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Pasaka vaikams
Kiek save prisimena, ji buvo pasiryžusi likti ištikima prigimčiai ir aukoti visas jėgas namams ir vaikams. Pastarųjų
jau buvo gausu, todėl ji nuo ryto iki vakaro buvo paskendusi
ruošos darbuose ir užsiėmusi vaikų auklėjimu. Dabar ji gamino vakarienę ir laukė, kol puodas su bulvėmis užvirs. Ant
stalviršio, lyg numestas atsitiktinai, gulėjo daniškas žurnalas moterims. Iš tiesų jis ten buvo laikomas sąmoningai ir,
pasitaikius progai, ji slapčia jį vartydavo. Vis žvilgčiodama į
verdančias bulves, ji paimdavo žurnalą ir akimis permesdavo ponios Ensom1 patarimų skiltį. Skiltis jai toli gražu nebuvo pati įdomiausia, bet dažniausiai trumpa. Jei pasisekdavo,
bulvės išvirdavo jai baigus skaityti. Pirmasis laiškas skiltyje
buvo trumpas: „Mieloji ponia Ensom, aš visada gyvenau tik
dėl vaikų ir dariau dėl jų viską. Tačiau dabar likau viena ir
jie niekada manęs nelanko. Ką man daryti?“ Ponia Ensom
atsakė: „Padarykite dėl jų dar daugiau.“
Atsakymas, žinoma, buvo logiškas. Akivaizdu, kad nieko
kito ir nelieka. Ji vylėsi, kad pati nepradės rašinėti į žurnalus
apie tokį savaime suprantamą dalyką, jeigu jau taip atsitiktų.
Ne, tokių skilčių, kur žmonės skundėsi ir inkštė, ji nepakentė. Būta jų ir šviesesnių, kalbančių apie vaikų auginimą
ir motinystę, tiksliau pasakius, viena tokia skiltis, kurioje
abu šie dalykai aptariami drauge. Pagrindiniai vaikų auginimo principai jai, be abejo, buvo žinomi, tačiau kartais ji
pasijusdavo bejėgė ir pavargusi. Tuomet, atsivertusi auklėjimo skiltis, ieškodavo ten drąsos ir patvirtinimo, kad eina
teisingu keliu. Tik apgailestavo, kad skaitymui likdavo vis
mažiau laiko.
Neišdorota plekšnė laukė kriauklėje, tad šįkart pagundai
paskaityti skiltį ji atsispyrė, užvertė žurnalą ir atsistojo. Ji
šiek tiek šlubčiojo po to, kai vaikai nupjovė jai didįjį dešinės
kojos pirštą. Jie norėjo sužinoti, kas nutinka, kai žmogus turi
tik devynis kojų pirštus. Giliai širdyje ji didžiavosi raišumu
ir vaikų smalsumu, tad kartais šlubuodavo kiek smarkiau,
nei būtina. Sumažinusi verdamų bulvių ugnį, ji pradėjo valyti žuvį. Virtuvės durys atsivėrė ir prie jos priėjo šešiametis
mėlynakis sūnus šviesiomis garbanomis.
– Mama, – tarė jis ir dūrė virbalu jai į ranką. Ji krūptelėjo
ir vos neįsipjovė peiliu.
– Taip, mielasis, – atsakė ji, ištiesdama kitą ranką, kad
vaikas galėtų durti ir į ją.
– Mama, pasek man pasaką.
Ji padėjo peilį, nusišluostė rankas ir pasisodinusi vaiką ant
kelių pradėjo sekti pasaką. Beveik įpusėjus jai šovė į galvą,
kad kažkuris iš vaikų, laiku negavęs valgyti, kentės. Iš sūnaus veido ji mėgino išskaityti, kaip jis elgtųsi, jai nustojus
sekti. Pajutusi, kaip mintis užvaldo anksčiau minėtos dvejonės, ji susipainiojo; gausėjant vaikų ir begalinių darbų, ši
jos bejėgystė priimti sprendimus tolydžio didėjo. Ji pradėjo
baimintis tų akimirkų, trikdančių jos įprastą lėkimą nuo ryto
iki vakaro; vis dažniau atsitikdavo, kad, stabtelėjusi priimti sprendimo, ji prarasdavo pusiausvyrą. Ir nors mėgindavo prisiminti vaikų auklėjimo skilčių patarimus, jie menkai
tegelbėjo, nes jose vienu metu buvo rašoma tik apie vieną
problemą ir vieną vaiką. Kitos problemos visuomet turėdavo laukti kitos savaitės.
Šį kartą sprendimo priimti jai neprireikė. Durys prasivėrė
ir visi vaikai sugužėjo į virtuvę. Priekyje jų buvo vyriausias –
Stjaunis. Nuo pat mažens jis rodė pasigėrėtiną susidomėjimą gamtos mokslais, tiek apie žmones, tiek apie gyvūnus.
Berniukas, klausęs pasakos, nusiropštė nuo kelių ir prisidėjo
prie brolių ir seserų. Vaikai apstojo ją pusračiu, o ji po vieną
juos apžiūrėjo.
– Mama, mes norime pamatyti, kaip atrodo žmogaus smegenys.
Ji pažiūrėjo į laikrodį.
– Būtinai dabar? – paklausė.
Į mamos klausimą Stjaunis neatsakė. Linktelėjęs aštriu
žvilgsniu jis davė jaunesniam broliui ženklą atnešti virvę,
kol jis pats prie rankenos tvirtino pjūklo geležtę. Tada moti-

SVAVA JAKOBSDÓTTIR
Svava Jakobsdóttir (1930–2004) – viena žymiausių XX a.
islandų rašytojų, žurnalistė, politikė. 1965 m. debiutavo novelių rinkiniu „12 moterų“ (Tólf konur). Savo kūriniuose, kurių
pagrindinės veikėjos daugiausia moterys, nagrinėjo moters
vaidmenį visuomenėje, šitaip aktyviai dalyvaudama kampanijoje už moterų teises.
Novelė „Pasaka vaikams“ (Saga handa börnum) pasirodė 1967 m. rinkinyje „Šventė prie akmeninės sienos“ (Veisla
undir grjótvegg).

Manuel Mendive. Stiklinė pieno. 2001

ną surišo. Ji jautė mažas mazgą rišančias rankutes čiupinėjant jos nugarą. Virvė buvo laisva, ir nebūtų prireikę daug
pastangų iš jos išsivaduoti, bet ji stengėsi to neparodyti. Juk
jos berniukas visuomet sielojosi dėl savo negrabumo.
Stjauniui pridėjus pjūklą prie galvos, ji prisiminė savo
vaikų tėvą. Įsivaizdavo jį greitai pasirodysiant: ant slenksčio
su portfeliu vienoje rankoje ir skrybėle kitoje. Niekada neregėjo jo kitaip, kaip tik tarpduryje – išeinantį arba pareinantį.
Anksčiau galėdavo jį įsivaizduoti tarp žmonių arba biure,
bet, gimus vaikams ir jiems persikėlus į naujus namus, o
jam – į naują biurą, ji tiesiog nebesusigaudė. Jis turėtų tuoj
grįžti, o ji dar nebuvo pradėjusi kepti žuvies. Kraujas jau
tekėjo galva, nes Stjaunis buvo prapjovęs kaukolę. Regis,
viskas ėjosi kuo puikiausiai. Kartkartėmis jis stabtelėdavo,
tarsi vertintų, kokio dydžio skylės reikėtų. Kraujas tiško jam
ant veido, o iš lūpų sprūdo keiksmai. Jis linktelėjo mažajam broliui, ir tas iš karto atnešė kibirą, pastatė jį po žaizda,
ir šis greitai prisipildė iki pusės. Tėvui išdygus tarpduryje,
operacija jau buvo besibaigianti. Kurį laiką jis stovėjo kaip
įbestas, gromuliuodamas priešais atsivėrusį vaizdą: žmona
surišta, su skyle galvoje, vyriausias sūnus su pilkomis smegenimis delne, vaikai smalsiai susispietę į krūvą, o ant viryklės – tik vienas puodas.
– Vaikai! Kaip jums šovė į galvą tuo užsiimti, kai metas
valgyti?
Jis čiupo žmonos kaukolės gabalėlį ir įgrūdo jį atgal, kol
ji dar nenukraujavo. Tada perėmė vadovavimą ir netrukus
vaikai puolė tvarkytis; o jis pats, nuvalęs didžiąją dalį kraujo dėmių nuo sienų, atkreipė dėmesį į puodą ant viryklės.
Iš jo sklido įtartinas garsas. Vanduo buvo išgaravęs, todėl
vyras nukėlė puodą ir padėjo jį ant plieninio stalviršio prie
kriauklės. Pamatęs plautuvėje nebaigtas darinėti plekšnes,
suvokė, kad jo žmona net nebuvo pakilusi nuo kėdės. Jis

suraukė antakius. Jai buvo nebūdinga sėdėti, kai tiek daug
darbo. Priėjęs prie žmonos, atidžiai pažvelgė jai į akis. Tuomet pastebėjo, kad pamiršo ją atrišti.
Kai atrišo, abu šypsodamiesi pažvelgė vienas kitam į akis.
Jųdviejų ryšys niekada nebuvo gilesnis kaip tada, kai abipusio pasididžiavimo vaikais pilnos akys susitikdavo.
– Kvailiukai, – pasakė jis, o jo balsas buvo kupinas rūpesčio ir švelnumo, kuriuos jautė savo šeimai.
Netrukus jie susėdo prie stalo, visi, išskyrus Stjaunį. Savo kambaryje jis tyrinėjo smegenis mikroskopu, kol motina
virtuvėje rūpinosi, kad neatauštų jo maistas. Visi buvo išalkę ir puolė valgyti. Vakarienė buvo neįprastai vėlyva. Motina atrodė nė kiek nepasikeitusi. Prieš sėsdama prie stalo
ji išsitrinko plaukus ir užšukavo juos ant žaizdos; švelnus
jos veidas švietė kantrybe ir pasiaukojimu, kaip įprasta valgant. Ši išraiška užsilaikė jos veide nuo tų laikų, kai pirmiausia apdalindavo vaikus, sau pasilikdama menkiausią
ir prasčiausią kąsnelį. Dabar vaikai jau buvo tokie dideli,
kad ir patys galėjo pasiimti geriausius gabalėlius, ir dėl to ta
išraiška iš esmės tapo nereikalinga, tačiau neatsiejama vakarienės dalimi. Vakarienei baigiantis atėjo Stjaunis ir atsisėdo. Motina nuėjo atnešti jam maisto. Prieš dėdama į lėkštę,
išrankiojo iš žuvies visas ašakas. Ištraukusi šiukšlių kibirą
ašakoms išmesti, ji suklykė. Šiukšliadėžėje, ant viršaus, gulėjo smegenys.
Išgirdusi riksmą, iš svetainės atbėgo šeima. Tėvas, atlėkęs
pirmas ir pamatęs žmoną, spoksančią į šiukšlių kibirą, greit
susigaudė, kas nutiko. Šauksmas nutilo, tačiau vis dar ženklino jos veidą.
– Ar tau gaila jas išmesti, brangioji? – paklausė jis.
– Nežinau, – atsakė ji ir atsiprašomai pažvelgė į jį. – Aš
nepagalvojau.
– Mama nepagalvojo, mama nepagalvojo, mama nepagalvojo, – niūniavo vienas iš vaikų, pasižymintis ypač subtiliu
humoro jausmu.
Jie pratrūko kvatoti, ir juokas, regis, išsprendė problemą.
Tėvas sakėsi žinąs, ką daryti – smegenų išmesti nebūtina,
galima jas laikyti spirite.
Tai pasakęs įdėjo smegenis į stiklainį ir užpylė spiritu.
Nunešę stiklainį į svetainę, pastatė ant lentynos prie dailių
niekučių. Visi sutarė, kad stiklainis ten puikiai tinka. O tada
baigė valgyti.
Smegenų praradimas nesukėlė jokių reikšmingų buities
pokyčių. Tačiau iš pradžių užplūdo svečiai. Žmonės ateidavo pažiūrėti smegenų, o tie, kurie didžiavosi senu močiutės verpimo rateliu svetainės kampe, dabar pavydžiais
žvilgsniais varstė smegenis ant lentynos. Pati ji iš pradžių
nesijautė pasikeitusi. Jai toli gražu nebuvo sunkiau dirbti
namų ruošos darbus ar suprasti daniškus žurnalus – daug
kas atrodė net paprasčiau nei anksčiau, ir dalykai, dėl kurių ji prieš tai sukdavo smegenis, daugiau jos nebevargino.
Tačiau pamažu ji pradėjo jausti sunkumą krūtinėje. Turbūt
plaučiams nepakako vietos, tad praėjus metams nuėjo pas
gydytoją. Nuodugnus tyrimas parodė, kad širdis padidėjo
usus innaturalis et adsidui causa2. Ji atsiprašė gydytojo, kad
pamiršo visą lotynų kalbą, kurios mokėsi mokykloje, o šis
kantriai paaiškino, kaip vieno organo praradimas lemia kitų
pakitimus – kaip žmogus, praradęs regėjimą, įgauna jautresnę klausą, taip ir jos širdis nebenaudojant smegenų pradėjo
dirbti intensyviau.
– Tai natūralu, lex vitae3, kaip sakoma, – nusijuokė gydytojas. – Ir net abejoti nereikia, kad tie dėsniai teisingi.
Taigi, jai nesą ko baimintis. Ji – puikios sveikatos.
Nuo tų žodžių jai palengvėjo. Anksčiau ji net baiminosi
esanti arti mirties, o baimė tapo vis garsesniu balsu krūtiNukelta į p. 7►
1

Išvertus iš danų k. – vieniša.
Dėl nenatūralaus ir nuolatinio naudojimo (lot.).
3
Gamtos dėsnis (lot.).
2
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Armėnija ir masių diktatūros iliuzija
Jau keletą savaičių Armėnijos miestuose vyksta taikūs
protestai, kuriais siekiama sustiprinti šalies demokratiją.
Jerevane, be abejo, besiplaikstančių vėliavų gausiausia – šalies sostinė sutraukia dešimtis tūkstančių žmonių,
daugiausia jaunų ir išsilavinusių. Masės turi aiškų lyderį –
Nikolą Pašinianą, kuris grasina politiniu cunamiu, jeigu
reikalai nepasisuks masėms (ar N. Pašinianui?) palankia
kryptimi.
O masės supyko, kai Respublikonų partijos atstovas
Seržas Sargsianas nutarė toliau likti valdžios poste, nors
prieš tai jau dvi kadencijas ėjo prezidento pareigas. S.
Sargsiano ir valdančiosios partijos kaprizai tapo patogiu
pretekstu pradėti pirštais rodyti į sistemines ydas šalyje,
tokias kaip itin aukštas korupcijos lygis. 2017 m. Armėnija
rikiavosi 107-a iš 180 šalių „Transparency International“
korupcijos indekso ataskaitoje (paskutines vietas užima
labiausiai korumpuotos pasaulio šalys; beje, 107-ąją vietą
Armėnija dalinasi su Etiopija, Makedonija ir Vietnamu).
Šiaip ar taip, iškilus grėsmei, kad balsavimo rinkimuose
reikšmė nyks, lieka tik vienas dalykas – protestuoti ir
grasinti revoliucija.
Mūsų kolektyvinėse fantazijose revoliucijas gali lydėti
tiek bauginantis, tiek nepaprastai romantiškas šleifas.
Net jeigu jos ir neatneša didelių pokyčių – revoliucijos
tikimybė tartum paženklina visuomenę ir palieka kartų,
mįslingą jausmą. Taip pat revoliucijos paprastai yra
dviejų tipų – tos, kurios vyksta masių iniciatyva, ir tos,
kurios vyksta tik elito iniciatyva. Stebint, kaip įvykiai šiomis
dienomis klostosi Armėnijoje, šita perskyra nebėra tokia
jau naudinga, net atvirkščiai – ji tampa kiek klaidinanti.
1917 m. vyko tokia lietuviams neblogai žinoma revoliucija, irgi atseit vedama masių. Revoliucija pasibaigė toli
gražu ne masių diktatūra.
N. Pašiniano kamufliažo raštais marginti marškinėliai
ir juoda kepurė su snapeliu gresia tapti ikoniniai. Viena
aišku: masės Armėnijoje turi labai konkretų veidą ir tas
veidas labai konkrečiai žino, kad jis nori tapti naujuoju
ministru pirmininku. Tokį konkretų, kad tampa ne visai
aišku, kiek visoje šitoje istorijoje yra masių demokratijos
ir kiek – naujų elitų ambicijos. Gegužės 1 d. Armėnijos
parlamente vyko specialusis pasitarimas dėl N. Pašiniano
kandidatūros ir pastarasis šia proga įprastą aprangą pa-

OCEAN VUONG
Padėkos diena, 2006-ieji

keitė kostiumu ir kaklaraiščiu. Pasitarimo baigtį nuspėti
buvo nesunku – už opozicijos lyderio kandidatūrą balsavo
vienui vienutėlis Respublikonų partijos narys, tad idėja be
didesnės diskusijos buvo atmesta. Įsiutęs N. Pašinianas
šiuo metu visomis jėgomis bando sukelti savo žadėtąjį
politinį cunamį – gegužės 2 d. Armėnijoje paralyžiuojami keliai, geležinkeliai, oro uostai ir įvairios viešosios
paslaugos.
Įvykiai Armėnijoje dar neturi savo spalvos, bet faktas,
kad procesai primena tipišką Rytų Europos spalvotąją
revoliuciją. Tik šįkart Rusija laikosi labai santūriai: atrodo, kad Vladimirui Putinui net nelabai rūpi, kas vyksta
mažiau negu tris milijonus gyventojų turinčioje Centrinės
Azijos respublikoje. Greičiausiai todėl, kad ji šiuo metu
neturi kaži kokio svarbaus geopolitinio statuso.
Grįžtant prie potencialios revoliucijos, Armėnijos
respublikonų partijos narė Karinė Ačemian N. Pašiniano
strategiją išvadino tiesiog nenormalia. Siek��������������
ti įsitvirtinti ministro pirmininko poste naudojantis gatvių protestais nėra nor-ma-lu. Kita vertus, dešimt metų prasėdėjus
prezidento kėdėje, nėra labai normalu siekti ir ministro
pirmininko posto, kurį dar be viso šito norėta labai sutvirtinti. Čia jau tikrai primena vieną didelę kaimyninę šalį,
kurios aktyvesnio vaidmens laukdami tiesiog spirga visi
komentatoriai, bet kol kas kažkaip nesulaukia.
Prognozė Armėnijai? Tokios nėra. Vieni masiniai
bruzdėjimai ateina ir praeina, o kiti tampa kažkuo daugiau.
Tai, kad visus siekius stiprinti demokratiją palaikyti būtina,
jau seniai yra tapę civilizuoto pasaulio norma, tačiau ne
visos priemonės veda prie vienodai tvarios išeities. Ar
revoliucijos potencialą kaupiantys protestai yra geriausias būdas pasiekti teigiamus pokyčius, yra beprotiškai
sudėtingas klausimas, o istorija kupina prieštaringų
įvykių. Visoje šioje istorijoje įdomiausi du klausimai. Pirmas – kodėl sekėjai seka, o antras – ką daryti, kad vienus
su autoritarizmu flirtuojančius elitus nepakeistų kiti, kurie
prisidengia demokratiškumu, bet iš esmės nėra tokie jau
skirtingi.

Bruklinas pernelyg šaltas šiąnakt,
o visi mano draugai trejų metų atstumu.
Mama sakė, kad galiu būti
kuo panorėjęs, tačiau pasirinkau gyventi.
Ant seno rausvo smiltakmenio prieangio
blyksteli cigaretė, paskui užgęsta.
Prieinu prie jos: tyla
pagaląstas skustuvas.
Jo dūmų išraižyta skruostų linija.
Burna, kuria grįžtu
į šį miestą. Nepažįstamasis, juntamas
aidas, štai mano ranka, pripildyta
lengvo lyg našlės ašaros kraujo. Aš pasiruošęs.
Aš pasiruošęs būti kiekvienu gyvūnu,
kurį tu palieki.
Vertė Aistis Žekevičius

– Marija Sajekaitė –

Mariaus Samavičiaus piešinys

Berniukas ir kunigas
Ne apie tai turbūt metas kalbėti tarp gegužio žiedų. Taip
išėjo. Pagrečiui, viena paskui kitą išėjo dvi panašios (ir
nepanašios) knygos. Štuthofo konclageryje, Dievų miške,
kunigo Stasio Ylos sukurti pamokslai, paskaitos, maldos.
Kita knyga – vilniškio jaunuolio Icchoko Rudaševskio dienoraštis, rašytas pusantrų metų būnant gete. Abu autorius
sujungia 1943-ieji. Kunigas tą pavasarį suimtas gestapo ir
su kitais lietuviais įkaitais atsidūrė Štuthofe. Geto dienoraštyje paskutinis įrašas – po kelių savaičių, balandžio 7 d.
Paskui – Paneriai. Ta pati dailininkė abi knygas apipavidalino pagal vieną idėją. Kad atrodytų lyg tikras sąsiuvinis,
autentiški ano meto užrašai. Atviros įrišimo siūlės per visą
knygos nugarėlę. Kunigo žinia iš konclagerio tyvuliuoja
dieviškame baltume. Ant geto dienoraščio viršelių – po pusę vaikiško veido, gaubiamo tamsos. Kai knygą atverti, abi
pusės susideda į viena. Mąslus, išraiškingas berniuko veidas. Teoriškai abu autoriai galėjo kits kitą pamatyti, bent iš
tolo. Jeigu S. Yla karo pradžioje lankėsi Vilniuje, kažin ar
neužsuko į Šv. Mikalojaus bažnyčią, garsų lietuvybės centrą, patekusį geto teritorijon. Rudaševskių šeima, išvaryta
iš savo namų, gyveno čia pat už kampo. Icchokas mėgo
klajoti gatvėmis.
Skaitydamas kunigo pamokslus ir maldas, vargiai įtartum,
jog jie rašyti ant konclagerio narų. Iš jo paties prisiminimų
ir iš Balio Sruogos romano žinodamas, kas buvo Štuthofas,
lauktum akistatos su žiauria tikrove, jos atgarsių, įvertinimo,
evangelinių paveikslų pritaikymo konclagerio situacijai. Bet
viso to nėra. Bendro pobūdžio pastebėjimai apie nelaisvę,
tautos kančias, namų ilgesį, lietuviškų tradicijų trauką, sugrįžimo viltį. Didžiąją dalį konclagerio pamokslų ir maldų
kunigas kalinys būtų galėjęs pasakyti prieškario Kaune,
ramioje, švarioje bažnytėlėje, ir jo žodžiai ten būtų radę
deramą atgarsį. Štuthofe aplinkui virė tikras pragaras, keli
lietuviai įkaitai jau buvo išėję į dausas pro krematoriumo kaminą, o kunigas gražia, vaizdinga inteligento kalba aiškina
tikėjimo tiesas, skiepija dorybes, stropiai laikosi bažnytinių
švenčių kalendoriaus, protingai, argumentuotai atremia tikėjimui daromus priekaištus ir leidžia Dievui toliau didingai

ir šlovingai egzistuoti, lyg nieko per daug tragiško nebūtų
įvykę, o visi sunkumai tėra laikini.
Gal S. Yla, jei būtų kalbėjęs kitaip, rizikavo prarasti galimybę rengti lietuviams pamaldas, taigi palaikyti jų tikėjimą,
apsaugoti nuo nevilties ir degradavimo? Turbūt ir pačiam
dvasininkui būtų grėsęs susidorojimas, atvirai prabilus apie
tai, kas dedasi aplinkui. O gal nieko daugiau nereikėjo, tik
kaip nors išsiveržti savo dvasia iš klaikios aplinkos, pakilti
virš kasdienybės, ištverti ją, nepalūžti? Ar tai ir reikštų dabar
aną dieviškąjį baltumą, visa pakeliantį ir galop nugalintį?
Gal bet koks kryptelėjimas į šalį nuo dailiai ir tvirtai sukalto
Dievo paveikslo būtų tik didinęs kančias ir griovęs tikėjimą?
Ne vienas religijos atstovas, atsidūręs panašiose vietose, tą
patyrė. Ir net savo paties „kaceto eilėraščiuose“ S. Yla prabyla apie Dievo aptemimą ir tylą. Tik taip, paslėpus jį, pasiuntus į getą ar į kartuves, pokario metais, kai suskaičiuoti
milijonų milijonai pražudytų nekaltų gyvybių, galėjo nekapituliuoti kokia nors teodicėja.
Geto berniuko dienoraštyje šviesos beveik nėra, o jei ir
pasirodo, bematant dingsta. Icchokas prisipažįsta dėl savo
pionieriškos vaikystės ar tėvų pavyzdžio nutolęs nuo religijos, nors aprašo religines šventes ir prisimena, kaip močiutė
Doba vaikščiodavusi į sinagogą. Tamsiame danguje šmėkšteli Vilniaus bažnyčių bokštai, bet jie tyli, nei klausia, nei
atsako ką. Apleista, nuniokota sinagoga prisigėrusi dejonių
ir prakeiksmų budeliams. Berniukas tai girdi. Jo džiaugsmas –
pamokos geto mokykloje, dar gyvi draugai ir mokytojai,
tėvai, labiausiai – knygos. Jį prajuokina anekdotai apie žioplus vokiečius. Pasakoja, kaip pirmąsyk savarankiškai gamina pietus, ir atrodo, jog badas ir skurdas jam pačiam nė
motais. Troško būti toks kaip pamėgtų knygų herojai – laisvi
ir drąsūs. Užuot sakęs, kad badauja, vaizduoja gatvės grumtynes dėl arklienos ir kaip krikščionis vaikinas, atplėšęs gabalą žalios mėsos, slapčia pakiša savo bendraamžiui iš geto.
Jautrus, mąstantis paauglys sielvartavo, kad to paties likimo
žmonės susipriešinę, apimti egoizmo, pasiduodantys savo
budelių taisyklėms. Jo viltis – Raudonoji armija, nugalėsianti priešą ir sugrįšianti išlaisvinti pasmerktųjų. Paskutinis

1943-iųjų pavasario įrašas jo knygelėje pasako daug: „Mes
pasirengę viskam, [...] negalime niekuo pasikliauti, niekuo
tikėti. Kiekvieną akimirką mums gali nutikti blogiausia.“
Abu autorius užvis labiau galėtų vienyti vadinamoji vidinė laisvė, nuolat minima, geidžiama nelaisvėje atsidūrusių
žmonių. Didvyrių biografijose vis kartojama, kaip jie kalinami ir kankinami išsaugojo laisvą dvasią. Bet kas tai ir kam
tai? Dievo garbei, gal savo sielos šventumui? Vienoje konclagerio maldų S. Yla netikėtai prašo Dievo: „Atleisk mums
mūsų kaltes prieš vidujinę laisvę.“ Ar kunigas bus supratęs,
kad vidinė stiprybė – dar ne viskas? Kad negana būti teisiam
ir nekaltam, nepriklausyti nuodėmės struktūroms, savo dvasia pranokti nežmoniškas aplinkybes. Gal dėl to jis ryžosi
tapti Štuthofo lietuvių įkaitų kapelionu, imtis paskaitų ir pamokslavimo? Anuliavus savo vidinę laisvę paklusti kitiems,
prabilti jų žodžiais, pasidaryti tarsi dvigubu įkaitu.
Drovus Vilniaus geto vaikinas neturėjo susikūręs sau kokios nors dvasinės programos, nesinaudojo katalikų kunigo žodynu, niekam nevadovavo. Vietoj smagios pionierių
sueigos birželio 22-osios sekmadienį iš dangaus pasipylė
bombos, ir viskas buvo baigta. Jo didžiulė vidinė laisvė, padariusi jį šiek tiek balta geto varna, atsirado nežinia iš kur ir
kaip. Per skausmo apstybę ar kaip kompensacija už atšalusį
tikėjimą. Jeigu ne Icchoko dienoraštis, per trigubą ar keturgubą stebuklą ištrauktas iš geto griuvėsių, jo laisva dvasia
būtų po žemėmis Panerių pušyne, pavesta tik paties Dievo
baltybei ar tamsai. O dabar tas berniukas, taip ir nesulaukęs šešiolikos, paliktas už jus ir už daugelį, kaip sako mišių
konsekracijos tekstas. Irgi virtęs įkaitu. Mūsų pavasarinio
judėjimo po šį miestą. Mūsų minčių ir jausmų, atminties ir
gyvenimo.
Gal dėl to ir jo tamsusis sąsiuvinis pardavinėjamas beigelių krautuvėlėje Pylimo gatvėje. Viena vaiko akis atsukta į
perkančius duoną ir trokštančius gyventi, mylėti, džiaugtis.

– JULIUS SASNAUSKAS –
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Eurolyga ar Gegužės 1-oji?
Neseniai „Žalgiris“ laimėjo prieš „Olympiakos“ ir pateko į Eurolygos finalą, tą sužinojau iš draugų tą pačią
dieną sėdėdama bare „Kultūra“ Kaune. Ten pat pergalę
šventė tiesiog į barą užsukę „Žalgirio“ atributiką dėvintys sirgaliai ir sirgalės, kurie paminėjo šią pergalę garsiai
šaukdami „žalia, balta“. Man kilo klausimas, kodėl turėčiau sirgti už kažkokią korporatyvinę krepšinio komandą, kuri susiperka sportiškus vyrukus su įvairių oligarchų
pagalba, paskui jie greitai mušinėja kamuolį į grindis ir
dar kartais jį kažkur nutaiko, – aišku, daug kam toks argumentas nesekti rungtynių ir jose nedalyvauti nėra įtikinamas. Rasčiau daug argumentų, kodėl šios sporto šakos,
kuri dar Lietuvoje vadinama ir nacionaline, fenomene
nedalyvauju. Ir be manęs „Žalgirio“ rungtynės sutraukia
tūkstantines minias, šio krepšinio klubo garbei buvo specialiai pastatyta sporto arena, kurioje vyksta ne tik sporto
varžybos, bet ir populiariosios muzikos koncertai.
Sociologas Stuartas Hallas teigia, kad ilgainiui vienas
ar kitas kultūros reiškinys tampa populiarus, kai įgyja nacionalinę ar kitą platesnę reikšmę, tai įtraukiama į
tradicijos rėmus, todėl toliau tokiame plačiai išplitusio
fenomeno kūrimo procese eiliniai į rungtynes atėję žiūrovai nebedalyvauja. Klausimas būtų: kas nulemia šios dar
vadinamos populiaria tradicijos tęstinumą? Minia, kuri
intensyviai lanko ir dalyvauja surengtame spektaklyje, ar
oligarchai, kurie suinteresuoti ne tik tradicijos tęsimu, bet
ir pasipelnymu?
Viską būtų galima supaprastinti ir teigti, jog ta minia tėra anoniminė masė, kuria paprasčiausiai manipuliuojama,
kad būtų galima pasipelnyti. Tačiau S. Hallas teigia, kad
vis dėlto šie dalykai susipina ir kad vieno ar kito kultūros
reiškinio populiarumas nėra nulemtas socialinių klasių pasiskirstymo, ypač jei kalbėsime apie krepšinio rungtynes.
Panašiai atsitinka su televizijos laidų žiūrėjimu: yra tie, kurie niekada neprisipažins, kad žiūri, ir tie, kurie, visų manymu, daugiau nieko nedaro, tik žiūri televizorių, – taigi
atskirti, kas žiūri, o kas vis dėlto nežiūri, yra sunku, tačiau
analizuojant televizijos laidas gana aišku, kas tas įsivaizduojamas adresatas. Greičiausiai tai bus nusikalusi visą
dieną dirbusi mama, visas žinias žiūrintis pensinio amžiaus
žmogus ar namie vienas paliktas antrokas – žodžiu, ne
pačiomis didžiausiomis lėšomis disponuojantis žiūrovas.
Tačiau ar tikrai iš to, kaip formuojamos televizijų programos, kas transliuojama, galime suprasti, ko nori dirbantis
žmogus, ką jis žiūri. Kitaip tariant, ar tai ir reprezentuos
visus arba daugumą dirbančiųjų? Tikriausiai nepasakysiu
nieko naujo teigdama, kad vientiso populiariosios kultūros, kurią būtų galima įvardinti kaip dirbančiųjų kultūrą,
formavimosi ar formavimo politikos principus apčiuopti
šiandien labai sunku ar net neįmanoma. Šiame mažajame
tyrime nagrinėjama esminė problema ir būtų dirbančiųjų
kultūros reiškinio apčiuopimas, o kartu ir Gegužės 1-osios
šventės reikšmė.
Istoriškai vienos iš pagrindinių dirbančiųjų kultūros formuotojų buvo profesinės sąjungos, jos steigė bibliotekas,
kino teatrus ir net barus. Rusijoje po revoliucijos jos tapo
pagrindinėmis organizacijomis, kurios steigė darbininkų
klubus, kultūros centrus, juose organizavo programą, tiek
kultūrinę, tiek edukacinę. Tuo metu virė diskusijos, ar
kultūros centrai turėtų priimti visas rajono gyventojas ar
tik vieno fabriko darbininkes, kokia veikla turėtų būti pagrindinė arba kokiomis priemonėmis tą veiklą organizuoti. Reikėtų pabrėžti, kad čia kalbu apie metus iki Stalino
valdymo, toliau daugiau mažiau viskas buvo biurokratizuota ir parengtas vienas modelis, kaip kultūros centrai
turėtų veikti.
Sovietmečiu Lietuvoje kultūros centrai taip pat buvo
steigiami, jie egzistuoja ir šiandien, kaip ir profesinės sąjungos, kurios toli gražu nėra pagrindinės kultūros renginių
organizatorės. Vis dėlto buvo įdomu patyrinėti, ar profesinės sąjungos dar kiek nors prisideda prie populiariosios kultūros formavimo Lietuvoje, tokiu tikslu uždaviau
keletą klausimų portalo „Profsąjungų naujienos“ vienai
pagrindinių redaktorių Ramunei Motiejūnaitei-Pekkinen.
●
– Tinklalapis „Profsąjungų naujienos“ (www.lprofsajungos.lt) – nepriklausoma, nekomercinė kairiosios pakraipos
žiniasklaidos priemonė. Interneto puslapyje ji pristatoma
kaip visuomeninis projektas, kuris nėra finansuojamas nė
vienos profesinės sąjungos ar kitos organizacijos, institucijos ar fondo. Kaip suprantu, esi viena iš šio tinklalapio

redaktorių. Ar galėtum apie šį projektą papasakoti daugiau,
kokia jo paskirtis?
– Portalas gyvuoja jau 12 metų. Iki 2011 m. – kaip popierinio laikraščio „Lietuvos profsąjungos“ palydovas, o
šiam žlugus – savarankiškas profsąjungų naujienų interneto puslapis. Du žmonės, save išdidžiai vadinantys vieninteliais Lietuvoje profesinių sąjungų žurnalistais, seka
darbuotojų judėjimo aktualijas ir pagal išgales apie jas
rašo. Išgalės priklauso nuo to, kiek laiko lieka atlikus pagrindines pareigas ir įsipareigojimus, nes ši veikla mums –
pomėgis, kuris apsimoka tik morališkai.
– Kodėl pradėjai dirbti su šiuo projektu? Kaip manai,
ar jūsų tinklalapis pasiekia kitą auditoriją nei ta, kuri tiesiogiai susijusi su profsąjungomis?
– Į laikraštį „Lietuvos profsąjungos“ atėjau dirbti 2005 m.
pakviesta tuometinio redaktoriaus Juozo Stepšio. Tada
leidinio dalininkės buvo keliolika profsąjungų, o jo tikslas –
rašyti apie darbuotojų judėjimą, netarnaujant nė vienai
profsąjungai. Deja, laikai keitėsi, pinigai baigėsi, o didžiausia dalininkė (ir didžiausias nacionalinis profsąjungų
centras) – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – nepageidavo finansuoti leidinio, kurio negalima 100 proc.
kontroliuoti.
Neslėpsim, dažnai pagalvojam: „Ir kam mums to reikia?“, „Jau gana“ ir pan. Bet visada kas nors sulaiko: nenoras prarasti tiek metų kurtą įdirbį; noras palaikyti išties
puikiai dirbančius profsąjungų lyderius (jų, deja, nėra
daug) ir išlaikyti šiokią tokią įtaką.
Nemanau, kad tinklalapis pasiekia platesnę auditoriją
nei ta, kuri susijusi su profsąjungomis. Žinoma, jame informacijos ieško žurnalistai, mokslinius tyrimus atliekantys studentai ar mokslininkai, nes naujienų archyvas išties
įspūdingas.
– Koks šiandien yra visuomenės požiūris į profsąjungas?
– Visuomenės požiūris į profsąjungas prieštaringas.
Apklausos rodo, kad pasitikėjimas jomis didėja ir siekia
40 proc. visų apklaustųjų. Antra vertus, ir nepasitikinčiųjų
skaičius panašus. Didžioji dauguma žmonių, mano nuomone, apskritai nevertina šio reiškinio, o ieškoti informacijos
apie darbuotojų organizacijas pradeda tik tada, kai atsiranda problemų darbe.
– Iš istorijos žinome, kad profesinės sąjungos XX a.
pradžioje atliko labai didelį vaidmenį šviečiant darbuotojus. Kultūros centrai, darbininkų klubai buvo tiesiogiai
siejami su profsąjungų veikla. Kaip manai, ar šiandien
galima įsivaizduoti profsąjungas, kurios būtų suinteresuotos darbuotojų švietimu ir kultūra?
– Žinoma, profsąjungos pačios turėtų užsiimti šviečiamąja, kultūrine veikla, tačiau klausimas, ar tam jos turi pajėgumų. Sakyčiau, kad greičiausiai ne. Jaučiamas didelis
darbdavių spaudimas, jų nenoras (ypač privačiajame sektoriuje) apskritai ką nors bendro turėti su profsąjungomis ir
siekis bet kokia kaina neleisti joms net priartėti prie jų švento
verslo. Todėl bene visas profsąjungų potencialas nukreiptas į tai, kaip išlaikyti turimas pozicijas. Kita problema –
labai lėtai atsinaujinanti profsąjungų vadyba.Tiesa, reikia
pažymėti, kad savo narių švietimu ir kultūriniais poreikiais
profsąjungos vis dėlto daugiau ar mažiau rūpinasi.
– Amerikoje šiandien veikia darbuotojų centrai, kurie
daugiausia yra skirti imigrantams, ten supažindinama su
darbuotojų teisėmis, mokoma anglų kalbos, vyksta įvairios dirbtuvės, taip pat šie centrai veikia labai lokaliai
ir daugiausia kovoja su rasizmu, kartu labai glaudžiai
bendradarbiauja su profesinėmis organizacijomis. Lietuvoje šiandien daugėja imigrantų iš Ukrainos, tačiau iš
profsąjungų dažniausiai girdime gana ksenofobinius pasisakymus prieš juos. Rodos, profsąjungos prisideda prie
dominuojančio ksenofobinio naratyvo, kuris yra susijęs
su prietaru „jie atvažiuoja vogti mūsų darbų“, tai dažnai
galime išgirsti Anglijoje apie lietuvius ar rytų europiečius
apskritai. Ar tu taip pat tą pastebėjai? Kaip manai, ar
tokia profsąjungų retorika yra bandymas prisitaikyti prie
dabartinio hegemoninio dešiniojo diskurso, kas formuoja
tokias nuostatas?
– Taip, pastebėjau, kad Lietuvos profsąjungos prisideda
prie šio dominuojančio ksenofobinio naratyvo. Bet šiame kontekste profsąjungų dėmesys daugiau nukreiptas į
verslą, reikalaujantį lengvatinių sąlygų įdarbinant trečiųjų
šalių piliečius, kuriems galima mokėti mažesnius atlyginimus ir taip sukurti sąlygas darbo užmokesčio dempingui. Išties tokia retorika suponuoja įspūdį, kad Lietuvos
profsąjungos pasisako prieš imigrantus, tačiau taip greičiausiai nėra. Manau, Lietuvos profsąjungų problema
ta, kad jų lyderiai yra labai menkai išprusę ideologiškai.

Dažnai veikiama (jeigu veikiama apskritai) iš inercijos ar
daromi kokie nors anksčiau pasiteisinę, bet šiais laikais
beviltiškai neefektyvūs veiksmai.
– Šiandien teigiama, kad profesinės sąjungos, jei imsime Vakarų Europą, turi keistis, nes dažnai tai yra atgyvenęs patriarchalinis ir rasistinis darinys, kuris buvo
naudingiausias baltajam vyrui, dirbančiam fabrike. Šiandien vykstant deindustrializacijos procesams ir pasikeitus
gerovės valstybės modeliui to neužtenka ir profsąjungos
steigia įvairius kolaboracinius projektus, aišku, tos, kurios mato, kaip keičiasi darbo rinka, migracijos bangos,
ir kurios iš tikrųjų tiki, kad neužtenka tik išsaugoti savo
narius, bet reikia prisidėti prie platesnės kairiosios minties formavimo. Ši stagnacija būdinga ir Lietuvos profesinėms organizacijoms, be to, apie profsąjungas dar
kalbama kaip apie sovietines atgyvenas, kurių veikla sunkiai matoma platesnei visuomenei. Taip pat žinome, kad
ši padėtis naudinga dabartiniam neoliberaliam diskursui.
Ar dar įmanoma pakeisti profsąjungų santykius su visuomene, ar profsąjungos yra tam pasiruošusios?
– Profsąjungos Lietuvoje keisis tiek, kiek į lyderiaujančias pozicijas ateis jaunų, angažuotų ir išprususių žmonių,
kuriems nebūtų problema naudotis technologinio progreso teikiamais privalumais. Tokių ženklų jau dabar matyti,
bet tai toli gražu nėra kritinė masė. Neretas atvejis, kai
jauni žmonės susiduria su vyresniųjų kolegų pasipriešinimu pokyčiams, ką ir kalbėti apie nedideles algas (lyginant
su privataus sektoriaus galimybėmis), ir nepatraukliu
profsąjungų (profsajūzų!) įvaizdžiu tarp jaunimo. Aš asmeniškai dėčiau daug vilčių į reemigravusius piliečius,
kurie jau būtų atsikratę provincialumo stigmų ir susipažinę su darbuotojų judėjimu Vakarų valstybėse. Deja, kol
kas labiau juntamas priešingas reiškinys – emigracija.
– Laikai keičiasi, mes net nebeturime 8 valandų darbo
dienos, lygiai taip pat netenkame ir 8 valandų „laisvalaikio“ (laiko socialinei reprodukcijai). Taip pat žmonės
keičia darbus, emigruoja, imigruoja – nestabilumo jausmas, laisvo laiko nuo darbo trūkumas taip pat nepadeda
ir profsąjungoms. Pasikeitė laisvalaikio formos, žmonės
daug laiko praleidžia naršydami internete arba prie televizorių ekranų. Kaip čia įsiterpia profesinės sąjungos,
gal gali duoti konkrečių pavyzdžių, kaip profesinės sąjungos prisideda prie darbuotojų švietimo ir laisvalaikio?
– Siuvimo įmonės „Utenos trikotažas“, kurios didžiąją
dalį darbuotojų sudaro moterys, profesinė sąjunga rengia
parodas: margučių, rankdarbių, servetėlių, papuošalų, teminių atvirukų. Dalyvauti gali visi darbuotojai, ne tik profsąjungos nariai. Visi sunešti darbai eksponuojami įmonės
fojė prie pagrindinio įėjimo, paroda paprastai vyksta apie
2 savaites. Ta pati profesinė sąjunga rengia ir teminius renginius-vakarones, į kuriuos kviečiami taip pat visi darbuotojai. Jie būna skirti Kovo 8-ajai, Gegužės 1-ajai, rudens
tematikai. Profsąjunga užsako didelę salę, pasamdomas
vedėjas, kuris rengia įvairias atrakcijas, muzikantai. Pvz.,
per rudeniui skirtą vakaronę surengta ir stalų papuošimo
rudens gėrybėmis paroda, ten pat išrenkami geriausiai pasirodžiusieji ir apdovanojami.
Alytaus apskrities profesinė sąjunga kasmet po renginį
skiria profsąjungų moterims, paprastai derindama pramoginę ir dalykinę bei šviečiamąją tokių susibūrimų tematiką.
Renginiai vyksta su koncertu, paskaitomis moterims. Štai
2017 m. gegužės mėnesį įvykusiam renginiui buvo parinkta humanitarinė tema – „Moteris ir poezija“. Dalyvavo 45
moterys ir penki poetai, skambėjo dainos dzūkų tarme. Renginys buvo skirtas poezijai ir gimtajai kalbai populiarinti,
tautiniam identitetui stiprinti ir dzūkų tarmei puoselėti.
Tarp visų profsąjungų populiarios ekskursijos, dažniausiai autobusu į netolimas šalis, o aplankyti stengiamasi su
profesija susijusius objektus. Pvz., mokytojai lankosi mokyklose, pramonės įmonių profsąjungų atstovai lanko kolegas. Taip pat gana populiarios ir kelionės po Lietuvą.
Iš regionų profsąjungos organizuoja keliones į didesnių
miestų teatrus, koncertus. Rengiamos išvykos slidinėti arba dviračiais, talkos, kino vakarai.
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija 22
metus rengia šeimų spartakiadas Šventojoje, kur renkasi
daugybė pramonės įmonių profesinių sąjungų komandų su
šeimomis, kur dvi dienas vyksta įvairiausios rungtys visoms
amžiaus grupėms ir pajėgumams: virvės traukimas, paplūdimio tinklinis, megakamuolys, vaikų estafetės, futbolas,
žmonos nešimas, smiginis, baudų mėtymas, šachmatai ir
kt., vakare – diskoteka, apdovanojimo ceremonija.
Nukelta į p. 13►
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Duonos ir žaidimų, scenos ir koncertų, arba
Kaip pakeisti Lietuvą
Britų ministras pirmininkas Haroldas Macmillanas, paklaustas, ko jis labiausiai bijo politikoje,
atsakė: „Įvykių, mielas vaike.“ Tokie įvykiai, apie
kokius kalbėjo Macmillanas, pernakt sudrasko ir
pakeičia socialinius, ekonominius ir politinius
santykius. Tokie įvykiai – kultūrinė revoliucija ar
ekonominė krizė – palieka įspaudą kolektyvinėje
sąmonėje, o kartais ir iš esmės pakeičia valstybės
struktūrą ir piliečio vaidmenį joje.
Todėl politikai jų ir bijo. Pokyčiai sukuria nestabilumą ten, kur stabilumas yra siekiamybė. Ir
ne be reikalo, nes kiekvienas toks įvykis, prasidėjęs net ir su geriausiomis intencijomis, gali sukelti
nenumatytas tragiškas pasekmes. Nušaudamas
Pranciškų Ferdinandą, serbas Gavrila Principas
nesitikėjo, kad jo veiksmai nuves prie Pirmojo pasaulinio karo ir 20 milijonų aukų.
Bet ką daryti, jei visuomenei reikia pokyčių ir
ji nuobodžiauja laukdama tokių įvykių? Žmonės
sėdi namie, žiūri televizoriaus ekrane besikartojančias politines laidas, pavargę nuo pastangų, kurios neatsiperka, nuo gyvenimo, kur priežastiniai
ryšiai yra sutrūkinėję, kur veiksmas neveda prie
Taurimos Bunkutės nuotrauka
pasekmių, kurių tikėtasi. Jie žiūri į valstybę ir neberanda, kaip susieti save su ja. Anksčiau ką nors
reiškę simboliai nebeturi atitikmens realybėje, žodžiai, kurie veikė mūsų lūkesčius – ypač susijusius su laiku. Tinklalapiai
turėtų būti susieti su veiksmu, su politine ir socialine atsa- turi atsiverti akimirksniu, žinutė turi pasiekti gavėją vos
komybe, palengva išnyksta socialinių tinklų įrašų istorijoje, pasirinkus komandą „siųsti“. Pėstieji turi išsidėstyti ant šataip ir neišsirutulioję į pažadėtus pokyčius. Politika tampa ligatvio taip, kad greitai einantiems nereikėtų laukti ir šie gakoncertu, į kurį didelė dalis visuomenės tiesiog nespėjo ar lėtų lengvai praskrieti pro užstrigusius laike. Pripratus prie
net neturėjo pinigų nusipirkti bilieto.
neįtikėtino interneto greičio, bet koks laukimas kankina ir
O politinis elitas vis dar gyvena supaprastintoje realybė- vargina.
je, kurioje tereikia parodyti, kad politikai pažįsta ir supranta
Socialiniai tinklai kelia ir greitos karjeros lūkesčius: šlovė
eilinius žmones. Ne vienos Vakarų Europos valstybės (prie internete gali būti pasiekiama be didesnių pastangų ar didesšios grupės nesivaržydama priskiriu ir Lietuvą, nes Vakarai nės asmeninės kainos. Šiandien nebūtina kankintis valandų
jau yra ne geografinė, o socialinė ir politinė sąvoka) visuo- valandas tobulinant amatą, kad apie tave išgirstų pasaulis, –
menė yra taip ištroškusi autentiškumo, kad politikai ima užtenka būti dalimi vaizdo įrašo, tokio juokingo, kad milifetišizuoti pačią realybę, tikėdamiesi taip susikrauti politinį jonai jį norės pamatyti kuo greičiau. Žinote tą vyruką, kuris
kapitalą, ilgainiui atsipirksiantį balsais rinkimuose. Iš čia ir Londono turguje dainavo apie vieną svarą kainuojančią žuatsiranda politiniai pareiškimai apie tikrus paprastus žmones vį? Jo profesionaliai sukurtas muzikinis vaizdo klipas „Youir pačių politikų savęs vertinimas kaip esančių arti paprasto Tube“ surinko 31 milijoną peržiūrų. Lūkesčiai – didžiulis
žmogaus.
pokytis minimaliomis sąnaudomis, greiti pasikeitimai, greiti
Tačiau kokia prasmė pažinti tuos žmones, jei nežinai, kaip programėlių naujinimai.
pakeisti jų gyvenimą? Tikros Lietuvos ar tikro lietuvio paTechnologijos leido tam tikroms gyvenimo sritims vysžinimas tampa beprasmis, jei politikai neturi vizijos, kaip tytis greičiau, o politiniai pokyčiai retai kada įvyksta taip
spręsti realias realių žmonių problemas. Politinė vizija – kur lengvai. Didelius lūkesčius sukėlusi „Twitter“ revoliucija
šalis galėtų ir turėtų būti ateityje – tampa svarbesniu politiniu Šiaurės Afrikoje davė visiškai priešingus, nei tikėtasi, rezulklausimu nei socialinės realybės suvokimas. Ir čia iškyla mi- tatus – diktatoriai nuversti, bet visuomenės vargu ar smarkiai
lijono eurų vertės klausimas: kaip pakeisti tą realybę – šalį ir pasikeitė.
visuomenę – per daug nesudarkant esamos tvarkos, išlaikant
Nenuostabu, kad yra norinčiųjų greitų pokyčių ir politivertingus dalykus ir pakeičiant nebeveikiančius naujais?
koje: tiesiog išsirinkime naują Seimą, čia ir dabar, naujus
Žinant, kaip lengvai nestabilumu ir pokyčių poreikiu gali veidus, kurie pradės tą politiką iš naujo, kitaip, geriau. Tapasinaudoti nedemokratinės ir populistinės politinės jėgos, čiau toks požiūris į pokyčius remiasi klaidinga prielaida,
rasti būdą, kaip pasiekti efektyvių politinių pokyčių, kurie kad nauja yra būtinai geriau. Tad ir jau pritilusios kalbos
nesibaigtų kruvinomis revoliucijomis, nėra lengvas klausi- apie pirmalaikius Seimo rinkimus tėra lengviausias, bet ne
mas ir, deja, aš į jį atsakymo neturiu. Vargu ar kas turi to- efektyviausias ar iš tiesų veiksiantis būdas pakeisti esamą
kių staigių ir efektyvių pokyčių receptą, na, nebent Švedija, politiką.
kuriai užteko keleto dešimtmečių, kad iš varganos agrariTiesa ta, kad politiniai ir socialiniai pokyčiai, ypač taikos
nės postimperinės valstybės radikaliai pasikeistų į klestintį metu, dažnai yra visiškai kitokios formos – didelės pastanmokslo ir socialinio teisingumo kelrodį.
gos sukelia tik mažus pokyčius. Įpratę nuolat ginti Lietuvą,
Viešojoje erdvėje per mažai kalbama, kaip visuomenė- mes nebežinome, kaip klestėti taikos metu. Intensyvus darse vyksta pokyčiai: kartais, žinoma, jie būna atsitiktiniai, bas su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, diena iš dienos,
kartais – lydimi kraujo ir skausmo. Visgi klaidinga manyti, nepailstamai dirbant su žmonėmis, kuriems reikia, kad jų
kad vienas Trumpo prezidentinių nurodymų stiliaus įsta- gyvenimas apsiverstų, – tokios pastangos dažniausiai duoda
tymas, beribė reforma ar naujas Seimas yra geriausi būdai daugiau grąžos nei draudimas pirkti alkoholį, tikintis, kad
pasiekti ilgalaikius pokyčius. Tad klausimas, – kaip pakeisti priklausomybės kamuojami žmonės tiesiog patys akimirksLietuvą, kad atkurtume pasitikėjimą politikais, kad būtume niu pakeis savo įpročius. Politinis elitas mano galintis numotyvuoti dalyvauti valstybės valdyme, įgyvendintume kirsti kampą tingiai skelbdamas draudimus – taip sukuriama
visas gyvenimo galimybes ir kiltume socialinio mobilumo pokyčio iliuzija, tikintis, kad rinkėjai nepastebės. Bet mes
laiptais, – įdomus ne tiek turinio (kokių konkrečiai pokyčių viską matom. Matom, kaip valdantysis politinis elitas vis
reikia), kiek formos požiūriu: kaip pokyčiai vyksta? Kas už dar ieško priešų valstybės viduje, vis dar bruka žmonėms
juos turi būti atsakingas? Ir – galiausiai – ar socialiniams ir pokyčius, užuot ieškojęs būdų, kaip įgalinti piliečius, kad šie
politiniams pokyčiams reikia scenos ir koncertų?
galėtų mažomis iniciatyvomis patys keisti valstybę.
●
Esu iš tų žmonių, kurie nuolat burbuliuoja ir nepatenkinti
šnypščia, kai gatvėje užstringa už mėgėjo lėtai slinkti siauro šaligatvio viduriu. Kantrybė dažniausiai greitai išsenka ir
nepatenkinta sumurmėjusi „atsiprašau“ galiausiai prasibraunu pro erdvinio suvokimo stokojančius pėsčiuosius. Mano
savivoka sufleruoja, kad darausi vis mažiau pakanti: tai indikuoja ne tiek mano bjaurų charakterį ar greitą gyvenimo
ritmą, kiek požiūrį į laukimą.
Interneto amžius, suteikęs neįkainojamą galimybę bendrauti per atstumą ir pasiekti informaciją akimirksniu, pa-

●
Pokyčių klausimas iš esmės skiria ir politines ideologijas,
kurias galima apibrėžti pagal jų požiūrį į kaitą. Kairiosios
yra pasiryžusios Prancūzijos revoliucijos stiliumi nuversti
karalius ir pradėti viską iš naujo – visi puikiai žino Marxo
šūkį, esą pasaulį reikia keisti, o ne kalbėti apie jį. Konservatyvesnė mintis į pokyčius žiūri atsargiai, pamatuotai ir
saikingai. Britų mąstytojas Michaelas Oakeshottas iš dalies
konservatizmą apibrėžia pagal jo požiūrį į pokyčius: konservatoriai yra prisirišę prie šiandienos, prie to, kas pažįstama ir sena, todėl į staigius pokyčius žiūri atsargiai. Pokyčiai

dėl pokyčių yra pavojingi ir neatsakingi. Ir visgi
konservatyvus žmogus, nors vargu ar pats bus
inovatorius, gali prisitaikyti prie inovacijų, vykstančių palaipsniui ir siekiančių pagerinti esamą
padėtį. Inovacija, pasak Oakeshotto, turi atspindėti natūralų augimą – tik taip užtikrinsime, kad
pokyčių sūkuryje neprarasime to, kas iš tiesų yra
vertinga.
Nors Lietuvos visuomenė daugeliu atžvilgių
yra konservatyvi, požiūris į pokyčius dažnai yra
nepamatuotas ir primityvus. Manymas, kad viena idėja Lietuvai (ar trys, ar keturios…), vienas
reikalavimų sąrašas – socialistų perversmo prieš
elitą atsišaukimo stiliumi arba, dar blogiau, lyg
kaliniai užsibarikadavę kalėjimo virtuvėje ir pro
durų plyšį ant lapelio užrašę perduotų reikalavimą gauti geresnius pietus – gali radikaliai pakeisti šalies veidą, yra naivus ir neveiksmingas. Toks
požiūris yra problemiškas dar ir dėl to, kad dažniausiai tos idėjos ar reikalavimai gimsta iš elitinio ir politiškai socializuoto piliečių sluoksnio.
Trims idėjoms Lietuvai skirtame tinklalapyje
yra pasirašę kiek mažiau nei keturiolika tūkstančių žmonių. Ar tai jiems labiausiai reikia tų pokyčių? Greičiausiai ne: pokyčių reikia žmonėms,
kurie negali prisijungti prie interneto, kurie neturi nuolatinių
pajamų, kurie negauna pakankamos ir efektyvios paramos iš
socialinių darbuotojų, kurie neturi šilto ir saugaus būsto – ką
jau kalbėti apie galimybę jį įsigyti. Šąlantiems ir alkstantiems
seneliams, vaikams, kurie namų darbus turi ruošti vonioj ant
grindų, nes tėvai kituose kambariuose su draugais baliavoja,
nė viena iš šitų idėjų neduos pakankamai pokyčių.
Galime lopyti skyles, bet tiesa ta, kad kompleksiškos socialinės ir politinės problemos negali būti tvariai ir ilgam išspręstos vien tik ekspertų. Nei grožis, nei idėjos neišgelbės
pasaulio – tik efektyviomis idėjomis pagrįstas pilietinis ir
politinis veiksmas. Patys žmonės, kurie bus paveikti tų pokyčių, kuriems reikia sisteminės kaitos, turi dalyvauti ieškant išeičių ir kuriant problemos sprendimus.
●
Pakeisti valstybę – tai ilgalaikė ambicija ir atsakomybė,
kuriai reikia nenuilstančių ir neišsenkančių pilietinių pastangų. Vien scenos pastatymas ir mitingo organizacinės sėkmės
piniginis matavimas („tik pažiūrėkit, išleidom pusantro
tūkstančio eurų ir neprašėm nieko mainais“) nurodo siektino
pokyčio laikinumą. Jei statome sceną, tai tegul ji stovi visus
metus, kaip nuolatinis priekaištas, votis, pašinas. Bet vien
mintis, kad reikia vedlių, kurie užsilipę ant scenos iš aukštai
vadovautų tiems pokyčiams, kiek liūdina. Juk scenos pastatymas ir išrinktųjų kalbos tik darsyk – ir labai akivaizdžiai
tai pabrėžiant, tiesiogiai transliuojant internetu – kartoja
„Gyvulių ūkio“ mantrą, kad visi lygūs, bet kai kurie lygesni.
Tvariems pokyčiams, deja, reikia tvarių ir ilgalaikių įvykių –
ilgalaikio nepasitenkinimo. Išties efektyvūs pokyčiai turi
būti daromi žmonių, kurie yra patyrę tokį vargą ar politinio
aklumo ir neefektyvumo pasekmes, kad nebegalėdami daugiau kęsti patys imasi veiksmo.
Ir koks didelis kontrastas, kokia praraja žioji tarp dainuojančios minios prieš dvidešimt aštuonerius metus ir dainuojančiųjų ant scenos bei jų besiklausančiųjų 2018-aisiais.
Koncertas prie Seimo kovo pabaigoje neplanuotai tapo Dainuojančios revoliucijos šaržu, į dienos šviesą iškėlusiu sopulį – bedantį visuomeninį veiksmą. Pati forma, kuria norėta
pakeisti esamą padėtį, suteikė palankią platformą žmonėms,
buvusiems susibūrimo priežastimi, – ne tik platformą, bet
ir galimybę savo pasisakymais pasityčioti iš susirinkusiųjų.
Susirinkusieji nekontroliavo nei formos, nei turinio – to nebūtų galima pavadinti įgalinimu ar visuomeniniu veiksmu.
Vienadienis garo nuleidimas ir jokių tęstinių jo pasekmių
nebuvimas yra simptomas prasto suvokimo, kaip pokyčiai
turėtų vykti demokratinėje valstybėje.
Dainuojanti revoliucija nekvietė kalbėtis ir diskutuoti –
ji buvo tas įvykis, kuris nutinka retai, bet iš esmės pakeičia
valstybę. Dainuota, kad nebūtų girdėti trūkinėjančių grandinių, dainuojant keitėsi ir Lietuva. Koncertas baigėsi, scena
išardyta – dabar pokyčiai taip greit nevyks, reikia mokytis iš
naujo, kitaip keisti šalį. Ir visgi, manau, efektyvus, tvarus ir
ilgalaikis pilietinis veiksmas gimsta: praverkit langus ir paklausykit – laisvos Lietuvos gatvėse kažkas jau vėl pradeda
niūniuoti.

– Marija Antanavičiūtė –
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Robertas Mūkas: „Mano filosofija yra poezija be sąskambių,
o poezija – filosofija su sąskambiais“
Robertas Mūkas (tikr. Avenas, 1923–2006) – latvių rašytojas,
filosofas. Po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje studijavo teologiją (tačiau atsisakė kunigystės), Belgijoje – žurnalistiką,
Jungtinėse Valstijose – bibliotekininkystę ir filosofiją. 1954–1998 m.
gyveno JAV. Tenai 6-ajame dešimtmetyje ėmė publikuoti eilėraščius, vėliau pasirodė filosofijos darbų. Nuo 1998 m. iki mirties
gyveno Rygoje. Išleido 8 poezijos rinkinius, 12 religinio ir filosofinio turinio knygų. Rašė latviškai ir angliškai.

Vaizduotė ir įkvėpimas
Vaizduotės ir įkvėpimo klausimas – tai dalis estetikos, kurios pradmenys siekia senovės Graikiją. Ši erdvė evoliucionavo: estetikos teorija keitėsi drauge su žmogaus ir gamtos
santykių permainomis.
Kalbant apie meną, šiandieną vis dažniau vartojamas epitetas „kūrybinis“. Kreacionizmas laikomas svarbia menininko vidinės konstitucijos dalimi. Tačiau estetikos teorija
tvirtina, kad šis žodis ir su juo sietini požiūriai apie meno
pobūdį atsirado palyginti neseniai – XVII amžiuje. Daug senesnis ir „kreacionizmui“ giminingesnis žodis yra „genijus“,
reiškiantis „užtarėją arba dvasios globėją“ (angl. tutelary
spirit).
Platono kūriniuose (ypač „Valstybėje“) menas, įskaitant
ir poeziją, yra viena iš mimesis (imitacijos) formų. Poetai
ir menininkai esą tokie žmonės, kuriais negalima pasitikėti,
nes jie geba tik iš dalies imituoti gamtą. Pagal Platono mokymą gamta yra amžinos ir nesikeičiančios realybės (Idėjų
valstybės) prasta kopija, vadinasi, menininkas gali pateikti
tik ne visos kopijos dublikatą.
Istorijos vyksme keitėsi mimesis sąvoka. Neoplatonikai
manė, kad menininkas pamėgdžioja ne fenomenalųjį, materialųjį pasaulį, o juo paslėptus archetipinius sluoksnius,
kuria naują gamtą, tarsi būtų naujas dievas. Ši mintis apie
menininką kaip Dievo antrininką per Renesansą ir romantizmo judėjimą pasiekė mūsų dienas, meno mimetizmo funkcija
tapo „sukūrimo“ sąvoka. Sukūrimas, kūrybinis aktyvumas –
esminis menininko įsipareigojimas.
Tačiau poezijos atveju galima skirtingai žvelgti į estetikos patirtį. Platonas vėlesniuose dialoguose, priešingai nei
ankstesnė poetus peikianti pozicija, rodo kūrėjams pagarbą.
Platoną labiausiai domino įkvėpimo psichologija, kurioje pagrindinį vaidmenį vaidina mokymas apie maniją arba
dieviškąją beprotybę (enthousiasmos). Poetas esąs apsėstas
kažkokio dievo, dvasios arba savo mūzos, bet niekada – savo mirtingojo ego.
Poezijos psichologijos istorija yra individualiosios psichologijos pasakojimas, jis nuo antikos tęsėsi ir Renesanso laikotarpiu, tik čia ji ėmė centruotis individe ir tapo „genijaus“
psichologija, drauge keičiančia ir šio žodžio reikšmę. Iš pradžių „genijus“ buvo nuo poeto atsiskyrusi dvasia – dvasiška
būtybė, išskirtinai sąveikaujanti su poetu. O šiandien genijumi laikome žmogų, kurį yra apėmusios kūrybinės kančios,
agonija: kažkas jį įkvepia iš „vidaus“.
Romantizmo sąjūdis romantiškąjį meno suvokimą perkėlė
iš įkvėpimo psichologijos į vaizduotės psichologiją. Atsisakyta požiūrio, kad menas yra dvasios apsėsto individo produktas, ir imta tvirtinti, kad tai paties individo produktas;
„individas“ suvokiamas ne kaip įprastinė žmogaus asmenybė, o kaip genijus, jo „nesuvokiamas“ protas.
Įkvėpimo psichologija nuo vaizduotės psichologijos skiriasi tuo, kad pirmoji yra pasyvi, o antroji – aktyvi. Šiandieninė nuostata: vaizduotė negimsta pati iš savęs, pats poetas
turi kažką dėl to daryti, nors nesama sutarimo, ką jam reikėtų
daryti arba – su kuria savo psichikos dalimi. Poetas kažką
privalėtų daryti ir tada, jeigu tai reikštų „nieko nedarymą“ –
paklusti savo vaizduotės jėgoms, savajam genijui, savajam
„nesuvokimui“.
Šiame taške sunku atskirti vaizduotę nuo įkvėpimo. Abiem
atvejais turime reikalą su savitu „aktyviu pasyvumu“, atsipalaidavimu (relaksacija). Reikia nusiraminti vidujai, įsileisti
kokią nors jėgą ar faktorių, kurie viršytų ego ribas. Tiktai
tada galima sukurti ką nors nauja. Reikia išsivaduoti iš ego
spąstų, susijungti su visuma. Tai yra procesas, kurį religijos
istorija vadina mistine patirtimi. Poetas pagal prigimtį yra
mistikas.
Antra vertus, mėgstama sakyti, kad visi poetai yra egoistai. Jeigu taip, tai tada reikėtų sakyti, kad jie yra šventieji
egoistai. Poetas yra „šventas“ ne tuo požiūriu, kad jis visados „be nuodėmės“, o todėl, kad jo nuodėmė prilygsta Rojaus Adomo nuodėmei, kurią šventasis Augustinas pavadino
felix culpa – laiminga nuodėme, nes ji padarė žmogų nepriklausoma, savarankiška ir laisva būtybe, kuri gali rinktis ir
gėrį, ir blogį. Tiktai dėl šios pasirinkimo galimybės žmogus
gali nuspręsti dalyvauti dieviškajame kūrybos akte – būti

kuriantis: ne tik vaizduojantis, ne tik imituojantis Dievą, bet
ir padedantis Jam kurti naują pasaulį. Poetas yra naujasis
Adomas.
Šiame procese esminį vaidmenį vaidina Ieva – moteriškasis žmogaus psichikos elementas. Ievos „misija“ – kartkartėmis pristabdyti poetą, jeigu jis pradeda skrajoti pernelyg
aukštai, priminti, kad dangus negali būti be žemės. Poezija,
kuri sklendžia aukštai, yra sterili, pažodžiui – nevaisinga.
Ievos pareiga – poetą „apvaisinti“, priversti jį sugrįžti prie
šaknų žemės plutoje.

Poezija ir filosofija
Žodis „filosofija“, kaip žinome, gimė senovės Graikijoje,
jo pradinė arba etimologinė reikšmė – „išminties meilė“.
Išmintis nėra „protingumas“. Protingu žmogumi paprastai
laikomas toks individas, kuris daug ką žino, kuris savyje turi
sukaupęs augančio informacijos plūsmo saugyklą arba kartoteką. Bėda ta, kad šie žmonės daug žino, bet mažai ką supranta. O ką reiškia „suprasti“? Kad suprastum, nepakanka
proto, smegenų vožtuvų aktyvumo. Prote sukaupta išmintis
turi integruotis į visą žmogų, ji turi tapti gyvenimo leitmotyvu. Išmintingas žmogus ne tik žino, bet ir stengiasi gyventi
santarvėje su savo žiniomis.
Mylėti išmintį nelengva, bet ji yra vienintelė, kuri mus
pakelia aukščiau gyvulio. Kad ji nebūtų „beviltiška meilė“,
pirmiausia savyje reikia įkurdinti, išvystyti kurį nors vidinį
priimantį sluoksnį. Tarp įsimylėjėlių ir mylimų objektų arba
asmenų turi būti kokia nors bendra platforma, bendras vardiklis. Filosofija sklinda ne tik iš proto aruodų, bet ir iš širdies
gelmių. Latviškai tai pavadintume širdies protu.
Filosofija, kaip „gryno proto“ produktas, nedera su poezija, kuri labiau primena vėją. Vėjas pučia ten, kur jam patinka. Poeto šūkis galėtų būti toks: „Laikykis už vėjo!“ Bet iš
kur tas vėjas pučia? Psichologas pasakytų – iš pasąmonės.
Taip pat būtų galima pasakyti – iš už-pasąmonės ar virš-pasąmonės, iš kažkurio sielos sluoksnio, kuris be perstojo
keičiasi, miršta ir atgimsta. Paprastai tai vadinama inspiracija (įkvėpimu). Tai galėtų būti būsena, kurios apimtas esti
visas žmogus – žmogus kaip mikrokosmas, į kurį remiasi
makrokosmas. Manyje skamba ir dūzgia visas neišmatuojamai kerintis ir slėpiningas pasaulis. Rašant eilėraštį, pasaulio
dvelksmas įsiveržia į mane, ir aš esu vienas su viskuo. Arba – kaip mėgstama patetiškai pasakyti – manyje pulsuoja
visata.
Bet įkvėpimą būtina disciplinuoti, nes jis neturi proto –
vėjas neturi proto. Jis gali tapti nevaldoma, chaotiška jėga,
kuri sunaikina poetą arba – geriausiu atveju – padaro padrikų
posmelių eiliakaliu. Poezija yra reikli ir pavojinga mylimoji.
Jai reikia viso žmogaus, įskaitant ir jo smegenų aparatūrą.
Nepakanka vien gilių ir stiprių emocijų. Asistuojant protui,
reikia nugrimzti į gelmę. Jei poetui šis pasaulėlis atrodo absurdiškas, tai jo užduotis – ne tiek atskleisti tą absurdą (sudėti į posmus), bet kuo aiškiau jį parodyti. Absurdą reikia
apvilkti prasminga, suprantama forma.
Poezija ir filosofija yra seserys, kurios kartkartėmis kivirčijasi, nesuprasdamos viena kitos, bet galų gale joms lemta
seseriškai sugyventi. Jeigu tai neįvyksta, filosofija tampa
sausu akademizmu, profesija, į kurią įsilieti gali tik išrinktieji („šviesūs protai“). Tada filosofai ima kurti „pasaulio
pažiūras“, kurių ryšys su „gyvu gyvenimu“ labai menkas.
Tai abstrakcijos, kurios nepatenka į daugiasluoksnį pasaulio
dvelksmą. Jos gimsta negyvos.
Savo ruožtu poezija be „išminties meilės“ yra akla. Ji gali
būti „tyra“, bet tam tyrumui trūksta šio pasaulio atmatų ir
purvynų tikrumo, pagrįstumo. Purve reikia įklimpti iki ausų,
nes tiktai jame gali pajusti nežemiškus nušvitimus.
●
Iš pradžių esą buvęs Žodis. Ir Žodis tapęs kūnu (istoriniu
Jėzaus asmeniu). Poeto atveju Žodį reikia įterpti į formą,
„suformuoti“ taip, kad jis taptų prieinamas visiems nepateptiesiems – kad ir „paprastas žmogus“ galėtų dalyvauti poezijos mūzos svajonėse. Poetas irgi svajotojas, bet jo svajonės
skiriasi nuo įprastinio „svajingumo“, nes jos yra realesnės už
realųjį gyvenimą. Poetas kalba vaizdų kalba. Vaizduotė yra
sielos galia matyti anapusinius daiktų paviršius – pažvelgti į
visą esamos gelmės dimensiją, pagrindinių dalykų ir įvykių
turinį. Vaizduotė yra kūrybinė galia par excellence. Dievas
sukūrė pasaulį vaizduote, šiuo požiūriu Jis yra visų laikų genialiausias menininkas. Žmogus gali tik sekti šį dievišką talentą ir gal net pagerinti Dievo sukurtą pasaulį. Šiuo ir tiktai
šiuo požiūriu poetas – kaip ir bet kuris menininkas – yra tik
„pasaulio lopytojas“. Jis turi užlopyti kiaurymes, kurių Die-

vui nepasisekė užsiūti. Ar galima įsivaizduoti dar kilnesnę
profesiją?
Bet į šias kiaurymes galima sukišti ir įvairias dvokiančias
atliekas. Tą aromatą, kuris kelia šleikštulį sielai ir kurio nenuplausi duše, kuris tinka tik musėms, uodams ir kipšams.
Žodis tapo kūnu. Turiniui (žodžiui) būtina forma. Manding, svarbiausias poezijos vertinimo kriterijus yra turinio ir
formos vienovės reikalavimas. Turinys be formos yra žurnalistika, informacijos lavina. Forma be turinio yra sterili – tuščias skambesys. Tiktai tada, kai esti turinio ir formos dermė,
galima kalbėti apie metonimijas ir kitus literatūros kritikos
įrankius.

		

Reinkarnacija

Mano pelenų urnos neužkaskite į žemę.
Te mano dulkės it lengvi pūkeliai
Plevena stratosferoje
Drauge su angelais ir piktosiomis dvasiomis,
Anapus laiko ir erdvės
Būna gyvi To Pono alsavimu.
Gal iš pelenų prasikals
Naujos gyvybės daigai,
Ir aš kiurksosiu dar kartą
Čia virš žemės –
Netikras.

		

Po apokalipsės

Šis pasaulio namas jau svyruoja,
Skersvėjai traukia, treška,
Skylė skylės gale.
Remontuoti būtų metas.
O gal geriau nugriauti jį
Ir viską pradėti iš naujo?
Kaip per pirmą sukūrimo dieną?
Neskubėki.
Ženklus išvysi – greit bus apokalipsė,
Iš kapo išlįs
Naujasis Adomas su Ieva
Be figos lapelio,
Rojaus žalčiui išaugs sparnai,
Ir jis skris angelų pulke
Tarsi savas,
Sąvadaudamas šviesą ir tamsą.
Išnyks ir pragaras, ir velniai,
O pats Viešpats bus tai baltas, tai juodas.

		

Rainis ir Aspazija

„Velniai rautų! – tarė Rainis, įžengęs į dangaus platybes. –
Čia juk nėra apie ką mąstyti.
Ar kas nors čia spausdins mano rankraščius?“
„Pasilik juos savo krepšy, – pasigirdo kažkoks balsas. –
Mes neturime spaustuvės.
Tu pernelyg dvasingas,
Tavo didelė galva, plona sėdynė
Ir neturi žaibolaidžio.
Geriau eik pas savo Aspaziją
Ir jos plaukų sruogomis
Kopki į dangų.
Niekas kitas tavęs čionai neatneš.
Pasinerki į jos akių gelmę,
Į jos sūpuojančias šlaunis,
Į jos lūpų nektarą
Kaip į Šėtono glėbį
Ir tiktai tada kalki posmus.“
Rainis pakluso.
Nulipo žemyn, padėjo gėlių prie savo paminklo
Ir su Aspazija, už parankių susikibę,
Klaidžiojo Latvijos kloniais,
Žemėje kopė į dangų
Kaip Dievo duota pora.
Tiktai šv. Petras stebėjosi: kaip tai gali būti –
Pulti nuodėmėn ir pakilti?
●
Vakar paskambinau Dievui.
– Alio, – sakau. – Ar galėčiau kreiptis į Jus?
Tyla.
Vadinasi, jis yra.
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Tapyba yra meilė, inspiracija ir dopingas
Su pianistu ir tapytoju VIKTORU PAUKŠTELIU kalbasi Vidas Poškus

Viktoras Paukštelis. Miręs paukštis. 2018

– Viktorai, šį pokalbį noriu skirti vienai (bet ne vienintelei) iš Tavo kaip menininko sričių – tapybai. Tačiau
pirmas klausimas vis dėlto bus skirtas ir muzikai. Būsiu
banalus ir pirmiausia paklausiu turbūt dažno klausimo:
esi žinomas pianistas, grojęs ne vienoje prestižinėje salėje, – tad kas Tave patraukė į vaizduojamuosius menus?
Kodėl?! Žinau, kad šis klausimas pačiam turėtų būti atsibodęs (nes, būdamas tapančiu dailėtyrininku, sulaukiu
panašių), bet visgi – kodėl?
– Nuo pat vaikystės buvau ugdomas dviem kryptimis.
Nuo penkerių metų lankiau M. K. Čiurlionio menų mokyklą (fortepijono specialybę) ir lygiagrečiai nuo šešerių –
privačias dailės pamokas. Jau tada turėjau vaizduojamųjų
menų ir muzikos pagrindus.
Vėliau paauglystėje buvo pasirinktas pianisto kelias, tačiau nuo maždaug dvidešimt dvejų trejų metų vėl ėmiau
tapyti. Kodėl? Turbūt kiekvienam žmogui yra skirta tai,
ką jis gali daryti geriausiai ir ką darydamas jaučiasi laimingiausiai. Mano atžvilgiu tai tapyba. Kiekvieno žmogaus vienas didžiausių tikslų gyvenime – atrasti tinkamą
profesiją, kuria užsiimdamas galėtų jaustis kiekvieną akimirką įsimylėjęs ir inspiruotas.
Žiūrint į dailės istoriją tikrai nesu išskirtinis: pakanka
prisiminti Paulį Gauguiną, pradėjusį tapyti dvidešimt
penkerių, Henri Matisse’ą, įstojusį studijuoti menų dvidešimt vienų metų, ar mūsų laikų tapytojus Michaëlį
Borremansą, pradėjusį tapyti apie trisdešimties, ir Marką
Bradfordą, vieną žymiausių mūsų dienų abstrakcionistų
(jis įstojo į menus būdamas trisdešimties).
– Kaip manai, kuo grojimas yra artimas tapybai (o tapyba – grojimui)? Ir kuo skiriasi?
– Man pagrindiniai skirtumai yra du (neskaitant akivaizdžiausio, kad tapybą mes suvokiame akimis, o muziką ausimis). Grojimo procesas vyksta kartu su klausytoju
koncerto metu. Jis priklauso nuo publikos ir atlikėjo susikaupimo, akustikos, instrumento kokybės ir t. t. Dailės
kūrinys – atvirkščiai – kuriamas būnant vienatvėje ir pristatomas vėliau. Tapytojas gali taisyti klaidas, nuvalyti
darbą ir dar kartą bandyti jį nutapyti, o to neįmanoma
grojimo proceso metu.
Muzikos kūrinys trunka laike, tam tikrą daugiau ar mažiau fiksuotą jo tarpą. Jo struktūra, nuotaikų kaita yra suvokiama paeiliui ir klausytojas negali to proceso ilginti ar
trumpinti. Tapybos darbas yra pamatomas ir suvokiamas
iškart visas. Ir tada jau priklausomai nuo žiūrovo skonio,
asociatyvumo, žinių gilinamasi į kūrinio esmę.
Visos meno rūšys yra panašios: muzikos kūrinio atlikimas ir tapybos darbas turi turėti idėją, struktūrą, formą,
atlikimo meistrystę ir energiją. Kaip bendrumą išskirčiau
ir kūrybos proceso sakralumą. Grojant ir tapant geriausiomis kūrybai dienomis yra pasiekiama tam tikra harmonija
tarp kūrinio idėjos ir jo įgyvendinimo meistrystės, kuri
leidžia dreifuoti po garsų ar dažų vandenyną. Tokiomis
dienomis pasiekiamas lygis, kada ne tu sugroji ar nutapai,
o atvirkščiai – pats muzikos kūrinys ar tapybos darbas
veda, o kūrėjui lieka tik „būti“ tame procese.

– Iš Tavo atsakymų esu jau lyg ir susidaręs tam tikrą
nuomonę, bet vis dėlto sukonkretinčiau – kaip manai ar
tiki (nes manymas ir tikėjimas yra skirtingi dalykai), kad
menininkas yra kažkuo išskirtinis kitų žmonių, kitų socialinių grupių atžvilgiu?
– Menininkai man nėra išskirtinė grupė. Man išskirtiniai yra kūrėjai. Tai žmonės, sugebantys įvaldyti profesiją, tada pakilti virš jos, laisvai kurti. Tai gali būti ne tik
meno, bet ir kitų sričių atstovai.
– Studijuoji tapybą Vilniaus dailės akademijoje. Kodėl? Juk, mano nuomone, buvo galima pasirinkti privačiai kokį nors autoritetingą tapytoją (gal net ne Lietuvos
tapytoją). Ar VDA pateisino Tavo lūkesčius (klausiu, nes
studijuoji jau ketvirtame kurse, šiais metais ginsiesi bakalauro darbą)?
– Manau, lūkesčius pateisino. Dabar kitose dailės akademijose, net ganėtinai žinomose, dažnai nemokoma,
neduodama žinių, o studentai kuria kaip išeina ir tai prilyginčiau meno terapijai. Daugiau gydomasi nuo streso,
negu gaunama tapybos pagrindų. Pasirinkau Dailės akademiją, nes čia gali studijuoti tapybą kaip amatą gerąja
prasme. Pirmuose kursuose yra tapoma lauke, plenero
sąlygomis, taip pat modelių, natiurmortų tapymas yra
labai svarbus. Tapybos katedroje tai privaloma. Manau,
Tapybos katedros stiprybė – tikrų tapybos žinių suteikimas kartu su studento įvedimu į šiuolaikinės tapybos
kontekstą. Jaunieji tapytojai turėtų domėtis šiuolaikine
tapyba ne tik mūsų lietuviškame kontekste, bet ir plačiau
(pavyzdžiui, tokiais menininkais kaip abstrakcionistas Cy
Twombly, figūratyvo virtuozas Kerry Jamesas Marshallas
ar tapytojai metafizikai Peteris Doigas, Hurvinas Andersonas).
– Kadangi užsiminiau apie bakalauro studijas, tad
paklausiu ir apie tai – koks yra Tavo baigiamojo darbo
objektas ir tema? Klausimą galima formuluoti ir šiais
laikais labai madingu terminu – koks yra Tavo tapybos
tyrimas?
– Esu tapytojas, praktikuojantis tapytojas. Kiekvieną
dieną stengiuosi nueiti į dirbtuvę ir ką nors nuveikti. Taip
kaupiasi darbų kolekcija. O tapydamas aš irgi kolekcionuoju. Kolekcionuoju idėjas, prisiminimus, jausmus,
fantazijas. Ypač prisiminimus. Prisiminimai, atsidūrę
drobėje, tampa jau nebe prisiminimais, o tapybiniu kūnu. Mano tema vadinasi „Netikrų prisiminimų kolekcija“.
Kalbant plačiau, net pats tapybos procesas yra savotiškas
prisiminimas. Dėdamas potėpį nesąmoningai prisimeni,
kaip jį dėjai milijonus kartų. Tapydamas, pavyzdžiui, mirusį paukštį, negaliu neprisiminti Jeano-Baptiste’o Chardino, Michaëlio Borremanso ar mažųjų olandų.
– Šiais metais atstovausi VDA tarptautinėje meno mugėje „ArtVilnius“. Kaip manai, kokie turi būti studento
darbai, kad galėtų atstovauti šiai institucijai? Šį klausimą
galima formuluoti ir globaliau – kaip manai, koks turi
būti ryšys tarp menininko ir institucijos (na, konkrečiai –
galerijos), kad tarp jų megztųsi bendradarbiavimas ir
normali kūrybinė / vadybinė praktika?
– Ryšys tarp menininko ir galerijos yra labai svarbus.
Manau, svarbu, kad galerija ar galerininkas suprastų ir
tam tikra prasme pamiltų menininko darbus, kūrybą. Tada
viskas vyks natūraliai. Taip pat jų tikslai ir siekiamybės
turi sutapti. Kalbant apie meno rinką, ir galerija, ir menininkas yra vienodai svarbūs dalyviai. Tik dėl jų tarpusavio supratimo ir bendro darbo gali kas nors pavykti.
– Esi matęs platesnio meninio pasaulio, tad turi galimybę lyginti tai, kas vyksta „čia“ ir „ten“. Ko trūksta,
o ko ne būtent „čia“? Kas stebina, glumina, galbūt net
erzina?
– Net nežinau, visur meninis gyvenimas vyksta panašiai. Skiriasi tik masteliai. Turiu omeny žmonių skaičių,
finansus. Bet žmonės visur panašūs ir yra vedami panašių ir gerąja, ir blogąja prasme pamąstymų, jausmų ir
idėjų.
Gaila, kad iki šiol neturim tikrai gerų ekspozicinių erdvių didelėms parodoms ir kad nėra politikos vežti pasaulinio lygio tapytojų, skulptorių ir kitų menininkų parodų į
Lietuvą. Jeigu būtų vežamos rimtos parodos kaip, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse, Lenkijoje, tikrai atkreiptume
pasaulinių meno institucijų ir meno gerbėjų dėmesį. Ir
pats mūsų meninis lygis kiltų.
– Ką laikai savo tapybos mokytoju? Perfrazuoti klausimą galima ir taip – ar turi tokį autoritetą, kuriuo tapydamas kliaujiesi ar su kuriuo net mintyse diskutuoji?

– Nepasakyčiau, kad yra vienas autoritetas. Visa tapybos istorija yra autoritetas. Kai buvau jaunesnis, galbūt
buvo vienaip, tačiau dabar maniškis tapybos laukas plečiasi, tad negaliu ir išskirti vieno mokytojo.
– Ar tapydamas įsivaizduoji savo žiūrovą?
– Kai tapau, pats sau esu žiūrovas. Perfrazuoti galiu Ericą Fischlą, kuris, paklaustas: „Kada yra baigtas paveikslas?“, atsakė, kad paveikslas jam baigtas rodosi tuomet,
kai jį pats pamato kaip žiūrovas. Jis būna patenkintas,
kai žiūri jo akimis. Aš taip pat susitapatinu su žiūrovu. O
šiaip galvoti apie konkrečią publiką yra pražūtinga. Tas
pats galioja muzikos klausytojų atveju. Stengiuosi pajausti energinius dalykus ir ne prisitaikyti, o įtikinti.
– Kas Tau yra idėja tapyboje?
– Turbūt reikėtų atskirti, apie ką kalbame – apie spalvinius kodus ar pasakojimus. Modernizme pasakojimu galėjo būti net spalviniai dalykai, kad ir raudonos ir žalios
santykis. Dabarties mene dažnai siekiama „kabinti“ pačia
idėja. Manau, kad mano atveju galioja ir viena, ir kita.
Gaudau ore egzistuojančius, kartais visiškai skirtingus,
prieštaringus dalykus. Suvirpinti, suvibruoti gali ir spalva, ir jausmas, ir mintis.
– Matau, kaip kinta Tavo spalvinis mąstymas – nuo
ryškių, grynų perėjai prie subtilesnio kolorito. Papasakok apie savo paletę ir spalvas joje. Kokią spalvą mėgsti,
kokios nemėgsti?
– Nuo ryškių spalvų prie pilkų atspalvių perėjau dėl to,
kad norėjau praplėsti savo galimybių ir priemonių amplitudę. Vienodai smarkiai gali paveikti tiek patys aštriausi
(raudona ir žalia, violetinė ir oranžinė), tiek subtilesni
(pilka ir mėlyna, pilka ir žalia) spalvų santykiai. Viskas
priklauso nuo meistrystės ir paties paveikslo.
O dėl mėgstamų ar nemėgstamų spalvų, tai anksčiau
tokias tikrai būčiau galėjęs išvardinti. Dabar – ne. Bet,
žinoma, yra tokių spalvų, kurių vengiu, nevartoju. Bet
nesakysiu kurių.

Viktoras Paukštelis. Nebepamenu jos vardo. 2018

– Kaip manai, kančia mene – tai mitas?
– Kančia gyvenime – tai mitas ar ne mitas? Pianistas
Ivo Pogorelićius yra pasakęs, kad norint sugroti kūrinį
(nesvarbu – ar trumpą, ar ilgesnį) reikia „išnešioti“ beveik
metus, devynis mėnesius. Tuo periodu būtina ir maloniai
pastoti, ir kentėti nuo skausmų, nemalonių dalykų. Galop – pagimdyti. Man taip yra ir muzikoje, ir tapyboje.
Labai retai paveikslą nutapau būdamas vienos būsenos.
Dažniausiai reikia patirti ir džiaugsmo, ir kančios.
– Ar asmeninio gyvenimo aistros tapybai padeda? Gal
trukdo? Pavyzdžiui, meilė...
– Priklauso nuo to – kaip įsimyli (juokiasi).
– O kokia būsena turi būti atėjus į studiją? Ar aistros
padeda?
– Geriau, kad aistrų būtų kuo mažiau (juokiasi). Nes
jų ir taip pakanka. Geriau tapyti, kai gyvenime yra viskas ramu. Iš kitos pusės – kartais verta ateiti į dirbtuvę
sukrėstam, tada padarai nenumatytų dalykų, to, ko pats
iš savęs nesitiki. Svarbiausia – nesinervinti. Man pačiam
labiausiai kenkia nervingumas, skubotumas, nepasitenkinimas. Aistros – tai puikūs vitaminai, bet iš kitos pusės –
didelis monstras, kuris trukdo siekti tikslų.
– Dopingas mene – koks jis yra ir ar jis reikalingas?
– Dopingas yra gero meno kūrinio pamatymas. Užkuria
pamatytas geras paveikslas, išgirstas puikus atlikimas.
Tuomet pagalvoju, kad šis pasaulis dar nežlugo...
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Psichologiniai užrašai. Salomėja Nėris
Norisi rašyti Salomėja Bačinskaitė-Bučienė, nes man, kaip
psichologui, vis dėlto labiau rūpi žmogus, o ne talentingas
menininkas, bet tebūnie – Salomėja Nėris. Norisi, kad šie
užrašai turėtų tam tikrą tęstinumą, tad po Vinco Mykolaičio-Putino pasirinkau jo studentę, o vėliau moterį, su kuria jį
siejo globėjiški, draugiški santykiai. Abiem rūpėjo didingi
idealai, tik Putinas jų daugiau ieškojo kūryboje, o Nėris –
meilėje. Abudu dėl to kentėjo, tik skirtingai.
Šiame straipsnių cikle analizuoju lietuvių rašytojų asmenybes, remdamasis viešai prieinamu Myers ir Briggs asmenybės testo (MBTI) teoriniu modeliu, įkvėptu dar Carlo
Gustavo Jungo idėjų. Pagal šį modelį žmogaus asmenybės
tipą galima identifikuoti atsižvelgus į keturis bruožus.
1 asmenybės bruožas nusako, kuriam pasauliui žmogus
teikia pirmenybę – savo vidiniam idėjų, vaizdinių (introversija) ar išoriniam žmonių, daiktų ir pan. (ekstraversija).
Salomėja Nėris paauglystėje nebuvo linkusi daug bendrauti, sudarydavo atsiskyrėlės įvaizdį: „Gimnazijoje būdavo šokiai, vaidinimai. Bet Salomėja neidavo į šokius,
nedalyvaudavo vaidinimuose, chore“, – prisiminė ją pažinojusi metais jaunesnė moksleivė (Viktoras Alekna, Salomėja,
Vilnius: Dienovidis, 1996, p. 43). Vėliau universitete situacija pasikeitė, ji aktyviai dalyvavo menininkų susirinkimuose, tapo veiklesnė. Nors neabejoju, kad tam turėjo ir vidinio
polėkio, vis dėlto didelę įtaką darė žmonės, kuriuos ji laikė
autoritetais ar kuriems simpatizavo. Taigi pirmiausia Nėrį
matau kaip introvertę, linkusią analizuoti savo vidų, o ne išorinį pasaulį, tai rodo ir įprotis ar pomėgis rašyti dienoraštį.
2 bruožas nusako, kokiam supratimui žmogus teikia
pirmenybę – praktiškam, orientuotam į tai, kas realu, ir
paremtam patirtimi ar intuityviam, paremtam savarankišku mąstymu, įspūdžiais ir įvairiomis galimybėmis.
Skirtumą tarp praktiškumo ir intuityvumo suprantu taip:
praktiškumas – tai gebėjimas naudotis aplinkybėmis, aplinka, sumanumas savoje srityje; intuityvumas – polinkis neapsiriboti tuo, kas pasiekiama aplink, bet siekti įsigilinti į
dalyko esmę. Taigi Putiną matau kaip turėjusį kūrybos teoretiko talentą, Nėrį – iš esmės kaip poezijos meno praktikos
meistrę. Nėries kūryba labiau kyla ne vien iš mokslinio išsi-

Pasaka vaikams
Atkelta iš p. 1

nėje, sakančiu: ką jie darys, jei mirsiu? Dabar ji žinojo, kad
šis nuolat garsėjantis ir vis iškalbingesnis balsas nebuvo jokia
pranašystė, o veikiau širdies balsas. Šis žinojimas ją džiugino,
juk širdies balsu galima pasitikėti.
Metai bėgo, o širdies balsas rodė jai kelią – tarp vaikų kambarių, vyro kabineto, virtuvės ir miegamojo. Šis kelias buvo
jai brangus ir jokie vėjo gūsiai nebuvo tokie stiprūs, kad išstumtų ją laukan. Tik viena kėlė baimę – netikėti pokyčiai
pasaulyje. Tais metais, kai pieninėje penkiskart pasikeitė pardavėjos, ji jautėsi nekaip. Vaikai augo. Ji pasijuto it slogiame
sapne, vyriausiajam sūnui Stjauniui pradėjus krautis krepšį,
prieš išvykstant į platųjį pasaulį. Nevaldomo įkarščio apimta,
ji puolė ant slenksčio, kad užkirstų jam kelią. Kai sūnus išeidamas užmynė ant jos, pasigirdo atodūsis. Jam pasirodė, kad
ji verkšlena, tad stabtelėjęs tarė motinai, jog ši gali kaltinti tik
save. Niekas neprašęs jos ten atsigulti. Atsistojusi ji nusišypsojo, nes jis nebuvo visiškai teisus. Ten gultis jai liepė širdis.
Ji aiškiai girdėjo balsą, ir dabar, stebint, kaip jis nueina gatve,
balsas vėl prabilo ir pasakė, jog galinti džiaugtis sušvelninusi
pirmuosius jo žingsnius į pasaulį. Vėliau vaikai vienas po kito
iškeliavo, ir ji liko viena. Vaikų kambariuose nebeturėjo ką
veikti, todėl dažniausiai sėdėdavo fotelyje svetainėje. Pakėlusi
akis išvysdavo stiklainį ant lentynos, kuriame visus tuos metus išgulėjo jos smegenys. Jas, tiesą sakant, jau buvo beveik
pamiršusi. Šis įprotis buvo pavertęs tai kasdienybe. Kartais
jas apžiūrinėdavo ir matė tik tiek, kad smegenys gerai išsilaikiusios. Tačiau malonumas į jas žiūrėti vis blėso, nes primindavo vaikus. Laikui bėgant ji pajuto dar vieną pokytį, tačiau
nedrįso apie tai užsiminti vyrui. Pastaruoju metu matydavo šį
taip retai, kad jam pasirodžius skubriai pašokdavo nuo fotelio,
tarsi būtų sulaukusi svečio. Vieną dieną jis pats pasiteiravo,
ar jai viskas gerai. Nustebusi pažvelgė į jį, tačiau, pamačiusi, kad jis nesiliauja rengęs ataskaitos, sutriko (su skaičiais
jai niekada nesisekė). Savo nelaimei, ji pasakė neturinti ką
veikti. Apstulbęs jis pažiūrėjo į ją ir tarė, kad jei turi smegenų,
darbo visada atsiras. Žinoma, tai jis pasakė nepagalvojęs. Jis
puikiai žinojo, kad ji neturi smegenų. Jo atsakymą ji suprato
tiesiogiai. Nuėmusi stiklainį nuo lentynos, nuvežė gydytojui
ir paklausė, ar, šio manymu, smegenis vis dar būtų galima
panaudoti. Gydytojas neatmetė galimybės, kad jos dar galėtų
kam nors praversti, tačiau, kita vertus, nuo ilgo laikymo spiri-

lavinimo, bet iš žmogiškos patirties, ne tik asmeninės, bet ir
kolektyvinės. „Poetės žodis auga iš to, kas giliai glūdi mūsų
visų pasąmonėje, genuose – iš pasakų, sakmių, raudų“, – teigia Rita Tūtlytė (Rita Tūtlytė, „Poezija mums ir apie mus“,
in: Salomėja Nėris, Lauk manęs, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2015, p. 11). Dėl to jos kūryba arčiau visų
žmonių, ne tiek individualistinė.
3 bruožas nusako, kaip žmogus linkęs priimti sprendimus – dažniau remiasi savo įsitikinimais, principais ir logika ar labiau atsižvelgia į santykius su kitais žmonėmis,
situacijos specifiką.
Nėris neretai apibūdinama kaip neprincipinga, patikėjusi sovietinės valdžios pakalikų įtikinėjimais. Nesiginčysiu,
jaunystėje buvo ateitininkė, vėliau pradėjo gilintis į politinės
kairės pažiūras, savo kaip poetės gabumus naudojo rašydama
meninės vertės neturinčius eilėraščius. Vis dėlto psichologiniu požiūriu matau asmenybę, kuri savo sprendimus paremia
santykiais su žmonėmis, kuriais tiki, kuriems simpatizuoja.
Dar būdama jauna jautriai reagavo į kitų žmonių nesėkmes:
nemėgo, kai mokytojai šiurkščiai elgėsi su klasiokais, jaudinosi dėl prastai besimokančios sesers, ilgai nedrįso atstumti
ją įsimylėjusio vaikino, nors ir nesistengė apsimetinėti, kad
jį myli: „Pagaliau pasakiau, kad jo nemylėjau ir nemyliu.
Man baisu dabar, kad aš tada galėjau tokia beširdė būti. [...]
Aš kentėjau ir jaučiau, kaip jis kenčia“ (Viktoras Alekna,
Salomėja, p. 135). Taip pat nesiryžo nutraukti santykių su
jau vedusiu Juozu Eretu, nors, regis, suprato, kad jie niekur
neveda. Jausmai ir ne visai pamatuotas pasitikėjimas užgoždavo sveiką mąstyseną, principus. Be to, daug tikėjosi iš
meilės, bet ilgokai nesutiko jai skirto vyro. Tai lėmė nuotaikų svyravimą, kartais, atrodo, ir lengvą depresiją.
4 bruožas nusako, kuo žmogus labiau remiasi formuodamas savo gyvenimo būdą – planavimu, iš anksto priimtais
sprendimais ir tvarka ar lankstumu ir spontaniškumu.
Atrodo, kad gyvenime Nėris daugiau kliovėsi įspūdžiais,
jausmais, buvo spontaniška, priimdavo sprendimus gerai
neapgalvojusi, pasitikėdama kitais. Dėl to jos gyvenimas labiau primena bangas, o ne liniją (žinoma, kalbant griežtai, nė
vieno iš mūsų gyvenimas neprimena linijos, tačiau analizuo-

te visi organai susitraukia. Tai požiūrio klausimas, ar verta su
jomis terliotis; be to, nukentėjo nervi cerebrales4. Gydytojas
dar paklausė, kas per nevėkšla jas išpjovė.
– Tuomet jis buvo dar mažiukas, vargšelis, – tarė moteris.
– Bet kaipgi čia yra? – paklausė gydytojas. – Pamenu, kad
turėjote padidėjusią širdį?
Moteris nusuko akis nuo tiriančio jo žvilgsnio, ir ją ėmė
beviltiškai graužti sąžinė. Ji sušnabždėjo gydytojui tai, ko nedrįso prasitarti vyrui:
– Širdies balsas nutilo.
Tai ištarusi ji aiškiai suprato, ko čia atėjusi. Atsisagstė palaidinę, nusivilko ir dailiai pakabino ant kėdės atlošo. Liemenėlė
atsidūrė ten pat. Tada ji stojo nuoga iki pusės priešais gydytoją, visiškai pasiruošusi. Jis čiupo peilį, išpjovė ir po akimirkos
ištiesė jai raudoną, žvilgančią širdį. Atsargiai įdėjo jai į saują,
moteris suspaudė širdį delnais, o neritmiškas plakimas priminė jai narvelyje spurdantį paukštį. Ji pasiūlė gydytojui atlygį, bet tas tik papurtė galvą ir padėjo apsirengti, matydamas,
kad jai sunku. Vėliau pasisiūlė iškviesti taksi, nes jos nešuliai
buvo tokie sunkūs. Ji padėkojo, įgrūdo stiklainį į krepšį ir šį
užsimetė ant peties. Tada, nešina širdimi, išėjo.
Prasidėjo ilga kelionė nuo vieno vaiko prie kito. Pirmiausia ji aplankė sūnus, bet nė vieno nerado namuose. Visi dirbo laivuose, ir buvo sunku pasakyti, kada grįš. Be to, sustoję
gimtajame uoste, jie neturėdavo laiko niekam kitam, kaip tik
pradėti vaikus.
Gūždamasi nuo marčių pykčio, ji atsidūrė pas savo vyriausiąją dukrą – ši pati atidarė jai duris. Nuostaba ir pasibjaurėjimas
iškreipė jos veidą, pamačius raudoną, gleivėtą širdį, plakančią
motinos delnuose, ir, apimta pasidygėjimo, ji užtrenkė duris.
Žinoma, tai buvo nevalinga reakcija, ir ji iškart vėl jas atidarė,
tačiau leido motinai suprasti, kad širdis jai nerūpi. Dukra nebuvo įsitikinusi, kad širdis derės prie naujų svetainės baldų. Tada
motina suprato, kad kelionę tęsti nėra prasmės, nes jaunesnių
dukrų baldai dar naujesni. Ji patraukė namo. Ten, paėmusi kitą
stiklainį, pripylė spirito ir įdėjo širdį. Širdžiai nugrimzdus į dugną, pasigirdo gilus atodūsis, lyg sklistų iš žmogaus krūtinės.
Dabar ant lentynos, kiekviena savo stiklainyje, stovėjo smegenys ir širdis. Ir jau niekas neatėjo jų pažiūrėti. Vaikai niekada
nelankė. Teisindavosi esą užsiėmę. Tačiau tiesa ta, kad juos
pykino visur namuose tvyrantis sterilumo kvapas.
Vertė Rasa Baranauskienė, Monika Jasinskytė,
Aurelija Kairytė ir Ieva Sklėnytė
4

Smegenų nervai (lot.).

damas Putino gyvenimą susidariau įspūdį, kad jis buvo ganėtinai stabilus ir apgalvotas). Šitai iš dalies suteikia poetei
žavesio, stichijų ar archetipų energijos, savo prigimtį ji pati
yra pavadinusi pasiutusiu, laukiniu žirgu (Viktoras Alekna,
Salomėja, p. 188).
Bene svarbiausius tris poetės gyvenimo įvykius taikliai
apibendrina eilėraščio „Gyvenimo giesmė“ (1927) pradžia:
Gyvenimas mano – vėjas palaidas!
Kaip sakalas skrieja per tyrus laukus.
Gyvenimas mano – pavasario aidas.
Gyvenimas mano – tai sapnas klaikus.
Palaidas vėjas – bene garsiausiai nuskambėjusi Nėries ir
Ereto meilės istorija. Pavasario aidas – 1936 m. balandžio
28 d. dienoraščio įraše skaitome: „Prieš porą dienų (IV.26)
mudu susiglaudėm, susiliejom į vieną būtybę.“ Čia kalbama
apie laimingos meilės paieškas pagaliau vainikavusių santykių su Bernardu Buču pradžią. Galiausiai klaikus sapnas –
prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas privertė blaškytis iš vieno
Rusijos miesto į kitą su mažu sūnumi, kamuojamai nežinios
dėl vyro, apsigavusiai ir ištekėjusiai antrą kartą. Sapnas –
nes galiausiai iš jo pabunda: grįžta į Lietuvą, vėl apsigyvena
su savo pirmuoju vyru.
Apibendrinimas. Šįkart apibendrinsiu pavaizduodamas
asmenybės visumą tam tikra schema. Uždaras vidinis ratas
žymi iš patirties kylantį pasaulio suvokimą, labiau apsiribojantį vienos srities išmanymu. Rodyklė, nukreipta į centrą, –
tai orientavimasis į savo vidinį
pasaulį. Banguotas išorinis
ratas (debesis) – spontaniškas,
emocijomis paremtas gyvenimo būdas. Vingiuotos jungiančios linijos – sprendimai
labiau lemiami aplinkybių,
jausmų ir santykių.

– Justinas Dižavičius –

Roberts Mūks
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Dinozaurų konferencija
Skambutis. Visi sėdasi už ilgo, tuščio stalo,
Vyriausiasis zauras – stalo gale,
Kiti – pagal rangus – šonuose.
– Taigi, – sako Balsas, – kiek ilgai tai dar gali tęstis,
Kai žmonės nebeturi ką valgyti?
Draugai zaurai, prašau ramybės,
Dar ne katastrofiška pabaiga.
Kancleris Kolis mums kuriam laikui
Atsiųs pakankamai sausų davinių.
Mano draugas Bušas pamokys ekspertus,
Kaip tuos davinius teisingai išdalyti,
Taip, kad kiekvienas kažką gautų
Ir kad mano imperijoje nebūtų jokio radikalizmo.
Paskui savo emisarus siųsiu pas popiežių,
Kad jis pašlovintų
Žemėje prasidėjusią amžinąją taiką,
Kad patrankas perkaltų į arklus.
Taip. Dabar, draugai zaurai, eikite pas velnią,
Nes mane netikėtai užvaldė juoduma.
●
Šiandieną galiu kalbėti tik simboliais ir metaforomis,
Šiandieną poetu jaučiuosi.
Sakyčiau – iškilmingai pakylėtas.
Aš žvelgiu į gyvenimą iš aukščiau –
Olimpietiškai, metaforiškai ir, atleiskite,
Šiek tiek sarkastiškai.
Ne, aš nesišaipau iš jūsų kasdienybės bėdų.
Aš viską, ką regiu, į posmus keliu.
Rytoj nulipsiu nuo pjedestalo
Tenai, kur egzistenciškai kuičiasi
Tokie patys kaip aš ir kiti
Parazitai.
Vertė Arvydas Valionis
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Marija Mažulienė
Mamyte
Aš nenorėjau pripažinti tavo kapo
Aš nenorėjau tau gėlių sodinti
Aš negalėjau atpažinti tavo kūno
Bekraujo, šalto ir beminčio
Keistais velionės rūbais aptaisyto
Kodėl jie plaukus sušukavo visiškai ne taip
Delsiau su šukomis prieiti iki ryto
Ir sapnavau, kad tavo plaukuose kažkas siaubingo
Sustingusi tarsi akmuo sėdėjau
Kai žmonės pagaliau pradingo
Tvarkiau tau plaukus paskutinį kartą
Ir baltą tavo kaktą bučiavau
Kažkur už lango krykštavo vaikai
Ir saulė švietė vis kaitriau
●
Mamyte, tavo kūnas
Susiliejo su drėgna žeme
Mamyte, tavo kūnas
Žemėje ištirpo
Tai tik kūnas
Bet juk brangiausio rūbo
Negali tiesiog išmesti
Jei tik galėčiau tavo kaukolę iškasti
(Bet neteisėta tai, todėl aš negaliu)
Nuplaučiau ją
Tau kaktą pabučiuočiau
Ir ranką baltąją
Kuri mane maitino
Nučiupinėčiau po kaulelį
Kaip rožančių

Žvilgsnis iš toli
Žiedlapiai krenta į plaukus
Visą pavasarį,
Vaikų klegėjimo pilna,
Važiuoju į kapines.
Matau, kaip vėjyje sukasi
Žiedlapių sniegas,
Kaip krenta ir balina plaukus
Metams prabėgant.
Argi kas nors pasikeitė
Per amžių margą,
Kol gyvenimų bangos plakasi
Į mirties krantą?

1888
mano promočiutės kraičio skrynia
yra mėlynesnė už mano
lazurito auskarus,
taip pat su juodais intarpais mėlyje –
pusantro šimto metų dulkėmis,
nugulusiomis medžio rievelėse
pusantro šimto metų
skrynia stovėjo tai šen, tai ten,
iš namų į namus keliavusi
paskui giminės moteris,
ir neišbluko jos mėlis
norėčiau pamatyti, kaip ji atrodė
tūkstantis aštuoni šimtai
aštuoniasdešimt aštuntaisiais –
tokie magiški skaitmenys
išraityti jos antvože
tarp margų gėlių
ir paukštelių
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tai bent buvo skrynia –
dailesnės negalėtum norėti
eidama už vyro,
dar nežinodama,
kad pagimdysi keturias dukteris,
tik ketvirtąją begimdydama
mirsi,
bet ši, ketvirtoji,
bus nepaprastai gyvybinga,
įsikabins mažais nageliais
į gyvenimą,
surėks piktai ir reikšmingai
(tokią ją ir prisimenu)
ir pasižadės sulaukti garbaus amžiaus
ji atkakliai augs,
dirbs greitai, kaip ratelis suksis,
tiksliais ir apgalvotais judesiais
namas vėliau sudegs, bet skrynią
kaimynai padės išnešti
iš gaisro
ir skrynia atsidurs
naujuose namuose,
kur gimė mano močiutė
karas ėjo ir praėjo,
pasikeitė valdžia ir tvarka,
bet skrynia vis stovėjo
nuo negandų apsikausčiusi
geležiniais apkaustais
kai buvau maža,
močiutė man neleisdavo
lipti į skrynią,
kad neužsitrenkčiau
ir neprapulčiau jos tamsoje
bet dabar,
kai skrynia stovi
mano pačios namuose,
niekas negali man to
uždrausti
iškraunu visus daiktus –
patalus ir stovyklavimo
reikmenis
ir įlipu vidun
užsivožiu sunkų dangtį,
sėdžiu tarytum grabe,
kvepia kaip tūkstantis
aštuoni šimtai
aštuoniasdešimt aštuntaisiais
sako, kad gimus
mergaitei
jos kiaušidėse jau yra
ir jos dukterys,
ir vaikaitės,
ir po jų ateinančios kartos
tolyn,
vis tolyn
į ateitį,
čia, skrynioje,
jaučiuosi kaip
promočiutės kiaušidėje,
čia tamsu ir šilta,
čia įrašytos visos žinios
apie mane, mano močiutes
ir mano dukteris
medis mėlynas, medis senas,
kai kur apsitrynęs, bet tvirtas,
geležiniai apkaustai
tokie dailūs, kadaise
juodai nutepti dažais,
dabar vietomis išlenda rūdys
žali ir raudoni paukšteliai
čiulba taip gražiai, taip gražiai
visai kaip tūkstantis
aštuoni šimtai
aštuoniasdešimt
aštuntaisiais
norėčiau čia pasilikti
visam laikui –
šioje amžinybės kapsulėje

bet negaliu –
jau girdžiu vaiko verksmą
turiu išlipti ir virti valgį
savo mažiausiai
dukrelei

Gimimas trečiame aukšte
garsas toks, kad gaudžia lyg vargonai,
visas mano kūnas –
kaip galingas varpas
bažnyčios bokšte
gimdykloje trečiame aukšte
pauzė ir panyru į visišką tylą,
pauzė pilna, kaip ir pilna nata,
tai čia ateina sielos – kambarėlis mažas,
lova keista, laidai ir aparatai prie jos,
kampuoti rašmenys, moteris baltais
drabužiais, kita – šviesiai žaliais,
tai jos pasitinka ateinančius, tylios
apeigų dalyvės
aš grimztu tokioje tyloje, kokioje
dar niekada man neteko būti,
pirmuosius vaikus gimdžiau greitai
ir energingai
ir visą laiką dainavau
kažkokias pramočių giesmes, o dabar
norisi tik tylėti, sklęsti tyloje, kol vėl
sugaudžia vargonai
vargonai gaudžia, bet aš tyliu, nors
gaudžia visas kūnas garsiau
nei bet kada, dar niekada man
tokiame gaudime neteko būti, gal tik
kadaise, kai tėtis nusivežė
į Kauną, ten ėjome klausytis
kariliono prie Karo muziejaus
ir mane nusivedė į bokštą,
ten viskas taip gaudė, kad aš pradėjau
verkti, nesupratau, kas vyksta
su mano kūnu, bet dabar suprantu
įsikniaubiu veidu į delnus, rodau vyrui,
kad patrintų krumpliais man strėnas,
visada padėdavo, gal padės ir dabar,
šitam gaudime, lyg ir negaudžia taip
dubuo, kad, rodos, sprogs, neatlaikys,
bet jau krentu į tylą, į bekraštę tylą,
beribę kaip jūra vandens, kuris
iš manęs ištekėjo
baltoji moteris man sakė – o kiek daug
vandenų nubėgo,
daug kaip Nemunas, kaip Jangdzė,
kaip Jenisiejus, tokia tekėjo srovė,
turbūt jau virš normos, bet ačiū
vandenų dvasioms, paliko mane
ramybėje,
toje beribėje tyloje dar plūduriuoti,
kol vėl sugaudė varpai
dvi naktis nemiegojau, niekaip
nesupratau, ar jau gimdau,
o juk trečias gimdymas, ko čia
nesuprasti? bet gal Chvangchė ir
Jangdzė taip stipriai putojo, kad
viską supainiojo, nebematyti
nei aparatų, nei plytelių ant sienos,
tik levandų kvapas pasiekia mano
sąmonę toje tyloje, aš tokia
susikaupus,
kokia dar nebuvau niekada
gyvenime, aš tokia pavargusi ir
stipri
moterys sakė, dar daug liko, bet
kaip trečiakartei gali ir greit
vartai atsiverti į aną pasaulį, tada
tik čiupk
vaikelį už rankos ir tempk paskui
save, išplauksit
gaudžia jau taip, kad aš, man
rodos, šaukiu, bet negirdžiu per tą
gaudimą,
moterys kažką šaukia man, bet aš
jų negirdžiu, kur tu girdėsi,
kai šitaip gaudžia, tik mano vyras,
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mano uola pasilenkia prie upės,
krantas prie srovės ir šnibžda į ausį
– lekuok, lekuok, kaip kokia gazelė
tyruos
per išdegintą stepę bėgusi, lekuok,
vandens tau paduosiu, ir nuvargus
lekuoju ir krentu į, rodos, amžiną tylą
šįkart vargonai dar garsiau
sugaudžia, bet kažkaip darniau,
beveik dieviškai ir moterys,
matyt, tai išgirdusios, tiesia rankas
ir laukia
ateinančios tos, kuri irgi laukia
prie vartų, prie pasaulio vartų
laukia,
ant bangų mėtyta, daužiusis į
krantus, dvi naktis praklausius su
manimi to gaudimo,
ji pasižiūri į žvaigždes – jau laikas, ir
laukia ženklo, ir aš jau sau sakau –
laikas
reikia stumti laukan tai,
kas man jau nebepriklauso, kas yra
nebe mano, o jos gyvenimas
dar sudvejoju – ar tikrai man
pavyks, betgi nėra kur dėtis, net
juokas suima, o sąmonės šviesa
trumpam mane nušviečia ir
uždainuoju vėl tas pramočių
giesmes, gal tik mintyse, o gal
garsiai, negirdžiu
nes groja vargonų žemiausios natos
ir tuoj pat
išgirstu aukščiausias – naujagimio
klyksmą, rėkia taip, kad aišku –
jėgos turi daug,
o kai paguldo man ant krūtinės,
tokią susilamdžiusią, šiltą,
šypsausi kaip upė patvinus
pavasarį ir šypsos
krantai, pradėję žaliuoti,
sprogsta pumpurai lauke už lango
o dieviška muzika, ji atėjo,
susirinkusi valdžios ir gyvenimo
geismo ženklus, ji išlipo iš požemio,
ištryško su šaltiniais,
o nuostabioji dukra, tokia artima iš
tolybės
pasaulių, žmogaus akiai neregimų,
iš mano įsčių šventų kaip tas
pavasaris už lango, kaip kiekvienas
šventas žmogaus akių mirksnis, nes
Dievas per žmogų kvėpuoja, nes
Deivės groja dangiškais vargonais
gimstant žmogui

Miglei
mes į rugpjūčio naktį išlėkėm kaip fėjos
kai oras buvo pilnas kvapo obuolių
ir ta linksmybė širdžiai suspurdėjus
sklendžiant šviesoj kometų ir žvaigždžių
man priminė vaikystės erdvę šviesią
tikėjimą visatos begalybe
pasaulio sukūrimą dviese
lipdant kates iš molio, iškasto prie upės aną rytą
ir šypsant tarsi monas lizas
mamą ir močiutę
●
tie, kas pažįsta laiko tėkmę, žino
kokia ji apgaulinga ir klaidi lyg rūkas,
ir ką tik dar po pievą ropinėjęs,
tu jau nebe vaikiukas, o senukas
o pienu kvepiantis putnumas ir gyvybė
greit bus raukšlėtas ir pageltęs laiko vaisius,
jau atidavęs sėklą ir stiprumą
auginti tiems, kurie ateina
bet dar kažkas šitoj tėkmėj subręsta,
kas lieka amžinybei sieloj ir visatoj,
ir kai žvaigždžių šviesoj dvi fėjos skęsta,
jos mena amžių paslaptį bekraštę
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Maksimas Krongauzas: „Kalba keičiasi,
ir tai požymis, kad ji gyva“
Rusų portalas „Culture.ru“ praėjusių metų vasarį pakalbino rusų kalbininką, profesorių, tarptautinio slavistikos žurnalo „Russian Linguistics“ redakcinės kolegijos narį Maksimą
Krongauzą (g. 1958), pastaruoju metu besispecializuojantį
sociolingvistikos srityje, tyrinėjantį internetinę kalbą ir žargoną. Jo įžvalgos apie interneto įtaką kalbai, besiformuojantį
naują bendravimo etiketą ir apskritai kalbos kultūrą gal bus
įdomios ne tik rusų kalbos vartotojams.

– Kaip keičiasi mūsų gimtoji rusų kalba? Kokią įtaką jai
daro naujosios technologijos?
– Išorinio pasaulio transformacijos verčia kalbą prisitaikyti. Tokiomis sąlygomis nesikeičianti kalba nustoja savo pagrindinės – komunikacinės – funkcijos. Tokie pokyčiai nėra
kuo nors blogi, bet puristams tai pats skaudžiausias dalykas,
todėl diskusijose ima skambėti tokie įvardijimai kaip „kalbos
darkymas“, „degradacija“, „žūtis“, nors yra visiškai ne taip!
Šiuolaikinės rusų kalbos transformacijos prasidėjo nuo Persitvarkymo, o piką pasiekė praėjusio amžiaus paskutiniame
dešimtmetyje. Dar vienas kalbai svarbus reiškinys – internetas, jis iš principo pakeitė žmonių komunikaciją. Tinklaraščiai ir socialiniai tinklai visų pirma paveikė patį bendravimą
internetu, bet padarė įtakos ir rusų kalbai apskritai.
– Socialiniuose tinkluose bendraujame trumpais pranešimais, ir daug kas atkreipė dėmesį, kad tokia maniera persiima ir tiesioginė, „gyva“ šneka. Kaip atsiradus internetui
pasikeitė kalbos normos?
– Tai savaime suprantama. Nors internetu mes tarsi bendraujame raštu, iš tikrųjų tai tiesioginis bendravimas, atitinkantis sakytinę šneką. Šnekėdami paprastai nevartojame
sudėtinių sakinių, dalyvinių ar pusdalyvinių konstrukcijų, o
jei ir vartojame, tai labai retai. Struktūriškai šiuolaikinė interneto kalba – labiau sakytinė.
– Nors suvokiame ją kaip rašytinę.
– Taip, suvokiame akimis. Būtent dėl to pasitelkiame papildomų priemonių: pavyzdžiui, šauksmą reiškiame didžiosiomis raidėmis.
– Be to, socialinių tinklų etiketas neleidžia dėti taško sakinio gale. Jei „pašnekovas“ padėjo tašką, tai vertiname kaip
agresiją arba nenorą plėtoti dialogo. Kokia šio skyrybos
ženklo ateitis?
– Su tašku sietinos dvi problemos. Pirmoji: koks taško
santykis su šypsenėle, ypač su „išsigimusiąja“, t. y. reiškiama skliaustų pavidalu? Šypsenėlės tapo labai svarbiu bendravimo elementu. Jos paprastai dedamos sakinio gale ir,
negana to, tapo tokios įprastos, kad jų nebuvimas verčia sunerimti. Ypač kalbant apie žmones iki trisdešimties. Sakinio
gale neišvydę šypsenėlės, jie mano, kad pašnekovas pyksta.
Taigi neutralus yra šypsenėlės buvimas, o ne atvirkščiai. Negana to, ji ima užgožti tašką. Šypsenėlė gerai sugyvena su
klaustuku, neprisiima jo funkcijos. O jei sakinio gale padėjai
vieną ar kelis skliaustus, taško jau nebereikia. Antroji atsiradusi problema nesusijusi su šypsenėlėmis: kam dėti tašką
viso pranešimo gale? Jeigu žinutės tekstas sudarytas iš kelių sakinių, tai tarp sakinių taškas dedamas, o visos žinutės
pabaigoje jis jau nebereikalingas, nes žinutė turi tam tikrą
rėmą, dėl kurio žymėti pabaigos nėra būtina.
– O gal tai tiesiog kvietimas toliau tęsti „pokalbį“, kažkas
panašaus į nebaigtą sakinį?..
– Nemanau, veikiau – „pastangų ekonomija“. Kalba apskritai linkusi paprastėti, todėl tai, kas neturi praktinės ar
pragmatinės vertės, sunkiai išsilaiko. Taško nebuvimas tapo
norma, o štai padėtas taškas kelia nerimą. Atsirado reiškinys,
kurio anksčiau, žinoma, nebuvo.
– Grįžtant prie šypsenėlių: dabar įsigalėjusi nauja mada –
internetiniai paveikslėliai (stickers). Žiniasklaidoje rašoma
apie naujus paveikslėlių rinkinius. Teatro kritikas Aleksejus
Kiseliovas net atliko eksperimentą: savaitę su draugais ir
kolegomis bendravo vien GIF failais ir paveikslėliais, ir
žmonės ne tik jį suprato, bet ir panašiu stiliumi palaikė pokalbį. Kokia paveikslėlio ateitis?
– Tokia komunikacija įmanoma, bet nesu tikras, ar stabili.
Dabar, jei neklystu, bendravimas paveikslėliais nederinamas
su tekstu, tiesa?
– Ne, bet jie priduoda papildomos prasmės.
– Teisingai, bet paveikslėliais bendraujama be žodžių, ir
tuo jie skiriasi nuo emociukų (emoji), kurie įterpiami į tekstą. Bet nei paveikslėliai, nei emociukai nėra kalbos ženklai.
Tarkim, „tekstinė“ šypsenėlė vis dėlto yra ženklas, atliekantis maždaug skyrybos ženklo ar intonacijos funkciją, o
paveikslėliai visai kitokie: jie neterpiami į tekstą, jie patys
yra atskiri baigtiniai pranešimai. Negana to, juos galima
perskaityti labai įvairiai. Galiu interpretuot kaip vieną žodį,
kaip visą frazę, galiu išskaityti ištisą tekstą, bet kanoninės jo
reikšmės nėra. [...] Jei Kiseliovas būtų susidūręs su tokiu pat
eksperimentuotoju iš kitos šalies, tai bendravimas būtų nu-

trūkęs, nes keliskart apsikeisti paveikslėliais, žinoma, įmanoma, bet paskui komunikacija užbuksuos. Manau, įprastos
kalbos paveikslėliai neišstums, bet bus naudojami žaidimo
forma, kaip paprastos replikos. Pavyzdžiui, kai nelabai norim atsakyti „pašnekovui“, neturim, ką sakyti, arba baigiam
pokalbį, mums patogu pasinaudoti paveikslėliu, nenumatančiu tolesnės plėtotės. Anksčiau tokią funkciją atlikdavo šypsenėlė, ir pokalbis savaime užsibaigdavo.
– Prakalbote apie tai, ką daryti, kai nesinori tęsti pokalbio.
Šiuo metu randasi naujas bendravimo etiketas: tiesiog šiaip
paskambinti – nederama, geriau iš pradžių parašyti, sutarti
dėl skambučio, o tada jau pabendrauti tiesiogiai. Kokių dar
subtilybių esama? Kaip jas sugaudyti žmogui, užaugusiam
ne interneto epochoje?
– Štai aš, pavyzdžiui, neužaugau interneto epochoje, ir
tokie dalykai mane siaubingai erzina, tačiau esu priverstas prisitaikyti prie šitos rašytinės kalbos ekspansijos. Esat
absoliučiai teisus: šiandien kreipimasis į žmogų žodžiu suvokiamas kaip tam tikras spaudimas, trukdymas, o gal net
agresija. Buvau apstulbintas, kai pirmąkart gavau SMS žinutę su klausimu, ar galima man paskambint. Atrodytų, nėra
nieko paprasčiau, kaip surinkti numerį, bet kuo daugiau tokių
žinučių gaudavau, tuo labiau man aiškėjo, kad bendravimas
žodžiu yra tapęs kažin kokiu specialiu veiksmu. Sprendžiant
problemas tai be galo nepatogu. Tarkim, reikia susitarti dėl
susitikimo: „Galite pirmadienį?“ – „Ne, negaliu.“ – „O kada
jums patogu?“ – „Antradienį.“ – „O kelintą?“ – rašo man.
„Iki ketvirtos užsiėmęs...“ Tai, kas tiesioginiu pokalbiu būtų
išspręsta per minutę, čia aiškinamasi dešimtimis laiškų.
– Bet juk galim ir neatsakyti...
– Taip. Arba užtempti „pokalbį“. Tarkim, paprašau jauno
kolegos susisiekti su kitu žmogumi ir išspręsti kokį klausimą. Po savaitės suprantu, kad taip nenutiko. Klausiu kolegos, ar įvykdė mano prašymą. „Taip, įvykdžiau“, – atsako. O
ką jis padarė? Nusiuntė laišką ir nesulaukė atsakymo. Kiekvienas žmogus plečia asmeninę savo erdvę, tad pereiti prie
žodinio bendravimo galima tik įveikus mandagumo užtvaras
ir gavus leidimą.
– Netrukus išvis nustosime vienas su kitu bendrauti žodžiu.
– Klasikinė situacija, kai žmonės susirenka į vieną vietą
ir puikiai praleidžia laiką, neištarę kits kitam nė žodžio. Vyresniems žmonėms tokia istorija, viena vertus, atrodo anekdotinė, kita vertus, tai tikroviškas vaizdas. Vaikai tėvams
pasakoja, kaip gerai kompanijoj „pabendravę“. „O apie ką
šnekėjotės?“ – „Nieko nešnekėjom. Drauge žaidėm kompiuterinius žaidimus.“ Atsirado naujas bendravimo stilius, naujas etiketas – reikia prisitaikyt, bet svarbiausia: nepasinerti
visa galva. Štai jūs, pavyzdžiui, pageidavote, kad interviu
vyktų žodžiu, bet šiais laikais aš vis dažniau tik gaunu klausimus, atsakau, ir tuo interviu baigiasi.
– Bet tai, man regis, irgi etiketo nepaisymas: kodėl žmogus, iš principo nesuinteresuotas tuo interviu, privalo skirti
tam laiko: rašyti atsakymus, siųsti laiškus?
– Bet čia esama tam tikrų pliusų: kuo pokalbis malonesnis
emociškai, tuo interviu – beprasmiškesnis. Kadangi šnekėdami vartojame tokias priemones, kurios užrašytos erzina,
tarkim, tokie pertarai kaip „tai va“. Ne visi žurnalistai juos
išbrauko.
[...]
– Palikime internetinius memus ir grįžkime prie kalbos.
Daug tėvų ir mokytojų skundžiasi, kad vaikai šiais laikais
prasčiau rašo, daro daugiau rašybos ir skyrybos klaidų. Ar
čia galima įžvelgti ir internetinės kalbos kaltės?
– Taip, tai viena iš priežasčių. Karta, užaugusi tais laikais, kai nebuvo taip aktyviai naudojamasi internetu, skaitė
knygutes. O karta, augusi tuo laikotarpiu, kai buvo madinga
„padugnių kalba“ (язык падонков – šio amžiaus pradžioje
rusakalbiuose internetiniuose pokalbių forumuose, tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose ir pan. vartotas žargonas,
kuriam būdingas sąmoningas taisyklingos rašybos nepaisymas (pvz., rašant taip, kaip tariama), nenormatyvinė leksika –
red. past.), rašybos darkymas, iš ekrano skaitė ne mažiau nei
iš popieriaus. Todėl tie žmonės neturi susiformavusio taisyklingos žodžių rašybos vaizdo. Juk taip, kaip reikia, rašome
ne dėl to, kad mokykloje išmokome taisykles, o paprasčiausiai todėl, kad pripratome prie tokio, o ne kitokio žodžio
vaizdo. Raštingas žmogus absoliučia dauguma atvejų nepajėgia suformuluoti taisyklės, bet vis tiek žino, kaip taisyklingai rašyti. O vaikams, užaugusiems interneto epochoje,
taisyklingasis atstumas ir „padugniškas“ actumas – iš esmės
kone lygiaverčiai žodžiai. Šiandien žmonės nekontroliuoja
savęs: jei praleista raidė ar nepadėtas kablelis netrukdo suvokti prasmės, tai ir gerai. Tyčinio žodžių darkymo mada jau
praėjo, bet komunikacija vis tiek liko svarbiau už rašybą.
Pažymėtina, kad dabar apskritai į ortografiją žiūrima papras-

čiau. Jei žmogus sovietiniais laikais parašydavo su klaidomis, jam būdavo baisiai gėda. Tokia sarmata psichologiškai
apsunkindavo rašymą. Interneto epochoje iškilo principinio
pasirinkimo klausimas: arba rašai, nors ir su klaidomis (dauguma net raštingų žmonių vis dėlto daro klaidų, nes netikrina to, ką parašė), arba toliau gėdijies, bet nieko nerašai. Ir
čia išaiškėjo, kad komunikacija svarbiau už kalbą. Žmonės
tiesiog bendrauja sau būdingu raštingumo lygmeniu.
– O jums neatrodo, kad tam įtakos galėjo turėti ir fonetika, mokykloje mokoma vos ne nuo pirmos klasės, tas žodžių
skaidymas garsais?
– Taip, matyt, tai metodinė klaida, bet aš nežinau, kada ta
metodika imta taikyti; man regis, kad dar anksčiau. Šiaip ar
taip, tai prasta metodinė priemonė, bet interneto poveikis vis
tiek stipresnis.
– O kaip šnekėti šiuolaikiškai, bet drauge ir kultūringai?
– Man atrodo, kad šios dvi sąvokos neprieštarauja viena
kitai. Aš, pavyzdžiui, su jumis ar, tarkim, su anūkais virtuvėje juk nešnekėsiu tokia pat kalba, kokią vartoju skaitydamas
paskaitą. Išsilavinęs žmogus žino, kaip ir kada šnekėti. Tai
vadinama registrų perjungimu. Žmogus, nemokantis kaitalioti šitų registrų, nemoka rusų kalbos. Mokėti kalbą – tai ne
tik gebėti šnekėti bendrine kalba. Jei noriu šnekėti ir kultūringai, ir šiuolaikiškai, vienoje situacijoje visai nevartosiu
slengo, pavyzdžiui, moksliniame pranešime. Kitoje situacijoje, pavyzdžiui, bendraudamas su vaikais ar su draugais,
jei nevartosiu šnekamosios kalbos ir tai kompanijai būdingo
slengo, atvirkščiai, atrodysiu keistai ir nekultūringas. Taigi,
jei aš bendrauju internetu, turiu derintis prie stiliaus, kuris
įprastas toje sferoje. [...]
– Internetine kalba persiima ir literatūra? Daug pavyzdžių, kai rašytojai ant savo socialinių tinklų profilių „sienos“ rašo ištisus romanus arba leidžia knygas, sudarytas iš
socialiniuose tinkluose skelbtų žinučių.
– Taip, nauji žodžiai iš literatūros tekstų gali „emigruoti“
į bendrinę kalbą, tačiau internetinio žargono žodžiams paprastai tai nebūdinga – jie per daug žaismingi, ir tai trukdo
tapti neutraliems. Bet vienas kitas žodis vis dėlto prasibrauna į bendrinę kalbą. [...]
Dar atsirado nauja atsisveikinimo forma – „iki ryšio“.
Anksčiau sakydavome „iki pasimatymo“, „iki susitikimo“,
turėdami omeny vizualinį kontaktą. Naujajai atsisveikinimo
formulei jau dvidešimt metų, ir ji taip įsitvirtino, kad tik puristai begali ją neigti.
– Įdomu, kad jūs – memų, internetinės kalbos tyrinėtojas –
taip atsargiai vertinate frazę „iki ryšio“!
– Aš net šypsenėlių beveik nenaudoju! (Juokiasi.) Reikalas tas, kad nuolat turiu būti stebėtojo pozicijoje: jei pernelyg
pasiduočiau visoms naujovėms, nustočiau pastabumo, atšiptų žvilgsnis.
– Vaikams sunku suvokti sudėtingas literatūros kūrinių
kalbines konstrukcijas, ten juk visiškai kitokia kalba, nepanaši į interneto. Kaip sudominti vaiką skaitymu?
– Reikia patiems skaityti, aptarinėti, domėtis vaikų skaitymu. Reikia sudaryti sąlygas, kuriomis ši veikla taptų įdomi.
Jei šeimoje įprasta aptarinėti suaugusiųjų pažiūrėtus filmus,
perskaitytus romanus, tai patraukia ir vaiką, jam irgi norisi dalytis. Būtina su mažais vaikais daug drauge skaityti ir
neperleisti šio užsiėmimo auklei. Tėvai, nerandantys laiko
paskaityti savo vaikui, daug praranda. Bendras juokas ir
knygos išgyvenimas, man atrodo, labai suartina. Savo vaikams aš daug skaičiau, anūkams, suprantama, mažiau laiko
lieka, bet su jais aš daug šnekuosi, o tai kalbos atžvilgiu,
man regis, irgi naudinga (juokiasi).
– Kokia jums regisi rusų kalbos ateitis, tarkim, po 5–10
metų? Ar šnekėsim angliškai ne blogiau nei rusiškai kaip,
pavyzdžiui, Olandijoje?
– Rusų kalbos stiprybė paremta visų pirma didžia rusų literatūra, kuri visai šiuolaikiškai toliau plėtojama, ir, antra,
didžiule mase tingių jos vartotojų, kurie niekada neišmoks
jokios užsienio kalbos. Šiuo atžvilgiu Olandijos likimas
mums negresia. Problemų rusų kalbai gali kilti nebent atskirose vartojimo sferose. Pavyzdžiui, mokslininkai dažnai pereina prie užsienio kalbos, nes taip patogiau. Arba norėdami
padauginti savo skaitytojų rašo angliškai. Rusų kalbos pranašumas, daugelio nepasitenkinimui, tas, kad ji gyvai įsilieja
į bet kurią sferą, pavyzdžiui, internetą: baisioji „padugnių“
šneka ir jos šalininkai jame kuo puikiausiai gyvuoja. O pagal internetinių puslapių skaičių pasaulyje esame antri treti,
žinoma, smarkiai atsilikdami nuo anglų kalbos, bet vis dėlto.
Kalba keičiasi, ir tai požymis, kad ji gyva.
www.culture.ru
Vertė Reda Vegelevičiūtė
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Belaukiant Becketto
Samueliui Beckettui priklauso citata „kiekvienas žodis
yra nebūtina dėmė tylai“. Kalbama, kad Oksfordo žodyną padėjo sudaryti amerikiečių karininkas kalinys, kuris
pakeistu adresu siuntė kiekvieno žodžio etimologijas žodyno sudarytojui. Istorija nuosekli, stebinanti ir kupina
sutapimų, kaip ir pats Oksfordo žodynas arba pati kalba. Miltonas ir Joyce’as mėgo kurti žodžius, Šekspyras
sugalvojo daug naujų, anglų kalboje anksčiau nevartotų
žodžių. Ne vienam rašytojui Beckettas tapo mirtinu įkvėpimu, ne vienas jautė priklausomybę nuo jo parašytų žodžių.
Becketto prozos kūrinio pavadinimas Ill Seen Ill Said
skamba panašiai kaip Šekspyro All’s Well That Ends Well
(„Viskas gerai, kas gerai baigiasi“). Jame Beckettas rašo:
„Virš sąmojo bedugnės vaizduotė skleidžia savo liūdnus
sparnus.“ Becketto kūryba nėra rašymas, kuriam reikalingas įkvėpimas; rašytojas sakė, kad vaizduotė yra sunkus ir sekinantis darbas. Jo vaizduotė kartais apibrėžiama
kaip defektas ir pati reikalauja būti įsivaizduota. Ir net jeigu vaizduotė būtų baigtinė, jai išnykus vis tiek nedingtų
užduotis įsivaizduoti. Vieną iš savo trumpų prozos tekstų
autorius pavadino Imagination Dead Imagine. Ar galime
įsivaizduoti, kas būtų, jeigu vaizduotė mirtų?
Becketto kūryba yra būties analizė: ir jo poezija, ir pjesės, ir proza yra filosofiškos savo esme. Jo kūriniuose siekiama suprasti pasaulį, suvokti, kas apskritai yra pasaulis
ir ką jis reiškia, kas kuria pasaulį, kaip jame gyventi ir kur
dar, jei ne jame, gyventi. Žmogus Becketto pjesėse dažnai
vaizduojamas išrautas iš buities aplinkybių, tarsi pakabintas tarp pasaulio ir anapusybės, keliantis sau klausimus,
į kuriuos rasti atsakymai priverčia jį jausti dar didesnę
absurdo naštą.
Becketto gyvenimas buvo uždaras ir paslaptingas. Nenorėjo duoti interviu ir bendrauti su žiniasklaida, tačiau
progresyvia komunikacija galima laikyti pjesių, prozos,
poezijos rašymą, dėstymą universitete ir spektaklių statymą. Ypač atsargiai rinkdavosi pokalbių partnerius, turėjo
mažai draugų, kalbėdamas laikėsi žodžio švaros taip pat
kaip ir rašydamas. Sakoma, kad žmogaus oda rodo jo santykį su pasauliu, – Beckettas greičiausiai buvo apsitvėręs
tvirta siena, o galbūt net jautė antagonizmą, nes jo ligos

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

istorijoje daugybė odos negalavimų. Ir juos sukėlė tikrai
ne Airijos klimatas, nes šioje šalyje jis jau nebegyveno.
Daugelis jo kūrinių persmelkti dalijimosi iš savęs pasaulėjauta. Romane „Malonas miršta“ jis rašo, kad „viskas
dalijasi iš savęs“. Stebėtojo ir stebimojo vaidmenys
Becketto kūriniuose nuolatos kinta, o pats rašantysis teigia, kad nėra visagalis kitų dviejų stebintysis. Dažnai jo
eilėraščiai baigiami bėgimo nuo griaunamo pasaulio detalių, smurto, perversmų idėja. Po karo Beckettas buvo
Raudonojo Kryžiaus savanoris, dirbo sugriautame Normandijos miestelyje. Kai kuriuose eilėraščių fragmentuose jaučiamas palaipsnis stebėtojo „išblukimas“.
Ilgą laiką rašytojas jautėsi nepripažintas – tada, kai
pirmąjį jo prozos kūrinį atmetė keliasdešimt leidyklų,
kai paskelbė eilėraštį Whoroscope ir už jį gavo vos dešimt svarų, kai pirmojo poezijos rinkinio nepirko nė artimi draugai, nes tas eiles jau buvo skaitę, ir galiausiai
tada, kai rinkinys Echo’s Bones nesulaukė recenzijų. Iš
to greičiausiai gimė Krepo frazė „parduota septyniolika
egzempliorių“ („Paskutinė Krepo juosta“). Pripažinimo
Beckettas sulaukė jau įgijęs universiteto dėstytojo darbo
patirties, peržengęs prancūzų kalbos barjerą emigracijoje,
po Antrojo pasaulinio karo.
O kaip radijas? Kas jis yra tada, kai jo klausomės?
1933 m. futuristų manifeste La Radia Marinetti savaip
atsako į šį klausimą – radijas yra utopija, jo nėra jokioje vietoje. Radijo galia yra dislokacija. Ir kokia radijo
prasmė, jei kasdien nustatytu laiku toje pačioje laidoje
leidžiama ta pati muzika? Ar radijo pagrindas yra nuolatinis pasikartojimas? Kaip Krepo juostos arba atkartojamas
mitas?
BBC radijas buvo pagrindinė Becketto kūrinių populiarinimo priemonė ir galiausiai 6–7 praėjusio amžiaus
dešimtmetyje jie buvo pripažinti anglakalbių kultūroje.
Beckettui, kaip „proto interjero“ rašytojui, radijo sklaida
idealiai tiko. BBC Trečioji programa nuolatos transliavo
adaptuotas Becketto radijo pjeses ir kitus kūrinius (pjeses
teatrui, prozą ir net poeziją); klausytojų auditorija buvo
gerokai didesnė negu jo skaitytojų ar teatro žiūrovų. Visa
tai liudija BBC archyvai, laikomi Berkšyro rašto archyvų
centre.

Beckettas turėjo ambicijų mokytis Maskvoje. 1936 m.
jis parašė laišką kino režisieriui Eizenšteinui, išreikšdamas norą kurti nebylųjį kiną. Ko gero, tai jo pjeses būtų
priartinę prie kinematografijos. Atrodo, kad Becketto pjesės skirtos tiktai balsui, o kūnas iš jų pašalintas, izoliuotas
nuo balso, nuo kalbos aparato (vienintelė Becketto mėgstama sporto šaka buvo šachmatai, jis žaisdavo su Marceliu Duchamp’u ir Alberto Giacometti). Tačiau skaitant
jo televizijos pjeses ir apsakymus tenka pakeisti nuomonę, nes juose jau yra kameros žvilgsnis, būdingas dviem
paskutiniams Becketto kūrybos dešimtmečiams. 1964 m.
pastatytas filmas apie darbus teatro scenai ir kino aikštelei sutampa su nebyliojo kino atgimimu pakilus antrajai
modernizmo bangai.
Norint nagrinėti Becketto prozą neišvengiamas atspirties taškas yra poezija, nes pirmiausia Beckettas susiformavo kaip poetas ir tik paskui – kaip dramaturgas.
Rašytojo karjerą jis pradėjo ir baigė kurdamas poeziją, o
savo dramaturgiją pavertė poezija. Pirmieji Becketto poezijos laimėjimai buvo vertimai. Kiek rašė poezijos, tiek
ir jos vertė. Savo eilėraščius vertė iš prancūzų kalbos į anglų, taip pat vertė ir kitus poetus: Dantę, Racine’ą, Keatsą,
Hölderliną, Rimbaud, Eluard’ą, Apollinaire’ą, Montalę.
Atrodytų, kad Beckettas girdėjo dramą taip pat, kaip
girdėjo poeziją, – neskubriai žaidžiančią su garsu, kol pasiekiama neįveikiama tyla. Dramaturgijoje jis atsisakė to,
ką vartojo poezijoje, – archajiškų žodžių (senovinių vietovardžių, ligų pavadinimų). Regis, jo pjesėse laiko, šalies,
miesto erdvės koordinatės visai išsitrynė ir liko absoliučiai tyras žodis ir jo garsinė išraiška. Garsas, iškeliantis
dramos galią iš žodžio. 1937 m. laiške draugui Axeliui
Kaunui Beckettas rašė, kad „kiekvienas žodis kalboje turi
gręžti skylę, kol tas, kuris tyko už jos, kad ir kas būtų –
viskas ar niekas, pradės skverbtis“. Jis manė, kad poezija,
kurioje nepaisoma eilėdaros paradigmų, yra tarp maišto ir
maldos. Paskutinis Becketto eilėraštis – What is the Word
(„Kas yra žodis“). Jį skyrė aktoriui ir pedagogui Josephui
Chaikinui.

– Austė Giedra –
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Žaidimas kaip laimės oazė
Eugen Fink. Laimės oazė: esė apie žaidimo ontologiją.
Vertė Rūta Jonynaitė. V.: Apostrofa, 2018. 115 p.
Eugeno Finko knyga „Laimės
oazė“ yra skirta žaidimo problemai filosofiškai aptarti. Galima teigti, kad Finko filosofijoje
žaidimas tapo viena svarbiausių
temų. Finkas žaidimą nagrinėjo
ir kaip pamatinį žmogaus būties
fenomeną, ir kaip kosminį pasaulio simbolį. Jis pratęsė klasikinėje
filosofijoje nuo seno gvildentą temą. Herakleito žaidžiančio vaiko
įvaizdis buvo svarbus kosminės
žaismės simbolis, taip pat Friedricho Schillerio svarstymai
apie meno ir žaidimo panašumus dažnai buvo naudojami
estetinėse meno teorijose. Nietzschė žaidimą susiejo su kosminės būties tapsmu ir parodė, kad pasaulis gali būti suprantamas kaip apoloniško ir dionisiško pradų žaismas. Olandų
kultūros istorikas ir teoretikas Johanas Huizinga knygoje
„Homo ludens“ (1938) teigia, kad žaidimas yra būtinas bet
kurios kultūros elementas. Savo idėjas jis pagrindžia plačia
kultūrologine medžiaga iš įvairių kultūros sričių. Finkas
savo knygose rašo apie šiuos žaidimo aspektus siekdamas
sistemiškai apmąstyti juos per fenomenologinės filosofijos
prizmę. Vienoje iš populiariausių savo knygų „Nietzschės
filosofija“ (1960, ji išversta į daugelį kalbų) jis aptaria žmogišką ir menišką žaidimą kaip esminę pasaulio universumo
sąvoką. Filosofinei antropologijai skirtoje knygoje „Pamatiniai žmogaus būties fenomenai“ (1979) jis žaidimą apmąsto šalia mirties, meilės, darbo ir kovos fenomenų. Knygoje
„Žaidimas kaip pasaulio simbolis“ (1960) kosminę žaismę
nagrinėja kaip išorinio tikslo ir pagrindo neturinčią sklaidą.
Kosminė žaismė, jo manymu, yra be prasmės ir plano egzistuojanti kosminė visuma, kurios esminiai bruožai atsispindi
žmogiškame žaidime. Kuo išskirtinė Finko knyga „Laimės
oazė“? Ji išsiskiria paprastumu ir prieinamumu skaitytojui.
Ją galima skaityti net ir be nuodugnesnio filosofinio konteksto išmanymo. Joje sistemiškai pateikiami svarbiausi žaidimo
bruožai. Visa tai reikia pabrėžti, nes Finko filosofija šiaip jau
nepasižymi aiškumu ir sistemiškumu. Jis dažnai dėl to sulaukia priekaištų. Knyga „Laimės oazė“ yra sėkminga išimtis.
Šios knygos pagrindas yra radijo eteryje skaitytos paskaitos. Koks gi yra šios nedidelės knygelės turinys? Pirmiausia
pateikiamos paskaitos apie žaidimo ontologiją. Papildomai
spausdinama paskaita apie žaidimo ir šventės santykį. Pabaigoje kaip priedas pridėtas Arūno Sverdiolo straipsnis „Žmogaus žaidimas, pasaulio žaismė“.
Pirmiausia Finkas siekia pademonstruoti, kuo skiriasi
filosofinė žaidimo samprata nuo kasdienio jo supratimo.

Žaidimą pažįsta visi, nes visi vienaip ar kitaip turi žaidimo
patirties. Tačiau žaidimas paprastai yra traktuojamas kaip
kažkas nerimto, kaip pabėgimas nuo darbų ir atsakomybės.
Įdomu, kad tokią žaidimo sampratą savo svarstymuose apie
kultūros esmę pateikė ir Antanas Maceina. Studijoje „Kultūros tragizmas“ (1949), kuri buvo parašyta pokaryje gyvenant
Vokietijoje, Maceina teigia, kad kultūros žaismas yra rimtumo paneigimas: „Kiekvienas kultūros kūrinys netrukdomai
gyvena vaizduotės pasaulyje. Todėl šia prasme kiekvienas
kūrinys išsivaduoja iš apsisprendimo rimtumo ir virsta savotišku žaismu. Kultūrą žmogus kuria žaisdamas. Tačiau šitame žaisme kaip tik glūdi kultūros tragizmas.“ Toks kultūros
žaidybinės prasmės nuvertinimas yra susijęs su maceiniška
kultūros esmės samprata. Kultūra, pasak Maceinos, yra netikra. Ji neturi savyje nei gamtinio, nei religinio tikrumo ir
todėl pasmerkia žmogų tragiškam egzistavimui. Finkas eina kitu keliu ir, priešingai nei Maceina, siekia reabilituoti
žaidimo žaismingumą ir atmeta jo supriešinimą su rimtumu
bei atsakingumu. Šiuo požiūriu žaidimas negali būti laikomas vaikišku užsiėmimu. Žaidimas yra pamatinis žmogaus
būties fenomenas, kuris apima ir persmelkia visus kitus.
Žaismės esama kovoje, meilėje, darbe ir net mirtyje. Visas
žmogaus gyvenimas, pasak Finko, yra tikslų siekimas, o šie
savo ruožtu yra susieti su galutiniu tikslu – palaima arba eudaimonia. Tačiau siekdamas šių tikslų žmogus suserga savotiška „futurizmo“ liga. Jis nebemoka džiaugtis dabartimi.
Žaidimas nepaklūsta šiai ateities tikslų logikai. Žaidimas reikalauja stabtelėti ir būti dabar. Būtent todėl žaidimą Finkas
vadina laimės oaze: „Palyginti su gyvenimo eiga ir jos neramia dinamika, jos miglotu abejotinumu ir vis tolyn genančiu
nusistatymu į ateitį, žaidimui būdinga rami „dabartis“ ir savipakankama prasmė – jis panašus į stojusios laimės „oazę“
mūsų nuolatinio laimės siekio ir tantališkų paieškų dykynėje“ (p. 27). Žaidimui būdingas imanentinis tikslingumas,
pasitenkinimas savimi, vientisa veiksmo prasmė. Žaidimas
žaidžiamas ne dėl ko nors, bet dėl paties žaidimo.
Kokie yra pagrindiniai žaidimo elementai? Finkas pateikia
svarbiausius. Pirma – žaidimo nuotaika. Žavėjimasis menamąja dimensija ir mėgavimasis pačiu žaidimu. Antra – žaidimo prasmė. Žaidimas negali būti apribotas vien fiziniais
judesiais. Šie judesiai turi turėti prasmę. Trečia – žaidimas
negalimas be žaidimo bendruomenės. Žaidimas yra žaidimas vieno su kitu. Jis yra žmogiškos bendrystės forma. Ketvirta – žaidimą steigia ir palaiko tam tikras suvaržymas. Jam
reikalinga susaistanti tvarka. Žaidimas negalimas be žaidimo taisyklių. Penkta – žmogaus žaidimui reikia žaislų. Žaislo esmė yra susijusi su magišku virsmu. Kasdienės tikrovės
daiktas žaidime atsiskleidžia kaip turintis kitą, paslaptingą
realybę. Šešta – žaidėjui yra būdingas esminis dvilypumas.
Žaidimas reikalauja iš žaidėjo vaidinti tam tikrą vaidmenį:
„Žaidimo pasaulio modelyje pats žaidėjas kaip šio „pasaulio“ kūrėjas pasislepia, jis pranyksta savame kūrinyje, vai-

dina savo vaidmenį, apsuptas to žaidimo pasaulio daiktų
ir žaidimo pasaulio bendrininkų. Trikdo čia tai, kad šiuos
žaidimo pasaulio daiktus mes įsivaizduojame kaip „tikrus
daiktus“, kad netgi galime kas kartą laikyti juos tai tikrove,
tai regimybe“ (p. 38). Septinta – tikrovės ir regimybės susipynimas yra esminis žaidimo bruožas. Žaidimui yra reikalingas realių daiktų pagrindas ir menamas žaidimo tikrovės
pobūdis negali būti paaiškintas vien subjektyvia vaizduote.
Žaidimas atveria esmines pačios tikrovės galimybes.
Aiškindamas žaidimo menamos tikrovės kilmę Finkas
žaidimą susiejo su simboliniu veiksmu ir švente. Šią temą
studijoje „Grožio aktualumas. Menas kaip žaidimas, simbolis ir šventė“ vėliau plėtojo Hansas-Georgas Gadameris.
(Ši knygelė yra išversta ir į lietuvių kalbą.) Reikia pažymėti, kad Finko svarstymai apie žaidimo ir šventės sąryšį yra
prisodrinti empirinių pavyzdžių, kurie paprastai būdingi
ne filosofijos, bet kultūrinės antropologijos tekstams. Tekste „Žaidimas ir šventė“ Finkas pažymi žaidimo santykį su
kūniškai jusliška veikla. Tai būtina nuoroda norint suprasti
daugelį sportinių žaidimų. Įdomu, kad Vosyliaus Sezemano
„Estetikoje“ (1970) žaidimas taip pat apmąstomas siejant su
kūniška veikla ir vaizduote. Žaidimo pavyzdį Sezemanas
pasitelkė aiškindamas meno atsiradimą ir kūrybinį naujų tikrovės galimybių atskleidimą. Apmąstydamas žaidimo sąryšį su kultu Finkas pateikė įdomią kaukės vaidmens analizę.
Kaukė nėra skirta apgauti ar sukurti iliuziją. Kaukė demonstruoja, kaip netikrovė virsta tikrove, kaip tame, kas netikra, apsigyvena tai, kas aukščiau tikrovės. Finko teigimu,
„žinojimas, kad kaukė, žaidimas, vaidinimas ir scena tėra
regimybė, nepanaikina ir nesugriauna vaidybos intencijos,
„nepalaužia“ tikėjimo, jog tai yra būtis. Priešingai, būtent
žinojimas, jog tai regimybė, ir yra sąlyga, kad galėtų nušvisti
simbolis“ (p. 68).
Finkas išplėtė žaidimo filosofinę koncepciją. Žaidimą jis
suprato ne tik kaip pavyzdį, galintį paaiškinti meno arba kultūros egzistavimą, bet ir kaip žmogaus bei pasaulio visumos
simbolinį sąryšį. Kokia, pasak Finko, yra svarbiausia filosofinė žaidimo prasmė? Iš daugelio paminėtų pavyzdžių aiškėja,
kad svarbiausias žaidimo bruožas yra tikrovės ir netikrovės
dvilypumas. Finkas atmeta metafizinės filosofijos pretenzijas atrasti tikrą tikrovę, kurios filosofai ieško anapus regimybės. Žaidimo fenomeno analizė atskleidžia, kad tikrovės
ir fikcijos dualizmas yra tik tariamas. Regimybė ne paneigia
tikrovę, bet savo regimumu atskleidžia esmines tikrovės galimybes. Žaidimas atsiranda kaip atvirumas galimybėms ir
būties pilnatvės siekimas. Suprasti pasaulio visumos prasmę
galima tik dalyvaujant pasaulio visumos žaismėje, būnant
čia ir dabar. Žmogiški žaidimai simboliniu būdu atskleidžia
kosminės visumos žaismą.

– Dalius Jonkus –

Internetas ar lazda
Visai ne visagalis tas internetas su savo gūglais ir kitais
prajovais. Daug, net labai daug ko negaliu jame surasti. Ko
reikia, beveik niekada nerandu. Štai reikia surasti tokio Wacławo Korabiewicziaus nuotrauką jaunystėje – nėra, nors imk
ir važiuok į Varšuvą dėl jos.
O jei randu, tai ko nereikia (to paties W. Korabiewicziaus
nuotrauką senatvėje), bet ko reikėjo arba dar reikės. Ko man
ateityje reikės, ne visada žinau, tik čia ir dabar, aš juk ne
Dievas ir net ne angelas koks, tik ieškantis ir nepatenkintas
dėl to, kad neranda greitai, žmogus.
Taip, taip patogu, greita, informatyvu, glausta, ne visada
teisinga ir tikslu, bet efektyvu. Skubančiam, neturinčiam laiko, su išmaniuoju telefonu delne pats tas visos medijos ir dar
daugiau viename ir greitai.
Dabar toks gyvenimo tempas. Čia man mano vidinis balsas atidunda ar dar koks šizofreniškas dėdė pataria iš kažkur,
iš de profundis, iš mano vidurių.
Nežinau, kas tampo tą gyvenimą ir koks jo tempas, bet
norisi stabdyti.
Ką stabdyti?
Viską stabdyti, žmones, mašinas, internetą, žemę, po velnių, norisi stabdyti. Kur visi lekiam, kaip kokie „Tomahawkai“ į Basharo al-Assado cheminį taikinį Dumoje.
Ar mes jau nebe rūpintojėlių žemė, ar mes dabar jau išmokom susirūpinti greitai? Įsivaizduojate kas nors skubantį rūpintojėlį, tokį pasikėlusį padurkus ir skuodžiantį per laukus
ir šunkelius, anot Gintaro Beresnevičiaus, „vieną iš mentaliteto sudedamųjų dalių“?
Reikės kreiptis į pažįstamą tautodailininką ir užsisakyti
skubančio rūpintojėlio skulptūrėlę. Pasidėsiu ant darbastalio

ir skubėsiu dar labiau, jeigu jau rūpintojėlis pakilo iš savo
kryžkelės.
O jeigu lėčiau, mažiau, ramiau vos, vos, kaip seniau, kaip
labai seniau?
Štai iš vienos damos, ką damos – poetės, dramaturgės ir
rašytojos Gabrielės Giunterytės-Puzinienės (1815–1869)
dienoraščio puslapių lėtai, gracingai, su pasakotojo ir stebėtojo talentu liejasi lėtas gyvenimo vaizdinys (cituoju iš
atminties): „...vasaros pradžia, mes kaime Dabraulėnuose,
sėdim po šimtamete liepa ir valgom rūgpienį su rupia rugine
duona, kalbamės, skaitome gautus laiškus ir laikraščius iš
Paryžiaus...“ Seniau laiškai kaimynams buvo gabenami raitelių, o ne vienu paspaudimu.
Ir įsivaizduoju dabar sėdinčius prie lėkščių, vienoj rankoj
šaukštas, kitoj „Samsung“ ar „Huawei“, ir bendraujam su
eteriu ir jame pasklidusiais nematomais mūsų „draugais“ iš
fb ar tviterio, ar dar kokių internetinių pasviečių. Telefoną
padedame tam, kad atsikąstume rupios ruginės duonos. Ir vis
siunčiam laiškus, žinutes, nuotraukas su rūgpieniu, duonos
rieke vienu paspaudimu.
Gal reikia sugrįžti prie dendiškų lazdų lazdelių vyrams ir
šelmiškų skėčių moterims? Tada juk tektų bent jau iki transporto priemonės lėčiau eiti, ką ir kalbėti apie pasivaikščiojimą gatve, parku (ar tokių pasivaikščiojimų dar išliko?).
Bet su tom lazdom, žiūrėk, kaip dabar yra. Kad ir tos vadinamosios šiaurietiškosios – jos visai neskirtos lėtai eiti. Kur
tau, pasižiūrėk, kokia aštuntą ar devintą dešimtį įpusėjusi
močiutė prašvilpia pro šalį su šiaurietiškosiomis lazdomis
ne kaip panelė, o kaip kokia gazelė iš tos „Cemio Gemzės“
reklamos, kur Linas Kunigėlis greitakalbe pasakoja apie

ją ir naudą sąnariams. Nepavysi, būtų bateliai su gilesniais
protektoriais, tai dar į išsižiojusią burną pritaškytų pelkės
vandens su visokiomis bakterijų ir bacilų kolonijomis, apnuodytų dar.
Šiandien jau ir lazdos paskirtis yra suteikti greitį ar pagreitį ar bent jau tam, kad neatsiliktumei nuo skubančiųjų. Kur?
Kartais tas skubėjimas asocijuojasi su Cezario Graužinio
režisuoto spektaklio „Drąsi šalis“ personažu, kuris ir po mirties, karste, dar dirba, skuba. Kur?
Čia jau kitas klausimas. Sunkus ir neįmanomai sudėtingas.
Anądien vieno pažįstamo paklausiau: „O kur tu skubi?“, atsakė: „Niekur“ ir nuskubėjo nemažindamas greičio. O kam skubėti tada? Klausimo neišgirdo, nes jau buvo nutolęs tiek, kad
nebereikėtų atsakinėti į tokius įtartinus klausimus. Juk būčiau
klausęs dėl lazdos, ar nereikėtų grąžinti jų kartais į madą? Tai
štai, prisėdau po pusamže liepa miesto aikštėje, nes dvaro su
šimtametėmis liepomis neturiu, juk XX amžiaus žemės reformos dvarus beveik sunaikino. Galvoju, ką rinktis – lazdą
ar internetą. Pasitikrinau telefone, veikia „vaifajus“, vai vau,
kaip gerai, nes čia palanki erdvė internetui pasirodo esanti.
Įsivedžiau į „Google“ paiešką žodį „lazda“. Akimirksniu surado 980 000 paieškos rezultatų, per 0,53 sekundės dalį.
Dabar kol išsiaiškinsiu internete apie lazdą ir jos galimybes stabdyti skubančiuosius, niekur jau neskubėsiu, kol turiu
internetą ir neturiu net šiaurietiškųjų lazdų, neskubėsiu.
Bet kas ten taip barška? Ogi rūpintojėlis skuba aikštės pakraščiu su šiaurietiškosiomis lazdomis, su besiplaikstančiais
apie basas kojas padurkais. Negi tai jau įvyko?

– Jonas Kiriliauskas –
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Seni, davai, išsigelbėjam

Nuogumo spąstai

Mokslininkai įrodė, kad kai žmogus pradeda sakinį
žodžiais: „Mokslininkai įrodė, kad...“, tai jis pisa protą.
Dažniausiai tiesiog nori iškišti savo nuomonę kaip
faktą.
Išgalvotas vardas realiam asmeniui: Irena (prieš dvejus
metus tai buvo populiariausias moteriškas vardas Lietuvoje). Radau ją per tinderį. Kai pirmąsyk mylėjomės,
ji paprašė manęs įkišt pirštą jai į užpakaliuką. Niekad
nebuvau to daręs. Nesu kunkuliavęs entuziazmu tokiam
veiksmui. Labai nustebau supratęs, kad per sienelę,
skiriančią makštį nuo tiesiosios žarnos, galiu pirštu jausti
savo penį jos vaginoje.
Pakrutinau pirštą ir uždainavau Adelės „Hello from
the other side“. Abu pradėjom žvengt taip, kad trumpam
užmiršom patį aktą.
Man tai yra vienas stipriausių įrodymų, kad juokas
gelbsti. Juk yra ta įtampa prieš kiekvieną sueitį su nauju
žmogumi. Nesi tikras, kaip turėtum žaisti, kas patinka
kitam, kaip nesusimauti. Šiurkščiai ar švelniai? Palengva ar greitai? Subtiliai ar tiesmukai? Márquezas knygoje
„Šimtas metų vienatvės“ šį jaudulį apibūdino kaip šaltį
viduriuose.
Juokas. Tą akimirką atsirado tokio lengvumo ir jaukumo. Įtampa išsisklaidė, liko tik švelnus džiaugsmas.
Aktas tapo žaidimu. Juokas išgelbėjo, išlaisvino.
Po mano sukelto gaisro mūsų šeimai atrodė, kad namų Jolitos Puleikytės piešinys
netekome visam laikui. Netikėjome, kad bus įmanoma
atstatyti namus. Mano veidas buvo nusvilęs ir ištinęs taip, kad mama atėjusi aplankyti
pirmą kartą iš pradžių nepažino ir praėjo pro mano lovą. Pirmi jos žodžiai buvo: „Jei
dar kartą taip padarysi, lupt gausi.“ Brolis, gavęs laisvadienį, su kario uniforma atvyko į
ligoninę ir pasakė: „Žinai, aš artileristas, bet tu savo sąskaitoj jau turi daugiau sunaikintų
objektų nei aš.“ Mes juokėmės. Ir galbūt būtent tai padėjo išgyventi.
Bičiulis pasakojo, kad pirmą savaitę gyvenant naujame kotedže jis pasakojo savo
mylimajai anekdotą. Jai jis nepasirodė juokingas. Bet baigus pasakoti jie išgirdo juoką
palėpėje. Tylomis susižvalgė ir iškvietė policiją. Šis bandymas juokauti išgelbėjo juos
nuo vagies.
Sykį lankiausi Panevėžio moterų kalėjime. Ten gan daug moterų sėdi už prekybą
narkotikais. Bendravau su viena čigone vardu Aliona. Ji man pasakė: „Teisėjas taip ir
sako: „Aliona, mes tave sodinam ne dėl to, kad tu pardavinėji, o dėl to, kad pardavinėt
nemoki.“ Kalbėdama ji ir pati juokėsi. Ir stebėdamas ją juokiantis pagalvojau, kad jei
žmogus gali juoktis, vadinasi, ne visos laisvės yra atimtos.
Man artimi Terry Pratchetto žodžiai: „Kartais geriausia nusijuokti, nes kitu atveju gali
išprotėti.“ Kai gulėjau durnyne, užsiminiau apie juos savo psichiatrui. Jis tarė: „Bet tu
supranti, kad tau jau nebegalioja šitie žodžiai?“ Bet man regis, kad net beprotis visuomet
gali išprotėti dar labiau.
Viktoras Franklis, rašydamas apie koncentracijos stovyklą, teigė, kad išgyveno tie, kurie juokėsi. Juokas gali atrodyti kaip labai nenormali reakcija į koncentracijos stovykloje
vykstančius dalykus. Bet nenormali reakcija į nenormalius dalykus yra visai normalu.
Prie mano namų yra vaikų darželis. Sykį eidamas pro šalį girdėjau, kaip susipažįsta du
vaikai. Vienas pirmų klausimų, kuriuos uždavė kažkuris iš jų: „O tu gerietis?“ Manau,
kad čia galime kai ko pasimokyti. Kitą kartą eidamas pro šalį išgirdau, kaip vienas berniukas šaukia kitam: „Martynai, tu pedikas!“ Manau, kad ir čia galime kai ko pasimokyti.
Manau, kad Jėzus, Mahometas, Buda ir kiti iš tos gaujos tikrai skaldė prikolus. Ir man
atrodo, kad tai turėjo būti nuostabūs bajeriai, tiesiog dieviški. Tik tuo metu niekam iš
metraštininkų neatrodė svarbu užrašyti tuos dalykus. O gaila. Yra daug kanoninių ir
apokrifinių evangelijų „pagal...“ Galėtų būti bent viena evangelija „paprikolu“.
Tikiu, kad juokas gelbsti. Kadaise nusipirkau vibratorių ir visur su savim tampiausi.
Juoko dėlei. Jis mane išgelbėjo ir stojant į vaidybą akademijoje. Per etiudą, kurį rodžiau,
komisijos nariai sėdėjo akmeniniais veidais. Suprantu juos – neutrali išraiška yra taktika. Kad stojantysis nesuprastų – gerai ar blogai. Šešerius metus sukdamasis scenose
su literatūra, performansais ir kt. buvau pripratęs prie publikos reakcijos. Tas komisijos
neutralumas žudė. Etiudui įpusėjus išsitraukiau vibratorių ir padėjau ant žemės. Įjungtas
jis sukasi. Išgirdau, kaip komisijoje keli žmonės nusijuokė. Buvau išgelbėtas, galėjau už
to užsikabinti ir tęsti. Galiausiai įstojau.
Dirbdamas už baro pastebiu, kad juokas padeda išvengti begalės konfliktinių situacijų.
Išgelbsti. Vienas mano kiemo draugas pasakojo, kad naktį pripiso kaip paršas ir myžo
ant krūmų prie kažkokio daugiabučio. Kažkoks marozas jam pradėjo šaukt: „Ką tu
myži ant mano namų?“ Tada anas jam atsakė: „Seni, ką, tu krūmuose gyveni?“ Jie abu
nusižvengė ir marozas tik nusitręšė cigaretę, pizdy nedavė.
Pro jau minėtą darželį sykį ėjau vakare. Tėvai važiavo pasiimti vaikų. Iš vienos mašinos
išlipo be galo orus ponulis. Veide išraiška „esu labai svarbus“. Ėjo darželio kiemu įėjimo
link. Pro šalį bėgo du vaikiukai. Vienas bėgdamas klausia: „Kas čia toks?“ Kitas nesustodamas atsako: „Kažkoks šikalas.“ Tai buvo stebuklas matyti, kaip subliūško visas
orumas ir vertė. Priminė pasaką, kurioje tik vaikas išdrįso pasakyti, kad karalius nuogas.
Išsigelbėsim juokdamiesi. Kalbėjau su draugu, baigusiu filosofiją. Sakiau: „Žmonės
teigė, kad pasaulį išgelbės gėris, grožis, dar kažkas... Man atrodo, kad pasaulį išgelbės
juokas.“ Jis akimirką patylėjo ir atsakė „Žinai... ne. Bet kai suprasim, kad pasaulio niekas neišgelbės, juokas mums labai padės.“
Baigdamas: mokslininkai įrodė, kad šis kūrinys nuostabus. Ypač pirmasis jo sakinys.

Priminė apendikso operaciją prieš penkiolika metų.
Operacinėje uždėjo kaukę, pradėjo narkozę. Prieš atsijungdamas pamačiau save iš viršaus, gulintį ant operacinės stalo po apskritom lempom, jodu išteptu pilvu. Per
spektaklį atrodė, kad neveikiu, tik stebiu. Kūnas juda erdvėje ir atlieka veiksmus. Nėra sąmoningo proto srauto.
Scenoje nejaučiu skausmo. Tik kitą dieną pamačiau, kad
pasikardamas dar ir abudu kelius nusibalnojau.
Ar lengviau apsinuoginti, kai stebi pažįstami, ar tai atlikti priešais pirmą kartą matomus žmones? Pirmasis mano
vaidmuo – spektaklyje pagal Saros Kane pjesę „Apvalytieji“. Veikėjas Robinas pirmoje savo scenoje visiškai apsinuogina, o kitoje – pasikaria ant moteriškos palaidinės.
Kiekvienas pasirodymas scenoje yra savotiškas stresas.
Nuo streso, kaip ir nuo šalčio, susitraukia bybys. Gal dėl
to, kad kraujas suteka į kojas, kad galėtum bėgti. Stovėjau
užkulisiuose ir laukdamas savo nusirengimo scenos bandžiau susijaudinti. Jei šalia nebūtų buvę kitų aktorių, gal
būčiau net šiek tiek patampęs. Bet čia sukyla abejonė – jei
persistengčiau ir į sceną įbėgčiau su palapine kelnėse...
Mano vaidmuo – antraeilis, kelios scenos, spektaklis rodomas retai. Tai, kas nutinka, yra visai nesvarbu vertinant
apskritai. Vertinant apskritai, tai, kas nutinka bet kurio
vieno iš aštuonių milijardų žmonių gyvenime, yra visiškai
nesvarbu. Bet nė vienas iš mūsų juk apskritai nevertina savo gyvenimo. Savąjį vertiname su ypatingu išskirtinumu.
Po savaitės galvojau apie nuogumą. Apsinuoginti sunku ir prieš pažįstamus, ir prieš nepažįstamus veidus. Bet supratau, kad visiškai pochui, kaip fotogeniškai atrodo apsinuoginimas. Ir bet kurios kūno dalys.
Esmė ne ta. Tikiu, kad išėję iš spektaklio žmonės kalba apie save pačius, apie
Kane medžiagą, režisūrinius sprendimus... o ne apie kažkurio aktoriaus birką
ar papus.
Tam, kad išprotėtum, nereikia katastrofų. Užtektų objektyviai įvertinti savo
egzistenciją. Gerai, kad absoliučioji dauguma to nesugeba. Dėl to daugelis ir
išvengia šizofrenijos. Tiesa ta, kad gyvenime mes vaidiname dar daugiau nei
teatre. Kiekvienas, net ir mažiausias, mūsų melas yra vaidinimas. Kasnakt pradėdamas darbą už baro aš pradėdavau dešimties valandų monospektaklį. Man
tekdavo barmeno vaidmuo. Retam lankytojui būdavau kas nors daugiau.
La petite mort. Mažoji mirtis. Taip prancūzai vadina jausmą stipraus orgazmo
metu, kai akimirką iš malonumo šiek tiek atsiskiri nuo realybės. Mane šis jausmas apima kaskart leidžiantis lėktuvui. Tai visad primena kritimą. Panika su
dėkingumo prieskoniu. Nes gyvenimas ganėtinai pilnas įvairiausių potyrių.
Ir scenoje. Kai tik išėjus į prožektorių šviesą apima malonus siaubingos panikos dvelksmas. Panika, kylanti suvokus, kad dabar negalėsi pajudėti iš vietos.
Nepadarysi nieko, ką planavai. Tartum staigiai panirus į ledinį vandenį. Tada
žengi žingsnį. Mažoji mirtis lieka mažoji, apėmusi tik akimirką.
Atvirai kalbėdamas su draugais, kurie pamažu įgyja suaugusių žmonių statusą, pastebiu įdomų dalyką. Kartais didelė dalis suaugusiojo gyvenimo yra planavimas, kada gali sau leisti sugriūti. Fiziškai, dvasiškai, emociškai, psichiškai.
Leisti sau tokį breakdowną.
Teatras pareikalauja daug. Dabar tik mokausi to, bet jau formuojama darbinė etika ir metodai. Dažnai pasijunti išsunktas. Tačiau psichiškai jaučiuosi
sveikiausiai per savo gyvenimą. Gal dėl to, kad per etiudus ir trenažus įkūnijame daugelį savo pavidalų. Paprastai dauguma žmonių juos slopina, gniuždo, slepia.
Juk dažnai atskiriame veiklą nuo „savo gyvenimo“. Darbas ir „mano gyvenimas“. Mokslai ir „mano gyvenimas“. Šeima ir „mano gyvenimas“. Bet juk
nėra atskirų veiksmų ar vyksmų – visa tai ir yra tavo gyvenimas. Tai suvokus
pasidaro lengviau. Nes nebeieškai laiko „gyvenimui“, o tiesiog gyveni. Kitu
atveju tiesiog skaldai savo gyvenimą į fragmentėlius.
Teatras, filmavimai, akademija – man rodos, kad tai nėra „darbas“ ir „mokslai“. Tai ta pati vienalytė būtis. Nereikia jos skaldyti į atskiras dalis. Pats žodis
„šizofrenija“ yra iš graikų „schizein“ – skilti ir „phrēn“ – protas. Įmanoma, kad
bėgant laikui darbas scenoje taps rutina, nebeveiks taip kaip dabar.
Anksčiau galvojau: „Jei turėčiau laiko, parašyčiau pjesę, pateikčiau projektų
paraiškas, imčiausi iniciatyvos...“ Dabar galvoju: „Blemba, jei turėčiau laiko,
tai nusikarpyčiau kojų nagus.“ Dabar dažnai nuščiūvu, kai atsiranda laisvo laiko. Darbinio kuino mąstysena: kai nėra bybio, kurį reiktų čiulpt, nustembi ir
nesuvoki, kodėl vaikštai išsižiojęs.
Tai žavinga. Aišku, ateina dugnai, kai jau visai pyzdec. Gal pasaulį išgelbės
ne tiek grožis, kiek mūsų gebėjimas grožėtis pasauliu. Jei pasaulį apskritai reikia gelbėti. Dabar pagalvoju, kad jei baigiantis dienai dar turiu jėgų, vadinasi,
pasilikau jas sau ir niekam neatidaviau. Tai šiek tiek apmaudu. Yra teorija, teigianti, kad jei milijardai beždžionių spausdintų mašinėlėmis, galų gale kažkuri
iš jų parašytų „Hamletą“. Bet, paprastai sakant, beždžionės evoliucionuodamos
tapo mumis ir vienas iš mūsų galiausiai parašė „Hamletą“.
Apsinuoginti nėra sunku. Taip atrodo, kyla jausmas, panašus į mažąją mirtį.
Tada žengi žingsnį. Mes to bijome ir gal visai pagrįstai. Bet nuogumas išprovokuoja nuogumą. Nuostabiausi ir gražiausi akimirksniai įvyksta dėl to apsinuoginimo – fizinio, emocinio ar protinio.

– Marius Povilas Elijas Martynenko –
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Taip gimsta demonai
– Apie ką dabar norėtum pakalbėti? – susirūpinęs paklausė
sugėrovas.
Buvo dar tik vidurdienis, bet mes jau buvome spėję ganėtinai nusigerti pigiu alumi.
Mačiau ant sugėrovo kaktos prakaito lašus, palengva sruvenančius smilkinių link. Visa ši aludė dvokė prakaitu ir
troškiu oru. Langai buvo stipriai priveržti varžtais, tad jų negalėjai atidaryti. Atrodė, kad mes plaukiojame tamsioje tiršto oro masėje lyg mikroorganizmai pirmapradėje sriuboje.
Įdėmiai stebeilijau į savo pustuštį bokalą ir laukiau, kol
barmenas įpils dar.
– Na ko tu tyli kaip žemes pardavęs? – vėl pabandė mane
prakalbinti bokalo draugas.
Nenorėjau kalbėti, tetroškau paskęsti šitoje purvinoje landynėje ir būti užmirštas amžiams.
Pasistengiau atsitraukti nuo aplinkos ir į viską pažvelgti iš
šalies, tad visas baro gyvenimas man virto vienu didžiuliu
klegesiu: girdėjau bokalų dunksėjimą, šakučių ir peilių garsus, atsitrenkiant vienam į kitą. Visa tai tapo viena didžiule
koše, kažkokiu triukšmu.
Staiga apėmė didžiulė baimė, nerimas, kurio negalėjau išreikšti žodžiais. Aš ir vėl tylėjau.
Sugėrovą, kurį nusipirkau už kelis skatikus gatvėje, nusprendžiau palikti bare, apmokėjau sąskaitą ir bėgau kuo
toliau.
Galva sukosi, ją kaitino aštrūs saulės spinduliai. Ko gi norėti, kai esi Viduržemio jūros saloje.
Šlaisčiausi po miestą, vadinamą Superbissima. Gausi baroko architektūra sudarė kontrastą tarp to, kaip jaučiuosi ir
kokia neapsakoma žodžiais yra Valetos didybė.
Nuolatos vaikščiodavau Valetos gatvėmis, ieškodamas sugėrovų, kurie, kaip pastarasis, atiduos man savo kompaniją
už kelis eurus. Bet vis viena jaučiausi čia kaip dideliame Alkatrase. Pabėgimo iš čia nėra. Nepabėgsi ir nuo savęs.
Užsikonservavau savyje. Nuolatos tylėjau, tetroškau pajusti alkoholio sukeliamą svaigulį ir pasidalinti juo su kitu.
Draugų čia taip pat neturėjau, buvau vienui vienas laivu
atkeliavęs prašalaitis. Nuo vienatvės retkarčiais net užmiršdavau savo vardą, nes nebuvo nieko, kas mane pažinotų ir
galėtų juo pašaukti. Vardas susumuoja tai, kas mes esame,
suteikia mums charakterio ypatybes. Aš neturėjau netgi šito.
Vienišiaus dalia sunki, bet man ji tiko.
Savo vienatvę, kaip kokį akmenį, sizifiškai ridenau į kalno
viršūnę, bet, vos tik ją pasiekus, akmuo nuriedėdavo atgalios
ir man vėl tekdavo viską išgyventi iš naujo. Man nereikėjo
žmonių pagalbos, mėgdavau su savo bėdomis tvarkytis vienas. Galbūt todėl čia ir pabėgau. Užsidariau Maltos Alkatrase, kaip moterys užsidaro kokiame vienuolyne.
Taip, ši sala man buvo tarytum vienuolynas, kur susidūriau pats su savimi. Sugėrovai man tebuvo mažas šapelis,
už kurio griebdavausi it skęstantis, tikėdamasis, kad jie ir
aš, apsvaigę nuo alkoholio, pagaliau rasime bendrą kalbą,
tačiau taip niekada neatsitikdavo.
Visados apmokėdavau sąskaitą ir palikdavau juos tūnoti
tose alkoholio išdavyklose vienišus. Norėjau, kad jie pajustų tai, ką jaučiau aš. Tą nerimą ir baimę. Kad ir jie išgirstų
tas peilių ir šakučių keliamas simfonijas ir, nebegalėdami to
tverti, pasišalintų iš aplinkos kaip ir aš. Bet taip niekada nebūdavo, paklaikęs nuo aplinkos likdavau tik aš vienas.
Laikas čia slinko lėtai, leidau dienas melancholiškame
karštyje, rūkydamas arba gerdamas. Kovojau su savo vienatve, bet ji kaskart pasirodydavo daug stipresnė už mane.
Laikas pasireikšdavo tik akivaizdžiai gausėjančiomis raukšlėmis ant mano veido. Nežinau, gal tai buvo ir didelių kiekių
alkoholio, ir rūgščių rūkalų pasekmė.

Gyvenau čia, šalia baro antrame aukšte įrengtoje skylėje, buvau susitaupęs pinigų savo askezei, tad dėl stogo virš
galvos neteko jaudintis. Tačiau gyvenau visiškoje landynėje,
ten buvo tik pajuodęs čiužinys, pora kėdžių, stalas ir gatvės
pusėn šviečiantis drumzlinas langas. Man daug nereikėjo,
vis viena visą dieną praleisdavau šlaistydamasis gatvėmis.
Ir būtent Valetoje atrodė, kad gyvename antrosios belle
époque laikais. Kaip jau minėjau, laiko čia nebuvo, žmonės
neskubėdami žingsniavo gatvelėmis, džiaugėsi vasarišku
oru, visi linksmi ir nerūpestingai išsišiepę.
Tik ne aš, aš pabėgau nuo žmonijos, bet žmonija atsekė
mane ir čia. Nenorėjau būti tarp jų, nes maniau, kad visi vis
viena dėvi socialines kaukes. Sukausi neliečiamųjų kastoje,
tų visiškai prasigėrusių bedalių kompanijoje.
Ridenau čia savo vienatvės akmenį niekieno nesuprastas
ir netgi smerkiamas. Toji vienatvė gniuždė mane, bet, be jos,
aš nieko daugiau neturėjau. Teko susitaikyti su ja ir priimti
kaip duotybę.
Netikėjau nei dievais, nei demonais. Aš pats sau buvau ir
viena, ir kita. Galbūt skamba per daug egocentriškai, bet aš
tuo tikėjau. Alinau savo kūną it demonas, ridenau savo vienatvės akmenį ir dievas.
Nenorėjau kalbėti, nes buvau emociškai palūžęs žmogus.
Tyla konstatuoja mirtį, o aš jau seniai buvau socialiai miręs.
Teliko kūnas, valdomas instinktų ir svaigalų. Tetroškau, kad
laikas eitų kuo greičiau, nes juk visi anksčiau ar vėliau būsime nugalabyti būtent laiko.
Kartkartėmis, kai likdavau vienas, pagalvodavau apie savižudybę: norėjau pats būti savo likimo kalviu, nenorėjau
paklusti laiko kanonams.
Kaskart, kai išsiblaivydavau, realybė smogdavo visa savo galybe, koks aš buvau niekingas žemės skruzdėliukas,
tokiais momentais eidavau į parduotuvę ir pirkdavau kelis
metrus virvės. Ir taip kaskart.
Vieną kartą bandžiau pasikarti savo kambaryje: užmečiau
virvę ant sijos, užmezgiau mazgą, o kitame virvės gale suraičiau kilpą. Atsistojau ant kėdės, užsimoviau virvę ant kaklo,
išmušiau kėdę iš po kojų, tačiau mano sumegztas mazgas
neatlaikė svorio, ėmė ir nutrūko. Likimas šaipėsi iš manęs,
aš likau gyvas.
Po šio nutikimo kažkas pasikeitė. Nusprendžiau kardinaliai pakeisti savo gyvenimą, norėjau pasišaipyti iš likimo,
kuris man buvo toks dosnus dovanodamas gyvybę. Taip, aš
tapsiu žudiku, kad artimo netekę žmonės pajustų tokią pat
vienatvę, kokią jaučiu ir aš. Tik taip būsiu suprastas – per
mirties tylą.
Buvau egocentrikas, žinojau, kad visi mano sutikti žmonės mato tik šešėlius ant olos sienos, o aš buvau tas tikrasis –
įžvelgiantis tikrąją ugnį, besišildantis jos glėbyje, patyręs
daug šalto.
Taip, tik aš vienas galėjau juos išgelbėti nuo purvino ir
tamsaus gyvenimo, bet ne nutraukdamas grandines, o pasmerkdamas juos pražūčiai.
Ar tikslas bus pasiektas, nežinojau. Viskas priklausė nuo
tinkamų aplinkybių. Iš gatvėje dirbančio kišenvagio nusipirkau dviašmenį peilį ir kaupiausi savo veiksmui.
Nenorėjau žudyti paprasto benamio, nes jie vis viena neturi ko prarasti, jie neturi artimųjų, tad per tokį žudymą mano
vienatvės jausmas būtų nesuprastas, o būtent to ir troškau –
bent kruopelės supratimo.
Sėdėjau savo kambaryje antrame baro aukšte ir galvojau
apie visa tai, ką nusprendžiau padaryti. Supratau, kad jei ir
žudysiu, tai žudysiu blaivus, kad viską tikrai suvokčiau ir
pajusčiau. Norėjosi suteršti šio baroko miesto gatves krauju,
pažadinti žmones iš belle époque miego.

Man nerūpėjo, kada bus įvykdytas šis nusikaltimas, diena
tai bus ar naktis. Man netgi nerūpėjo, ar būsiu baudžiamas už
šį veiksmą ir kokia bausmė manęs laukia. Aš tiesiog paklusau savo instinktui žudyti. Negalėjau pakęsti kito žmogaus
laimės, nes pats jos nebuvau patyręs.
Išaušo rytas, tūnojau savo kambaryje galvodamas apie būsimą auką: vyras tai bus ar moteris, turistas ar vietinis, ką jis
ar ji veikia gyvenime.
Mano ir aukos gyvenimai it paskiri besisukantys vilkeliai
trumpam susikirs ir tik maniškis liks toliau suktis.
Išėjau į rytinę Valetą, žmonių buvo nedaug – miestas dar
miegojo. Mano vienatvė mane žudė, tyla dusino. Norėjosi
tik kažkam sukelti panašius jausmus.
Staiga netoli mano kambario esančiame skersgatvyje pamačiau befotografuojančią turistę. Ji buvo vidutinio amžiaus,
apsivilkusi vėjyje laisvai besidraikančia suknele, siekiančia
kelius. Nieko nelaukdamas pribėgau prie jos ir išsitraukęs
peilį dūriau jai kelis kartus į kaklą. Užklupau ją netikėtai, iš
už nugaros. Ji nespėjo net pamatyti mano veido, kai sukniubo ant asfalto.
Išmečiau peilį ir likau stovėti kruvinomis rankomis. ,,Jos
tikrai kažkas pasiges“, – pagalvojau.
Kartu ėmė purtyti visą kūną, kuris pajuto adrenalino
pliūpsnį. Dar niekada nesijaučiau toks gyvas. Štai ko man
reikėjo. Aš įgavau teisę kažką pasiųsti į nežinią. Jaučiausi
toks galingas ir svarbus, tikrosios ugnies prievaizdas.
Stovėjau ir žiūrėjau į ją, gulinčią kraujo klane, dabar aš pajutau gyvenimą. Likau stovėti vietoje, niekur nebėgau. Atrodė, kad galėčiau žiūrėti į šį makabrišką paveikslą amžinai.
Staiga išgirdau kažkieno klyksmą ir riksmus. Nespėjau
apsižvalgyti, kaip atvyko policija. Susirinko gausi smalsuolių minia.
Prieš mane surakinant antrankiais dar spėjau pagalvoti,
kad teisingumas pagaliau buvo įvykdytas. Tyla konstatuoja
mirtį, pagaliau kažkas buvo toks pat negyvas, koks ilgą laiką
jaučiausi aš pats.
Kas vėliau nutiko su ta moterimi, galiu tik spėlioti, tačiau
mane nuvežė į nuovadą. Visą kelią pratylėjau. ,,Viskas, ką
jūs pasakysite, gali būti ir bus panaudota prieš jus teisme“, –
man dar spėjo išpyškinti vienas iš policininkų. Tylėjau, nes
tyla buvo vienintelis logiškas paaiškinimas kalbant apie šitokį mano veiksmą. Prie tylos buvau pratęs ir net nesiruošiau
gintis teisme.
Areštinėje praleidau gal savaitę, atsisakiau advokato paslaugų ir į teismo salę žengiau be pagalbos, be jokio užnugario.
Visas tas teismo procesas netruko ilgai. Mane nuteisė kalėti iki gyvos galvos be teisės išeiti lygtinai. Pabaigoje leido
trumpai pasisakyti: ,,Aš nesigailiu to, ką padariau, Valeta dabar nebe tokia, kokia buvo prieš šį mano aktą. Aš tik norėjau
parodyti, ką gali vienišas, supratingumo negavęs žmogus.
Aš net nelaikau savęs žmogumi, nes būti žmogumi man yra
per didelė privilegija. Aš sukuosi neliečiamųjų kastoje ir nesitikiu būti suprastas.“
Niekas manęs ir nesuprato, bet po šio įvykio Valeta tikrai
nebebuvo tokia laisva kaip iki tol.
Po teismo mane uždarė į vienutę kalėti, kol pakratysiu
kojas. Pasilikau su savo vienatve ir tyla. Ir jokio dievo čia
nebuvo.

Eurolyga ar Gegužės 1-oji?

daug ateities planų išvystyti infrastruktūrą taip, kad ji būtų patraukli jauniems lankytojams. Pasidomėjus, kokiais
principais pastaroji veikla yra organizuojama, pasirodo,
išskyrus tai, kad kolektyvas pasipildė naujais nariais,
kurie koordinuoja programą jaunimui, daugiau niekas ir
nepasikeitė.

mavimo. „Reikia atsinaujinti“ – visi kartoja kaip mantrą,
tik klausimas, ar tas atsinaujinimo diskursas yra paremtas
tik tuo, kaip išlaikyti status quo, kaip prisitaikyti. Atrodo,
kad profesinės sąjungos šiandien turi mažiau šansų prisitaikyti ir jų atsinaujinimas nėra arba neturėtų būti paremtas tuo, kaip kuo daugiau įsigyti naujų įrenginių, kad būtų
galima parodyti 3D kiną. Vis dėlto kultūros centrai profesinėms sąjungoms yra reikalingi, kad būtų galima kalbėti
apie problemas ir gal net tas problemas nuosekliai bandyti spręsti, bet, kaip sako Ramunė, tam reikia žmogiškųjų
resursų. Iš to, kaip švenčiame Gegužės 1-ąją, neatrodo,
kad kažkas panašaus gali greitai įvykti. Taigi mano dar
mažesnė išvada būtų, kad Eurolygos rungtynių nelaimėjo
niekas ir nėra čia ko švęsti.

Atkelta iš p. 3

●

Po pokalbio su Ramune dar trumpai pakalbinau ir vieno iš didesnių kultūros centrų direktorių (jis nepageidavo
atskleisti savo tapatybės). Kai paklausiau, nors ir žinojau,
kad naiviai, ar jo kultūros centras palaiko kokius nors ryšius su profesinėmis sąjungomis, man buvo griežtai pasakyta, kad centro veikla neturi nieko bendro su tokiomis
įstaigomis. Man buvo pasakojama, kaip centras nori atsinaujinti ir neapsiriboti vien senųjų kolektyvų išsaugojimu.
Visame pokalbyje dominavo atsinaujinimo problematika,
tai yra finansavimo klausimai bei naujos kultūrinės programos formavimas ir kuravimas. Direktorius turėjo labai

Mažosios išvados. Mano tyrimas rodo, kad tiek profesinės sąjungos, tiek kultūros centrai veikia sau ir istorinis ryšys tarp šių organizacijų niekaip neatsispindi mano
darytuose interviu. Kita vertus, labai sunku pasakyti, ar
šiandien profesinės sąjungos būtų pajėgios toliau tęsti šią
tradiciją ir išlaikyti šimtų ar net tūkstančių kvadratinių
metrų pastatus. Iš tiesų reikėtų gana išsamaus tyrimo, kokią funkciją atlieka kultūros centrai Lietuvos mažesniuose
miestuose, tačiau jau dabar galima daryti išvadą, kad jie
mažai prisideda prie populiariosios kultūros reiškinių for-

– Justina Trilupaitytė –

– Agnė Bagdžiūnaitė –
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Giedrius Alkauskas
Tylus užkeikimas Šventaragio slėnyje

Deltuvos šventvietės žynio testamentas

Dangun andangon1, vandenie!
Garman pragaran, ugnie!

Kunigaikščio pilys aukštos,
Šventykla ir lapuotynas –
Velnio sėklų, laimės paukščių.

Žemyna, Molyna,
Čiulbuolis, Aukštuolis,
Ugnies marška, pelenų guolis.
Lai ežerai keliauja Dausomis,
Šventi vardai jų tepalieka su mumis.
Grimzduoliai miestai teišsikalie akmenyje:
Iškilsim! Ne šioje, tai kitoje ateityje.
Teataskamba Būdragaidis šventaregis,
Širdis jo – varpas, kurs dugne prasmegęs.
Akmuo, akman, ak, mynė akmenyne,
Keliavęs ir pelkyne, ir smėlyne.
Ak, mėlis, raudonumas, akmenėlis,
Prasivėdinanti ugnis, skrajūnas smėlis.
Kai pasibaigs ruduo – teateinie žiema,
Te laimę maino raudos, Saulę – sutema.
Dangun andangon, vandenie!
Garman pragaran, ugnie!
Swieczpuńscynis2,
Šventpaukštinis,
Pelėdaakis žiburinis.
Tebūna dainos ten, kur vėjų pynės,
O dienos – ten, kur kris šviesa Tėvynės!
Jei vakaras arti – tegul; ryte geriau neklysti,
Gaidgystė naktį bus, o dieną – pranašystė.
Ten šventgirė ir senkelis, pelkėtoji žinyčia,
Ten kurmiai katakombose, tenais žalčiai bažnyčioje.
Lai Nemunas – į Kuršmares, į Nemuną – Neris,
Lai pempė vaikšto pievoje, o girioje – žvėris.
Kur bus pavasaris, tesistiebia želmuo,
Ir teganie piemuo – kur tyvuliuos vanduo,
Ir tebūnie telkšmuo – kur geltonuos ruduo.
Jei žergti – žirgas, arti – tai arklys,
Į lopšį – kūdikis, į speigą – šviesulys.
Dangun andangon, vandenie!
Garman pragaran, ugnie!
Prapuolenis, Daugiaradis,
Rickoyott3-Romuva,
Vilniaus Šventaragis.
Kur kyli – ten viršus, kur leidies – apačia,
Lai vakaruos bus Kuršas, o rytuose – Nalšia,
Lai šiaurėj sėliai bus, o pietuose – Jotvingija,
Te rūkas gimsta upėje, o laimė – kelio vingyje.
Sakmė – iš lūpų, o į ausį – vėjas, gandas,
Te užburtieji palengvėjimą suranda.
Svaigina lai sapnai ir smilkalai – sakai,
Tebus palaiminti vaikų ir sentėvių laikai.
Jei kaminas – dievopi, tai krosnis – prisiglausti;
O balsas – kaip regėjimas, o aidas – skliautagaustis!
Dangun andangon, vandenie!
Garman pragaran, ugnie!
2016.III.4, Vilnius (ties Rasomis)

Pamario skaidrus viržynas,
Dievo žaizdras jau ataušęs –
Prietemų, delčios Rambynas.
Ir Medvėgalio pakaušis,
Nekrokultas, pažinimas,
Šventpaukštinis virš Alaušo.
Ir iš kur taip viskas imas?!
Saulė teka virš Užpalių –
Langus varsto Rozalimas.

Prišvartuok į saugų uostą
Savo užkerėtą dvasią –
Be nakties diena pajuosta.
Prišvartuosi, susirasi
Seno aukuro krapylą,
Pelenų žemėtą masę.
Dūmų giesmės nenutyla:
Išbarstytos erdvėje –
Sušauktos atgal vaidilos.
Atsistok ties praraja –
Tas žynys ir būsi tu –
Pliūptels šviesuliai srove.
Stos tauta šventu ratu –
Laimink Lietuvos vardu.

Išsipert pirty lig valiai,
Išsisunkt, ugnim paskleisti
Pranašystę savo šaliai!

2017.IV.4, Jotvingija
(autobuse iš Paryžiaus, ties Balstoge ir Suvalkais)

Kas man nuodas – tau bus vaistas,
Rangos vija pinavija,
Bus iškęsta, bus atleista.

Kam kokia dalia – dievų valia

Kernavė ugnies nebijo,
Lokio kapo pjedestalas
Ąžuolijos vaizdinijoj.
4

Mindaugo karingei galas:
Zuikis perbėgo skersai –
Neatšauktas ritualas.
Staugia vilkas pratisai,
Toks akustinis peizažas:
Skuodas, Plungė, Zarasai.

Gemalas gẽma – mitologema.
Gaisai gaudžia, ūžia – vainelė, krivužė.
Pilėnas pilietis – į širdį ietis.
Rakštis rakinėja – dantukų fėja.
Plynaukštė plyti – antilopei vyti.
Kupolės kuplios – gėlėtos suknios.
Dainos ir dienos – pumpurai, rugienos.
Karaliui kariauti – rugiagėles pjauti.

Broli, dideli ir mažas!
Tave šlaksto iš aukštai
Dausų laivo ekipažas.

Kunigas kunigaikštis – aidėti aikštėj.

Dievo mantijos kraštai
Skrodžia gerklę, verias akys,
Neša, kur šventi kraštai.

Kiek latvių dar yra – Ziemassvētku vakarā6.

Melsti mylėti – rusiška ruletė.
Kiek prūsų dar likę – myle swente panike5.
Eg koyte poyte – nykoyte pênega doyte7.

Liūdnos sutemų plaštakės
Gena liūtį, uraganą,
Daužos viesulas patrakęs.

Atakusios akys – elnias devyniaragis.

Varno broli, broli mano!
Mes atmušim šitą griūtį,
Šitą nykų karavaną!

Nei puolęs, nei kėlęs – žvitrus Siūbuoklėlis.

Jiems nebūti, tau – tik būti,
Smenga chtoniškas pelkynas,
Aušros nuveja slogutį.
Žvilga žalčio aukso žvynas,
Parymok, jei pailsai –
Kamaraitėj žalias vynas.
Klampūs prietemų balsai,
Girgždančios, snieguotos šnekos,
Žuvys, šunes, debesai.

Žvirblelis žvarbsta – varguolis vargsta.
Linguoja lingutis – mėnesienos pjūtys.
Naujasis ponas – tetragramatonas.
Turėti tarną – gaudyti varnas.
Upokšnis upena – dantimis kalena.
Upelis upėja – laumė skalbėja.
Vesti iš kelio – paklydus ugnelė.
Vesti be tikslo – žaltys, žaltvykslė.
Alumi alsuoja – supintos kojos.
Trenktis svetur – Excalibur.
Saulelė saujoj – tik kaulai jaujoj.

Jau akivaras atakęs,
Atpustytas laumių stalas,
Lobio vietoj mirga žvakės.

2015.IX.19, Vilnius, Antakalnis

Prakeiksmui bedvasiam galas –
Dievo laimintų akių
Apšlakstytas arealas.

1

Saulės kloniu ištakiu
Jau atrieda Vaivos juosta –
Šaukis jos, kaip aš šaukiu!

Thawe nuson kas thu asse andangon (prūs.) – „Tėve
mūsų, kuris esi danguje“, iš pirmojo prūsų katekizmo (1545).
2
Motiejaus Strijkovskio minimas (1582) lietuvių ir žemaičių
dievas.
3
Legendinio prūsų valdovo Videvučio ir krivių krivaičio
Brutenio įkurta šventovė Rickoyott, Rikojotas (Simonas
Grunau, 1529).
4
Žodis iš 1849 m. Zarasų apylinkėse užrašytos sutartinės.
„Karingė“ – karas.
5
Ohow mey myle swente panike – „O mano mieloji šventoji
ugnele“ (prūs.).
6
Vakaras prieš Kalėdas; Kūčios (lat.).
7
Norite gerti – nenorite pinigo mokėti (prūs.); Bazelio
epigrama, pirmasis žinomas baltiškas tekstas.

Dovilės Bagdonaitės piešinys
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Keltis įpratau vos prašvitus, Gurzufe taip pat atsibusdavau anksti. Rytais skaitydavau arba eidavau pasivaikščioti,
Maestro pasakydavo, kur kitą dieną ketina tapyti, jei nebūdavau užsiėmusi darbo paieškomis, nueidavau pažiūrėti.
Kartą pasiteiravo, ar galėtume susitikti, buvau užsiminusi,
kad prabundu saulei tekant; senis nusižiūrėjo uolą, ant kurios užlipus matėsi puikus vaizdas į prieplauką, bet kas nors
turėjo padėti jam užsikelti inventorių. Pažadėjau pagelbėti.
Dailininko kambarys antrame vilos aukšte, balkonas, kuriame giedodavo himnus tekančiai saulei, kybojo tiesiai virš
terasos. Pamatęs mane, sėdinčią ant suolo, ėmė linkčioti ir
plasnoti rankomis, braižė ore stačiakampius, supratau, kad
kviečia pažiūrėti darbų. Vilos gyventojai miegojo. Suabejojau, ar dera užeiti pas mažai pažįstamą vyrą pusę šešių ryto.
Žmones virš šešiasdešimties vadinau seniais, o Maestro priklausė kategorijai senių, kur lytis, tautybė, amžius apskritai
nedaug reiškė, tai kūrėjai, pašvęstieji, apdovanotieji talentu.
Pakilusi nuo suolo, užlipau laiptais ir užėjau į studiją, mes
pasisveikinome, pasigrožėjusi vaizdu į jūrą, prisėdau ant
balkono slenksčio. Tapybos darbai buvo tvarkingai sustatyti
vienoje vietoje, kai kurie kartonai džiūvo atremti į sieną. Ant
darbų, kuriuos Maestro nešė po vieną ir rodė man, pro atvertas balkono duris ir langus krito vaiski ryto šviesa. Peizažai
tviskėjo lyg prisiminimai, nežinia kodėl nugrimzdę į praeitį. Ir dabar jie nesidavė atpažįstami iki galo, žvelgiau kaip
į šulinį, ribuliuojančiame spalvomis paviršiuje regėdama
praėjusio laiko kontūrus… Maestro tylėjo. Pirmą kartą mes
nekalbėjome, tik žiūrėjome apstulbę; jis prisėdo ant slenksčio šalia manęs, godojome kiekvienas savo godas. Nesakiau
nieko apie tapybą, abu matėme, kad tapyba gera, šis žinojimas vienijo. Triukšmas koridoriuje ir ant laiptų sugrąžino į
miestelį prie jūros. Senis surinko darbus ir, paprašęs truputį palaukti, nubėgo į valgomąjį, iš ten atnešęs gausius savo
pusryčius pakvietė pasidalinti. Vištiena pusryčiams?!. Sukilo žvėriškas alkis. Tylėdami pavalgėme ir kai jau ruošėmės
išeiti, laiptuose pasigirdo vaikiški balseliai.
Aš nepasakojau apie savo asmeninį gyvenimą ir neklausinėjau. Žinojau, kad Maestro žmona jaunesnė už jį, buvo
supažindinęs, susitikdavome krantinėje, kai vakarais vaikštinėdavo visa šeima. Vaikai įgriuvo į studiją, o po sekundės
jau tratėjo kieme, aiškiai girdėjau juos tariant mano vardą.
Nulipus laiptais į terasą, žmona neatrodė nustebusi, radusi
iš ryto vyro kambaryje merginą, tik pykčio perkreiptu veidu
burnojo ir priekaištavo, atsigręžusi į sutuoktinį. Senis klausėsi labai neįdėmiai, man pasirodė, kad priekaištų turinį jis
mokėjo atmintinai. Nežinau, kokia kalba jie kalbėjosi, gal
armėnų, o gal kita. Neapsisprendžiau, kaip pasielgti: palikti
inventorių (jį buvome pasidalinę) viduryje kiemo ir nueiti –
neprivalėjau klausytis šeiminio barnio – ar visgi padėti dailininkui, juk buvau pažadėjusi… tapyba padarė įspūdį. Kol
svarsčiau sutrikusi, mes iš lėto ėjome pakrantės link. Netikėtai iššokęs lengvasis automobilis vos nepartrenkė vieno
iš berniukų. Čia jau pašėlo Maestro. Puolė žmoną lyg maitvanagis, rodėsi, prakirs savo stambia nosimi jai pakaušį. Gal
tik man pokalbis pasirodė audringas, žodžių nesupratau,
pietiečių šeimose tokie pokalbiai galbūt kasdienybė? Atsikračiusi nešuliu, ruošiausi eiti, bet moteriškė nelauktai prisiminė mane; pavijusi vaiką sugriebė į glėbį ir, linguodama su
juo, lyg būtų miręs, pratrūko raudoti. Ašaros tekėjo moters
veidu, vagodamos jį juodais blakstienų tušo grioveliais. Vaikas nerodė nė mažiausios užuojautos, gal intuityviai skyrė
tikras ašaras nuo netikrų? Mažylis muistėsi, bandydamas
ištrūkti, po to susidomėjo juodo tušo grioveliais ir nurimęs
piešė pirštuku mamai ant veido – sūnus paveldėjo gabumus
dailei. Norėjau atsisveikinti, atsigręžiau į Maestro: susirietęs
trilinkas, senis slėpėsi artimiausiuose krūmuose.
Šitoks talentas menkystai?!. Mąsčiau apie tapybą, kurią
mačiau studijoje, ir apie šeiminę sceną – armėno kūryba ir jo
santykiai su žmona pribloškė, vis stovėjo akyse nugara, lyg
žiurkės, neriančios į krūmų tankmę.
Jis niekuo nesiskiria nuo pasipūtusių veidmainių viloje,
greičiausiai yra mergišius, žemina žmoną; šeimoje, kur sutuoktiniai pasitiki vienas kitu, nėra vietos įtarumui.
Spektaklis su „mirštančiu vaiku“, berniuko tapyba pirštu
motinai ant skruostų, kaip visa tai atgrasu. Stovėjau su dailininko daiktais lyg idiotė, o jis – į krūmus… Nors būtų atsiprašęs.
Jaučiausi įskaudinta, pažadėjau sau apsilankyti viloje dar
kartą, troškau satisfakcijos.
Tos pačios dienos pavakare, grįžusi iš Simferopolio,
kruopščiai lyginau drabužius. Įdegusi saulėje, su siauru šviesiu sijonu, madinga palaidine, apsiavusi aukštakulnėmis basutėmis, atrodžiau įspūdingai; šeimininkė net delnais suplojo,
kai užėjau grąžinti paskolinto lygintuvo: tris savaites ji matė
mane dėvint džinsus ir saulėje išblukusius marškinėlius, o lagamine gulėjo apdarai, tinkami vizitui į Korovino vilą. Kurso
draugės, su kuriomis gyvenau viename kambaryje, studijavo rūbų modeliavimą ir tekstilę; viena numezgė originalų

Ramunės Pigagaitės nuotrauka

Žizel ir naujas įvaizdis

megztinį (nepažįstami žmonės gatvėje nuolat stabdydavo,
išsakydami pastabas apie drabužį), kita sukirpo ir pasiuvo
keletą puikių vasarinių rūbų. Pasidomėjau, kelintą valandą
rodo serialą „Septyniolika pavasario akimirkų“, į vilą nuėjau
anksčiau, nei prasidėjo vakaro žinios, ir vienintelė žiūrovė
įsitaisiau Raudonojoje svetainėje. Tai, kad perjungiau televizijos kanalą, nekrito į akis, informacinę laidą „Vremia“
(„Laikas“) transliavo dvi programos. Pirmas į svetainę įėjo
dailininkas iš Mogiliovo. Aukštas, gunktelėjęs vyras graudžia veido išraiška: jo lūpų kampučiai be perstojo krutėjo,
pasiruošę bet kuriuo metu paslaugiai išsiriesti į šypseną, o
akys išlikdavo visiškai be išraiškos. Mes pasisveikinome,
apsikeitėme keliomis frazėmis. Numečiau apyrankę, kurią
sukiojau tarp pirštų, tyčia numečiau ar ji išsprūdusi nuriedėjo
po vienu iš krėslų, dabar sunku prisiminti. Vyriškis paslaugiai priklaupė ir ištraukė papuošalą, aš padėkojau, pakviečiau
prisėsti greta, po to jau bendravome lyg seni geri pažįstami.
Tiesą sakant, tokie ir buvome. Senamiestis, kuriame tapė
dailininkai, – tai trejetas gatvių ir pakrantė, gegužės mėnesį atvykusiųjų nedaug, pažinome vieni kitus iš veido, nuolat
matydavomės krantinėje, aš vakarieniavau Korovino viloje ir
incidento ant suolo metu mačiau greta stovintį šį žmogų. Įpusėjus informacinei laidai, rinkosi vis daugiau vilos senbuvių,
girdėjau šurmulį už nugaros. Mano kaimyno pagarbi laikysena atstojo vizitinę kortelę, mudu vis apsikeisdavome vienu
kitu žodžiu ar šypsniais. Apkūnusis dailininkas iš Žytomyro,
radęs užimtą savo krėslą (specialiai išsirinkau patį plačiausią
ir pasistačiau arčiausiai televizoriaus), porą sekundžių spoksojo, negalėdamas atplėšti žvilgsnio. Dirstelėjau nereginčiomis akimis, lyg vyras būtų iš stiklo, jis, atsidūsėjęs, pritūpė
ant kėdės, už poros žingsnių nuo mano krėslo. Žinios baigėsi,
tuomet diktorė, visų čia susirinkusiųjų nuostabai, maloniai
pakvietė žiūrėti „Žizel“ ir nukėlė mus į Maskvos didįjį teatrą. Per pirmąją programą tuo metu jau rodė titrus serijinės
epopėjos „Septyniolika pavasario akimirkų“, kurioje aktorius
Tichonovas narsiai kovėsi su fašistais.
Girdėjau nuostabos ir nepasitenkinimo šūksnius bei atodūsius už nugaros, sėdėjau priešais televizorių, todėl pasislinkau dar arčiau ir net vos vos pasvirau į priekį. Niekas nedrįso
prieiti ir perjungti kanalo (visgi dieviškoji Žizel...), taip pat
niekas nedrįso pasiteirauti, ką veikiu Raudonojoje svetainėje. Dailininkas iš Mogiliovo, pirmasis pripažinęs mano
teisę sėdėti čia, buvo verčiamas pasiaiškinti. Jis gūžčiojo
pečiais, skėsčiojo rankomis, galiausiai ryžosi kreiptis: prašė
manęs leidimo (!) perjungti kanalą, paaiškino, kad ši garbinga draugija susirinko ne dėl Žizel. Ne? NE?!. Senas vyras mandagiai atsiprašė, o jo lūpų kampučiai nerimastingai
šokčiojo aukštyn ir žemyn. Atsigręžiau nustebusi, apžvelgiau išsiblaškiusiu žvilgsniu susirinkusiuosius, negalėjau
patikėti, kad yra žmonių, nemėgstančių DIEVIŠKOSIOS
ŽIZEL, nuolat girdėdavau taip apibūdinant šį Adamo baletą per radiją ir televiziją. Adamo baleto nebuvau mačiusi,
bet tikėjausi šią spragą užpildyti kaip tik šį vakarą. Išlaikiau
pauzę, svarstydama apie ką tik išgirstą naujieną, tyla pasirodė vertesnė už žodžius, kurių niekas nesiklauso, – pauzės
yra iškalbingos, tik reikia saikingai jomis naudotis. Po minutės, ekrane liepsnojant fašistų tankui, pakilau iš savo krėslo
ir susimąsčiusi iš lėto nuėjau link išėjimo, nežiūrėdama nė
į vieną iš sėdinčiųjų svetainėje. Prie pat durų, atsirėmęs į
sieną, sutrikęs žvalgėsi Maestro. Ką jis veikė Raudonojoje

svetainėje, sakė nežiūrintis televizoriaus ir nesidomintis serialais? Senis išsekė paskui, sekundę apžiūrinėjome vienas
kitą; vilkėjo baltus marškinius, mūvėjo šviesias kostiumines
kelnes, buvo pasidabinęs dailia medvilnine liemene – pasikeitė neatpažįstamai. Prisiminusi batraiščius, dirstelėjau žemyn: šviesių vasarinių batų raišteliai buvo tvarkingai užrišti
kilpele. Pagavęs mano žvilgsnį, nusišypsojo.
– Kas jus subjaurojo?!. – norėjau klausti, bet jaučiausi per
daug pavargusi; tapybos darbų peržiūra šeštą valandą ryto,
šeiminė drama, kelionė į Simferopolį, dieviškoji Žizel – vienai
dienai visko pasirodė per daug. Nelaukdama, kol Maestro
pradės atsiprašinėti, linktelėjau atsisveikindama ir nulipau
laiptais į terasą.
Satisfakcija įvyko, bet pasitenkinimo nejaučiau, tik tuštumą ir nuovargį. Norėjau pasakyti jiems, kad vertindami
žmogų pagal aprangą elgiasi netinkamai. Pagarba, kurią dabar rodė vilos gyventojai, glumino – kuo jie mane laikė?!.
Vienas paprašė padėti atrinkti darbus baigiamajai parodai,
akvareles, kurias pagyriau, iškabino galerijoje. Kiti, sutikti
krantinėje, iš tolo kėlė skrybėles sveikindamiesi, lankstėsi
per pusiaują, net apkūnusis tapytojas iš Žytomyro nukeldavo plokščią kepuraitę su snapeliu. Dabar atrodžiau kaip šie
respektabilūs žmonės, niekuo nuo jų nesiskyriau; pavydūs
moterų ir smalsūs vyrų žvilgsniai, nulydintys vaikštinėjant
krantine, erzino, rūbai, atsivežti iš Simferopolio, ir naujas
įvaizdis prilipo, pati nustebau, kad daugiau nė karto neapsimoviau džinsų ir neapsivilkau saulėje išblukusių marškinėlių, nors dėvėdama juos labai gerai jaučiausi. Vieną pavakarę
užėjau pažiūrėti vilos gyventojų baigiamosios parodos. Pusė dalyvių iškabino senus, iš namų atsivežtus darbus, ypač
pasistengė maskvietis profesorius, oficialusis grupės vadovas; jis nepatingėjo atsivežti didelio formato drobių, kuriose
tamsiame, beveik juodame, fone buvo nutapytos nudžiūvusios šakos pilkose apdulkėjusiose vazose: trys paveikslai ir
visuose tik šakos be lapų. Natiurmortai niekuo nepriminė
pavasario Gurzufe, bet vis tiek juos iškabino geriausiai apšviestoje vietoje. Apžiūrinėjant darbus, įėjo moteris, prisigretino ir sekiojo paskui, atsilikusi per porą žingsnių.
– Tai jūsų tapybos darbai? – atsigręžiau į moterį.
– Kaip atspėjote? Mano pavardės galūnė vyriška, iš pavardės negalėjote suprasti? – nusišypsojo tapytoja iš Almatos.
Ant kortelės, po darbais, perskaičiau pavardę Nosik, tik iš
moteriško solidarumo nepasakiau, ką galvoju apie jos tapybą, išsisukau nuo klausimo, bet dailininkė ir toliau vaikščiojo paskui. Palaukusi, kol apžiūrėsiu parodą, ji vėl prisiartino,
klausė, ar nesutikčiau pažiūrėti nuotraukas. Skubiai traukė iš
didelės rankinės plastikinį maišelį su pluoštu nuotraukų. Tylėjau nustebusi, ji rodė man po vieną. Nufotografuoti prieš
daugelį metų sukurti tapybos darbai, grupiniai partinių darbuotojų portretai; du metrai iš penkių, labai didelio formato
drobės, kuriose snieguotų viršukalnių fone pavaizduoti išsirikiavę vyrai, visi pasidabinę juodais kostiumais, rūsčiais,
neperžvelgiamais, gerai įmitusiais veidais.
– Ir jūs visa tai nutapėte?!. – paklausiau apstulbusi – fotografijų buvo daug, kiekvienoje iš jų mačiau vis kitą grupę,
po penkiolika ir po dvidešimt figūrų visu ūgiu.
– Taip, – laiminga linksėjo galvą plenero dalyvė pavarde
Nosik. Moteris neteisingai išsiaiškino mano nuostabą, nors
dėl darbo apimties triūsas buvo vertas pagarbos.
Man pagailo jos. Labai draugiškai šypsodamasi paklausiau:
– Kodėl užkalbinote mane, kodėl rodote šias nuotraukas?
– Mano darbai, tapyti Gurzufe, nenusisekė. Jūs gi iš Maskvos… – ji lyg teisinosi, lyg atsiprašinėjo.
– Kas jums sakė, kad aš iš Maskvos?
– Viloje kalba...
Dabar supratau, kodėl iš tolo sveikinosi su manimi susitikę dailininkai iš Korovino vilos, kodėl prašė padėti atrinkti darbus baigiamajai parodai – jie bijojo. Gavę progą už
dyką pailsėti Kryme (kaip ir aš vaikystėje gavau kelialapį
atostogauti tarptautinėje pionierių stovykloje), jie nebuvo
tikri, ar pakankamai stropiai už dovaną atidirbo. Mane įtarė
esant žmogumi, kuris stebi ir vertina, kaip pionierių vadovas
Aleksandras, kuris rinko informaciją stebėdamas pionierių
būrį: tai yra skundikai, valstybės saugumo tarnybų užverbuoti neetatiniai darbuotojai, pranešinėjantys apie vieną ar
kitą susibūrimą, kolektyvą ir grupę. Žargonu tokia tarnystė
vadinosi stukač (rusų k.), pažodžiui išvertus į lietuvių kalbą
„belstukas“, nors aš girdėdavau šį žodį vartojant tik originalo kalba.
Sutikau Maestro, dirbantį krantinėje, guodėsi, kad vienas
iš berniukų šukomis subraižė puikų prie jūros nutapytą etiudą, bandė taisyti, bet nesisekė. Neklausiau, ar tai jis gąsdino
kolegas, paskleisdamas melą apie mano vaidmenį, ar jie patys padarė klaidingas išvadas, man buvo nebesvarbu. Kalba
nesimezgė, atsisveikinau ir nuėjau.

– Rūta Kapočiūtė –
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Fragmentai (V)
Nuvažiavau į „Evans Cycles“ pasikeisti dviračio sėdynės.
Parduotuvė ką tik atidaryta (gan ankstus rytas), erdvioje naujų dviračių salėje stoviniavo vienas pardavėjas. Kai pamatė
mane įvažiuojant su dviračiu, iš jo laikysenos ir vangaus apsisprendimo ateiti link manęs supratau, kad tikra nelaimė,
jog užsukau. Pasisveikinom tačiau maloniai. „Reikia sėdynę
pakeisti“, – parodžiau įplyšimus senojoje. „Ar iš anksto užsisakei laiką?“ – „Ne. Pamaniau, paprasčiausiai užsuksiu...
Gal galima užsisakyt dabar?“ – „Naaaa... Rekomenduočiau, –
atsirėmė pilvu į mano dviračio stabdžių rankenėlę, – vieną
kitų „Evans“, kur nors Belsaize, pavyzdžiui (TOLI), nes pas
mus užsakyti visi laikai. Nėra kur įterpti.“ – „Norėčiau čia,
nes gyvenu netoliese (ką reiškia „užsakyti visi laikai“?). Kaip
geriausia užsisakyti?“ – „Aaaaa… – vėl nutęsė (internetu tai
galima padaryti arba DABAR), – geriausia pasiskambinti…“ – pasakė, bet tada pagalvojo tą patį ką ir aš – jeigu jau
atėjau, tai gal tai tolygu užsakymo skambučiui. Atsijungė
nuo stabdžių rankenėlės ir nuėjo prie kompiuterio patikrinti
kalendoriaus. Artimiausias metas, kai galiu atvaryti dviratį, –
liepos 11 d., bet turbūt to nenoriu, pridūrė. „Labai jau ilgai
laukti.“ – „Kaip aš nepagalvojau, – tariau susigėdusi. – Turbūt teikiate pirmenybę klientams, kurie dviračius pirko pas
jus?“ – „Naaa… – sujudo. – Tiesa, daug naujų dviračių reikia sukomplektuoti, ir tik tada galiu tave užrašyt, užtai liepos
11 d.“ – „Viskas aišku, turėjau susiprasti. Ką gi, dėkui, geros
dienos.“ – „Geros dienos“, – tespėjo pasakyti, mano nugara
jau buvo tarpduryje.
Kiaulė, pagalvojau išėjus. Mano, kad pasyvia agresija viską galima pasaulyje nulemti. Durnius.
Pakeliui namo yra kita dviračių parduotuvė. Mažytė. Nuvažiavau ten. Jos durys visada užrakintos, bet kabo didelis
užrašas PASPAUSTI SKAMBUČIO MYGTUKĄ. Vos paskambinau, kaipmat durų atidaryti atėjo gerai nusiteikęs vyras. „Ar galiu užeiti?“ – „Jo, žinoma žinoma, varyk vidun.“
Labai greitai išsiaiškinom, ką daryti su sėdyne, tada pakalbėjome apie bėgius, stabdžiai geri – iškart patikrino. Trumpai
aptarėm patį dviratį, pagyrė. Kiek viskas kainuos? Keli svarai pakeisti sėdynę ir keli svarai suderinti bėgius. Užsirašė
vardą, telefoną. Visa užtruko gal 3 min.
●
Vakar britai nubalsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos.
Turkų parduotuvėje man už nugaros, girdžiu, kasininkas
(turkas) kalbasi su pirkėju (anglu).
– Kaip sekas? Seniai matytas, – pradėjo pokalbį kasininkas.
– Kaip čia seksis?.. – atsakė ir ėmė nesuvaldomai kvatotis. – Nei premjero! Nei opozicijos lyderio! Nei futbolo!!
Chachachacha. O dar pažeminimas dėl išstojimo iš ES!!!
CHACHACHACHA... Visiška velniava.
●
Žmonės nuolatos glaustosi prie manęs. Autobuse, darbe.
Darbe liestis prie manęs uždraudžiau, visi tą žino, laikosi
taisyklės. Atėjo anądien nauja bendradarbė, rumunė, supažindinau su Vasi, ši pirmu reikalu jai tarė: „Tik neliesk tu
jos.“ Naujokė sumišo ir vos anai nuėjus savo reikalais tuoj
pat uždėjo ranką man ant liemens. Turbūt rumunės perima
tą iš rumunų vyrų arba elgiasi taip, kai joms išties baisu, be
to, taip daro nesąmoningai. Šis gestas lyg nematomas joms
pačioms, todėl visada netikėta, netgi šokiruoja, kai aš tiesiog
liepiu liautis tą darius. Ariel, kuriai taip jau nutiko, nuo pat
pradžių su didžiausiu nekantrumu tykojo momento, kai naujokei tą pasakysiu, – kaip ji išsigąs, kaip ji susigės. O, kokį
neapsakomą jaudulį Ariel patyrė to laukdama! Ji žinojo, kad
naujokė nė neįtaria, kas jos laukia, kad su kiekvienu prisilietimu prie manęs ji artinasi prie prarajos ir tuoj tuoj į ją nugarmės. Geriau ir už Hitchcocką. Naujokė Ariel nepatiko iš
pirmo žvilgsnio, ji iškart apsisprendė jai ne padėti, o kenkti.
Rumunės visiškai natūraliai vienos kitų nekenčia. Bent jau
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tos, kurios čia ateina dirbti. Vis dėl įtakos, galios, svarbu, kas
duos nurodymus, o kas juos vykdys.
Bet štai net ir autobuse pilna dėmesio siekiančių… Užvakar užmigau grįždama iš darbo, kažkas šalia atsisėdo. Po
kurio laiko pajutau, kad pakeleivio kulkšnis švelniai, labai
atsargiai liečiasi prie manosios, paskui blauzda, paskui šlaunis – tarsi jis slinktųsi arčiau manęs. Atsibudau, pasisukau į
bendrakeleivį nusiteikusi jį pasmerkti, o ten jaunas berniukas, na gal 16 metų, išsigandusiom akim. Net nežinojau, ką
pasakyti. „Atsiprašau, – pasakiau, – man metas išlipti.“ Praleido visiškai suglumęs. Kitąsyk šalia atsisėdo mergina ir gal
tris kartus mane prižadino atsiremdama alkūne į mano alkūnę. Galiausiai sako: „Atsiprašau, vis prižadinu. Graži apyrankė, beje“, – pridūrė. „Kuri? Šita ar šita?“ – pasitikslinau.
„Šita“, – parodė odinę su sąsagom. „Ačiū“, – padėkojau, o ji
su dideliu palengvėjimu nusišypsojo.
●
Bendradarbis lifte:
– Tai papasakok, kodėl visgi nusprendei pasikeisti plaukų
spalvą?
– Pirmiausia susapnavau sapną... – pradėjau, kaip jis ir
prašė, pasakoti – taip, kad pajustų pasakojimą būsiant ilgą.
– Tiek to, tiek to!.. – ėmė gintis.
●
Nastin, kai jos kas nors paklausia, kaip ji jaučiasi, atsako
nupasakodama mano savijautą kaip savo. Pavyzdžiui, sako:
o aš tokia pavargusi, neišsimiegojusi, visiškai trūksta energijos, skauda nugarą. Nors atrodo linksma, gerai nusiteikusi, netgi apimta euforijos. Pavargusi jaučiuosi aš. Šiandien
septinta darbo diena. Bet ryt prasidės atostogos. Stengiuosi
sumažinti įtampą, kuri jau spengia. Įsivaizduoju, kad prikabinu prie „įtampos“ kažką sunkaus ir tempiu žemyn, kaip
žuvis plūdę.
●
Ruošiuosi kelionei į Gentą. Nusiunčiau broliui viešbučio
adresą. Pasikalbėjom apie kelionę ir kad būtų smagu kartu
atšvęsti Kalėdas šiais metais. Priminė susirasti draugą. Sutikau, kad derėtų...
Noras būti apkabintai kito žmogaus neapsakomo masto.
●
Gal ir man metas keisti vietą, darbą. Pakeliui į viešbutį
pradėjau naršyti darbo skelbimus. Žiūrinėju pačius keisčiausius, bet ką, kas labiau atitiktų mano besikeičiančius
poreikius. Su bendradarbiais nebežinau kaip bendrauti. Jie
pasidarė tokie pagiežingi, pikti.
●
Turiu atsiminti – darbe: klausytis savo kvėpavimo, laikytis
ramiai, meluoti, pridengti save, apsisaugot. Geriau pavyksta,
kai daug darbo. Kai nėra ką veikti, sunku ištverti.
●
Pagaliau prasidėjo vasara – temperatūra nuo 17 laipsnių pašoko iki 30. Gerai, nes liepa beveik baigiasi. Kai atostogavau
gegužę Graikijoje, Londone vieną dieną buvo 27 laipsniai.
Bendradarbiai paskui juokavo, kad pražiopsojau anglišką
vasarą. Taigi vakar išsiruošusi nuvažiavau į Camber Sands.
Pasirinkau Camber, nes žvelgiant į žemėlapį atrodo nuošali
pakrantė, čia nevažiuoja traukiniai (bet vietovė gan garsi dėl
smėlėtos – tai reta JK – pakrantės) ir naiviai, kaip man būdinga, maniau, kad būsiu aš, dar kas nors ir kas nors vedžios

šunį. O čia, pasirodo, Palanga. Daugybė žmonių, kamštis,
įvažiuoti į kaimelį beveik neįmanoma. Na, ką gi.
Smėlis, paaiškėjo, mane erzina, aplipo rankos ir kojos –
ak. Akmenukai kur kas geriau! Be to, garsai – visa pakrantė
ūžė. Jei garsų labai daug, aš tarsi siekiu, turiu į juos reaguoti.
Garsas tam tikra prasme pavojaus signalas. Kad nurimčiau,
susiskirsčiau juos į tolimus, vidutiniškai nutolusius ir prie pat
(atitinkamai skiriasi pavojaus lygis). Tada pasidarė įdomiau,
nes galėjau išskirti iš bendro triukšmo, pavyzdžiui, įdomų
vidutiniškai nutolusių kaimynų pokalbį apie kino scenarijų
rašymą. Žinoma, joks žmogus net neįtartų, kad ten taip vargau. Kaip ir visi patogiai gulėjau – turiu bambukinį kilimėlį.
Nusipirkau per klaidą, pamaniau, kad tai patiesalas iškylai.
Puikus kilimėlis! Su skrybėle, visai visai kaip daugelis, išskyrus – gal kam nors galėjo kristi į akį, kad buvau viena.
●
Šiais laikais jei vyras pažinčių tinklalapyje susilaikė nuo
žodžių „mano b...“ – tai nuostabu, tai kelia nuostabą!
Kartais susirašinėdama su vyrais pajuntu – iš to, ką rašo
ir kaip, – kokio pobūdžio konfliktas juos kamuoja. Koks jų
santykis su savimi, su šeima, koks dėmesio stygius kankina. Nežinau tikslių psichologinių terminų tiems reiškiniams
apibūdinti, bet pradedu juos jausti ir tiek. O tie vyrai dažniausiai nė nenumano apie tai, todėl dialogas anksčiau ar vėliau pasidaro neadekvatus. Ne taip paprasta nukreipti mane
į temas, kuriomis jie norėtų kalbėtis. Kuo toliau, tuo labiau
galvoju, kad esu aš – ir yra žmonės. Ir man, nors daugelis
mane laiko keistuole, vis vien atrodo, kad aš normali, o kiti
yra keisti. Jau net nežinau, kaip tą geriau paaiškinti. Turbūt
žmonės siekia kompensuoti save kitų sąskaita, manipuliuoti
kitu žmogumi tam, kad palengvintų savo skaudulį arba kad
nors kiek išjudintų nejautrias smegenis veikti – ne, ne mąstyti, tik išskirti nors kiek cheminių medžiagų, kurios kelia bent
kokį fizinį jaudulį ar pojūtį, nes kitaip visa apimta sąstingio.
Net jei žmogus dedasi linksmas. Niekinu tai.
Vakar grįžusi iš vieno kambario sakau Lėlei (taip įsivardijau naująją bendradarbę): „Kambaryje buvo maža mergaitė.“ – „Maža mergaitė?!“ – jos akyse užsidegė kažin koks
godulys, sumišęs su susijaudinimu, ir man dingo bet koks
ūpas pasakoti toliau. „Taip, – visgi pasakiau, – ji manęs tiesiai, drąsiai ir griežtai paklausė: „Kodėl tu vėl čia?“ Lėlė
ėmė kvatotis kelioms akimirkoms išsivaduodama iš liguistai
niūrios nuotaikos. Maža mergaitė – toks jaudinantis vaizdinys! Sunku pasakyti, ko ji norėtų labiau: ar pati turėti mažą
mergaitę, ar kad ją maža mergaitė turėtų.
●
Tik reikia gerai išsimiegoti, tada aplinka, tikrovė sėkmingai atrodo it sapnas – praslysta visa neužkabindama manęs.
Bet jei trūksta miego, tada atvirkščiai – visa įgauna dimensijas. Žmonės įgauna dimensijas. O kuo daugiau jų regiu, tuo
sunkiau... Pavyzdžiui, Nastin savo kūno nesuvokia kitaip nei
apibrėžto kitų žmonių dėmesio šviesoje, jeigu kitaip – nieko
nėra. Jai baisu, man irgi, nes aš to neturėčiau nei matyti, nei
žinoti, bet jei jau jaučiu tai, tarsi privalau atitinkamai elgtis.
Tiek joje jausmų atsižadėjimo… Nepaklusnumo, tokį kūną
reikia mušti – tam, kad pasiduotų, kad susikauptų, susibalansuotų. Fizinis skausmas apibrėžia kūną kur kas aiškiau,
be to, akimirksniu – jis atsiranda, paveikdamas sielą savo
egzistavimu, o jei kūno nėra, tai ir siela neegzistuoja. Atrodo, ten tik tuštuma, kurią būtina užsandarinti nerimu. Jai
aš savo ruožtu atrodau pernelyg kupina tikrų pojūčių, kurių
ji nejaučia, todėl... apskritai būtų neprošal mane nudaigoti,
būtų ramiau gyventi.
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