo medžiokliniams šautuvams sutepti. Muzika, ritmas, 
vėjas, kažkoks ypatingas kūno lengvumas, vėjo pakeltas 
klostytas sijonas, kurį visą valandą lyginai, ir plevėsuo-
jantis vilnonis šalikas...

Anuomet čiuožykloje buvo įprasta čiuožti dviese susi-
kibus sukryžiuotom rankom. Čia, kaip ir šokiuose, į porą 
galėjo pasisiūlyti ir nepažįstamas. Tokį čiuožyklos part�
nerį, su kuriuo beveik nesišnekėdavom, turėjau ir aš. Jis 
man savaip patiko, nors buvo gerokai vyresnis. Artėjant 
pavasariui, supratau, kad esu sunerimusi. Nors buvau įsi-
mylėjusi vieną berniuką iš mūsų kiemo, ta čiuožyklos pa-
žintis mane irgi jaudino. Pavasarį matydavau jį šlifuojant 
Gediminkę su draugu ir jaunom panelėm. Su viena klasio-
ke sutarėm pasekti juos ir taip atsidūrėm Jaunimo (dabar 
Bernardinų) sode. Mat vakarais ten specialioje aikštelėje 
vartų dešinėje vykdavo šokiai. Per garsintuvus skambėjo 
tipiška sovietmečio muzika – visokie padespanai, Duna-
jevskio valsai, žinomų sovietinių estradininkų Klaudi-
jos Šulženko, Leonido Utiosovo linksmos ir ilgesingos 
dainos, muzika iš populiarių sovietinių filmų: „сердцу 
хочется ласковой песни и хорошей большой любви...“ 
Mes, keturiolikmetės, stovėjom už akacijų krūmų ir pro 
šakas stebėjom šokančius. Nebūtume išdrįsusios atsistoti 
kur nors arčiau. Kai jie iš aikštelės nusileido parūkyti, iš-
girdau su savo panelėmis kalbantis rusiškai. Na, aišku, jie 
buvo atvykę rusai, darbininkai, nors jis kartais dar dėvėjo 
kareivišką kitelį be antpečių. Kokius tris kartus vakarais 
mes juos sekėm ir namo grįždavau labai vėlai. Vieną va-
karą Tėvelis atidarė duris jau chalatu apsivilkęs ir su savo 
ilga lakine šlepete rankoje... Ar tik ne dvyliktą nakties tie 
šokiai baigdavosi? Po konflikto namie į tą sodą nebevaikš-
čiojau. Tik kartais su kuo nors iš saviškių nueidavom ten į 
kiną. Jau nedaug kas šiandien prisimena, kad centriniame 
sodo take, apie vidurį, stovėjo Stalino paminklas, o už jo, 
man regis, medinis vasaros kino teatras. 

Bet mano pasakojimas iškrypo iš vėžių, o dar ne viskas 
pasakyta apie čiuožyklas. Nepaisydami artėjančio pava-
sario, čiuoždavom ir per balas, kol iš po pažliugusio ledo 
pasirodydavo žemė. Kartą palikau pačiūžas pas klasiokę 
Almą, gyvenusią prie pat stadiono; pas ją eidavom per-
sirengti, kad nereikėtų čiuožyklos rūbinės eilėje trintis. 
Jos seno, pajuodusio medinio namo pietiniais pašaliais 
jau kalėsi žibutės. Staiga dvelktelėjo pavasariu, o su juo 
dingo ir mano vaikystės pačiūžos... Ką Alma su jomis 
padarė? Pardavė? Mat gyveno su tėvu, mokytoju, labai 
kukliai. O jos mama buvo mirusi.

Vilniuje žinojau visas čiuožyklas. Kurį laiką ledo ta-
kas buvo Jaunimo stadione, netoli Vilniaus lentpjūvės, 
maždaug ten, kur dabar stovi Nasvyčių projektuoti mūsų 
Seimo rūmai, bet ji, nelabai prižiūrima, prastai apšvies-
ta, atrodė nejauki. Pati gražiausia čiuožykla buvo Kari-
ninkų namų parke, kur dabar prezidentūra. Ledo alėjas 
ten supo didžiuliai seni medžiai, grojo muzika, viskas 
puikiausiai apšviesta ir švaru, bet rinkosi neįprasta publi-
ka – uniformuoti rusų karininkai su savo žviegiančiom 
ir nemokančiom čiuožti panelėm; jie, ant pakaušio užsi-
vožę tarnybines kepures, į karininkus nebuvo panašūs, o 
jos, savo „pusmetinius“ pridengusios ryškiom beretėm, 
mums, tik per didžiausius šalčius užsidedančioms megztą 
kepuraitę, atrodė šiurpiai. Bet jie, nugalėtojai, tada jautė-
si tikraisiais rūmų šeimininkais. (Tokia pat publika rink-
davosi ir į Karininkų namų šokius. Kartą su klasiokėm 
nulėkusios pasižiūrėti matėm, kaip seną parketą trypė 
kareiviški čebatai.) Atmintyje išliko vienas vakaras, kai 
čiuožykloje seni klevai ir krūmai buvo tirštai apšarmo-
ję, plonas šarmos sluoksnis ištrynė laiko žymes, dengė 
skambantį ledą, ir galėjai slysti tom pasakiškom alėjom 
lėtai, beveik užsimerkusi, svajodama… 

Man studijuojant Maskvoje, su Piotru vaikščiojom 
į Lužnikų stadioną. Ten buvo kelių lygių čiuožyklos. 
Piotras gavo man geras „kanadas“ su šviesios kakavos 
spalvos batais ir atverstu baltu avies kailiuku (anuomet 
tai buvo neapsakomas grožis ir retenybė!); gavo jas iš 
prancūzės, kurią pažinojo, nes Prancūzijos ambasada, kur 
prancūzai žiemą saviškiams užliedavo čiuožyklėlę, buvo 
už jų kiemo tvoros Spasonalivkovskij skersgatvyje. Kai 
norėdavom laisviau pačiuožti, pasimokyti, pirkdavom 

brangesnius bilietus į čiuožykla paverstus teniso kortus – ten 
buvo gerai prižiūrimas ledas, ideali švara ir jokių chuliga-
nų. O vieną sekmadienį, saulei šviečiant, susikibę čiuo-
žėm ant užšalusių ežeriukų ar tvenkinių atviroje gamtoje, 
lyg aplink kažkokias apsnigtas salas, visiškoje tyloje; 
valsavom dainuodami žinomus Strausso valsus ir Yves’o 
Montand’o dainas. Prie rūbinės ten buvo ir bufetėlis, kur 
galėjai gauti karštų dešrelių, apskritą keksiuką ir baltos 
kavos iš katilo. Sėdi, skanauji ištiesęs pailsusias kojas su 
pačiūžom ir esi laimingas. Visiškai laimingas, kaip būna 
tik jaunystėj, kai dar neslegia „amžini klausimai“, kaltės 
jausmas ar pavydas.

Paskutinį kartą čiuožti su tom pačiom pačiūžom teko 
Lietuvoje, ant Versmyno ežero netoli Molėtų observatori-
jos, prie daktaro Petro Janulionio pirtelės. Pusę dienos nuo 
nedidelio ploto gramdėm ir šlavėm sniegą, o kai baigėm, 
netrukus ėmė temti... Atsisėdusi į pusnį apsiaviau savo 
senuosius, jau gerokai pašiurusius prancūziškus batus su 
pačiūžom ir po ilgos pertraukos atsistojau ant ledo šiek 
tiek virpančiom kojom. Bet čiuožti gamtos apsupty, sau-
lei leidžiantis, po įsižiebiančiomis žvaigždėmis – nenu-
sakomas malonumas! Ir, regis, jau tikėjai, kad pusnynuos 
nykštukai miega, kad aukso žuvys po ledu... Mano drau-
gai, užgriuvę ant skrynios, stebėjo mane pro prikūrentos 
pirties langą. Kai grįžau, pasitiko vyno taure ir plojimais. 
Juokėmės iki ašarų, kai kažkas pasakė: „балет на льду“, 
nes sovietmečiu tas ledo baletas iš tikrųjų daugeliui buvo 
vienintelė įmanoma žiūrėti televizijos programa, vienin-
telis atokvėpis ir pramoga, o kartu ir smegenų dūmimas. 
Todėl tie „magiški“ žodžiai ten, prie Versmyno ežero už 
Molėtų, skambėjo kaip tikras absurdas.

●

Jaunimo festivalis, įsisiūbavęs Maskvoje 1957�ųjų va-
sarą, tarsi koks taifūnas griovė visas pertvaras, įprastinį 
gyvenimo būdą, tvirtus įsitikinimus ir įprastus galvoji-
mus. Maskva, dar jam neprasidėjus, keitėsi kas valan-
dą. Visur buvo itin paisoma švaros, kilo visokie šūkiai, 
transparantai, raginantys draugauti, kovoti už taiką, gerbti 
visų rasių atstovus (įžymus plakatas, kuriame susipina tri-
jų rasių atstovų rankos). Gyvenimas atrodė linksmesnis, 
atviresnis. Gatvėse vis dažniau rodėsi nauji veidai – ne pa-
vargę, niūrūs, o smalsiai besidairantys, žvelgiantys į tave 
lyg norėdami ko paklausti. Vietiniai žmonės, atliepdami 
jiems, ėmė šypsotis, o tai buvo visiškai nauja ir neįprasta. 
Mezgėsi pažintys – tiesiog čia, gatvėje, vieni klausė, kiti 
aiškino, lydėjo, rodė rankomis ir šypsojosi, dažniausiai 
nemokėdami susišnekėti svetimomis kalbomis... 

Specialiai festivaliui dizaineriai sukūrė rūbus jaunoms 
panelėms.  Prie jų, kas užvis keisčiausia, beveik nebuvo 
eilių, nes jie buvo proginiai – galėjo tikti jaunoms mer-
ginoms ir tik tą festivalio vasarą. Tai buvo trijų spalvų 
(geltoni, alyviniai, žydri) dviejų dalių kostiumėliai: be-
rankovė palaidinukė su „šventais“ festivalio žodžiais ir 
labai platus, gero kirpimo kliošinis, „rokenrolinis“, tik 
kiek ilgėlesnis sijonas su vidine kišene nosinaitei, ir ka-
klaskarė, kurią galėjai rišti ant galvos, juosmens ar kaklo. 
„Taika“, „Mir“, „Peace“ ir t. t. užrašyta ant palaidinukių 
ir kaklaskarių. Tas kostiumas buvo kaip ženklas, kad tu 
su festivaliu, kad esi atviras ir draugiškas; jis buvo lyg 
leidimas į kai kuriuos susibūrimus. Aš išsirinkau geltoną. 
Saulėtą.

Suprantama, kad visiems oficialiems jaunimo susitiki-
mams vadovavo partija ir komjaunimas, kitaip ir negalėjo 
būti, bet jie neįstengė sureguliuoti gatvės. O festivaliui 
įsisiūbavus gatvėse dar dažniau ir paprasčiau mezgė-
si spontaniškos pažintys. Po metų kiemuose susėdusios 
moteriškės svarstė, lingavo galvas: iš kur Maskvoje gimė 
tiek daug juodaodžių vaikelių... 

Ir aš buvau vienos tokios pažinties liudininkė ir dalyvė. 
O buvo taip: mūsų kurso baletomanė Nataša pakvietė ma-
ne eiti į gatves kartu su ja ir jos drauge Tania. Jau minėjau, 
kad Tania, studijavusi universitete, buvo temperamentin-
ga, atvira, linkusi lengvai bendrauti. Turėjo daugybę įvai-
riausių pažįstamų. Su ja visuomet buvo lengva ir linksma. 
Mes susitikom netoli Lenino bibliotekos ir ketinom pasi-
vaikščioti po centrą, pasižiūrėti į festivalinę minią. Ne-
trukus prie mūsų priėjo keli vyrukai ir pradėjo šnekinti, 
juokauti. Susipažinom, paspaudėm vieni kitiems rankas; 
pamenu, kad vienas iš jų tikrai buvo lenkas, apsidžiaugęs 
galįs pabendrauti su „wilnianka“. Skersgatviais išsukom 

į Gorkio gatvę ir pasiūlėm eiti į ledainę, bet čia Tania ne-
tikėtai sumanė nusipirkti ko nors maisto parduotuvėj ir 
pakvietė į svečius. O gyveno ji centre, prie Maskvos dai-
lės teatro, tipiškoj „komunalkoj“ su tipišku koridorium, 
kuriame galėjai pamatyti ant sienos kabančius praustuvę 
ir dviratį, ant kokios nors dėžės stovintį vaikišką vežimė-
lį ir dar visokiausių rakandų, netelpančių į ankštą butą. 
Tanios kambaryje buvo tik sofa, rašomasis stalas, dvarų 
stiliaus kėdė su odine sėdyne ir kelios taburetės. Daug 
plokštelių lentynoje ir patefonas. Be klasikinės muzikos, 
ji iš užsieniečių universitete gaudavo ir šiek tiek moder-
nios estrados (daugiausia prancūzų) ir džiazo plokštelių. 
Klausėmės muzikos, gėrėm vyną ir buvom neapsakomai 
laimingi. Šiandien jau neįmanoma suprasti ir paaiškinti, 
kas būtent teikė tą laimę, tą bendravimo euforiją, bet ti-
kriausiai – laisvės pojūtis. Nataša, sušukusi, kad nori šok-
ti, liepė Taniai užtraukti užuolaidas, nėrė į prieškambarį, 
ten nusivilko ir staiga įžengė į kambarį visiškai nuoga! 
Beje, baltiniai anais laikais buvo tokie baisūs, kad geriau 
jau likti kaip Dievo sukurtai... 

Prietemoje liauna blyški Natašos figūrėlė atrodė lyg 
porcelianinė, joje nebuvo nieko kūniško, erotiško, geidu-
lingo. Ji šoko mažame plotelyje ant taburetės tarsi indų 
šokėja; jos neliestas, tyras kūnas, atrodė, skamba, virpa, 
atliepdamas svaiginančius garsus. Kai baigėsi muzika, ji 
lengvai nušoko nuo taburetės ir dingo už užuolaidos, ski-
riančios kambarį nuo prieškambario. Apsivilko savo baltą 
perkelinę suknelę su juodais žirneliais ir grįžo, vėl sukėlu-
si ilgus plaukus ant pakaušio, šiek tiek sutrikusi ir liūdna. 
Per neilgą gyvenimą – vos dvi dešimtis metų – jos rudose 
akyse buvo prisigėrę daug liūdesio: įžymiajame Butyrkų 
kalėjime buvo nukankinti abu jos tėvai, augino ją tetos, 
gyvenusios Butyrskaja gatvėje, visai netoli to kalėjimo, 
sename name, tokioj pat maskvietiškoj „komunalkoj“. Va 
ir pasaka baigta... 

Didžiausią įspūdį festivalyje man paliko du reginiai. 
Vienas jų – argentiniečių teatras, parodęs, mano akimis, 
keistą mistišką vaidinimą, kurio pradžioje sužinome, jog 
viena šeima neteko kūdikėlio. Tą liūdną įvykį svarsto lau-
ke susirinkę kaimynai. Lietuvių teatre toks siužetas būtų 
perteikiamas gedulinga nuotaika, degtų žvakės, tvyrotų 
įtampa ir rimtis. O čia visai netikėtai įsisiūbuoja visuoti-
nės linksmybės, groja ritmiška muzika, marga minia ima 
šokti. Pasirodo, argentiniečių tikėjimas sako, kad miręs 
nekaltas kūdikėlis iškart patenka į dangų, todėl ir jo iš-
lydėjimas turi būti kupinas džiaugsmo. Maskvos publi-
ka, išpažįstanti motyvuotą psichologinį teatrą, buvo labai 
nustebinta. Bet po vaidinimo aktorius pasitiko dosniais 
aplodismentais, tuo parodydama savo draugiškumą, pri-
tarimą svečiams atvykėliams. 

Kitas anų dienų stebuklas įvyko vadinamuosiuose Le-
nino kalnuose (nuo seno buvo žinoma, kad Vorobjovo 
kalnuose buvo susitikę du įžymūs dekabristai, laisvės 
šaukliai Ogariovas ir Čiaadajevas, bet visų primirštiems 
dvarininkams poetams teko užleisti kalną proletariato 
vadui) ir didžiausias paradoksas, kad būtent ten, Lenino 
kalnuose, pirmą kartą gyvenime teko pamatyti tikrą ro-
kenrolą. Ne pakyloje, o lygioje aikštelėje, rodos, tiesiog 
ant asfalto dvi nenusakomo grožio jaunučių šokėjų poros 
šoko pašėlusiu ritmu nesustodamos, kartais pasikeisda-
mos, tarpais – kartu, apsuptos didžiulės minios, kuri buvo 
apstulbinta besiplaikstančių kliošinių sijonų, komplikuo-
tų sukinių, pavojingų partnerės „mėtymų“ ir kitų pa; iš 
pradžių minia, stebėdama draudžiamo vaisiaus proveržį, 
stovėjo sustingusi, o paskui neatlaikė ir pasidavė džiaugs-
mingam guviam ritmui, pradėjo nedrąsiai pritarti šūks-
niais ir plojimais, suposi, svingavo... Bet šokti nedrįso. 
Man norėjosi skristi! Jaučiausi laiminga ir kartu – labai 
nuskriausta, suvokdama, kiek visko negrįžtamai nugar-
mėjo, nuskriejo pro šalį... 

– AUDRONė GIRDZIJAUSKAITė –

Atitaisymas

„Šiaurės Atėnų“ sausio 27 dienos numeryje paskelbtuo-
se Audronės Girdzijauskaitės atsiminimų fragmentuose 
„Ore tvyrojo nerimas“ minimo lietuvių teatro istorijos 
rankraščio autorius ne Rapolas, o Juras Šaltenis.
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Žydų padėtis Vilniuje
1940–1941 metais

1938 m. lapkričio 9–10 d. nacių Vokietijoje 
įvykdyta Krištolinė naktis labai sujaudino Lietu-
vos žydų bendruomenę. Jiems nerimą kėlė pasau-
lyje vykstantys autoritarinių valstybių nacistinės 
Vokietijos ir SSRS politiniai žaidimai. 

1940–1941 m. Lietuvos gyventojų susidūrimas 
su sovietine sistema neaplenkė ir žydų. Kultūri-
nių, visuomeninių organizacijų uždraudimas, turto 
nacionalizavimas, tradicinio švietimo ribojimas 
sukrėtė žydus. Į tokį permainingą politinį sūkurį 
pateko ir Lietuvai grąžinto Vilniaus gyventojai, 
o kartu ir žydų bendruomenė. Sovietų nepagarba 
tautinėms mažumoms ir jų kultūrai privertė žydus 
kovoti už savo padėtį tiek Lietuvoje, tiek atgauta-
me Vilniuje. 

Šiame straipsnyje noriu trumpai aptarti žydų 
bendruomenės padėtį Vilniaus mieste, kuriame 
susidūrimas su sovietine santvarka privertė žydus 
kovoti už savo išlikimą šiame dideliame daugia-
taučiame mieste.

Prieš tai būtina paminėti, kad žydai Lietuvoje 
labai greitai įsitraukė į valstybės politinį, ekono-
minį, kultūrinį ir socialinį gyvenimą. Mažuose ir 
didžiuosiuose miestuose veikė žydų mokyklos, 
draugijos, parduotuvės, kavinės. Ši veikla labai 
praturtino bei pagyvino to meto miestų ir mieste-
lių gyvenimą. 

Nemažas žydų kultūrinis, ekonominis indėlis 
buvo jaučiamas ir lenkų okupuotame Vilniuje. Ja-
me veikė žydų ligoninė, Valstybinis žydų teatras, 
Vilniaus Didžioji sinagoga, Vilniaus miesto žydų 
tikybos komitetas, žydų sveikatos draugija „Oze“, 
Vilniaus miesto „Talmud�Tora“ našlaičių namai. 
Taip pat M. Nachmano knygynas, L. Efraimo ga-
tavų rūbų krautuvė, M. Bergerio alaus fabrikas 
„Šopen“, D. Izaako kavinė ir kitos visuomeninės, 
prekybinės paskirties įstaigos bei įmonės. 

1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių ir Vilniaus kraš-
tą suaktyvėjo žydų pastangos gauti Lietuvos pilie-
tybę. Pasų biuro duomenimis, į jį su prašymais 
kreipėsi nuo 30 iki 60 % Vilniuje gyvenančių žydų 
(1940 m. vasario–birželio mėnesių duomenys; 
f. 761, ap. 4, b. 30, l. 16, 75, 81, 86, 92, 98, 99, 113, 
125, 131, 146, 162, 168, 178, 207, 264). Tokie pra-
šymai tik įrodė, kad Vilniaus žydai buvo pasiruošę 
integruotis į Lietuvos gyvenimą. Tačiau 1940 m. 
birželio 15 d. įvykdyta pirmoji Lietuvos okupacija 
apsunkino ne tik lietuvių, bet ir žydų padėtį. Pra-
dėtas gyventojų, religinių bendruomenių turto na-
cionalizavimas neaplenkė ir žydų bendruomenės. 
Ypač akylai buvo ieškoma informacijos apie žydų 
tautybės gyventojus, dirbusius Vilniaus miesto sa-
vivaldybėje. Kruopščiai renkami duomenys apie 
jų šeiminę padėtį, išsilavinimą, turtą, kalbos mo-
kėjimą, priklausymą partinėms organizacijoms. 
Surinkti kai kuriems nepalankūs duomenys dažnai 
užkirsdavo kelią išsaugoti darbą ir taip išmaitin-
ti save ir savo šeimą. Tie, kurie norėjo įsidarbinti 
Vilniaus miesto savivaldybėje ar kitose valstybi-
nėse įstaigose, turėjo pateikti smulkius anketinius 
duomenis (Vilniaus regioniniame valstybės archy-
ve saugoma byla, kurioje surinkti žydų anketiniai 
1940–1941 m. duomenys priimant juos į darbą; 
f. 761, ap. 3, b. 142).

Taip pat nuo sovietinės valdžios nukentėjo ne tik 
įstaigose dirbantys žydų tautybės tarnautojai, bet ir 
Vilniaus gyventojai žydai. Jie buvo priversti kreip-
tis į sovietinę valdžią, kad galėtų toliau plėtoti savo 
sukurtą verslą. Tuometinė valdžia reikalavo atneš-
ti pažymas ir išrašus: kiek šeimoje narių, kur dirba 
artimieji, kiek turto turi ir kokiu verslu užsiima. 
Kaip pavyzdį pateiksiu Vilniaus miesto gyventojo 
Jankelio Goldbergo pažymą apie jo esamą turtinę 
ir šeiminę padėtį: „Goldbergas Jankelis, 1911 m. 
gimimo, nevedęs, iki 1940 metų sausio mėnesio 
gyveno Algirdo gatvėje, kaip kvartirantas. Mokė-
jo už nuomą 28 rublius. Našlaitis, augo našlaičių 
namuose. Pasiskolinęs pinigų iš sionistinės orga-
nizacijos „Gaholuc“ nusipirko šlifavimo stakles ir 
atidarė nuosavas šlifavimo dirbtuves Žydų gatvėje. 
Nuo 1937 m. rugpjūčio 16 d. iki 1940 m. sausio 
5 d. gyveno, kaip kvartirantas, pas našlę Banevur, 
Lydos skersgatvyje Nr. 16 butas 5 ir mokėjo už 
kambarį į mėnesį 5 zlotus“ (f. 761, ap. 4, b. 118, 
l. 79). 

Tuo laikotarpiu Vilniaus miesto burmistrui ir 
Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Prekybos 
skyriui daugėjo prašymų leisti toliau laikyti kny-
gynus, kavines ir parduotuves. Pavyzdžiui: �havka 
Dvoreckienė prašė jai leisti laikyti kavinę�valgyklą 
Didžiojoje g. 41 (f. 761, ap. 4, b. 243, l. 15), Rocha 
Kapeliauskienė – silkių staliuką Nr. 25 malkų rin-
koje prie Pylimo g. (f. 761, ap. 4, b. 243, l. 104), 
Reizė Kazlovskienė prašė leidimo prekiauti Halės 
turgavietėje skaromis (f. 761, ap. 4, b. 243, l. 118), 
Rocha Libermanienė – laikyti smulkią galanterijos 
parduotuvę Arklių g. 23 (f. 761, ap. 4, b. 281, l. 14). 
Deja, dauguma šių prašymų buvo atmesti.

Nacionalizavimo siaubas palietė ne tik žydų 
materialines, bet ir dvasines vertybes. 1940 m. 
rugsėjo 16 d. Vilniaus žydų bendruomenės įga-
liotiniui D. Švailichui buvo nusiųstas Lietuvos 
SSR spaudos ir draugijų skyriaus vedėjo nutari-
mas, kuriame rašoma, kad: „Išžiūrėjęs Vilniaus 
žydų bendruomenės bylą, radau, kad esamomis 
sąlygomis tolimesnis šios bendruomenės veikimas 
yra nebesuderinamas su Lietuvos Socialistinės 
Respublikos siekimais, todėl nutariau Vilniaus žy-
dų bendruomenę likviduoti, visus bendruomenės 
tarnautojus atleisti, bendruomenės išlaikomus Š. 
Ansko muziejų ir „Strašūno“ bei „Meficeihaskola“ 
bibliotekas perduoti Švietimo liaudies komisaria-
tui, bendruomenės žinioje esančias žydų kapines 
perduoti Vilniaus miesto savivaldybei“ (f. 761, ap. 4, 
b. 880, l. 49). 

Remiantis šiuo nutarimu iš Vilniaus žydų ben-
druomenės prižiūrėtojo D. Švailicho Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto Ūkio ir turto skyrius 
1940 m. rugsėjo 30 d. perėmė žydų bendruome-
nės nekilnojamąjį turtą: pirtį Žydų g. 6/6A, gy-
venamuosius namus Ašmenos g., Gaono g. 14, 
Subačiaus g. 11. Žydų bendruomenės kapinės ir 
ritualinė pirtis buvo laikinai perduotos į privačias 
rankas (platesnė informacija yra archyve, kur sau-
goma visa byla apie Vilniaus žydų bendruomenės 
turto perdavimą 1940–1941 m.; f. 761, ap. 4, b. 880).

Toks sovietinės valdžios vykdomas kultūros ir 
religinių objektų nacionalizavimas aiškiai parodė 
valdžios požiūrį į žydų bendruomenę. 

Tačiau būta ir sėkmingų bandymų išsaugoti 
žydams priklausančius pastatus. Vilniaus miesto 
žydų tikybos komitetas 1940 m. spalio mėnesį 
kreipėsi į Vilniaus miesto burmistrą su prašymu 
grąžinti Didžiąją sinagogą: „Šių metų spalio mėn. 
2 d. Jūs pažadėjote išpildyti mūsų prašymą ir 
perleisti mūsų administravimui tris Vilniaus žy-
dų tikybinius objektus, būtent: Vilniaus Didžiąją 
sinagogą – esančią Žydų g. Nr. 6, Vilniaus žydų 
ritualinę pirtį – esančią Žydų g. Nr. 6, žydų ka-
pines. Praktinai mes gavome vien paskutiniuosius 
du objektus... Taigi prašome Jus perleisti mūsų 
administravimui ir trečiąjį pažadėtąjį objektą“ 
(f. 761, ap. 4, b. 42, l. 12). Vilniaus miesto vykdo-
mojo komiteto Ūkio ir turto skyrius 1940 m. gruo-
džio mėnesį pranešimu kreipėsi į Vilniaus miesto 
burmistrą, kad „Žydų tikybos komiteto prašymą 
galima būtų patenkinti, nes sinagogos pastatai ne-
numatomi panaudoti kitiems tikslams“ (f. 761, ap. 4, 
b. 42, l. 19). 

Nors ir grąžinusi Didžiąją sinagogą, sovietinė 
valdžia nenustojo vykdžiusi prieš žydus nukreip-
tą politiką. Ir toliau buvo persekiojami žydų vi-
suomenininkai, uždaromos mokyklos, laikraščių 
spaustuvės ir nacionalizuojamas turtas. O prasi-
dėjusi deportacija privertė žydus kurti pogrindžio 
organizacijas, kurių veikla buvo nukreipta prieš 
sovietinę valdžią. 

1941 m. po sovietinės okupacijos prasidėjus na-
cistinei okupacijai dauguma žydų buvo priversti 
pasitraukti į užsienį. Likę žydai buvo sunaikinti 
per holokaustą. Taigi ilgą laiką žydai, kaip tauta, 
įnešusi nemažą indėlį į Lietuvos kultūrinį ir eko-
nominį gyvenimą, buvo niekinami, išduodami ir 
naikinami. Tačiau kad ir kokia buvo sovietinės bei 
nacistinės valdžios vykdoma politika, žydai nieka-
da nenustojo būti Lietuvos ir Vilniaus dalimi.

– EDITA RIMKė –

Štai ir Portlandas. Lėktuvo vadas ekipažo vardu dėkoja... 
Baptistai patraukia į priekį. Jis, senutė ir Anatolijus – paskuti-
niai lėktuve, tuoj atriedės vežimėlis. Senutė – ne tokia ir senutė, 
šešiasdešimt penkerių – tyliai kažko prašo vyro. Sušukuoti ją. 
Jis paima visus jų daiktus, nueina į holą. Štai laukia, jų sūnus, 
vienas. Garbingas, matyt, žmogus. Pavargęs, čia visi daug dir-
ba, labai daug.

Sūnaus susitikimas su tėvais. Motina akla ir be kojų – ar jis 
matė ją tokią? Apsikabina su tėvu – verčiau nusisukti, negirdėti ir 
nematyti. Čia nepriimta gyventi su tėvais. O jei inžinierius ir užsi-
manytų, žmona neleistų, senukai turi gyventi atskirai. Apgyven-
dins tėvukus gražiuose namuose, liežuvis neapsiverčia pavadinti 
juos prieglauda. „Mums patiems taip patogiau“, – sako senukai. 
Slenki žemyn nuo vieno laiptuko ant kito, Amerikoje viskas ap-
galvota. Jo globotiniai, beje, pradės nuo pačios apačios.

– Tai mūsų daktaras, – sako sūnui Anatolijus. 
– Labai malonu, – rankos paspaudimas, pavargęs išsiblaškęs 

žvilgsnis.
Viskas, sudie, ne daktaras jiems dabar rūpi, be to, grįžti jam 

po penkiolikos minučių. Ir čia staiga – ar ką pamiršo? – bap-
tistai.

Du jaunuoliai vedasi jį – tenai, tenai! – eskalatoriumi žemyn. 
Kas atsitiko? Jis įbėga į bagažo išdavimo salę ir žvilgsniu ieško 
gulinčio kūno – nieko, visi stovi.

Pasimetė jų bagažas, štai kas yra. Broliai, – juk jie visi „bro-
liai“, – ar vertėjo jį kviesti? Nėra kam užpildyti kvito? Juk sa-
viškiai jus pasitiko.

Pasitinkančiųjų neatskirsi nuo ką tik atvykusiųjų: tokie patys 
niekuo neaptemdyti veidai. – Ir ką? Niekas nemoka angliškai? 
Negali parašyti savo adreso? O dar sakoma: tėvynės užmiršimo 
šalis. – Ne, netgi raidžių nemoka. – Ar seniai Amerikoje? – 
Ketveri metai.

– Amerikonai, – aiškina vienas iš pasitinkančiųjų, – tokie ge-
ri! Jie su mumis kaip su kurčnebyliais.

Baptistų bagažas – trisdešimt šeši vienetai, kiekvienam gali-
ma vežtis po du.

Kol krapštėsi su popieriais, jo lėktuvas išskrido. Kitas – anks-
tų rytą, po šešių su puse valandos, jis vėl be vargo pasikeičia 
bilietą, juk ir turėjo skristi rytiniu reisu. Kur dabar – į viešbutį? 
Kol nuvažiuos, kol įsikurs – bus laikas keltis. Be to, ir kainuo-
ja viešbutis apie penkiasdešimt dolerių. Kaip nors apsieisime, 
naktį praleisime čia. Žinoma, norėtųsi palįsti po dušu – nieko, 
iškentėsim, vis tiek nėra kuo persirengti.

Kitas Žemės kraštas – tas jau seniai nebeteikia jokio malonu-
mo. Jis lankosi miestuose gražiais pavadinimais – Albukerkis, 
pavyzdžiui, arba Indianapolis, ir ką? Visur – ar Niujorke, ar Al-
bukerkyje, ar čia – tas pats – raudonos grindys, raudonos su bal-
tu sienos, idealus linijų tiesumas, niekas pernelyg nedžiugina 
akies ir niekas jos nerėžia. Ir visur, kaip apipavidalinimo dalis, 
negarsiai – Mocartas, simfonijos, koncertai fortepijonui, ne pa-
tys garsiausi, iš esmės antrosios, lėtosios, dalys. Kas skambina? 
Oregono simfoninis, Portlando filharmonijos, koks skirtumas? 
Ne popsas, ne kalinių dainelės. O jei kas nors užsimano tylos? 
Visiškos tylos? Išrankus keleivis – prašom, nėra ko stebėtis – 
galima pasėdėti meditacijų salėje. Pasėdėti, pagulėti. Medita-
cijų? Būtent, ir apmąstymų, štai mūsų oro uostuose koplyčios 
atidarytos – bet pamąstyti sveika ir netikinčiajam, vėl niekieno 
jausmai neužgauti.

– O jūsų meditacijų kambaryje rūkyti galima? – staiga klau-
sia jis, pats tuo stebėdamasis.

– Rūkyti? – Ar jam galvoj negerai? – Rūkyti negalima nė 
viename Amerikos oro uoste.

Klausimas dėl „rūkyti“ nukerta bet kokią neformalaus pokal-
bio galimybę, parodo, kad jis pavojingas žmogus. Gerai, gerai, 
rūkys lauke, tam skirtose vietose.

Oro uostas visiškai tuščias. Ar čia bent galima palikti savo 
krepšį? Ne, rankinį bagažą reikia laikyti prie savęs. – Ką, kiek�
vieną kartą? Čia neverta nė bandyti nusišypsoti, all jokes will 
be taken seriously, Vologdos konvojus juokauti nemėgsta.

Tvarka yra tvarka, suprantamas dalykas. Todėl pas juos ir 
medicina – nepaprasta, šimtą kartų geresnė už mūsiškę, bet vis 
dėlto – kvaila. Padėti daiktus ant tamsios juostos jam pagelbsti 
storas žilas juodaodis, nerodydamas jokio nedraugiškumo, toks 
jo darbas. Regis, negras netgi jį užjaučia. Turbūt todėl, kad pats 
rūko.

– Pavėlavau, dabar iki ryto, – aiškina jis juodaodžiui, grįžęs 
iš lauko antrą ar trečią kartą.

– Just one of those days, man... – kartoja tasai.
Rusiškai pasakyčiau: ką gi, pasitaiko. Juodaodžio gilus bosas.
Jis prieina prie aikštelės krašto, iš kur matyti greitkelis – ten 

retsykiais pravažiuoja automobiliai, ne greitai ir ne lėtai, ties 
viršutine leidžiama riba, – ir prisimena, kaip važinėjo Bostono 
apylinkėmis su bičiuliais, o kartais ir vienas. Ir kiekvienoje su-
tinkamoje mašinoje, jis žinojo, sėdi žmogus, savo gyvybę ver-
tinantis ne mažiau nei jis – savąją, – ir gyvybę, ir automobilio 
saugumą, todėl paprastai atsargus, mandagus, neniekinantis sa-
vęs už pasirengimą nusileisti. Ar verta savo gyvenimą ar bent jo 

Čigonė
Atkelta iš p. 4
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dalį – kažkodėl norisi pasakyti – paskutinę – pragyventi čia? 
Čia teisingai išmeta šiukšles ir teisingai pastato automobi-
lius, to išmokti nelengva, bet nėra neįmanoma, lengviau nei 
anglų kalbos. Ir ne vien tik saugumas čia svarbu. Jis įsivaiz-
duoja save pagyvenusį, kažkodėl visiškai vienišą – gal todėl, 
kad šią minutę yra vienišas, – mažame miestelyje ant van-
denyno kranto, jo kaimynų raudoni šiurkštūs veidai, bet jie 
patys nešiurkštūs, jie sako: čia gyvena daktaras toks ir toks, 
jiems malonu, kad kaimynas – gydytojas. Jie gyvenime išsi-
laikė, ir jis išsilaikė, o kiek kartų galėjo išklysti iš kelio!..

Iš nuovargio mintis nuklysta į šoną: šiandien rytą čigonė 
jam išbūrė laimę. Būsi čia laimingas! Ar yra Amerikoje či-
gonų? – atrodo, jų yra visur, – ne, ryšį su priešistoriniais lai-
kais čia užtikrina indėnai – beje, per savo skraidymo metus 
jis indėnų taip ir nematė – likę tik keisti pavadinimai, kaip 
kad Aidahas, – ir štai jis vėl pereina apžiūrą, jau guli ant 
raudonų grindų, visur linoleumas, o čia, meditacijų kamba-
ryje, – kiliminė danga, ir galvoja: dalyvauju beprasmiškoje 
veikloje, o amžinybė egzistuoja, žinoma, tėvas buvo teisus, 
yra amžinybė, ir prasminga tik tai, kas turi projekciją į tą 
amžinybę, savo dalį joje. Žmonių – nesvarbu kokių – gy-
dymas turi projekciją į amžinybę, nors jo pacientai gyvena 
ne amžinai, kartais apskritai tik truputį. Turi ir šiandien ne-
įvykęs susitikimas su bičiuliais. Ir muzikos klausymasis, ir 
gėrėjimasis gamta... O visa kita – kaip šitas idiotiškas troški-
mas uždirbti pinigų – what a waste! Kodėl į galvą pirmiausia 
ateina angliški žodžiai? Juk jis anglų moka ne taip gerai, be 
to, rusų kalboje daug sinonimų žodžiams „tuščiai“, „tuščias 
dalykas“: veltui, bergždžiai, be naudos, niekais... Daug žo-
džių: perniek, bereik, dykai, dovanai...

Viskas, jis miega.

Miega nelabai ilgai, bene pusantros valandos, ir nubunda 
nuo riaumojimo: į kambarį įrieda didžiulis nematytas dulkių 
siurblys. Jį valdo juodaplaukis mažaūgis vyras – veikiausiai 
meksikietis – su ausinėmis, kad neapkurstų. Ausinės ap-
kraštuotos rožiniu kailiu – tarsi indėnas su plunksnomis ant 
galvos.

Jis nusijuokia ir čia pat apsimeta miegąs. Siaubingas riau-
mesys, kaip galima miegoti? Na, ne miega, medituoja, juk 
šitas kambarys tam ir skirtas, ar ne? Keltis nesinori. Nagi, 
varyk iš čia, indėne, ir be tavęs švaru! Tasai greitai prava-
žiuoja savo siaubingąja mašina – tiesiog per kelis centime-
trus nuo jo – ir viskas, vėl vienas, tyla.

Pažvelgia į laikrodį, užsimerkia ir išsikviečia vaizdus tų, 
kurie jį neabejotinai myli. Toks kontroliuojamas sapnas, 
beveik visiškai pavaldus sąmonei – bet vis dėlto valdomas 
nevisiškai.

Panoro matyti tėvą – štai jis, tėvas. Tėvą priima visą, o ne 
kaip paskirų savybių ir ypatybių derinį. Jos gerai jam pažįs-
tamos – kas gali tas savybes žinoti geriau už sūnų? – bet su 
pačiu tėvu, asmenybės slaptybe, jos tarsi neturi jokio ryšio. 
Geraširdis, dosnus, pasiaukojantis – taip, žinoma, bet visa tai 
jis gali pasakyti apie savo draugus, ne apie tėvą.

– Kaipgi šitaip? – sako jis tėvui. – Turiu sielą, turiu talen-
tą – ne tik medicinai, tu žinai, bet štai – turėjau ir muzikinį 
talentą, juk tikrai turėjau, ir dabar muziką mėgstu labiau nei 
visa kita, mūsų laikais taip būna nedažnai, ir ką? Važinėti 
į beprasmes keliones, nes pagrindiniame darbe beveik ne-
moka algų, gulėti ant raudonų grindų, pavydėti žmonėms, 
turintiems griežtą veidą ir apibrėžtą gyvenimą? – Jis, matyt, 
smarkiai pavargo, nes susigraudino iki ašarų.

O ko jis, tiesą sakant, verkia? Na, pavargo, ne tas Portlandas, 
su draugais nesusitiko? – dar susitiks, naktis ant grindų? – su-
taupė krūvelę dolerių, ir čia visai švaru, o kad nėra tėvo – vie-
nuolika metų praėjo, bet niekaip negali priprasti.

Nuo ašarų palengvėja, žiūri į save iš šalies ir mato padėties 
komiškumą: suaugęs ašarojantis dėdulė, raudonos grindys, 
gydytojo krepšys po galva, ir netrukus vėl užmiega. Ir dabar 
sapnuoja visavertį sapną: abu su tėvu sėdi prie sulūžusios 
mašinos, šalia tos vietos, kur užsimauna ratas, sulūžo – kaip 
tas daiktas vadinasi? Tarkim, stebulė arba įvorė, – aišku, kad 
pataisyti nieko negalima – nėra nei atsarginių dalių, nei įgū-
džių – jie dažnai atsidurdavo tokioje padėtyje – tiesiog sėdi 
ant žemės, ir tėvas jam sako: „Tu mano brangusis.“ Svarbu 
ne žodžiai, suprantamas dalykas, o turinys, tėvo žvilgsnis, 
kuris reiškia, kad viskas vyksta teisingai, taip, kaip reikia, ir 
kad tėvui gaila, jog sūnus vienišas.

Vėl kažkuriam laikui stabteli tarp miego ir būdravimo, 
staiga pašoka, nusiprausia baisiai švariame tualete, kaip ilgai 
jis keliauja – barzda atžėlė! – nei skustuvo, nei šepečio nėra, 
greičiau – kavos, dar spėti parūkyti – ką tu pasakysi, medi-
tacijų kambaryje jis visai užsimiršo, vėl bagažo patikrini-
mas – smulkieji iš kišenių, raktai, viską reikia išimti – saugumo 
tarnyba spėjo pasikeisti, bet darbas nesustojo – rūpestingiau-
sia patikra – betrūko pavėluoti į rytinį reisą. Viskas, jis jau 
lėktuve, reisas maršrutu Portlandas–Niujorkas. Keleivių sa-
lone ne daugiau kaip penkiolika ar dvidešimt, ir pagyvenusi 

neišsimiegojusi stiuardesė jiems praneša: „Jeigu nors kartą 
skridote lėktuvu nuo tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt 
šeštųjų – jis gimęs kaip tik tais metais, – jums nereikia de-
monstruoti, kaip prisisegti diržus“ – labai mielas, meniškas 
taisyklių pažeidimas.

Jis žiūri pro iliuminatorių, į vandens lašelius, išsisklai-
dančius nuo vėjo. Susitikimas su tėvu, tiesiai pasakysime, 
nebuvo ilgas. Netgi ne susitikimo pažadas – šiaip sapnas, 
psichikos fenomenas, bet vis tiek jaučiasi esąs vaikas, kuris 
ilgai ilgai verkė, o paskui į jį pažvelgė suaugusieji, švelniai, 
taip, kad suprastų, jog seniai jam atleista, ir ašaros išdžiū-
vo, tik aplink akis dar skaudena, bet jau norisi judėti, žaisti, 
valgyti.

Ar galima dar vieną porciją? – Ne, nebent kas nors atsisa-
kytų. Porcijos – pagal keleivių skaičių. – Ačiū, nesirūpinki-
te, jis sotus.

Jis, dvi dienas nesiskutęs ir nesiprausęs, turbūt atrodo 
įtartinai, galimas daiktas, ir kvapas nuo jo sklinda šiaip sau, 
amerikiečiai jautrūs kvapams – nieko baisaus, nusispjaut, 
pats nieko neužuodžia, kaip ir negirdi savo rusiško akcento, – iš-
sidrėbė per tris sėdynes, kojas apvyniojo pledu, ausinėse – Men-
delsonas, fortepijonų trio, įrašas ne itin kokybiškas, užtat 
kaip įsijautę atlikėjai! Šešios valandos atokvėpio prieš Niu-
jorką – Geltonojo velnio miestą, kas jį taip pavadino?

Atskridus apima išlaidumas, ir jis nuperka namiškiams 
paikų brangių dovanų, o jau skrendant namo, dar žemėje, 
padaro tai, ko vėliau gėdysis.

Aplinkybės tokios. Lėktuvas pilnutėlis, jis sėdi prie lango 
šalia atsarginio išėjimo – deficitinė vieta, iš anksto pasirū-
pino, čia daugiau vietos kojoms – ir į krėslą šalia klesteli 
vidutinio amžiaus vyras, kuris, pirma, visiškai girtas, antra, 
sveria bene šimtą septyniasdešimt kilogramų – tokių sutiksi 
tik tarp amerikiečių. Vyriškis gausiai prakaituoja, jo karšti 
šonai nukąra abipus sėdynės kraštų. Aišku, kad joks pagerė-
jimas nenumatomas, taip bus iki pat Maskvos.

Jis išlenda iš po riebalų kalno ir, nespėjęs nė sugalvoti, 
ką pasakys, prasispraudžia prie stiuardesės ir praneša, kad 
kaimynas visiškai girtas ir kad šitai, jo manymu, kelia grės-
mę: ar ištikus nelaimei neblaivus žmogus gali padėti kitiems 
keleiviams išsigauti ant sparno ar kur ten dar?

– Sere, – klausia storulio stiuardesė, – gal malonėtumėte 
persėsti kitur? Ne? – Ji prašo jo kalbėti garsiau. – Ne? – Tada 
ji iškvies policiją, ir ponas į Maskvą skris tą pačią valandą ir 
toje pačioje vietoje, bet rytoj.

Reikėtų įsiterpti: palaukite, jis duoda žodį... Išsigavęs iš 
po lašinių, jau aiškiau suvokia, ką padaręs, pačiam irgi yra 
tekę išgerti, mažesnį kiekį, žinoma, bet, galimas daiktas, jo 
kaimynas prieš skrydį jaudinasi, daugelis bijo skraidyti. Į jų 
pusę niekas nė galvos nepasuko, o storulis, vos išgirdęs žodį 
„policija“, atsistoja ir kepėstuoja paskui stiuardesę į lėktuvo 
galą.

Truputį gėda. Pasielgė amerikietiškai. Ką gi, kas padaryta – 
padaryta, niekas nemirė.

Į girto storulio vietą atsisėda maždaug keturiasdešimt 
penkerių moteris, gaivi, su strazdanėlėmis, ant ranktūrio jų 
rankos susiliečia, per marškinius jis jaučia malonią vėsą. Na 
ir puiku, jis išgers migdomųjų, netrukus jiems atneš vyno – 
jau dabar tai užmigs ir miegos iki Maskvos. Tačiau vyno jis 
negauna.

– O ar jūs ištikus nelaimei galėsite padėti keleiviams? – 
gėrimus vežioja jau pažįstama stiuardesė: vadinasi, ne visi 
amerikiečiai mėgsta skundikus.

Taip, ko gero, jis gersiąs sultis.
Pažiūrėsim, ar tabletukė su sultimis suveiks. Suveiktų kuo 

puikiausiai, bet – kaimynė. Išgėrė savo dietinę pepsikolą, 
skimbčioja ledukais stiklinėje ir kalba, kalba, kalba.

Ji iš Niujorko, į Rusiją skrenda pirmą kartą, norėtų daugiau 
sužinoti apie tą šalį, apšvieskite mane. Jis snūduriuodamas 
pripaisto kažkokių nesąmonių, bet kaimynės nesustabdysi. 
Nuo Rusijos ji pereina prie Amerikos, paskui prie viso pa-
saulio, galiausiai – prie savęs. Pokalbis lėktuve su atsitik-
tiniu pakeleiviu – populiarus žanras. Vietoj psichoanalizės, 
vietoj išpažinties. Kaimynė neseniai išsiskyrė su mylimuoju: 
tasai papirkdavo ją brangiomis dovanomis – paskutinis lašas 
buvo jaguaras.

– Ar jums patiktų, jei moteris padovanotų jums jaguarą?
Reikia pagalvoti, reikia pagalvoti... Jis prisimerkia, o ji vis 

čiurlena – apie bjaurius buvusio draugo įpročius, apie tai, į 
kokius restoranus ją vedžiojo, kokius cigarus rūkė.

O, ko gero, jis žino, kaip sustabdyti tą gražbylystę.
– A woman is only the woman, – sako: – ko norėti iš mo-

ters? – but a good cigar is a smoke – o cigaras – rūkymas, 
kaifas.

Bet kaimynė ramiai linkteli galvą:
– Kiplingas.
Ji žino tą eilėraštį, baigusi Prinstoną, creative writing. Tai-

gi, tasai josios Kiplingas dovanojo jai automobilius, o vaiką 

padaryti atsisakė. Radikalus metodas – sterilizacija, popu-
liarus Amerikoje būdas neturėti vaikų. Kiplingui perpjovė 
sėklos kanalus, o dabar ji jau negali pastoti.

Štai ko skrenda į Rusiją – įsidukrinti mergaitę. Rusija, Ka-
zachstanas, Rumunija – kelios vietos, kur dar galima rasti 
baltaodžių vaikų. Jis kitomis akimis žiūri į bendrakeleivę.

Ji ištiesia jam ranką:
– Aš Džinė.
Jis taip pat prisistato ir mato, kad jo naujosios pažįstamos 

veidas pamažu keičiasi. Pusiau šypsena – negali sakyti, kad 
paslaptinga. Pasakys – nepasakys? Pasakys, žinoma, kur ji 
dėsis? Ne, tyli.

– Na, prisipažinkite, kas? – šuo? katinas?
– Tuo vardu buvo mano žiurkėnas, – prisipažįsta Džinė.
Miela moteriškė! Abu juokiasi.
Ji pasakoja apie įsidukrinimo procedūrą – bus teismas, ro-

do mergaitės nuotrauką, vienuolikos mėnesių, Maskvoje jos 
laukia advokatas, jie kartu keliaus į Novosibirską, viskas nu-
matyta – netgi rusė auklė – o kam? – iki šiol mergaitė girdėjo 
tik rusų kalbą, štai kam.

Kai ko Džinė nenumatė. Jis užpildo dvi muitinės deklara-
cijas, ir paaiškėja, kad daugiau nei dešimties tūkstančių do-
lerių grynaisiais įsivežti negalima. Džinė pasiėmusi daugiau, 
štai kaip. Ką gi, yra dvi išeitys: arba paslėpti pinigus giliau, 
arba dalį perduoti jam. Lauks jos prie stiklinių durų, bagažo 
jis neturi.

– Aš jumis, žinoma, pasitikiu... – mąsliai sako ji.
Vadinasi, nepasitiki, bet kitos išeities neturi. Jis paima pi-

nigus: nebijokite, Džine. Pokalbis nutrūksta savaime. Abiem 
reikia pamiegoti.

Lėktuvas priartėja prie Tverės, jis užleidžia jai vietą prie 
lango: pažvelkite, koks liūdesys. Pats jau ne su Džine. Štai 
netrukus išlips iš lėktuvo, į muitininkų klausimą „ką veža-
te?“ – mostelės ranka: „Visokio šūdo“ – tie kaip mokėdami 
nusišypsos – mūsiškis, eik. Prie stiklinių durų jie su Džine 
atsisveikins – lėktuvų pažintys paprastai nutrūksta, bet pasi-
keis telefonais, adresais. Jis sės į automobilį ir vėl prisimins 
tėvą. Kelionės automobiliu kažkodėl suteikdavo tą trumpa-
laikio susitikimo jausmą. Įvažiuos į miestą – agresyvų, žmo-
gėdrišką šiokiomis dienomis ir – visai nieko, beveik savą – per 
išeigines, atriedės į Maniežo aikštę – kai tėvas buvo gyvas, 
judėdavo šia aikšte dviem kryptimis, dabar viena – jis tėvui 
apie tai papasakos.

Jis iš tikro atskrenda į Šeremetjevą, sėda prie vairo, bando 
apsisukti, smarkiai buferiu trenkiasi į betono stulpelį – kaip 
tik tokio aukščio, kad negalima pamatyti. Kad tave dryži 
paraliai! Sveika, Tėvyne. Visi pinigai, uždirbti už bekoję 
senutę, – šuniui ant uodegos. Dėl materialinių nuostolių su-
sikrimtęs mažiau nei paprastai, nors buferis suskilo ir ant 
asfalto laša skystis iš po dangčio. Brūkšteli pirštu – žalias, 
radiatorius. Variklis kaista, ek, kad tik nesustotų! �entre, 
prie šviesoforo, išjungia variklį, užsimerkia – tai netgi ne 
sapnas, beveik nuoalpis – ir gale jam garsiai signalizuoja, 
apvažiuoja. Ne namo reikia traukti – pas mechaniką.

Puikus mechanikas neužsiprašo per daug, šiaip ar taip, ne-
užsiprašo iš jo, ir iškart supranta, kas ir kaip – baigė institutą, 
todėl. Na, čia ir taip aišku. Mechanikas nuolaidus: inteligen-
tas, kvailelis, nepažįsta gyvenimo, ir nereikia jam pažinti. 
Tuoj ką nors nuims nuo svetimos mašinos, o kol kas burba:

– Prancūziškas šūdukas, – apie jo reno. – Šurikai! – staiga 
surinka. – Šurikai!

Čia dirba kirgizai, ne kirgizai – tie, kaip ten juos? – uigū-
rai, be registracijos, čia juos visus vadina Šurikais, jie, kaip 
ir pats mechanikas, kaip visi čia, iš dirbtuvių neišeina.

Iš radijo liejasi kažkoks šlamštas. Baisus, neįsivaizduoja-
mas purvas. Po kojomis, visur – alyva, skudurai, įrankiai. 
Išardyti varikliai, nuimtos durelės, posparniai, sparnai: žmo-
gus daug tobulesnis už automobilį, ypač iš vidaus!

– Žiurkių nėra? – jis bijo žiurkių.
– Nėra, – nuramina jį mechanikas, – žiurkių nėra, bet ne-

trukus atsiras. – Praeitą savaitę nudvėsė čia gyvenęs kati-
nas.

Kur čia save padėjus? – nejauku stypsoti ir jiems truk-
dyti – įlenda į tolimą kampą, įsitaiso ant prasėdėtos automo-
bilio sėdynės, mechanikas nesiliaudamas keikiasi, įmantriai, 
vingriai, perrėkdamas radiją, taip keikiasi tik išeiviai iš in-
teligentų, jis užsideda ausines – Mendelsonas, antrojo trio 
gabalėlis, Mendelsonas jų parašė du, – ir staiga suvokia, kad 
yra laimingas.

Kaip išsaugoti šią būseną? Jis žino: geriausiu atveju tai 
truks kelias minutes ir išnyks, o sulaikyti ją beprasmiška, be 
to, ir pats bandymas sulaikyti laimę jau reiškia nesėkmę.

Bet ji – tęsiasi. Muzika? Galbūt viskas dėl muzikos?
Ne, muzika nutilo, o jis vis dar laimingas.

Vertė Irena Aleksaitė
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Feniksas
Aivaras norėjo tapti rašytoju.
Atrodytų, juk nieko nėra paprasčiau – tiesiog imi ir rašai. 

Aha! Tik Aivaras nebuvo iš tų žmonių, kurie mano, kad geri 
dalykai gali taip va imti ir nutikti. Ne, Aivaras norėjo kan-
kintis dėl rašymo. Jeigu būtų leidęs sau rašyti daugiau, tai 
laisvai būtų galėjęs viename iš kūrinių į žodžius sudėti savo 
troškimą sudegti literatūrinėse skausmo liepsnose ir taip vi-
siems įrodyti, kad štai – rašytojas gimė.

Tą rytą Aivaras pradėjo nuo feisbuko. Tai labai geras bū-
das pradėti rytą, ypač jei esi būsimas rašytojas. Pavyzdžiui, 
gali apsimesti, kad ieškai informacijos personažams kurti ar 
įkvėpimo. Ir kaip Aivaras nustebo, kai naujienų sraute pama-
tė vieną savo trumpų kūrinėlių! Rašliavėlė buvo paskelbta 
net ne vieno, o kelių jo kontaktų sienose ir rinko like’us vie-
ną po kito. Šimtai like’ų. Ne, tūkstančiai! Ir kiek pasidaliji-
mų, kiek komentarų! Taip suspurdėjo Aivaro širdis – nejau 
žiebiasi kūrybinės šlovės (at)gimimo kibirkštėlė? Mikliai 
atsivertė savo paties profilį, kur šį kūrinėlį buvo paskelbęs 
prieš porą dienų ir… 

Ir nieko. 
Absoliučiai nieko. 
Jo paties kūrinys neturėjo nė vieno pasidalijimo ir vos po-

rą like’ų. 
Tai kaip čia taip atsitiko, kad jis tapo garsus ir be vardo, 

nors nieko pats nedarė?
Aivaras išsivirė kavos. Pavaikščiojo pirmyn atgal po kam-

barį. Pabandė paspirti katiną vardu Helikopteris. Nusiprau-
sė veidą šaltu vandeniu – vėsūs lašeliai maloniai sulindo į 
plaukus aplink kaktą ir kuteno ragindami smalsiai patyrinėti 
šio nesusipratimo ištakas. Atsigavęs Aivaras pradėjo meto-
diškai sekti pasidalijimų grandinę ieškodamas to pirmojo 
jo kūrybos įvertintojo. Tai nebuvo lengva, nes dalis profilių 
įrašu dalijosi tik su savo draugais, o ne viešai. Aivarui suko 
skrandį ir pylė karštas prakaitas. Iš pradžių šluostėsi kaktą 
rankove, paskui visą veidą pasikeldamas marškinius, bet ga-
lų gale nusivilko ir sviedė juos bet kur. „Bet kur“ buvo ant 
Helikopterio – šis miauktelėjo ir pabėgo.

Galų gale Aivarui pavyko! Tai buvo už Aivarą perpus jau-
nesnis hipsteriukas. Turintis tūkstančius sekėjų ir turbūt du 
kartus daugiau profilio nuotraukų. Visa lavina mažų trumpų 
motyvacinių kūrinėlių, kurių kiekvienas neturėjo autoriaus 
ir tuo pat metu visi jie turėjo tą patį autorių – King Judah 
Layne. Aivaras du kartus perskaitė tą vardą. Du kartus mirk-
telėjo. Jo vagis laisvai švaistėsi pseudonimais, o Aivaras ne-
turėjo literatūros scenoje net vieno vardo. 

Prie pavogtojo Aivaro teksto King Judah Layne profilyje 
buvo netgi įkelta nuotrauka: kavinėje ant staliuko nešioja-
masis kompiuteris ir šalimais garuojanti kava popieriniame 
puodelyje. Vaizdelis dar pagražintas dailiu vaizdo filtru. Pa-
rašyta: „Nelauk, kol įkvėpimas pagaus tave, tai tu pagauk 
įkvėpimą!“

Jeigu Aivaras būtų turėjęs plaukų ant krūtinės, tai būtų 
dabar pamėginęs jų nusirauti. Bet dėl esamų skurdumo ir 
prakaito išėjo tik kažkas panašaus į nerangų pasigrabalioji-
mą, kaip kad judėti pradeda mokytis kūdikis, mėgindamas 
pasiversti ant šono be motinos pagalbos.

Ir tuomet nutiko be galo keistas dalykas, kurį tikriausiai 
nulėmė vieną kartą per tris tūkstančius metų būnantis plane-
tų išsidėstymas, tuo metu ore sklandęs mutavęs gripo virusas 
ir galbūt tai, kad Aivaras dar nebuvo valgęs nei pusryčių tą 
dieną, nei vakarienės prieš tai. Kai mūsų vargšelis rašytoju 
norintis tapti Aivaras susikaupė ir prisitraukė kompiuterio 
klaviatūrą (o traukė taip, kad nulūžo viena kojytė), vietoj su-
planuoto komentaro „PLAGIATORIUS!!!!!11!!! Štai nuo-
roda į originalą“ jis parašė „nuostabus kūrinys“. 

Ir tiek. 
Daugiau nieko. 
Padėjo tašką.
Paspaudė „enter“.
Paskelbė komentarą ir pats pažiūrėjo, negalėdamas atsi-

stebėti, kas čia per dalykas dabar dedasi jo sieloje. Tarsi koks 
šiltas paukštelis nutūpė jam ant peties ir meiliai už ausytės 
šnabždėjo, kad kiekvienas geras kūrinys pats yra iškalbingas 
ir šiukštu nevalia jo teršti, net tada, kai jis įžūliai vogtas. 
Paukštukas nustriksėjo ant kito peties, pasitrynė į skruostą ir 
diktavo antrą komentarą Aivarui:

Nuostabus kūrinys. Tiesiog nepakartojamas. Koks žodžių 
pasirinkimas! Kokie sakiniai! Koks sklandus ir malonus 
minčių dėstymas! King Judah Layne, aš jau seniai tave skai-
tau. Tikriausiai nuo pat pirmo tavo posto. Tu man ne sykį 
gyvenime padėjai – kai būdavo sunku, aš tave prisiminda-
vau. Kai būdavo lengva, aš irgi apie tave galvodavau. Bet šis 
kūrinys?! Jis tiesiog prasismelkė man į sielą. Taip sukrėtė. 
Aš suprantu, kad mus sieja kai kas daugiau nei vien tik kom-
piuterio ekranas. To, ką patyrėme mudu, kiti tiesiog niekad 
nesupras. Aš suprantu.

Žinoma, jis jo nerašė iš savo tikrojo profilio. Prisiminė 
vieną seną, į kurį tik kartais įkeldavo kokią nesąmonę. Ne-
sąmonių profiliui buvo davęs savo pirmojo augintinio (žiur-
kėno) vardą.

Paskelbęs antrąjį, ilgą ir liaupsinantį, komentarą, Aiva-
ras susinėrė rankas ir pirmą kartą gyvenime pajuto kūrybinį 
džiaugsmą. Jis norėjo tapti rašytoju. Ir štai – pagaliau juo ta-
po. Paskelbęs ne tą kūrinį, kurį King Judah Layne pasisavino, 
bet ką tik suregztą komentarą. Jautėsi šiek tiek iškrypėliškai. 
Gi čia ne koks romanas apie jausmų klyksmus ar eilėraštis 
apie mėnulio vaistus. Čia kažkas visiškai kitokio. Aivaras net 
nusipurtė iš malonumo, šiek tiek apsvaigęs nuo kūne vyks-
tančios biocheminės audros. Kūrybinė paukštė užsilipo ant 
galvos ir ėmė retuose Aivaro plaukuose sukti lizdelį.

DZING. Vos ne iš karto po komentaro paskelbimo feisbu-
ke Aivaras gavo žinutę. Atidarė – ji buvo nuo paties karaliaus 
Judo: „Matau, patiko mano kūrinys. Labai tuo džiaugiuosi.“

Aivaras vos susilaikė neparašęs dar vienos litanijos. Bet 
kabliukas jau buvo užmestas ir King Judah Layne jį rijo. Da-
bar buvo svarbu leisti jo paties dėmesio gobšumui jį apžioti. 
Juk Aivaras nemelavo – jie abu tikrai buvo labai panašūs. 
Abu troško dėmesio.

Aivaras ėmė laukti. Buvo sunku. Helikopteris jautė, kad 
kažkas vyksta. Dabar katinas leisdavo dienas ne pro langą 
stebėdamas tas pačias garbaus amžiaus kaimynes, slampinė-
jančias tais pačiais maršrutais, bet savo sugyventinį (niekas 
negali būti katinui šeimininku), kažko vis laukiantį. Aivaras 
sugebėjo išlaukti net dvi dienas. Per jas nuolat galvojo apie 
tai, kaip jis negalvoja apie King Judah Layne. Buvo neįtikė-
tinai nauji potyriai. Visiems rašytojams reikėtų kada pamė-
ginti pagalvoti apie tai, kaip jie negalvoja. 

Galų gale paukštelis galvoje prisidegė cigaretę ir paskelbė, 
kad atėjo metas antrajam plano etapui. Patikrinęs, kad King 
Judah Layne po mūsų jau aprašytos vagystės buvo aktyvus ir 
skelbė gal savo, gal ne savo įrašus, Aivaras parašė asmeninę 
žinutę karaliui: „King Judah Layne, kas nutiko? Jau buvai 
parašęs tą puikų postą, o dabar kas? Aš liūdžiu, maniau, kad 
tu atsivėrei, kad nusprendei rašyti apie tuos dalykus. Prašau, 
rašyk toliau. Labai labai prašau. Man tavęs reikia.“

Beveik iš karto pasirodė prierašas „matė“, bet atsakymo 
nebuvo. Palaukęs keturias valandas (o tam buvo nusistatęs 
žadintuvą, nes tiesiog buvo sunku susiturėti), Aivaras jau sa-
vo tikrajame profilyje paskelbė naują trumpą kūrinėlį, kurį 
parašė tokį klišinį, kokį tik sugebėjo. Darė visas įmanomas 
kūrybines klaidas, kokias tik sugalvojo. Gale apibarstė rašy-
bos ir gramatikos klaidų prieskoniais. Kitą dieną rado savo 
kūrinį jau nusklendusį pas King Judah Layne, tik rašybos 
klaidos pataisytos ir blogiausios vietos šiek tiek perrašytos. 
Tačiau buvo akivaizdu, jog karalius stengėsi keisti kiek įma-
noma mažiau. Kaipgi jam žinoti, kurios dalys geros, o kurios 
blogos, jei jis pats negali tokio parašyti?

Aivaras vėl parašė asmeninę žinutę: „King Judah Layne, 
tu dievas. Ačiū. Ar galėsiu tau parašyti, jei man kada bus 
sunku?“

King Judah Layne atrašė: „Žinoma“ ir šypsenėlė.
Tuomet Aivaras kurį laiką gyveno savo įprastą gyvenimą, 

toliau rašė, kaip rašęs prieš tai. Paukštė perėjo kiaušinius. 
Kartais užmesdavo akį į King Judah Layne profilį ir spė-
davo pamatyti, kaip komentarai, minintys galimas vagystes, 
kaipmat būdavo ištrinami. Po kiekvienu iš jo pasisavintu 
kūriniu jis, žinoma, parašydavo tokį liaupsinantį komentarą, 
kokį tik sugebėdavo.

Bet ilgainiui saulėlydžiai nebedžiugina, žvaigždynus pra-
dedi matyti tik kaip degančių dujų kamuoliukų sankaupas, 
o gardžiausi mamos kepti sausainiai pereina į kategoriją „ir 
vėl?“ Taip ir Aivarui ėmė nusibosti girti save per King Judah 

Layne. Buvo sunku, bet vieną dieną jis tiesiog nustojo rašyti 
ir skelbti trumpus tekstus savo tikrajame profilyje. Ten vis 
tiek jų nelabai kas skaitė. Taigi, buvo galima pradėti juos taip 
pat sėkmingai slėpti stalčiuje. Stalčius buvo virtualus – ap-
lankas ant kompiuterio darbastalio pavadinimu „Kūryba“.

Su tokia pat išmone, su kokia King Judah Layne profilyje 
Aivaras rašė pagyras, dabar ėmė rašyti viešas nevilties ir liū-
desio žinutes. Tikriausiai žiurkėnas vartėsi savo žiurkėniška-
me kapelyje. Žinutės atrodė maždaug taip:

„Kodėl neberašai taip gerai kaip anksčiau?“
„Ar aš tave kaip nors nuvyliau, kad neberašai apie tuos 

dalykus?“
„King Judah Layne, prašau, aprašyk tą dalyką. Gali ir ne-

tiesiogiai.“
„To“ dalyko, žinoma, nebuvo. Kūryboje dažnai nebūna 

„tų“ dalykų, kuriuos joje randa skaitytojai ir kritikai. 
Ganėtinai greitai Aivaras gavo pakvietimą iš nepažįstamo 

žmogaus. Sutiko, nors tas žmogus turėjo vos kelis draugus, 
iš kurių Aivarui nė vienas nebuvo girdėtas. Naujasis kontak-
tas rašė liūdintis, kad Aivaras neberašo ir jeigu nenori skelbti 
viešai, tai galbūt galėtų bent jau jam asmeniškai parašyti. Jis 
juk didžiausias jo gerbėjas!

Aivaras iš karto nusprendė, kad čia bus dar vienas King Ju-
dah Layne avataras, ir labai trumpai atrašė: „Viskas, nebegaliu. 
Jie laimėjo. Aš ilgai rašiau tikėdamasis, kad kažkas atpažins 
tai, ką aš patyriau, kad rasiu draugą. Nors vieną. Sudie.“

Ir tuomet nusprendė daugiau niekada niekada neberašyti 
savo tikrajame profilyje. Kūrybinei paukštei net iškrito iš 
snapo cigaretė. O kaip visa tai, ką Aivaras buvo padaręs iki 
tol? Kaip jo vardas? Kaip pasiekimai? Negi taip va ims Ai-
varas ir viską pames tik dėl vieno vienintelio nusmurgusio 
internauto? 

Kadangi Aivaro galvoje nebuvo priešgaisrinės sistemos, 
paukštės lizdas užsiliepsnojo ir degė kartu su visa kuklia 
Aivaro menine praeitimi, o Aivaras nesiruošė ko nors paste-
bėti. Jis paskambino artimiausiam veterinarui ir sutarė dėl 
Helikopterio kastracijos. 

Kai atėjo metas nuimti katinui apsauginę apykaklę, Ai-
varas King Judah Layne profilyje po vienu iš naujausių jo 
kūrinių parašė: „King Judah Layne, aš taip liūdžiu, kad tu 
neberašai kaip anksčiau. Jaučiuosi toks visiškai vienas su 
savo problemomis ir bėdomis. Neturiu nė vieno draugo. Net 
nežinau, ką daryti. Tu taip puikiai rašai, nusprendžiau ir aš 
parašyti, man labai svarbi tavo nuomonė. Čia pats pirmas 
mano bandymas. Nebūk labai griežtas.“

Ir prikabino atsitiktinį kūrinėlį iš kūrinėlių stalčiaus. Net 
neskaitė. Jis galėjo būti apie tarpupirščių kvapą arba apie 
psichoanalitinį depresijos traktavimą.

Aivaras nesitikėjo pamatyti, kad jo komentaras surinks 
daugiau like’ų nei pats King Judah Layne įrašas. Aivaras net 
išsižiojo parėmęs galvą abiem rankom. Kumštukai su iškeltu 
nykščiu tik krito, krito vienas po kito. Komentarai irgi byrė-
jo, ir jie buvo skirti jam, o ne karaliui. Helikopteris grįžo ant 
palangės vėl ilgesingai spoksoti į tolį.

Ar taip būtų nutikę, jei jis būtų parašęs, kad King Judah 
Layne plagiatorius? Dabar karalius net negalėjo ištrinti jo 
žinutės, nes tai būtų buvusi tikro, gal paties tikriausio ger-
bėjo išdavystė!

Nustipusio Aivaro žiurkėno profilis staiga sulaukė labai 
daug pakvietimų draugauti ir sekėjų. O King Judah Layne 
parašė atskirą įrašą: „Kartais gyvenime svarbiausia yra ne-
nusisukti. Padėti kitiems žmonėms. Niekada nenustoti kurti. 
Tik taip sugebėsime kitus įkvėpti. Didžiuojuosi savimi, jog 
esu vienas iš tų žmonių, kurie gali tą padaryti.“

Į tai Aivaras sureagavo didžiausiomis pagyromis, vėl įkėlė 
kelis savo kūrinėlius ir negalėjo patikėti, kiek daug dabar 
sekėjų jis turėjo. Jį apėmė toks keistas jausmas. Štai, viskas 
prasidėjo nuo to, kad buvo pavogtas jo darbas. Keli darbai. 
Iš tiesų juos rašydamas jis taip smarkiai ir nesistengė. Ką jau 
kalbėti apie stebėjimą, kas po jais rašoma, kad spėtų pašalin-
ti jo įvaizdį gadinančius komentarus. 

Iš pelenų kažkoks viščiokas kyštelėjo galvą ir pradėjo 
cypsėti naujus planus.

– JUSTė LATAUSKIENė –


