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Amžinai žalias 
ąžuolas

Tamsi siaura alėja veda prie amžinai žaliuojančio ąžuolo. 
Tačiau vietomis ji išvarpyta šviesos. Tos properšos nevieno-
dos. Vienos kaip valkos, kitos – kaip mažučiukai taškeliai. 
Kad ir kokios būtų formos, jos nepajėgia grumtis su tiršta 
tamsa, kuri nėra paprastas šviesos stygius, o tikra materija – 
kaip medis, geležis ar akmuo.

Alėja veda prie namo. Iš ten, kur stoviu, tai yra nuo vir-
šutinės priebučio pakopos, stebiu visą jos ilgį iki paskutinio 
posūkio, už kurio ji įsilieja į vieškelį. Jei kam nors būtų lem-
ta ateiti, beregint pamatyčiau. Mane slepia platano ir akacijų 
lapai. Aš matysiu pats būdamas nematomas. Šitaip laukiu 
ištisas valandas, ištisas dienas. Žinoma, kadaise aš buvau 
kitoks. Labai veiklus, sakė, puikus verslininkas, taiklus, 
greitas, guvus. Pasikeičiau ūmai, per vieną naktį.

Tai nebuvo atsivertimas. Manęs neaplankė jokia vizija. 
Atsibudau po košmaro, kurį buvau jau pamiršęs, 
ir staiga mane pagavo beprotiškas juokas, nenu-
maldomas beprotiškas juokas, kaip dar niekad 
nėra buvę; tas juokas truko keletą minučių. Ap-
siraminęs išvydau save, tolstantį valtyje, ir tariau 
sau sudiev. Tas, kas buvau, kas dar tariausi esąs, 
nė nekryptelėjo galvos. Netrukus jis dingo hori-
zonte.

Likau vienas su nepažįstamuoju, kuris sakėsi 
esąs mano naujasis „aš“. Nežinojau, kaip su juo 
elgtis. Draugiškai ar santūriai? Kol kas jis dėjosi 
miegąs. Koneveikiau save, kad buvau toks iš-
siblaškęs ir leidau pasprukti vienam ir įsitaisyti 
kitam. Taip man ir reikia, galvojau. Tuo metu, 
kai reikia saugotis (o šitai pasitaiko ne taip jau 
dažnai), visi kažkur dingę. Naujasis prabudo. 
Nebuvo iš ko rinktis. Žinojau, kad negaliu ilgam 
likti už bet kokio kūno ribų kaip žaltvykslė naktį 
laukuose. Tad įsinėriau į naująjį apvilką. Ir tai pa-
dariau deramai ir be jokios arogancijos.

Pirmosios valandos buvo netikėtos. Aš visai 
pamiršau savo pirmtaką. Be jokių pastangų tapau 
jo įpėdiniu. Pats nesuvokdamas tolydžio elgiausi 
priešingai, nei būtų daręs jis. Kontoroje niekas 
nieko nepastebėjo. Per kelis akimirksnius su-
grioviau tai, kam sukurti man prireikė ne vieno 
mėnesio, garsiai skelbdamas savo tvirtą ryžtą likt 
ištikimam savo krypčiai. Padėjėjai karštai man 
pritarė – be menkiausios kreivos šypsenėlės. O man pažįs-
tamos tos kreivos jų šypsenos. Kadaise jos būtų privertusios 
mane suabejoti savimi. Diena slinko, ir mane kartais užplūs-
davo koks mano praeities gūsis, reikia pripažinti, santūrus 
ir dažniausiai absurdiškas. Jie buvo susiję su kulinariniu 
skoniu ir smulkiais įpročiais. Susigriebiau norįs stiklinės to 
viskio, kuris dabar man kėlė siaubą, ir karštligiškai naršąs 
kišenėje cigarečių pakelio, kurį prieš valandą ištrenkiau į 
šiukšlių dėžę. Visa tai buvo nerimta. Savo naujajame kailyje 
jaučiausi gerai. Tiesą sakant, buvau įsitikinęs, kad niekad nė 
neturėjau kito.

Per kelias savaites mano bendradarbiai ir draugai (ir toliau 
stengiuosi nesuplakti į viena tų dviejų sąvokų) gavo pripa-
žinti akivaizdų dalyką: aš buvau nebe tas žmogus. Tada jų 
vaizduotė paleido vadžias. Vieni kalbėjo apie priepuolį ir 
rimtas jo komplikacijas, kiti apie smegenų suminkštėjimą, 
dar kiti apie šizofreniją. Geranoriškiausi teigė, kad aš pate-
kęs į mistinės meilužės ar kokio nors madingo guru įtaką. 
Žodžiu, visi sutarė dėl vieno dalyko: aš tapęs grėsmingai 
vangus. Laiku informuotas vieno tariamo bičiulio, kuris vy-
lėsi išmušti mane iš pusiausvyros, persakinėdamas visas tas 
paskalas, aš galėjau parengti kontrpuolimą. Atvirai kalbant, 
tų žmonių nuomonė man buvo nė motais, bet senasis gyny-
binis refleksas skatino veikti. Tad kaip didžiausią paslaptį, – 
kad būčiau tikras, jog viskas bus paskleista, – patikėjau tam 
bičiuliui, kuris taip troško man gero, turįs patikrintą sėkmės 
metodą ir todėl esąs visai abejingas dabarties nesklandu-

mams ir tikras dėl galutinės sėkmės. Tas pavydus kvailys 
(kvailumas ir pavydas – darni pora) paskleidė naujieną, ir 
mano autoritetas dešimteriopai padidėjo. Į nereikšmingiau-
sias mano kalbas imta žiūrėti kaip į pranašystes. Žodžiai 
iš mano dažniausiai sučiauptų lūpų padarydavo galą nir-
šiausioms diskusijoms. Ta privilegijuota padėtis visiškai 
nedžiugino. Mane graužė abejingumo gangrena. Dar blo-
giau – buvau visiškai abejingas savo abejingumui. Manęs 
nėmaž neslėgė tai, kad nebejaučiau jokio troškimo, jokios 
aistros.

Tai negalėjo trukti be galo. Netrukus man jau apkarto tas 
žaidimas, kurį nuolat išlošdavau, vaidindamas pralaimintį. 
Nusprendžiau viską pasiųsti velniop. Tai nebuvo lengva. Net 
mano priešai tvirtino, kad man nevalia šitaip dezertyruoti, 
kad aš reikalingas, nepakeičiamas, kad mano pasitraukimas 
sugriaus pradėtą darbą. Aš atsilaikiau ir štai užsikasiau šioje 
senoje sodyboje, kurią man rado vienas nekilnojamojo turto 
agentas – kadaise buvau padaręs jam šiokių tokių paslaugų.

Nukelta į p. 4►

Įsmeigęs akis į alėjos galą aš laukiu. Ištisas dienas, ištisas 
valandas laukiu. Aš – tik lūkestis ir tame laukime pirmąsyk 
jaučiu išsipildymą. Ar laukiu kokio vyro, ar moters (nedrįstu 
tikėtis tokios laimės), ar tik to tokio apibrėžto ir tokio ne-
užbaigto dalyko, kuris vadinamas įvykiu? Laukiu, kad man 
būtų atskleista mano lūkesčio priežastis, tačiau neskubu būti 
apšviestas. Mokausi mėgautis malonumais, rafinuota kan-
čia, tokios būsenos nepastovumu – jie ne tokie skausmingi 
ir subtilesni nei vulgarus pavydas. Visa esybe išgyvenu tą 
akimirką, kuri tuoj ateis, – o tai kaskart tolygu nusivylimui 
ir sykiu yra palengvėjimo atodūsis, pagalvojus, kad lauki-
mui dar ne galas, kad jis gali dar ilgai tęstis ir aš patirsiu dar 
daugybę tokių įtemptų akimirkų.

Vėjas silpnai judina blizgančius žaliojo ąžuolo lapus. Ar 
tai ženklas, žinia apie kol kas paslėptą esatį? Ar toms šake-
lėms, kurios juda kaip rankos, apsunkusios nuo nusivylimų 
ar atsisveikinimų, patikėta misija mane įspėti, kad veikiai 
viskas pasikeis, kad prasidės naujas gyvenimas? Leidžiasi 
vakaras – nei greičiau, nei lėčiau negu kitomis dienomis. 
Vakaras savaime yra niekas. Jis lydi kažką kitą, kas nieka-
da nepasirodo ir retsykiais leidžiasi nuspėjamas. Sutemų 
drapiruotėmis, iškilmingais gestais slepiamas pažadas arba 
grasinimas. Negali dalyvauti dienos merdėjime ir nejausti 
nerimo dėl to nuolatinio išsiskyrimo. Vis kartoju sau, kad 
jis tėra laikinas, bet ką gali žinoti? Iš teisybės esu anapus 
tos alėjos. Jaučiu esantis jau labai toli, ten, kur nedideli nu-
krypimai sukelia didžiules permainas, slėpininguose judesio 

ir formų kraštuose. Visiems laikams palikau niūrų ir lėkštą 
apgaulingų minčių, melagingų įvykių sferą. Kartoju tai save 
drąsindamas, kad įstengčiau deramai pasitikti tą neišven-
giamą akimirką, kai suprasiu, jog nėra ko laukti, jog niekas 
nepasirodys, jog šitiek metų pralaukiau veltui.

Pastovumo iššūkis
Aš namie, tai yra girioje. Tarp medžių slysta šešėliai – mo-

terų šešėliai. Ir nė vieno vyro. Kodėl? Todėl, kad vyrai – tik 
nenusisekusios moterys, neįstengiančios pagimdyti nieko 
kito, tik sąvokas. Pastoti sąvokomis – koks pasityčiojimas!

Tos vingrios moterys visą gyvenimą stengėsi tapti me-
džiais. Kai kurioms pavyko, tos tyli, romiai mėgaudamosi 
savo laime. Tos, kurioms nepavyko, bruzdėjo, kalbėjo, šū-
kavo, verkė ir juokėsi.

Aš traukiu plynės link, o ji kaip jūra – visų kelių pabai-
ga. Jei galėčiau pristabdyti laiką, ilgiau pabūčiau tarp savo 
šakotų, lapuotų bičiulių, kurie manęs gailisi, kad neturiu 

šaknų. Jie klysta. Kadangi judu, tad galiu juos 
aplankyti ir palyginti. Juk jie nežino, kokie yra 
skirtingi.

O aš žinau. Medžių esu matęs ir dar matysiu 
visokiausio aukščio, visokiausio storio, viso-
kiausių formų. Tai joks mano nuopelnas. Nesu 
nei girininkas, nei medkirtys. Anie – bėdžiai, ku-
riuos, beje, gerbiu. Aš – vienintelis savo rūšies 
atstovas. Aš – einantis kelias. Kaip ietis smingu 
į aukštamiškį ar atvašyną. O kai pereinu, viskas 
įkandin manęs užsiveria. Aš nepalieku jokio pėd-
sako.

Pasiekęs pamiškę, esu sukrėstas ir apstulbęs. 
Sukrėstas todėl, kad nebematau aplink save me-
džių, apstulbęs nuo šviesos – nesvarbu, ar toji 
būtų plynės, ar jūros. Ir viena, ir kita stengiasi 
varžytis su dangumi primygtinai ir santūriai, 
kaip tie atsitiktiniai bičiuliai, kurių esama, bet jie 
nėra artūs.

Akimirką gardžiuojuosi oru, plūstančiu iš to 
vaizdo gilumos ir, regis, gaivesniu, sveikesniu, 
artimesniu savo ištakoms. Man nevalia sustoti. 
Turiu žymėti kitą kelią, kelią be pėdsako, kelią 
į niekur. Toks mano amatas. Aš – beprasmybės 
darbininkas. Jeigu būčiau žmogus, mane vadintų 
poetu. Ir vis dėlto manau, kad medžiai prisimena 
mane praeinantį.

Štai. Aš pasukau atgal. Pasakiau sudiev neby-
liam šviesos gausmui. Man geriau ošianti miškų tyla. Ma-
no bičiuliai medžiai slysta su manimi. Mūsų kryptis – laiko 
kryptis, o laikas užkerta kelią grįžimui. Atokesni medžiai 
mus išvykstančius sveikina virpėjimu. Nežinau, kokiu grei-
čiu judu. Tai įvertinu pagal mane lenkiančius debesis. Kai 
kurie jų greiti. Kiti labai lėti. Tie vangstosi. Paskui juos 
niukteli stiprus vėjas, ir aš taip pat imu skubėti.

Kur? Niekur; judėti – pati mano esmė. Jei kiek ilgėliau 
stabteliu, jaučiuosi tirpstąs kaip sniegas saulėje. O skaudi 
akimirka man ta, kai susitinku aiškiai nubrėžtą kelią, kuris 
nepranyksta. Apsimetu jo nematąs, toliau traukiu savo vaga. 
Anas, vargšas, esu tikras, manęs nė nepastebi. Jam nepažįs-
tamas tas džiaugsmas, kurį jaučiu matydamas prasiskiriant 
krūmus, pakylant šakas, kad mane praleistų. Anaiptol tuo 
nesididžiuoju, bet man malonu tiems kukliems pagalbinin-
kams įkvėpti bendrystės ir naudingumo pojūtį.

Aš puikuoju kaip visi tie, kuriems būtina pasidrąsinti. 
Dažnai svarstau, ar tas mano blaškymasis nėra bergždžias. 
Aišku, nenorėčiau būti pasmerktas sustingimui, tačiau pri-
sirišti man būtų ne pro šalį. Jaučiuosi laimingas, kai koks 
nors senas ąžuolas ar jaunas klevelis man kužda: „Malonu 
tave matyti praeinantį.“ Aš savanaudis. Man malonu teikti 
malonumą.
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Juodos ir baltos spalvų pasaulėvaizdis,
politinis šantažas ir Jeruzalės klausimas

Metų pabaigoje Jungtinių Valstijų lyderis pateikė ne-
menką galvosūkį pasaulio diplomatams. Išjudintas šir-
šių lizdas pavadinimu „Jeruzalė“ kartu su Naujųjų metų 
vakarėliais nenurimo: paskutinę 2017 m. dieną Palestina 
atšaukė savo pasiuntinį JAV, taip pat oficialiai patvirtinta, 
kad Izraelis palieka UNESCO, neva sekdamas pavyzdžiu 
JAV, spalio mėnesį žengusių tą patį žingsnį. 

Galvosūkis skamba taip: ką palaikyti „apsimoka“ la-
biau – policininką ar to policininko atstovaujamą teisinę 
sistemą? Įtikti vienintelei supervalstybei nėra lengva, nes 
įvairioms JAV politinio gyvenimo sritims, ypač užsienio 
politikai, diktuoja primityvus mąstymas gėrio ir blogio ka-
tegorijomis. O kad visi sėkmingai susišnekėtų Jungtinėse 
Tautose (JT) ir kituose tarptautiniuose forumuose, tokio 
paties mąstymo Amerika tikisi ir iš strateginių partnerių. 

Lietuvos diplomatija parodė stuburą?

Jeruzalės klausimas yra laikomas Izraelio ir Palestinos 
konflikto šerdimi, o pats konfliktas – politinių neramu-
mų regione ašimi. Ne veltui JT suskubo ir gruodžio 21 d. 
išleido rezoliuciją, kurioje atmetama Donaldo Trumpo 
pozicija paskelbti Jeruzalę Izraelio sostine. Rezoliucijai 
pritarė 128 šalys narės, prieštaravo 9, susilaikė 35, o 21 
nedalyvavo balsavime. Lietuva, visuomet nuosekliai rė-
musi Izraelio režimą, pateikė šiokią tokią staigmeną ne 
susilaikydama, bet pritardama rezoliucijai.

Vietinės reakcijos į Lietuvos reakciją skilo į dvi stovy-
klas. Pirmoji stovykla, pragmatikai, griežtai pasmerkė šį 
sprendimą argumentuodama paprastai: dabar jau viskas, 
NATO nepasirūpins lietuvių saugumu, nes Linas Linke-
vičius su komanda neva pasirinko remti kažkokius ara-
bus. Antroji stovykla tokį sprendimą gerbia: išvien su ES 
lyderėmis buvo balsuota tikrai ne prieš JAV ar Izraelį, o 
prieš spontaniškus, neapgalvotus ir pavojingus sprendi-
mus. Taip buvo parodyta, kad Lietuvos diplomatiją suda-
ro ne vien desperatiški mėginimai tapti viena iš Jungtinių 
Valstijų BFF (angl. best friends forever), bet ir šis tas dau-
giau. Kol kas BFF statusas tegu lieka Izraeliui ir gal dar 
Gvatemalai, kuri buvo pirmoji šalis, suskubusi paantrin-
ti JAV apie planus perkelti diplomatinę atstovybę iš Tel 
Avivo į Jeruzalę. 

Kraštutinumų kraštas

Įtikti JAV nėra lengva, ypač kai prie vairo sėdi respubli-
konai. Pasitelkus Busho doktriną, antiterorizmo retoriką 
iš serijos „Arba jūs esate su mumis, arba prieš mus“ ir dvi 
liūdnai pagarsėjusias karines invazijas, tarptautinei teisei 
buvo parodyta riebi špyga. Panašia gaida praėjo ir prieš 
pat balsavimą JT vykęs JAV vadovo susitikimas su savo 
kabineto nariais: Trumpo žodžiais tariant, „dabar viskas 
bus kitaip. Anksčiau jie galėdavo balsuoti prieš mus ir 
toliau gauti šimtų milijonų dolerių paramą. […] Mes dau-
giau nebesileisime išnaudojami“ (Carol Morello straipsnis 
„U.S. threatens countries with loss of aid over U.N. vote 
on Jerusalem“ iš portalo „The Washington Post“). Taigi, 
galingiausios pasaulio valstybės pozicija buvo supapras-
tinta iki šantažo ir nebrendiliško galios demonstravimo, 
įsivaizduojant, kad, JAV tarus žodį, Izraelio režimas įgis 
legitimumą viso pasaulio akyse. 

Tuo metu kitoms valstybėms tampa sudėtinga dėlioti bet 
kokius subtilesnius diplomatinius žingsnius, jeigu tai bent 
kokiu būdu kliudo amerikietiškus kaprizus. O šie kaprizai 
kyla iš nepaprastai primityvaus, į kraštutinumus vedančio 
šalies politinio ir socialinio gyvenimo, struktūruoto pagal 
„gerai vs. blogai“ kategorijas. Ši JAV būdinga tendencija, 
dar kitaip vadinama utopiniu moralizmu, yra nuosekli, tu-
rint galvoje, kad Amerikos visuomenė bene religingiausia 
tarp išsivysčiusių valstybių: 2011 m. duomenimis, per pu-
sę šalies gyventojų (53 proc.) yra įsitikinę, kad moralė be 
Dievo tikėjimo neįmanoma (Pew Research Center tyrimo 
ataskaita „Wordwide, Many See Belief in God as Essen-
tial to Morality“). Suprask, jeigu nesimeldi ir nevaikštai į 
bažnyčią, tavo moralinis kompasas neveikia. 

Taip pat jeigu esi liberalas, kuris atsargiai užsimena 
apie visiems šiek tiek labiau prieinamą sveikatos drau-
dimą arba šiokį tokį verslo monopolijų tramdymą, – esi 
standartinis komunistas (įvaizdis įdiegtas dar Šaltojo 
karo propagandos). Jeigu pateikdamas neracionaliomis 
priežastimis grįstų susišaudymų statistiką užsimeni, kad 
ginklų prieinamumas turėtų būti griežtinamas, – negerbi 
Konstitucijos ir kartu idealų, kuriais grįsta tavo šalis. Ir 
jeigu nesi 24/7 besišypsantis idiotas, o tiesiog žmogus, 
kuriam kartais liūdna, – ryk prozaką. 2014 m. JAV ligų 

prevencijos ir kontrolės centro atlikto tyrimo metu vie-
nas iš aštuonių apklaustųjų teigė, kad pastarąjį mėnesį 
yra vartojęs antidepresantų: groteskiška tai, kad tyrime 
dalyvavo ne vien suaugusieji, bet ir vaikai nuo 12 metų. 
Galima prisiminti televizijos serialo „Sopranai“ epizodą, 
kuriame vieną koją turinti rusų „slaugė“ šnekučiuojasi 
su Džersio mafijos galva: „Tokia jau jūsų, amerikiečių, 
problema: kol jūs tikitės, kad jums niekada nieko blogo 
nenutiks, likęs pasaulis tikisi tik paties blogiausio. Todėl 
jų ir nekankina nusivylimas.“

Viskas tik balta arba juoda. Noamas Chomsky kažkada 
užsiminė, kad krikščioniškasis sionizmas yra galinges-
nis už judėjiškąjį: Izraelio valstybingumui žalią šviesą 
suteikusi 1917 m. Balfūro deklaracija buvo motyvuota 
krikščioniškomis pastangomis. Su tuo galima susieti vie-
ną kolektyvinio nenuoseklumo aspektą, būdingą viešajai 
nuomonei Izraelio klausimu, – antisemitizmo ir papras-
čiausios Izraelio režimo kritikos maišymą į vieną katilą. 
Štai paskutinę 2017 m. dieną į Amerikos dienraštį „The 
Washington Post“ vietinis rabinas įdėjo „skelbimą“, ku-
riame popmuzikos žvaigždutė Lorde išvadinta antisemite 
ir fanatike (angl. bigot): taip nutiko dainininkei nutarus 
atšaukti koncertą Tel Avive, kažkokiu būdu staiga susi-
rūpinus palestiniečių teisėmis. „Skelbime“ nepamiršta 
užsipulti ir atlikėjos gimtosios Naujosios Zelandijos, pri-
tarusios JT rezoliucijai Jeruzalės statuso klausimu. Ste-
bina? 

Lietuvių priežodis sako, kad su kuo sutapsi, toks ir pats 
tapsi. Turint tokį kategorišką „draugą“ kaip JAV, ne vien 
diplomatiniai viražai tampa sudėtingi, bet ir kyla rizika 
pačiam pradėti pasaulį matyti pro utopinio moralizmo 
akinius. Liūdna, kad kai kurie vadinamieji viešosios nuo-
monės lyderiai Lietuvoje šiam aksesuarui niekaip neat-
sispiria. Kitiems pastaroji šalies „prisišliejimo“ (angl. 
bandwagoning) prie ES politika pasirodė visai nieko. O 
gal čia ir stuburas kažkoks vystosi.

– Marija Sajekaitė –

Ko alkstam ir trokštam
Už lango birbia, žvygauja automobiliai, miestas bunda. 

Jauni kunigai, nusivarę per šventes, žiovaudami velkasi 
arnotus ir laukia rytinių mišių. Galvoju, kur šiuo metu 
blūdinėja anie karaliai, nešę dovanas gimusiam Jėzui, 
svetimam vaikui svetimuose kraštuose. 

Kodėl jam skirtas tas amžinas talentas patikti žmo-
nėms? Žaibiškai juos pačiupti, pakerėti, įklampinti į savo 
avantiūrą, niekaip nesibaigiančią, rizikingą. Juk pradžioje 
nebuvo jokių viešų stebuklų. Nebuvo beveik ir žodžių, 
kelios padrikos, nereikšmingos frazės. Susitiko ir užsika-
bino. Taip iš nuobodulio susipažįstama stotyje kartu ilgai 
laukiant traukinio, rūkant ant suoliuko, gal tuščioje ka-
vinėje, kai graužia vienatvė. Jei kalbėtum apie žemiškos 
meilės istorijas, viskas čia tiktų, dvi širdys palinksta viena 
prie kitos keisčiausiomis aplinkybėmis. Bet Dievui reikė-
tų tave įspūdingai numesti nuo arklio, sudrebinti, apakin-
ti, siųsti tau angelą, bent jau žvaigždę. Žodžiu, kad viskas 
išsyk būtų aišku ir kad neišsisuktum.

Kažin kodėl Vilniuje tiksliai prisimenu vieną vietą, 
pėsčiųjų perėją prie Žaliojo tilto, kur, būdamas keliolikos 
metų, nei iš šio, nei iš to garsiai paklausiau šalia ėjusio 
suaugusiojo, ar tikrai yra Dievas. Vidury gatvės, net ne-
stabtelėjus, tarsi komentuotum tai, kas tau prieš akis ar 
po kojomis. Atsakymo, aišku, negavau, buvau pavadin-
tas kvailu, nežinia, ar dėl savo abejonių, ar apskritai dėl 
temos. Patylėjau. Tuo viskas ir baigėsi. Galima sakyti, 
nieko neįvyko, tik kvailas klausimas ne laiku ir ne vietoj. 
Tokių smulkmenų per gyvenimą milijonai. 

Viešpaties drąsai ir išradingumui nėra galo. Būrelis ru-
sų jaunimėlio, – šiomis dienomis jų prigužėjęs pilnas se-
namiestis, – neradęs spaudos kioske alaus krizena lauke 

ir tariasi, kaip toliau vakaroti. Staiga vienas trenkia idėją: 
„Eikime pasimelsti!“ Žiūriu vaikinui į veidą, nieko ypa-
tingo, nepanašus į piligrimą. Kitoje gatvės pusėje šviečia 
cerkvės langai, galbūt viskas dėl to. O gal dvasinė paga-
va, balsas iš kalėdinio dangaus? Nežinau, kur jie klegėda-
mi nužygiavo, ieškoti toliau alaus ar kalbėti maldų. Bet 
nenustebčiau, jeigu po daugybės metų anas jaunikaitis ar 
kas kitas iš tos kompanijos ims ir prisimins, jog svetima-
me mieste, ieškodami alaus, o ne kūdikėlio Jėzaus, išgir-
do kvietimą melstis.

Dievas įsikūnydamas tampa neįmanomas, neįsivaizduo-
jamas be žmogaus, sakė popiežius Pranciškus per Naujųjų 
metų mišias. Atvirkščią tiesą daug kartų girdime, ji virsta 
raginimu tikėti ar priekaištu, kad apleidžiame dvasinius 
dalykus. Bet ryšys, priklausomybė vienas nuo kito tiesiog 
yra, ne dėl raginimų atsiradusi, o neišvengiama, nepakei-
čiama kitais dalykais, kad ir kaip norėtum ir apgaudinė-
tum pats save. Gal bus panašu į patetišką pamokslą, bet 
mūsų visuomenė šiuo metu iš tikrųjų alksta Dievo. Ta te-
ma į valias trimituota ir prieš ketvirtį amžiaus. Tik vietoj 
Dievo buvo stveriamos žemės, pastatai, valdžia, pinigai. 
Pertraukomis, švenčių proga – vėl apie dvasines vertybes. 
Bet alkis niekur nedingo, tik dar išaugo. Maltiečių sriubos 
dubenėliai ir juos lydinčios koncertinės banalybės skelbia 
ne maisto, net ne orios senatvės deficitą. Panašiai ir visa 
koncertuose skandinama jubiliejinė Lietuva.  

Bažnyčiai būtų pats laikas imtis juodo kasdienio darbo 
karo lauko ligoninėje. Senas kunigas jėzuitas, užkalbinęs 
sykį mieste ir pagyręs įdomias radijo laidas, homilijų teks-
tus, pabaigoje linkėjo, kad Bažnyčioje atsirastų daugiau 
veiksmo. Buvo keista girdėti, nes pažinojau jį kaip asketą, 

maldos žmogų, dvasinių pratybų meistrą. Tokiam vienas 
džiaugsmas kiaurą parą išklūpoti priešais Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Bet, matyt, iš tiesų viskam yra savas metas 
po saule. Ir todėl ar tik nebus dabar atėjęs metas iš religi-
nės kalbos išmesti terminą dvasingumas. Pirmiausia – jį. 
Kaip labiausiai klaidinantį, iškraipantį Evangeliją, pritvin-
kusį puikybės ir egoizmo. Dar ir nudrengtą iki paskutinio 
siūlo. Popiežius jau padarė pradžią. Pagerbdamas Merge-
lę Mariją, Dievo ir Bažnyčios motiną, priminė visiems, 
kad iš lotyniško žodžio mater yra kilęs žodis materija, 
toks baugus tikintiesiems. Su materija popiežius susieja ir 
kontempliatyvų, tikėjimo persmelktą žvilgsnį į dabartinį 
pasaulį ir didžiuosius mūsų kartos uždavinius.   

Trys Karaliai, tapę epifanijos, Kristaus pirmojo apsi-
reiškimo pagonims, liudininkais, matė priešais save šios 
žemės vaiką. Užtekėjusi nauja žvaigždė buvo virtusi kū-
dikiu, mirtingo žmogaus kūnu ir krauju. Tylomis jį pagar-
binę, karaliai ėmė iš savo kelionmaišių auksą, smilkalus ir 
mirą. Jų tarsi ir nereikėtų tam vaikeliui, vadinamam Aukš-
čiausiojo Sūnumi, viskas atrodytų tik gryni simboliai. Bet 
Dievas, apsireiškęs Betliejuje kaip materija, negalėjo būti 
nei atpažintas, nei pagarbintas tik dvasios aktu.  

 Pasibaigus Bernardinuose naujametinėms mišioms, jau 
po vidurnakčio, bažnyčia dar pilna žmonių. Sukdamas ra-
tais, matau, kaip dvi pažįstamos moterys jau gerą valandą 
sėdi pasienyje ant suoliuko ir kažką kramsnodamos šne-
kasi. Kai prieinu pasisveikinti, įbruka į rankas aplaužytą 
šokolado plytelę. Imkite ir valgykite.

– JuLIuS SASNAuSKAS –
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Pasvarstymai apie šimtmetį

Štai ir atėjo šimtmečio minėjimo metai. Modernios 
valstybės sukūrimo sukaktis šiemet švenčia ne tik Lietu-
va, bet ir kitos Baltijos jūros regiono kaimynės. Pirmoji 
buvo Suomija, kurios likimas yra kitoks negu Lietuvos, 
Latvijos ar Estijos. Kartais teigiama, kad Suomijos po-
litinę raidą ir vėlesnę ekonominę sėkmę nulėmė 1939 m. 
Žiemos karas su sovietais, kai suomiai, skirtingai negu 
kitos Baltijos valstybės, apgynė laisvę. Tačiau dar cariz-
mo laikais, kai lietuviai tiktai artikuliavo politinės auto-
nomijos reikalavimus, suomių kalba turėjo valstybinės 
kalbos statusą, suomiai turėjo politines partijas, parla-
mentą (Eduskuntą), suomių moterys buvo pirmosios 
Europoje gavusios teisę dalyvauti nacionaliniuose rinki-
muose. 1917 m. gruodžio 6 d. Suomijos nepriklausomy-
bės aktas buvo patvirtintas, o Suomijos Senatas viešai 
paskelbė jį suomių tautai. Gana greitai šį aktą pripaži-
no didžiosios Europos valstybės, tarp jų ir bolševikinė 
Rusija. Tiesa, šalyje kilo vidaus neramumai, prasidėjo 
žiaurus pilietinis karas tarp baltųjų ir raudonųjų. Vokie-
tija į pagalbą pasiuntė Ostsee-Division, vadovaujamą 
generolo grafo Rüdigerio von der Goltzo, – 1918 m. 
balandį ji iš bolševikų atėmė Helsinkį. Suomiai buvo 
pasirengę kovoti dėl nepriklausomybės jau vien todėl, 
kad turėjo šimtus gerai paruoštų suomių jėgerių iš Vo-
kietijos karališkojo prūsų pėstininkų bataliono. Padėtis 
Lietuvoje paskelbus Vasario 16-osios Aktą buvo visiš-
kai kitokia.

Baltijos ir kitų Vidurio Rytų Europos šalių valstybin-
gumo sukakčių minėjimo fone pamirštama, kad svar-
biausia 2018 m. sukaktis yra Didžiojo karo pabaigos 
šimtmetis. Šis karas, jo palikimas ir atminimas lietu-
viams yra išdilę iš kolektyvinės atminties, nes jo įvykius 
užgožia Antrojo pasaulinio karo įvykiai ir baisumai. 
Daugeliui jis atrodo toks pat nutolęs kaip ir Napoleo-
no karai ar XIX a. anticariniai sukilimai. O tarpukariu 
Lietuvoje jis buvo dažnai prisimenamas, tai buvo pra-
džia, kuri leido sukurti nepriklausomą Lietuvos valsty-
bę. Tarpukario publicistiniuose kūriniuose karo pabaiga 
nuskambėdavo kaip naujo laikotarpio atskaitos taškas, 
nuo kurio prasidės taikus gyvenimas: „Po Didžiojo karo 
krašto laukai nualinti ištisais plotais dirvonavo; žmonės 
nuvargę, besidairą, kaip nepažįstamose klaikiose vieto-
se, melancholišku gailesčiu laukė palaimos iš skaidrė-
jančio dangaus. O Lietuvos šalį apvožė skaidrus dangus, 
žmonės rengė puotą, kurion turėjo ateiti ramus gyveni-
mas, kaip mylimas ir taikus svečias.“1

Didysis karas buvo riba, pakeitusi lietuvių tau-
tos gyvenimą. Įvairiose tarpukario publikacijose bu-
vo užčiuopiama egzistencinė jos prasmė ir būsimas 
ilgalaikis poveikis šalies gyvenimui. Prancūzų istorikas 
Stéphane’as Audoin-Rouzeau, tyrinėdamas tokius klau-
simus kaip vaikystė karo metais, karo prievarta, laido-
jimo tradicijos, pateikė įžvalgas, kaip karo kultūra (la 
culture de guerre) persismelkė į kiekvieną prancūzų gy-
venimo sritį, emocinius santykius ir būsenas. Šis karas 
taip pat palietė visus Lietuvos civilius gyventojus, vertė 
juos prisitaikyti prie karo realijų ir brutalizavo visuome-
nę. Tebevykstant karo veiksmams, 1918 m. rudenį Juo-
zas Tumas-Vaižgantas konstatavo, kad „sodžius, karo 
viesului per jį persiritus, nebebus toks, koks buvęs. O 
koks, nebent pranašas tegalėtų atsakyti. [...] Karas taip 
vienodai storai apdumblino visų sluoksnių ir padėjimų 
žmones, kad per jį, tą dumblą, visiškai nematyti tikrojo 
atskirų žmonių veido.“2

●

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Tarybai paskel-
bus Nepriklausomybės Aktą svetimųjų valdžia dar ilgai 
neišnyko. Tiktai 1918 m. spalio pabaigoje Lietuvos Tary-
bos atstovai išgirdo naujai sudarytos Makso Badeniečio 
vyriausybės garantijas, kad lietuvių tauta galės savaran-
kiškai apsispręsti dėl šalies politinės sąrangos, konstituci-
nių principų ir santykių su kaimyninėmis valstybėmis. 

1918 m. lapkričio 11 d. Kompjene buvo pasirašytos pa-
liaubos, užbaigusios Didįjį karą. Kai ši žinia pasiekė Prahą, 
čekų politikai, vadovaujami Tomášo Masaryko, čekų vi-
suomenė ir sporto draugijos „Sokol“ nariai, kurie palaikė 
tvarką mieste, perėmė sostinės kontrolę. Čekai, kurie bu-
vo įgiję karinį patyrimą tarnaudami Austrijos-Vengrijos 
kariuomenėje, buvo pasiruošę kurti valstybines ir karines 
struktūras. Lapkričio 12 d. Varšuvą paliko vokiečių karinė 
vadovybė, o likę vokiečių kareiviai buvo pradėti nugin-
kluoti miesto, kurio gyventojus buvo apėmusi euforija, 
gatvėse. Merginos bučiavo lenkų legionierius, jaunuoliai 
rankose laikė tautines vėliavas ir dėvėjo vokiškus pickel-
haube, atimtus iš vokiečių kareivių. Raudonos ir baltos 
spalvų vėliavos plazdėjo Varšuvos citadelėje ir ant Belve-
derio rūmų. Vokiečių, rusų, austrų valdžia žlugo Lenkijo-
je, tad lenkai turėjo pagrindo švęsti laisvę. Kas gi tuo pat 
metu vyko Vilniaus gatvėse? 1918 m. lapkričio 10 d. ryte 
Didžiąja gatve pražygiavo raudonomis vėliavomis nešina 
vokiečių kareivių demonstracija. Tą pačią dieną kareiviai 
išrinko savo tarybą (Soldatenratą). Tad Vilniuje ir toliau 
šeimininkavo vokiečiai, o Lietuvos Valstybės Taryba tą 
pačią dieną net svarstė klausimą, ar nevertėtų iš Vilniaus 
persikelti dirbti į „ramesnę vietą“. Nors Valstybės Taryba 
kitą dieną patvirtino Augustino Voldemaro vadovaujamą 
Vyriausybę, Lietuvos valstybės, kaip ir Vilniaus, ateities 
klausimai skendėjo miglose.

●

1933 m. vasario 16 d. proga sakydamas kalbą Karo mu-
ziejaus sode Valstybės tarybos pirmininkas Stasys Šilin-
gas kalbėjo, kad lietuviai tapo pirmąja dviejų priešiškų 
jėgų auka: „Mūsų tėvynę trenkia pirmieji karo smūgiai, 
mūsų laukų derlių trypia svetimųjų kanopos, mūsų tėviš-
kių pastogės mūšių liepsnose pleška. Mažosios Lietuvos 
klaipėdiškis, tilžiškis lietuvis patenka vokiečių eilėsna. 
Brolis verčiamas kelti durtuvą prieš brolį.“3 „Lietuva 
pirma tapo karo auka, – praėjus daugeliui metų, minint 
Lietuvių komiteto dvidešimtmetį, kalbėjo Lietuvos pre-
zidentas Antanas Smetona, – bet nereikia pamiršti, kad 
didysis karas [...] yra priežastis to, kad daugelis tautų, 
tame tarpe ir lietuviai, gavo laisvę, tartum atpildą už jų 
iškentėtus vargus.“4 Smetonos vertinimu, karas sukėlė 
daug kančių ir išbandymų, lietuviai juos pajuto pirmieji, 
tačiau veikė kartu, nepabūgo ir gavo atpildą – laisvę ir 
nepriklausomybę. 1939 m. išėjusiame leidinyje, iš esmės 
apologetiškai šlovinančiame Smetonos valdymą, buvo 
paminėtas Didysis karas kaip atskaitos taškas ir valstybės 
pasiekimų lyginimo objektas. Paties Smetonos žodžiais 
tariant, „šiandien Lietuva atsipeikėjusi iš karo griuvėsių, 
atsistačiusi, persitvarkiusi, atgijęs žemės ūkis, ūgtelėjusi 
ir pramonė, Lietuva prašvitusi ir daugiau susipratusi“5. 
Tie, kurie buvo patyrę Didžiojo karo baisumus, tarpuka-
rio Lietuvoje labiau baiminosi dėl politinių krizių, kurios 
kildavo Europoje, ir prisimindavo 1914–1918 m. kaip 
annus horribilis, nes gerai suvokė, kas yra karo sukelta 
anarchija ir suirutė. 

●

1928 m. Lietuvoje buvo išleista knyga, skirta apžvelgti 
pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį (ji soviet-
mečiu buvo tapusi geidžiamu deficitu), o dar po dešim-
ties metų pasirodė leidinys apie Lietuvos valstybės raidą 
1918–1938 m. Šiuose leidiniuose buvo paminėti ne to-
kie jau ir menki nepriklausomos Lietuvos pasiekimai: 
žemės reforma, įsitvirtinęs litas, normalesni socialiniai 
santykiai kaime, sukurtas pieninių tinklas, melioraci-
jos darbai, sutvarkyta finansų sistema, moderni Kauno 
architektūra, Klaipėdos uosto infrastruktūros darbai, 
sukurtas Lietuvos laivynas. Minint valstybės atkūrimo 
dešimtmetį 1928 m. Lietuvos miestuose ir miesteliuo-
se buvo statomi paminklai laisvei – sovietų okupacijos 
metais jie nuversti vietos komunistų, komjaunuolių ir 
saugumiečių iniciatyva. 

Ir kur tik jų iškilo... Kai kurių vietovių pavadinimai šian-
dien galbūt nieko nesako skaitytojams: Dainiuose, prie 
Jurbarko–Eržvilko kelio, Kriukuose, Tirkšliuose (pastaty-
tas vietos šaulių iniciatyva), Joniškyje (atidengiant daly-
vavo Smetona), Liubavo kaimo aikštėje, Puskelniuose...

Kaip šiemet bus minimas valstybingumo šimtmetis? 
Palikime nuošalyje iškilmingus posėdžius, koncertus 
Katedros aikštėje ir fejerverkus. Numatytos kelios nacio-
nalinio lygio mokslinės konferencijos, kuriose valdžios 
atstovų dalyvavimas nenumatytas. Naujų mokslinių pu-
blikacijų ir naujų istorinių tyrimų nėra. Analitinio lei-
dinio, kuriame būtų kokybiškai apibendrintas valstybės 
kelias XX a. ir XXI a. pradžioje, taip pat nėra. Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio programoje numatyta skir-
ti 7,5 mln. eurų – daugiausia filmams kurti ir parodoms 
Lietuvoje ir užsienyje rengti, dar Dainų šventei, kelioms 
oficialioms akcijoms. Tiesa, pranešama, kad paminklas 
Jonui Basanavičiui šių metų pabaigoje „stovės ypatingos 
svarbos istorinėje Vilniaus erdvėje“, priešais buvusius 
Miesto salės rūmus, kuriuose 1905 m. posėdžiavo Di-
dysis Vilniaus seimas. Tačiau diskusijos dėl pagrindinės 
įprasminimo vietos – Lukiškių aikštės – ir koks čia turi 
iškilti simbolis, vyksta toliau. Ir dar ta amžina lietuviš-
ko identiteto kilmės problema – Vilnius ar Kaunas? Kam 
priklauso Vytis?

Galbūt problema kyla todėl, kad, skirtingai negu mūsų 
kaimynams, mums visą tarpukario laikotarpį reikėjo ko-
voti dėl istorinės valstybės sostinės, o trys pagrindiniai 
Lietuvos valstybės miestai turi skirtingas kultūrines isto-
rines ištakas ir tradiciją. Vilnius, kuriame buvo paskelbtas 
Nepriklausomybės Aktas ir su kuriuo yra labiausiai sie-
jama modernių laikų valstybingumo pradžia, buvo lenkų 
užimtas iki 1939 m. rudens. Klaipėda 1918 m. priklausė 
Vokietijai, o lietuviška politika čia prasidėjo po 1923 m. 
sukilimo (tiksliau, po Lietuvos suorganizuoto krašto už-
ėmimo). Tad, matyt, labiausiai lietuvišką valstybingumą 
reprezentuoja Kaunas, kuris XX a. iš provincialaus im-
perijos pakraščio miesto-tvirtovės tapo modernia sosti-
ne, kur įsigalėjo lietuviškos tapatybės formos – teatras, 
valstybinės ir karinės institucijos, muziejai, Karininkų ra-
movė, prezidentūra, modernūs pastatai, Vyčio simboliai, 
gimnazijos, universitetas. 

Post scriptum. Istorija turi savo logiką. Gal tiktai rei-
kia nuolat kruopščiai dirbti vardan tos Lietuvos. Profe-
sorius Liudas Mažylis praeitų metų pavasarį Vokietijos 
archyvuose aptiko Vasario 16-osios Aktą įrodydamas, 
kad nuosekliu ir kruopščiu darbu bei asmeniniu užside-
gimu galima nuveikti daugiau nei ištisos tyrėjų grupės 
institutuose, archyvuose ar ministerijų departamentuose. 
Dirbti Lietuvai. Informacija apie Vasario 16-osios Aktą 
buvo išspausdinta „Lietuvos aido“ 1918 m. vasario 19 d. 
numeryje, bet aš nusprendžiau peržvelgti 1918 m. vasa-
rio 16 d. numerį. Jame aprašomos Vokietijos derybos su 
bolševikais dėl taikos ir karo belaisvių, pateikta trumpa 
Rytų fronto štabo viršininko Ericho Ludendorffo pasi-
rašyta informacija apie įvykius Vakarų fronte, paminint, 
kad „kituose frontuose nieko nauja“. Skyrelyje „Žinios 
iš Lietuvos“ paskelbta: „Med. d-ras Pranas Mažilis, su-
grįžęs iš Krokuvos į tėviškę ir apsilankęs Vilniuje, ketina 
susikurti Panevėžyje ir ten gydytojauti.“ Pranas Mažylis, 
1913 m. baigęs Krokuvos universitetą, akušerijos klinikų 
Kaune kūrėjas, vienas garsiausių tarpukario Lietuvos me-
dikų, yra profesoriaus Liudo Mažylio senelis.

– VYGANtAS VArEIKIS –
1 Pranas Daunys, Vargo keliais: atsiminimai iš kovų dėl 
nepriklausomybės ir aklųjų gyvenimo, Kaunas, 1933, p. 5. 
2 juozas tumas, „Ūkis“, Lietuvos aidas, 1918.IX.12. 
3 „Valstybės tarybos pirmininko S. Šilingo kalba pasakyta 1933 m. 
vas. 16 d. karo Muz. Sodely“, Vairas, 1933, t. Vii, nr. 3, p. 345. 
4 „Valst. Prezidento a. Smetonos kalba minint Lietuvių 
komiteto dvidešimties metų sukaktį (1933.Xii.8)“, Vairas, 
1935, t. XIII, nr. 1, p. 53. 
5 Pirmąjį barą išvarius,1918–1926–1938, Kaunas, 1939, p. 10.
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Pa(si)keitimai

Kartais girioje sutinku žmogiškųjų būtybių. Jos sunkiai 
pėdina, nuleidusios galvas, matyt, apsunkusias nuo rūpesčių, 
kuriuos jos vadina mintimis. Tos tuščios judančios citadelės 
man kelia gailestį. Kiekviena jų nuoširdžiai tariasi esanti pa-
saulio centras. Koks pokštininkas apdovanojo jas ta baisinga 
dovana, kurią jos vadina savo sąmone?

Truputį žeidžia tai (man, kaip ir jiems, būdinga savimei-
lė), kad tie tariami genijai manęs nė nepastebi. Tie, kurių 
smegenys tariasi griaunančios ir atkuriančios pasaulį, neį-
stengia manęs įžiūrėti, kai einu pro šalį. Tai rodo jų aklu-
mo mastą. Tarp tikrovės ir jų įsprausta širma, o jie to nė 
neįtaria. Norėčiau su kuriuo nors iš jų užmegzti ryšį. At-

skleisčiau jam įvairių dalykų, jis taip pat man paaiškintų 
kad ir tai: kaip gali gyventi, žinodamas esąs pasmerktas 
mirčiai? Ar toji lemtis suvokiama kaip baisi neteisybė, ar 
kaip natūrali užbaiga? Norėčiau įsiskverbti į vieną tų ribo-
tų būtybių ir perprasti iliuzijų, leidžiančių joms egzistuoti, 
mechanizmą.

Puikiai žinau, kad tai būtų prarastas laikas. Kaip ir jos, aš 
akimoju virsčiau absoliuto gamintoju, begalybės klastotoju. 
Ne kažin kas. Begalybę aš pripažįstu tik tada, kai ji kvepia 
miškais. Tiesą sakant, mane graužia baimė susitikt kitą save, 
kitą einantį kelią. Nenoriu būti vienintelis savo rūšies atsto-
vas, bet jeigu jausčiau šalia savęs lygiagretų būvį, mane pa-
ralyžiuotų. Man atrodytų, kad užimu dvigubą vietą, esu tas, 
kurio per daug.

Iš teisybės taip sakau, stengdamasis pamiršti vieną su-
sitikimą – man jis buvo slogus. Kelias valandas traukiau 

per girią palei upę. Mudu šnektelėjome. Uždaviau klausi-
mų, kurie jai pasirodė absurdiški. Ji man atsakė tekanti, 
srūvanti į didesnę upę, o ši – į jūrą, vykdanti savo gėlo 
vandens lemtį, ir geriau jai nė nereikia. Prisipažino nelabai 
suvokianti, kokia mano kelionės prasmė. Pavadino ją ta-
riamu nuotykiu. Kai dėl uolėto slėnio pamečiau ją iš akių, 
lengviau atsikvėpiau.

Nuo tol svarstau. Toji paika upelė su savo giesmele išmu-
šė mane iš vėžių. Rimtai pažiūrėjau į tą vandens čiurleni-
mą. Kad vėl atrasčiau girios dvasią, pastovumo ir polėkio 
bendrystę, pastovumo iššūkį, dvasios šerdį, dedu viltis į 
ąžuolus.

Iš: Bourbon Busset. L’ esprit de la forêt.
Paris: Gallimard, 1993

Vertė Jonė Ramunytė

Pastovumo iššūkis
►atkelta iš p. 1

Tėvas nuolat kartodavo, kad galėtų iš spekulianto tap-
ti rašytoju ir žodžių mūšą pirkėjui paversti maloniu žo-
džių bangavimu skaitytojui, tik nerandąs laiko pirmajai 
knygai. Niekas iš namiškių tokia galimybe neabejojo: 
siužetų su originaliomis scenomis jo vaizduotė turėjo 
nuo laimę ir turtą kambario sienomis nešančių vorų iki 
loterijos bilieto, kuris, kaip koks senis Chotabyčius, 
senoje mūsų šeimos sodyboje (ten leidom visas mano 
mokyklines vasaras) per naktį pastatytų naują namą su 
vandentiekiu ir tualetu viduje vietoj dubens su vande-
niu ir žaliosios medinės būdelės lauke. Drąsiųjų keliai, 
dūsaudavo mama, nors kartkartėmis darbo kambaryje 
rasdavome tėvo įrašus odiniame sąsiuvinyje.

Jo būta ūmaus, todėl žodžio galią supratau labai 
anksti. Tereikėdavo tėvui atitinkamu tonu pasakyti vos 
kelias frazes ir visa tvarka stodavosi pagal jį. Neginčy-
tinai. Augau šeiminės diktatūros sąlygomis – be teisės 
priešgyniauti. Nebuvo blogai, nes kol nežinai, kad gali 
turėti privilegijų, nelabai jų ir reikia. Mintį apie išimti-
nę teisę sakyti savo nuomonę pirmasis pakišo susibūręs 
Persitvarkymo Sąjūdis, kurio veiklą tėvas kone kasdien 
aptarinėjo. Kas be ko – teigiamai! Žodis po žodžio ir 
aš panorau laisvę išsakyti. Pradžioje tai atrodė kiek sli-
dokai. Žinodama, kad tėvo Achilo kulnas – knygos, iš-
laukdavau jį pasirodant prie svetainėje įrengtos knygų 
sienos ir lyg niekur nieko pasiteiraudavau: „Ką pasiū-
lytum paskaityti?“ O pasiūlyti tėvas visada turėjo ką. Ši 
knyga įdomi, bet tau dar per anksti. Ana, va, gera, bet 
dėdė Vladas pasiskolino pirmą dalį ir iki šiol negrąžino. 
Pagal šią pastatytas neblogas filmas su Johnny Weiss-
mulleriu. Ar žinai, jis mokykloje savo klasėje buvo že-
miausias? Kai, pakviestas mokytojos, eidavo atsakinėti, 
norėdamas lentoje parašyti, turėdavo pasilypėti ant pa-
aukštinimo; draugai iš jo šaipėsi, bet jis užsispyrė būti 
geriausias ir tapo pirmuoju plaukiku, įveikusiu šimtą 
metrų greičiau nei per minutę. Imk „Tarzaną“, bus tau 
pagal amžių – iki kitų knygų reikia paaugti. Panašų mo-
nologą girdėdavau kaskart, vos man ko nors prireikdavo, 
o be tėvo palaiminimo negalėdavau gauti, todėl neper-
traukdama išklausydavau ir tik rankose laikydama jo 
išrinktą knygą išsižiodavau apie savo tikruosius norus. 
Paprastai, lyg skaityčiau įžangą iš duotos knygos. Visa-
da suveikdavo: noras būdavo palaiminamas. Kurį laiką 
nuo to salsdavo širdis, bet ilgainiui – pradėjo pykinti. 
Užsigeidžiau aštresnio. Juolab parduotuvėse, be maltų 
juodųjų pipirų, jau buvo galima įsigyti nekonservuotų 
(!) paprikų ar kažko panašaus į raudonas padžiūvusias 
kriaušes, vadinamas „čili“. Kai šių naujovių vis dažniau 
pradėjo rastis mamos gaminamose mišrainėse, įsidrąsi-
nau iki: „nevažiuosiu į kaimą ir tu manęs nepriversi“, 
„eisiu į šokius, juk nelaikysi manęs uždarytos“, „būsiu 
tiek, kiek panorėsiu“, „tai mano gyvenimas, mano“, 
„treniruočių daugiau nebelankysiu, nėra kada“. Artėjau 
prie tikrosios LAISVĖS... ir tėvo diktatūros pabaigos. 
Jei kas dėl to ir kaltas, greičiausiai knygos – vis mažiau 
jų skaičiau. Senosios buvo perskaitytos, o knygynus ir 
bibliotekas nuklojusios naujosios darėsi „adaptuotos“ – 
raidės, kaip ir aš, neatpažįstamai išstypo, dėl to suma-
žėjo pačių žodžių, o turinio esmę kartais atspindėdavo 
paišybos elementai; be to, spaudos kioskeliuose pasiro-
dė „Dvidešimt centų“, „Vakaro skaitiniai“, kuriuos kla-
sėje prieš pat skambutį į pamokas ant suolų pamesdavo 
kažkuris bendraklasis, o mums, mergaitėms, nelikdavo 

nieko kito, tik žaibiškai plonyčius kaip ir nepridengtos 
moterų figūros, kurių nuotraukos buvo juose spausdi-
namos, laikraščius slėpti nuo mokytojų savo kuprinėse. 
Su tokiu lobiu grįžus namo pamokos buvo ruošiamos 
iki išnaktų. Įdomiausia, ką tada pastebėjau, – išsakyti 
laisvę tapo įmanoma ir be žodžių. Panašiai kaip įrodyti 
savo valią „sėdint ant dietos“. Tik, priešingai nei kitos 
dietos, žodžių dieta nėra sudėtinga. Galva neįsiskausta, 
silpnumas nekamuoja, netgi iš burnos nesklinda blogas 
kvapas, nes ji dažniausiai būna užčiaupta. Pati tai išban-
džiau, kai įkvėpta pirmosios meilės pradėjau skrajoti 
nuo savo nykaus sovietinio daugiabučio prie gretimo. 
Tiesa, tame pasiskraidyme žodžių beveik nereikėjo, 
ten veikė labiau instinktyvūs gyvenimo dėsniai. Kur 
kas sudėtingiau būdavo grįžus namo. Čia įsijungdavo 
įkyrus moralės balsas, mano pasąmonėje tėvų rašomas 
nuo kūdikystės. Zyzdamas pagarbos gimdytojams, 
jis vertė jaustis nejaukiai. Vis dėlto, gelbėdamasi nuo 
vidinio savęs moralizavimo ausinukais ant ausų, du 
mėnesius nebendravau su namiškiais, taip bandydama 
užsitikrinti tvirtas savo pozicijas naujajame pasaulyje; 
juk žodis „laisvė“ mūsų visuomenėje jau gerus šešerius 
metus gyvavo įformintas teisės aktuose, o man išduotas 
pasas bylojo tapus visaverte savo valstybės piliete, ta-
čiau namuose jo reikšmė buvo pernelyg siaura ir apėmė 
tik antrąjį žodyne pateiktą punktą – nepriklausomybę, 
nebuvimą apribojimų, varžančių visuomeninį-politinį 
gyvenimą. Pirmasis punktas žodyne, kalbantis apie ga-
lėjimą reikšti valią, kurią bandžiau parodyti lėkdama, 
imdama ir vartodama, tėvams buvo nesuvokiamas. 
Ypač tėvui, nykstančiam žlungančios šeiminės diktatū-
ros griuvėsiuose. Taigi, tylėjau, o norėdama suderinti 
buitinius reikalus kabinau raštelius ant šaldytuvo. 

„Tas pats, kaip kliovą šulinyje gaudyti“, – po beveik 
dviejų mėnesių žodžių dietos tėvo darbo kambaryje ra-
dau įrašą apie mano kovą už laisvę. Jis pats buvo iš-
važiavęs į Vengriją perparduoti sovietinių automobilių 
detalių. Skaičiau ir skaičiau odiniame sąsiuvinyje para-
šytus žodžius, kol atmintyje iš 1985-ųjų atsirito: „Ne-
verk, juk Gisbornas to nusipelnė.“ Tais metais darželyje 
pradėjo mokyti rusų kalbos, todėl sunku buvo suprasti 
sovietų nomenklatūrininkų, o ir mano namiškių simpa-
tijas Robinui Hudui. Jų nusistatymas prieš šviesiaplau-
kį serą Gisborną, kovojantį su pilis plėšiančiu banditu, 
man buvo mįslė. Juk vaikystėje plėšikai yra plėšikai, be 
jokios kitos papildomos reikšmės. Jei sėlina, jei sėlina 
iš miško, jei prisėlinę puola, jei puola lankais ir kardais, 
kas, jei ne plėšikai. Negalėjo būti kitokių įminimo vari-
antų, kol tėvas „Robiną Hudą iš Šervudo“ pradėjo man 
versti į lietuvių kalbą, taip griaudamas šviesiaplaukio 
Gisborno mitą. „Neverk, juk Gisbornas to nusipelnė...“ 
Tam tikra prasme nuo tada savo žodžiais jis griovė dide-
lę dalį mano gyvenimo. Kaskart vis smarkiau. Ne visus 
atvejus prisimenu, tačiau tąkart, tėvui grįžus iš Vengri-
jos, pasiskolinau iš kaimyno dvi meškeres. Maniau, pa-
siplaukiosime, apie naująjį gyvenimą padiskutuosime, 
tačiau jis nesutiko, esą du mėnesius tyloj žvejojom. 
Netrukus tėvas tapo verslininku. Darbo kambarys jam 
pasidarė per ankštas, todėl išnuomojo jį paskutinio kur-
so filologijos studentui, žadėjusiam po studijų pradėti 
rašyti knygą.

– aiStė ViLiMė –

PAtriciJA Šmit

Izabelė

vakaras jo švelni vėsa – ir
ant tako stovi Tu Izabele – 
baltu megztuku – kaip mažas paukštelis
Tu pilna švelnumo – o ir kaip patekai
į šitą pasaulį?

Tu nebijai vėsos žvelgi patikliai
į visus Tu nežinai blogio – 

– Einam Izabele – sako Tau
vyresnysis brolis – namo

Tau tie namai Izabele pilni
švelnios ramybės – žalsvos sienos

Tu nepastebi nei juodų takų
nei šiurkščių rudų medžių kamienų
nei tankmės kuri susiraizgius
baugiai nei dilgėlynų
nepastebi jokio blogio
Tau visi geri Izabele

Štai Tu stovi – maža ir šviesi –
o kitų – blogų siaubiančių čia
viską – aplink nebeliko
ant Tavo tako

o Tu kažką kalbini
šypsais mums visiems
vakarą vėsų mums visiems šilta
nuo Tavo megztuko šviesos

– jau einame Izabele –
sako Tau brolis
vesdamas Tavo dviratį
o Tu dar žiūri į baltas švelnias gėles
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mokslinės fantastikos pirmtakai
Sausio 2-ąją jungtinėse amerikos Valstijose neoficialiai 

yra minima Nacionalinė mokslinės fantastikos diena. Ši da-
ta – tai garsiojo amerikiečių biochemiko ir rašytojo fantasto 
isaaco asimovo (1920–1992) gimimo diena. Mokslinės fan-
tastikos (science fiction), kurioje vaizduojamas, nagrinėja-
mas tikras ar įsivaizduojamas mokslo ir technologijų poveikis 
žmonijai ir atskiriems individams, terminą praėjusio amžiaus 
3 dešimtmetyje išpopuliarino tokios literatūros leidėjas ame-
rikietis Hugo Gernsbackas (jo vardu šiuo metu vadinama 
nuo 1953 m. Pasaulinės mokslinės fantastikos bendrijos 
iškiliausiems fantastikos autoriams teikiama Hugo premija). 
XX a. būtent amerikoje susiformavusios ir suklestėjusios 
mokslinės fantastikos kaip specifinio literatūros tipo temų ir 
motyvų (ateities vizijos, kosminės kelionės, susidūrimai su 
kitų planetų gyventojais ir pan.), be abejo, būta ir iki XX a. para-
šytuose veikaluose. Siūlome susipažinti su bene žymiausiais 
fantastinės literatūros pirmtakais. 

Lukianas, „Teisingas pasakojimas“ (apie 160)
Greičiausiai tuometinėje Armėnijoje gimęs, siriškai kal-

bėjęs, bet graikiškai rašęs žymusis antikos laikų sofistas ir 
satyrikas Lukianas (apie 120–180) apysakoje iškalbingu 
pavadinimu išradingai ir smagiai išjuokė bendraamžius 
ir ankstesnių laikų poetus, istorikus ir filosofus, mitinius 
bei fantastinius dalykus, spekuliatyvias pasaulio aiškini-
mo doktrinas pateikiančius kaip realius faktus. Pirmuoju 
žinomu mokslinės fantastikos veikalu „Teisingą pasako-
jimą“ leidžia laikyti tokios temos ir motyvai kaip kelionė 
į Mėnulį, tarpplanetiniai karai, susidūrimai su nežemiš-
komis gyvybės formomis (pvz., klastingais moterų ir 
vynmedžių hibridais) ar alternatyvių pasaulių koncepcija, 
tačiau neslepiama satyrine ir parodijine intencija ši apy-
saka skiriasi nuo šiuolaikinių mokslinės fantastikos ro-
manų, kuriuose stengiamasi išplėsti ir praturtinti įprastą 
tikrovės suvokimą. 

„Sakmė apie bambukų kirtėją“ (apie IX a.) 
Šiame pavyzdiniame pirmojo japonų naratyvinės prozos 

žanro – monogatari – kūrinyje aptinkame ne tik maginei, 
bet ir mokslinei fantastikai priskiriamų bruožų. Bambukų 
giraitėje surasta mergaitė išauga į nepaprastą gražuolę, 
vis sulaukiančią įkyrių jaunikių. Nuo šių ji ginasi sunkiai 
įgyvendinamomis užduotimis, norėdama nuslėpti (net 
ir nuo įtėvių) savo tikrąją kilmę ir lemtį: ji priklausanti 
Mėnulyje gyvenančių dieviškų būtybių genčiai ir turin-
ti pas jas grįžti. Žmogiškos prigimties menkumą karčiai 
pašiepianti sakmė apie Mėnulio mergelę – bene pirmasis 
literatūroje išplėtotas nežemiškų būtybių ir žmonių susi-
dūrimo, jų santykių motyvas, ypač išpopuliarėjęs XX a. 
mokslinėje fantastikoje.

Johannes Kepler, „Somnium“ (1634)
Nedaug kas žino, kad žymusis vokiečių astronomas ir 

matematikas Johannesas Kepleris (1571–1630), nustatęs 
pagrindinius planetų judėjimo dėsnius ir astronominiais 
stebėjimais bei skaičiavimais metodiškai ir nuosekliai 
grindęs Mikalojaus Koperniko teiginį, jog Saulė, o ne Že-
mė esanti Saulės sistemos centras, yra ir autorius teksto, 
kurį daug žymių fantastų (pvz., Asimovas) laiko pirmuoju 
mokslinės fantastikos romanu. „Somnium“ Kepleris pra-
dėjo rašyti kaip akademinę disertaciją, siekdamas išsiaiš-
kinti, kaip Žemė atrodytų stebėtojui, esančiam Mėnulyje, 
ir rašė bei tobulino ją iki pat mirties. Įvilkęs pasakojimą į 
sapno formą, pasitelkęs kosminius „skrydžius“ galinčius 
atlikti daemonus, Kepleris aprašo ne tik išgalvotus protin-
gus rambiaodžius Levanijos salos (Mėnulio) gyventojus, 
bet ir šiam kosminiam kūnui būdingus mokslinius duo-
menis atliepiančius dėsnius (geologinę sandarą, atmosfe-
rą, optinius reiškinius ir t. t.).

Cyrano de Bergerac, „Kitas pasaulis, arba Mėnulio 
valstybės ir imperijos“ (Histoire comique des états et 
empires de la lune, 1656); „Kitas pasaulis, arba Saulės 
valstybės ir imperijos“ (Histoire comique des états et 
empires du soleil, 1662)

Libertiniškų pažiūrų rašytojas ir romantinis vėlesnių li-
teratūros kūrinių herojus Savinienas Cyrano de Bergera-
cas (1619–1655) vieno įtakingiausių prancūzų pašaipūnų 
vardą pelnė dviem satyromis, kuriomis išjuokė religines 
ir atsilikusias kosmologines amžininkų pažiūras. Iš pra-
džių „Komiško pasakojimo“ autorius fejerverkais varoma 
raketa nulekia į Mėnulį, kur „atranda“ rojų primenančią 
utopinę taikių keturkojų mėnuliečių visuomenę, suvalgo 
Pažinimo medžio vaisių, tampa filosofu, bet už šventva-

giškas kalbas galiausiai yra iš „rojaus“ išspiriamas. Vė-
liau, naudodamasis atitinkamai fokusuotais veidrodžiais, 
pasakotojas „persikelia“ į Saulę, kur už žmonių padarytus 
nusikaltimus yra teisiamas Saulėje gyvenančių paukščių. 
Nors de Bergeracas, kaip mokslinei fantastikai būdinga, 
nuspėjo nemaža būsimų technologinių išradimų (pvz., ra-
ketos, fonografas ir pan.), satyromis jis pirmiausia taikėsi 
į Bažnyčios mokymo autoritetą ir tų laikų antropocentris-
tinę pasaulėžiūrą. 

Margaret Cavendish, „Naujojo, arba Šviesos, pa-
saulio aprašymas“ (The Description of a New World, 
Called the Blazing World, 1666) 

 Tais laikais, kai moterys savo kūrybą leido anonimiš-
kai arba – geriausiu atveju – pasirašinėjo vyriškais sla-
pyvardžiais, Margaret Lucas Cavendish (1623–1673), dar 
žinoma kaip Niukaslo prie Taino kunigaikštienė, gausius 
ir įvairialypius raštus ne tik spausdino savo vardu, bet ir 
tapo pirmąja moterimi, dalyvavusia Londono karališko-
sios gamtos pažinimo plėtojimo draugijos posėdyje, kur 
ginčijosi su Thomu Hobbesu ir René Descartes’u. Karšta 
natūrfilosofijos šalininkė ir mechanicistinės aristotelinės 
filosofijos kritikė, rašiusi lyties, galios, papročių klau-
simais, dažnai laikoma feministinės minties pirmeive ir 
gyvūnų teisių gynėja. Pastarosios pažiūros labai savotiš-
kai atsispindi utopiniame, mokslinės fantastikos bruožų 
turinčiame Cavendish romane „Naujojo, arba Šviesos, 
pasaulio aprašymas“. Čia pasakojama apie moterį, tam-
pančią imperatore pasaulio, kuriame gyvena į žemiškus 
gyvūnus panašios, bet žmogiškomis savybėmis apdova-
notos būtybės. Tiesa, Naujojo pasaulio sostu valdovė, su 
kuria autorė atvirai tapatinasi, nesitenkina: su arkliažmo-
nių, meškažmogių, žuviažmogių ir kitokių mišrūnų armi-
ja ji įsiveržia į šį, realųjį, pasaulį, išsikėlusi tikslą, kaip 
prisipažįsta epiloge skaitytojams, savo filosofinėse fanta-
zijose tapti Margaret I... 

Jonathan Swift, „Guliverio kelionės“ (1726) 
Vienas didžiausių anglakalbės prozos meistrų, bene 

aistringiausias satyrikas ir pamfletų autorius airių kilmės 
Jonathanas Swiftas (1667–1745) žymiajame šedevre 
kandžiai išjuokė ne tik savo šalies teismų, valdžios vy-
rų ir politinių partijų tuštybę bei veidmainiškumą, bet ir 
apskritai visos žmonijos silpnybes, kvailybę ir preten-
zingumą. Iš pradžių anonimiškai pavadinimu „Kelionės 
po kelias tolimas pasaulio šalis“ išleista satyra iš karto 
sulaukė didžiulės sėkmės; negana to, vaizdingos, išra-
dingos, sąmojo ir nuotykių kupinos, sklandžia paprasta 
kalba parašytos „Guliverio kelionės“ tapo ir nepajudina-
ma vaikų literatūros klasika. Iš keturių pagrindinio ro-
mano herojaus Lemuelio Guliverio papasakotų kelionių 
su mokslinės fantastikos interesų lauku labiausiai sieti-
nas Laputos salos gyventojų ir jų papročių aprašymas. 
Swiftas išsityčioja iš gausybės nukvakusių ar sveikos 
nuovokos stokojančių „plaukiojančios arba skraidančios 
salos“ mokslininkų ir intelektualų, įknibusių į neprak-
tiškus dalykus ir eksperimentus (pvz., bandančių išgauti 
Saulės spindulį iš agurko arba ekskrementus vėl atvers-
ti į buvusius valgius) ar įnikusių į absurdiškus teorinius 
svarstymus. Satyriniais vaizdais keliamas visai moks-
linės fantastikos literatūrai esminis mokslo vaidmens 
žmogaus gyvenime klausimas. 

Voltaire, „Mikromegas“ (1752)
Bene ryškiausio Apšvietos amžiaus šviesulio, rašytojo 

ir filosofo Voltaire’o (1694–1778) fantazijos vaisius Mik-
romegas – 8 mylių ūgio sirijietis (aplink Sirijaus žvaigždę 
skriejančios vienos iš planetų gyventojas), turintis net 
tūkstantį jutimų, – kometomis ir šviesos srautais ke-
liauja po visatą, susipažįsta ir susidraugauja su ne tokių 
impozantiškų apimčių, bet taip pat filosofinių polinkių 
Saturno gyventoju, drauge tęsia kosminius tiriamuosius 
žygius, užklysta į skruzdėlyno dydžio žemę ir t. t. Toks 
pašaliečio ar svetimšalio, stebinčio ir komentuojančio 
vakarietišką kultūrą, motyvas buvo paplitęs XVIII a. 
(jį naudojo, pvz., Voltaire’o amžininkas Montesquieu). 
Šiuolaikinėje mokslinėje fantastikoje, kaip ir „Mik-
romege“, tarpplanetinės kelionės ir nuolatinis nežemiškų 
objektų ir būtybių gigantiškumo akcentavimas, jų 
kosminių dydžių „konvertavimas“ į žmogiškuosius mas-
telius yra viena iš pagrindinių literatūrinių priemonių 
tariamai žmogaus didybei ir išskirtinės jo vietos visatoje 
iliuzijai griauti. 

Louis-Sébastien Mercier, „2440-ieji“ (L’An deux 
mille quatre cent quarante, 1770)

Prancūzų rašytojo ir dramaturgo Louis-Sébastieno Mer-
cier (1740–1814) romane, kitaip nei ankstesnėse utopi-
jose, įkurdintose mitinėse, belaikėse erdvėse ar „Dievo 
karalystėse“, vaizduojama gana netolima ir apčiuopiama 
tobulesnės, mokslą dievinančios visuomenės ateitis. Be-
vardis romano veikėjas po karšto ginčo su filosofu apie 
Prancūzijos socialines ir politines ydas užmiega ir... 
pabunda XXV a. Paryžiuje. Ryškūs ir konkretūs futuris-
tiniai vaizdai: pertvarkytos viešosios erdvės, ligoninės, 
patobulinta teisinė sistema, išnykusi vergovė, Bažnyčia, 
akis badanti turtinė nelygybė ir t. t., gerokai kontrastavo 
su XVIII a. Prancūzijos realybe, todėl nenuostabu, kad 
knyga monarchistinėje šalyje netrukus buvo uždrausta, 
apkaltinus autorių po fantazijos skraiste slepiant revo-
liucinius potroškius. Nepaisant to, o gal kaip tik dėl to, 
„2440-ieji“ tapo tarptautiniu bestseleriu, šią pasaulietinę 
utopiją savo bibliotekose turėjo ir Thomas Jeffersonas bei 
George’as Washingtonas. 

Mary Shelley, „Frankenšteinas, arba Šiuolaikinis 
Prometėjas“ (1818 (1831)

Po neįprastai ryškaus naktinio košmaro lordo Byrano 
paakinta sukurti siaubo istoriją, jaunutė Mary Shelley 
(1797–1851), neseniai praradusi pirmagimį, iš gotikinio 
siaubo romano, natūralistinio realizmo detalių ir filoso-
fijos, biologijos bei elektrodinamikos mokslų elementų 
sukurpė vieną šiurpiausių ir gyvybingiausių literatūrinių 
pabaisų. Medicinos studento Viktoro Frankenšteino ir jo 
„kūrinio“ – iš skirtingų lavonų kūno dalių sudurstytos Bū-
tybės, dėl savo monstriškos išvaizdos atstumtos žmonių ir 
pasmerktos tragiškai vienatvei, – istorija ir XXI a. kelia 
tuos pačius trumparegiškų mokslinių ambicijų ir morali-
nės atsakomybės klausimus. 

Edgar Allan Poe, „Neprilygstamas Hanso Pfalio 
nuotykis“ (1835) 

Amerikiečių literatūros klasikas, makabriškojo „Var-
no“ kūrėjas Edgaras Allanas Poe (1809–1849) yra ne tik 
detektyvo žanro pionierius, bet ir vienas iš vadinamosios 
mokslinės techninės fantastikos (hard sci-fi) pirmtakų. Poe 
buvo puikiai įvaldęs mokslinę matematikos ir astronomi-
jos kalbą ir terminiją, ir geriausias šito įrodymas – apsa-
kymas „Neprilygstamas Hanso Pfalio nuotykis“, kuriame 
išsamiai, su smulkmenomis atpasakojama nuo kreditorių 
į Mėnulį savadarbiu oro balionu pasprukusio žmogaus 
kelionė, joje įveiktos kliūtys. Tačiau kūrinyje, žinoma, 
svarbiausios ne įvykių tikroviškumą turinčios užtikrinti 
techninės detalės, bet sąmojis, ironija ir satyra: apie ka-
dais dingusio Hanso Pfalio kelionę sužinome iš jo laiško, į 
gimtąjį miestą atsiųsto oro balionu, – jame, be kita ko, jis 
siūlo papasakoti apie dviejų pėdų ūgio, beausių, šlykščių 
mėnuliečių visuomeninę sanklodą ir papročius mainais į 
skolų nurašymą... Beviltiškas prašymas – jau vien dėl to, 
kad nėra kaip pasiųsti atsakymo. 

Jules Verne, „XX a. Paryžius“ (Paris au XX siècle, 1863)
Produktyvusis nuotykių ir fantastinės literatūros auto-

rius, kone visuotiniu sutarimu moderniosios mokslinės 
fantastikos tėvu laikomas prancūzų rašytojas Jules’is 
Verne’as (1828–1905) žymiuosiuose savo kūriniuose 
„Kelionė į Žemės centrą“ (1864), „Nuo Žemės į Mėnulį“ 
(1865), „Aplink Mėnulį“ (1868), „20 000 mylių po van-
deniu“ (1870) ir kt. pozityviai vaizdavo mokslo atradimus 
ir laimėjimus, šviesiomis spalvomis piešė žmonijos atei-
tį (Verne’as stropiai rėmėsi kruopščiai dokumentuotais 
moksliniais duomenimis, gal todėl jam pavyko „nuspėti“ 
būsimus skrydžius į kosmosą, „numatyti“ povandeninių 
laivų, valdomų raketų, sraigtasparnių, kinematografo iš-
radimą). Vis dėlto įdomu tai, kad pirmasis futuristinis (ir 
antrasis apskritai) Verne’o romanas „XX a. Paryžius“ bu-
vo distopinė XX a. septintojo dešimtmečio Prancūzijos 
vizija. Įžvalgusis rašytojas jame pavaizdavo bankininkų 
ir sindikalistinio kapitalizmo valdomą pasaulį, kuriame 
žmonės vertinami finansinės sėkmės matu, kur nebėra 
vietos kultūrai ir poetams, o Hugo su Balzacu nugrimzdę 
užmarštin... Romanas dienos šviesą išvydo tik 1994 m., 
nes leidėjas rankraštį atmetė. Laiku susipratęs Verne’as 
ėmėsi kurti romantiškai optimistines ateities vizijas.

Pagal „Britannica.com“ parengė 
Andrius Patiomkinas 
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Mano miela Mamyte! Tuoj baigsis pinigai ir oras yra 
blogas. Buvau taip gražiai įdegusi ir jau beveik nieko ne-
simato. Vakar buvo audringa diena. Pirma iš po nosies 
nuvažiavo traukinys, tada išsinuomojome automobilį ir 
nuvarėme į uostą, o iš ten garlaiviu tris valandas į Kur-
šių neriją. Ten viskas atrodo kaip dykumoje, vieni smėlio 
kalnai. Na, o visa kita papasakosiu. Tikiuosi, tau sekasi 
gerai?! Man buvo kažkaip neramu. Į Berlyną greičiausiai 
nebevažiuosim (trūksta pinigų).

Nuoširdūs linkėjimai nuo Riomo, širdingiausi
sveikinimai nuo tavo Marianos

Veneros bokštas

              Laikau tave naktį sapno glėbyje,
              vejuosi paukščiu Marso lauko 
              žolėmis,
              seku kietaširdį sraunia tėkme.

   Horacijus, „Venerai“

Erdvus kambarys buvo išklijuotas rausvais tapetais su 
vos įžiūrimais rugiagėlių žiedais ir atrodė, kad aukštos 
sienos vis dar atspindi saulėlydį. Buvo dešimta valan-
da vakaro. Mariana sėdėjo prieš ovalų veidrodį ir tepė 
šaltalankių aliejumi nuo vėjo įraudusius skruostus. Virš 
veidrodžio masyvus bronzinis kupidonas laikė putliame 
delne silpnai šviečiantį deglą – lemputę ir užvertęs galvą 
su kabančiais žandais spoksojo į lubas. Riomas sėdėjo lo-
voje sukryžiavęs rankas ant krūtinės ir tylėdamas stebėjo 
Marianos atspindį veidrodyje. Mariana sukamais pirštų 
judesiais lygino kaktos raukšleles ir žvilgčiojo į tamsą nu-
einančio rusvo atspindžio gelmėje stovinčią dvigulę lovą, 
papuoštą medinėmis gėlių girliandomis. Vyrai, kuriuos, 
aš anksčiau pažinojau, žvilgčiodama į lovos pusę galvojo 
Mariana, kartojo lyg susitarę, kad jie vertina mano vidinį 
grožį ir kad labai domisi mano mintimis. Eidami su ma-
nim pasivaikščioti po parką deklamuodavo kelis, matyt, 
pasimatymui išmoktus posmelius. Drąsesni kuždėdavo 
net į ausį. Po geros valandos, plačiai atidarę kavinės duris, 
siūlydavo išsirinkti staliuką, tada patys patogiai išsidrėb-
davo pintoje kėdėje priešais ir neklausę leidimo užsirūky-
davo. Pūsdami dūmus į viršų šypsodavosi ir spoksodavo 
į judančią padavėjos iškirptę už padėklo su bokalu alaus 
ir puodeliu kavos. Po to vėl spoksodavo į tą patį grožį 
už taurės vyno ir bokalo alaus. Lydėdami namo vesdavo 
jau už parankės, netyčia paliesdavo sėdmenis, deklamuo-
davo, na, gal nebe taip sklandžiai ir tada užlipdavo kar-
tu laiptais į viršų, na, bet neilgam. Kitą dieną atsiųsdavo 
gėlių, kartais saldainių su jausmingu laiškeliu, dar sykį 
susitikdavom, o už kelių savaičių jie skolindavosi pinigų 
ir daugiau nebepasirodydavo. Bet ką gi aš čia prisime-
nu, galvojo Mariana nervingai masažuodama smilkinius, 
juk mano Riomas yra tikrai kitoks. Riomas šypsodamasis 
dažniausiai žiūri pro langą. Riomu juk galima pasitikėti.

Marianai priklausė nedidelė moteriškų apatinių drabu-
žių parduotuvė su specialiu skyrium nėščiosioms mažame, 

bet jaukiame Citau miestelio 
centre. Mariana išmanė viską 
apie tas moterų dalis ir for-
mas, kurios nuolat persekioja 
vyrų vaizduotę, net kartais 
jiems to visai nenorint. Ma-
riana gerai išmanė, kaip tas 
formas pabrėžti arba truputį 
sumažinti. Ji mokėjo patarti, 
kokias spalvas reikia rinktis 
meilės išsiilgusioms našlėms 
ir kokių nėrinių ir kojinių 
nebereikia siūlyti prieš ke-
lis mėnesius ištekėjusioms 
merginoms. Ji užsakydavo 
Riomui apatinius Lione, o 
siuntėjas kiekvieną kartą 
įdėdavo į dėžutę gabaliuką 
kvapaus rožių muilo. Riomas 
atidaręs siuntinį žaismingai 
spausdavo viena ranka muilą 
prie nosies, o kitą grakščiai 

dėdavo prie širdies, o po to taip tyliai, taip vos įskaitomai 
judindamas lūpas sakydavo – ačiū.

Riomas dirbo korektoriumi spaustuvėje, uždirbo ne-
daug ir nenorėjo vaikų. Jam atrodė, kad nėštumas sudarko 
figūrą ir sunkina veido išraišką, nors jis niekada to Maria-
nai nesakė. Mariana niekada jam nepasakojo apie savo 
patirtį su kitais vyrais, o Riomas tylėjo apie savąją. Rio-
mas mokėjo daugybę aforizmų atmintinai ir kartais juos 
painiodavo su savomis mintimis. Mariana mėgo klausytis 
Riomo išminties, dažnai net nežinodama, kad ji visai ne 
jo. Meilei keliama per daug užduočių ir per mažai rei-
kalaujama iš savęs, šnibždėjo ji sau Riomo, o gal ir ne 
jo mintį, apžiūrinėdama veidrodyje savo pilnas, laimei, 
vis dar stangrias lūpas. Riomas atsikėlė ir nuėjo uždaryti 
lango, žiogai griežė vos girdimai, bet girdėjosi irzlūs bal-
sai iš antro aukšto su balkonu. Tomai, reikalavo balsas, 
Tomai, kartojo moteriškas balsas, man plyšta galva. Gal 
atsisakom tos kelionės garlaiviu į tą užkampį, aš noriu eiti 
su vaikais pasivaikščioti ir pabūti prie vandens.

Kai man buvo penkiolika, ne, man buvo gal keturioli-
ka, prisiminė Riomas, uždaręs langą, vėl įsitaisęs lovoje ir 
spoksodamas į trumpą Marianos šešėlį, krentantį ant gin-
taru žvilgančio parketo, taigi, prieš gerus 25 metus mes 
šitame name praleidome kelias nykių atostogų savaites. 
Mano mama, kaip tada sakydavo, susipažino Raušene su 
įdomiu žmogumi ir dažnai grįždavo labai vėlai. Grįžusi, 
nusiaudama batelius ir delnu braukdama nuo kaktos sruo-
gą, sakydavo: „Raušeno kopų smėlis ir žydras dangus 
primena Afriką, – ir tada, jau įsispyrusi į šliures, – Dieve, 
kaip čia gražu.“ Pirmoji sakinio dalis buvo greičiausiai 
iš to įdomaus žmogaus repertuaro, nes mama niekada 
nebuvo nuvažiavusi toliau Mėmelio rytuose ir Olandijos 
sienos vakaruose. „O Dieve, kaip čia gražu“, – dažnai gir-
dėdavosi paplūdimyje.

Erdviame mediniame name po-
ilsiavo keturios šeimos. Naktį už 
lentinių sienų, apklijuotų gėlėtais 
tapetais, girdėdavosi skirtingi gar-
sai. Už sienos, kur miegojo mano 
sesuo, gailiai cypdavo šuo. Prie pus-
ryčių stalo sesuo sakydavo, kad tai 
vaistininko pudelis su kaspinu, su-
rištu tarp ausų, ir kad ji irgi kartkar-
tėmis naktį cypteldavo iš gailesčio 
ir solidarumo tam vargšui pudeliui. 
Už sienos, kur miegojau aš, dažnai 
ginčijosi du balsai, vienas lyg ir gi-
laus skambesio, kitas moteriškas, 
skardus. Po to tap, tap, tap nervin-
gi žingsniai, matyt, nuo lovos link 
vonios, durų trenksmas ir po kelių 
minučių vėl trenksmas, tap, tap, tap 
atgal. Paryčiais už sienos monoto-
niškai girgždėdavo spyruoklės, po 
to trumpa tyla, o tada lyg stumtų ką sunkaus, o tas sunkus 
(gal lova?) vis kažkur kliūdavo. Mama (ją dažnai kankino 
nemiga) dūsaudama atsikeldavo ir basa eidavo atidaryti 
vienintelio lango, esančio už didelio stalo. Ji kurį laiką 
stovėdavo prie jo, atsirėmusi alkūnėmis į palangę. Namo 
garsus goždavo minkštas miško ošimas, į kambarį plūdo 
vėsa. Visa tai maišėsi su garsais žiogų, kurie griežė taip, 
lyg visai nežinotų, kas yra pabaiga. Dabar Riomas už-
snūdo nuleidęs galvą ant Marianos pagalvės, o ji išjungė 
šviesą ir atsigulė šalia. Jie miegojo tuo kietu poilsiautojų 
miegu, kuris, anot kurorto gydytojų, jaunina odą ir gydo 
pašlijusius nervus.

Tiesa, vėliau tą medinį Riomo vaikystės laikų vasarna-
mį pardavė, perstatė į prašmatnią mūrinę vilą su baltomis 
kolonomis ir balkonu ant jų, vieta juk buvo puiki – tiesiai 
prieš besileidžiantį link jūros taką, vadinamą Promena-
da, taip, prieš pat maždaug gero kilometro ilgio šlovės ir 
grožio taką, kuriuo tarp paprastų mirtingųjų neskubėda-
mos vaikščiojo įžymybės – generolai, aktoriai, rašytojai 
ir kiek žemesnio rango poilsiautojai.

Vakar Promenadoje Mariana pamatė Heinzą Rühman-
ną. Apie aktorių, apie kurį buvo kalbama, kad jis ima 
skraidymo dvimotoriu pamokas ir jau moka padaryti mir-
ties kilpą, šnabždėjosi, esą jis turįs dvi meilužes. Aktorius 
vedė už ilgo pinto pavadžio blogai dresuotą foksterjerą. 
Mariana suspaudė iki mėlynumo Riomo delną ir tyliai 
pasakė: Riomai, Riomai, negali būti, žiūrėk – Rühman-
nas! Foksterjeras, kratydamas snukį, bandė perkąsti pa-
vadį, tampė jį ir urzgė. Riomas žvilgtelėjo į foksterjero 
kaklą veržiantį antkaklį ir kreivai šyptelėjo. Jis kažkodėl 
prisiminė, kaip mama versdavo jį vilktis nemėgstamus 
drabužius, ne, tiksliau, tuos nekenčiamus skudurus, ku-
riuos dėvėjo jo bendraamžės mergaitės. Mariana žiūrėjo 
į pomada suteptus Rühmanno plaukus, įdegusią kaktą, 
berniokišką jo šypseną, net bandė pagauti jo žvilgsnį ir 
staiga atsitiko tai, ko nesitikėjo niekas. Rühmanną lenkė 
pagyvenęs kariškis, vedinas gerai nuaugusiu dratharu (ši 
veislė yra žinoma tarp medžiotojų dėl savo užsispyrimo 
siekiant tikslo). Foksterjeras, pamiršęs graužiamą pavadį 
ir net nesulojęs, netikėtai stryktelėjo ir įsikibo dantimis 
dratharui į gerklę. Dratharas gindamasis plėšė gabalą mė-
sos iš urzgiančio foksterjero šlaunies. Iš jo nasrų dribo 
kruvinos putos. Amo netekęs Rühmannas stovėjo nulei-
dęs rankas ir nežinojo, ką daryti, o kariškis, ryžtingai išsi-
traukęs diržą iš galifė kelnių, tvojo, ne, daužė sagtimi per 
susiriejusius šunis, plūstančius kraujais, pliekė tol, kol 
galų gale atlupo dabar jau gailiai inkščiantį iš skausmo 
foksterjerą nuo kraujuojančios dratharo gerklės. Nuščiu-
vusi minia skirstėsi. Mariana nei iš šio, nei iš to pradėjo 
kukčioti, ašaros ritosi jos pudruotais skruostais. Foksterje-
ras nesiliovė inkštęs, dratharas skalijo. Nesveikai išbalusį 
Rühmanną apsupo užjaučiantys praeiviai, jo nebesimatė, 
o Riomas ryžtingai apglėbęs Marianą per pečius nuve-
dė Promenada tolyn. Mariana ėjo lėtai, vilko apsunku-
sias nuo baisaus reginio kojas ir žiūrėjo lyg ir į tuštumą. 
Kažkur toli pašto laikrodis mušė šešias valandas, o prieš 
Riomo akis lėtai slinko debesys, žalsvos bangos plakė 
pakrantę, bandė užsiridenti pasivaikščiojimo taku ir norė-
jo užlieti pliažą. Už penkiolikos minučių laikrodis mušė 
ketvirtį valandos ir Riomas, vesdamas ištuštėjusiu taku 
vis dar tylinčią Marianą, galvojo, kad laikas kaip vanduo, 
slystantis šlapiu smėliu, įteka į jauną žmogų ir jame ap-
sigyvena, o kažkada, jam to visai nežinant, greičiausiai 
priešaušriais, lyg kokie garai, jį palieka. Ryte atsibudęs 
žmogus to net nejaučia. Ir tada visi jį pamiršta ir daugiau 
nebepastebi. Jis lyg ir gyvena, mojuoja kitiems rankomis, 
duoda ženklus, bet iš tikrųjų yra nebematomas. Jis tada 
rėkia, gal net staugia, bet niekas jo nebegirdi.

Riomas prisiminė, kaip jo mama pasakojo, kad Promena-
doje dažnai matydavo H. Sudermanną, jis anksčiau čia ke-
lis kartus poilsiavo. Pasakojo, kad eidamas pasivaikščioti 
nuolat tikrino savo kišeniniu laikrodžiu garsiai mušančio 
pašto laikrodžio tikslumą. Bet šiandien beveik niekas ne-
benešiojo masyvių kišeninių laikrodžių liemenės kišenėje 
ir pirko tik rankinius. Niekas nebetraukė iš apdulkėjusios 
lentynos H. Sudermanno, visi uoliai mokėsi gyvenimo 
iš romanų apie nelaimingą meilę dideliuose miestuose, 
graibstė S. Zweigą, brolius Mannus arba Remarque’ą. 
Laikas jų knygose buvo daug sraunesnis nei prieš kelis 
dešimtmečius ir, žinoma, daug pavojingesnis. ►
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Sveiki, aš Konstibauskas. Legailas Konstibauskas.
Ilgai ieškojau savo vietos gyvenime ir pagaliau radau. 

Pamenu, kai pjoviau medžius Neries krantinėje, senus ir 
niekam nereikalingus. Ilgai pjoviau ir džiaugiausi, kad 
darosi vis šviesiau akyse. Vėliau roviau kelmus, lyginau 
šaligatvius ir platinau gatvę. Gražiau pasidarė ir dabar ten 
jau galiu pasistatyti savo kampuotą opelį, nes tai mano 
išlyginta vieta! Ne visi gi supranta. Buvau ten net kuolelį 
įkalęs su užrašu „Privati valda“, bet kažkokie niekdariai 
per naktį ištraukė ir išmetė. Nesupranta žmonės kultūros 
visai. Stovi ten dabar kažkoks vamzdis, visai neaišku, 
kam jis ten. Jo tai niekas neištraukia. O mano kuolelis 
kažkur Neries dugne.

Vėliau Gedimino kalną tvarkiau. Sunkus darbas. Kė-
liau į kalną smėlį, akmenis ir cementą. Daug, ilgai, su-
kėliau tiek, kad dar vienas toks kalnas išeitų. Lyginau, 
sienas stačiau, vėl lyginau. Gražu tada ten buvo. Gavau 
net diplomą. Taip ir parašyta: Konstibauskui už ilgametį 
gerą darbą. Nuo direktorės Klumpytės (ar kažkaip ten pa-
našiai). Nusitrynė kartą, kai šventėm… Užkrito akmuo. 
Gražus diplomas buvo, ant storo popieriaus, auksinėm 
raidėm. Tik nuo ko, neaišku. Gaila. Negi prašysi dar vie-
no. Pamiršę mane jau bus.

Dabar va krane dirbu. Ant aukšto kalno. Sukiojuosi kaip 
tik noriu. Visas miestas matosi, gražu. Nauji namai patys 
gražiausi. Aukšti, blizgantys, spalvoti. Daug stiklo, gipso 
ir popieriaus. Ir kranai visi kaip broliai, kartais snapais 
pasibaksnojam, linksma. Užlipti į savo būdą trunka ilgai, 
tai dabar jau nebelaipioju, kai ko ant žemės prireikia. Kai 
noriu valgyt, tai kokį kebabų kioskelį pas save užsikeliu. 
Pigu, skanu ir greitai. O kai gamta prispiria, tai ir biotu-
aletą pats sau pristatau, taip sakant. Sugalvojau va savo 

kampuotą opelį į apvalesnį pakeist. Tai dabar iš karto ke-
liose statybose dirbu. Vieniems pamato gabalą nukeliu, 
kitiems tvorą, o kam reikia, tai ir stogą pristatau. Sukuosi, 
kaip galiu, tik daug aukščiau. Apačioj tai visi labai maži 
atrodo, kaip vabaliukai kokie. Vaikšto, fotografuojasi, kai 
kurie rėkia. Bet man vis vien nieko nesigirdi. Tegul sau 
rėkia.

Kartais tenka ir visai ką kita dirbti. Su savo konstibato-
rium senus namus griaunu. Tada tai bėda. Tie seni namai 
taip tvirtai pastatyti, kad daužai, daužai, o jam nieko. Kol 
suskyla ir nugriūna, tai naujų namų visą gatvę išdaužy-
tum. Ir dar ten vaidenasi. Kažkokie pilki šešėliai stumdo-
si, ne kartą konstibatorių sulaužė, dažnai man ir benziną 
išgeria. Bandžiau susitart, tai tik ūūū, ooo ir bžžž sako. 
Visai jokios kultūros. Nekreipia dėmesio ir į tai, kad aš iš 
paties mero medalį gavęs. Medalis toks blizgantis, kam-
puotas ir parašyta kažkas nelietuviškai. O tiems šešėliams 
tai visai nė motais. Vis tiek stumdosi, geria ir ūūū, ooo 
ir bžžž. Gerai, kad su angelais susidraugavau. Vieną tokį 
mano krano papėdėje pastatė, tai tas vakarais dar ir švies-
ti ima. Kitą angelą tai pats ant parduotuvės kėliau. Ten 
nesmagumas išėjo. Viena konstibatoriaus šakė pakrypo ir 
įlaužė angelui užpakalį. Užkėliau ir sėdi dabar visai net 
tiesiai. Tik nejauku, kaip ten jam su įlaužtu užpakaliu.

Dar teko ir Lukiškių aikštę lygint. Dabar ten viskas taip 
gražiai vienoda, medeliai puikiai sukampuoti, suoliukai 
surikiuoti. Negaliu atsidžiaugt. Tik kažkokia sena bažny-
čia ten vaizdą gadina. Kelis gražius namus kitoj pusėj upės 
užstoja. Bet kai pagalvoju, kaip sunku ją būtų nugriaut, 
tai net baisu. Vėl tie vaiduokliai… Ir daužyt reikėtų ilgai 
ilgai. Tokio išbandymo konstibatorius jau neatlaikytų.

Mano Baba čia su manim visai sutinka. Ji visokias kny-
gas skaito, istorines. Tai tokios pasakos, kur apie viską, 

kas buvo seniau. Dar Baba padarė kažkokį mano giminės 
ginekologinį medį. Ten išvardyti visi mano tėvai, prose-
niai ir visi, kas kada nors, kur nors buvo ir ką nors darė. 
Daug visko pribraižyta, prirašyta ir net nuotraukų yra. Vi-
si tokie iškilmingi, kai kurie su medaliais, o vienas tai dar 
ir su kardu. Baba vieną laišką labai saugo. Sako, nuo labai 
svarbaus giminaičio, iš paties Paryžiaus (tai kažkur visai 
ne Lietuvoj). Išvertė man, bet vis vien nieko nesupratau.
        Vilnius, 2017 

 

Le Constibasier laiškas gentainiui

Jaunuoli, gyvenantis kaži kur ir jaučiantis širdyje gims-
tant tai, nuo ko patį nukrečia. Naudokis proga, kad Tavęs 
niekas nepažįsta, arba nesinaudok, nes gal taip tapsi dar 
svarbesnis. 

Išdidžiai didžiuodamasis galiu pranešti, kad mano ir 
barono Haussmanno dėka nuo 1870 metų netvarka Par-
yžiuje pagaliau pradėjo baigtis. Viskas tapo tiesu, šviesu 
ir išlyginta. Jau nebereikia ilgai klaidžioti painiomis ir 
kreivomis gatvelėmis norint nusipirkti šakes, dešrą arba 
laikraštį. Viską, ko reikia, galima rasti didelėse univer-
salinėse parduotuvėse. Bulvarai ir kanalizacija dabar jau 
nutiesti, kad nuolankiai tenkintų gamybininkų ir prekybi-
ninkų poreikius. Tiesūs keliai į geležinkelio stotis reiškia, 
kad nuo dabar jau galima laisvai ir nevaržomai atvykti 
ir išvykti. Atvykėliai gali bet kada prisidėti prie miesto 
perstatymo ir gerai uždirbę išpirkti viską, kas yra par-
duodama didelėse parduotuvėse. Kasdienybė tapo pripil-
dyta instrukcijų ir reklamų, todėl viskas pasidarė aišku. 
Tai paskatino naujų darbų atsiradimą ir padidino atlygį 
tokių darbuotojų, kaip antai prekiautojai atliekomis ir ke-
lių dangų gamintojai. Kadangi dabar jau galima bet kada 
patogiai ir bet kur išvykti, sumažėjo riaušių ir netvarkos. 
Lygiais bulvarais, reikalui esant, žymiai greičiau gali pa-
sirodyti žandarai ar kariuomenė ir sklandžiai bei netriukš-
mingai sutvarkyti tvarką mieste.

Su meile ateities kartoms
Le Constibasier

     Paryžius, 1877

Laišką iš prancūzų k. vertė
Leokardija Konstibauskienė

Gintaro Zinkevičiaus nuotraukos

►Riomas jautė pažastyje šiltą Marianos delną, ji mėgo 
eiti pasivaikščioti į patį Raušeno pakraštį, įsitvėrusi jo pa-
rankės. Taip, Mariana mylėjo gerokai vyresnį Riomą, jo 
trumpą berniokišką šukuoseną ir išpuoselėtas šiltas rankas 
plonais riešais. Kai Riomas juokdavosi, Marianai atrody-
davo, kad žalsvai pilkos Riomo akys darydavosi mėlynos, 
na, gal ne visai kaip dangus, bet greičiau kaip jo atspindys 
tamsiame ežere. Dėl aiškumo apie meilę šitoms žydroms 
akims pasakysiu, kad Riomas buvo trumpinys visai kito 
vardo. Riomo tikrasis vardas buvo Rozmari. Vardas ir ly-
tis nevyriška, juk būna kartais gyvenime ir taip.

Pačiame Raušeno pakraštyje, į kurį ėjo mūsų pora, buvo 
Veneros tarpeklis. Nežinia, kas ir kada sugalvojo tai lomai 
tarp kopų tokį pavadinimą, bet poilsiautojai lyg susimokę 
pirkdavo atvirukus su būtent šiuo vaizdu. Ant žalių tar-
peklio šlaitų kaip drugiai saulėje šildėsi įvairaus amžiaus 
porelės, tikėdamos nesenstančia meilės jėga. Nuo Vene-
ros tarpeklio takelio atsiverdavo puiki panorama į Baltiją, 
į rausvą ir tokį viliojantį horizonto brūkšnį, kuris visada 
yra toks nuostabus savo nepasiekiamumu.

●

1929 metais Thomas Mannas Goethės draugijos kvie-
timu atvyko į Kionigsbergą, skaitė gerbėjams ištraukas 
iš „Budenbrokų“ ir dalino autografus. Patartas Kionigs-
bergo leidyklos savininko nusprendė praleisti atostogas 
Raušene, viename populiariausių to meto Vokietijos 
kurortų. Mannas buvo aistringas keliautojas ir dažnai, 
kaip ir kiti vokiečių rašytojai, pabrėždavo, kad daugeliui 

turėtų būti gėda pasakoti susitikimuose su skaitytojais 
apie užsienį ir taip blogai pažinoti savo mylimą šalį. Ša-
lies teritorija Rytprūsiuose buvo sumažėjusi, kai Lietuva 
1923 metais užėmė Mėmelį ir aplink jį esančias žemes. 
Raušeno miestelis Mannui pasirodė triukšmingas, jis ju-
to per daug įkyraus praeivių dėmesio. Jam nerūpėjo lo-
terijos bilietai ir penkių rūšių ledai, pardavinėjami šalia 
jūros tako. Jį nervino ugniagesių orkestro skleidžiamo 
valso garsai, sklindantys vakarais nuo vandens bokšto. 
Jam nepatiko ir tas 30 metrų aukščio rausvas vandens 
bokštas, primenantis saulėlydžio šviesoje nesakysiu 
ką. Jam norėjosi tylos. Jis čia praleido vasaros atosto-
gas (1929.VII.29–VIII.23) su žmona ir dviem vaikais, 
parašė novelę „Mario ir burtininkas“. Rašė sėdėdamas 
pintame pajūrio krepšyje ir pakeldavo galvą tik tada, 
kai kaimynystėje besideginantis paauglys atsistodavo ir 
nubraukęs prilipusį smėlį nuo bronzinių pečių, o po to 
nuo raumeningos nugaros lėtai eidavo maudytis. Nove-
lėje Mannas pasakojo apie hipnotizuotoją, kuris paver-
gia jaunų žmonių valią ir išnaudoja juos iš pradžių ant 
scenos, o po to ir realiame gyvenime. Kai novelę skai-
čiau prieš gerus dvidešimt metų, ji man priminė Hitlerį 
ir jo pavojingą talentą paveikti susirinkusius klausyto-
jus. Skaitant šiandien ji man kalba apie kitus, ne mažiau 
talentingus mūsų dienų hipnotizuotojus ir hipnotizuoto-
jas, į darbą vežamus juodais valstybiniais limuzinais ir 
užsiimančius įtaiga tiesiai iš ekranų. Kadangi novelės 
veiksmas vyksta Italijoje, mažame fiktyviame Torre di 
Venere (Veneros bokštas) miestelyje, 1930 metų skaity-
tojas greičiausiai galvojo apie Mussolini.

Paklausęs Austrijos konsulo B. Kocho patarimo, pa-
skutinėmis atostogų dienomis Mannas nuvyko garlaiviu 
apžiūrėti Nidos, kuri 500 metų iki pat 1923-iųjų priklausė 
Vokietijai. Po Antrojo pasaulinio karo Raušeno nebeliko, 
vokiečiams jis tapo fikcija, kaip kad buvo Torre di Venere, 
ir nuo 1947 metų buvo pavadintas Svetlogorsku. Šiandien 
reklaminiuose prospektuose poilsiautojams Svetlogors-
kas pristatomas kaip Šiaurės Sočis. Įžymusis vandens 
bokštas pritaikytas šildomam aukštesnio rango kariškių 
baseinui, o čia pat ir ištaiginga karo ministerijos sanato-
rija. Svetlogorske dažnai apsistoja Rusijos įžymybės, o 
stambūs magnatai statosi sau prašmatnius namus su arko-
mis ant ukrainietiško granito kolonų. Nenuilstantys žio-
gai čia turbūt griežia kaip ir anksčiau. Veneros tarpeklio 
žymos nebeliko jokiuose topografiniuose žemėlapiuose, 
greičiausiai tarpukopė neatpažįstamai apaugo erškėčių 
krūmais ir retu spygliuočių mišku. Sunku šiandien įsi-
vaizduoti Riomą stovintį iki kaklo tame šabakštyne, ban-
dantį įžvelgti tolimą horizonto brūkšnį tarp smėlio kalvų 
ir deklamuojantį S. Zweigą, kurį tada visi taip mėgo:

 Aš nenoriu apie tai galvoti,
 Kad moterys save dovanoja ir kitiems.
 Aš noriu ant savo pirštų jas
 Matyti kaip žėrinčius žiedus.

– DariuS GirčyS –
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●

kurti mintį belaikę
iš psichokosminių žodžio dalelių
tarsi saulę amžiną
žydrą ir žalią

●

praėjo tai kas buvo duota kaip kančia
pavirto žodžio kūno vizija skaisčia
ir tai ką tu pasaulio formoje radai
tebuvo nukryžiuoto kosmoso žiedai

●

maištaujantis prieš tamsų kūno maištą
įkūnijęs minties miražą skaistų
štai jogas metafizinis kartoja
žodžius tyloj iš garso sutvertojoj

●

šviesa kaip angelų duona mintantis
medituojantis minties miražą nušvintantį 
dvasios gemalą esamybėje kintantį
mirtį tarsi gimimą sutinkantį

●

ir tu esi sparnuota
pragaro deivė
užpildžiusi savo ausis
chaoso muzika

●

mylimoji bekūnėj visatoj
ten kur nieko nėra net kančios
įsukta į svaiginantį ratą
nušviesta gintarinės delčios

●

būsite išspjauti drungni besieliai bekūniai
akli gaivalai maišantys keiksmą maldą
laukia rūsti valanda amžinybės viršūnėj
perkuria dangų ir žemę kosmosą valdo

●

Dievo ašara žemės saloj
žydragelme visatos migloj
tarp daiktų tarp žodžių numirusių 
Atlantidos žemėlapis piramidėj papiruse

●

savižudė minia apgirtusi bedugnėn rieda
brandindama mėsingą karmos žiedą
jos pranašai griuvėsiuose choralą gieda
aplinkui skleisdami bedvasį žodžių kliedą

●

iš kosminių dulkių esi nulipdyta 
ugninės tamsos Galatėja
pradėjusi baigusi amžiną mitą
į mano sapną atėjusi

●

dievažmogis tiesą skleidė
Buda išmintį jų dvasia
kūrė tyrą būtovės vaizdą
atspindį pranašų mintyse

●

poezija mistika tylos kaip kalbos
įžodinus dvasią už belaikės ribos
susitvėrusi dievą antgamtėje švies
tarp tamsos ir šviesos įkvėpėja būties

●

įrodyk kad jis yra
įrodyk kad jo nėra
klastingai šypsosi
pilko angelo chimera

●

dievų ieškotoja daiktuose
sielotyra būtijolė dvasia
žydragelmė esanti mintyse
substancija šviesia

●

myliu pasaulį tą
kurį savyje turiu
iš minties dalelių 
dieną naktį kuriu

●

nauja kokybė mąstymo būties
ne beprotybė vargana išties
būtovė permanentinės minties
kai tu dvasia ne simbolis keities

●

per tikėjimą ateina patirtis
belaikė absoliuto būtis
šviesi abejonės naktis
minties daiktų atvertis

●

žodis klajojantis tyruos
pragaro žaizdos dvasia
dievišką mirtį patyrus 
sąmonės rože šviesia

●

gali ugnies šviesoje
šventraštį savo rašyti
kai metafizinė saulė
antgamtėje švyti

●

ant kaulų ir kraujo šventykla suręsta
Dievo kaukė dangaus nekaltybėj seniai suteršta
avelių bliovimas kūnas po kryžiaus našta
Žanos ašara ant inkvizitoriaus delno karšta

●

spiralė minties kundalinė
žydragelmė aušra ugninė
bėgančioji banga žalia
Budos saulė širdis ovale

●

dievažmogis kelias į kryžkelę
taip ir sakau
rasos lyg vyno sklidiną
Budos gėlę laikau 

●

su Dievo pagalba gyvybe užpildai mane
po kosmine saule žydra ledine
pavirstančia auštant pasaulio ašim ugnine
dangaus ir žemės susiliejimo fone

●

belaikis kosmosas įsikūnijęs daiktuose
Dievo širdį atspindi dvasia
substancija meilės šviesia
spinduliuoja būties erdvėse

●

absoliuto įrankis nuskaidrėjus dvasia
kontempliacijos judesys mintyse
amžinosios gyvybės trejybės ženklai
praregėjus mylėjus aklai

●

belaikis sodas kur dievai paklysta
aklųjų ir šventųjų stabmeldystė
ugnies šviesa mintis kaip gravitonas
būties traukos apaštalas Platonas

●

tyliai imasi mintys
transmutacija tuštuma
amžinųjų dalelių
laikinoji suma

●

besivartantis ant žarijų pragaro dugne
po nuodėmės saule juoda ledine
kur tavo gelmės vedė kai per pasaulį ėjai
į pažinimo medį Dievą vijai

●

mintis ėjusi 
prieš nematomą srovę
sielos dugne
anapusinėj tikrovėj

●

Dievas pasakęs per Kristų
kad jis danguje yra
neįrodomas kaip chimera
vandens ir ugnies susiliejimo sfera

●

Dievo veidas nešantis mirtį
tam kuris jį išvydo
mintį kaip labirintą patirti
įeiti į vidų

●

mąstytoja gimdytoja meilužė
o sielos veidrodis bangom sudužęs
tarytum jūra kranto neįveikus
taip skleidžiasi ugninis meilės laikas

●

psichokosminis sąmonės mitas
Budos saulė baltoji nušvitusi
ir dievai kaip viršūnių žaidėjai 
davę kūną belaikį idėjai

●

pasaulis iš dalelių sudarytas
dvasia ir ją užpildantys dievai
mintis prasmių esencija tarytum
per tuštumą bepradę keliavai

●

spirito liepsnoje susideginanti tauta
žodžių stigmomis pražydusi sielos gamta
atsiskyrėlė šio pasaulio dievų užguita
agonija meilės kraujo puta

●

nepribrendusi pjūčiai deja
į Dievo dulkes sėjanti žmonija
kas prasmė jeigu melas nevirsta į tiesą
į pragaro dugną šunkelius tiesiant

●

šventeiva degančią žvakę prarijęs 
šešėlis tamsos karalijos
juodasis drugys ant lelijos
dangų ir pragarą jungiančios gijos

●

žinau Dieve kad be tavęs esu niekas
Himalajų šviesa naktyje žydras sniegas
vienuolių širdys ekstazėje švytinčios olos
pasaulio niekybei laiko miražui nutolus

●

būtybe būvį keičianti į būtį
po grožio saule tragiškai žalia
tave it paukštį nerimas pražudė
lyg pervėrė nematoma strėle

●

o garsas aido spindulys bekūnis
atsispindėjęs nuo būties viršūnės
mintis kaip garsas amžinas belytis
tarp žodžio ir tarp daikto dalelytės

●

būtijolė būtovės gėlė
žydragelmė tyli auksavarsė
kai mintis per visatą begarsė
lekia tarsi ugninė strėlė

●

meilės sodas žalios šakelės
labirinte sustojusios minios
Budos pėdsakas dvasioj ugninis
aštuonlinkis nirvanon kelias
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Gotiškas romanas

Stengiuosi knygą užrašyti
kali-grafiškai
kur kali grafas
kad būtų gražu
kaip grafo pily

štai ir išlindo mano ribotumas
lyg jau miręs Tumas-Vaižgantas
bet jis gyvas
ir šiandien valgys Kūčių vakarienę
pas Dėdę ir Dėdienę

tad kurgi tas ribotumas?
ak, taip visada noriu
kad viskas būtų gražu

kaip tame Čechovo posaky?
kažkokia mūsų amžiuje priplėkusi
čechoviada

o kur tada ČK ir CK
visas tas cechas
visai nesicackinęs
netgi tada kai Mamos
skaitydavo vaikams
pasaką apie mažylį Cachesą

baisus yra pasaulis purvinas žiaurus
užjaučiu susidūrusius su juo tada
kai jis tampa neregėta pabaisa

žinau
esu patyrus

bet keista

jo klaikiam žiaurume
mane perverdavo ir šviesos spindulys
gražus neapsakomai
juo gražesnis tada juo baisesnis
atrodė pasaulis

bet gal ne tą pačią akimirką
nes bjaurumas turėdavo didesnes
teises
bet pasaulis buvo gražus neapsakomai
kad bandyčiau jį apsakyti?

visada tik bandyčiau

nejaugi tam
kad savyje ir aplink save
tik dar uoliau pulčiau
puoselėti grožį?

h’armonizuočiau
klaikų griežimą baltais ir juodais
dantimis griežiančios
vestuvėse kaimo armonikos
lyg persivalgiusios hormonų

ar ne taip Hermione?

ar ne tam ir suspaudžiu
lyg į kalėjimą sodindama bjaurumą
savo įnoringas raides
visada trokštančias išsiplėsti
išsiplėšti
iš netikros erdvės

į tikrąją begalinę pasaulio erdvę
kur lygiomis teisėmis
dar neatimtomis vairuojant
egzistuoja ir grožis ir bjaurumas

spaudžiu savo įnoringą rašyseną
su beveik gotiškais 
užraitymais
lyg gotiškas romanas

siaubo romanas

kurį juk galima skaityti ir su pasimėgavimu

priimant įrodymus 
grožio ir bjaurumo byloje

kad ir h’armonizuotas
siaubas
gali būti gražus

 

palaimingas metas

nervai ne nirvanoj bet įtempti
lig krašt-utinumo karštai ginant
 krašt-ą
būdraujant kartu su būdvardžiais
besididžiuojančiais tėvynainiais
 tankams žlegsint
tad dabar
kaip tingus haskis ant pagalvių
mėgaujuos tuo
kad Šeimininkas
manęs nuo jų dar nenuveja
kad niekas ne-sprogdina (parašiau
ir išsigandau trenksmo Paryžiuj per 
kruvinąjį penktadienį)
neprievartauja kaip karo pabėgėlių
iš gimtų vietų
nekankina ir nebombarduoja (aidas Sirijoj!)
nekrikštija sprogmenim ir negano
lyg afgano
neuždeda apynasrio
kad negalėčiau byloti
to ką matau ir jaučiu
netgi neapdeda
pagalvės mokesčiu
rauskis kiek nori
į ne bombos
bet savo bambos išgulėtą
duobutę pagalvėj
o koks tai palaimingas
metas Tėvynėj:

taika

Per sunkus žvilgsnis
prašmatni ryto medžių iliuminacija:
kas mane taip myli?
zylė prie balkono lango:
nebijau: ji atsako vyt vyt
lyg sparnuota budinti šventės apsauginė
su ryškiai salotiniais uniformos antsiuvais
jei ten eičiau sugadintas būtų
visas dangaus scenarijus
gamtai apsikeičiant belaisviais
nebūtų gražu jei įsikiščiau

spalį šį gražaus žmogaus
išėjimo ir mano
geriausios draugės gimimo
mėnesį
kelkite á la fourchette
kaip tik jūs mokate medžiai
modami savo šakutėmis
iš tolo žvelgsiu nekviestoji
aš į jus
kad būtų jums ne per sunkus
šis žvilgsnis

Durys
namų spintelės atsidarinėja ir kelia
durelių sparnus stalinė lempa merkantiliškai
merkia akį o kad taip kiaurai permerktų
lietus Atlantidoj oriai ieškant orichalkumo kuriuo
puoštas tabernakulis ir šventyklos durys nes
mūsų durys atsidarinėja tik banaliam
rungtyniavimui kas laimės „Oskarus“
įleisdamos kokią grožio karalienę kuriai įteiks
karūną ir auskarus varžyboms kas ką
sutriuškins sporte versle ir net kare
kurį visi kaip aukštielninką vabalą
mataruojantį kojytėm stebi
pro lupą (nes tada homo hominem lupus
est) bet nieko padaryti negali

Vaikėzų priesaika
Tu motinos savosios mirtimi
prisieki kad mama yra tavoji
už bet kurią geresnė kai imi
taip girtis kad tegu pasikavoja
kiti kurie iškalbumu šauniu
nepasižymi dar vaikėzų tarpe
lyg mafiozai būtų šovinių
argumentuot pritrūkę kalbą svarbią
tuomet kol savo motiną turi
tvirtai žinodamas jog amžina ji
gali draugelių rato vidury
ja girtis moka tąjį ir anąjį
jinai tau perka viską ir graži
pati gražiausia visame pasauly
o seserys ir broliai dar maži
aplink ją sukas tartum aplink saulę
kol nedvejoji jog tai amžinai
turėtų tęstis priesaika tavoji
tokia dar vaikiškai tikra žinai
tegu kiti prieš ją pasikavoja

lietuviai sibire

biudžetas filmo leidžia pirkti sniegą
o sibiriokas duonos kriaukšlio neišmes
tad apie ką šis filmas? apie nieką
jei dalykus tikrus patyrę esam mes
ak kiek pripustė: dublis: sniego sniego
antraip kad sibiras žiūrovas netikės
jame juk tikras sibiriokas miega
prabudęs vietoj sniego jis norės varškės
tad kurgi gauti sniego sniego sniego
nes ant stogų ir kaminų tiktai varškė
tiek privarškėta kad tikrai paniekins
žiūrovas filmą šį kuomet nustos tarškėt

ramunės Pigagaitės nuotrauka
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tEKStAI NE tEKStAI

Apie minorinį Šostakovičių

Naujausiame romane „Laiko triukš-
mas“ britų rašytojas Julianas Barnesas 
žvalgosi po itin prieštaringą garsaus 
rusų kompozitoriaus Dmitrijaus Šos-
takovičiaus gyvenimą. Literatūros 
gurmanai šią knygą nusičiupo vei-
kiausiai vos išvydę Barneso pavardę, 
kai kurie mėgėjai, kaip teko nugirsti, – 
dėl patrauklaus „senovinio“ viršelio. 
Įtakos turėjo ir „The Guardian“ pagy-
rų fragmentai. Knygos viršelyje vaiz-

duojamas per petį grįžtelėjęs, lagaminą laikantis žmogus. 
Tokio Šostakovičiaus portreto Barnesas nepaleidžia visa-
me kūrinyje, kurdamas fikcinę žmogaus, įstrigusio amži-
najame tarp, biografiją. 

Barnesą užtikrintai galima vadinti amžinųjų vertybių 
saugotoju, nemoralizuojančiu moralistu arba, kaip sufle-
ruoja knygos anotacija, „idėjų romano renesanso archi-
tektu“. Autorius, kaip, beje, ir personažas Šostakovičius, 
nuolat ginasi nuo įvairiausių jo kūrybai primetamų -izmų, 
tačiau vienintelį jau ištartą štampą drįsčiau pakartoti – iki-
postmodernistas. Tarsi ir paties autoriaus rašymo maniera 
būtų pakibusi tarpinėje erdvėje, tarpiniame laike. 

„Laiko triukšme“ kartu su Šostakovičiumi keliaujame 
jo fragmentiškos atminties ir refleksijų keliais po totalita-
rinio režimo laikus, tiksliau – Stalino ir Chruščiovo laikų 
Tarybų Sąjungą. Trys erdvės atitikmenis turintys romano 
skyriai „Laiptų aikštelėje“, „Lėktuve“ ir „Automobilyje“ 
atspindi ir Šostakovičiaus dvasinio lūžio akimirkas, laips-
niškai vedančias link kapituliacijos. Pirmame skyriuje 
jau išgarsėjusio kompozitoriaus gyvenimas pakimba ant 
plauko – kai „Prav-doje“ suniekinama jo kūryba. Diena ar 
dvi, ir menininkas, paskelbtas „liaudies priešu“, jau gali 
ruoštis tardymams, tremčiai ar... mirčiai. Šiame skyriu-
je pirmąkart susiduriame su viršelio Šostakovičiumi – su 
lagaminu, bailiai besidairančiu per petį, lūkuriuojančiu 
prie lifto, kol bus išvežtas. Šio nuolatinio lūkuriavimo 
absurdą stiprina veiksmo rituališkumas – kiekvieną nak-
tį, susikrovęs būtiniausius daiktus, pasiėmęs cigarečių, 
kompozitorius laukia nežinia kur turinčio perkelti lifto. 
Tolesniuose dviejuose skyriuose Barnesas vaizduoja lė-
tą garsaus menininko sunaikinimo istoriją – pradedant jo 
kuriama muzika, baigiant sąžine ir žmogiškuoju orumu. 
Šostakovičius, kurį represinės struktūros nusprendžia 
palikti gyvą, tampa „žmogaus sielos inžinierių“ įrankiu, 

žaisliuku, patiriančiu tardymus, muzikos uždraudimą, 
„draugiškus“ Stalino skambučius.

Romano vyksmas nuolat stabdomas nukreipiant inty-
mų žvilgsnį į chaotišką Šostakovičiaus vidinį gyvenimą. 
Kompozitorius sprendžia universalius klausimus: kam 
priklauso menas, kuo skiriasi žmogaus ir menininko są-
žinė? Ar šios gali sutapti? Autorius atiduoda duoklę ir 
ironijai:

– Aš suprantu, jūs žymus kompozitorius, – toliau kal-
bėjo mokytojas, – bet kas jūs toks, palyginti su Didžiuoju 
vadu? [...]

– Juk sliekas aš, palyginti su jo šviesybe! Tiktai sliekas.
– Būtent, sliekas. Gerai, kad jumyse jau bunda sveikas 

savikritikos jausmas.

(p. 143)

Šiame absurdiškame „žmogaus sielos inžinerijos“ žai-
dime ironija tampa šiaudu, kurio griebiantis galima ne 
tik reflektuoti ir nesutikti su privaloma ideologija, bet ir 
apsisaugoti. Tai ir vienas iš nedaugelio dalykų, tebetei-
kiančių pasitenkinimą Šostakovičiui: „Išgerkime už tai, 
kad nebūtų geriau!“ (p. 98) – kiekvienais Naujaisiais 
metais linki romano veikėjas. Autorius liudija senąsias 
tiesas: sovietinės sistemos idealai, paremti kolektyvine 
atsakomybe ir utopijomis, brukantys žmonėms saldžiai 
sukonstruotos tikrovės vizijas, skaudžiausiai prislegia 
mąstančias asmenybes („Sielų inžinieriai gviešėsi kons-
truoti jo sielą kaip ir visų kitų. […] Pasaulis iki kaklo 
kraujuje ir mėšle, o tu šypsokis. Tačiau menininkams 
būdingas pesimizmas ir nervingumas. Vadinasi, tu ne-
turi būti menininkas!“, p. 104). Tokiame deformuotame 
pasaulyje sutrikusi bet kokia pusiausvyra, žmogus – tik 
statybinė medžiaga, projekcija. Tačiau šiuose tironiškos 
galios santykiuose Barnesas Šostakovičiaus pernelyg ne-
išaukština – bent jau nesuteikia jam aktyvaus disidento, 
maištautojo statuso. Veikėjas veikiau farso dalyvis. Šiai 
temai atskleisti rašytojas pasitelkia visą arsenalą meni-
ninkų: Wagnerį ir Eizenšteiną, Achmatovą ir Prokofjevą, 
Bernardą Shaw ir Sartre’ą, Stravinskį ir Nikolajų Na-
bokovą. Vieni jų atvirai pajuokiami kaip prisitaikėliai, 
kiti – kaip abejingi išeiviai, netikę veidmainiai, nenuma-
nantys, ką iš tiesų reiškia gyventi komunistinio režimo 
valstybėje. Svarbiau čia kitkas – Šekspyro ir Pasternako 
intertekstu Barnesas kategoriškai neigia herojaus tipa-
žą ir patį herojiškumą: Hamleto laikai jau praėjo, tokie 
personažai nefunkcionuoja totalitarizmo sąlygomis. He-
rojiško gyvenimo nėra, kaip nėra ir herojiškos mirties. 
Siekiamybę gyventi galiausiai pakeičia kuklesnė būtiny-

bė – tapti bent jau išgyvenimo meistru. Ir nebus čia jokio 
„žmogus – tai skamba išdidžiai“.

Skaitydama galvoje nuolat grįždavau prie Barneso 
„Laiko triukšmo“ ir Milano Kunderos „Nepakeliamos 
būties lengvybės“ paralelių. Buvau įsikibusi minties, kad 
Kundera savąjį pasakojimą įvelka į komplikuotesnį rū-
bą – totalitarizmą jam apgobia atsitiktinumo filosofija, 
nyčiškasis amžinojo sugrįžimo mitas. Vis dėlto Kunderos 
personažas Tomas, „mažasis“ herojus, viešai pasmerkia 
komunizmą ir šio poelgio  sunkumą galiausiai gauna nešti 
visą gyvenimą. Barneso Šostakovičius, atvirkščiai, nugy-
vena gyvenimą slegiamas savo neryžtingumo, bailumo 
jungo. Tačiau ką tame katastrofiškame procese išvis gali 
reikšti maištas? Mintis, kurią pasiūlo Barnesas, patiks toli 
gražu ne kiekvienam skaitytojui: šiokią tokią išgyvenimo 
ir laisvės galimybę siūlo tik menas, vienintelis gebantis 
užgožti laiko triukšmą.

Mane, kaip ikipostmodernistinę skaitytoją, tenkino tiek 
meno sudvasinimo idėja, tiek kūrinio vidiniai diapazonai. 
Guodė ir išskirtinis autoriaus susirūpinimas žmonėmis, 
jų likimais. Tą patį galiu pasakyti ir apie pasiryžimą me-
ną atiduoti žmonėms, o ne pačiam menui. Skaitytojams, 
išsiilgusiems kalbinių žaidimų ar sovietinio teroro vaiz-
dinių, knygos į rankas geriau neimti – daugelis Stalino 
darbelių čia paliekami „už kadro“, juos sėkmingai pakei-
čiant prancūziško batono virsmu į rusišką, o galimybę 
pažaisti eliminuoja rafinuota ir (kartais net per daug aiš-
ki) Barneso kalba. Abejotina ir tai, ar įtampos mėgėjams 
(priešingai nei Šostakovičiaus muzikoje) romane pavyks 
rasti šurmulio bei lengvučių beprotybės prieskonių. Jei 
sėkmingai universalizuosime romane vaizduojamus ga-
lios santykius, pastarųjų atšvaitų galbūt pavyks atrasti ir 
šiandien.

Šis romanas – tai minorinis pasakojimas, kuriame na-
grinėjami opūs moralės klausimai. Neslėpsiu, kad pasige-
dau originalumo – pagrindinė problema, kurią įžvelgiau 
romane, buvo perdėtas autoriaus noras papasakoti Šos-
takovičiaus istoriją kuo tiksliau. Pavyzdžiui, nuo pat 
pirmųjų puslapių nepaliko mintis: kodėl neparodomas 
Šostakovičiaus, taip aukštinusio meną, kūrybos proce-
sas? Atsakymą atradau interviu, kuriame Barnesas teigia, 
kad Šostakovičius apie tai paprasčiausiai nerašė. Nejau 
šis procesas neskatino jokių jausmų, nekėlė viršun jokių 
demonų, nekūrė vidinių antagonistų? Tačiau rašytojo sa-
vivalės stoka jaučiama ir rašymo stiliuje, kuriuo kartais 
pernelyg simpatizuojama dienoraštiškam aiškumui ir pre-
ciziškai tvarkai.

– eGLė MikuLSkaitė –

Miglės anušauskaitės komiksas

Julian Barnes. Laiko triukšmas. Romanas.
Iš anglų k. vertė Nijolė Regina Chijenienė.

V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2017. 206 p.
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egzorcizmas*

Pirmas seansas. Nerimas

Buvai netyčiukė, bet vis dėlto lauktas vaikas. Mylima ir 
popinama – statistinė padorios šeimos mažutėlė. Nėkart ne-
mušta. Tik vėliau, paauglystėje, gavai nuo tėčio antausį – 
pirmą ir paskutinį. Už įžūlumą, už necenzūrinius žodžius, 
už nuoširdžią neapykantą, kurios šiukštu nevalia jausti gim-
dytojams. Įniršusi užsirakinai tualete, savo prieglobstyje, ir 
springdama pykčio ašaromis klauseisi, kaip mama tave už-
stoja: jau per didelė, reikėjo mušt, kol maža buvo.

Augai amžinai įsimylėjusi ir žiauri. Nesiskųsdama diena 
iš dienos krimtaisi, knaisiojaisi saldžiai maudžiančių min-
čių šabakštyne, nebėgdavai pas mamą, išsigandusi tamsos. 
Slapta – net nuo savęs – tikėjai mažomis vaikiškomis kan-
čiomis užsitarnavusi didelę malonę, išsikaulijusi kažin kokią 
miglotą sąžinės lengvatą. Nesvarbu, kad vienintelis, galėjęs 
ją tau suteikti, kiekvieną sekmadienį nepailsdamas kunigų 
lūpomis kartodavo, kad kompromisų su sąžine nebūna. Sė-
dėdavai pirmose eilėse – iš pažiūros stropi pirmūnėlė, – bet 
vengdavai kelti ranką (visai kaip mokykloje). Bodėjaisi mo-
notonišku kartojimu, mušantis į krūtinės ląstą. Nebyli kan-
čia buvo tavo koziris, kuriuo vyleisi išlošianti Dievą. Nieko 
neišmanei apie puikybę. „Elkis taip, kaip norėtum, kad su 
tavim elgtųsi“ buvo tavo moto. Kuo labiau diena iš dienos 
noriai kankinaisi, tuo dažniau apsimestinai abejingai kankin-
davai. Nerodei meilės, nes nenorėjai trikdyti (turbūt labiau-
siai – savęs?). Kartą net bandei „į temą“ pafilosofuoti, kad 
meilė kantri, maloninga ir nepavydi išlieka tik tarp eilučių. 

Savo amžiui pernelyg stipri, tu nepakentei kitų silpnumo. 
Šlykštėjaisi viešumon išvilkta, apnuoginta gėla – tai buvo 
bjauru, kaip atsivėręs danties nervas. Atvirai išreikštas arti-
mųjų liūdesys erzino: kaltino nebausdamas. Siutai, nes visa 
tai buvo sukta taktika, gudrus manevras, Dievo akių dūmi-
mas: visa tai buvo tyčia... Prisidirbusi neatsiprašinėjai, tačiau 
dėl to tik dar labiau troškai būti sudrausminta: geidei nusi-
kratyti kaltės, bet – išdidžiai. Nors sėdėdavai pirmose eilėse, 
taip ir neišmokai nuolankumo. Ginčus su tėčiu visuomet lai-
mėdavai. Deja, pralošei švelnumą. Buvai statistinė padorios 
šeimos mažutėlė, nemokanti adekvačiai reikšti jausmų. 

Atsimeni, kaip kartą tėtis apsiašarojęs sumurmėjo visada 
norėjęs sūnaus. Juk sūnus niekuomet nebūtų patapęs beširde 
be atvangos priekaištaujančios motinos kopija. Sūnus būtų 
jį supratęs. Jie būtų buvę draugai. Ir tik mažytė, vos nujau-
čiama tavo lytis buvo kalta, kad vietoj draugystės namuose 
siautėjo karas. Kadangi tėtis, pernelyg jautrus, nesiryžo, tu, 
kaip visuomet stropi, pati save pasmerkei. 

Nors atkakliai tvirtinai, kad nemyli savęs, be perstojo ža-
vėjaisi pačios išsiugdyta valia. Žadintuvui sučirškus ketvirtą 
valandą šalto žiemos ryto, nedvejodama išsiversdavai iš lo-
vos. Buvai nevisavertiškumo draskoma, ambicinga paauglė, 
pasiryžusi įrodyti pasauliui nesvarbu ką. Visą naktį po pagal-

ve gniaužtą rožinį išmainydavai į sen sansų, bramsų ir bachų 
gaidas. Pažinojai iš matymo vyrus ir moteris, įlipančias ir 
išlipančius visada tose pačiose troleibusų stotelėse, nykių 
prievolių genamus nusistovėjusiais kasdienybės maršrutais. 
Tu, žinoma, nebuvai viena iš jų, kasdienybės baudžiaunink(i)ų. 
Įsivaizdinai, kad tokią ankstyvą valandą itin reta jaunystė 
buvo pakankamas tavo suverenumo liudijimas. Buvai paten-
kinta savimi, tad ir kitoms maloniai šypsojaisi, geranoriškai 
atleisdama laisvos valios stoką, prisitaikėliškumą, dvasios 
tinginystę. Nors nebetiki Dievo, kartais vis dar meldiesi, 
prašydama atleisti šlykštų anų dienų naivumą.

Maneisi būsianti šeimoje pirmoji profesionali muzikan-
tė. Dėl tokios garbės negąsdino nė konservatorijos muštras. 
Užsispyrusi vėl ir vėl į siūbuojančio troleibuso taktą niū-
niuodavai Bacho pirmosios siuitos preliudą, mintyse kaskart 
tolydžiau braukdama stryką. Per tikrąsias pamokas dažnai 
išrausdavai, staiga susidrovėjusi, rodės, valandomis mote-
riškėjančio kūno: pilnėjančių krūtų ir apvalėjančių šlaunų 
paslėpti už violončelės negalėjai – ši tik dar labiau jas išryš-
kindavo. Ilgėjaisi rajono muzikos mokykloj likusios moky-
tojos. Neapsikentęs per glebių tavo pirštų, solidžiai pražilęs 
maestro ant rankos it grifo spausdavo įsivaizduojamą stygą. 
Dar kelias dienas nustebusi spoksodavai į tą gelsvėjantį pri-
minimą „kaip reikia“. Prieš kitas dresuotojas visuomet tave 
užstodavo: blogas paukštis, kuris savo lizdan šika. Jūs buvot 
beveik kaip šeima – tiek darbo įdėta! – bet suskambus pa-
skutiniam skambučiui nusprendei, kad, priešingai nei sūnūs, 
dukros palaidūnės negrįžta.

Nekaltybę praradai trečiame universiteto kurse su pa-
galiau atsiradusiu pirmuoju vaikinu. Tiesa, oficialiai toks 
jis tapo jau „po visko“, tad teisingiau būtų sakyti, kad ne-
kaltybę praradai su paprasčiausiu draugu. Žinoma, įsimy-
lėjėlėms teisybė nerūpi ir paprastu nė už ką nebūtum jo 
pavadinusi. Kaip penktoji „rimta“ gyvenimo meilė teisėtai 
pateko tarp droviai vienos rankos pirštais suskaičiuojamų 
išrinktųjų. 

Buvo metas, kai ištisus savaitgalius pralindėdavot jo kam-
bary. Eksperimentavot, – tau patiko šis žodis, pakylėjantis 
seksą iki laboratorinio tyrimo lygmens. Atsimeni, kaip labai 
nustebo ir iškart susijaudino, kai nedvejodama sutikai kartu 
pažiūrėti pornografinį filmą. Nors realiuose meilės žaidi-
muose naujokė, apie pornografiją šį tą žinojai. Tarsi nety-
čia užtikti „Tik vyrams“ ir „Playboy“, draugės tėvų VHS’ų 
kolekcija, naktinės televizijos programos, galiausiai, visų 
galų internetas, – gal ir ne gurmanė, bet seniai buvai šiokia 
tokia mėgėja ir žinovė. „Feminizmas“, „seksualinis išnau-
dojimas“ tebuvo patogiai nutolę, miglotos reikšmės žodžiai, 
nieko bendra neturintys su įkaitusia, pasitenkinimo ieškan-
čia vaizduote. 

Dar nespėjus kaip reikiant išmokti įtaigiai suvaidinti or-
gazmo, jaudinantis eksperimentas pavirto nuspėjama, in-
dustrijos palaiminta veiksmų ir atoveiksmių seka. Dar kartą 
gyvenimą užvaldė alinanti kartotė. Niekinai save, nes iš 
tikrųjų pati sadomazochistiškai visur jos ieškojai. Iki kok-
tumo stebėjaisi šabloniškais jausmais ir elgsenos modeliais, 
struktūromis ir raštais, banaliai atsikartojančiais miriaduose 
kasdienybės figūrų. Šlitinėdavai apsvaiginta abstrakcijomis 
mintančio proto – pasiklydusi tarp nesuskaitomais atspindė-
jimais iškraipytų minčių. 

Jau kadais pradėjai įtarti esanti robotas: myli iš visos šir-
dies, bet nuvalkiotom pozom; improvizuodama nekeiti to-
nacijos; pyksti ir pati nežinai dėl ko – it pagal užsakymą... 
Kad bent būtum mandrai prisuktas, egzotiškas apelsinas! Bet 
ne – tik rūgštus antaninis obuoliukas, paspirtas nuo kalno 
persisotinusio Sizifo.

Kiek save pameni, visuomet ieškojai, už ko užsikabinti. 
Būreliai, draugės, kava. Keista, kad į klausimą „Kuo norė-
tum būti užaugusi?“ niekada neatsakei: „Alpinistė!“ Matyt, 
įvairių monblaniukų bei everestukų ir Karoliniškėse užte-
ko – alpiniste tu jau buvai. Prieš miegą koridoriuje surikiuo-
davai namiškių batus: linkėdama labanakt, paglostydavai 
blizgias nosytes, guosdama kurį murzinesnį, net lyžteldavai 
padą. Mylimiausius žaislus – mamos siūtą Naminuką ir tėčio 
iš Kanados parvežtą Rožinę Panterą – suguldydavai apa-
tiniame (jei kartais bijotų aukščio) spintos stalčiuje ir kuo 
rūpestingiausiai apkamšydavai baltom kelnaitėm. Pradėjai 
prieš miegą tikrinti dujas. Nusižiūrėjai iš vyresnėlės sesės. 
Tik, priešingai nei ji, ritualą kartodavai keletą kartų: pati 
savimi nepasitikėjai. Vos atsigulusi, vėl keldavaisi. Be to, 
nervindamasi užsimanydavai šlapintis. Vakarinės apeigos 
užtrukdavo: žaislai–batai–dujos–tualetas–batai–dujos–žais-
lai–lova–tualetas–dujos–batai–žaislai–tualetas–lova–tualetas–
lova–tualetas–dujos–batai–žaislai–lova–dujos–tualetas–du-
jos... Apimta isterijos, žliumbdavai į pagalvę, kol išsekusi 
nejučia užmigdavai. Kai vieną vakarą neapsikentusi ir net 
šiek tiek išsigandusi mama pagrasino psichūške, įsitikinai, 
kad tavo sistemoj siautėja virusas ar dar blogiau – įsivėlusi 
klaida.

Praėjo dvidešimt metų ir tu pagaliau pasiruošusi. Yra lai-
kas rašyti ir laikas trinti, formatuoti, perkrauti _ _ _ Unexpec-
ted Error. Please Investigate.

– auŠra kuNDrotaitė –

*Bet kokie sutapimai su realiais žmonėmis ar įvykiais yra 
atsitiktiniai.

trys raidės, trys raidės, trys raidės, try...
Ilgai negalėjau suprasti šurmulio dėl trijų raidžių. Kodėl 

jų taip prireikė? Juk abėcėlėje yra apsčiai raidžių – turėtų 
pakakti. Kita vertus, visada norisi ko nors naujesnio, švie-
žesnio. Tokios mintys man drumstė nuotaiką, gadino apetitą, 
kėlė egzistencinę nerimastį. Norom nenorom ėmiau mąsty-
ti. Abėcėlėje yra net 32 raidės, lygiai tiek, kiek žmogus turi 
dantų. Tokio skaičiaus užtenka poreikiams patenkinti. Jeigu 
kas įsigeistų prie savo 32 dantų pridėti dar tris naujus, tai 
kaip juos įtalpinti? Atrodo, tiesiog neįmanoma. Vis dėlto esti 
atvejų, kai problema išsprendžiama. Antai vienas mano bi-
čiulis diskutuodamas išmušė kitam bičiuliui tris dantis (kiek 
apgedusius). Ir pastarasis po kiek laiko turėjo tris naujutėlius 
dantis. O štai keletas mano draugių žavingai šypsosi, rody-
damos baltus kaip perlai dantis. Nes jie užėmė senųjų vietą! 
Ir trijų raidžių problema nėra neišsprendžiama.

Svarbiausia nutarti, kurių raidžių derėtų pirmiausia atsisa-
kyti. Taip, atspėjote teisingai. Kam reikia tų nosinių? Kiek 
jos kelia keblumų! Ypač (įpač?) mokykloje. Atsimenu, kaip 
sunkiai išmokau rašyti žąselė. Tada sužinojau, kad reikia 
mokytis ir žąsinėlį parašyti. Kam jam ta nosinė plaukiant 
per ežerėlį? Arba ąžuolas ir asilas – vis painiodavau, katram 
žodyje rašyti ą. Gerai, kad dabar ištaiso kompiuteris. O siųsti 
ir siusti nė jis nežino. Tai kas gali žinoti? Kitas atvejis – ačiū. 
Vienas nuovokus asmuo, išgirdęs, kad šio žodžio gale ne-
reikia nosinės, parašė ąčiū – pati mačiau. Tikriausiai ne jis 
vienas taip rašo, nors daugiau (tarp jų yra ir ministrų) linksta 
prie populiaresnio varianto, t. y. ačių.

Dabar paranku prisiminti, kad sumanymas nevartoti nosi-
nių nėra naujas. Dar 1933 m. buvo paskelbtas Rašybos re-

formos projektas, kuriame siūlyta atsisakyti nosinių ą, ę, į, 
ų, o jas pakeisti raidėmis ā, ē, ī, ū, kaip rašo latviai. Kai kas 
remiasi šiuo projekto teiginiu. Bet tik pirmąja jo dalimi – at-
sisakyti nosinių raidžių. O antrąją atmeta, nes ji prieštarauja 
ketinimui mažinti abėcėlės raidžių skaičių. Visai logiška: 
kam reikia tų latviškų ženklų, taip keistai žyminčių garsų 
ilgumą.

Čia iškyla kita problema – ar apskritai reikia ženklinti 
ilguosius garsus? Kas juos ištaria? Kai klausai dabartinės 
greitakalbės, girdi tik tarškėjimą, tratėjimą. Nespėji klau-
sytis. Skubant per trumpą laiką pasakyti kuo daugiau žo-
džių, neįmanoma tinkamai ištarti visų garsų. Ką jau kalbėti 
apie ilguosius. Ypač gražu, kada kalbasi kelios moteriškės. 
Primena mielą mano mėgstamiausių paukščių kudakavimą. 
Senovišką lėtą, aiškų kalbėjimą keičia madinga kalba – nau-
jakalbė. Reikia užleisti jai vietą, nes viskas, kas nauja, 
yra gera. Todėl atsisakant ilgųjų balsių būtina ryžtingai 
iš abėcėlės pašalinti ne tik nosines raides, bet ir ilgąsias 
y bei ū.

Ir tai dar ne viskas. Į rašybą būtina pažvelgti nuodugniau. 
Atsimenu, kai mokėmės pradinėse klasėse, vienas raciona-
liai mąstantis vaikis diktante parašė keulė. Mokytoja negalė-
jo mūsų įtikinti, kad reikia rašyti ne e, bet ia. Nesupratome, 
kodėl turime rašyti dvi raides, ar negalima viena pasikakin-
ti? Juk reikia taupyti laiką ir jėgas. Ir mes dar ilgai rašėme ne 
tik keulė, bet ir šeudas, šauke, klause, pagaleu ir pan. Dabar 
kai kam paranku taip rašyti. Kodėl ne? O viena kavinė, nesu-
laukusi oficialios reformos, taip ir pasivadino: „Keulė rūkė“. 
Kiti sako – „Kiaulidė“. Pažangu.

Vienas dešimtos klasės mokinys, nesuprastas genijus, 
sukūręs originalią rašybą be taškų, kablelių, nosinių ir kitų 
diakritinių ženklų, iškėlė problemą: „Kodėl ant i dedamas 
taškas?“ Išties prasmingi klausimai: kam tas taškas ant i, ką 
jis reiškia, kokią žinią praneša, koks šio taško santykis su ki-
tais abėcėlės ženklais? Verta diskutuoti, svarstyti, nagrinėti. 
Bet taško problemą atidėkim, nes dabar svarbu aptarti trijų 
raidžių projektą. Kodėl jas reikia įtraukti į abėcėlę?

Štai raidė q. Tai itin pageidautina raidė, atliepianti kalbos 
ekonomijos dėsnį, nes vietoj dviejų raidžių k ir u galima pa-
rašyti ją vieną – q. Pavyzdžiui, žodį kupra galima užrašyti 
trumpiau – qpra; vaikutis – vaiqtis; kur – qr; šakutė – šaqtė; 
lakūnas – laqnas. Dera pripažinti, kad žodžių rašyba sutrum-
pėja viena, o kai kurių net dviem raidėmis: kukulis – qqlis; 
kukutis – qqtis; kunkuliuoti – qnqliuoti. Taigi nauda akivaiz-
di: sutaupome laiko ir energijos.

Raidė x tikriausiai niekam abejonių nekelia. Įžvalgūs as-
menys, seniai supratę, kad ji gali pakeisti raides k ir s, vietoj 
jų rašo x. Be to, ji pakelia asmens vertę, jei ne kitų, tai bent 
savo paties akyse, nes skleidžia sunkiai nusakomą, bet jun-
tamą inteligencijos aurą. Vis dėlto – lotynų kalba. Maxima! 
Arba dažni vardai: Jonux, Vytux. Daro įspūdį. Pastebėjau, 
kad ši raidė itin dažna internete: textas tampa įtaigesnis. Ji 
puošia komentarus ir suteikia jiems papildomos vertės bei 
prasmės: kažkox tixlas, tox moxlas, linxmas kauxmas. Api-
bendrinant – tikras džeuxmas, liux!

Nukelta į p. 15►
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„dvasingumo keliai“ – bandymas rasti sąsajas tarp religijų
Neseniai vykusiame renginių ciklo „Dvasingumo ke-

liai“ susitikime kalbėjo budistų vienuolis Bo Haeng Su-
nimas (Kęstutis Marčiulynas), vaišnavų sanjasis Bhakti 
Svarūpa Čaitanja Svamis (Aurelijus Piešinas) ir vienuolis 
pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis. Ypač svarbus įvy-
kis – klausytojai tai pajuto vos trims vienuoliams įžengus 
į salę. Atrodė, kad tai itin aktualu šiuo laikotarpiu – pradė-
jęs kalbėti, Bhakti Svarūpa Čaitanja Svamis užsiminė, kad 
nereikėtų atsiskirti, laikyti savo kelią vieninteliu įmanomu 
siekiant dvasinių aukštumų, brėžti ribas ir statyti užtvaras, 
plėsti „savo būrelį“ į didelį būrį, dauginti sekėjų skaičių, 
įgyti galios ar sukaupti pinigų iš „narių skaičiaus“. Vi-
sa tai – sienų braižymas ir galios siekimas, noras valdyti, 
kontroliuoti – būdinga materialiam pasauliui, materialisti-
nei sąmonei. Kodėl tai turėtų įsipinti į dvasinę sferą? Šiuo 
laiku žmonės yra itin linkę į paieškas, nes jaučiasi kaip į 
krantą išmestos žuvys – drėgnos smiltys joms padeda atsi-
minti, kad kadaise buvo kažkur kitur, kur jautėsi natūraliai. 
Žmonėms duodama daug „tariamos“ laisvės, neegzistuoja 
griežtos konvencijos – ką veikti, kuo užsiimti, kuo tikėti. 
Todėl dažnai, bandydami daugybę kelių, jie taip ir negali 
apsispręsti ir klajoja, blaškosi, bando save įvairiose mate-
rialiose sferose. Kaip tiksliai įvardino Arūnas Peškaitis – sa-
votiškas „religijų turgus“: visa informacija pasiekiama; už 
tikėjimą, kad ir netradicinį, dabar niekas neuždaro į kalėji-
mą; viskas pasiekiama – nors imk ir nusipirk. Bet, matyt, 
per pigiai viskas kainuoja, nes neįvertiname. Todėl daugu-
mai dabartinių žmonių (žinoma, ne visiems) religija tėra 
vienas iš užsiėmimų, laisvalaikio praleidimo būdų, kartkar-
tėmis net virstančių nuobodžiomis pareigomis tik sekma-
dienį ar per šventes nueinant į bažnyčią ir dažnai liekant 
abejingiems.

Vis dėlto žuvis, išmesta ant kranto, negali jaustis gerai. 
Žinoma, ji visaip šokčioja, gal net bando paropoti pelekais 
ar truputį paskristi – tenkinasi visomis duotybėmis. Bet 
vanduo yra vanduo. Jeigu ji grįžtų į vandenį, iškart supras-
tų, ko neteko, tačiau kol negrįžo, per daug nesikremta, tarsi 
„man ir čia gerai, man viskas sekasi“ arba „nesiseka, bet vis 
tiek niekas nepadės“. Dėl to visai nemažai dalyvių susirin-
ko į renginį – matyt, pribrendo religinių temų poreikis, ir 
vos įėję vienuoliai sukėlė virpesį širdyje, tarsi turėtų įvykti 
kažkas svarbaus, kas gal nebūtų galėję įvykti prieš šimtą ar 
net ir prieš 30 metų. Mąstymas keičiasi, tampa lankstesnis, 
viskas pamažu suvokiama plačiau, linkstama į ieškojimus.

Pirmas kalbėjo budistų vienuolis – jis pradėjo intriguo-
jančiomis mintimis, kurios, manau, rūpi daugumai žmonių, 
pajutusių, kad pasaulyje daug kančios. „Kodėl man niekas 
vidurinėje mokykloje nesakė, kad bus taip sunku?“; „Juk 
protas nuolat aiškins: kodėl, kaip, kas?“; „Kodėl niekas ne-
pranešė, kad dauguma dalykų – iliuzijos?“; „Kodėl turiu 
meluoti?“ Bo Haeng Sunimas uždavė sau šiuos klausimus. 
Stengėsi rasti būdą, kaip iš to išsivaduoti, – kol, kaip pats 
sakė, suprato esąs per silpnas vienas pats ir išėjo į vienuoly-
ną, kuriame itin griežta disciplina. Sakė: „Norisi Mokytojo, 
kuris duotų rykščių.“ Daug kartų gyvenime kritęs, suprato – 
atsikelti yra svarbiau negu kristi. Vienuolis kalbėjo links-
mai, su humoru. Greičiausiai ir kančią dabar vertinąs kaip 
žaidimą.

Kunigas Arūnas Peškaitis kalbą pradėjo Viktoro Franklio 
citata: „Pagrindinė mūsų laikų neurozė yra prasmės neuro-
zė. Žmogus negali tikėti, jog gali atrasti prasmę.“ Žmogus 
ieško ir negali atrasti, nes yra įsitikinęs, kad gali tą padaryti 
pats. O iš tiesų juk Viešpats veda, o ne tu išsirenki Jį vieno-
kį ar kitokį kaip prekę – Jis turi tave surasti, ir tuomet, kai 
taip nutinka, esi ištiktas malonės ir apstulbintas džiaugs-
mo. Be šito džiaugsmo, be šios malonės žmogus neranda 
prasmės, o prasmės nebuvimas jį žudo. Kai kurie susiranda 
laikinų prasmių, kurios bent kuriam laikui pateisina būtį, – 
pavyzdžiui, pastatyti namą. „Tačiau pastatai namą, o vai-
kai jau Anglijoje.“ Viskas laikina, sąlygiška, materialiems 
objektams primestos prasmės slysta iš po kojų. Taigi kuni-
gas teigia, kad galutinė tikrovės riba yra pats Dievas, Die-
vas kūrėjas, Dievas, kuris yra meilė. Iš meilės sukūręs mus, 
sukūręs visatą. Meilė – tai gyvenimas, atiduotas kitam, – ne 
tik jausmas, bet ir valia, apsisprendimas, įsipareigojimas. 
Kunigas stengiąsis į Viešpaties kūriniją žiūrėti pozityviai: 
„Nebūkime užkrečiami blogio, nes grožio daugiau negu 
jo.“ Taip pat pasakojo istoriją, kaip bijojęs būti vienas ir iš 
tos baimės atradęs Dievą. Kadaise jaunystėje liko vienatvė-
je švęsti Naujųjų metų. Aplankė kelis kultūrinius renginius, 
o grįžęs vienas išmaukė butelį šampano, paskui užsida-
rė vonioje ir verkė, maldavo Viešpatį padėti jam – šitaip 
per neviltį, per vienatvės baimę pasiekęs tikrovės ribą. Be 
Dievo mes bet kokiu atveju vieniši – ar vieni, ar ne vieni 
Naujųjų metų išvakarėse. Taigi įtikėjo Dievą, laikui bėgant 
įstojo į vienuolyną ir tapo kunigu.

Toliau kalbėjo Bhakti Svarūpa Čaitanja Svamis, kaip 
minėjau, užsiminė apie liūdesį dėl religinių karų ir nesu-
tarimų. Jis manantis, kad daug arčiau tikrovės būtų, jei 
religinių bendruomenių atstovai priimtų vieni kitus kaip 
brolius ir seseris, nes skaudinti vieniems kitus Dievo var-
du – tikras nesusipratimas. Jei meldžiamės Dievui, kuris 
yra aukštybėse, o nevertiname tų, kurie aplink mus, – at-
siduriame akligatvyje. Juk Dievas gyvena mūsų širdyse; 
jeigu Jis yra vienas, kaip teigia religijų atstovai, Jis – mūsų 
tėvas, o mes – Jo vaikai, tai argi tėvui smagu, kai jo vaikai 
pešasi? Išreiškė dėkingumą daugeliui jį per gyvenimą ve-
dusių mokytojų – patiems artimiausiems šeimos nariams, 
močiutei, kuri supažindinusi su krikščionišku Dievu; taip 
pat Vydūnui. Galų gale „Bhagavadgyta“ jį atvedusi į jo-
gą, pasižyminčią asketiškumu, švara, gailestingumu. „Man 
įdomu ieškoti dvasinių taškų, kalbėti su įvairių religijų 
atstovais. Mąstyti, kaip tarnauti žmonėms, kaip atlikti pa-
reigas, kokia mano tapatybė“, – sakė vienuolis. Svarbi yra 
tarnystė kitiems, tuomet Dievas padeda spręsti problemas, 
nes paaukojame savo komfortą kitų labui. „Visi nori būti 
laimingi, bet mano, kad laimė skirtinga“; „Bet kokia didi 
asmenybė – net ir patsai Buda ar Jėzus Kristus – dalinės 
Dievo energijos apraiškos“; „Nebūtinai turi tapti vienuoliu, 
kiekvieno kelias yra vienintelis ir išskirtinis, kiekvieno šir-
dyje gyvena Dievas.“ „Bhagavadgytoje“ rašoma, kad mes, 
gyvosios esybės, esame sudėtinės aukščiausiojo valdovo, 
arba Išvaros, dalelės ir turime visas Viešpaties savybes, tik 
mažais kiekiais. Sąmonė – tai suvokimas, kad „aš esu“. Tu-
rint užterštą sąmonę, „aš esu“ reiškia „aš – valdovas, aš 
viską kontroliuoju“. Materiali sąmonė turi dvi psichines 
savybes: viena – „aš – kūrėjas“, kita – „aš – besimėgaujan-
tis subjektas“. Iš to kyla visos kančios. „Pagrindinis „Bha-
gavadgytos“ tikslas – atgaivinti mūsų sanatanos dharmą, 
kuri yra gyvosios esybės dvasinis užsiėmimas. Kaip Srila 
Prabhupada aiškino savo paskaitose, cukraus dharma yra 
saldumas, druskos – sūrumas. O sielos dharma, t. y. tai, kas 
neatsiejama nuo tam tikro objekto, yra natūrali prigimtis ir 
veikla – tarnystė Dievui.

„Į Krišnos sąmonę mane vedė tuštumo jausmas, nea-
pibrėžtas formuluotėmis. Ieškojau kažko prasmingesnio, 
aukštesnio, nepažinto, kažko, kas būtų už šio pasaulio paži-
nimo, juslinio patyrimo ribų. Norėjau rasti tai, apie ką nie-
kur nerašoma ir niekas nekalba, bet kas būtina ir reikalinga. 
Šį jausmą galima pavadinti dvasiniu alkiu – jaučiamas no-
ras, tačiau nesuvokiamas tikrojo patiekalo nei skonis, nei 
forma. Tokios mintys ir ieškojimai paauglystėje suvedė su 
keliais draugais, su kuriais kalbėdavome pažinimo, tobu-
lėjimo temomis. Nemačiau jokios kitos alternatyvos kaip 
joga. Todėl troškimas tikrąja šio žodžio prasme – troškulys – 
buvo pažinti save, pasaulį tokį, koks jis yra, o ne tokį, kokį 
jį kiti įsivaizduoja arba sapnuoja. Todėl tai buvo amžinas 
paieškos troškimas, kuris iki šiol veda aukštyn, tobulyn. 
Sekti Krišnos sąmonės keliu motyvavo noras pakilti virš 
kasdienybės, rutinos, kūno, jausmų, pasaulietiškojo raci-
onalizmo ir aukštesnio amžinumo paieška. Motyvas buvo 
patenkinti „dūšią“, apie kurią nepaveldėjome žinių nei mo-
kykloje, nei iš tėvų, tik iš močiutės, kuri vesdavosi mane į 
bažnyčią, deja, ritualiniu aspektu viskas ir užsibaigdavo.

Kaip žmogų ieškoti maisto veda alkis, kaip į darbą veda 
motyvas ką nors turėti, įgyti, kaip žmogų motyvuoja troš-
kimas pasiekti ką nors aukštesnio, tobulesnio, taip ir tas, 
kuris neabejingas sielos poreikiui mylėti, siekti transcen-
dencijos, tobulumo, taip ir kiekvienas garbingas žmogus 

turėtų neužgniaužti šio jausmo, bet kultivuoti jį ir eiti tobu-
lėjimo keliu“, – pasakojo apie savo kelią Dievo link Bhakti 
Svarūpa Čaitanja Svamis.

Vėliau susirinkusieji galėjo užduoti klausimus. Iš pradžių 
į juos atsakinėjo kunigas Arūnas Peškaitis, nes turėjo anks-
čiau išeiti. Klausimų buvo įvairiausių, vienas iš jų – apie 
skaistyklą, į jį teko atsakyti visiems renginio pranešėjams. 
Pasirodo, į visus klausimus įmanoma atsakyti, nesvarbu, 
kad sąvoka iš krikščioniškos kultūros, – Bhakti Svarūpa 
Čaitanja Svamis taip pat pasakojo apie būdus, kaip gali-
ma skaistinti širdį: tai jagja, tapas, dana – auka, askezė, 
labdara. Paklaustas, kokią reikšmę religijoje turi moteris, 
Arūnas Peškaitis atsakė, kad moteris – tai gyvenimo žiedas: 
vyras – iš žemės dulkių, moteris – iš žmogiškosios medžia-
gos. Moteris pagimdė Dievą, moteris išaukštinta. Vaišna-
vų vienuolis pasakojo apie Radharanę, Krišnos mylimąją, 
kuri valdo Viešpatį savo energija. Taip pat buvo klausimas 
apie meną, aktorystę (Bo Haeng Sunimas ir Bhakti Svarū-
pa Čaitanja Svamis – buvę aktoriai): „Kam skirtas menas, 
ar atradus dvasingumą menas tampa neaktualus?“ Bhakti 
Svarūpa Čaitanja Svamis atsakė: „Kadangi viskas kilo iš 
Dievo, menas yra skirtas jį nudžiuginti ir patenkinti; me-
nas, kuris tarnautų žmogui, pakylėtų iki sielos supratimo. 
Taip pat tai puiki priemonė užimti jausmus ir protą medi-
tacija.“ Bo Haeng Sunimas sakė: „Nori nenori reikėdavo 
dirbti, versdavo vaidinti vaidmenis, po kurių blogai jausda-
vausi. Išbandžiau ir religinį teatrą, tačiau meniniu požiūriu jis 
nepatrauklus – nėra dinamikos, nėra ritmo. Menas užduoda 
klausimą „Kas aš?“; viskas priklauso nuo žmogaus sąži-
ningumo ir atvirumo. Menas – tai dvasinė išraiška.“ Kaip 
menininkei, praktikuojančiai religiją, šios temos man aktu-
alios. Menas pats savaime kilo iš religinių ritualų – tai žmo-
gaus paieškų srautai. Visuomet jį naudojau kaip meditaciją, 
terapiją, per jį subtiliai skleidėsi sielos nepasitenkinimas 
materialia egzistencija, sielos patekimu į nenatūralią padėtį. 
Tarsi bandydamas pavalgyti maistą dėtum ne į skrandį, o į 
palto kišenes (laikinais dalykais užpildydamas tuštumą šir-
dyje, užpildai ją ne Dievu, o išorine Dievo energija). Taigi 
nors kiekvienas turi savo kelią, galbūt jau praktikuoja kokią 
nors religiją, tokie renginiai reikalingi tam, kad minkštintų 
mūsų širdis – mokytų tolerancijos, priimti kitus ir kartu, 
nekeičiant savo kelio, pasisemti išminties iš kitų tradicijų, 
gilinti santykį su Absoliutu. Juk saulę galime matyti iš įvai-
rių pasaulio pusių ir vadinti skirtingais vardais, manyti, kad 
ji turi vienokias ar kitokias savybes, – tačiau ji nuo to nė 
kiek nesikeičia, o palaiko mūsų gyvybę. 

Pačiai yra tekę susidurti su daug įvairių jogos praktikų ir 
būdų. Kai penkioliktojo gimtadienio proga vaikiškai pra-
šiau Dievo ko nors dovanų – iš kaimynės, kuri dvasiniais 
dalykais nelabai domėjosi, gavau knygą „Bhagavad-Gītā. 
Kokia ji yra“. Ji tiesiog iš kažkur pateko į jos knygų lenty-
ną. Tą akimirką, kai atsiverčiau įvadą, kambario dulkelės 
nuo daiktų pakilo ir pradėjo sklaidytis, švytėti. Nuo tada 
pamažu prasidėjo naujo gyvenimo istorija, nors dar gerokai 
reikėjo įvairiais kemsynais ir krūmynais pabraidyti. Pra-
sidėjo kažkas įdomaus, nesuvokiamo, prieš tai nepatirto. 
Kas naujo, klaustum? Kas dar negirdėto? Visur, sakytum, 
tas pats, vėl apie tą Dievą. Manoma, viskas materialiame 
pasaulyje yra kaip nuliai, tačiau, prieš nulius parašius 
vienetą – Dievą, šeši nuliai tampa milijonu – panašiu būdu 
viskas pamažu iš nieko išsiveržė į daugybę, daugybę for-
mų, pavidalų ir išgyvenimų. Nors „Bhagavadgytoje“ Kriš-
na liepia Ardžunai mūšio lauke kovoti, o ne pabėgti į mišką 
(kitapus mūšio jis pamatė savo giminaičius, ir jį užgriuvo 
materiali būties samprata) – jis sutrinka, nenori spręsti to, 
kas jo viduje, o atsitraukti, pabėgti. Visas „Bhagavadgy-
tos“ turinys – transcendentinis Dievo ir jo dalelės, sielos, 
pokalbis; amžinas, nenutrūkstantis dialogas. Kaip ir mūsų, 
kiekvieno žmogaus, realybėje – tai išnykstantis, materialiai 
energijai apgaubiant skaidrų plyšį, tai atsirandantis, retkar-
čiais pajaučiant tą kažką atskiro nuo materijos. Ir kiekvieną 
jis veda savaip, ir kiekvienam ateis laikas susiliesti. 

Kaip kunigas Arūnas buvo pašauktas sunkiausią valandą, 
liūdnai žybsint naujametinėms lemputėms, kaip Bo Haeng 
Sunimas buvo priverstas suprasti, kad visa ši būtis – savo-
tiškas nesusipratimas, kaip Bhakti Svarūpa Čaitanja Sva-
mis buvo vedžiojamas po ieškojimus, kol atrado prieglobstį 
prie Viešpaties lotoso pėdų, taip kiekvieną vienokiu ar ki-
tokiu būdu veikia tas slaptingas pulsas, kai pamažu prade-
dame suvokti, kad nesame šitie kūnai, tačiau sėdime juose, 
tūnome. Ilgimės. 

– ieVa GuDMoNaitė –

Mariaus Samavičiaus piešinys
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Susitikimai
Iš Vilniaus į Minską važiavau parodos atidarymo die-

ną. Atvykusi sužinojau, kad į muziejų patekti tą dieną 
bus galima tik su vardiniu kvietimu. Aš tokio neturėjau, 
apie parodą, atvežtą iš Vokietijos į Baltarusijos sostinę, 
perskaičiau leidinyje „Literaturnaja gazeta“. Išgirdusios, 
kad studijuoju dailę Estijoje ir atvykau iš toli, budėtojos 
pravedė mane į parodos atidarymo iškilmes pro tarnybinį 
įėjimą. Vėlai vakare, ieškodama autobuso į stotį, užkal-
binau gatvę šluojančią moterį, ketinau artimiausiu reisu 
išvykti į Vilnių. Paminėjus Vilnių, moteris nušvito, pasi-
sakė esanti lietuvė, pakvietė į namus. Gyveno dviese su 
vyru mažame vieno kambario bute, man paklojo sulanks-
tomąją lovelę, kurią pastatė koridoriuje. Tai buvo paprasti 
ir nuoširdūs žmonės. Ana (tikrasis moters vardas Ona) 
prieš 43 metus, būdama vaikas, išvyko iš Lietuvos drauge 
su tėvais ir niekuomet daugiau negrįžo. Dirbo kiemsarge, 
ištekėjo už baltarusio, tarpusavyje kalbėjo rusiškai, vai-
kų jiedu nesusilaukė. Butas mažytis, bet jaukus ir švarus. 
Prašė pasilikti nors vienai dienai, išsiunčiau į namus te-
legramą, kad grįšiu vėliau. Vakare sukvietė apie dešimt 
žmonių, kaimynus, draugus bei pažįstamus, sakė jiems: 
„...atvažiavo giminaitė iš Lietuvos.“ Vakarienei ruošėsi, 
pirko vyno, gamino silkę. Aš nevalgau silkės, vieninte-
lį kartą pas Aną prarijau gabalėlį, nenorėjau liūdinti jos, 
supratau, kad silkę valgydavo tik ypatingomis progomis. 
Stebino tai, kad vietoj lėkščių visiems atplėšė po skiautę 
laikraščio bulvių lupenoms sudėti, virtas neskustas bulves 
patiekė dideliame dubenyje, valgėme draugiškai, visi iš 
vieno, pasibarstydami karštą bulvę druska. Gėrėme kaho-
rą iš briaunotų stiklinių, aš pasakojau apie Lietuvą: kaip 
gyvename, kokie pinigai (nuvykus į Odesą manęs taip pat 
teiravosi, kokie pinigai Lietuvoje), kiek kainuoja maisto 
produktai ir transportas, kokie miestų vardai, architektū-
ra, paminklai, net apie studijas Estijoje pasakojau – jiems 
viskas buvo įdomu. Ana žvelgė į mane laiminga, po to 
išdidžiai į savo kaimynus: štai kokia mano gimtinė! Sve-
čiams išsiskirsčius kalbėjomės trise, aš paklausiau Anos, 
kodėl neieškojo giminių, niekuomet nenuvyko į Vilnių, 
mačiau, kaip smarkiai ilgisi Lietuvos, bet ji tik šypsojosi 
ir lingavo galvą. Lietuviškai prisiminė du pirmus maldos 
„Tėve mūsų“ žodžius, žodį „duona“ (ji sakė „dona“) ir 
„peilis“, šiuos keturis žodžius pirmiausia išvardino, kai ją 
užkalbinau gatvėje vėlų vakarą. Ar teko anksčiau sutik-
ti lietuvių? Ne. Kitą dieną pasiūlė drauge pasivaikščioti 
po Minską, norėjo parodyti miestą, kuriame prabėgo jos 
gyvenimas, pasakojo, kaip po karo buvo atstatyta Balta-
rusijos sostinė. Dar vieną dieną praleidome prie didelio 
vandens telkinio su paplūdimiu, maudėmės ir tik po pen-
kių dienų išlydėjo iš geležinkelio stoties, nupirko man 
bilietą. Keletą metų rašiau Anai, siunčiau laiškus ir nauja-
metinius sveikinimus, ji neatsakydavo: skaityti rusų kalba 
įstengė, bet rašyti nemokėjo.

Iš Minsko nusprendžiau nuvykti į Kijevą, kelionė 
plackartiniame vagone beveik nieko nekainavo, keliauti 
traukiniais buvo galima labai pigiai. Traukiniui sustojus, 
žmonės prieidavo prie atvirų vagono langų, siūlydavo 
pirkti įvairių uogų ir vaisių, kibiras alyvinių obuolių kai-
navo 50 kapeikų. Ukrainą prisimenu kaip saulėtą ir sve-
tingą kraštą. Kijeve ketinau apsistoti studentų namuose, 
svarsčiau, kaip juos rasti. Dairiausi, ką užkalbinti, ir pa-
mačiau solidžią damą, kuri rūkė papirosą. 1975 metais 
išvysti gatvėje rūkančią damą galėjai išskirtinai retai, 
ypač dešimtą valandą ryto centriniame sostinės bulvare; 
aš mačiau pirmą kartą, todėl ir atkreipiau į ją dėmesį. Ėjo 
išdidi, neskubėdama, visa jos išvaizda spinduliavo ramy-

bę ir abejingumą supančiam pasauliui. Po metų, išvykusi 
į Vengriją, Budapešto senamiestyje mačiau elegantišką 
ponią, rūkančią cigaretę, įkištą į ilgą kandiklį; ji išlipo iš 
prabangaus automobilio ir nuėjo į barą.

– ...čia lošiama kortomis, – paaiškino man Agneš, ben-
draamžė studentė, pas kurią svečiavausi.

Studijų draugė Gražina, vasarą su studentų grupe išvy-
kusi į užsienį, atsiuntė atvirlaiškį, kuriame pasakojo apie 
vokiečių dailininkų šeimą, svetingai priėmusią juos savo 
namuose, dar atvirlaiškyje perskaičiau: „...mačiau gyvą 
tikrą vienuolę!“ – tarybinėje Lietuvoje ar tarybinėje Esti-
joje išvysti vienuolę, vilkinčią abitu, galėjai taip pat retai 
kaip ir gatvėje rūkančią damą. „Tarybinė dama“ – sun-
kiai derantys tarpusavyje žodžiai, bet moteris, su kuria 
susipažinau Kijeve, buvo tokia. Apie studentų namus ji 
nežinojo. 

– ...jei nerasiu, ar negalėčiau apsistoti pas jus? – pa-
klausiau.

Ji pagalvojo sekundę, po to padiktavo savo telefono nu-
merį. Viešbučio nebeieškojau, dieną praleidau muziejuje, 
o vakare paskambinau duotu numeriu: 

– ...žinoma, ateikite... – pakvietė, nurodė adresą.
Gyveno Kijevo centre, Chreščiatiko bulvare, tame 

pačiame, kuriuo vaikštinėjo iš ryto rūkydama. Dienas 
leisdavau mieste, o vakarais grįždavau į didžiulį penkių 
kambarių butą, apstatytą antikvariniais baldais, prigrūs-
tais sidabrinių ir krištolinių indų bei iliustruotų prabangių 
dailės albumų, išleistų garsiausių užsienio leidyklų. Daile 
besidomintis jaunesnysis moters sūnus ilsėjosi užmies-
čio viloje, o vyresnysis gyveno Maskvoje. Gerdavome 
dviese arbatą, kalbėdavomės, man buvo įdomu klausytis 
pasakojimų, stebėti, kaip kemša vatą į savo „Belomor 
kanal“ papirosus, kaip suspaudžia juos ir sulanksto ypa-
tingu būdu; svarsčiau – kaip joje dera visa prabanga ir 
papirosai?.. Moters vyras (ji buvo našlė) kitados dirbo 
sovietinės Ukrainos Ministrų Taryboje, ėjo labai aukštas 
pareigas, todėl šeima gyveno nieko nestokodama. Bran-
gūs daiktai neatrodė jai svarbūs, jie negalėjo grąžinti jau-
nystės, sveikatos ir atminties – ne iš karto supratau, kad 
trumpoji moters atmintis šlubuoja; apie praeitį prisiminė 
viską su smulkiausiomis detalėmis, bet kas esu aš, iš kur 
atvykau, po poros dienų prisiminti neįstengė, nors sakiau 
ir rodžiau studentės pažymėjimą – jį mandagiai pavartė 
rankose. Pažymėjimas suteikė galimybę nemokamai lan-
kyti dailės muziejus ir parodas, bet aš su juo ir viešuoju 
transportu važinėjau nemokamai, ir net aplankiau Kijevo 
zoologijos sodą; atspausdintas tik estų kalba, dokumentas 
rusakalbiams kėlė pagarbą, ypač paryškintu šriftu surinkti 
žodžiai RIIKLIKKU KUNSTIINSTITUUTI.

Viename Kijevo muziejų mačiau tapybos darbą, apie 
kurį noriu papasakoti. Ryto metą (muziejus atsidarė 10 
valandą), parodžiusi savo stebuklingą dokumentą, užėjau 
apžiūrėti ekspozicijos. Nedideli pereinamieji kambariai, 
namas, kažkada buvęs gyvenamasis, nacionalizuotas so-
vietmečiu, vėliau pritaikytas muziejaus reikmėms; nesu-
tikau nė vieno lankytojo, nė budėtojos, įprastai žmonės 
tokiu metu nesilankydavo. Pamenu susistovėjusio oro, 
būdingo sandėliams ir muziejams, bei parketo kvapą, 
tuščiame pastate dusliai aidinčius garsus, saulės šviesą, 
jaukiai krentančią ant sienų ir grindų pro balto tiulio užuo-
laidas. Paveikslas kabėjo centre tarp kitų dviejų to paties 
autoriaus darbų, bet dydžiu neišsiskyrė. Akis užkliuvo 
už pavadinimo kortelėje, pritvirtintoje rėmo apačioje: 
KAS YRA TIESA? KRISTUS PAS PILOTĄ. Žiūrėjau į 
paveikslą, skaičiau pavadinimą, vėl žiūrėjau ir vėl skai-

čiau, ilgai negalėjau suprasti, ką pavadinimas ir tapyba 
turi bendro. Naujojo Testamento nebuvau skaičiusi, ne-
žinojau, kad trys pirmi žodžiai – tai citata iš Evangelijos. 
Apie Kristaus ir Piloto susitikimą prisiminiau iš grožinės 
literatūros, bet Bulgakovas, kurio romaną „Meistras ir 
Margarita“ skaičiau, evangelinius įvykius atkūrė laisva 
literatūrine forma. Paveikslo kompozicija paprasta, dvi 
figūros stovi greta, viena kairėje, kita dešinėje. Ryškios 
saulės spindulių apgaubtas vyras drobės kairėje – tai Ju-
dėjos prokuratorius Poncijus Pilotas. Rūbai ir poza liudija 
jį esant žmogų, turintį galią, tai valdžios vyro laikysena, 
bet dailininkas, leidęs saulei taip ryškiai apšviesti proku-
ratoriaus figūrą, nutapė šešėlį, nusidriekusį nuo valdytojo 
tvirtai ant žemės stovinčių pėdų, – kuo ryškesnis išori-
nis spindesys, tuo tirštesnis tamsos šleifas velkasi žeme. 
Pilotas klausia, jo ištiesta ranka primena išmaldai atkištą 
delną: žmogus klausia Dievo, Dievas tyli, bet labai iš-
kalbingai. Figūra, kurią dailininkas nutapė stovinčią še-
šėlyje, paveikslo dešinėje, nuausta iš pustonių, joje nėra 
nieko, kas leistų įžvelgti didybę ar galią (rūbai apskurę, 
plaukai sulipę nuo dulkių ir prakaito), bet tapyba traukia 
žiūrėti ir žiūrėti; šviesa, rodosi, sklinda iš vidaus, perkeis-
dama visa, kas šešėlyje: KAS YRA TIESA?!. Stambus 
savimi patenkinto Piloto veidas nutapytas perkreiptas 
ironiško šypsnio – žmogiška tuštybė prieš Dievo didybę. 
Stovėjau ilgai, neskubėjau, neturėjau kur eiti, atvažiavau 
į Kijevą be jokio tikslo, galbūt tik tam, kad pamatyčiau 
šį paveikslą. Tai, apie ką mąsčiau, grožėdamasi tapyba, 
įsirašė giliai, palietė esmiškai, tapo savastimi; Evangeliją 
perskaičiau po daugelio metų, bet paveikslo neužmiršau. 
Tai ne kanoninė tapyba, kaip vienuolių, tapiusių ikonas, 
bet žmogaus tikėjimo liudijimas, išaustas spalvomis: dai-
lininkas buvo tikintis, pažino Šventąjį Raštą, gyveno tuo, 
ką tikėjo. Drobę Nikolajus Gė nutapė 1890 metais. Pirmą 
kartą parodžius šį darbą parodoje kilo sumaištis, buvo pa-
reikalauta jį nukabinti. Caras Aleksandras III asmeniškai 
pasirašė dokumentą, draudžiantį paveikslą pavadinimu 
„Kas yra tiesa? Kristus pas Pilotą“ eksponuoti parodose ir 
net rodyti jį privačiai. Rašytojo Levo Tolstojaus įkalbėtas, 
kūrinį įsigijo Pavelas Tretjakovas, bet darbas nepadarė jam 
įspūdžio, daugelį metų dulkėjo fonduose. „...jūs nupirko-
te kalną vidutiniškų kūrinių, o tikrą perlą pražiūrėjote...“ 
– rašė laiške kolekcionieriui Tolstojus. Po revoliucijos, 
įvykusios Rusijoje, nacionalizavus Tretjakovo galeriją, 
religinio turinio paveikslas ilgam buvo užmirštas. Tik 
minint dailininko 85-ąsias mirties metines sudaryta pla-
tesnė jo kūrinių ekspozicija – apkeliavusi keletą didžiųjų 
sąjunginių muziejų, ji buvo atvežta į Ukrainą, kur gyveno 
ir kūrė Nikolajus Gė. Ant muziejaus fasado nei jo fojė 
nepastebėjau ryškesnio plakato, kviečiančio aplankyti iš 
Maskvos atvežtą parodą. Tai, kad sustojau prie paveikslo, 
buvo atsitiktinumas, kad užėjau į šį muziejų – dar vienas, 
kodėl nusprendžiau keliauti į Kijevą, iki šiol mįslė. Kai 
stovėjome prie kasos langelio geležinkelio stotyje, Ana 
pasiūlė nupirkti man bilietą.

– Leisk aš apmokėsiu tavo kelionę, jaučiuosi laiminga, 
kad pasilikai... Į Vilnių? – dar pasiteiravo.

– Į Kijevą, – atsakiau.
Ji nusišypsojo: 
– Nori pamatyti Kijevą?..

– rŪta kaPočiŪtė –
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Palangos parko vartai

Palangoje lyja. Vėlyvas lapkritis. Ronžė (palangiškiai 
savosios upės nevadina taip, kaip skelbia mėlynos spalvos 
lentelės, – Rąžė) patvinusi, semia kavines. Trumpam nusto-
jus lyti einu pasivaikščioti. Kartu eina Piris, rudas, ne itin 
orus, bet linksmas šuniukas. Pasivaikščiojimo pradžioje jį 
veduosi su pavadžiu, bet, kurį laiką nesutikęs nė vieno žmo-
gaus, paleidžiu. Link jūros einame pušynu. Nuo šių visžalių 
medžių krenta dideli, sunkūs lašai, kvepia šlapiais spygliais. 
Netikėtai pušyno ramybę sudrumsčia lojimas, urzgimas, dar 
kažkokie neaiškūs garsai. Kol iš lėto slinkau takeliu, Piris 
sutiko panašaus dydžio juodą su baltu šuniuką ir su juo su-
sirėmė. Jie gana dažnai susitinka ir kartais draugiškai pa-
sipeša. Anksčiau tokie susitikimai tapdavo rimtais įvykiais: 
šuniuko šeimininkė abu šunis talžydavo rankinuku ir rėkda-
vo ant manęs, o aš bandydavau atplėšti Pirį nuo priešininko 
ir šaukdavau ant paklaikusios moteriškės. Šį kartą nei aš, nei 
kito šuns šeimininkė nekreipiame dėmesio į besiritinėjančius 
po spyglius, triukšmą keliančius keturkojus. Pasisveikiname 
ir einame savais keliais. Po kurio laiko labai patenkintas 
parbėga Piris. Prieiname pajūrį. Jūra audringa: pučia pietva-
karių vėjas, plačiai išsiliejusi Ronžė nuplovė nemenką pa-
plūdimio ruožą. Paėję jūros krantu užlipame ant tilto. Piriui 
pasidaro baisu, tad skubiai leidžiamės į Jono Basanavičiaus 
gatvę. Įsibėgėjęs vėjas pūsdamas į nugarą mane ir šunį stu-
mia plyna gatve, švilpia sparno formos žibintuose. Jausmas, 
lyg būtume ant lėktuvų pakilimo tako. Papurtau žibintą, po 
to apsižvalgau, ar niekas nematė, ir oriai nueinu tuščia gat-
ve. Bandau prisiminti, kaip ji atrodė su kaštonais. Prieiname 
Kurhauzą. Kai jis degė, buvo didelis įvykis, žiūrėjome, kaip 
liepsnoja stogas ir sienos. Pamenu, tada nesuvokiau, kad tai 
reiškė, jog Kurhauzo nebebus, – visa tai atrodė tarsi kokia 
pramoga, kaip filmas. Po kurio laiko palangiškiai ir poilsiau-
tojai priprato, kad Kurhauzas sudegęs. Su klasiokais pabėgę 
iš pamokų per apsauginę tvorą lipdavome pasižvalgyti. Da-
bar atkurtas Kurhauzas atrodo lyg nesavas. Nors nuo atsta-
tymo praėjo keleri metai, eidamas ar važiuodamas pro šalį 
vis nustembu, pagalvoju: „O! Kurhauzas stovi.“ Kol jo ne-
buvo, kažkas iš esmės pasikeitė, tik tiksliai nesuprantu kas. 
Už kampo stovi nauja grafienės Sofijos skulptūra. Einame 
pažiūrėti. Pirį siundau ant bronzinio grafienės pudelio. Piris 
urgzdamas energingai nubėga link jo. Priartėjęs iki maždaug 
penkių metrų stabteli, pakeičia bėgimo kryptį ir taip pat 
energingai nurisnoja į tuščią pievelę.

Kurį laiką vingiuojame tuščiomis kurorto gatvėmis. Pra-
deda lynoti. Nejučia atsiduriame Palangos botanikos parke. 
Takeliai patižę, slidūs, ore tvyro drėgnos žemės kvapas. Piris 
laksto pakrūmėmis, o aš žvalgausi aplink. 1895–1898 m. Bi-
rutės miško vietoje įkurtas1 parkas keičiasi, kai kurių vietų 
nebeatpažįstu, jas pakeitė nauji, man svetimi akcentai. At-
mintyje iškilę vaizdai neberanda atitikmenų dabartiniame 
parko peizaže. Klaidžioju ieškodamas vietų, prie kurių galė-
čiau „pririšti“ atsiminimus. Parkas keitėsi ir anksčiau, tačiau 
paprastai tai sutapdavo su politiniais virsmais ar stichinėmis 
nelaimėmis, tokiomis kaip 1967 m. uraganas, per kurį buvo 
išlaužyta maždaug trys tūkstančiai medžių2. Bevaikštinė-
damas prisimenu pernai pavasarį skaitytus straipsnius apie 
parke išpjautas pušis. Kurį laiką bandau surasti laukymes, 
kur buvo nupjautos pušys, bet ilgainiui atminties nesutapi-
mo su dabartimi sukeltą nepasitenkinimą po truputį keičia 
mintys apie pokyčių būtinybę ir neišvengiamumą. Suprantu, 
kad miestas keičiasi taikydamasis prie visuomenės poreikių, 
bet ar senas istorines tradicijas paveldėjęs parkas taip pat tu-
ri keistis? Gal kaip tik priešingai – kunkuliuojančio kurorto 
fone jis turėtų išlikti nepakitęs ir iš kartos į kartą atvykstan-
tiems poilsiautojams būti tarsi atminties kapsule, saugančia 
praėjusių atostogų prisiminimus? 

Taip besvarstydamas prieinu naujuosius geležinius parko 
vartus. Jie uždaryti, tačiau pastūmus atsidaro. Išeinu į Vy-
tauto gatvę ir atsisukęs žiūriu į vos pravirus vartus, galvoju, 
ar jie geresni už senąjį įėjimą. Šį pavasarį vaikštinėjant po 
dar vasaros sezonui besiruošiantį parką buvo kilusi mintis, 
kad senasis parko įėjimas galbūt buvo sukurtas sovietmečiu 

nugriovus grafų Tiškevičių vartus ir parką atidavus tarybinei 
liaudžiai. Tad galbūt naujų vartų pastatymas buvusio įėjimo 
vietoje galėjo būti simboliniu veiksmu, panašiu į Žaliojo til-
to skulptūrų nukėlimą ar Lukiškių aikštės pertvarkymą. Ši 
mintis mane labai sudomino, todėl buvome susitikę su Pa-
langos botanikos parko direktoriumi VALDU PAKUSU ir 
kalbėjomės apie jame vykstančius pokyčius.

– Kaip keičiasi visuomenės poreikiai viešosioms erdvėms, 
kokie jos lūkesčiai? Ko tikimasi iš Palangos parko?

– Na, visuomenėje yra įvairių nuomonių ir poreikių. Dalis 
visuomenės parke norėtų matyti daugiau pramogų ir triukš-
mingų renginių. Kita dalis, priešingai, tikisi ramesnių arba 
aukštesnio kultūrinio lygio renginių. Kaip ramaus poilsio 
parko darbuotojai, mes, žinoma, stengiamės atsirinkti aukš-
tesnio kultūrinio lygio ir ramesnius renginius.

– Kalbant apie tai, kaip viešosios erdvės taikosi prie šiuo-
laikinės visuomenės poreikių, kaip į tuos poreikius reaguoja 
parkas?

– Na, kaip ir minėjau, stengiamės atsirinkti ne tokius 
triukšmingus renginius. Tačiau visiems parko lankytojams 
negalime įtikti, todėl sulaukiame įvairių nuomonių. Pernai 
vasarą ir prieš dar porą metų į parką buvome įsileidę tarptau-
tinį cirko festivalį. Dėl to sulaukėme prieštaringų nuomonių. 
Į renginį atėjusios šeimos su vaikais buvo patenkintos, ta-
čiau sulaukėme nemažai nusiskundimų iš tų, kuriems cirkas 
neaktualu. Problema iškilo, nes festivalis buvo mokamas 
ir buvo aptverta dalis parko teritorijos. Dėl šios priežasties 
stengiamės įsileisti viešus, nemokamus renginius, kurie ne-
ribotų kitų parko lankytojų judėjimo. Kaip įstaiga negalime 
nupirkti ir visuomenei pasiūlyti renginių, todėl didelė jų da-
lis yra idėjiniai – nemokami.

– Ar parkas, jūsų nuomone, turėtų taikytis prie besikei-
čiančių poreikių, ar visgi turėtų ugdyti savo specifinius lan-
kytojus?

– Šiuo metu parkas keičiasi, bendras požiūris nebėra toks 
konservatyvus ir griežtas kaip prieš dešimt ar penkiolika me-
tų. Kurorto kontekste parkas yra viena iš nedaugelio, galbūt 
net vienintelė vieta, kuri dar nėra paveikta didelės dalies po-
ilsiautojų, triukšmo ir muzikos, todėl net liberalėjant parkui 
stengiamasi išlaikyti savitą jo stilių.

– Pastaraisiais metais parkas sulaukė daugiau nei bet ka-
da anksčiau žiniasklaidos dėmesio. Kaip manote, su kuo tai 
susiję?

– Viena iš priežasčių – parko ir jame esančio Gintaro 
muziejaus rekonstrukcijos, renovacijos darbai, pakeitę tiek 
pačius rūmus, tiek parką: atsirado naujų objektų, atnaujinti 
anksčiau buvę. Kita priežastis – tai mano minėti renginiai. 
Jau tradiciniai tapę „Birutės parko atspindžiai“, kurių metu 
grafais persirengę aktoriai vaikšto po parką, sulaukė teigia-
mo žiniasklaidos dėmesio. Kita vertus, ne visai palankaus 
lankytojų atsako sulaukęs cirko festivalis žiniasklaidos buvo 
įvertintas daugiau neigiamai.

– Ar į parką atkreipiamas žiniasklaidos dėmesys galėtų 
rodyti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą įvairiuose miesto ir 
viešųjų erdvių procesuose?

– Manau, kad taip, nes žmonės nelieka abejingi. Net ir 
paprastas dalykas – kasmetiniai parko priežiūros darbai – 
neapsieina be sanitarinių arba ligotų medžių kirtimų. Šie-
met kol kas dar to nebuvo, bet ir pernai, ir, regis, užpernai 
žmonės, pamatę, kad yra kertami medžiai, iš karto kreipėsi 
į žiniasklaidą, sukėlė triukšmą. Žinoma, tas triukšmas buvo 
be pagrindo, nes kertamus medžius atrenka specialistai, kir-
timai būna suderinti su reikiamomis institucijomis. Vis dėlto 
tai rodo, kad žmonės nėra abejingi, kad jie mato ir domisi 
tuo, kas vyksta parke.

– Kaip parkas reaguoja į tokį žmonių bandymą dalyvauti 
jį plėtojant?

– Be abejo, mes, kaip parko prižiūrėtojai, esame dėkin-
gi, kad žmonės yra neabejingi. Kartais jų reakcija būna kiek 
perdėta ir mums prireikia aiškintis, rašyti raštus, bet iš esmės 
džiaugiamės, kad žmonės tampa sąmoningesni ir nepraeina 
pro šalį, domisi ne tik savo reikalais, atkreipia dėmesį ir į tai, 
kas vyksta aplinkui.

– O ar žmonių dalyvavimas gali keisti tolesnį parko vys-
tymąsi, ar vis dėlto parkas turi savo kryptį, kurios lankytojų 
nuomonė negali pakeisti? 

– Be abejo, kad gali keisti. Mes atsižvelgiame į žmonių 
nuomones, stebime, kas žmonėms priimtina, o kas ne, tačiau 
yra tokių sričių, kuriose mes, kaip specialistai, turime priimti 
sprendimus nepriklausomai nuo lankytojų norų.

– Parką tam tikra prasme galima laikyti ir savotiška at-
minties saugykla. Kokia yra parko atminties išsaugojimo 
arba formavimo strategija? Ypač įdomu, kokia parko pozi-
cija sovietmečiu atliktų pakeitimų atžvilgiu dabartiniame at-
minties politikos kontekste (Žaliojo tilto skulptūros, Lukiškių 
aikštė). Ar jie suvokiami kaip svetimkūniai, kuriuos reikia 
šalinti, ar tapo saugotinais laiko pėdsakais?

– Na, svetimkūnių parke nėra daug. Vienintelis toks objek-
tas – buvęs restoranas „Vaidilutė“ prie Birutės kalno. Anks-
čiau ten stovėjo medinis pastatas šiaudiniu stogu, vėliau jis 
sudegė. Jei jis būtų atkurtas toks, koks buvo, dabar, matyt, 
turėtų architektūrinę, estetinę vertę, tačiau dabar ten stovi 
devintajame dešimtmetyje pastatytas, to laikotarpio dvasia 
dvelkiantis pastatas. Jau daug metų nesiryžtama to pastato 
atsikratyti ir vietoj jo suformuoti tvarkingą kraštovaizdį. Iš 
esmės sovietmečiu neįvyko didelė invazija į parką, tik tas 
vienintelis pastatas, na, ir, žinoma, gamybinė bazė, kurioje 
dabar esame, bet be jos negalėtų vykti parko priežiūra.

– O koks yra sovietmečiu formuotos pietinės parko dalies 
statusas?

– Pietinė parko dalis buvo prijungta ir formuota soviet-
mečiu tam, kad laikui bėgant miškas nebūtų privatizuotas, 
išdalintas į sklypus ir užstatytas. Prie parko prijungta pietinė 
dalis buvo išsaugota iki šių dienų. Šiuo metu ji turi lygiavertį 
statusą su senąja parko dalimi. Visas objektas tiek su soviet-
mečiu prijungta naująja dalimi, tiek su pajūriu (nes parko 
ribos siekia vandens liniją) yra vientisas kultūros paveldo 
objektas. Bendras parko plotas dabar yra 101,3 hektaro, gra-
fų Tiškevičių įkurto istorinio parko plotas siekė vos 35 hek-
tarus. Dabartinio parko plotas yra beveik tris kartus didesnis, 
bet jis visas turi kultūros paveldo objekto statusą.

– Dar norėčiau atkreipti dėmesį į parko vartus. Palyginti 
neseniai buvo pastatyti nauji vartai. Nors turintys istorinį 
pagrindą, skirtingai nei ankstesnysis įėjimas, akivaizdžiai 
rodęs parko atvirumą žmonėms, jie pabrėžia ribą tarp parko 
ir miesto, daro jį uždaresnį. Panašų efektą galime pastebėti 
ir Bernardinų sodo Vilniuje atveju. Kokią reikšmę parkui tu-
ri naujai pastatyti vartai?

– Na, vartai buvo pastatyti antrajame parko renovacijos ir 
pritaikymo viešosioms reikmėms projekto etape. Projektuo-
tojai suformavo vartus, parinko jų stilistiką. Vartai yra buvę 
grafų laikais, tad buvo stengiamasi atkurti istorinę tiesą. Da-
bar jie atlieka gana svarbią funkciją, saugo mus nuo neigia-
mo poilsiautojų, važinėjančių velomobiliais, poveikio. Taip 
pat yra nemaža dalis visuomenės narių, kurie poilsio ar lais-
valaikio neįsivaizduoja be alkoholio. Kartu su važinėjančiais 
velomobiliais jie yra patys pavojingiausi ir daro didžiausią 
žalą parkui. Vartai turi simbolinę reikšmę – miesto šurmulį 
atskiria nuo gamtos ramybės, kartu ir tiesioginę – saugo parką 
nuo nedrausmingų lankytojų.

– Užsiminėte apie kelis renovacijos etapus. Per palyginti 
trumpą laiką parkas patyrė nemažai pokyčių. Kokia yra to-
lesnė parko vizija ir kuria kryptimi jis juda?

– Na, kaip jau minėjau, buvo pradėta parko renovacija. 
Atsinaujinimo darbų labai reikėjo. Esamos sistemos ir Bi-
rutės kalno laiptai buvo susidėvėję, kai ko, pavyzdžiui, ma-
žojo parterio, prieš šį projektą išvis nebuvo. Buvo nutarta ne 
tik suremontuoti tai, kas būtina, bet ir atkurti istorinę tiesą. 
Dabar jau yra įgyvendinti du iš trijų projekto etapų, tad es-
miniai, svarbiausi darbai yra padaryti. Kalbant apie ateitį, 
trečiajame etape yra numatyta atstatyti prie senojo tvenkinio 
buvusią ledainę, sutvarkyti sargo-sodininko namelį, Birutės 
kalno želdinius ir galbūt atkurti kai kurias perspektyvas prie 
grafų Tiškevičių rūmų. Po trečiojo etapo įgyvendinimo jokių 
grandiozinių darbų kol kas neplanuojama, tiesiog vykdyti ei-
namąją parko priežiūrą, kad jis būtų patrauklus lankytojams. 
Parko funkcija išlieka tokia, kokia buvo, – būti ramaus poil-
sio oaze šurmuliuojančiame kurorte.

– Ar tokia parko vizija ir pokyčiai atspindi bendrą viešųjų 
erdvių politiką Lietuvoje, ar tai vis dėlto atliepia lokalius, 
specifinius kurorto poreikius?

– Manau, atspindi ir bendrą kontekstą. Žmonės vis labiau 
nori būti gamtoje, tai rodo ir nemažai lankytojų sulaukiantis 
netoli Trakų esantis Užutrakio dvaro parkas, ir Vilniuje įsi-
kūręs Bernardinų sodas ar Kairėnų botanikos sodas. Manau, 
Birutės parkas yra svarbus objektas tiek kurorto infrastruk-
tūros, tiek visos Lietuvos mastu. ►

tiškevičiaus rūmai

tautos vado ąžuolas prie Birutės kalno. igno Stropaus 
nuotraukos iš vaizdų albumo „Palanga“ (1936)
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►Vėl grįžtu į parką. Mąstydamas apie pavasarį įvykusį 
pokalbį iš lėto vingiuoju takeliais. Lietus nurimo, sutinku 
kelis vaikštinėtojus, jiems patinka Piris. Atmintyje fiksuoju 
man nepažįstamus, naujai atsiradusius objektus. Išvaikščio-
jęs parką išeinu pro naujuosius vartus, jie vėl užverti ir reikia 
atsidaryti. Toldamas nuo parko galvoju, kodėl vis atkreipiu 
dėmesį į tuos uždarytus vartus. Matyt, todėl, kad šiaip vaikš-
tinėdamas pro juos į parką nepasukčiau. Grįžęs namo nusi-
braižau parko planą ir jame sužymiu matytus pasikeitimus. 

1, 2. Nauji metaliniai vartai.
3. Naujas takelis.
4. Mažasis parteris.
5. Naujas kalnas.
6. Prakastas kalniukas (matyt, tam, kad einant takeliu lan-

kytojams nereikėtų aukštai lipti).
7. Pasikeitimai Meilės alėjos pabaigoje.
8. Metalinė tvora prie Birutės kalno lurdo.
9. Platesnis, nei buvo anksčiau, takelis.

10. Šen bei ten atsiradę juodi plastikiniai stulpeliai (apie 
50 cm aukščio ir 30–35 cm skersmens).

11, 12. Žemos tvorelės.
13. Medinis lieptelis senajame tvenkinyje.
14. Pasikeitusi senojo tvenkinio krantinė.
15. Nauja žalia metalinė tvora.

Nusibraižius planą aiškiai matyti, kad didžioji dalis pakei-
timų įvyko senojoje, o ne pietinėje parko dalyje, todėl mano 
mintis, jog parke yra šalinamas sovietinis palikimas, grei-
čiausiai buvo neteisinga. Nors mano sužymėti pakeitimai 
yra gana lokalūs, bendra parko nuotaika taip pat pasikeitė, 
atrodo, lyg vaikščiodamas kažką svarbaus praleidau ir ne-
pastebėjau. Vaikštinėjant po parką apima panašus jausmas 
kaip pamačius atstatytą Kurhauzą. Deja, nei pokalbis, nei 
nusibraižytas planas nepadėjo suprasti, kas tiksliai parke 
įvyko. Akivaizdu, kad parkas smarkiai keičiasi, tai patvirtino 
ir parko direktorius V. Pakusas. Belieka tikėtis, kad po visų 
atnaujinimų Palangos botanikos parkas ir toliau išliks vieta, 
kurioje norėsis vaikštinėti.

– toMaS DaukŠa –

1 Zita Genienė, „Palangos parko (anksčiau – Birutės parko) 
įkūrimas“, http://www.pgm.lt/Parkas/Genienes_straipsnis.
htm 

2 Danutė Mukienė, „Palangos botanikos parkas: faktai, 
skaičiai, datos“, http://www.pgm.lt/Parkas/parkas_skaiciai_
faktas.htm

Raidė w iš visų trijų kelia šiek tiek abejonių. Tūlas, ver-
tindamas kalbos ekonomijos aspektu, aiškina, kad ji nieko 
nesutaupo, nieko nekeičia, turime savo v, kitos nereikia. 
Bet pala, neskubėk, pasidairyk, pamąstyk. Ir pasiklausyk. 
Ilgai nelaukęs išgirsi dažną skambų vau. Tiesiog sunku 
įsivaizduoti naujakalbę be šio žodžio. Jis nepakeičiamas, 
nes turi begalę reikšmių: juo gali išreikšti nuomonę, ver-
tinimą, apibūdinti dalyką, reiškinį. Svarbiausia, jį galima 
ištarti įvairiausiomis intonacijomis, todėl jis tinka reikšti 
visokiausias, jokiais kitais žodžiais nenusakomas emoci-
jas. Visa tai suteikia šnekėjimui įspūdingą vertę ir pras-
mę, rodo kalbėtojo orientaciją (vakarietišką).

Bet štai ekrane ar laikraštyje matome parašytą vau. 
Pripažinkime: žavesys nublanko, įspūdis dingo. Radosi 
kognityvinis disonansas. Kodėl? Kas kaltas? Aišku, seno-
viška raidė v, ji visiškai nedera prie naujoviško pažangaus 
žodžio. Ji kliudo diegti inovacijas, turtinti kalbą šiuolai-
kiškomis vertybėmis. O dabar pažvelkime: wau! Skamba, 
ar ne? Kelia norą įgarsinti. Tai ir tarkime kuo garsiau wau 
wau wau. Malonūs garsai primena mielus mūsų auginti-
nius ir kelia teigiamų emocijų. Be to, įvairina ir tobulina 
rašytinę naujakalbės formą. Tad į projektą įtraukiame w. 
Bet žiū – krintame į mentalinę duobę: abėcėlėje dvi vie-
nareikšmės, vienodai tą patį garsą žyminčios raidės v ir w. 
Daryk, ką nedaręs, bet iš šios duobės būtina ropštis kuo 
greičiau. Reikia spręsti, kaip jas abidvi įtraukti į abėcėlę, 
kaip suderinti. Katrą įrašysime pirmoje vietoje? Žinoma, 
pirmesnė turėtų būti modernesnė raidė, o senoji v eitų po 
jos. Ne. Ją reikia visai išbraukti. Jos vietoj – naujoviška 
w. „Šaunus weixmas!“ – girdžiu raidės w šalininkų šūks-
nius ir plojimus. Kova dėl w baigta. Laimėtojai švenčia 
pergalę. Wau!

Reikia pripažinti, kad tai tik pradžia, tik gana kuklus 
projektas. Magėtų ir daugiau ką tobulinti, bet liaudies iš-
mintis moko: „Ir gardu radus reikia palikti.“ Tad susitu-
rėkime, kitus tobulinimus palikime ateičiai, dabar svarbu 
aptartąjį projektą įgyvendinti. O tai nelengva, nes esama 
daug reformų priešininkų. Jie užsispyrę, jie įsikirtę lai-
kosi nosinių. Jie inovacijoms sako ne ir baigtas kriukis. 
Kaip juos įtikinti, atskleisti reformų žavesį? „Exempla 
trahunt“, – sakė išmintingi romėnai. Gerai, kad patrauklių 
pavyzdžių turime visą apstą. Štai Lietuvių kalbos ir lite-
ratūros programa. Kiek kartų ji reformuota, pertvarkyta, 
patobulinta, perredaguota, atnaujinta! Todėl pasiekta pui-
kių laimėjimų, ypač raštingumo srityje.

Mokinių raštingumo pažanga geriausiai atsiskleidžia 
žvelgiant, kaip keitėsi brandos egzamino reikalavimai. 
Štai 1997 m. mažiausiu patenkinamu pažymiu – keturiais 
balais – buvo leidžiama vertinti rašinį, kuriame yra ne 
daugiau negu 7 gramatikos, 7 rašybos, 10 skyrybos klai-
dų. Sudėjus leistinų klaidų būtų nemažai. Bet negalima, 
nes nurodyti griežti apribojimai. Vienu kuriuo nors požiū-
riu nepatenkinamai parašytas darbas negali būti įvertintas 
patenkinamu pažymiu visas, tarkim, mokinys, padaręs 11 
skyrybos klaidų, 1997 m. egzamino būtų neišlaikęs. Įsi-
dėmėtinas kitas, ypač svarbus, apribojimas: bendras klai-
dų skaičius negali būti didesnis negu 12.

Dabar palyginkime su 2017 m. brandos egzamino kri-
terijais. Patenkinamai galima vertinti rašinį, kuriame yra 
ne daugiau negu 5–6 gramatikos, 10–12 rašybos, 11–14 
skyrybos klaidų. Jeigu padaryta klaidų daugiau pagal kie-
kvieną kriterijų, klaidos toliau neskaičiuojamos ir rašo-
mas nulis. Svarbiausias patobulinimas – egzaminą galima 
laikyti toliau, nėra jokių apribojimų. Tai reiškia, kad už 
darbą, kuriame rasta, tarkim, 14 skyrybos klaidų, rašomas 
vienas taškas. (Tik už 15 klaidų abiturientas gauna nulį, 
bet tik iš skyrybos, o jo rašinys toliau vertinamas pagal 
visus kitus kriterijus.) Tad padarius 26–32 klaidas egza-
miną galima išlaikyti ir dar gauti tris taškus (klaidos verti-
namos pagal lentelę taškais, šie verčiami procentais, tada 
pagal išmoningai parengtą skaičiuoklę procentai konver-
tuojami į balus – procedūra sudėtinga, nes tobuli dalykai 
negali būti paprasti). Taigi reformų laimėjimai įspūdingi – 
per 20 metų leistinų klaidų skaičius nuostabiai padidėjo: 
vietoj 12 pakilo iki 32. Pagal principą – kuo daugiau, tuo 
geriau. Todėl mokiniai nesiskundžia, kad raštingumo rei-
kalavimai per griežti.

Bet jie skundžiasi, vai kaip skundžiasi, kad verčiami 
skaityti grožinę literatūrą. Tiesa, ne visi: esama moki-
nių, mėgstančių skaityti, suvokiančių literatūros vertę ir 
prasmę. Bet nežinia, kiek yra tokių, kuriems nepatinka 
lietuvių literatūra, mat ji esanti neįdomi, nuobodi, de-
presyvi. Kaip šiuos priversti perskaityti nurodytus kū-
rinius? Protas žmogaus didžiai išradingas, kaip sakė 
vienas rašytojas. Sugalvota labai veiksminga priemo-
nė – reikalavimas abitūros rašinyje būtinai remtis vie-
nu iš privalomų perskaityti autorių. Net išrastas naujas 
skaitmuo – absoliutus nulis. Tai tikras rimbas: nors 
abiturientas gerai išplėtojo temą, nepadarė klaidų, bet 
nepritempė privalomo autoriaus prie temos (tarkim, rė-

mėsi kitais rašytojais), gauna absoliutų nulį, egzamino 
neišlaiko, atestato negauna.

Žinia, nepriversi mokinių pamėgti literatūros, rimbu 
visų neišgąsdinsi (tiesa, kai kurie prisiverčia perskaity-
ti privalomus kūrinius, bet po egzamino pareiškia, kad 
gyvenime daugiau niekad neims knygos į rankas). Labai 
abejotina, ar ši reforma padaugina literatūros skaitytojų. 
Tačiau ji prasminga ugdomuoju požiūriu: skatina mo-
kinių sumanumą, išradingumą, verčia ieškoti išeities. Ir 
anie ją randa. Prieš egzaminą mokiniai pasiskaito trum-
pus kūrinių aprašymus, apibūdinimus, santraukas. To vi-
sai pakanka, kad išlaikytų. Jie dar ir internete pasišaipo 
iš tų prisiskaitėlių, gavusių prastą pažymį, nors šie gerai 
mokėsi, rašė puikius rašinius.

Svarbus egzamino privalumas – dabar geidaujamo kri-
tinio mąstymo ugdymas. Kaip jis realizuojamas? Brandos 
egzamino programoje rašiniai suskirstyti pagal naujas 
(reformuotas?) logikos taisykles į dvi grupes: samprota-
vimo ir literatūrinius (13 punktas). Abiturientai turi pa-
sirinkti vieną temą iš šių dviejų grupių (pagal tai, ko jie 
geidauja: ar samprotauti, ar rašyti apie literatūrą). Kad 
būtų aišku, programoje nurodyti šių rašinių skirtumai, 
kuriems perprasti reikia ypatingo mąstymo ar sąmonės 
nušvitimo (13.1 ir 13.2 ir kiti punktai). Antai samprota-
vimo rašinyje turi būti sprendžiama problema (žinoma, 
remiantis privalomu autoriumi), nes jo tikslas – išspręsti 
problemą. O literatūrinis rašinys tokio tikslo neturi, sam-
protauti nereikia. Jį rašant nekeliamos ir nesprendžiamos 
problemos, nes jo tikslas – interpretuoti, analizuoti litera-
tūros kūrinius. Taip ugdomas svarbus iki šiol negirdėtas 
gebėjimas – literatūrinį rašinį parašyti nesamprotaujant. 
Kadangi kiekvienais metais egzaminą išlaiko maždaug 
90 proc. abiturientų, galima daryti išvadą, kad jie išmano, 
kada samprotauti, kada ne, ir geba kurti tekstus nesam-
protaudami.

Remiantis programoje išdėstyta naujoviška rašinio 
samprata, yra sudaryti brandos egzamino rašinio vertini-
mo kriterijai. Jie skirtingi samprotavimo ir literatūriniam 
rašiniui ir taip ištobulinti, kad juos taikant kiekvienais 
metais būna įdomių nutikimų. Antai per praeitus egzami-
nus gabus Vilniaus licėjaus mokinys iš trijų dalykų gavo 
po šimtą balų, o lietuvių literatūros rašinio – nulį, t. y. 
egzamino neišlaikė. Panašių atvejų ne vienas. Taip nutin-
ka dėl to, kad net vertintojai nepajėgia suprasti mįslingų 
vertinimo kriterijų pinkliavos, kurios nei apsakysi, nei 
aprašysi.

Trūksta tik trijų raidžių!

– Zita aLauNieNė –

trys raidės, trys raidės, trys raidės, try...
►atkelta iš p. 11
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