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Jemenas man atrodė valstybė, kurioje neįmanoma dirbti humanitarinėms organizacijoms

Nyka į bažnyčią neidavo, norėjo atlikt namuos, būt vienas

Audriaus Musteikio Paryžius

JOSEF HASLINGER

Fan Ho. Vaikai ir katės. 1961

Per mano Šeibso senelių sodą, turintį nuolydį, čiurleno į 
Erlaufą įtekantis upelis. Mano senelis dar pagilino esamą 
daubą ir iš iškastos žemės padarė užtvanką. Taip atsirado 
maždaug pusantro metro gylio tvenkinys, kur vasarą buvo 
galima maudytis, o žiemą čiuožinėti. Tvenkiny plaukiojan-
tiems upėtakiams pasprukti neleido dvejos grotos; vienos jų 
buvo įtaisytos užtvankos prakase, o kitos aukščiau, sklypo 
pakrašty. Prakase buvo nedidelis krioklys, kurio šniokštimas 
girdėdavos visą vasarą. Vasaros naktimis, kai langai būda-
vo atidaryti, negalėdavau užmigti, nes turėdavau klausytis 
daugiabalsio vandens čiurlenimo. Garsas vis stiprėdavo ir 
atrodė, jog priartės prie manęs. Bijodavau, kad man užmi-
gus upelis, ko gero, pro langą sutekės ant manęs.

Dieną dažnai stovėdavau prie tvenkinio ir ieškodavau žu-
vų. Kai kokią pamatydavau, bėgdavau jai iš paskos tol, kol 
ji dingdavo man iš akių. Mano senelis sakė, jog per Tautos 
šventę jis neva upėtakius ištrauksiąs iš tvenkinio. Ir jeigu aš 
atvažiuosiąs, tai galėsiąs jam padėti. Įsivaizdavau, kaip ma-
no senelis stovi su meškere ant kranto, traukia vieną po kitos 
žuvis ir neša į virtuvę senelei. Bet viskas buvo kitaip.

Su mama iš Vienos į Šeibsą šįkart važiavau „Opel 
Rekord“, naujesniu už prieš tai turėtą pelės pilku-
mo 2 CV. Visur plevėsavo raudonos, baltos, rau-
donos spalvų vėliavos, ir mano mama iš visų jėgų 
stengėsi paaiškinti tų išsipuošusių gatvių prasmę. 
Bet mane domino tik tai, kaip senelis iš tvenkinio 
trauks žuvis. Paaiškėjo, kad net mano mama to ne-
žinojo. Tėvas su mumis nevažiavo, tikriausiai jam 
reikėjo dalyvauti šventiniam posėdy. Šeibse, mums 
jau beeinant pro sodo vartus, pamačiau iškart prie 
krioklio stovinčią kaladę ir senelį ilgaauliais gumi-
niais batais. Jis kaip tik ruošėsi išmušti iš užtvankos 
pertvaros viršutinę lentą. Vanduo smarkia čiurkšle 
veržėsi pro geležines grotas. Aš supratau klastą ir 
laukiau, kada žuvys įstrigs grotose. Kai vandens 
čiurkšlė susilpnėjo, senelis išmušė kitą lentą. Kai 
visos lentos jau buvo išmuštos – tvenkinys pradin-
go. Bet grotose vis dar nesimatė žuvų. Jos krūvo-
mis spurdėjo upelyje, kurio gylis prie užtvankos 
prakaso dabar prilygo balai. Senelis įleido graibštą 
į vandenį. Šis tuoj prisipildė ir ėmė trūkčioti į visas 
puses. Senelis išsviedė žuvis ant pievos ir vėl įlei-
do graibštą. Taip jis traukė krovinį vieną po kito ir 
svaidė žuvis man po kojom. Aš stovėjau pievoj, o 
aplink mane šokinėjo ir vartaliojosi kokie šešiasde-
šimt, septyniasdešimt prasižiojusių upėtakių. Kai kurie pa-
šokdavo man iki krūtinės, kiti atsidurdavo ant mano kojų, 
pliauškindami pelekais mano šlaunis, kiti surasdavo kelią 
atgal iki kranto, bet retas kuris pasiekdavo upelį. Kai upe-
ly nebebuvo nė vieno upėtakio, senelis su savo ilgaauliais 
guminiais įbrido į vandenį ir pertraukė graibštu prieš srovę. 
Prie viršutinių grotų jis surinko likusias žuvis. Jis tai darė 
labai vikriai. Nė vienam upėtakiui pasprukti nepavyko. Pie-
voj įsivyravo ramybė. O aplink mane – visi tie sidabru spin-
dintys žuvų kūnai. Juos aš jau maniau esant visus negyvus, 
tačiau vienas kitas vis dar nelauktai pašokdavo į viršų.

Senelis atsinešė skutiklį. Jis norėjo mane pamokyti, kaip 
nuskusti žuvį. Bet aš bijojau jas paliesti. Aš tik žiūrėjau, 
kaip jis joms perskrodžia pilvą, išplėšia vidurius ir meta juos 
į upelį. Senelės jis paprašė retkarčiais atnešti jam stikliuką 
degtinės ir jį išgerdavo vienu mauku. Į vonią, kurios dugne 
atsirado rausvo skysčio, jis sluoksniais sudėjo išdarytas ir 
nuplautas žuvis. Tuo tarpu pro sodo vartus jau pradėjo eiti 
pirmieji mokytojai. Mano senelė jiems pasiūlė degtinės. Ant 
žemės vis dar voliojosi nemažai žuvų. Mokytojai vaikštinė-
jo po sodą saugodamiesi, kad neužliptų ant jų. Jie gėrė, rūkė 
ir kalbėjosi su mano seneliu, kuris nutraukdavo savo darbą 
ir mosikuodavo kruvinu peiliu. Tada priėjo dvi mokytojos, 
surinkusios keletą žuvų, ir padėjo jas seneliui po kojų. To-

kia šviežia žuvis, sakė jos, esąs tikras puikumėlis. Po kiek 
laiko, kai mokytojai jau buvo pakankamai išgėrę, parūkę ir 
pasikalbėję, parodydavo į kokią nors žuvį vonioj, senelis ją 
paimdavo ir įdėdavo į mano mamos paruoštą plastikinį mai-
šelį. Mama išleisdavo orą iš maišelio ir užrišdavo jį. Tada 
žuvis buvo dedama ant svarstyklių, ir senelė paimdavo pi-
nigus. Kai vėliau ateidavau į senelių sodą – vis matydavau 
aplink mane šokinėjančius upėtakius. Žiūrėdavau į tvenkinį 
ir niekaip negalėjau patikėti, kad mudu su seserimi Klara 
buvom pakrikštyti toj žudikiškoj duobėj su žuvų vandeniu. 

Kad mes apskritai buvom pakrikštyti, yra susiję, kiek ži-
nau, su Šeibso senelių spaudimu – mes neva turėtume būti 
dar nevisiškai praradę Dangų. Po ilgų dvejonių mano tėvas 
visgi pritarė krikštui. Man tada jau buvo treji, ir aš turėjau 
Helmuto, savo tėvo, vardą. Mano sesuo buvo ką tik gimusi. 
Krikštijant turėjo dalyvauti tiek Šeibso, tiek Vienos giminės 
atšakos. Bet tai nebuvo taip paprasta. Mano Vienos seneliai, 
užkietėję ateistai, nesiruošė peržengti bažnyčios slenksčio, 
o mano tėvas nenorėjo, kad būtų apsieita be jų. Nes jie būtų 
pamanę, kad jų sūnus jau perėjo į Šeibso stovyklą. Tėvas su-
rado sprendimą. Jis ne tik turėjo savo nuomonę apie viską, 
bet ir sprendimą. Įspūdis, kurį mano tėvas visą savo gyveni-
mą norėjo sudaryti ir jam tai pavykdavo, buvo paprastas ir 
aiškus: aš galiu viską.

Kunigą mano tėvas surado Vienoje, Breitenzės kvartale. 
Dėl jo pažiūrų Bažnyčia vertino jį prieštaringai. Kadangi jis 
neslėpė, jog Jėzaus revoliucingumas jam buvo svarbesnis už 
jo dieviškumą, buvo kai kurių žmonių paniekinamai vadina-
mas raudonuoju kapelionu. Tai buvo vienas iš nedaugelio 
kunigų, kurio mano Vienos seneliai nevengė. Jis būtent ir 
sutiko su mano tėvo pasiūlymu krikštą kaip maudynių ak-
tą atlikti mano senelių sode. Tam reikėjo vyskupo leidimo. 
Raudonasis kapelionas savo prašyme nurodė mūsų nuto-
limo nuo religijos šeimines aplinkybes. Anot jo, krikštas 
tvenkiny esąs vienintelis šansas, kad mes apskritai būtume 
pakrikštyti. Vyskupas sutiko, bet iškėlė kelias sąlygas. Rau-
donasis kapelionas turįs prieš krikštijimą su krikštatėviais 
mažiausiai pusvalandį pasikalbėti, patikrinti jų tikėjimo 
stiprumą ir aiškiai pabrėžti jų atsakomybės už katalikišką 
auklėjimą svarbą. Prieš ceremoniją jis turįs į tvenkinį įpilti 
ąsotėlį šventinto vandens, o patepimui krizma suteikti ypa-
tingą reikšmę, kad kažkas išliktų iš įprasto sakramentinio 
krikšto ritualo. Ir esą labai svarbu laikytis krikšto įžadų at-
naujinimo ir krikšto maldos teksto. 

Mano tėvas surado Štirijoje socialistų deputatą, 
kuris, kad ir nelankė reguliariai bažnyčios, bent jau 
priklausė katalikų bendruomenei, ir jo vaikai buvo 
pakrikštyti. Deputatas iš pradžių spyriojosi ir bū-
ti mano krikštatėviu nenorėjo. Pasak jo, jo vaikai 
buvę pakrikštyti vien dėl to, kad Štirijoje tai yra 
įprasta. Su tikėjimu tai neturį nieko bendro. Jis esą į 
bažnyčią einąs tik du kartus per metus – per Velykas 
ir Kalėdas, bet tik tam, kad pasirodytų savo rinkė-
jams. Deputatas buvo vardu Rupertas. Norėdamas 
palengvinti užduotį ir ją galbūt atlikti netgi su pasi-
didžiavimu, tėvas pasiūlė jam papildomai man duo-
ti dar ir savo vardą. Tuomet jis sutiko. 

Ir taip mano bažnytiniame krikšto liudijime yra 
įrašytas papildomai antras vardas – Rupertas, kurio 
mano gimimo liudijime nėra. Mano Šeibso seneliai 
su dėkingumu pasigriebė tą vardą. Nuo krikšto die-
nos jie ėmė mane vadinti tik Rupertu.

Iki dešimties metų mano krikštatėvis man kasmet 
paskambindavo liepos pradžioj norėdamas mane 
pasveikinti su gimimo diena. Tikriausiai jis kažkur 
kalendoriuj jau buvo pasižymėjęs tą datą ir kasmet 
ją perkeldavo į naują kalendorių. Po kelių dienų 
man visad ateidavo siuntinukas su dovana. Prieš de-
šimt metų jis kartą paklausė manęs, gal aš turįs kokį 

ypatingą norą. Ir aš atsakiau: taip, visa širdim trokštu šito – 
nuverskit pagaliau mano tėvą. Netrukus mano noras išsipil-
dė. Nuo to laiko mano krikštatėvis paliko mane ramybėj. 

Yra išlikusi tų krikštynų nuotrauka. Prie tvenkinio pasta-
tytos aštuonios kėdės. Vidury sėdi abu krikšto tėvai. Aš at-
sišliejęs į Štirijos deputato kelį, o šis apsivilkęs per trumpą 
kostiumą. Šalia sėdi mano sesers krikšto motina, apie kurią 
žinau tik tiek, kad jos vardas buvo Marija ir ji buvo pirmoji 
mano tėvo sekretorė. Rankose ji laiko antklodžių gniužu-
lą. Šitam gniužule yra kažkur paslėpta mano sesuo. Krikšto 
tėvų kairėj ir dešinėj sėdi mano tėvai, šalia jų – jų tėvai. 
Vienos senelis prie atlapo prisisegęs tris strėles – Socialis-
tų partijos ženkliuką. Šeibso seneliai apsivilkę Štirijos tau-
tinius rūbus. Nuotrauka yra kaip įrodymas ir to, kad buvo 
net krikšto žvakės. Jos guli ant mano Šeibso senelės kelių – 
vėliau su kitais buities rakandais jos tikriausiai nukeliavo į 
šiukšlyną. Savo žvakės aš niekada nemačiau. Nuotraukoje 
matosi ir raudonasis kapelionas – su skrybėle ir atsagstytais 
marškiniais. Jis stovi už krikšto tėvų. Visi žiūri į fotoaparatą, 
tik raudonasis kapelionas žiūri žemyn į antklodžių gniužulą. 
Nuotrauka neišduoda to, kad tiek mano krikšto tėvo kostiu-
mas, tiek raudonojo kapeliono skrybėlė yra mano senelio.

Josefas Haslingeris (g. 1955) – austrų rašytojas, eseistas, 
keliolikos knygų autorius, literatūros estetikos profesorius; 
žinomas kaip angažuotos literatūros atstovas, analizuojantis 
socialinę Austrijos istoriją. Be kitų gausių apdovanojimų, tė-
vynėje yra pelnęs ir Garbės premiją už tolerantišką mąstymą 
ir veiklą. 

Keturių dalių Haslingerio romane „Tėvo žaidimas“ (Das 
Vaterspiel, 2000), kurio pirmos dalies „Raudonoji padermė“ 
(Die rote Brut) skyriaus Der rote Kaplan vertimą skaitytojams 
čia siūlome, pasakojamos trijų šeimų dramatiškos istorijos. 
Erdvės ir laiko atžvilgiu jos likimiškai susijusios, į jas įpainio-
tas ir pagrindinis veikėjas ministro sūnus Racas, nevykėlis 
studentas, mokykloj turėjęs pravardę Žiurkė; jis nekenčia tė-
vo, korumpuoto politiko, todėl sukuria kompiuterinį žaidimą – 
Egoshooter-Game, kuriame priešininkui prideda tėvo veidą. 
Amerikoje šis žaidimas jam atneša sėkmę.

„Tėvo žaidimą“ 2009 m. ekranizavo austrų režisierius Mi-
chaelis Glawoggeris.

Vertėja 

Raudonasis kapelionas
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Tai kuri(s) gi atsakinga(s) už demokratiškumo sklaidą
Europos Sąjungos postai išdalinti, o naujasis Lietuvos 

vadovas inauguruotas. Kas čia dar įdomesnio? Liepa yra 
tas mėnuo, kai užsitęsęs bimbinėjimas sąžinę graužia 
mažai, nes bimbinėja visi. Kartu tai yra geras metas atsi-
traukti nuo įprastų „greitų“ naujienų ir atsigręžti į sudė-
tingesnius, lėčiau besirutuliojančius politinius procesus. 
Čia ir vėl linkstu prie smunkančios demokratijos kokybės 
pasaulyje, šią temą kategoriškai atsisakau laikyti išspręsta 
ar banalia. 

Progą persvarstyti politinio vystymosi tendencijas pa-
saulyje suteikė Larry Diamondo straipsnis vasariniame 
„Foreign Affairs“ numeryje. Jame autorius primygtinai 
ragina JAV visuomenę grįžti prie demokratijos vėliavne-
šės vaidmens, kuris buvo ypač ryškus praėjusio amžiaus 
paskutiniais dešimtmečiais. Šį vaidmenį Diamondas pa-
teikia kaip moralinę Amerikos pareigą, nes gyvename 
laikais, kai nedemokratinių režimų įtaka neproporcingai 
auga. Galvoje turimos Naujuoju šilko keliu pusę pasaulio 
siekianti apraizgyti Kinija ir, be abejo, Rusija. Putinas, 
beje, prieš kelias savaites davė išskirtinį interviu laikraš-
čiui „Financial Times“, jame drąsiai „palaidojo“ vakarie-
tišką liberalizmą ir patikino, kad Rusija lieka tradicines 
krikščioniškas vertybes puoselėjančiu švyturiu visiems 
pavargusiems nuo liberaliosios propagandos. 

Tiesa, kad galėtų vėl sėkmingai imtis laisvės skleidė-
jos vaidmens, Amerika visų pirma turėtų patobulinti savo 
pačios demokratiją ir taip pagerinti savo įvaizdį pasauly-
je, kritusį dėl tokių dalykų kaip pasitraukimas iš svarbių 
tarptautinių sutarčių. Panašia gaida savo naujausią kas-
metinę ataskaitą pristato ir „Freedom House“, demokra-
tiškumą pasaulyje stebinti amerikiečių organizacija. Anot 
jos, dabartinė demokratijos būklė JAV kelia grėsmę tiek 
šalies konstituciniams pagrindams, tiek laisve ir lygybe 
grįstoms vertybėms visame pasaulyje. 

Nors Diamondo raginimai yra laiku ir vietoje, jis neat-
sižvelgia į porą svarbių dalykų. Pirma, laukti, kada Ame-
rika pasigerins demokratijos įvaizdį, paprasčiausiai nėra 
kada, nes šis procesas gali užtrukti. Birželio pabaigoje 
šalies Aukščiausiasis Teismas pareiškė nekovosiantis su 
džerimanderingu (manipuliavimu rinkimų apygardų ribo-
mis), nes tam jis neturi įgaliojimų. Pridėkime dar viešo 
pasipiktinimo bangą dėl žmonėms netinkamų imigrantų 
ir jų vaikų laikymo sąlygų pietinėse šalies valstijose ir 
nieko nebestebins tai, kad Liepos 4-ąją, Nepriklausomy-
bės dieną, švęsti atsisakė nemažai save patriotiškais lai-
kančių amerikiečių. 

Antra, netyla kalbos, kad pasaulis pajudėjo link multi-
poliarinės tvarkos. Jeigu jau taip, atsakomybės skleisti 
laisvę nereikėtų palikti vienam veikėjui ir čia akys kryps-
ta į naująją ES lyderystę. Bus įdomu stebėti, ar ES atsi-
žvelgs į tai, kad ne visos šalys narės laikosi liberaliosios 
demokratijos principų, minimų ES sutartyje. Įdomu ir tai, 
kaip vystysis Europos kaimynystės politika. Bet atsako-
mybės nereikėtų palikti ir vien Briuselio biurokratams, 
kai veikti galima ir grassroots lygmeniu. Neblogas grass- 
roots pavyzdys buvo „Be2Gether“ muzikos festivalis, ke-
lerius metus vykęs prie Baltarusijos sienos Lietuvoje. Gal 
kas nors žino, kur jis dingo? 

Tinkamai suplanuotas demokratijos skatinimas ilguoju 
laikotarpiu veikia. Prisimenant, kuo baigėsi gražūs norai 
įvesti demokratiją Irake arba kuo nesibaigė Arabų pava-
saris – nevyriausybininkų ir smegenų centrų išsvajota 
ketvirtąja demokratizacijos banga, – toks teiginys skam-
ba naiviai, netgi savanaudiškai. Juk ne-ga-li-ma aiškinti 
kitiems, kaip gyventi! „Kiekvienai Vidurinių Rytų šaliai 
reikia diktatoriaus“, – diskusijos metu pareiškė artimas 
žmogus. Norėdama pasiginčyti, negalėčiau pasakyti 
trumpiau, paprasčiau ir aiškiau negu Diamondas: „Tiesa 

yra ta, kad žmonės mieliau gyventų laisvėje“ (realybėje 
tąsyk neturėjau kuo atsikirsti, tai užsičiaupiau). 

Grįžkime prie to, kad demokratijos sklaida gali veikti 
arba neveikti. Staigmena – dažniausiai ji neveiks karinės 
invazijos būdu. Kariniams konfliktams ir demokratijai 
apskritai nėra pakeliui (dar viena staigmena). Bet poli-
tiniam vystymuisi naujai iškeptoje demokratijoje galima 
pagelbėti atsiunčiant rinkimų stebėtojus. Tokia praktika 
ypač efektyvi pirmą ar antrą sykį vykdomų rinkimų metu, 
nes ji leidžia daugiau pasireikšti opozicijai, padidina de-
mokratinius dividendus šalyje ir augina naujos sistemos 
legitimumą. Ši taktika teigiamų pasekmių turėjo tokiose 
šalyse kaip Nigerija ar Armėnija. Trumpuoju laikotarpiu 
jaunai demokratijai gali pagelbėti ir finansinė užsienio 
parama arba grasinimai tokią paramą nutraukti. Šiais 
atvejais demokratiškumas yra matomas kaip „gerosios 
sėklos“, kurioms sudygti reikia laiko. Šiuos moksliniais 
tyrimais pagrįstus pastebėjimus detaliai aprašo Tho-
mas Edwardas Floresas ir Irfanas Nooruddinas knygoje 
„Elections in Hard Times“ (Cambridge University Press, 
2016).

Esama mąstytojų, tokių kaip Amartya Sen, norinčių de-
mokratiškumą matyti kaip universalią vertybę. Universalią 
ta prasme, kuria Gandhis suvokė prievartos nebuvimą, – 
nors tikėtis, kad visi žmonės visuomet vadovausis šia ver-
tybe, yra naivu, reikia pripažinti, kad esama pasiutusiai 
gerų priežasčių šią idėją rimtai apsvarstyti. Ko nereikia 
svarstyti rimtai, tai piktų savais reikalais suinteresuotų 
dėdžių noro laidoti liberalią demokratiją, kai jai viso labo 
užsitęsė peršalimo simptomai. Juk čia tik peršalimas, ar 
ne?..  

– MARiJA SAJEKAiTė –

Moterariumas

Anotacijoje skelbiama, kad 
„Fatum“ rašyta ilgiau nei tris 
dešimtmečius, vis dėlto iš 37 
novelių ir apysakų tik keli 
kūriniai publikuojami su da-
tomis. Skablauskaitės tekstai, 
Riškutės sudarymas. Pomirti-
nė knyga. Du skyriai. Antrasis 
koncentruotesnis už pirmąjį. 
Jame – keturios apysakos. 
Iš beveik keturių dešimčių 
kūrinių praverčiau tik porą. 
Įdomu, kaip būtų atrodęs pa-
čios Skablauskaitės sudarytas 

rinkinys. Galime tik spėlioti, kita vertus, turime rinkinį, 
į kurį pakliuvo ir tai, ko pati autorė gal ir nebūtų dėjusi, – 
privalumas. Nes skaitytojas gauna daugiau Skablauskai-
tės kūrinių, nors vienas kitas labiau primena užuomazgas 
ar eskizus („Vėlinės“, „Atėjusi iš akmens amžiaus“, „Še-
tani“), tarp jų yra ypač žavių („Lūgnė“, „Macumba“, 
„Gertrūda“). 

Skablauskaitė sakiniu piešia: „blyški, aukšta, panaši į 
liūdną neprižiūrimą gėlę“ (p. 62); „rūdžių šašais nuberti 
varteliai“ (p. 228); „šaldytuve nebuvo net kiaušinių“ (p. 216); 
„veidas sensta greičiau nei kūnas“ (p. 116). Skaičiau su 
augalų žinynu. Kalba ir augalija raizgosi. „Lauke mels-
vavo vėjovirpos, pasislėpę nuokanose, ožiakojai gintari-
nėmis akimis su kvadratiniais vyzdžiais skleidė dvoką. 
Kartais jų bliūvonės ataidėdavo nuo akmenų krūsnies, 
lingavo buinios vandenžolės, bet šis pasaulis tik tarpi-
nė zona, pamanė, ir jai pritardamas tyliai suūkė juoda-
sis čemerys, nelyg sapne išvydo provėrą tarytum juodą 
Leviatano burną, kuri skaniai čiulpsėdama įtraukė į save 
žebroko sugulovę, užsivėrė, švelniai nuleido žemyn; ir 
gulėjo ten vėsi, kvepianti kaip ajero šaknis – glotni mu-
mija“ (p. 264). 

Ko gero, rinkinyje galime surasti 61 žodžio „eiti“ si-
nonimą: nupėslino, skvernojo, krapinėjo, nušlevendrojo, 

nuklebetavo ir t. t. Kūrinių, vienaip ar kitaip susijusių su 
rašymu ir rašytojais („Prapuolantysis“, „Fatum“, „Topo-
lis“). Ir Vilnių, kuris gal ir ne visur akivaizdžiai veikia 
kaip personažas, tačiau yra numanomas ir jaučiamas. 
„Ant Vilniaus dabar krenta pirmosios didelės ir šlapios 
snaigės“ (p. 89). 

Lyg ir keista, kad neatsimenu, apie ką rašoma ar kas 
su kuo ten santykiauja. Taip, siužetus galima dar kartą 
paskaityti. Čia svarbūs kiti pojūčiai. „Burnoje liko pa-
rūdijusio vandens skonis, perštėjo visą kūną, oda de-
gė“ (p. 248). Tai kas tose novelėse ir apysakose vyksta, 
kad skaitytojui ima perštėti? „Atbulinis pasaulis“ ir jo 
santykiai su šituo pasauliu. „Neapibrėžta, neaprėpiama 
erdvė, sakytum, kito pasaulio zona“ (p. 214). „Parūdiję 
vandenys“, „įtraukos“, „provėros“, „grėsmė“ ir „mote-
rys“. Daugiau nei dviejuose trečdaliuose rinkinio kūrinių 
„moteriškos esybės“ atstovauja „kitiems pasauliams“ ar 
šie per jas reiškiasi. „Vieną naktį jis ten sutiko keistą ir 
baisią moterį. Ji buvo panaši į beprotę“ (p. 199). „Mano 
moteris buvo pabaisa“ (p. 202). Arba „iš jos vaginos ėjo 
tunelis į požemio pasaulius, kuriuose mus pasitikdavo 
demonai“ (p. 116). Išimtys tik patvirtina taisyklę. Tik 
dviejose apysakose („Prapuolantysis“ ir „Juoda šviesa“) 
veikia „vyriški“ kitų pasaulių atstovai. Ir šiaip jau vyrai 
šiame rinkinyje pasyvūs, inertiški. „Toje vietoje, kur tu-
rėtų būti sprandas, gulėjo dvi lašinių klostės, jos dengė 
net chalato apykaklę. Jam būdavo sunku pakelti iš fotelio 
savo užpakalį“ (p. 187). Petras, Povilas, Kasparas, Ani-
cetas, išskyrus „vyrišką“ kito pasaulio atstovą ilgagalvį 
dolichocefalą, – apkerėti, žūstantys ir nukenčiantys, su-
degantys ar tampantys trąša. Tiesa, „moteriškos esybės“ 
ne visur ir nebūtinai moterys, kaip antai keršvabalė, mo-
teris-upė, Kinijos imperatorienė Si Ling Či, larva kru-
vinalūpė, harpija ar moteris-vinkšna. Pelenės, šmėklos, 
lūgnės, Šetani, ligumbengumbės, astrancijos, stambios 
įmonės direktorės, laukinės, jaunos, kerštingos ir kitos. 
Ne tik novelių ir apysakų rinkinys, bet ir „moteriškų 
esybių“ klasifikacijos žinynas. Lietuviškojo bestiariumo 
versija – moterariumas. 

– VidAS duSEVičiuS –

Jolita Skablauskaitė. Fatum. Novelės ir apysakos. 
Sudarė Janina Riškutė. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2018. 343 p. 
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kiek Jemene karo
Nuo 2011 m. dirbu logistu tarptautinėje humanitarinės pa-

galbos organizacijoje „Gydytojai be sienų“ (Médecins Sans 
Frontières, MSF). Per tuos metus dukart dirbau choleros 
gydymo centre Haityje, Pietų Afrikoje prisidėjau prie labai 
sėkmingo ŽiV ir tuberkuliozės gydymo projekto įkūrimo ir 
valdymo, dalyvavau bandymuose pradėti psichosocialinės 
pagalbos projektus porevoliucinėje Libijoje, vadovavau MSF 
ligoninei pabėgėlių centre Pietų Sudane, prisidėjau prie li-
goninės statymo Ebolos viruso epicentre Siera Leonėje, 
vadovavau MSF logistinėms operacijoms Centrinės Afrikos 
Respublikoje, Serbijoje ir indijoje. 2017 m. keletą mėnesių 
praleidau Jemene, kur mokiau vietinius logistus MSF stan-
dartų ir turėjau galimybę savo akimis pamatyti šį nuostabų 
kraštą ir patirti bene labiausiai užmirštą šių dienų konfliktą. 
Viliuosi, kad šis reportažo tipo tekstas apie mūsų darbo kas-
dienybę, sunkumus ir situaciją šalyje paskatins skaitytojus 
labiau pasidomėti Jemenu ir „Gydytojais be sienų“. Norėčiau 
padėkoti Giedrei Steikūnaitei už prisidėjimą redaguojant šį 
tekstą, taip pat už geras įžvalgas ir jautrumą.

Jei kada teko žiemą skristi virš Džibučio ir stebėti jo rel-
jefą iš paukščio perspektyvos, galbūt likote nustebinti to 
keisto, atšiauraus ir itin svetimo, Mėnulio kanjonus prime-
nančio kraštovaizdžio. Kiek besidairau, visur tik didžiulės, 
pailgomis aštriomis keteromis prisidengusios kalvos, lietaus 
sezono metu išvagotos spontaniškai susidarančių, tačiau 
šiuo metų laiku visiškai išdžiūvusių upių. Kalvas pamažu 
keičia geltoni smėlynai, o šiuos staiga užbaigia ryškiai žydra 
Raudonoji jūra ir vietomis nedrąsiai žaliuojantys sostinės 
Džibučio priemiesčių lūšnynai. 

Nutriušęs mažytis oro uostas primena kolonijinius laikus. 
Išsivadavę iš prievartinio Prancūzijos glėbio vos prieš keturis 
dešimtmečius, vietiniai dar nepamiršo buvusių kolonistų kal-
bos: „Bienveniu, mesjė Slaviukis.“ Oro uosto laukiamajame 
randu savo kuprinę ir organizacijos krepšį. Šalia jų stoviniuoja 
ir manęs nekantriai laukia du senoliai nešikai, kurie jokiais 
būdais neleidžia pačiam išsinešti savo bagažo. Lauke pasitin-
ka „Gydytojų be sienų“ (Médecins Sans Frontières, toliau – 
MSF) vairuotojas ir nuveda prie automobilio. Senukai, kaip ir 
buvo tikėtasi, pluša ne iš geros širdies – pareikalauja po dešimt 
dolerių už krepšį. Išpūtęs akis ir pasirausęs kišenėje, įgrūdu 
vieno euro monetą jaunesniajam į saują. Kol senukai sutrikę 
bando ją pasidalinti, greitai šmurkštelėju į mašiną. Vairuotojas 
mane giria už puikiai išspręstą kasdienį vietos ritualą.

Džibutis – laikina mano stotelė. Pagrindinis tikslas – karo 
ir choleros niokojamas Jemenas. Ten šiuo metu vyksta vie-
nas iš primirštų pasaulio konfliktų, paraštėse likusių ne tik 
dėl nuolat rusenančio karo Sirijoje, it santa barbara tebe-
sitęsiančių „Brexito“ laidotuvių, beprotiškų JAV balsuotojų 
sprendimų prezidento rinkimuose, bet ir šiaip dėl mūsų visų 
kasdienių problemų, žiniasklaidos nenoro pasikasti giliau, na 
ir, aišku, dėl to, kad feisbuke mūsų draugai apie tai nieko ne-
rašo. Mums jau nusibodo konfliktai, norime gyventi ramiai. 

Aš irgi norėjau, bet MSF mane iškrapštė iš kolektyvinio 
sodo pomidorų ir kukurūzų lysvės ir dviem mėnesiams pa-
siuntė dirbti logistinės komandos vadovu Jemene. Šiek tiek 
jaudinausi. Tai mano pirmoji misija aktyvaus konflikto zono-
je. Prieš sulaukdamas MSF skambučio apie Jemeną galvojau 
mažiausiai ir net buvau įsitikinęs, kad niekada ten nevažiuo-
siu. Ypač po to, kai internete paklausiau podkasto apie šioje 
šalyje „Al Kaidos“ pagrobtą Korkie šeimą iš Pietų Afrikos 
ir tragišką jų vadavimo istoriją. Somalis ir Jemenas dėl savo 
nenuspėjamo konteksto man atrodė vienintelės valstybės, 
kuriose humanitarinėms organizacijoms neįmanoma dirbti. 
Tačiau gavęs pasiūlymą ilgai nedvejojau. Tiesa, dar bent mė-
nesį užtrukau tvarkydamasis vizos gavimo formalumus. Į šią 
šalį stebėtinai sunku patekti.

MSF Jemene vykdo 10 projektų, išsimėčiusių po vakari-
nę šalies dalį. Mes dirbame abiejose fronto pusėse; fronto, 
kuris neturi ryškių ar aiškių linijų – tokių, kokias matome 
Donbaso teritorijoje Ukrainoje. Intensyvūs mūšiai vyksta ir 
šiaurėje, ir į rytus nuo sostinės Sanos, bet turbūt labiausiai 
kenčia trečias pagal dydį miestas Taizas, kuris jau tapo an-
klavu ir vis labiau primena apraudotąjį Alepą. Bet apie tai 
šiek tiek vėliau.

Visus MSF projektus aptarnauja mūsų organizacijos Dži-
butyje įkurta logistinė bazė, turinti kelionėms į kitą Raudo-
nosios jūros pusę nuolat paruoštą dešimties vietų lėktuvėlį 
bei greitaeigį laivą, gebantį pernakt įveikti Adeno įlankos 
sroves. Šioje bazėje trumpai apsilankau ir aš. 

Jau po keleto valandų ir vėl atsiduriu Džibučio oro uoste. Tie 
patys senoliai nešikai, akivaizdžiai įskaudinti mūsų pastarojo 
susitikimo, į mano pusę net nepažvelgia. Laukiamajame di-
delis televizorius transliuoja sunkiai suvokiamą JAV rinkimų 
klaidą, o spalvingu hidžabu prisidengusi ir grakščiai cigaretę 
rūkanti baro darbuotoja paniekinamai purto galvą žvelgdama 
į oranžinį klouną. Mūsų lėktuvėlio pilotai visiškai nenustebi-
no pasisakę besą iš Pietų Afrikos. Kažkodėl pilotų iš šios ša-
lies Afrikoje daugiau, nei leidžia padorumas. Bet savo darbą 
jie atlieka nepriekaištingai ir jau po poros valandų, kratomi 

siaubingos turbulencijos, pamažu leidžiamės tarptautiniame 
Sanos oro uoste. Iš abiejų pusių matosi pajuodę keleivinių ir 
krovininių lainerių karkasai – ženklas, kad oro uostą „aptar-
navo“ tarptautinės koalicijos naikintuvai. Pastarieji nepasigai-
lėjo nei logistinių angarų, nei dar tik statomo naujo terminalo. 
Tai tuščiausias tarptautinis oro uostas, kokį esu matęs savo gy-
venime. Kažkur tolumoje, tarsi paslėpti, boluoja du iš pažiū-
ros sveiki keleiviniai lėktuvai. Sustojame šalia vienintelio kito 
(taip pat mažo) Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus lėktuvėlio. 
Tuoj pat prie mūsų Raudonosios jūros nugalėtojo prisistato 
didžiulis keleivinis autobusas, skirtas pervežti keleivius į at-
vykimo salę. Į autobusą įlipame dviese – aš ir prancūzų MSF 
sekcijos logistinis koordinatorius. Penki nešikai puola iškrauti 
mūsų penkių krepšių iš lėktuvo į krovininį automobilį. Oro 
uostui akivaizdžiai trūksta darbo. Visi baisiai patenkinti mūsų 
atvykimu. Vis šaukia: velkom, velkom! 

Vizos procedūra šiek tiek užtrunka. Nejaukiai erdvioje at-
vykimo salėje vėl stovime dviese, o vizų išdavimo būdelėje 
vos matosi kažkokio vyriškio plikė. Staiga tuščias laukia-
mosios salės erdves perrėžia ausis veriantis kačių klyksmas. 
Apsidairau, bet kačių – nė kvapo. Klyksmas pasikartoja ir 
už kokių penkių metrų pro lubas į laukiamąją salę kartu su 
didžiuliais kabamųjų lubų skydais ant grindų teškiasi ryža 
katė. Pažvelgęs į viršų pamatau dar bent tris poras akių ir 
daugybę šen bei ten žiojinčių didžiulių skylių. Matyt, taip 
nutinka ne pirmą kartą. Nuotaika kaipmat pasitaiso ir mes 
pereiname į lagaminų patikrinimo salę, kur nerūpestingai sė-
dėdami šnekučiuojasi rentgeno skenerio operatoriai. Trum-
pai užmetę akį į mano krepšių turinį, pradeda pokalbį apie 
orą. Sanoje beprotiškai šalta. Atvykimo salėje pučia žvarbus 
vėjas. Suprantu, kad prašoviau atsiveždamas vieną vienintelį 
megztinį. Vyriausiasis pareigūnas šypsodamasis tiesia man 
maišelį, pilną žalių lapelių, primenančių lauro lapo formą. 
Siūlo pakramtyti… Prisimenu prieš kelionę matytus doku-
mentinius filmus apie Jemene paplitusį įprotį valgyti khat. 
Tai medžio lapai, visuotinai pripažinti narkotine medžiaga, 
kurios poveikis yra artimas amfetaminui. Vietiniai prisigrūda 
kelias saujas už vieno žando ir pamažu kramto, kol jų akutės 
tyliai apsiblausia ir parausta. Mandagiai atsisakau ir šnairuo-
ju į kitą oro uosto atstovą, savo kabinete rūšiuojantį didžiules 
khat puokštes ir besiruošiantį popietiniam svaiguliui. 

„MSF Šveicarija“ misiją Jemene atidarė kiek daugiau nei 
prieš metus. Jos centrinė būstinė (koordinacinis centras) 
įsikūrė istorinėje sostinėje Sanoje. Šis dviejų milijonų gy-
ventojų miestas yra viena aukščiausiai esančių pasaulio sos-
tinių – 2 200 metrų virš jūros lygio. Jemene veikia du MSF 
projektai – Ibe ir Al Kaidoje. Pastaroji, tikėtina, skaitytojus 
šokiruos, bet, prieš apkaltindami MSF vienos pavojingiausių 
teroristinių organizacijų sukūrimu, turėtumėte žinoti, kad Al 
Kaida yra gana paplitęs vietovardis, arabų kalboje reiškian-
tis bazę, pagrindą arba pamatus. 

Al Kaida, be kita ko, yra maždaug 250 kilometrų į pietus 
nuo Sanos nutolęs miestelis, kuriame veikia didžiulis turgus, 
aptarnaujantis iki 400 tūkst. gyventojų iš kelių aplinkinių 
slėnių. Miestas išsidėstęs aplink pagrindinį Jemeno šiaurę ir 
pietus jungiantį kelią. Šalia šio, pačiame turgaus viduryje, 
apsupta nuolatinio žmonių, šunų, automobilių, daiktų, šiukš-
lių, dulkių ir triukšmo jovalo, įsikūrusi pagrindinė miestelio 
ligoninė. Joje ir veikia MSF skubiosios pagalbos projektas, 
kurį, kad nesipainiotų su teroristais, nuo šiol tekste vadin-
siu Kilo projektu. Iš sostinės iki čia automobiliu keliaujame 
septynias valandas, įveikdami kalnus, slėnius ir išdžiūvusių 
upių vagas, kertame bent 20 ginkluotų kontrolės punktų ir 
nusileidžiame 1 000 metrų žemiau. Bet kelionė neprailgsta. 
Vaizdai pritrenkiantys. 

Prisipažįstu: iki šiol neteisingai maniau, kad Jemenas – tai 
dykumos ir... na, dykumos ir tiek. Pasirodo, visas vakarų Je-
menas – įspūdingi žaliuojantys kalnai, nuo slėnių iki viršūnė-
lių nusėti per šimtmečius uolienose gyventojų suformuotomis 
terasomis, kuriose auga įvairiausi naudingi augalai. Per tūks-
tančius metų jemeniečiai sukaupė labai daug vandens rinki-
mo patirties, ją puikiai atspindi kaimo vietovių žemdirbystės 

ypatumai. Tiesa, pastaruoju metu daržoves, kavamedžius ir 
grūdus keičia visa užvaldantis ir socialinę Jemeno struktūrą 
keičiantis khat. Anksčiau pagrindinis Jemeno eksportuojamas 
maisto produktas buvo kava, tačiau prasidėjus Saudo Arabi-
jos vadovaujamos tarptautinės koalicijos vykdomai Jemeno 
blokadai ji prarado savo ekonominę reikšmę ir dėl to nebėra 
patraukli augintojams. Visos pakelės dabar lygiomis eilėmis 
užsodintos khat medeliais, nuo karštos saulės jie pridengti 
vėjyje plazdančiais lengvais audeklais. Šiam augalui reikia 
itin daug drėgmės, per metus surinkto lietaus vandens jau ne-
bepakanka. Tam naudojami gruntiniai vandenys, bet apie jų 
eksploatavimo problemas kiek vėliau. 

Pakeliui į Al Kaidą pravažiuojame nemažai miestų ir gy-
venviečių. Mūsų vairuotojas Zakarija prieš karą dirbo svečių 
registratoriumi penkių žvaigždučių viešbutyje „Mövenpick“ 
Sanoje. Vidutinio amžiaus, švariai nusiskutęs, trumpų plaukų 
ir šviesių akių Zakarija yra labai įdomus ir išsilavinęs pašne-
kovas, su didžiuliu pasididžiavimu bei liūdesiu pasakojantis 
apie didingą Jemeno praeitį ir siaubingą jo dabartį. Važiuo-
jant Zakarija vis pataria mums pasukti galvą tai į kairę, tai į 
dešinę – rodo ir pasakoja apie unikalią Jemeno architektūrą. 
Masyvūs, kartais net 5–10 aukštų namai iš purvo ir molio 
plytų puikiai apsaugo nuo nepakeliamo dykumos karščio. 
Kaip ir terasinė žemdirbystė, tai dar vienas įrodymas, kaip 
puikiai jemeniečiai prisitaikė prie atšiaurių gyvenimo sąly-
gų, mokėdami išspausti viską iš gamtos jiems suteikiamų 
itin kuklių resursų. 

Gatvėse žmonių gana daug, bet dauguma – vyrai. Beveik 
visos moterys nuo galvos iki kojų apsisiautusios juodomis 
abajomis ir nikabais. Nepridengtos lieka tik jų išraiškingos 
akys. Vos keletas dažniausiai labai jaunų arba labai senų mo-
terų vaikšto apsijuosusios margais raštais siuvinėtomis ska-
romis, kurias būtų galima pavadinti tradiciniais jemeniečių 
apdarais, tačiau ir jų veidai pridengti nikabu. 

Dažnai kelio viduryje, tarp chaotiškai judančių automobi-
lių, sėdi vieniša juoda figūra, primenanti apie šalį gniaužian-
tį skurdą ir žuvusius šeimų globėjus bei duonos uždirbėjus. 
Labai daug moterų prašo išmaldos. Kai eismas sulėtėja, jos 
apsupa automobilį iš visų pusių ir verksmingai maldauda-
mos pirštinėtomis rankomis tyliai barbena į langus. Vyrai 
išmaldos neprašo. Jie pardavinėja geriamąjį vandenį buteliu-
kuose, bando įsiūlyti šviežių morkų puokštę arba pro langus 
kiša tradicinį jemenietišką desertą bint al sahn. 

Bet aktyviausiai vyrai dalyvauja beveik kiekvienoje gy-
venvietėje esančiuose khat turgeliuose. Juos išduoda ma-
siškai per gatvę ir laukus vėjo nešiojami įvairiaspalviai 
plastikiniai maišeliai, į kuriuos skirstomos individualios khat 
porcijos. Jas neretai pardavinėja pilnametystės nesulaukę, 
bet jau ūsuoti vaikai. Šalikelėse kartais matome grupelėmis 
einančius suplukusius afrikiečius. Tai Adeno įlanką perplau-
kę migrantai iš Somalio, pėsčiomis keliaujantys link Saudo 
Arabijos arba, jei labai pasiseks, link Europos. Jie nežino, 
kokie vargai jų dar laukia, ir tikiuosi, kad nesužinos. Tikiuo-
si, bet iš patirties žinau, kad nei Europa, nei Saudo Arabija 
migrantų iš Afrikos išskėstomis rankomis nelaukia. 

Sustoti niekur negalime, tik kontrolės punktuose. Mūsų 
automobilių šonai, skirtingai nei kitų misijų, nežymėti. Už-
klijuotas vienintelis visą stogą dengiantis magnetinis MSF 
logotipas. Tai turėtų apsaugoti nuo galimų oro antskrydžių, 
kurių metu neretai apgadinami pagrindiniai susisiekimo taš-
kai bei kariniai ir civiliniai objektai. Stengiamės išlikti kuo 
labiau nematomi. Jemene labai išplitęs žmonių grobimas už 
išpirkas. Tai amžius trunkanti, tačiau pastaruoju metu dėl 
šalį apėmusių ekonominių sunkumų ir teroristinių tinklų iš-
plitimo gerokai pasikeitusi tradicija. Anksčiau šeichai ir kiti 
genčių vadai žmones grobdavo stengdamiesi atkreipti cen-
trinės valdžios dėmesį ar norėdami paveikti vyriausybę. Su 
pagrobtaisiais būdavo elgiamasi kaip su garbingais svečiais: 
jie būdavo vaišinami skaniausiais patiekalais, miegodavo 
geriausioje lovoje, galėdavo išeiti pasivaikščioti ir naudoda-
vosi kitomis šeimininkų teikiamomis paslaugomis. Pasisve-
čiavę kelias savaites ar mėnesį, namo jie išvažiuodavo nešini 
dovanomis ir gerokai priaugę svorio. Tačiau karas ir „Al 
Kaidos“ (grupuotės, ne miesto) atsiradimas regione pakeitė 
nusistovėjusias tradicijas. Dabar dažniausiai grobiami užsie-
niečiai, už juos reikalaujamos milžiniškos pinigų sumos. Ne 
kartą pagrobtieji buvo kankinami ir net nužudomi arba žūda-
vo vaduojamųjų operacijų metu, kaip atsitiko vienam iš jau 
minėtų 2013 m. „Al Kaidos“ pagrobtų Korkie sutuoktinių 
iš Pietų Afrikos – vyras buvo kalinamas 558 dienas ir ga-
liausiai JAV vaduojamosios operacijos metu nužudytas. „Al 
Kaidos“ atsiradimas ir laipsniškas išplitimas Jemene žymi 
bendrą šios šalies griūtį ir neaiškią ateitį.

Bus daugiau

– ANdRiuS SLAVuCKiS

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
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nubudo upėje akmuo
Su STASiu čiPKuMi, poeto Alfonso Nykos-Niliūno broliu, kalbasi Giedrė Šmitienė

ilgai nesupratau, kiek mažai žinom apie Nykos-Niliūno 
gyvenimo pradžią. dienoraščiuose jo gimtinė, Nemeikščiai, 
dažnai iškyla, bet apie juos kalba tas, kuriam viskas savaime 
aišku, dėl to daug lieka nepasakyta

Su Stasiu čipkumi, jauniausiuoju Nykos-Niliūno broliu, 
suvedė jo dukterėčia Vilija. ėjau pas jį neturėdama minties 
susitikimu dalintis. Bet šio 97 metų žmogaus atmintis siekė 
taip toli, kad teko apsigalvoti. Mums kalbantis iš užmaršties 
nubusdavo tai, ko, atrodė, jau seniai niekam nebėra. Be to, 
dar akino ir noras pataisyti savo pačios klaidas. Taip, tai 
smulkmenos, bet ar ne iš jų viskas susideda?

G. Š.

– Buvot Nemeikščiuose? 
– Buvau.
– Aš jau kuris laikas nebuvau, man jau sunku. Tvarkėm 

kapą Utenoj, tai vis važiuodavom.
– ...tvarkėt palaidoję Alfonsą, Aleksandrą ir Horacijų1?
– Taip. Ten palaidotas ir mano brolis Juozapas. Pirma 

jis buvo palaidotas Kauno kapinėse. Kai jas naikino, mes 
su broliu Adolfu atvežėm Juozapą prie mamos. Mama mirė 
1956, o tėtė 1968 m. Visi palaidoti ten pat. Skulptorius Kė-
dainis man rekomendavo tą antkapį, kur dabar stovi, Arūno 
Kyno diplominis darbas.

– Skaitydama Nykos-Niliūno tekstus, vėlai supratau, kad 
yra dveji Nemeikščiai: kaimas ir vienkiemis, į kurį šeima 
persikėlė po žemės reformos. Ar jūs gimėt dar gyvenant kai-
me ar jau vienkiemyje?

– Mūsų visi vaikai gimė Nemeikščių kaime. Aš priešpas-
kutinis, po manęs dar sesuo Ona. Buvo dvi Onos, viena mirė, 
tai kai gimė paskutinė, ją pakrikštijo Ona ir atstatė taip. Ona 
1924, aš 1921 m., Nyka dviem metais už mane vyresnis.

– Maniau, kad jūs daug jaunesnis už Nyką.
– Nu dar 100-o man nėr, dviejų metų ir mėnesio trūksta.
Kai kraustėmės į vienkiemį, Nyka buvo dešimties, o aš 

aštuonių. Mokyklą iš kaimo lankiau turbūt du metu... o į tre-
čią skyrių, kaip tada vadinom, ėjau iš vienkiemio. Mes abu 
ėjom su Alpa du metu. Tada jis jau baigė pradžios mokyklą, 
ir aš vienas ėjau.

Į Uteną eidavom. Mokykla buvo toj vietoj, kur vėliau pa-
statė banką2. Tada mokykla persikėlė kitapus plento, į tokį 
medinį pastatą. Dar prieš karą jo vietoj pastatė mūrinę mo-
kyklą. Mes baigėm dar medinėj. 

– Kai gyvenot kaime, jūsų namas buvo paskutinis gatvėj?
– Ne, dar vienas buvo už mūsų, Stasiūno, irgi tokia prasta 

sodyba. Kelias buvo į pakalnę – pro mus, pro Stasiūno trobą 
link Ramoškėnų dvaro.

– Gal ten yra ir Ramoškėnų brasta, minima dienoraštyje?
– Tas kelias eina per Ramoškėnų brastą3. Šitoj vietoj labai 

plati upė, koki 8 ar 10 metrų. Ir akmuo toks ten buvo, kaip 
varlė, tokios formos. Maždaug žmogaus aukštumo.

– Nyka, kai grįžo į Lietuvą 1998 m., tai buvo nuėjęs prie 
šitos brastos, dienorašty užsirašė, kad nebėra į varlę pana-
šaus akmens.

O nuo kada jūsų giminė Nemeikščiuos?
– Buvo mano prosenelių Čipkų šeimos valakas, 20 ha, 

ir buvo jų 4 sūnūs. Pasidalijo vienoj ir kitoj pusėj gatvės 
po penkis hektarus. Tada buvo keturios Čipkų šeimos kai-
me. Mano tėtė turėjo seserį, ji ištekėjo į Grybelius, o jis 
paveldėjo ūkį. Senelis buvo Juozas, o bobutės, kaip pas mus 
vadindavo, tai neatsimenu vardo. Jie vieną dieną mirė abu. 
Seniai tas buvo, nė Nyka, nė Adolfas, 1915 m. gimęs, jų 
neprisimena. 

Mama atitekėjo iš Avižienių. Nesu ten buvęs. Jos buvo 
trys seserys. Su viena tai palaikydavo ryšį. Jie neturėjo že-
mės, tai nuomodavo arba ant pusės dirbdavo, pusininkai, 
pusę atiduoda šeimininkui. Tai jie netoli kaime nuomodavo 
žemę. O kita sesuo buvo ištekėjus netoli Ukmergės, tai jau 
retai matydavosi.

Mama mokslo neturėjo jokio, nesimokė mokykloj, skaityt 
mokėjo tik iš savo maldaknygės.

Mūsų dešimt vaikų buvo: Jonas (g. 1904), Petras (g. 1908), 
Juozas (g. 1910), Adolfas (g. 1915), Alfonsas (g. 1919), aš 
(Stasys, g. 1921) ir Ona (g. 1924). Trys mirė, tų nežinau, 
kada gimė, vardus tik žinau – Ona, Napalys (Napaleonas) ir 
Pranciškus. Sesuo turbūt kokių dvejų ar trejų metų mirė, o 
kiti mažesni, vienas kažkur krito, susimušė, o kitas tiesiog 
net nežinau.

– Vaikeliai palaidoti tėvų kape?
– Maždaug toj vietoj, niekas tada netvarkė taip kapų. 
O Juozapas mirė 1932 m. Kariuomenėn imdavo 21-ų. 

Metų dar buvo neatitarnavęs ir mirė, smegenų uždegimas, ir 
labai greitai mirė. Į laidotuves nenuvažiavom, tik tėtė mūsų 
nuvažiavo, broliai, kur Kaune gyveno, tai jie dalyvavo.

– Mama nevažiavo dėl silpnos sveikatos?

– Sveikatos gal būtų buvę, pinigų nebuvo kaime, kai 5 ha. 
Rėžiai buvo, tenai dvi pradalges nupjaunu, o trečią da tik tai. 
Labai jau nedaug tenai.

– Kai kėlėmės į vienkiemį, pirmiausiai pastatė klojimą. 
Reikėjo dirbt paskirtą žemę, tai reikėjo ir kažkur suvežt. Kai 
atsikraustėm, pirmiausia klojime ir gyvenom. Klojimą statė 
naują, o namą perkėlė iš kaimo. 

– Ar klojimo nelikę?
– Ne, jo ir vietos nelikę. Jis buvo pakalnėj, kur dabar tven-

kinys. O tvartas buvo ant kalno. Reikėjo nešt į kalną pašarą.
Grūdus tai laikydavo kamaroj. Įėjus į trobą, buvo prieme-

nė, iš jos po dešinei – kamara, o kairėj gyvenamas kambarys 
(viena patalpa, paskui tik pertvėrė). Grindų nebuvo, asla. 
Kamaroj grūdus laikydavo, rūbai sudėti buvo, gulėdavom. 
Vasarą, net ir žiemą po duknom. Tų grūdų iš pradžių mažai 
buvo. Tik tiek, kad duonos užtekdavo iki Kalėdų.

– Kodėl tiek mažai? Prasta žemė?
– Iš pradžių buvo daug nedirbamos. Kaime, matai, mūsų 

buvo 5 ha, o čia juos prilygino 10-iai, – beveik 11-ai.

– Ką augindavo, kaip išsiversdavo?
– Trilaukė sistema buvo: vasarojus, pūdymas ir žiemken-

čiai. Augindavo rugius, kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
pupas, bulves, ty daržai savo keliu. Dirbau visus darbus: ir 
pjaudavau, ir ardavau, ir imdavau iš po dalgės. Nu ir Nyka 
dalinai, bet mes jau jį palepinom, reikėjo mokytis, nelankė 
niekur jokios gimnazijos, pats mokėsi vienas. 

– Tai tėvai suprasdavo ir duodavo laiko?
– Mes duodavom, mūsų šeima buvo nemaža.
– Jums samdinių nereikėjo, pakako savų darbininkų?
– Taip. Nors kartą linus reikėjo raut, tai samdė. Specialiai 

buvo tokios rovėjos iš miesto, iš Utenos atėję.

– Mano broliai Jonas ir Petras lankė Utenos progimnaziją, 
o baigė gimnaziją Kaune.4

– Abu vyriausius išleido mokytis. Ar tuo metu šeima len-
gviau vertėsi? Ar jie buvo labai gabūs?

– Veržlūs buvo, gali taip pasakyt... Mūsų tėtė toks žmogus, 
parduodavo ir gyvulius, kai už mokslą reikėjo mokėt. Seniau 
reikėjo mokėt ir gana daug. O kai vyriausi broliai baigė, tai 
vieni kitiem padėt, aš jau paskutinis, sesuo, kai į Vilnių at-
važiavo mokytis, gyveno bendrabuty, o valgyt ateidavo pas 
mane. Pas mus taip jau buvo, jei aš turiu, tai ir kitam.

Žinot, kai kėlėsi iš kaimo, skolų prisidarė. Klojimas, gyve-
namas namas, tvartas. Viskas kainavo. 

Kai skolino pinigus, tai negalvojo apie atidavimą.
– Skolino persikėlimui?
– Ir persikėlimui, ir taip toliau... Jūs žinot apie Nykos ko-

jos sulaužymą? Baisus vaizdas, jūs neįsivaizduojat... Dar 
mokyklon nėjo. Tėtė atnešė jį, laikėsi koja tik ant raumenų, 
kaulai sulaužyti visi. Pardavė karvę ar ką tai, reikėjo Utenos 
ligoninėj užmokėt. Nebuvo slaugių, tai tėtė slaugydavo, bū-
davo prie jo. Gydytojas atėjo, jau buvo po operacijos, sako, 
turbūt negyvens, aukšta temperatūra, reik koją pjauti. Tėtė 
nesutiko su jo pasakymu. Tėtei reikėjo rašyt temperatūrą, jis 
pradėjo ją mažint, vis mažiau užrašyt. Ir temperatūra pradėjo 
mažėt. Atėjo tada chirurgas, sako: „Gyvens.“ 

– Nyka dienorašty prisimena, kaip tėvas jį ligoninėj ne-
šiodavo. 

– Alpa ilgai vaikščiot negalėjo, padarė medinį tokį lovelį, 
kad nesilankstytų koja, gipsuot negalėjo, atvira visiškai žaiz-
da. Paskui jau eidavo su vaikais lenktynių su ta koja. Taip 
padarė tas chirurgas, kad neraišavo, nieko.

 
– Baigę gimnaziją, galėjo stot į karo mokyklą. Tada tik 

metus reikėjo tarnaut, o šiaip pusantrų. Jonas baigė karo mo-
kyklą, gavo karininko laipsnį. Petras irgi buvo įstojęs į karo 
mokyklą, bet jam buvo per sunku ir jis atliko eiliniu.

– Jonas gyveno Kaune, ir Alfonsas gyveno pas juos. Jonas 
mokėjo už mokslą universitete. 

– Taip, praktiškai tai taip. Mūsų visi buvo paėmę Žemės 
banke paskolą, kai kėlėsi į vienkiemį. Atsirado skolų ilgam 
laikui, mūs tėtė negalėdavo išsimokėt, tai Jonas užmokė-
davo kiekvienais metais, kiek ten numatyta buvo. Reikėjo 
įkeist žemę, bankas, žinot, valstybinis. 

Jonas turėjo žmoną Stasę ir sūnų Stasį. Jie visi pasitraukė 
į Kanadą, bet paskui atvažiavo į Ameriką, nusipirko namuką 
tenai. 

– Ką labiausiai prisimenat iš vyriausiojo brolio?
– ...labai mėgo žuvis, eidavom žvejot į mūsų upę, kai at-

važiuodavo atostogų. Jonas – tai jau tikras žvejas. Turbūt 
aš daugiau su juo žvejodavau. Aš megzdavau sietkas tokias, 
tinklą. Su šeiva megzdavau.

Pastatai, būdavo, tinklą, sietkas, ir eini nuo jo tolyn, prieš 
srovę. Žuvys mėgsta bėgt prieš vandenį, jos bėga bėga, o 

tada apsisuki ir eini atgal, tai žuvys grįžta ir patenka į tinklą, 
o tinkle yra tokios rankovės uždaromos.

– Jūsų upė nedidelė? Kiek ji pločio vasarą?
– Be reikalo ją upeliu pavadino. Mes daug žuvų pagauda-

vom. Ne upelis, Lietuvos upių sąraše yra Krašuona. Mes ją 
vadinom tiesiog upe.

– Dabar, kai patvenkta, sunku suprast.
– Žinot, buvo ir iki pažastų gilumo. Buvo tokie atavarai, 

kur ateidavo žmonės maudytis. Ir buvo daug žuvų. Mūsų že-
mė rubežiavosi upe, gal kokius 400 metrų. 

– Jums priklausė šlaitas, kur leidžiasi beveik nuo kiemo?
– Taip, šlaitas, tada nusileidus buvo dirbamos žemės ir 

paskui jau pieva dar irgi nuožulniai taip eidavo žemyn, ir 
tada upė, netiesi, bet vingiuota. 

– Tai gal čia buvo Margavonės pieva?
– Margavonė kaime. Iš mūsų galo einant, tai maždaug 

kokios keturios sodybos ir tada atsišakoja kelias žemyn. Jis 
nuveda iki Margavonės tilto per Krašuoną. O Margavonės 
pieva, regis, buvo už upės. Dalis kaimo žemės buvo už upės, 
o klojimai čia, tai visas kaimas veždavo ir šieną, ir javus – 
viską suveždavo per šitą tiltą5.

– Nykos-Niliūno eilėraščiuose ne kartą minima Uršulė. Ar 
buvo moteris tokiu vardu Nemeikščiuos?

– Buvo. Vaškelio Uršulia. Ji buvo tokia jau viduramžio, 
bet visus darbus ji dirbdavo, naktim kuldavo javus, seniau 
taigi nebuva mašinų. Mes irgi visus javus kuldavom spragi-
lais, kultuvais mes juos vadindavom.

– Ar ji buvo Vaškelio žmona ar dukra? 
– ...turbūt sesuo?.. Vaškelio Uršulia buvo vadinama. Neto-

li buvo, per tris sodybas. Jų klojimas ir mūsų netoli, tai ji va-
karais arba rytą labai anksti jau kulia. Girdisi. Vargšė moteris 
buvo, ta prasme, kad tik darbas visą laiką, jokio atodūsio.

– Kodėl taip? 
– Nežinau, tas Vaškelis nelabai jau toks tvarkingas, ir ne-

darbštus...
– „Pavargusiais plaukais sena Uršulė, / Per klaidą grįžusi 

iš amžinybės, / Su kultuve ir skausmo skalbiniais / Dejuoda-
ma vėl eina į pakalnę.“ 

– Koks buvo Jūsų tėtė?
– Mėgo politikuot. Grojo armonika. Žinau, kad armonikos 

buvo peterburgskos ir vienskos. Peterburgskos geresnės, tė-
tis turėjo peterburgską. Ir šokiuose kaimo grodavo, bet aš jau 
šitų dalykų neatsimenu. Mes irgi grojom, bet mūsų stygi-
niai – mandolina, balalaika, gitara, kanklės. Pirmiausia tėtė 
nupirko balalaiką. Brolis, kur kariuomenėje mirė, ja grojo. 
Mes su Alfonsu grojom mandolina, balalaika, gitara... ar-
monikėle lūpine. Kažkur rašo, kad mūsų sesuo mušė būgną, 
mūsų namuos būgno nebuvo. Sesuo, Ancė, kaip mes vadin-
davom, buvo dainininkė, kaimo dainininkė.

– O Alfonsą kaip vadinot?
– Alpa. Kitaip nevadinom, ir kaimynai, ir visi.
Adolfas grojo visais instrumentais: ir akordeonu, ir armo-

nika, ir smuiku. Ir sustyguodavo. Kaimynai ateidavo. Adolfas 
juos mokino, kad daugiau grojančių būtų. Kadangi mes pa-
grodavom, tai vasarą į kiemą ateidavo jaunimas, pašokdavo.

Adolfas vargonininku norėjo būt, Utenos bažnyčioj vargo-
nininkas Grigaliūnas jį priėmė, bet paskui pareikalavo, kad 
reikia mokėt, tai turėjo atsisakyt.

– Mama buvo religinga. Vakarais matydavau, kaip ji rožan-
čių kalbėdavo. Mūsų namuose buvo šimtaprocentinė laisvė. 
Nieks nevaržė mūsų. Turgaus diena buvo ketvirtadienis, tai 
tėtė geriau į turgų nueis. Ty susitikdavo iš kitų kaimų, visa 
aikštė privažiuodavo. Mums atnešdavo barankų virtines. O 
jei nueidavo į bažnyčią vasarą, žinoma, žiemą tai neidavo, 
tai šventoriuj. Papročiai tai buvo kaime, visi jų laikėsi.

– O mama stengdavosi kiekvieną sekmadienį eit?
– Jūs įsivaizduojat, mama, šitiek mažų vaikų. Jeigu ji ei-

davo, tai vesdavosi mus, kad nebuvo, kur palikt. Kai paūgė-
jom, galėjom vieni kitus prižiūrėt, tada mama jau išeidavo.

Nyka, kaip atostogaudavo, į bažnyčią neidavo, kai atva-
žiuodavo kiti broliai, nueidavo kartu, o šiaip jis norėjo atlikt 
namuos, būt vienas.

Nukelta į p. 11►

1 2017 m. liepą Alfonso Nykos-Niliūno, jo žmonos 
Aleksandros Laucevičiūtės-čipkienės ir jų sūnaus 
Horacijaus čipkaus urnos buvo atskraidintos į Lietuvą ir 
palaidotos senosiose utenos kapinėse. 
2 Lietuvos banko rūmai utenoje pastatyti 1932–1933 m. 
3 Minimo kelio nebėra, o brastos reikėtų ieškoti apie šią 
vietą: 55° 28' 25,66", 25° 37' 5,48" (WGS). 
4 utenos „Saulės“ progimnazija buvo atidaryta 1917 m. ir tik 
1926 m. ji tapo „Saulės“ gimnazija. 
5 55° 28' 40,18", 25° 36' 48,67" (WGS).
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Paryžiaus gatvės gyvos
Flioksai

Paryžiaus katedra – Nostradamo katedra, tikina liaudies 
etimologija. Notre Dame (Mūsų Ponia; jau tik senose mal-
daknygėse išlikęs variantas) skambesys mums susiliejo su to 
Renesanso pranašautojo vardu. Okultizmas ir ezoterika raiz-
go niekaip nesutvirtėjančią krikščionybę. Ir glumina, ir kelia 
juoką. Bet aš ne geresnis. Aš maniau, kad Sen Žermenas, ku-
riam paskirtas vienas garsiausių Paryžiaus bulvarų, – tai ta-
sai vieniems avantiūristas, kitiems dvasinis mokytojas. Tasai 
grafas alchemikas, mokėjęs tapti nematomas. Tasai teosofas, 
kurio spalva – violetas, padedantis išlikti nepastebimam, pa-
vyzdžiui, prasmukti pro sargybą, pereiti valstybinę sieną ir 
be kliūčių persigabenti draudžiamus daiktus. Tikriau tariant, 
nukreipiantis dėmesį kažkur kitur, nes pati spalva, tokia gra-
ži, negali netraukti akies. 

Bulvaras ir bažnyčia skirti visai kitam Sen Žermenui. Su-
sipažinome: šventasis Germanas, laukų ir pievų vyskupas, 
pievose prie tuomečio dar nediduko Paryžiaus pastatydinęs 
įspūdingą abatiją. Šiandien, žvelgdami į Pievų šv. Germano 
bažnyčią, kontempliuoti viduramžius mokosi dviejų labai 
garsių šalia įsikūrusių kavinių („Les Deux Magots“ ir „Le 
Bonaparte“) lankytojai, susėdę lauko terasose. Šitie vidu-
ramžiai buvo vaizdas pro Jeano-Paulio Sartre’o buto langus. 
Bedievio rašytojo galima ir neminėti, bet anuomet, pokariu, 
ten, Sen Žermeno rajone, jis buvo ryški, telkianti figūra. Nie-
kas jo nepamiršo. 

Paryžiuje gausi ko užsimanęs, pagalvoju ties „Le Bon 
Marché“ vitrinos langu, pilnu pripiltu apskritagalvių ban-
drenių žiedų. Ruralinės realijos pasauliniame megapolyje. 
Kokių net agrarinė mūsų tėvynė galėtų pavydėti, nes pati 
taip nesugalvotų. Boulevard Raspail turgelyje sumerkti vio-
letiniai flioksai, lietuviškų darželių puošmenos, sukelia ko-
ne katarsį. „Yra nematoma jungtis tarp mūs visų širdžių...“ 
Flioksai – užuodžiama jungtis. Perku, nešu šv. Germanui 
kaip atsiprašymą. Violetas švelnus, neintensyvus – labai no-
riu nelikti nepastebėtas. 

„Le Bon Marché“ – Émile’io Zola pavaizduotos „Moterų 
laimės“ parduotuvės prototipas, nors vargšams turistams ka-
lama kitaip (nurodomi kiti prabangūs prekybos centrai). „Le 
Bon Marché“ vitrinose Kalėdų eglutės šoka kankaną. „Le 
Bon Marché“ didelėse skardinėse pardavinėjami Prousto py-
ragaičiai. Atsidarai, ir mažytis konditerijos kūrinėlis tampa 
jungtimi su visais ir viskuo.

 
Drakonas

Šeštoji apygarda, labai buržuazinė, vis dar labai prancū-
ziška ir ganėtinai paryžietiška. Čia didžiausia „žvaigždžių“ 
ir garsenybių santalka. Todėl ne visi tiki, kad čia gyvenau. 
Bet nesu Kęstutis Navakas, Rolandas Rastauskas, arba Ro-
Ra, nesiruošiu įrodinėti, kad Paryžius tik manęs ir laukė (gal 
man ir buvo pastatytas), o sulaukęs gėrėjosi kiekvienu krus-
telėjimu. Tačiau iš Sen Žermeno bulvaro išsukanti Drakono 
gatvelė buvo mano. Joje – tarsi Dievo užantyje; keistai ne-
blogas pojūtis.

„Matai? – Monparnaso bokšto apžvalgos aikštelėje, po 
kurią vaikštant linksta kojos, mosteli paryžietė Astiža. – Ta 
gatvė ne tiesi, o kažkaip keistokai kryptelėjusi, ir tas krypte-
lėjimas – tarsi gulinčio drakono linkis.“ Bet ir čia liaudiška 
vaizduotė. (Tauragno ežeras, netoli kurio gimiau, – irgi slibi-
no guolis.) Drakono gatvė taip pavadinta, nes netoliese dunk-
sojo Drakono rūmai – užėjau į knygyną ir persiskaičiau. 

Melodramos vertas sutapimas – gyvenau name, kuriame 
įsikūrusi Nicolas Barreau romane „Paryžius visada gera 
mintis“ pavaizduota atvirukų krautuvėlė ir tuos atvirukus 
leidžiančios įmonės biuras. Romanas – romantiška pasaka, 
parašyta stereotipais ir turistiniu supratimu apie miestą pasi-
tenkinančio vokiečiakalbio autoriaus, kurį pamėgo ir lietuvių 
skaitytojos. O gal tai autorė? Gal kolektyvinis slapyvardis? 
Nežinia. Mistifikacija, kaip ir Elena Ferrante. 

Kad jau atsidūriau čia, einu pasiklausinėti į krautuvėlę. Jo-
je tvyro malonus drėkstančio popieriaus kvapas, visai kaip 
Lietuvos provincijos bibliotekose. Dominuojantis atvirukų 
stilius – kaip Sigutės Ach: pasakinis infantilizmas. Iš jo tur-
būt laša pasakiškas pelnas. Pasitinka elegantiška moteris, 
ir mes kalbamės: apie N. Barreau, knygas, atvirukus, apie 
viską. Mes labai gerai pasišnekėjome, bet tik išėjęs lauk su 
atvirukų pluošteliu atsitokėjau, kad nieko konkretaus ji taip 
ir nepasakė. Nieko aiškaus. Visai nieko. O kaip kalbėjomės! 
Kalbėjomės žavingai, abudu likom patenkinti. 

Gubojos su gebenėm 
Bute aukštu žemiau neseniai buvo kilęs gaisras. Visame 

name – lietuviškos kaimo pirtelės kvapas. Dūmai ir suodžiai. 

Įsikalbu, kad tai dvelkia Paryžiaus viduramžiai. Nors pats 
pastatas – vėlesnių laikų. Viduramžių pavidalą išlaikiusi rue 
Bernard Palissy – šita gatvelė visai čia pat, man ji pati gra-
žiausia, pati atmosferiškiausia visame Paryžiuje. Literatūri-
nį gatvės prestižą kelia leidykla „Les Éditions de Minuit“, 
prancūzų naujojo romano autorių atraminis punktas. Taip 
pat visų delezų, markuzių ir deridų išleidėja. 

Vis dėlto ir Drakono gatvė išlaikiusi viduramžių struktūrą 
ir ne mažiau literatūrinė. Čia gyveno Victoras Hugo. Ties 
trisdešimtuoju namu reikia užversti galvą į mansardą – ten 
Fantinos, „Vargdienių“ herojės, balkonėlis. Dailutis nelygi-
nant Botticelli „Veneros gimimo“ kriauklė. Drakono g. 10 
gyveno Roger Martinas du Gard’as, jau parašęs savo „Ka-
ro ir taikos“ variantą – „Tibo šeimą“ ir už jį gavęs Nobe-
lio literatūros premiją. Kai antrąsyk skaičiau „Tibo šeimą“, 
įdomiausia buvo Paryžiaus gatvių geografija ir labai aukšta 
homoerotinė gaida, tokia aukšta, kad skaitant pirmąsyk net 
nepastebėta... Lentelė ant „Drakono“ viešbučio skelbia, kad 
nuolatinis svečias ilgus metus jame būdavęs Jeanas Giono. 
Neseniai viešose dovanų lentynose Vilniuje aptikau jo roma-
ną „Colline“ su Juozo Keliuočio dedikacija vienam lietuvių 
prozininkui.

Drakono gatvėje gyvenusį Piero Paolo Pasolini „Medėjos“ 
kentaurą, aktorių Laurent’ą Terzieffą, prisimenu iš jo gastro-
lių Vilniuje. Su dviem kolegomis jis skaitė Oskaro Milašiaus 
poeziją. Tuomečio Akademinio dramos teatro Mažoji salė 
buvo nepilna (1992-ieji – visiško teatrų ištuštėjimo metas; 
o dar bilietai į „prancūzus“ kiek brangesni). Aktorius skai-
tė sėdėdamas ant kėdės, užsimerkęs, sunertas rankas kietai 
įspaudęs papilvėn – tai šiek tiek trikdė. 

Tarsi iš ūkų O. Milašius išniro Lotynų kvartale, Šv. Juli-
jono Vargdienio bažnyčioje. Tikrai įtaigi šventovė. Joje esą 
meldėsi šv. Tomas Akvinietis, Dantė, François Villonas ir 
netgi François Rabelais. Mes čia esame „įregistravę“ saviškį 
maldininką – O. Milašių. Labai tinka prie išvardintų garse-
nybių.

Tą vakarą bažnyčioje vyko akordeono muzikos koncertas. 
Aplinkinėmis gatvėmis sruvo turistų minios, o pasiklausy-
ti akordeono pasakojimų nesusirinko nė dvi dešimtys sielų. 
Klauptai buvo papuošti mažytėmis gubojų ir gebenių puokš-
tytėmis. O. Milašiaus poezijos dvasios išraiška augalais! 
Gubojos – neaprėpiami neapčiuopiami LDK ir Abiejų Tautų 
Respublikos žemių rūkai. Gebenės – mistiškas visų mistikų 
žolynas. 

O. Milašius – gyvas! 
Prieš koncertą prisėdau skvere. Po suoliuku priešais tupė-

jo balandis. Kol nepažvelgiau, atrodė, kad balandis. Pasida-
rė įtartina, kad kiūto nekrusteldamas. Bet iš po suolo mane 
įdėmiai stebėjo pasišiaušusi žiurkė. Čia jau postindustrinės 
visuomenės mistika. 

 
Flora ir 50 000 poetų

Vaikinas gėlininkas iš rue Bernard Palissy tempia glėbį 
puokščių. Gražu ir kilnu – puošti bažnyčias. Kažkodėl nu-
sprendžiu, kad visa tai skirta šv. Germanui. Aš juk irgi ne-

šiau... Nulydžiu akimis – vaikinas suka ten, kur laša didelis 
pelnas. Puošniosios girliandos keliauja į „Floros“ kavinę, 
Café de Flore. Vardui pateisinti jai visada reikia gėlių, daug 
daug daug lelijų, rožių, kamelijų. 

Iš visų garsiųjų kavinių išsirinkau šitą. Neaprėpiamas 
čia sėdėdavusių garsenybių sąrašas – nuo Huysmanso iki 
Sartre’o (tas Sartre’as turbūt jau amžinai persekios mus po 
andainykščio vizito į sovietinę Lietuvą). Taikli Juozo Tyslia-
vos pastabėlė: „Juk čia ateina 50 000 poetų...“ O padavėjai 
demonstruoja aukšto lygio teatrą su šiuolaikinio cirko ele-
mentais – tikras imersinis spektaklis. Kainos išpūstos pary-
žietiškai, bet negaila pinigų. Negaila, ir tiek. 

Miestelėnai neužleidžia pozicijų turistams, suvažiavu-
siems iš viso pasaulio, – pusę vietų šioje istorinėje kavinė-
je užima tikrieji paryžiečiai. Valgo ir geria, valgo ir geria, 
valgo ir geria. Paryžius – miestas, kuris niekada nenustoja 
valgyti. Paryžiečiai valgo ir tikrai nestorėja. Palei terasas 
straksintys žvirbliai irgi nenustoja lesti. Lesa ir lesa. Prisi-
taikę nutupia ant staliukų ar net į lėkštelę. Jie irgi nestori. 
Nestorėja, ir tiek. (Tai ne turistų prišerti vos paskrendantys 
nutukę Rygos žvirbliai, kuriems gresia staigi pražūtis nuo 
cukraligės.) Tokia jau Paryžiaus energija / energetika, kurią 
galėtų paaiškinti tik ezoterika. 

Buvau prisiskaitęs, kad vardą kavinė gavo nuo Floros 
statulos. Tik kur ji? Nėra. Ir niekas jos nežino. Ne, visaži-
niai padavėjai neleidžia sau nežinoti. Statulos ne čia, o „Les 
Deux Magots“ kavinėje, kilniaširdiškai atlaidžiai pareiškia 
garçonne ir triumfuodamas pasišalina. Bravo. Tačiau kon-
kurentų kavinėje – dviejų magų, t. y. dviejų kinų komersan-
tų, statulėlės. Į Florą nelabai panašu. 

O gal ji stovėjo kitoje gatvės pusėje, kur taip įžūliai savo 
šiuolaikiškumą įspraudė „Armani“ parduotuvė su kavine? 
Jie sunaikino seniausią Paryžiaus vaistinę. Nepaisydami 
miestiečių protestų. Vadinasi, čia kaip visur. Globalus vers-
las prieš paveldą. 

Vieno antikvariato lange iškabintas Jeano Anouilh’o ranka 
rašytas laiškas. Taigi išbluks! Taigi paveldas! O gal – išgel-
bėti, įsigyti? (Matau, viduje sėdintis antikvaras jau pajuto 
mano dėmesio fluidus, bruzda...) Porąkart nepasėdėsi „Flo-
roje“ ir turėsi. Antanas Vaičiulaitis, pavyzdžiui, buvo įsigijęs 
Romaino Rolland’o ir Anatole’io France’o laiškų. 

Paryžiaus gatvės, pasak François Mauriaco, įdomesnės už 
visus muziejus. Kavinių teatrai pranoksta blunkančius laiš-
kus. Impulsams nepasidaviau. Atleisk, Jeanai, tu man labai 
patinki, bet verčiau susitikime kitomis aplinkybėmis (tarkim, 
Rygoje, Elmaro Senkovo spektaklyje „Antigonė“). 

Verčiau porąkart pasėdėti „Floroje“, kad margas Paryžius 
kaip pats gyvenimas slinktų pro šalį. Pabūti terasų žmogumi, 
kuriam gera, sakytum, be priežasties. 

Leninas 
Leninas, kaip ir Trockis, buvo labiau Monparnaso, ne Sen 

Žermeno, kavinių lankytojas. 
Neatsispiriu pagundai pereiti rue Marie Rose, kurios vie-

name name net iki 2007 metų veikė Lenino muziejus, sovie-
tinės „egzotikos“ inkliuzas. 

Bandau išsiaiškinti, iš kur ta pagunda. Į galvą lenda įžū-
lios paralelės. Pavyzdžiui, ir aršiausius homofobus fatališkai 
traukia Tailando transvestitų šou... Pavyzdžiui, ir sovietinės 
tvarkos cerberiai slapta skaitė Vladimiro Voinovičiaus „Ka-
reivio Ivano Čonkino gyvenimą ir nepaprastus nuotykius“... 
Pro šalį paralelės, bet pagalvoti buvo malonu. 

Šiaip ar taip, turiu nesuvestų sąskaitų su spaliuko žvaigž-
dutės Volodia. Bet čia – tik nesuvaldomo smalsumo prie-
puolis. Vis dar užeina tokių. Buvau susidomėjęs ir Uldžio 
Tyruono spektakliu „Paskutinė Lenino eglutė“ Naujajame 
Rygos teatre. (Vėl Ryga, ir ne šiaip sau ji vis iškyla: Ry-
ga – tikrai mažasis Paryžius, tikrai.) Spektakliui panaudoti 
lietuvio sanitaro, aptarnavusio bolševikų vadą paskutiniais 
jo gyvenimo mėnesiais, užrašai. Be kita ko, tasai sanitaras 
kirpo Leniną, o plaukus dėjosi į kišenę. Drauge su užrašais 
jie saugomi archyve. (Mumija saugoma mauzoliejuje.) 

Leniną, visiškai kitokį, nei buvo įprasta matyti sovietinia-
me teatre visoje „plačiojoje tėvynėje“, genialiai suvaidino 
Vilis Daudzinis. 

Taigi muziejus Monparnase. Net iki 2007-ųjų. O paskui? 
Prancūzų komunistams pagailo išmetamų lėšų? Nusilpo 
Kremliaus įtaka? Ar nesigraužia jie dabar? Oi, graužiasi... 

Trejetą metų Leninas ir Nadežda Krupskaja mėgavosi 
buržujiško gyvenimo malonumais. Rekonstruotą jų būstą 
privaloma tvarka lankydavo visi anapus geležinės uždangos 
išleisti sovietijos turistai. Kas ten dabar, irgi buvo smalsu, 
bet jau ne tiek, kad braučiausi aiškintis. 

Nukelta į p. 11►

Autoriaus nuotrauka



2019 m. liepos 12 d. Nr. 13 (1317)6 ŠIAURĖS        ATĖNAIESė

Majapuras
Šventųjų dulkių šaly

Vaikystėj klaidžiodavau po Vilniaus senamiestį ieško-
dama vis to paties kvapo iš indiškos krautuvėlės – smilka-
lų, arbatų, prieskonių, – tarsi užmerktomis akimis, niekaip 
neprisimindama, kur tai galėjo būti, kur tai kaži kada bu-
vau užtikusi. Pilną slaptingų daiktelių ir užburtų kampų, 
kaži kur už gatvelės, už posūkio, už tos senamiesčio re-
alybės, už tos miesto realybės – tarsi tos kitos užuomaz-
ga, ji kažkur plytėjo ir buvo šviesi lyg kibirkštis, kažkada 
žybtelėjusi netoli mano širdies. Tada, kai pagavo, maniau 
tik susapnavusi kažką egzotiško, šilto ir minkšto – jau ta-
da kaži kokia ezoterinė krautuvėlė buvo tai, kas paliesda-
vo širdies gelmę – per liūtį, per šiltą ir drėgną liūties zoną, 
per senamiesčio tarpeklius, apipelijusių sienų labirintus, 
mėgstant patekti kitur, negu planavai.

Kartais klaidžiodama gatvėmis tarsi miesto venomis 
išgirsdavau tą dvasinės širdies pulsą – gatve tarsi upe pra-
plaukdavo harinama*, skimbčiojant karatalams ir mušant 
būgnams, kartodavosi ta pati užburianti mantra – gal išties 
jos, tos palaimingos procesijos, ilgėjausi – ne krautuvė-
lės, iš kurios irgi girdisi švelniai skimbčiojantys varpeliai. 
Tos transcendentinės upės ilgėjausi, plaunančios gatves 
ir širdį, – tik dar tada, norint plaukti iš paskos, protas su-
stabdydavo, sudarydavo užtvankas ir vėl likdavau pati su 
savimi, su ta dvasiškai beore erdve ir paieškomis to, kas 
jau, galima sakyti, rasta. Tas jausmas buvo stiprus, tas no-
ras keliauti, amžinas noras eiti iš skvero į skverą – visą 
dieną tai iškvepiant vieną kiemą, tai įkvepiant palangių 
dvelksmą – beveik nesutinkant praeivių.

Jau tada, vaikystėje, tos paieškos buvo amžinas noras 
judėti – kelionės, vietos, kraustymaisi, hipiavimai, festi-
valiai, kelionė autostopu į Iraną – krikščionybė, budiz-
mas, joga, – visa ta kelionė, kai širdis tiesiog alksta, ieško 
šaltinio, todėl kūnas sutinka keliauti. Ir štai, apkeliavęs 
įvairias vietas, jis kartu su siela vėl atsiduria tolimojoje 
Indijoje, dabar jau nebe krautuvėlėje tokiu pavadinimu.

•
Iš mečečių garsiakalbių sklindantys maldų garsai, lau-

kinių gyvūnų kvykavimas laukuose, švelnūs garsai iš 
žolių, mėnulio ir žvaigždžių lengvas ūkavimas ir iš tolo 
ataidintys pučiamos kriauklės, kviečiančios į mangala 
arati, garsai – susipynę liejas į širdį, ir užliūliuotas protas 
jau irgi nori melstis, nors taip ilgai tūnojo savo saugiam 
dėžučių šešėlyje. Mintyse apie buitį ir daiktus, įvairiose 
spekuliacijose ir ateities planų brėžiniuose, tinkluose ir 
schemose paskendęs ir paskandinęs širdį, atsigauna ke-
tvirtą ryto vėsiame Indijos žvaigždžių šešėlyje, kai minu 
dviratį dulkėtu keliu iki milžiniškos kupoluose paskendu-
sios šventyklos – joje jau aidi pučiamų kriauklių garsai, ir 
aš šiek tiek greičiau pradedu minti, kartu greičiau supla-
kusi širdis pradeda mušti mantros ritmu. Beveik pasiekusi 
šventyklą jau iš tolo girdžiu didelę minią, giedančią:

 Samsara davanala lidha loka
            tranaya karunya ghanaghanatvam

Kas išvertus: „Dvasinis mokytojas gauna palaiminimus 
iš malonės vandenyno. Tarsi debesis lydamas gesina miš-
ko gaisrą, dvasinis mokytojas gesina liepsnojančią mate-
rialios egzistencijos ugnį.“

Ir aš vis dar mindama jaučiu, kaip liepsna švelniai, o 
kartais grėsmingai kutena mane, ir dar negalėdama iki ga-
lo atsiduoti lietaus debesiui, kuris viską iškart nuplautų, 
kenčiu, nors žinau, kad viskas jau daugybę kartų kartojo-
si. Jau šitiek gyvenimų gyventa – su šitiek vyrų ir moterų. 

Tiek šeimų turėta, tiek vaikų – skirtinguose miestuose, 
skirtingose šalyse, daugybę kartų dūžtančia širdimi, jos 
duženoms sukantis ore kaip dar vienai karuselei, – besi-
kartojančių gimimų ir mirčių rate aš vėl užmirštu, kas esu, 
ir kai man duoda atsisėsti ant naujos sėdynės, vėl mielai 
prisėdu, negalėdama pasakyti ne tam, kas iš tiesų jau taip 
atsibodę.

Na dar kartelį, na dar prasisuksiu, tik vėl pabandysiu –  
ar tikrai taip jau skausminga, kai šaltas žiemos vėjas 
bučiuoja skruostus ledo srove? Jau vakar bandžiau, bet 
tokiu stiprumu įraudusius skruostus dar kartą degins mi-
nus trisdešimt. O kartais per liūtį besisukdamas sušlampi 
labiau, nei būtum ant žemės, – šaltas vanduo permerkęs 
kiaurai odą ir kaulus, prasiskverbęs ligi plaučių lėtomis 
bangomis plauna ir kaulų smėlis byra kaip laikas. Ar dar 
sutiksės širdelė ritmingai, kaip vėjo sūpuojamas paukščių 
namelis?..

•
Keliauti mėgau visada. Tad ilgainiui pradėjau keliauti, 

plaukti stebuklinga švento vardo upe – taigi vaikščioti į 
tas dainuojančias procesijas, harinamas, kurias kažkada 
mačiau magiškai judančias senamiesčio gatvėmis. O vi-
sos upės teka į vandenyną, tad ir aš tokį priplaukiau – galų 
gale atsidūriau Indijoje, tiksliau, vietoje, kuri netgi nebėra 
Indija, tačiau yra ne šio pasaulio dalis. Tai dvasinio pa-
saulio manifestacija: miestas Majapuras – šventų vardų 
vandenynas. Būtent čia gimė auksinis Viešpaties avataras 
(įsikūnijimas), atėjęs duoti visiems meilės Dievui, aukš-
čiausios jos formos – premos. Nes aukso gymio Čaitanja 
(kitaip – Gauranga) savo malone visą pasaulį užliejo san-
kirtanos liepsna – pradėjo kolektyvinį viešą šventų vardų 
giedojimą. Tai toji saulė, iš kurios į visatą sklinda spindu-
liai – ir dabar, patraukta nepaprasto Viešpaties spindesio, 
esu atnešta į šią žalią Indijos žemę, toliau dainuoju čia, 
dainuoju ir groju spindinčiam nuo Gaurangos malonės 
peizaže.

Viešpats Čaitanja, kurio vienas iš vardų yra Gaura Na-
tavara (tai reiškia – pats geriausias šokėjas), iš tikrųjų yra 
be perstojo šokantis Dievas. Jis yra malonės vandenynas, 
todėl nuolat skleidžia nektarišką spindesį – jį pamačiu-
sieji iškart pradėdavo dainuoti ir šokti, panirdami į eks-
tazę. Tai ekstazinis Viešpats. Jam, šokančiam iš ekstazės, 
plaukai stojosi piestu, kūnas drebėjo, prakaitavo, o iš akių 
bėgo ašaros.

Visas eteris pripildytas kirtano garsų, iš visų pusių 
skamba įvairios melodijos, mridangos ir karatalų (tai to-
kie instrumentai – būgnas ir metaliniai žvangučiai) kauk-
šėjimas, ir visa tai tarsi sukasi aplink Gaurą, kuris yra 
visur pasklidęs ir šoka.

Tais rytais, po pirmosios maldų dalies, išėjęs mantros 
kartoti į lauką, gali patekti į indiškas didelių bananų la-
pų ir kitokių medžių girias, kur švelniai krintanti saulės 
šviesa nupiešia atokaitos vietą pulkeliams karvučių – jos, 
paliestos Gauros premos, svajingai linguodamos ilsisi, 
sugulusios giraitėj, ir būna, kad važiuojant dviračiu taip 
stipriai užlaiko žvilgsnį, jog tenka sustoti, nulipti nuo 
dviračio ir žiūrėti į jas. O jei dar anksčiau išeini, miško 
pakelėse pamatai vietinius deginant laužus – spindi tam-
sūs veidai virš žibančio ugnies kamuolio. Atsimenu vieno 
švento žmogaus mintį, kad jei norime išvirti puode sriubą, 
vieno uždegto pagaliuko jam kaitinti nepakaks, tačiau kai 
uždegi jų daug, laužas įsiliepsnoja ir sriuba išverda. Taip, 
šiame amžiuje labiausiai malda veikia tada, kai šventus 

vardus giedame kartu – tai yra sankirtana jagja, didžiau-
sia auka, kuri yra labiausiai pamaloninanti Viešpatį, sti-
priausiai liečianti širdį, lydanti akmenis joje ir plaunanti 
žemės grumstus. Šrila Prabhupada, atnešęs ugnį į visą 
pasaulį, sakė, kad turime uždegti gaisrą – šventų vardų 
gaisrą, kuris sudegins kalijugos, šio tamsaus amžiaus, 
dvasinio nuopuolio, nešvarą. Šios kalijugos trukmė jau 
432 000 metų, o pasaulyje buvo dar kitų jugų prieš tai –  
daugybė – ir man, atsimenančiai visus tuos istorijos va-
dovėlius, kuriuos mokykloje reikėjo kalti, keista suvokti, 
kad laikas bėgo ir išsukdavo vis naujas spirales, tačiau 
tiek laiko niekas nežinojo švento vardo, kuris jau tūks-
tantmečius sukosi ir ekstaziškai lydė širdis kitame pa-
saulio gale. Čia viskas vyko ir kūrėsi – šalys, valstybės, 
valdovai ir karai... Tačiau siela miegojo.

Užsisvajoju bežiūrėdama į laužus, o jau švinta. Keliu 
pro mane prarisnoja du drambliai. Sakau jiems „Ha-
rė Krišna“ – manau, išgirdo, bet jei prašysiu jų kartoti 
mantrą, greičiausiai nepradės, nors kai Viešpats Čaitanja 
keliavo per Indijos girias ir miškus šokdamas ir dainuo-
damas, patyrę nenusakomos vibracijos, sklindančios nuo 
Jo, galią, ėmė giedoti ir miško žvėrys.

Taip žalia ir sunku patikėti, kad dabar žiema – už nuga-
ros spindi bananų giraitės, o prieš akis toluma išsisklei-
džia laukų vaizdu – ta žaluma, tas salotinis ryškumas 
užburia akis kartu su dangaus mėlyne, ir pamažu kylanti 
kaitra, tarsi baltindama orą, iš gilumos ištraukia horizonte 
milžinišką naujai statomą pagrindinę šventyklą su mels-
vai spindinčiais kupolais. Tai Indijos širdis.

Ir kai tekant raudonai Gaurangos saulei sėdėdavau ant 
joga pitos (šventyklos, kurioje gimė Viešpats Čaitanja) 
stogo – paties švenčiausio, bent jau man, taško Visato-
je, – jausdavau, kaip rausvai nusidažantis kundos (švento 
ežerėlio) vanduo spindėdamas duria man širdį malonės 
spinduliais, o kartojama mantra toje vietoje, rodos, pa-
ti ima kartotis širdyje, besisukdama vijurkais. Mintyse 
šoka Viešpats su savo amžinais palydovais – ten, saulei 
nušviečiant ypatingos istorinės vietos „Šrivas Angam“ 
stogus, kur užsidarę dienom ir naktim be perstojo giedo-
dami šventus vardus jie šoko, viską užmiršę apimti eks-
tazės (netgi tai, kad įsiutę musulmonai buvo įsiveržę ir 
juos sumušę, sudaužę mridangas). Visa tai jau praėjo, jau 
užmaršty, nes malonė daug stipresnė ir ištirpdo visas pra-
eities apnašas.

Dabar ten rytais iš mečečių sklinda jaudinantis giedo-
jimas, tik dabar musulmonai ne tokie grėsmingi, tiksliau, 
visai nebegrėsmingi. O ir tada, kai musulmonai užpuolė 
giedančius Čaitanjos sekėjus, jų vadas pajuto Jo malonę ir 
jėgą, puolęs Jam po kojomis atsiprašinėjo, ir sankirtanos 
judėjimas turėjo galimybę plėstis. Tuomet Čaitanja sa-
kė – šventas vardas pasklis po visus miestus ir kaimus. Jis 
sklinda erdvėje kaip cunamis, nuplaudamas namus nuo 
namų, žolę nuo žolės, medžius nuo medžių. Nuplauda-
mas tą kažką, kas juose nėra skaidru, ir palikdamas visur 
sklandančias, susipynusias ir spindinčias sielas. Jos yra 
visur – medžiuose, žolėje ir gyvosiose būtybėse. Iš tikrųjų 
tik jos ir yra, tačiau mūsų sąmonė padengia jas tam tikrais 
pavidalais ir formomis, ir jos, būdamos tuo, kas nėra, mu-
myse kenčia ir šnypščia, norėdamos tapti, norėdamos, kad 
mes suprastume jas, taip susijusias su kitomis ir su mumis 
pačiais. Nukritus tam sluoksniui, kuris dengia, patys pa-
tirtume meilę joms ir meilę tam, kas mūsų širdyje giliai 
tūno ir stebi – ta siela, plauko galiuko tūkstantosios dalies 
dydžio, nesiskirianti nuo visų kitų sielų aplinkui. Ji prade-
da džiaugtis išgirdusi šventą vardą, o pamažu giedodami 
vis ilgiau ir ilgiau mes pradedame atpažinti, pradedame 
po truputį atsiminti. Iš gilios užmaršties pabudusi akimir-
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ka džiaugsminga – lašas po lašo, garsas po garso pratašo 
tą sunkų sluoksnį, gaubiantį ir slepiantį ją – mažytę, bet 
amžiną begalinę palaimą. 

Čia visa erdvė tarytum išraižyta praėjusios harinamos 
paliktu energiniu ruožu – tarsi žydrame danguje praskri-
dus lėktuvui nubrėžti balti takai. Dvasinė šventos vietos 
erdvė nuolat išklota malonės takais, į kuriuos nori ar ne-
nori pateksi, ir kiekvieną kartą susilietus šoktelėjanti iš 
nesuvokiamo džiugesio širdis gyja nuo tos taršos, kuri 
neleidžia suprasti, kad nesu šitas kūnas, šitas protas, ši-
tas intelektas. Kiekvienąkart siela šokteli iš džiaugsmo ir 
šoka. Taip visi, visi Navadvipoje šoka, nes niekas negali 
išvengti susilietimo su be perstojo trykštančios malonės 
takais, linijomis, debesimis. Aš taip pat – nežinau, už ką 
ir kodėl, kažkokia poetėlė iš Lietuvos, vis judu Dievo 
nubrėžtomis trajektorijomis, kurios atvedė mane čia, iki 
šventųjų dulkių šalies, – nors jau visą laiką ir prieš tai 
traukdavo mažutės senamiesčio krautuvėlės, kur parduo-
davo indiškus daikčiukus ir nuolat kvepėdavo smilkalais, 
o į dėvėtų rūbų parduotuves pritraukdavo ilgi raštuoti si-
jonai. Tačiau čia ne tik praėjusių gyvenimų trauka. Visai 
nesvarbu, ar būtum indas, lietuvis, vokietis ar azerbaidža-
nietis, vis tiek po šitais apvalkalais gyvena siela, įgyjanti 
vis kitus kūnus, keliaujanti po šią ir kitas visatas.

Tačiau kaip cukraus dharma yra saldumas, o druskos – sū-
rumas, taip sielos dharma, prigimtis, yra tarnystė Vieš-
pačiui – kad ir kokioj terpėj pabersi druskos, ji viską 
pasūdys, o ne pasaldins. Kad ir kur gyventų gyvoji esybė, 

kad ir kokią tapatybę turėtų ar su kokiu kūnu save tapatin-
tų – ir net jei nesielgtų su siela pagal prigimtį, – prigimtis 
išliks ta pati. Arbatą irgi galime sūdyti, jei patinka, tačiau 
visiems labiau patinka saldi. Sielai saldu būti tuo, kas ji 
yra.

Todėl sielai ypač saldu būti čia, šventųjų dulkių žemėje, 
kur arbata labai saldi, nes ši vieta nesiskiria nuo Viešpa-
ties, tai jo amžinųjų žaidimų vieta. Todėl ir aš, pajutusi 
natūralų potraukį šiai vietai, leidausi būti traukiama. Ir 
dar niekad nebuvau laimingesnė, kaip ir cukrui malonu 
ištirpti – taip mane čia maišė ir maišė didžiuliai malo-
nės srautai, o aš vis tirpau, tirpau ir tirpau... Pamažu gal 
suprasiu, kas iš tikro esu, kai išsimaišys ir išsigrynins tie 
sluoksniai, gaubiantys mane, – tie, su kuriais save klai-
dingai tapatinu. Kybant čia, šioje ypatingoje vietoje, ta 
karuselė, apie kurią kalbėjau prieš tai, – ta, į kurią vis 
sėdu savo noru ir kuri besisukdama gimimais pakartoja 
gyvenimus, – pradeda lėtėjančiai suktis.

Kai pradedi dvasinį kelią, o ypač jei sutinki dvasinį 
mokytoją – kažkas tarsi pulteliu išjungia besisukančią 
karuselę, tačiau iš inercijos ji dar kurį laiką sukasi. Taigi 
ir mūsų gyvenimas, karma, dar egzistuoja, nors iš esmės 
jau yra atjungta – tačiau visi įvykiai, kurie dabar įvyksta 
ir yra žvaigždžių nulemti, tarsi žaidimas švelniai suspin-
di permatomos visatos skliaute, užsižiebia lyg žvakutės 
ir gęsta, vis artindami tą akimirką, kai net nepastebėsim, 
kaip suprasime, jog jau esam grįžę pas Dievą. Šventoms 
asmenybėms, visiškai realizavusioms save, jau nebesvar-

bu, kur būti – ar materialiame, ar dvasiniame pasaulyje. 
Jos, net būdamos čia, gali būti visiškai Dievo sąmonėje, 
taigi jos jau ir yra grįžusios. Jų karuselė sustojusi, jos iš-
lipusios iš jos, seniai nebemato jos nutolusios ir užklotos 
sniego kristalų sluoksniais. Jų širdys švyti iš palaimos, ir 
jos yra amžinoje tarnystėje. Tokių asmenybių yra Maja-
pure, Navadvipos žemėje, ir susitikdami, bendraudami su 
jomis turime galimybę pajusti atspindžius to, ką jaučia 
jos, ir taip suprasti savo tikrąją prigimtį. Tai ta vieta, sie-
lai išgryninta patogi terpė, tarsi žuviai vandenynas, į kurį 
įšoki, ilgai prieš tai vargęs ant kranto. Ji – ne šio pasaulio 
dalis.

Ilgiuosi, nuolat ilgiuosi Nadijos žemės, dvelkiančios 
meilės fontanu, geltona Gauros prema. 

– iŠVARi PREMA (iEVA GudMONAiTė) –       

* Harinama – procesija, kurios metu vaikštant gatvėmis 
giedami šventi dievo vardai: „Harė Krišna Harė Krišna 
Krišna Krišna Harė Harė Harė Rama Harė Rama Rama 
Rama Harė Harė.“

Amalatma das nuotraukos

Aš esu Dovydas
Savo tėvo nepažinojau – jis mirė, kai man buvo 5–6 

metai, tačiau niekada negyveno kartu su mumis, tik ap-
lankydavo mane kūdikystėje. Kol nebuvo galutinai išsi-
skyręs su mama, dirbo universitete ar institute filosofijos 
dėstytoju, tikriausiai turėjo mokyti studentus marksizmo-
-leninizmo doktrinų, kurios, pasikeitus santvarkai, tapo 
bevertės, kaip ir jo ateities perspektyvos. Apie jo charak-
terį ir asmenines savybes žinau tik iš mamos ir močiutės 
pasakojimų, kuriuose daugiau jų požiūrio į pasaulį ir ver-
tybinių nuostatų negu objektyvios tiesos, todėl tėvas man 
vis dar yra mistiška figūra. Iš negausių duomenų, gautų 
beveik prievartinio klausinėjimo būdu, aiškėja, kad jis 
buvo ekstravertiškas, karštakošis, ūmaus būdo žmogus, 
mokėdavęs pajuokauti. Močiutės vaizduotėje, ganėtinai 
užgožtoje jos valdingumo tendencijų ir siekio kontroliuo-
ti, jis portretuojamas kaip nevykėlis alkoholikas, dažnai 
viešėdavęs pas bendrabučio studentes, – gyvenimas su 
juo būtų ne tik buvęs nuolatinė smurtinio elgesio, agresi-
jos grėsmė, bet ir užtraukęs gėdą visai šeimai. Jos niūrią 
pranašystę iš dalies patvirtina ir faktinės aplinkybės. Po 
išsiskyrimo, įvykusio, kai man buvo 2–3 mėnesiai, tėvas 
išvažiavo į Kauną, nuo tada ir prasidėjo jo nuosmukis. 
Jam prastai sekėsi darbuose, neturėjo nuolatinės gyvena-
mosios vietos, kol įsigijo namelį rajono miestelyje, ten 
ir praleido paskutines savo dienas, kol mirė nuo širdies 
ligos, galbūt sukeltos pomėgio išgerti. Jo istorija neišskir-
tinė, ji natūraliai papildo 10 dešimtmečio Lietuvos vyrų 
mirtingumo statistiką: savižudybės, alkoholizmas, išori-
nės (taigi išvengiamos) mirties priežastys. Sunkiausia su-
vokti, kuo mano tėvai patiko vienas kitam ir kodėl, bent 
pradžioje, sutarė gerai, nes mama yra žmogus, turintis 
mažiausiai ką bendro su filosofija ir abstrakčiomis teori-
nėmis koncepcijomis. 

Jau vaikystėje man kildavo abejonių dėl priklausymo 
„moters“ kategorijai, minčių apie savo lyties vaidmens 
neapibrėžtumą, svetimumą bendrai paplitusiai ir visuo-
menės palaikomai moteriškumo raiškai, jautimąsi vyru 
viduje, socialinėje erdvėje ir santykyje su moterimis, ne-
turint noro pakeisti biologinio kūno lyties, tačiau kartais 
sapnuojant save kaip vyrą. Būčiau neteisus sakydamas, 
kad įsinėrimas į heteroseksualaus, dominuojančio vy-
ro kailį yra vienintelė mano psichinės tikrovės išraiška: 
seksualinio turinio sapnuose esu atsidūręs ir pasyvios he-
teroseksualios moters, ir lesbietės pozicijoje, neteko at-
likti tik gėjaus vaidmens, kuris man tikriausiai pernelyg 
svetimas, neįmanomas suvokti jusliškai ir patirti kūnu. 
Nepaisant to, įžvelgiu turintis daugelį vyriškumo bruo-
žų, kurių atpažinimas neabejotinai remiasi stereotipais: 
elgsena, manieros, kai kurios asmeninės savybės, tačiau 
nesitapatinu su realybėje sutinkamais vyrais, nelaikau sa-

vęs jų bendruomenės dalimi, nes jie man nekelia didelių 
simpatijų. Nėra taip, kad nemokėčiau sukurti emocinio 
ryšio su jais, keletas geriausių draugų, kuriuos turėjau, 
buvo vyriškosios lyties, tačiau švelnaus, empatiško bū-
do, kuris įžiebdavo mano užsispyrimą ir pasąmoninį norą 
viešpatauti. Negaliu teigti, kad esu translytis vyras, nes 
mano moteriškas kūnas man nekelia pasišlykštėjimo, la-
biau priešingai – laikui einant, jis man kelia vis mažiau 
susidomėjimo ir nepasitenkinimo, o pastangos jį padaryti 
estetiškai pakenčiamą apsiriboja pasivaikščiojimu prie 
upės. Mano būsenai įvardyti labiausiai tinka trečiosios ly-
ties ar androginijos terminai, išreiškiantys lyčiai neutralų 
žmogų. Nėra aišku, ar ši tarpinė, dvilypė lyties tapatumo 
būklė sukelta internalizuotų įsitikinimų, normų, požiūrių, 
kad vyru būti geriau, nes vaikystėje nepastebėjau mote-
rų žeminimo ir tokiu atveju daugelis jų neatitiktų lyties 
vaidmens. Taip pat tai gali būti susiję su romantiniais 
potraukiais, bet juos sąmoningai suvokiau ir pripažinau 
tik pilnametystėje. Domėjimasis berniukiškais žaislais, 
veikla, mėgstamais herojais (kaip Foksas Malderis iš se-
rialo „X failai“) vaikystėje man buvo natūralus, savaime 
suprantamas išraiškos būdas ir džiaugsmo šaltinis, tačiau 
paauglystėje jį užslopinau ir jaučiausi nelaimingas bei 
nevisavertis, atitikdamas lyties stereotipą. Dabar, kai su-
sitaikiau su savo vyriško tapatumo dalimi ir integravau ją 
į bendrą savivaizdį, darau prielaidą, kad jis galėjo susi-
formuoti vykstant individuacijai (suvokiant kitoniškumą 
nuo motinos) ir taip užtikrinti aiškesnes ir tvirtesnes ego 
ribas, leidžiančias suvokti savo „aš“ kaip autonomišką, 
unikalų ir vientisą; mažiau diferencijuota antrinė lyties 
identifikacija su motina man būtų sukėlusi savasties de-
zintegraciją ir išnykimą.

Mano santykis su moterimis visada buvo konfliktiškas, 
nelygiavertiškas, per daug emocionalus ir varginantis, ta-
čiau taip yra ne dėl tariamo jų jausmingumo, o dėl mano 
paties jautrumo, kuris analogiškas trečiojo laipsnio nu-
degimo aukų patiriamam skausmui. Nors jos man kelia 
didelę baimę (manau, kad heteroseksualus vyras jaučiasi 
panašiai, kol susižavėjęs mergina sudaro su ja visuomenės 
aprobuotą sąjungą ir tampa šeimos galva), man jų kompa-
nija yra įprasta, leidžianti būti savimi. Vyrų kompanijose 
pastebiu desperatišką jų norą demonstruoti gentainiams 
savo vyriškumą, atitikti aukštus lyties keliamus reikala-
vimus, sociumo primestą įvaizdį. Tai kažkiek patvirtina 
mintį, kad vyrai labiau susirūpinę savo socialine sėkme, 
o moterys – asmeniniais santykiais: kai infiltruojuosi į jų 
gretas kaip eilinis vaikinas, atsiduriu kitame pasaulyje, 
kuriame kiekvienas teiginys pagrindžiamas viršenybe ir 
pasitikėjimu. Man nelabai rūpi jų nuomonė apie mane, 
galbūt dėl to, kad nebesitikiu ko nors pasiekti visuome-

nėje, kurioje reikalingos visai kitos savybės negu mano 
turimos. Daug labiau skaudina moterų priešiškumas ir 
atstūmimas, sukeltas mano labai didelio meilės poreikio, 
skatinančio veikti per greitai. Mokslininkai yra pastebė-
ję, kad tarp lesbiečių santykiai užsimezga greičiausiai, 
tačiau jų trukmė trumpiausia tarp visų įmanomų porų 
modelių. Tikriausiai atsiveriama per daug, o įžeidimai 
stiprūs, – tarp vyro ir moters lieka tam tikra distancija ir 
skirtumo suvokimas. Labiausiai džiuginantis, dvasiškai 
praturtinantis, įkvepiantis ryšys, kurį kada nors užmez-
giau su moterimi, yra santykis su psichologe. Kaip bebūtų 
keista, jis nesiremia vienpusiu monologu ir besąlygišku 
išklausymu, o yra abipusiškas dialogas, kuriame kitas su-
prantamas be žodžių: kartais įsivaizduoju, kad egzistuoja 
nematomi tinklai tarp jos ir manęs, perduodantys gerumą 
ir supratingumą. Vis dėlto šis ryšys negali tapti romanti-
nis, o kiti nesusiklostę santykiai, draugystės primena, kad 
esu visiškai vienas ir neturėsiu šeimos su moterimi. 

Anksčiau mano nestabilumas pasireikšdavo rizikingu 
ir neatsakingu elgesiu, galbūt motyvuotu pasąmoninių 
susinaikinimo, entropijos, mirties varų. Mane kankino 
emocinės ir fizinės būsenos, kurios dėl veiklos stokos pa-
našios į lėtą mirtį: nuobodulys, apatija, galimybių save 
išreikšti kūrybiškai trūkumas, betiksliškumas, nesuin-
teresuotumas, buvimas vienam su savo mintimis ir gal-
vojimas apie savo vienišumą. Savo būklės genezę atseku 
vaikystėje, tačiau ji ryškiausiai pasireiškė paauglystėje, 
kai didžiausią laiko dalį teko praleisti žlugdančioje aplin-
koje tarp užgaulių bendraamžių ir klausyti mokytojų, 
kurios, žvelgiant retrospektyviai, buvo provincialios ir 
ciniškos. Šios aplinkybės sukėlė nepasitikėjimo savimi, 
negalėjimo pasirinkti, noro pabėgti afektus: jaučiu empa-
tiją paaugliams, kurie yra panašiose situacijose be gairių 
ir be dvasinio palaikymo. Dabar esu geresnėje aplinkoje, 
kuri suintensyvino psichinį gyvenimą ir sudarė sąlygas 
veikti, tačiau vis dar jaučiu mirties, o ne gyvybingumo 
pulsacijas. Man sunku pasitikėti kitais žmonėmis, jaustis 
saugiai šalia jų (nes daug kartų buvau išduotas), sukurti 
tvirtą emocinį ryšį, dažnai jaučiuosi svetimas, kitoniškas, 
nežinantis, kodėl ir kokį socialinį vaidmenį turėčiau atlik-
ti, o ši būsena sukelia ilgalaikę kančią ir nežinomybę dėl 
ateities. Mano savidestrukciniai norai, anksčiau buvę neį-
vardijami ir nekonkretūs, dabar yra sąmoningesni, galimi 
racionalizuoti, apmąstyti ir kontroliuoti. Manau, kad jų 
priėmimas ir patyrimas yra veiksmingesnė strategija negu 
neigimas, slopinimas ar užmarštis; galbūt jų išgyvenimas 
yra pasitikėjimo savimi ir autentiško „aš“ garantas. 

– diANA ROMANSKAiTė –
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1209 m. 
Dangeručio sapnas prie

Kaitriųjų Vandenų 

§ 1

1.1.
Būtent karalius Vissevalde1 buvo nuolatinis priešas 

krikščionių, visų pirma lotynistų vardo, buvo vedęs vieno 
galingo lettono Daugeruthe (Dangeručio2) dukterį. [...] 

Ir bėgo rutenai miškais ir kaimais nuo lettonų, net nuo 
nedaugelio, kaip bėga kiškiai nuo medžiotojo, o lyviai ir 
lettai klusniai tarnavo lettonams, davė maistą ir pašarą, kaip 
avys be ganytojo patekusios į vilkų gaują.

Vienuoliktieji Alberto vyskupavimo metai (1209), Henricus 
de Lettis3, „Chronicon Livonicum Vetus, Continens Res Gestus 

Trium Primorum Episcoporum“ („Senosios Livonijos 
kronika, pagrįsta trijų pirmųjų vyskupų darbais“), 1227  

1.2. 
Legenda pasakoja, kad jau XIII a. lietuvių kunigaikštis 

Dangerutis, Kovo žynys, Livonijos karo metu buvęs paimtas 
į nelaisvę, kalintas Vendeno pilyje ir persivėręs kalaviju. 
Lietuviai, atgavę tą kalaviją, paskyrė jį savo karo dievui; 
eidami į karą, nešdavosi jį, kad paskatintų Kovą (Kawas) 
keršyti už jo žynio Dangeručio mirtį.

Jozéf Ignacy Kraszewski, „Litwa. Starożytne dzieje, ustawy, 
język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania i t. d.“  

(„Lietuva. Senoji istorija, įstatymai, kalba, tikyba, 
papročiai, dainos, priežodžiai, padavimai ir t. t.“), 1847 

1.3.  
Prarakas, alba ſapninikas, tarpa iuſu raſſis.

Janas Bretkunas, „Postilla, tatai eſti Trumpas ir Praſtas  
Iſchguldimas Euangeliu“, 1591  

1.4.  
Dar girdžiu, kaip gieda šaltinėlis tyras, 
bet iš kur paimti Dievo paradigmą?

Sigitas Geda, „Babilono atstatymas“, 1994 

§ 2

Nalšioje, netoli Ignalinos, mūsų šviesųjį kunigaikštį, dievo 
Kovo žynį Dangerutį sapnuoja Senojo Daugėliškio piliakalnis:

Kur Dangučio ratai, batai kratės,  
Taką dengia-rūtos dangiapradės! 
Dauggalingų-kiškių, dausiagėlių 

Vėlėj rū̃tasielės, gėlos vėlės
Bažnytėlėj Daugėliškio kėlės.

Ne veltui Daugėliškio piliakalnį vietiniai mena ir garbina 
kaip šventovę – Kiškinyčią, Kiškių Bažnyčią. 

1943 m.  
Paskutiniai prie Laptevų jūros suledėjusios lietuviukės žodžiai prieš prisikėlimą, 

išversti iš angelų kalbos ir kanonizuoti 

Ir dar – juk puolant kalavijonims ir kryžionims lietuviai savo 
ruožtu šaukdavę:

– Jog Kauou, jog Kauaite4! 
Tiesa irgi – karo, kovos žygiai prasidėdavę po speigų, ankstyvą 

pavasarį. Taip į trigalvę būtybę Daugėliškyje susijungia kiškis, 
žirgas ir kovas. Dangeručio chimera...

Ignalina! 
Juk tai – netilstantis, skliautagaustis Etrūrijos-Toskanos-

Raśnos5 aidas, lyg mūsų nalšėniška Tabula Capuana6! Juk tai –  
skradžiai prasmegusios civilizacijos klyksmas Lietuvos 
pažemėse ir požemiuose:

Ignalina – Ignas – Ignativs7 – 𐌄 𐌂 𐌍 𐌀 𐌕 𐌆 𐌖 𐌔
Net kartais ima vaidentis, kad ir Troškūnai – visai ne 

Troškūnai, o koks E-Truskonas, o Raseiniai – tai jau tikroji 
Rasena!

Ir kokios ten Ignalinoje vietos, tokios ežerėtos ir upėtos! 
Netoli Daugėliškio prateka, link Dauguvos vandenais  

daugėja, dysta Dysnos upužė. Srūva, mėtos, meldasėkles vėto 
Birvėtos upelužė. Spindi veržlūs, kaip vėtra aržūs Erzvėto 
vandenužiai. 

Šalia piliakalnio – Virėkšta. Kunkuliuojantis, nerimstantis, 
sapnuojantis senežeris:

Tai šviesus Virėkštis...  
Žiū! Danguosna brėkšta!  
Vaikščiok ties Virėkšta,  

Paplazdenk kaip kėkštas. 
Atsimink Varykštį,  
Sapną vakarykštį...

Virėkšta... Virti. Virsti.
Virstantis. Atvirstantis. Pavirstantis. Verdantis. Kaitinantis. 

Kaitrinantis. Aitrinantis. Sielą trinantis. 
Kaip ir Dangeručio sapnas prie Kaitriųjų Vandenų. Prie 

skaisčios, prasmegusios ir niekada jau nesibaigsiančios etruskų, 
latgalių ir nalšėnų tikrovės.  

Ir juk tikrai – šviesos pasimato!

§ 3

Dangeručio sapnas

I

Lūgnėm apsitaiso 
Priesapnio mergelės,  
Dangų vėju laisto, 
Verpia, audžia, velia. 
 
Gemalinga upė 
Intakais sparnuota, 
Vandenys, įsupę, 
Gena sapno luotą. 
 
Sapnas – iš vaikystės 
Vakarinio gaiso... 
Rodosi: dievystės  
Lūgnėm apsitaiso!

II

Ilgesys šermukšnių, 
Molio, žvyro, kupsto, 
Viešpaties paunksnių –  
Ošia, neatslūgsta!

Surenkam alsavimą 
Iš rudenių lapų, 
Šventgirių skardenimo, 
Samanyno kvapo.

Taško ir kablelio, 
Daugtaškio ir brūkšnio...  
Nenueito kelio, 
Ilgesio šermukšnių.

III

Prietemų audėjas  
Atrakina spyną, 
Audragenis vėjas 
Erdvę apvaisina.

Mėnesėtos palios, 
Priesapnio mergužės, 
Perpūstas karalius  
Plūdenų drabužiais. 
 
Karalijos lobiai 
Aižėja, retėja –  
Rezga naują drobę 
Prietemų audėjas.

Poetei Petronėlei Bliūdžiūtei (1929–1943)
ir kitiems Sibire pražudytiems vaikams

§ 1

1.1. 
                  ,             ; 
Eli, Eli, lema sabachtani?
Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!

Ps 22, 2; Mt 27, 46 

1.2. 
Krikščionys, kurie pripažįsta, gina ir skleidžia materialistinę komunizmo 
doktriną, kaip atsimetėliai nuo krikščioniškojo tikėjimo užsitraukia 
ekskomunikacijos bausmę.

Decretum, Acta Apostolicae Sedis, primo Iulii 1949  
(Dekretas, Šventojo Sosto aktai, 1949 m. liepos 1 d.)

1.3. 
Kokią kaltę turėjo išpirkti šis nukryžiuotas vaikas?

Dalia Grinkevičiūtė, „Lietuviai prie Laptevų jūros“, 1950

IV 

Renkam po uogelę, 
Plaukmenys atpinga, 
Į paviršių kelia 
Bangos spindulingos. 
 
Pamažu pramokus 
Kalbinti saulynus,  
Šviesulus audrotus, 
Užpustytas plynes,  
 
Gelmenis, galybes,  
Tos, kur rausta, želia...  
Žemėn įsikibę,  
Renkam po uogelę! 

V

Džiaugtis imam tyliai  
Šalto vėjo burtu, 
Tiems, kas graudžiai myli, 
Viešpaties sukurtu.

Maišos, auga, dūksta, 
Kryžminas, plevena, 
Supas, neatslūgsta 
Skliauto okeanas! 
 
Saulė išdidėja  
Plotin ir į gylį,  
Eidami prieš vėją, 
Džiaugtis imam tyliai.

VI

Šviesos pasimato, 
Skliautas iškorėja, 
Skaisčiasielis ratas 
Kosmosą apsėja.

Dienos – nugenėjamos, 
Naktys – tos nuraškomos, 
Surenkam, kas spėjama, 
Menama ir blaškoma. 
 
Taip iš pranašystės  
Užgema visatos: 
Jeigu auga, vystosi – 
Šviesos pasimato!

1.4.  
Ir tiems, kurie žvaigždynuose sugulę 
Šviesoj šviesiausioj iš visų šviesų...

Sigitas Geda, „Mamutų tėvynė“, 1985  

§ 2

Prokalbė, kriptokalba, glosolalija, Adomo, Enocho8, galindų, dvasregių, paukštininkių9, 
vaikų, senutėlių – visos kalbos yra angelų, jei angeliškas jų turinys. Lingua ignota10.
Eloquentia vulgari11. 

Irgi – nebylioji, ligonių, sapnų, širdgėlos, neįskaitomos ir niekuomet jau 
neperskaitysimos kalbos. 

Akių. Nuolankumo. Priešmirtinė. Priešgimdyvinė – motinos. Pogimtinė – kūdikio. 
Neįminta. Neįmintinta. Įkūnyta. Įsikūnysianti.

Dažnai – atkeikimai. Retėliau – užkeikimai. Ypač retai – prakeiksmai.
Kanonas – tai matavimo lazdelė, atremtis, atspirtis, nepajudinamas etalonas. 

Nepaslėptas. Deapokrifikuotas. Orientyras, kur bebūtumei – Oriente ar Oksidente.  
Tas, kas įkvepia kitus kvėpavimui. 

Perteikiamas mergaitės sielos klyksmas šiuolaikine lietuvių kalba.
Tikslus vertimas nėra įmanomas.►

לָ ינתָבְַזעָמָ היאליאל
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Atsiprašymas
O tėve tau gera aš nebuvau
dukra kokios norėjęs tu juk būtum
tačiau su išrinktuoju vargu bau
ar žengt galėčiau ne stačiom pakriūtėm
taip kaip lig šiol su juo beeidama
o kartais perskrisdama per tarpeklį
šitam gyvenime ne kaip dama
kaip nusidėjėlė patyrus peklą
tačiau ir rojaus sodus kai kada
savom akim išvydus nors ką regi
galbūt yra kas kita ne klaida
į dykumą pakliuvus tuaregų
kur atveju geriausiu miražu
tikėt galėtum kai oazę neša
pro šalį vėjas bet ir tai gražu
taip kaip mylėt tave dar vis per maža
2016.VIII.21

Į žmones pagyvenusius
Dabar dažniausiai aš įsižiūriu
į žmones pagyvenusius sakyčiau
į jau visai pasenusius žiaurius
išbandymus patyrusius lyg tyčia
kai regis leista pailsėti bet
nuo kūno poilsio deja nebūna
gyvybės laivas priverstas skubėt
ir kelti sąmyšį ramioj lagūnoj
lyg seną škuną buksyru
paremontuoti tempia jis į doką
nuo vaizdo neišvaromo varu
kai medis škunos ỹra jau graudoka
ir gali būti kad jau niekados
škuna nebeišplauks daugiau į jūrą
net iš smalavimo nebus naudos
kai besmalsaudamos ir bangos gūra –
verksmingi proanūkiai betgi greit
jie atsitrauks jie atsitrauks į gelmę
gimimo paslapties – iš jos pareit
į begalybę laiko regis galima
2017.V.22

Bohemos nuotrauka
Kokie mes nuotraukoje dar jauni
dar cigaretės rūksta vėjo rankose
dar tik gyventi regis ateini
dar bohema paūžaut šauniai renkasi
plaukai merginų dar anų spalvų
ir stalas dar nukrautas vyno buteliais
kad ligi pačio ryto tęstųs déjà vu
priartinęs atidavimą budeliui
dar tik numanomam kol kas jo mes
dar nepažįstame pamiršę išmierą
tų kūnų demonstruojančių gelmes
objektyvumui objektyvo: išmirė
du vyrai iš trijų tad tas kur liks
privalo atgaivinti buvusią linksmybę
kad prisikeltų jai net buvę x
patikrinimui ar gyvi dar įsižnybę
2017.I.31
 

Slengas
Sūnaus kalba man įdomi gana
kaunietiškai sodrus jaunimo slengas
tai akademinio žodyno angina
kurios nebeišgelbės drinkas lengvas
nesuprantu nuo ko tokia jinai
nuo miesto mūrų ar nuo aparatų
gausos aplinkui niekad nežinai
ar besiklausanti ausis įprato
girdėt ne pilną svetimybių ją
kaip būtų ir įmanoma tikėtis
bet tarsi aukso šaukštas sriuboje
nurungiančią lit. turinio varškėtį
jinai gyva lengva ir paslanki
bet kad suprastum taip turi ją jausti
kad gniaužtųs kumštin pirštai tau penki
lyg atiduodant kraują artimiausiam

2017.III.26
  

Bendraamžiai
Vaikystėj prie vaikų, prie paauglių
mes paauglystėj jaučiam stiprią trauką,
na, o tada, kai jėgos atsitraukia,
žvilgsniu palydim senukus giliu,
pasiramsčiuojančius tvirtom lazdom
pro savąją vaikystę paauglystę,
kol vaizdas, regis, toks ryškus išslysta
gyvenimo to viso pakuždom
2017.VI.25

Jei įžymus gyvendamas buvai
Jei įžymus gyvendamas buvai
bet po tavęs neliko palikuonių
žinok neatsipirksi taip lengvai
kad jaust galėtum šviežią žemės skonį
tuoj tavo savininkas atsiras
ne vienas ir ne du o visas tuntas
tokias sukėlęs nesveikas aistras
kad neprilygs toli gražu jiems chunta
ir tavo valią skelbs anie viešai
ir bus ji atvirkščia nei tu galvojai
tik užrašyti popierėlin pamiršai
nes svarbesni dalykai kišo koją
gulėsi po mirties lyg ant vinių
nes pjausis jie dėl to kieno turėtų
būt tavo žodis „eikit po velnių“
nes net į ten tikėsis jie karietos
2017.V.21
 

Dantės eilutė
Gyvenimo nuėjus nebe pusę
ir miško susirūpinus tarša,
kuriam turėčiau likti, kol supūsiu
pavirsdama trūnėsiais ir trąša,
jaučiuos blogiau; čia pat vanduo, gelmė jau –
akimirkos, kai svetima sfera
jau rodo aiškiai, kad aš pralaimėjau,
bet per vėlu pamačius, kad nėra
aplinkui nieko, tik senatvė: gerk ją
ir gerbk, kaip tai paliepiama kitiems,
kol pliūptelės vanduo užkimšęs gerklę,
bet ne pasauly, tik many sutems
2017.V.25

Sonatos iš natų
Sonatos iš natų lyg blokas nato
su sąjunga iš diezų ir bemolių
nebeišardomas nes jau kiekvienas mato
kad nudrėbtas jis iš kilnesnio molio
nei karas karo prievolė ir štabas
nei štabeliavimas tremty lavonų
nei dabartis pabėgėlių nei stabas
valdžioj gal tik šūksmai vaikų kavonių
į muziką savotiško lies šarmo
nes iš vaikystės juk kiekvienas mūsų
neapgenėtas ir be jokio šarvo
nedemonstruojantis geriausios pusės
sveika tad būki muzika vaikystės
tie lakstymai ir apdaužyti keliai
suaugusių pasaulyje praskysti
neleidžiat ir dabar nes dvasią keliat
2017.III.16

§ 3 

Paskutiniai lietuviukės žodžiai

Regėdama ateisiantį 
                        gyvenimą, 
Į šiaurų tundros dangų 
                        įsižeminu. 
 
Kazimieručio abrozdėli 
                        mylimas! 
Iš Tavo aukščio žemėn 
                        įsigylinu. 

Lig tol, kol kaulus atrajos 
                        išgeltusius, 
Į Žydrą Baltą Juodą 
                        įsigelminu.

Pirma gemties manasis žiedas 
                        vysta – 
Tad skelbiu pažieduotą 
                        pranašystę:  

Ledinei ryklei mano kūno 
                        ostija 
Grąžins gailužę 
                        Tėviškojo Sosto. 

Pražydins Viešpats kauluose 
                        papartį, 
Šviesos Karalija 
                        įsidabartins. 

Virš Arkties kils negęstanti 
                        spingsulė –  
Apšvies visus, speigynuose 
                        atgulusius. 
 
Širdžià Faustinos išdraskyta 
                        protaka  
Ugnim tekės  
                        įšalus 
 
                           KRISTAUS 
 
                                    NUOTAKA!  

ʾāmēn

Caras Apsišaukėlis
Kiek pašalinio triukšmo, kiek aistrų,
Aistrelių, netgi trelių, aistružėlių
Dėl Caro Apsišaukėlio, antru
Valstybėj numeriu, tokiu apžėlusiu,
Kad nesimato nė gudrių akių,
Akučių, akužėlių ar akyčių, –
Dmitrijau, – ar aišku, kur lenkiu,
Planus valdžion ateit sugriovus tyčia,
Nes orūs ir garbingi juk carai,
Net kai jie priversti sušaukt kariauną,
Nors iš jų pusės tai nėra gerai,
Tačiau karai juk niekaip nesiliauna.
Toksai pasaulis! Baisiai brutalus,
Nenuostabu, o kaip valdžion veržies tu,
Sumetęs vandenin visus galus
Sumanymo žemes užpulti estų,
Lietuvių, latvių, kiek pasieks ranka
Plaukuotoji, gal netgi už Ochotsko,
Pasauliui pasiaiškinęs, o ką –
Pašniaukšt tabokos negaliu ar kokso?
Ir niekas nieko. Susitaikys tuoj
Su padėtim papurkštavusios šalys,
Kaip buvo vakar, šiandien ir rytoj,
Bet kaip neturi būt, kaip būt negali!
Tad užkertu tau kelią siekt valdžios,
Nes nekilmingas kraujas venom srūva
Tavosiom, bet tokiu pasididžiuos
Tik toks žmogus, kurio valstybė griūva!
2016.Xii.8 

Netikėtas
Vos vaikščioti pramokusi mergytė
mums prasilenkiant ėjus su šaka
karališkai ją tiesia, kad išgyti
nuo per sunkių minčių galėčiau, ką
man kita pažadėti toks jos gestas
galėtų, jei ne tapti vėl vaiku,
kurio dangaus bus karalystė, geistas
tas mirksnis, kai vėl džiaugsmą sutinku
2017.VI.3

Nedegink nepavykusių darbų
 Kristinai Gedminaitei-Ingram

grafaite grafike voltažo neįmanomo
į savo grafiką tu įrašyk grafas
kiek įsileist gyvenimo nors ir ne mano jis
bet profiliu fotografuoja ir anfas
tave su nepabaigiamais darbais į kūrinį
kuris geriausiu pretenduoja būt visų 
jau esančių čionai nes tie kuriuos užmūrini
pasąmonėje platins savo virusus
ramybę taip atėmę kad nebeištvėrusi
to nuodo taip kaip ir palaimos valandos
sakysi sau verčiau tegu sudrasko žvėrys jį
nes nepakeis jisai pasaulio niekados
2016.IX.11

 
Lai kalba
Lai kalba kūdikiai seneliai neįgalūs
manosiom lūpomis ir te visi kiti
kurie dar patys nuo pavojų gintis gali
užleidžia vietą jiems žmogiškume tvirti
lai kalba ubagai lai kalba ir ligoniai
tegu suvilgo lūpas lašas jiems vandens
kad jaustų jie ilgai dar žemiškąjį skonį
kuomet anapusybė jau pasivaidens
lai kalba kaliniai nuo mūsų izoliuoti
lai kalba tie kurie nebetiki niekuo
lai kalba permirkę kiaurai per smarkią liūtį
lai kalba tie kurie pradėjo panikuot
lai kalba jie gailestingumas juk nedingęs
neišmatuojamas ir laukia mirksnio lemt
šventosios dvasios nužengimą maloningą
nors temt pradės visam pasauly temt
2017.Vi.28

1 Vsevolodas, Visvaldis, Vissewalde rex de Gerzika (mirė apie 1230–1239 m.), iš Riurikaičių dinastijos. Vienintelis 
žinomas Jersikos (Gercikos) kunigaikštystės Latgaloje valdovas, karalius (rex), Lietuvos sąjungininkas. 
2 daugėrutis, daugerūts (lat.) – antrasis Lietuvos kunigaikštis po Žvelgaičio, kurio vardas žinomas iš patikimų 
šaltinių. Mirė 1213 m. Cėsyse (Vendeno pilyje). T. Narbutas jį kartais tapatina su uteniu.   
3 Henrikas Latvis (1187–1259) – vokiečių kronikininkas. 
4 „Jok, Kove, jok, Kovaiti!“, T. Narbutas, „Lietuvių tautos istorija“, t. 1. 
5 𐌓𐌀 𐌔𐌍𐌀  (Raśna, Rasenna) – etruskų autonimas. 
6 Lentelė su išlikusiu etruskų raštu (V a. pr. m. e., bet greičiausiai gerokai senesnė). 
7 uždegantis, degantis (lot.). Vardas greičiausiai yra etruskų kilmės.  
8 Enochas, Nojaus protėvis (Pr 4, 17). Enocho knygoje yra daug angelologijos žinių. Angeliška, okultinė Enocho 
kalba buvo apreikšta J. dee ir E. Kelly XVi a. Anglijoje.  
9 Paukštininkė – viena raganiškiausių, paslaptingiausių moterų profesijų keltų kultūroje ir mitologijoje. 
10 Slapta Hildegardos Bingenietės (1098–1179) sukonstruota kalba. 
11 De vulgari eloquentia – dantės Alighieri (1265–1321) esė apie kalbą.

ןמָָא
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TEKSTAi NE TEKSTAi

Miglės Anušauskaitės komiksas

Ceremonija tada turėjo prasidėti pusę pirmos. Raudona-
sis kapelionas dešimtą valandą dar turėjo Vienoje atlaikyti 
mišias. Jis pažadėjo po mišių tuoj pat atvažiuoti. Sode buvo 
padengtas stalas, susirinkę svečiai, kaimynai jau žiūrėjo pro 
langus ir tvoras, bet kapelionas nesirodė. Net Vienos seneliai 
buvo atvažiavę, ir tai buvo pirmas kartas.

Kadangi pirmą valandą kapeliono vis dar nesimatė, mano 
tėvas atkimšo pirmą šampano butelį. Vienos senelis pasa-
kojo, jog raudonasis kapelionas bažnytinėse įstaigose turįs 
didelių sunkumų. Galimas daiktas, kad jam bet kada gali bū-
ti atimtas tarnybinis pažymėjimas. Šeibso senelis, kuris pri-
klausė katalikiškam vyrų judėjimui, nesutiko su tuo. Painius 
atvejus Bažnyčia neva atidžiai tikrina. Tai esąs ilgas proce-
sas. Be to, kunigas turi ne tarnybinį pažymėjimą, o misiją.

„Gal jis neranda namo“, – pasakė mano tėvas ir nuėjo į 
gatvę pasižiūrėti. Nesimatė jokio automobilio. Vienas kai-
mynų sušuko per tvorą, kad ir jų gatvėje nesimato nė vieno 
automobilio. 

„Gal jis pasiklydo bevažiuodamas, – sušuko jam Šeibso 
senelė, – gal jis nežino, kaip atvažiuoti iš Vienos į Šeibsą. 
Aš irgi nežinočiau.“ O paskui kreipėsi į susėdusius svečius: 
„Jei mes tuoj nepradėsim valgyti – galim kiaulienos kepsnį 
užmiršti.“ 

Vienos senelė irgi buvo tos nuomonės, kad reikėtų pradėti 
valgyti. Kai jis atvažiuos, tai ir galės vaikus pakrikštyti, jie 
juk niekur nuo jo nepabėgs.

„Reikia pagaliau išsiaiškinti, kur tas vyrukas yra“, – pa-
sakė mano tėvas. Jis paskambino į Breitenzės kleboniją. 
Atsiliepė moteris. Ji pasakė, kad ponas kapelionas išvažia-
vęs kaip žadėjęs tuoj po mišių. Ir tada visi ėmė spėlioti, kas 
galėjo atsitikti. Jie gėrė šampaną ir diskutavo apie raudo-
nojo kapeliono pažiūras. Jis neva kartą pasakęs, kad jeigu 
Jėzus dabar ateitų į pasaulį, jis tikriausiai neitų į bažnyčią. 
Taip neva buvo parašyta „Tautos laikrašty“, kurį mano Šeib-
so senelis prenumeravo. Anot jo, tai esančios nereikalingos 
provokacijos.

Vienos senelis, atvirkščiai, manė, jog tokios provokacijos 
labai reikalingos. Tuo metu, kai suaugusieji debatavo ir gėrė 
šampaną, atėjo antra valanda. Tada Šeibso senelė pareiškė, 
kad jeigu dabar nepradėsią valgyti, tai galėsią kepsnį sušerti 
žuvims. Tai pasakiusi ji sukluso. Girdėjosi variklio ūžesys. 
O netrukus pasimatė ir dulkių debesis. Prie namo sustojo ap-
daužytas „VW Käfer“. Iš jo išlipo raudonasis kapelionas ir 
nuskubėjo vartų link. 

„Aš labai atsiprašau“, – šaukė jis jau iš tolo sėdintiems 
prie stalo. Jo galva buvo aptvarstyta. Tuoj visi jį apsupo. 
„Avarija, – pasakė jis ir tuojau ėmė raminti svečius. – Nieko 
baisaus neatsitiko, tik negili žaizda, bet greitoji pagalba vis 
tiek nugabeno mane į Sankt Pelteno ligoninę. Ir kol mane iš 
tenai paleido, užtruko nemažai laiko. Bet dabar aš jau čia, ir 
mes galim tuoj pat pradėti.“ 

Jis paspaudė visiems rankas, man irgi. Tai darydamas pa-
sakė: „Tu, didelis berniuk, irgi nori būti savo krikštynose.“ 
Raudonasis kapelionas ir Štirijos deputatas susižvalgę nu-
sijuokė. Bet aš nesupratau, ką jis norėjo tuo pasakyti, nes 

mano sesuo irgi buvo savo krikštynose. Vietoj paaiškinimo 
krikštatėvis paėmė mane už rankos.

Raudonasis kapelionas į tvenkinį įpylė buteliuką šventinto 
vandens. Visi įdėmiai žiūrėjo, ką jis daro. „Tai viską pakei-
čia“, – pasakė mano Vienos senelis, tiesa, gana tyliai, bet vis 
vien visi galėjo tai išgirsti. Štirijos deputatui išbėgo iš nosies 
snarglys. Jis paleido mano ranką ir ėmė ieškoti nosinės. Ma-
no Vienos senelė sušnypštė seneliui, kad šis patylėtų. Ir tada 
atsitiko visai nelauktas dalykas. Užuot krikšto tėvų paklau-
sęs, ar jie sugebėjo atsispirti velnio pagundoms, raudonasis 
kapelionas nusivilko marškinius ir kelnes. Likęs vien tik 
su maudymosi kelnaitėm ir stula, jis paėmė mano seserį iš 
krikšto tėvo rankų ir įbrido į žuvų tvenkinį. Bet vos tik spėjo 
žengti keletą žingsnių, paslydo ant dumblo. Akimirką visi 
neteko žado, tada pasigirdo šūksmai. Mano sesuo suspurdė-
jo ore, o raudonasis kapelionas griuvo ant nugaros. Jis tuoj 
ištiesė rankas į priekį, norėdamas sugriebti mano seserį, jau 
tekštelėjusią į vandenį, bet ji buvo per toli. Visi pradėjo dar 
garsiau šaukti, o mano sesuo tuo tarpu, kol kapelionas bandė 
atsistoti ant kojų, ėmė pamažu grimzti. Mano krikštatėvis 
paliko mane ir žaibiškai atsidūrė vandeny. Bet jis irgi pa-
slydo ir niekur negalėjo įsikibti. Tuo momentu atbėgo mano 
senelis su graibštu ir mano tėvas išplėšė šį jam iš rankų.

„Neleiskit jai nuskęsti!“ – šaukė mano tėvas.
Atrodė, kad Klara buvo jau po mano krikšto tėvu, kuris 

spardėsi ir makalavo rankomis. Visi aplinkui stovintys ir kai-
mynai už tvoros šaukė: „Dėl Dievo meilės! Jėzus Marija!“

Raudonajam kapelionui tuo tarpu pavyko atsistoti ant ko-
jų. Jis graibė rankomis vandenį po Štirijos deputato kūnu, 
sučiupo mano seserį už krikšto drabužių ir ištraukė iš van-
dens. Mano tėvas atkišo jam graibštą, ir raudonasis kapelio-
nas iš tikrųjų įdėjo mano seserį į jį lyg kokį sugautą laimikį. 
Jis tikriausiai bijojo dar kartą paslysti.

Tai buvo stebuklas, sakė vėliau mano mama Kirchbache. 
„Aš ištraukiau Klarą iš tinklo ir buvau jau viskam pasiruo-
šus. Bet vaikas net neverkė. Net nesispjaudė ir nekosėjo, ne-
gaudė oro, visiškai nieko panašaus. Klara buvo tik visiškai 
permirkus. Ir gal kiek išsigandus. Stebuklas, tikras stebu-
klas. Šiaip aš netikiu stebuklais, bet ir raudonasis kapelionas 
kalbėjo apie stebuklą.“

Mano sesuo buvo įvyniota ne tik į sausus drabužius, bet 
dėl viso pikto ir į porą antklodžių. Kapelionas pakabino savo 
stulą ant skalbinių virvės. Tada visiškai sumuręs persirengė 
ir priėjęs prie tų, kurie laikė mano seserį, pasakė: „Ir kaip 
galėjo man tai atsitikti.“ Štirijos deputatą nusivedė mano 
Šeibso senelis, kuris buvo gerokai mažesnis, pasimatuoti sa-
vo kostiumo. Kai Šeibso senelė, kaip tik tuo metu laikanti 
Klarą, paklausė, kaipgi būsią toliau su krikšto ceremonija, 
raudonasis kapelionas padarė nykščiu ant mano sesers kak-
tos kryžiaus ženklą ir pasakė: „Klara, dabar tu esi jau pa-
krikštyta Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.“ 
Mano senelė pasakė amen, ir mano sesers krikšto ceremo-
nija buvo baigta. Vienintelis dalykas, ką dar turėjo padaryti 
krikšto motina, – tai pasirašyti formuliare.

Kiekvienas, kuris apie tas krikštynas pasakoja, nepamiršta 
paminėti, kad tuo momentu staiga išdygau aš, įlindęs į juodą 
gelbėjimo ratą, ir sutrikusiam kapelionui pasakiau: kad ne-
nuskęsčiau. Bet tuo metu raudonasis kapelionas jau buvo at-
sisakęs mano tėvo idėjos krikšto ceremoniją atlikti vandeny. 
Man buvo tik užpilta vandens ant galvos ir aš gavau naują 

vardą, kuris man labai pravertė vėliau, kai tėvo vardą turėti 
man pasidarė šlykštu.

Pritaręs toms krikštynoms mano tėvas peršoko per savo 
šešėlį. Ir ne dėl iš naujo atgimusios meilės savo uošviams, 
o dėl to, kad jis žinojo, kaip mano mamai svarbu, kad su jos 
tėvais būtų elgiamasi bent kiek civilizuotai.

Visų vaišių metu, anot mano mamos, vyravo pilietinio ka-
ro nuotaika. Ji įsivaizdavo uošvį šaudant iš bendruomenės 
pastato pro tualeto langą ir savo tėvą, kuris duoda komandą 
nukreipti patrankas į tą pastatą, nors jis pilietinio karo metu 
iš tikrųjų buvo per jaunas būti kareiviu. Bet tai buvo atmos-
fera, prilygstanti audros debesiui, pakibusiam virš vaišių sta-
lo. Buvo tik laiko klausimas, kada įvyks iškrova. Ir kadangi 
tai visi jautė, raudonasis kapelionas tikriausiai taip pat, bet 
jis kalbėjo vien tik apie valgį ir vos ne po kiekvieno kąsnio 
gyrė mano mamos kulinarinį meną, – iškrova nebuvo tokia 
baisi. Kalba vis sukosi apie nesėkmę krikštijant Klarą, kai ji 
galėjusi prigerti, ir ji tęsėsi kelias valandas, kol mano tėvas, 
kai jam alkoholis atrišo liežuvį, nepraleido progos paleisti 
nuodingą strėlę. Savaime aišku, pasakė jis mano uošviui, 
kad šitos nelaimės būtų buvę galima išvengti. Mano uošvis 
klausiamai pažvelgė į jį, o mano tėvas pašaipiu tonu tęsė 
toliau: eitumėt jūs kaip kiti žmonės į bažnyčią, tai nebūtų 
to atsitikę.

Mano uošvį toks pasakymas nustebino. Tada įsikišo rau-
donasis kapelionas. Jis pasakė: aš žinau vieną atvejį, kai vai-
kas vos neprigėrė krikštykloje, nes išsprūdo jam iš rankų. Ir 
bažnyčioj gali atsitikti tokia nesėkmė, o šiandien buvo gry-
nai mano kaltė. 

Tuo tarpu, tęsė mano mama, prabilo ir uošvis. Jis pasakė 
mano tėvui: kiek man yra žinoma, tai Jūs norėjote šito fo-
kuso.

Ne, tėti, tik nesakyk „fokuso“! Aš tiek vargau, norėdamas 
surasti būdą, kuris būtų visiems priimtinas. Helmutas atsi-
stojo ir išskėtė prašančiu gestu rankas.

Gerai jau, gerai, pasakė jo tėvas. Bet pakrikštyta yra pa-
krikštyta. Ir šiuo atžvilgiu Bažnyčia prilygsta Komunistų 
partijai, kuri ir vaikus padaro savo nariais.

Po šių žodžių atrodė, kad mano tėvas tuoj tuoj sprogs. O 
Helmutas tarė savo tėvui: gerai, tu dabar pasakei savo nuo-
monę, bet manau, kad mes visi pritarsim tam, jog tarp Baž-
nyčios ir Komunistų partijos yra didžiulis skirtumas.

Didžiulis skirtumas? Jo tėvas papurtė galvą. Sakykim pa-
prastai – skirtumas.

Mano tėvas atsistojo, o mano mama ėmė tampyti jį už ran-
kovės. Tėti, sėskis, prašau, sėskis.

Ir tada, anot mano mamos, atsitiko kažkas neįtikėtino. Ma-
no tėvas vėl atsisėdo. Jeigu tada mano tėvas būtų pasakęs, 
kas jam buvo ant liežuvio, šeima būtų tuoj pat susiskaldžiusi 
ir net raudonasis kapelionas su savo bandymais sutaikyti ne-
būtų sugebėjęs to padaryti. O kadangi mano tėvas visiškai 
nelauktai pasidavė mano mamos prašymui ir nieko nepa-
sakė – dar kelerius metus buvo galima tarpusavy normaliai 
bendrauti, kol mano tėvui pavažiavo stogas. Bet tą tu jau 
žinai.

Iš: Josef Haslinger. Das Vaterspiel. Frankfurt am 
Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2002

Vertė Jadvyga Klam

Raudonasis kapelionas
► Atkelta iš p. 1
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O šiaip į tą pusę ėjau pasižiūrėti viešbučio „Istria“, kuriame 
gyveno Elsa Triolet (Ela Kagan, Lilios Brik sesutė). Maskvoje 
gimusi rusakalbė, ilgainiui pradėjusi rašyti prancūziškai. Visa-
vertės literatūros kūrimas ne gimtąja kalba – įdomus reiškinys. 
Romainas Gary – šito reiškinio dalis. Žydai yra gajūs, sakė Bi-
rutė Pūkelevičiūtė. Žydai yra gabūs. 

Garsiosios Monparnaso kavinės – sausakimšos, nė vienos 
laisvos vietelės. Ką gi, ir nereikia, kojos veda į Monparnaso ka-
pines. Sėduosi ant suoliuko atsipūsti, fotografuojuosi ir tik pas-
kui pamatau, kad už nugaros – Sartre’o antkapis. Ir vėl – jis. 

Leninas – iš nesuvaldomo smalsumo. Bet nėra ko slėpti: mano 
rusofilija veržiasi per kraštus. Liuksemburgo sodas man – puoš-
nios dekoracijos, menančios slaptus Anos Achmatovos pasima-
tymus su Amedeo Modigliani. Šokoladinė-arbatinė „Angelina“ 
rue de Rivoli su „Monblano“ pyragaičiais – tik fonas netoliese 
(per kelis namus) gyvenusiems Levui Tolstojui ir Ivanui Turge-
nevui įsivaizduoti: ką pirko, ką valgė? Šiurpiausias adresas – turis-
tais paplūdusioje rue de Buci. Dvyliktasis namas. Konspiracinis 
butas, kuriame NKVD užverbuotas Marinos Cvetajevos sutuok-
tinis, arkangeliško grožio Sergejus Efronas, gaudavo nurody-
mus (ir išsirutuliojo siaubinga tragedija – jiems grįžus į valstybę, 
kurios sanklodą programavo monparnasietis Leninas).

Vienatvės mugėje
Binkis ir Kirša, Tysliava ir Vaičiūnas, Tarulis ir Gricius, 

Zobarskas, Janušytė, Cvirka, Nėris, Churginas... Petravičius, 
Augius, Jonynas, Prapuolenis, Bučas... Miltinis... Dauguma 
Paryžiaus ragavusių lietuvių susijo su penktąja apygarda, Lo-
tynų kvartalu. 

Šiandien jame įsikūręs Valdas Papievis. Netoli savo mylimo 
vienaragio, Kliuni muziejaus gobeleno herojaus. Taip, aš iš tie-
sų jo dairiausi. V. Papievio. Ir pamačiau. Sėdėjo skvero tipo 
aikštėje, kur įkurdinta Kapitolijaus vilkė (Romos dovana Pary-
žiui), ir kažką rašė kompiuteriu. Nepriėjau trikdyti, pasižiūrėjau 
iš tolo, kaip į objektą. Trikdytojų veikiausiai ir taip netrūksta. 
Kažkada ir aš norėjau, kad duotų interviu, – labai mandagiai 
atsisakė. Dėl to nė kiek nesiraukiau, nesispjaudžiau, tariausi 
viską suprantąs, o kai pasirodė „Odilė“ (interviu būtų įsiterpęs į 
jos kūrybos procesą), viską supratau iš tikrųjų. 

Vienaragį irgi pamačiau. Jo salėje išdidžiai sėdėjo lankyto-
ja, rusakalbė tetulė, ir slavų įpročiu kalbėjo labai garsiai. Labai 
garsiai reiškė (taip pat slavų įpročiu) gana originalią nuomonę 
apie gobelenų siužetus. Svarbiausia – turėti nuomonę ir ją pa-
reikšti. „Sėdi kažkokios viduramžių tetulės, ir pasidaro menas.“ 
Matyt, susiprato, kad nuomonė nuskambėjo kaip šiurkštokas 
pareiškimas, išsišokėliška šedevrų kritika. Tuojau pat pasitaisė, 
viduramžių meną pagyrė gana vingria fraze: „Ir kiškučiai čia, ir 
šuniukai – erdvės šokinėti užtenka visiems.“

V. Papievis – netyčia. O Virginijos Kelmelytės dairiausi. Ada-
tos šieno kupetoj. Naivuolis. Kažkada karpiau jos nuotraukas 
iš sovietmečio pabaigos ir Nepriklausomybės pradžios žurnalų 
(„Jaunimo gretų“, „Kino“, „Švyturio“) viršelių. Tada jos veidas 
buvo – jaunystė, šviesusis pavasaris. Kai prieš keletą metų ak-
torė atvažiavo į Lietuvą dalyvauti „Vyšnių sodo“ projekte, vei-
de atsispindėjo didelė ir tikra gyvenimo dozė. Paryžiaus dozė. 
Mūsų teatrui ir kinui trūksta jos talento. Jos Paryžiaus.

Jei būčiau ją ten pamatęs, būčiau rašęs trijų dalių tekstą „Trys 
vienatvės Paryžiuje“. V. Papievis, V. Kelmelytė... Trečiasis – 
arba Eifelio bokštas, arba – kodėl gi ne? – aš pats. 

 
Persefonės arbatinė

Boulevard Raspail 66, grožio salono su SPA arbatinė. Stul-
binanti, egzotiška ir tiek pat beprasmė. Paryžius – daili neuž-
pildoma tuštuma. Nepakeliamai lengva ir ši arbatinė. Labai 
jau gražiai išdekoruota. Dažniausiai tuščia. Paryžiuje nereikia 
masažų – pats miestas kaip gilus masažas ir švelnūs kompresai. 
Mizerabiliams. Taip regisi tuščioje arbatinėje. Arbatos ritualai 
piešia ir piešia figūras – rodos, gelmę, o iš tiesų – paviršių. Ir 
atvirkščiai – paviršių, bet gelmę. Štai taip Persefonė kalbėjo. 

Aforistiškai 
Šitą maldelę tikrai žinote: „Kitą kartą, kai jūs pamatysite 

Paryžių, jis bus toks pat gražus...“ Tra lia lia, lia lia lia. André 
Maurois, ar ne?

Hemingwayaus užkalbėjimus irgi mokate. Liur liur liur, kliur. 
Aktorius Sacha Guitry pasakė: „Būti paryžiečiu nereiškia gim-

ti Paryžiuje. Tai reiškia gimti ten iš naujo.“ O čia tai neblogai. 
Mūsų V. Papievis per LRT radiją pasakė už visus lakiau: 

„Paryžius yra Paryžius, ir niekas jo nepakeis.“ 

– AudRiuS MuSTEiKiS –

Paryžiaus gatvės gyvos
► Atkelta iš p. 5

– Ir mama žiūrėdavo į tai ramiai?
– Taip, visiškai teisingai. Gal paklausdavo, ar nori eit, ar 

nenori, kas namuose liks. Tai jau Nyka visuomet namuos. 
Rašo, kad pas mus Šventraštį skaitė. Pas mus nebuvo 

Šventojo Rašto. Buvo trys religinio turinio knygos – mal-
daknygė mamos, storoka tokia, senoviniu šriftu rašyta, 
paskui buvo tokia knyga „Šventųjų gyvenimas“, seno-
viška, su nimbais šventieji, ir kantička. Šventraščio ne-
buvo, nei Seno Įstatymo, nei Naujo.

– Bet mes jau mamą tai pirmoj eilėj, iki vieno. Kad tik 
mamai būt geriau, kad padėt. Mūsų mama buvo angelas 
tikras, ji visiems lygi, neturėjo išsilavinimo, bet protin-
gas žmogus.

Jei būdavo sunku pakelt, tai mes pakeliam, puodus nu-
keliam, vandens mama neneš, jau ar gyvuliams nunešt 
reikia ką nors, tai mes jau.

Žinot, šeimoj visuomet būna tokių dalykų, jie ir pasi-
bardavo, bet ji niekuomet neperdės, visuomet teisinga. 
Ji yra teisinga.

– Ar mama buvo gera dainininkė?
– Niūniuodavo. Gal kartais ir maldas kokias, juk ži-

not, šitiek vaikų, siūdavo drabužius mama, apatinius... 
Viršutinius tai siuvėją pasikviesdavom į namus. Kiek ko-
jinių numegzti reikia, žieminių batų niekad neturėjom. 
Būdavo, sušąli, kai grįžti iš mokyklos, keturi kilometrai 
per laukus, pusnys, pareini namo, ant pečiaus užlipi, bet 
tada pradeda skaudėt sušalusias kojas. Žinau, kad vienus 
metus aš nėjau į mokyklą, kadangi nebuvo aprėdalų. Čia 
šitie dalykai nesvarbūs.

– Svarbūs, nes mes ir darom klaidas neįsivaizduodami, 
kaip žmonės gyveno ir ką tomis sąlygomis galėjo.

– Kaip tėvai išgyveno karo laiką? 
– Jie abu, mama su tėte, liko kaime... Pavalgė abu pus-

rytį, mama nuėjo prigult, o tėtė išėjo gyvulių prižiūrėt, 
atėjo, rado numirusią. Tai jau laimingas žmogus. 75 me-
tus atgyveno. Tėtė paskui išsikėlė į Uteną pas seserį, jos 
namas kaimynystėj buvo su brolio Adolfo.

– Mama šnekėdavo apie išvykusius brolius?
– O tai kaipgi, ji pergyveno visą laiką, ypatingai kada 

susirenka čia esamieji, tai prisimena ir kurių nėr.
– Kaip sužinojot, kur jie yra? Ar jie spėjo pasakyti, 

kad traukiasi? 
– Mes nesusirašinėjom. Jūs įsivaizduojat, per penkias-

dešimt metų nei Nyka man, nei aš jam. Jonui ir Petrui tai 
siųsdavom siuntinius – knygas ir gintaro dirbinius. 

– Bibliotekininkė, Utenoje dirbusi su seserimi Ona, pa-
sakojo, kad ji niekad neišsidavusi, jog Nyka-Niliūnas yra 
jos brolis. Ir kraštotyrininkas Gasperaitis, dirbęs kartu su 
broliu Adolfu, niekad nedrįso prasitarti, kad žino jo ryšį 
su Nyka-Niliūnu, nors jam labai norėjosi paklausinėti.

– Visiškai man aiškus dalykas. Parašė Adolfui laišką iš 
tenai brolis, tai jį iš karto išsikvietė ir reikėjo aiškintis.

Kadangi jūs buvot Nemeikščiuos... Mes su Nyka 1943 m. 
sodinom ąžuolus vienoj pusėj ir beržus kitoj, palei kelią. 
Mes abudu dar ginčijomės, jis norėjo, kad siauresnis būt 
kelias. Aš jam sakau, taigi reiks įvažiuot. Kiek? Aštuoni 
ar devyni ąžuolai, o kitoj pusėj beržai. Ieškojom Kriūtoj 
medžių, reikėjo iškast miške, atnešt. 

O prie trobos šitaip yra: vienas uosis, kairėj pusėj į 
kampą du klevai, dešinėj liepa, kur lėktuvėlis buvo įkel-
tas, visi tebėra. Skaičiau, rašo, kad pas mus buvo senų 
medžių alėja, bet mes ją tik 1943 m. sodinom. Visus me-
džius patys sodinom.

– Jūs esat labai atidus skaitytojas. Reikėtų man rodyt 
Jums, ką parašau...

– O aš turiu vieną pretenziją, čia jūsų interviu [ištraukia 
pokalbį su manimi, skelbtą svetainėje „Bernardinai.lt“]. 
Va čia prašom paskaityt šitoj vietoj. 

– „...jis [Nyka-Niliūnas] baigė pradinę mokyklą, o 
paskui mokėsi daugiausiai savarankiškai. Tėvas veždavo 
į Užpalius, į Ukmergę laikyti egzaminų.“

– Buvo kalba dėl Ukmergės. Bet tėtė sakė, kad 
į Ukmergę labai tol, 60 km arkliu nuvažiuot, o be to, 
Ukmergės tai gimnazija buvo. Alpa važiavo į Užpalius ir 
į Antalieptę, tenai progimnazija.

Buvo prie Švietimo ministerijos egzaminų komisija, 
jei žmogus išlaiko egzaminą, jam užskaito, gali laikyt po 
vieną, kaip nori. Iš pradžių Nyka kursą tik progimnazijos 
pasiruošė, todėl važinėjo į Užpalius ir Antalieptę. Toliau 
prašau skaityti.

– „Brandos atestatą yra gavęs Utenos Saulės gimna-
zijoje, čia laikė baigiamuosius egzaminus.“ Neteisingai. 
Yra rastas dokumentas, rodantis, kad gimnazijos egzami-
nai išlaikyti Kaune. O kodėl Utenoj nelaikė egzaminų?

– Utenoj būtų reikėję laikyti visą gimnazijos kursą iš 
karto.

– Tai skaitau toliau: „...turėjo vyresnius brolius, kurie 
buvo išsilavinę, baigę universitetą.“ Neteisingai.

– Taip, neteisingai, buvo baigę gimnaziją. 
– „...turėjo 11 hektarų.“
– Čia teisingai – 10,69. 
– Didžiausią klaidą darom siedami Nyką-Niliūną su 

Utenos „Saulės“ gimnazija. Ir gimnazijos istoriją pasa-
kojant, mačiau, Nyka-Niliūnas minimas tarp išugdytųjų.

– Taip, jis gimnazijos nelankė. Mes sėdėdavom iki vi-
durnakčio, skaitydavom, jis mokydavosi. Mama, būda-
vo, jau išbunda, sako: „Vaikai, eikit gult.“ 

– Kas parūpindavo knygų?
– Kai kurias gal ir nusipirkdavo. Buvo tokia neakivaiz-

dinio mokymo įstaiga „Kalbaneum“. Ji ruošdavo tokias 
paskaitas ruoštis egzaminams, tai Alpa dalį paskaitų 
naudojo. Mums tas būdinga, kad niekas nesiskundžia 
niekuo. 

– Aš mokiausi Telšių gimnazijoje, šešis ar septynis me-
tus gyvenau pas brolį Petrą. O paskui vokiečiai pradėjo 
Reicho darbo tarnybą, amžius sukanka, ateina į gimnazi-
ją, gaudo, tai aš grįžau į namus. Paskui išvažiavau į Vilnių 
1944 m. rudenį, buvo vieni gimnazijos metai likę. Tokį 
ryšuliuką turėjau nedidelį: dešros, duonos ir 10 rublių. 
Man sekėsi: pirmiausia tai Alpos kambarys. Išskėstom 
rankom jo šeimininkė sutiko, sako, man vis tiek, kuris 
brolis. Kitam kambary gyveno tas pats matematikas, kur 
prie Nykos, su juo irgi geri draugai tapom. Šeimininkė – 
buvusi dvarininkė nuo Telšių, Andrijauskaitė. Labai gera 
moteris, ji dar gyveno taip kažkaip, butas didelis buvo. 
Aš vieną kambarį turėjau, tas Paulauskas, matematikas, 
vieną, ir ji su giminaite gyveno vienam, o tarnaitė – ji tu-
rėjo tarnaitę – gyveno virtuvėj. J. Montvilo g. 13 (dabar 
J. Savickio g.) pirmam aukšte, netoli Lukiškių aikštės. 

Su kaimu susisiekti tada buvo sunku, karo metas, ne 
vieną kartą esu važiavęs ant traukinio stogo. Ant siauru-
ko tai bjauru, jis labai siūbuoja, o plačiuoju – labai jau 
komfortas. Ir bilietą turi, bet negali įlipt. Iš Vilniaus tai 
nuvarydavo nuo traukinio, bet per jėgą užsiverti. Karo 
metas. Karas daro savo.

Traukinys iš Utenos eidavo siaurutis iki Švenčionėlių. 
Nuo ten į Vilnių jau platus. Tai atvažiuoji tuo plačiuoju 
ir persėdi į siaurąjį. O su Kaunu tik autobusu buvo susi-
siekimas.

Iš pirmos dienos Vilniuj pradėjau ieškot darbo, reikia 
gyvent, už butą mokėt. Už mokslą jau nereikėjo mokėt, 
jau buvo tarybinė armija. Nuėjau į komunalinio ūkio ko-
misariatą, viršininkas buvo iš Utenos ir priėmė. Paskui 
įstojau į universitetą. Tada nuėjau pas bibliotekos di-
rektorių prof. Baldžių-Baldauską, jis mane priėmė dirbt 
bendrojoj skaitykloj.

– Visai kaip brolis, Nyka-Niliūnas iki 1944 m. birželio 
dirbo bibliotekoj, vadinamajam Romanistikos seminare.

– Taip, tie patys žmonės dirbo, su manim labai jau ge-
rai elgėsi, palaikė, brolį žinojo. Kartu dirbom su Nykos 
drauge... 

– Su Jone?
– Taip, ji dirbo profesorių skaitykloje, o aš bendrojoj.
– Atpažinot vienas kitą?
– Aš apie ją sužinojau tik iš dienoraščio.
– O ji, aišku, jus pažino...
– Beveik penkis metus išdirbau. Mane iškrapštė iš uni-

versiteto, pradėjo brolių ieškot. Bet universitetą baigiau, 
nesutrukdė. Muziejininkystę. 

 
– Kada Alfonso eilėraščių gavot paskaityti pirmą kartą?
– Jau jam išvykus radau kaime jo sąsiuvinius, ten buvo 

jo eilėraščių ir poezijos, prozos vertimų. Parsivežiau juos 
į Vilnių. Lig tol nebuvau matęs jo eilėraščių. Nesipasa-
kodavo tokių dalykų. Tik „XX amžiuje“ buvau radęs jo 
straipsnelį apie Bernardinų kapines.

– Kai jis dirbo reporteriu?
– Tikriausiai.
O spausdintų jo eilėraščių pirmą kartą gavau paskaityt 

iš tokios Žemaitytės Zitos, kartu studijavom ir paskui dir-
bom kartu, ji turėjo kažkokius ryšius... ten buvo nuorašai. 

– Ar Jums patinka skaityti Nykos eilėraščius?
– Matot, aš turiu tokį savotišką jausmą, kad tai mūsų 

gyvenimas. Viskas realybė, kas ten parašyta. Nieko nėra 
iškreipta, nėra jokios fantazijos, va tiek tik aš galiu pasa-
kyti. Ir man, kai aš skaitau jo kūrybą, tai didžiausias ma-
lonumas, man sukelia tuos laikus. O ką tai reiškia „tuos 
laikus“? Pasenusiam žmogui tai vienintelis, kas yra.

– Žinot, ir brolis Petras yra panašiai sakęs.
– Jie su Petru abudu visuomet... Petras atvažiuodavo 

iš Kauno, atveždavo literatūros, poezijos. Prisimenu, 
kai Salomėjos Nėries „Per lūžtantį ledą“ abudu svarstė, 
grožėjosi. Petras irgi turėjo gabumų rašymui. Jie gyveno 
kartu, Cvirka, Miškinis ir jis, vienam bute. Petras rašė 
romaną, bet jis kažkur dingo...

nubudo upėje akmuo
► Atkelta iš p. 4
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Menas ir brolystė
Ezoteriniai naratyvai šiuolaikiniame latvių mene

Visą vasarą MO muziejuje vykstančioje parodoje „Gyvūnas – 
žmogus – robotas“ vienas iš pristatomų latvių menininkų – 
Mikelis Fišeras, kuris, mano galva, šioje parodoje yra vienas 
iš įdomesnių, bet kartu menkai pastebimų autorių. Kad įves-
tume į platesnį tiek Fišero, tiek latvių meno kontekstą, siūlo-
me latvių menotyrininkės ingos Šteimanės tekstą, publikuotą 
2017 m. Latvijos paviljono Venecijos bienalėje kataloge.

Danguolė Butkienė

I

Šiuolaikinis menininkas pasirenka ezoteriką – su tuo 
tenka susidurti gana dažnai. Kas nuvedė prie šio akratinio 
(a – prieš, Kράπος – galia)1 etapo, link šio „Apšvietos 
amžiaus polemiško Kito“, su savo „magija“, „okultine 
filosofija“, „prietaringumu“, „iracionalumu“ arba netgi 
tiesiog „kvailumu“2, prie kurio taip pat prisideda Latvijos 
paviljonas 57-ojoje tarptautinėje Venecijos bienalės paro-
doje, pristatantis Mikelį Fišerą – vieną iškiliausių šiuolai-
kinio latvių meno ezoterikų?

Žinomiausia Vakarų pasaulio ezoterikos ištaka, Teosofi-
jos draugija, susibūrė 1875 m., siekdama „rinkti ir skleisti 
žinias apie dėsnius, valdančius visatą“, tačiau netrukus 
nusprendė įkurti instituciją – Žmonijos broliją; 1896 m. 
draugija apibrėžė vieną iš savo pagrindinių tikslų: „Sufor-
muoti visuotinės žmonijos brolijos branduolį, nepaisantį 
rasės, tikėjimo, lyties, kastos ar odos spalvos.“3

Venecijos bienalė buvo įkurta 1895 m., kad menas 
„kaip vienas iš vertingiausių civilizacijos elementų“ galė-
tų puoselėti „minties laisvę ir brolišką supratingumą tarp 
visų žmonių“4. Sunku nepastebėti tam tikrų panašumų 
tarp Venecijos bienalės ir Teosofijos draugijos tikslų, kaip 
ir to fakto, kad šie tikslai yra kilnūs, visuotiniai ir politi-
niai. Žinoma, terminas „politinis“ šiuo atveju turėtų būti 
suprantamas Roland’o Barthes’o aprašyta gilesne prasme 
„kaip apibūdinantis visus žmonių santykius jų tikrinė-
je, socialinėje struktūroje, jų galioje formuoti pasaulį“5. 
Tačiau jaučiamas skirtumas pasirenkant žodžius, priver-
čiantis mus atsargiai atkreipti dėmesį į teosofinius tikslus, 
o dėl bienalės tikslų mums nekyla klausimų. Teosofijos 
draugijos žodžiai atrodo perdėtai emocionalūs ir katego-
riški, o meno renginio motyvavimas – neutralesnis. Tebū-
nie šis palyginimas pokalbio apie ezoterinius naratyvus 
mene įvadu. 

Tai, kad šiuolaikiniame mene netrūksta ezoterinių na-
ratyvų, susietina su ezoterinės kultūros prieinamumu 
ir paplitimu internete. Popkultūra taip pat su ja flirtuo-
ja. Bet svarbiau nei pastebėti bendras kultūrines sroves, 
su savimi nešančias meną, yra sutelkti dėmesį į indivi-
dualius menininko pasirinkimus, nepaisančius bendros 
srovės. Arba į tą faktą, kad kryptis, kuria „juda visi pa-
žangūs žmonės“, menininko yra matoma kaip priešinga 
kryptis, apgaulingai suteikiant pagrindą kalboms apie 
aklą originalumą. Gali paaiškėti, kad originalumas sa-
vo proporcijos mastu nublunka akistatoje su kitais mo-
tyvais. Ezoterinių naratyvų gausą šiuolaikiniame mene, 
kur menininkai panaudoja užkoduotus mistinius vaizdus 
ir simbolius, nurodo į paranormalias ar okultines prakti-
kas, taip pat sukuria objektus, panašius į talismanus6, taip 
tarsi demonstruodami iracionalius polinkius, labiau tiktų 
apibūdinti per harmonijos, o ne ekscentriškumo siekimą. 
Idealistiškumo, o ne narciziškumo. Tik tos harmonijos tu-

ri būti ieškoma ne pagal klasikinius kriterijus, o remiantis 
Boriso Groyso paaiškinimais. Ten, kur šiuolaikinio meno 
pliuralizmas arba nuolatinė prieštara specifiniuose meno 
kūriniuose ar meninėse pozicijose egzistuoja tarpusavio 
neigime, kur visą modernųjį meną jungia ir harmonizuoja 
bendra tema7. Panaudodamas iracionalumą ir tapdamas 
iracionalus, šiuolaikinis menas nepraranda savo racio-
nalumo išlaikydamas estetinių proporcijų suvokimą – ne 
kiekviename individualiame kūrinyje, bet meno pasauly-
je kaip visumoje ir už jo ribų.

Technologija paremtas funkcionalizmas – mūsų civili-
zacijos stuburas – ilgus metus saugojo modernų ir šiuo-
laikinį meną nuo nebūtinų klausimų, pabrėždamas, kad iš 
meno yra laukiama tik meno, kol institucionalizuota meno 
aplinka daugiau ar mažiau dalyvauja kuriant įdomiausius 
šiuolaikinius naratyvus, ir būtent tie naratyvai konkuruoja 
kultūros arenoje. Taigi iš vienos pusės meno racionalu-
mas ir funkcionalumas yra apsaugomi profesionalizmo 
(forma), kad ir ką tai reikštų anoniminės medžiagos eroje, 
bet iš kitos pusės – jie yra apdrausti artimo ryšio su po-
litika, mokslu ir technologija, kurie pateisina meno aktu-
alumą pažangios žmonijos darbotvarkėje (turinys). Šiaip 
ar taip, prisitaikydami prie sezoninių svyravimų, kritikų, 
kuratorių, patys menininkai ir politikai laidavo šiuolaiki-
nio meno prisidėjimą prie problemų sprendimo. Kaip ži-
nome, problemų sprendimas yra politinės retorikos širdis 
ir kapitalas. Toks požiūris užgožia tradicinę meno vertę, 
vaizdą ir taip nustumia jo kritiką į šalį. Nors Aristotelis 
kartą yra pasakęs: „Siela niekada nemąsto be vaizdo.“8 

Ši dviejų pavarų ekonomika nulėmė smarkų statistinį 
šiuolaikinio meno vystymąsi. Tačiau ji taip pat atnešė 
apatiją ir savikritiką, kad „šiandien objektyviosios jėgos 
pasireiškia mene kaip subjektyvūs veiksmai be tikrojo 
subjektyvumo, siekiant išreikšti nežmogiškumo galią 
apibrėžti, kas yra žmogiškiausia. Kitaip tariant, meno ga-
lia menui nepriklauso. Veikiau ji atsiranda iš aukštesnės 
socioekonominės instancijos valios, naudojančios meną 
paprasčiausiai tam, kad sukilnintų galią, kurią ji vykdo 
visuotinės santvarkos, nuo kurios vis labiau priklauso gy-
venimo išlaikymas, atžvilgiu.“9 Ši Paulo Chano išvada, 
atliepianti Groyso pasiūlytą idėją apie šiuolaikinio meno 
gebėjimą savireguliuotis, atrodo kaip signalas, įspėjantis 
apie nesąžiningą meno panaudojimą, ir galiausiai prime-
na mums apie sielos troškimą patirti pasitenkinimą tie-
siog nuo egzistencijos stebuklo. 

Beatodairiškas pasitikėjimas oficialiais politiniais 
įvykiais, kad ir kokį žodyną jie pasirinktų (terorizmas – 
administravimas, globalizacija – lokalizacija etc.), taip 
pat nekritiškas siejimasis su egalitariniu formos klimatu 
dviem vyraujančiomis kryptimis – šiuolaikinis objek-
tas (dizainas) arba alternatyvus ruošinys (konceptas), 
sumenkino meno gebėjimą būti ne tik funkcionaliam ir 
produktyviam pozityvumo požiūriu, bet ir tokiam, kuris 
„palaikytų dvasines intuicijas žmogaus viduje“10. Viskas, 
kas nefunkcionalu, palaipsniui išstumiama iš žmonių 
gyvenimų dėl žmonių, integruotų į visuomenę, įskaitant 
nebūtinus lūkesčius ir neproduktyvų visuotinės žmonijos 
broliškumo troškimą. Pirmenybė suteikiama interesams. 
Dar visai neseniai dauguma progresyvių žmonių žinojo, 
kaip panaudoti tuos nebūtinus ir neproduktyvius išteklius. 
Dabar vieninteliai juos naudojantys žmonės yra dvasiniai 
gydytojai, dvasinių stovyklų mokytojai ir netradiciniai 
mąstytojai11. Ir menininkai. Galima drąsiai sakyti, kad 
ezoteriniai naratyvai šiuolaikiniame mene yra kažkaip su-
siję su nebūtinomis viltimis dėl žmonijos ir neproduktyviu 
žmogiškumo troškimu. Ezoterinis nukrypimas pasireiškia 
specifiniu būdu kalbant apie politinius dalykus. Juoba jei 
ezoterinis moralizavimas kasdieniame gyvenime vis dar 
atrodo kategoriškas ir iracionalus, tuomet meninis kon-
tekstas suteikia jam įkvepiantį proporcingumą. 

II 

Latvijos paviljoną 57-ojoje tarptautinėje Venecijos bie-
nalės parodoje pristato Mikelis Fišeras, kurio darbuose 
ezoteriniai naratyvai yra vieni iš svarbiausių. Šis meni-
ninkas analizuoja literatūrą – pavyzdžiui, Salo Rachele’o 
„The Real History of the Earth“ (2016), Mirandos Lundy 
ir Anthony Ashtono „Quadrivium: The Four Classical Li-
beral Arts of Number, Geometry, Music and Cosmology“ 

(2010), „Ancient History and Secret Societies. Illustrated 
History of Secret Teachings Hidden Behind Rituals, Sym-
bols and Mysteries of All Times“ (1984)12; jis yra susipa-
žinęs su simboliais, vėliausiomis konspiracijos teorijomis 
apie tikrąją Žemės istoriją ir kosmoso užkariavimą, jis 
aplanko ir piešia svarbiąsias vietas – Šventąjį slėnį Peru, 
Saulės salą Titikakos ežere, Šiaurės kyšulį Norvegijoje, 
Tylos zoną Meksikoje, Centrinės Amerikos piramides, 
Atitlano ežerą Gvatemaloje, Krymo Karadagą, Puokai-
nių miško akmenų sampilas, Mežuotnės piliakalnį, Sare-
mos salą Estijoje. Anksčiau jis praktikavo psichodelines 
būsenas, bet pastaruosius dešimt metų užsiima Qi Gong 
(Cigun). „Patirtys, kurias įgijau per pakeistas sąmonės 
būsenas, dažnai buvo įtikinamesnės nei žinios, gautos iš 
šios realybės“, – yra pasakęs menininkas13. Atsakydamas 
į klausimą, ar pasaulis galėtų egzistuoti be skaudžių ir 
nemalonių žmonių sąveikų, kam yra paskirti daugelis jo 
darbų, menininkas teigia: „Taip, jei prisiimtume atsako-
mybę. Kiekvienas žmogus turi prisiimti atsakomybę už 
savo veiksmus ir mintis. […] manau, kad dėmesio ver-
tas menas turi sugebėti pakeisti žmones ir padaryti juos 
geresnius.“14

Per laikotarpį, apimantį virš dvidešimties metų, Mikelio 
Fišero meno antologija išsivystė nuo nutapytų schematiš-
kų sekso scenų tarp ateivių ir žmonių „Sex’n’Spaceships“ 
(1995)15 iki detalių opusų – paveikslų, raižinių ir instalia-
cijų, tokių kaip „Karininkų pokylis su ateiviais Osamos 
bin Ladeno likvidacijos proga Skliautinėje salėje, Naujo-

joje Švabijoje“ (2001, paveikslas), „Prie Naujųjų vartų“ 
(2008, paveikslas), „Ekumeninės pamaldos prie Raudų 
sienos“ (2014, medžio raižinys), „Sezoninis poravimasis“ 
(2014, medžio raižinys), „Ropliai surenka kūno kirminus 
kolektyvinėje Ajahuaskos ceremonijoje“ (2017, medžio 
raižinys); taip pat nuo instaliacijos „Dievas yra. Šunys ne-
moka skaityti“ (1995), kritikuojančios mokslo etiką, iki 
biurokratijos ir funkcionalizmo kritikos vaizdo instalia-
cijoje „Kalbos pamoka“ (2014). Jis yra paskyręs paveiks-
lą Latvijos parapsichologui, dešimtį metų (1965–1974) 
dariusiam dvasinius įrašus16. Tiek praėjusio amžiaus de-
šimtajame dešimtmetyje, tiek dabar Mikelis Fišeras kuria 
„meninius darbus kaip būdą pristatyti ypatingas patirtis, 
kurias galima interpretuoti kaip turinčias dvasinių / mis-
tinių / įšventinančių / šamaniškų savybių“17. Pavyzdžiui, 
instaliacijos „Gelbėjimosi modulis“ (1994) dalis buvo 
kambarys, įkurdintas parodos erdvės viduryje be galimy-
bės atidaryti duris iš vidaus, ir tais pačiais metais kūrinio 
versijoje „Alvilas Indriksonas“ kambaryje gyveno žmo-
gus (abu darbai buvo sukurti kartu su menininku Janiu 
Vinkeliu (1968–1994)), ir juose galime matyti „kitokio 
individualaus vystymosi modelio paiešką neišvengiamai 
artėjančiame žmogaus rasės virsme, kuris siejasi tiek su 
fizine, tiek su sociopsichologine kiekvieno savo rūšies at-
stovo, turinčio gebėjimą išlikti, transformacija“18. O vaiz-

Miķelis Fišers. Niekadatleidimo ekspresas. 2016

Miķelis Fišers. Karininkų pokylis su ateiviais Osamos bin 
Ladeno likvidacijos proga Skliautinėje salėje, Naujojoje 
Švabijoje. 2001
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do performansas „Niekadatleidimo ekspresas“ (2016), 
kuriame veikia pats menininkas, turi šamanistinio ritualo 
formą, o greičiausiai ir turinį, kai šamano moralinė pa-
reiga yra tarti žodžius, tiesiai nutaikytus į žiūrovo sąžinę, 
siekiant subversyvaus rezultato, skirto keršto kritikai19. 
Kūrinio formai ir turiniui menininkas panaudojo platų 
neoficialaus mokslo diapazoną.

Mikelis Fišeras yra įsitikinęs, kad gyvenimas netinka-
mai eikvojamas. Daugelis jo darbų skirti būtent šiai te-
mai, pavyzdžiui, jo asmeninė paroda „Nešlovė“, surengta 
prieš trejus metus20, ir Latvijos paviljonas pavadinimu 
„Kas gali nepasisekti“ 57-ojoje tarptautinėje Venecijos 
meno bienalėje. Tai intuityvi, apibendrinta mintis, kuri 
remiasi pastebėjimais apie gyvenimą, pasveriant jį prieš 
subjektyvų idealą. Savo šerdyje (tai, kad viskas turi pa-
sikeisti) tai primena mums Vasilijaus Kandinskio įsitiki-
nimą, išreikštą prieš daugiau nei šimtmetį, kai jis sukūrė 
savo legendinį opusą „Über das Geistige in der Kunst“ 
(„Apie dvasingumą mene“), kuriame rašė apie „paskutinę 
dvasinio atsivertimo valandą“21. Kandinskis atsisakė na-
ratyvo ir kūrė abstraktų meną, kuris, jo nuomone, atspin-
dėjo perėjimą nuo senojo natūralizmo ir materializmo 
prie naujojo dvasingumo. Mikelis Fišeras, apmąstydamas 
naująjį amžių22, siūlo siaubingas figūratyvines distopijas 
ir savo akademiniais metais jau žinojo, kad jo kūryba bus 
„literatūra“, o ne „formalusis menas“23. Šį palyginimą pa-
skatino faktas, kad tokie skirtingi darbai (Viva Arte Viva) 
atsirado iš panašaus teosofinio pagrindo apie tranziciją į 
naująją erą, panaudotą abiejų menininkų24, – ši tranzicija 
trunka jau virš šimto metų, tad Kandinskis ir Fišeras kal-
ba apie tą patį!

Kandinskis veikė kaip ikonoklastas, tačiau jis kves-
tionavo idealo tradiciją. Menas Kandinskio versijoje 
toliau kuria mitus apie visuotinę sceną, bet menininkas 
užtikrina, kad scena būtų moderni. Kaip rašė Groysas: 
„Ikonoklazmo paskirtis yra įrodyti, kad senieji dievai ne-
teko savo galios ir dėl to nebegali apginti savo žemiškųjų 
šventovių ir atvaizdų“25, ir toji nauja mistinė tapatybė – 
abstrakcija, jei žmonės tiki tokiais dalykais, gali paversti 
pasaulį geresniu.

Mikelio Fišero darbai atrodo labai skirtingai, į juos 
žvelgiant iš mito perspektyvos. Per išrėžtas, šviesias lini-
jas nušlifuotame juodame medyje arba per siaurą šviesos 
ruožą paprastos technologijos šviesos dėžutėse meninin-
kas perteikia, kaip driežai augina kirminus žmonių kū-
nuose, kaip ateiviai paverčia koncertą viešąja prausykla ir 
kaip ropliai pjausto neveiksnius žmones, dalyvaujančius 
holotropiniuose kvėpavimo pratimuose. Žiauri, anekdo-
tiška, tačiau gerai organizuota politika, tiksliai surežisuo-
ta istoriniame kontekste. Tai vienas iš įdomiausių Mikelio 
Fišero kūrybos bruožų – atskleisti, kaip menininko sukur-
tas mitas įsilieja į politines aplinkybes. Tai pasiekiama per 

detalų aplinkos piešimą jaudinamai vaizduojant psicholo-
gines reakcijas ir pavartojant veiksmažodžius kūrinių pa-
vadinimuose. Barthes’as įrodinėja, kad gamintojo kalba 
nėra mitinė ir „visur, kur [žmogus] susieja savo kalbą su 
daiktų sukūrimu, metakalba nurodo į kalbą-objektą ir mi-
tas yra neįmanomas“26. Taip ir Mikelis Fišeras su savo 
nuosekliu veiksmažodžių ir faktų panaudojimu pavadini-
muose objektyvizuoja kalbą, ir visos jo situacijos įgauna 
istorinę formą: jei ropliai gydo sterilizuotų Undinių de-
presiją, pilkos rasės mokslininkai pašalina kamienines 
ląsteles iš Ciklopų, bet skaitmeniniai demonai ryja neti-
kinčių dvasininkų žarnas, tuomet mitas yra neįmanomas, 
nes visi yra užsiėmę gamyba ir politika. Stebint tą spūstį 

ir grūstį, kyla begalė „kodėl“, kol pagaliau supranti, kad 
iš tikrųjų pamatei ir patyrei neatsakingą politiką, susveti-
mėjusį funkcionalizmą ir visišką nenorą gyventi tokiame 
pasaulyje. 

Apie Mikelio Fišero pakylėtą vaizdą maloniu tonu yra 
parašiusi Latvijos filosofė Maija Kūlė savo knygoje, kuri 
bando faktiškai pasiekti tai, ką Mikelis Fišeras perteikia 
savo paveikslais: „Šiuolaikiniame pasaulyje vis akivaiz-
džiau, kad smurtas prieš žmones yra vykdomas ne tik per 
ginklus, bet ir per apgaulę, piktą valią ir abejingumą jų 
kančiai. Viena iš pasaulinės finansinės krizės priežas-
čių, taip pat ir Latvijoje nuo 2008 m., buvo etinė – net 
jei ekonomistai ir politikai norėtų paaiškinti situaciją 
grynai iš savo požiūrio taško, visgi krizė iššoka mora-
liniais terminais: nebėra padorumo ir atsakomybės. Yra 
sukčiavimas pasauliniu mastu.“27 Kaip ir buvo tikėtina, 
knyga sukritikuota kaip perdėtai kategoriška ir paskelb-
ta „psichoanalizės musgaudžiu“, pridedant, kad „bet kas, 
atėję iš daugybės šios sferos krypčių, ras čia medžiagos, 
parodysiančios, kokie bejėgiai yra filosofijos profesoriai 
ir daktarai prieš savo pačių pasąmonę“28.

Mikelio Fišero darbai nesulaukia tokio pobūdžio puo-
limų. Ezoterinis nukrypimas pasirodė esąs efektyvus bū-
das diskutuoti apie politiką meno scenoje ir mąstyti apie 
žmonijos broliją. Žinoma, tai nebūtų įmanoma be virtuo-
ziškos formos, kuria Mikelis Fišeras dirba. Ir mes nekal-
bame vien apie estetiką ir konceptualinę alchemiją, kurią 
jis pasiekė savo kūryboje, ar puikų meistriškumą bei gerai 
nustatytą mąstymo trajektoriją. Mikelis Fišeras tikslingai 
naudoja tai, ką Paulas Chanas vadina paties meno galia, 
ir tai niekuo nesiskiria nuo buvimo skirtingam. Buvimo 
skirtingam nuo politikos, filosofijos, dizaino, religijos, 
mokslo ir ezoterizmo, tačiau bandant būti sąlyginiame 
erdviniame taške, kur visos atskiros šių sukonstruotų sri-
čių detalės netenka skiriamųjų požymių per savo aštrius 
kampus. Bandydamas apibrėžti savo istorinį skirtingu-
mą nuo anksčiau sukurto meno, šiuolaikinis menas tapo 
atvangus likusio pasaulio atžvilgiu. Jis pradeda supanašė-
ti su viskuo kitu. Mikelis Fišeras tai apmąstė. Jis remiasi 
ir naudoja meno savitumą tradiciniu, šimtmečius žinomu 
būdu – intuityviai kurdamas vaizdus, išreiškiančius esmę, 
nors, reikia pripažinti, neapsieidamas be konceptualaus 
stilizavimo.
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POLiNA BOGdAN

Tradicinių baltarusių rankšluosčių mitologiniai vaizdiniai
Tradicinėje baltarusių kultūroje rankšluosčiai (ručnikai) 

atlikdavo ritualinę, apotropinę, simbolinę ir estetinę funk-
cijas. Jie buvo ne tik naudojami kaip interjero puošybos 
elementai, privaloma nuotakos kraičio dalis ir tradicinės 
dovanos, bet ir suvokiami kaip tam tikras dvasinės srities 
nuorodas žymintys ženklai. Pagrindiniai prasminiai dėme-
nys, kurie buvo į juos įaudžiami, – gynyba nuo bet kokio 
blogio, gerovės linkėjimas, kreipimasis į žmonėms palan-
kias aukštąsias jėgas, apgynimo ir pagalbos prašymai. Todėl 
tradicinės tekstilės dirbinių rankšluosčių ornamentai ne tik 
turėjo dekoratyvų krūvį, bet ir buvo susieti bendravimo su 
aukštosiomis dievybėmis ir apsaugos paskirtimis. 

Vis dėlto giliausių baltarusių vaizdinių apie supantį pasau-
lį ir žmonių vietą jame klodų reikėtų ieškoti ne rankšluosčių 
ornamentų puošyboje, bet jų kompozicijoje. Baltarusių tradi-
cijai būdingas ornamentų išdėstymas juostomis, einančiomis 
viena po kitos. Galima sakyti, kad laiką ir supančią erdvę 
jie įsivaizdavo kaip dėsningai ir tolygiai besivystančius. 
Paprastų, kuklių pagal ornamentų puošybą ruožų derinimą 
su labiau pagal spalvą ir dekorą prisodrintomis juostomis 
galima susieti su palaipsniui slenkančiais gyvenimo ciklo 
etapais, kalendorinių metų rato kaita ir panašiais dalykais. 
Rankšluosčiai daugiausia buvo suvokiami kaip gyvenimo 
kelio variantai, žemiškąjį ir dangiškąjį pasaulius, gyvenimą 
ir mirtį jungiančios gijos, taip pat kaip atskirų žmonių ar jų 
šeimų sąsajos. 

Baltarusių rankšluosčių dekoras koncentruojamas jų ga-
luose. Dirbinių žymėjimas tradicinėje kultūroje buvo pri-
valomas dėl krašto arba ribų nustatymo. Jis simbolizavo 
žmonių sukurtą kultūrinį objektą, už kurio ribų veikia nepa-
liestos gamtos erdvės chaosas (1: 18). Baltarusių rankšluos-
čiams būdinga trijų dėmenų kompozicinė sąranga galuose. 
Centrinė jos dalis, kurią sudaro viena arba kelios ornamentų 
juostos, yra dominuojanti ir gausiausiai ornamentuojama. 
Viršutinė dalis – išplėtota, bet paprastai turi paprastesnį ir 
labiau „permatomą“ puošybos pobūdį. Apatinė dalis dažnai 
redukuojama, akcentai joje nededami. Kartais ji iš dalies ar-
ba visiškai pakartoja viršutinę dalį. Dažnai apatinio sluoks-
nio vaidmenį atlieka prisiūti kutai. Nors daugelio baltarusių 
ručnikų dekoras gana paprastas ir sąlygiškas, galima sakyti, 
kad tokia tridalė kompozicinė struktūra – savitas schemati-
zuotas mitinio pasaulio paveikslo su dangiškojo, žemiškojo 
ir požeminio pasaulių dėmenimis atkūrimas. 

Rankšluosčių ornamentų puošyba papildydavo ir susti-
prindavo jų komunikacinę ir apsauginę paskirtis. Tuo paaiš-
kinamas vaisingumo, gerovės, giminės pratęsimo simbolių 
ručnikuose vaizdavimas, tai paprastai atliekama įvairiomis 
audimo technikomis arba siuvinėjant. Būtent taip įvairūs ty-
rinėtojai traktuoja senovinius geometrinius motyvus – rombą, 
svastiką, žvaigždę, kryžių, rombą su taškais, rombą su ataugo-
mis (2: 194, 262–263, 431, 454–455). Šie motyvai yra soliari-
niai ženklai, vyriškojo ir moteriškojo pradų, apvaisintos žemės 
arba moters gimdos simboliai, beje, šios reikšmės tarpusavyje 
dažnai yra susijusios ir neatskiriamos arba tarpusavyje pa-
keičiamos. Su didele tikimybe galima manyti, kad archajinis 
rombinis-geometrinis baltarusių rankšluosčių ornamentas at-
spindėjo tai, ką sudievindavo gamtameldiškos pasaulėjautos 
tradicija – gamtos jėgas ir kuriantįjį gyvybės pradą. 

Svarbu pabrėžti, kad kai kuriems baltarusių rankšluos-
čiams buvo būdingas dar archajiškesnis nei rombinis-geo-
metrinis dekoras. Vakarų Polesėje (Bresto sritis) ilgai buvo 
išlaikytas audinio puošybos kompozicijomis iš įvairaus pla-
tumo, dažniausiai raudonos spalvos, išaustų juostų būdas. 
Tam tikru ritmu išdėstytos juostos sukurdavo unikalų kodą, 
kuris kiekvienoje vietovėje būdavo nepakartojamas, bet tra-
dicijos palaikytojų lengvai įskaitomas. 

Likusioje Baltarusijos dalyje labiausiai paplitusi buvo 
įvairiais audimo būdais ir siuvinėjimu sukurta geometrinė 
ornamentika. Daugelis audinių raštų neabejotinai turėjo se-
novinę sakralinę prasmę, bet dėl abstraktumo ir didelio „pri-
sirišimo“ prie technologijų juos konkrečiai traktuoti gana 
sudėtinga. Siuvinėjimas buvo laisvesnė audinio dekoravimo 
technika, leidžianti sukurti ne tik geometrinį ar geometri-
zuotą ornamentus, bet ir dekorą, sudarytą iš motyvų, kurių 
pagrindu buvo pasitelkiami realūs gamtos objektai – augalai, 
gyvūnai, žmonės. Išsiuvinėtas ornamentas galėjo tiek būti 
visiškai dekoratyvus (ypač XIX a. pabaigoje–XX a. pradžio-
je paplitus spausdintiems raštų pavyzdžiams su stilizuotais 
augaliniais ornamentais), tiek turėti paslėptų prasmių ir gi-
luminių liaudiškų vaizdinių sluoksnį, atspindintį supantį pa-
saulį, gamtos jėgas, senuosius gamtameldžių dievus.

Be labiausiai būdingo geometrinio ornamento, tradici-
niuose baltarusių rankšluosčiuose aptinkama ir fitomorfinių, 
rečiau – ornitomorfinių, o visiškai retai – antropomorfi-
nių motyvų. Zoomorfiniai vaizdiniai itin reti ir dažnai turi 
reikšmingą sąlygiškumo laipsnį, kuris juos su dideliu vargu 

leidžia identifikuoti kaip gyvus padarus, nes jie beveik nesi-
skiria nuo geometrinio ornamento. Pavyzdžiui, kaip ir ukrai-
niečių ir rusų rankšluosčiuose, varlės ir rupūžės motyvais 
greičiausiai galima laikyti rombą arba kitą panašią figūrą su 
keturiomis–šešiomis ataugomis (3: 290; 4: 120), gyvatės – 
banguotą arba zigzago formos juostą (3: 291; 5: 87), elnio – 
išplėtotą, šakotą motyvą (5: 74; 6: 456) ir panašius atvejus. 

Sąlygiškai mitologiniams motyvams galima priskirti sim-
bolinius paukštiškus aukščiausiojo dangaus pasaulio vaiz-
davimus (gyvius, susijusius su dangumi (2: 397), taip pat 
stilizuotus anapusinio požeminio pasaulio gyvačių ir varlių 
atvaizdus (kaip būtybes, susijusias su žeme ir chtonine, po-
žemio karalyste) (2: 188, 161). Paplitusiu žemiškojo gyveni-
mo įsikūnijimu galima vadinti žydintį augalą, kuris šakomis 
stiebiasi į viršų (šis motyvas turi tiesioginių analogijų su 
Gyvybės medžiu). 

Atvaizdų, kuriuos galima traktuoti kaip mitologinius, bal-
tarusių rankšluosčiuose būna retai. Ryškiausi tokio dekoro 
pavyzdžiai – Gyvybės medis ir deivė-pramotė. Pirmasis 
motyvas – simbolinis pasaulio sąrangos paveikslas, visatos 
modelis, antrasis – gimdančios deivės-motinos personažas. 
Svarbu pažymėti, kad abiejų šių motyvų negalime pavadinti 
būdingais baltarusių tradicijai. Manoma, kad Gyvybės me-
džio vaizdavimas rankšluosčiuose atsirado kaip rusų kultū-
ros senųjų apeigų besilaikančiųjų grupių (sentikių) įtaka. O 
rankšluosčių su deivės-motinos atvaizdais aptinkama spora-
diškai, todėl tiksliai nustatyti tokio dekoro baltarusių žemėse 
paplitimo ištakas ir vėlesnį vystymąsi gana sudėtinga. 

Labiausiai žinomi ručnikų pavyzdžiai su Gyvybės me-
džiu – sentikių rankšluosčiai Paežerėje (Vitebsko sritis) (7: 
205, 209). Nuo kitų baltarusių ručnikų jie skiriasi tuo, kad 
turi ryškią vertikalią ašį arba centrinę kompozicijos sąrangą. 
Juos dekoruojant buvo panaudota tiek audimas, tiek siuvinė-
jimas, bet pastaroji technika leisdavo detaliau vizualizuoti 
pageidaujamas reikšmes. Pavyzdžiui, vienas rankšluostis iš 
Breslaujos rajono (Vitebsko sritis) išsiuvinėtas reta Baltarusi-
joje siuvinėjimo technika, kuri įvardijama kaip „išpiešimas“. 
Jame pavaizduotas dekoratyvus medis, kuriame žydi gėlės ir 
bręsta vaisiai. Medžio šaknys nutįsta į žemę, viršutinėse jo 
šakose tupi paukščiai. Virš medžio ir tarp jo šakų išsiuvinėti 
soliariniai (Saulę vaizduojantys) ženklai. Tai vienas iš ryš-
kiausių, įdomiausių ir išraiškingiausių pavyzdžių su aiškiau 
išreikšta mitine pasaulio sąranga. Gyvybės medžio atvaiz-
dai išaustuose rankšluosčiuose schematiškesni, bet taip pat 
įdomūs. Pažymėtina, kad kartais jie įgyja į kryžius panašias 
formas – dažniausiai kokį nors soliarinį simbolį. 

Stilizuotų moteriškosios dievybės atvaizdų, nors ir nedaž-
nai, aptinkama įvairiose Baltarusijos vietose. Populiariausi 
paprasti moterų figūrų motyvai, kurie derinami su kitais 
ornamentų elementais. Unikalų moteriškosios dievybės 
pavyzdį galima pamatyti rankšluostyje iš Krasnicos kaimo 
(Rahačovo rajonas, Gomelio sritis), kuris išsiuvinėtas va-
dinamuoju tambūriniu būdu. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo 
kaip augalas vazoje, bet tame atvaizde lengvai „išskaito-
ma“ ir antropomorfinė figūra su pakeltomis į viršų plono-
mis rankomis-atžalomis ir į šonus išskleistomis, gyvatiškai 
išriestomis kojomis, iš kurių taip pat stiebiasi ilgos, į vir-
šų nukreiptos metūgės. Iš galvos (viršutinės vazos dalies) 
išauga galingas medis su didelėmis gėlėmis-žvaigždėmis. 
Figūros-vazos šonuose išsiuvinėti soliariniai-augaliniai žen-
klai. Deivės-motinos kaip gimdyvės motyvas yra labai ar-
chajiškas ir žinomas daugeliui tautų. Daugybę jo analogijų 
galima aptikti Europos tautų dekoratyviniame taikomajame 
mene (taip pat ir tekstilės dirbiniuose) – Rusijoje, Ukrainoje, 
Bulgarijoje, Graikijoje (5: 121–122; 3, 279; 8: 28, 87, 135) 

ir kitur. Kalbant apie baltarusišką tradiciją, tenka konstatuo-
ti, kad rankšluosčiuose ir kituose tekstilės dirbiniuose tokie 
atvaizdai labai reti. Bet kaip dekoras jų kartais aptinkama 
tradicinių kaimų namų savininkų pjaustinėtose medinėse de-
talėse. Iš pirmo žvilgsnio abstrakčiame drožybos ornamente 
galima įžvelgti paukščių ir gyvačių motyvus (9: 116–117, 
119), taip pat centre komponuojamą antropomorfinę figūrą 
su išskleistomis užlenktomis kojomis. Verta pažymėti, kad 
paukščiai ir gyvatės Ukrainoje yra suvokiami kaip tradici-
niai moteriškųjų dievybių palydovai (8: 67). Kalbant apie 
Krasnicos kaimo rankšluosčio atvaizdą akivaizdu, kad tam 
tikru laipsniu jis primena varlę, taip pat savaip schematizuo-
tą moterų reprodukcinės sistemos vaizdą. Tyrinėtojai pažy-
mi slavų įsivaizduojamą simbolinį varlių ryšį su moterimis ir 
jų gebėjimu gimdyti vaikus (10: 112, 115). Apskritai minėto 
rankšluosčio dekorą galima traktuoti kaip ypač daugialypį 
vaisingumo simbolį. 

Mitologiniuose įvairių tautų vaizdiniuose dangiškasis pa-
saulis organiškai siejasi su chtoniniu, požemio pasauliu. Ir 
vienas, ir kitas yra susiję su gyvybės (gyvenimo) atsiradimu. 
Viršutinis asocijuojasi su dieviškuoju, dvasiniu lygmeniu, o 
apatinis – su gyvuliškuoju, biologiniu pradu. Todėl deivės- 
-pramotės atvaizdas dažnai sujungiamas su gyvatės (gyvatės 
pavidalo kojos) ir varlės (bendras kompozicinis figūros pie-
šinys) vaizdavimais – gamtiniais žemės galios simboliais. 
Moteriškoji dievybė taip pat gali būti vaizduojama su ragais 
(ragai – senas, labai paplitęs vaisingumo simbolis) (2: 428). 
Raguotų moteriškų figūrų aptinkama daugelio Europos tautų 
kultūros pavelde (5: 118; 8: 30, 64). Retkarčiais jų galima 
aptikti ir baltarusių rankšluosčiuose. Kartu deivės-motinos 
vaizdavimas su gyvulinės kilmės simbolika būtinai papil-
domas dangiškaisiais, soliariniais ženklais arba paukščių 
atvaizdais, taip pat kai kuriais augalijos elementais – tai juos 
susieja su Gyvybės medžio motyvu. 

Baltarusių rankšluosčių ornamentų mitologinis simboliz-
mas ne visada pastebimas. Vis dėlto jis dažnai prasismelkia 
pro vėlesnio laikotarpio dekoratyvius sluoksnius. Ryš-
kiausias pavyzdys – Gyvybės medžio arba deivės-motinos 
vaizdinių transformacija į gėlių vazoną, kuris buvo gana 
populiarus kaip dekoratyvus XX a. pirmosios pusės moty-
vas. Atidžiai nagrinėjant lengva pastebėti, kad augalai juose 
dažnai turėdavo antropomorfinių bruožų ir primindavo sche-
matizuotą žmogaus figūrą su pakeltomis rankomis. 

Baltarusių rankšluosčių kompozicija ir dekoras, kaip ir vi-
sa tradicinė liaudies kūryba, atspindėjo šio krašto žmonėms 
artimą mitopoetinį supančio pasaulio suvokimą. Tradicinio 
pasaulėvaizdžio ypatybės, kurios sluoksniavosi ir brendo 
daugybę amžių, buvo išsaugotos ir perduotos iš kartos į kar-
tą, nepaisant neišvengiamų technologinių audinių puošybos 
naujovių ir ornamentų kaitos. Archajinių vaizdinių atgarsiai, 
įterpti į tradicinius dekoratyvinius taikomuosius dirbinius, 
pasiekė ir mūsų laikus ir yra viena iš įdomiausių tyrinėjimų 
sričių.
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LEON POTOCKi

Pono kamertono atsiminimai
Leonas Potockis (1799–1864) – lenkų rašytojas, memuaris-

tas, grafo Stanisławo Potockio (Lenkijos Karalystės senatoriaus, 
vaivados) sūnus, Varšuvoje įgijęs įvairiapusišką išsilavinimą. 
Buvęs populiarus atsiminimų autorius, papročių istorijos tyrinė-
tojas po mirties beveik užmirštas.

Baigęs studijas Varšuvoje, vedė Barbarą Kossakowską ir 
įsikūrė žmonos dvare. dalyvavo 1830–1831 m. sukilime; po jo 
pralaimėjimo emigravo į dresdeną. Pažinojo Adomą Mickevi-
čių. 1834 m. paskelbus amnestiją grįžo į tėvynę, išsiskyrė su 
žmona ir dvejus metus praleido viešėdamas giminių bei draugų 
dvaruose Lietuvoje. 1836 m. su visam grįžo į Varšuvą, ten ak-
tyviai dalyvavo viešajame gyvenime, rašė, redagavo, užsiėmė 
moksline veikla.

„Pono Kamertono atsiminimai“ išleisti 1869 m. Poznanėje 
(po autoriaus mirties). Knygos įžangoje autorius aprašo įdo-
mią, kiek keistoką asmenybę – poną Kamertoną, važinėjantį 
po dvarus ir derinantį fortepijonus, neva bajoriškos kilmės, 
bet patį sau poną, patį sau vežiką. Pasak Leono Potockio, 
ponas Kamertonas (kurio tikro vardo niekas nežinojo) rašė 
klajonių atsiminimus. Tie užrašai atsitiktinai pateko Potockiui 
į rankas, ir jis neva tik suteikė tekstui literatūrinę formą.

Knygoje vyrauja istorinė tematika, autorių domina senoji 
lietuvių religija, papročiai, kalba, įvairūs visuomenės sluoks-
niai, tiek dvarininkų, miestiečių, tiek paprastų baudžiauninkų 
gyvenimas. Pateikiamose ištraukose aprašoma kelionė vyko 
1858 m., versti atrinkti epizodai, kuriuose atsispindi tiesioginė 
autoriaus patirtis, tai, ką jis matė savo akimis, keliaudamas po 
Kėdainių, ukmergės ir Anykščių apylinkes.

Vertėja

[Šėta]
Pravažiavau Šėtos miestelį, kadaise buvusį įtakingos Pet-

kevičių giminės tėvonija, kur Bagdonas Petkevičius 1499 
metais fundavo parapinę bažnyčią. Šėta pirmojoje šio šimt-
mečio1 pusėje dar priklausė Bogušams, dabar dalinai perėjo 
į valstybės rankas, o likusią dalį valdo Montvilos, Veličkos 
ir Brunovai. Šėtoje vienas vietinių klebonų 1779 metais iš-
mūrijo parapinę bažnyčią; dabartinis gi klebonas, kunigas 
Banevičius, prieš keletą metų bažnyčią atnaujino vien savo 
pastangomis ir lėšomis. Šėta nuo seno garsi savo arklių ir 
drobių mugėmis, savo dabitomis bei žydu pranašu, žinomu 
Trytupio pavarde, kuris išpranašavo 1812 metų2 kampaniją 
ir 1831 metų įvykius3, tačiau šiandieną miestelis šiek tiek 
nusmukęs. Mugės nebe tokios gausios, puošeivos jau ne-
siskiria nuo kitų, suvienodino jas paplitusios plačiakraštės 
skrybėlės ir privalomas skėtis. Šėtos orakulas po Trytupio 
mirties taip pat nutilo.

Valandėlę užsibuvęs pas kleboną, netikėtai sutikau ponią 
N. N., seną savo pažįstamą. Pažinojau ją dar panelę, ištekėjo 
ji paskui už Marijampolės pavieto mokyklos mokytojo. Išsi-
laikyti ir išauklėti keletą vaikų iš keturių šimtų rublių meti-
nės algos vargiai įmanoma; bet ponia mokytojienė, pagauta 
spekuliacinio amžiaus impulso, įkūrė arnotų, vėliavų ir kitų 
bažnytinių reikmenų fabriką. Prekes po visą Žemaitiją išve-
žioja, parduoda ir tuo būdu prisideda apie tūkstantį rublių 
pajamų. 

[Ukmergė]
Koks miestas driekiasi ant dešiniojo Šventosios upės kran-

to aukštumų? Tai Ukmergė – Vilcomeria lotyniškai, Vilko-
mergen – vokiškai, Vilkmergė – lietuviškai. Paklausit, kuo 
Ukmergė buvo praeityje? – Jums atsakys, kad miesto ištakos 
siekia žilą senovę. Paklausit, kuo miestas yra dabar? – Ukmer-
gės pavieto sostine. Įvažiavęs, pažvelk į miesto užstatymą, 
pastebėsi mūrinius namus ir krautuves, ribojančius erdvią 
aikštę, mūrinę arklių pašto stotį, o priešais ją – valdžios 
pastatą, kuriame renka kelių muitą; mūro iždinę, pavieto 
mokyklą, ligoninę, keliolika nuosavų namų, mūrinę katali-
kų parapinę bažnyčią ir žydų sinagogą. Paeik toliau ir pa-
matysi medinę cerkvę bei pastatus, kur kadaise veikė pijorų 
bažnyčia, vienuolynas ir mokykla; taip pat esama nemažai 
tvarkingų dvarelių, išsibarsčiusių tarp daržų prie Kauno, 
Ramygalos ir Anykščių gatvių. Išvažiuok už miesto ir ant 
skardingo Šventosios upės kranto surasi medinį namelį su 
viešu parku, kažką panašaus į Varšuvos Šveicarijos slėnį 
arba Arkadiją, skirtumas tik tas, kad minėtos vietos Švei-
cariją ir Arkadiją primena tik vardu, o pono Abelio sodas, 
nors jame ir neišgirsi Bacho orkestro nei Rejczako trimito, 
sužavi savo aplinka. Jei ten ieškai draugijos, sutinki žemes-
nės klasės valdininkus arba aukštesnės padėties žydus; jei 
užsimanai atsigaivinti, tau paduoda taurelę degtinės, bo-
kaliuką alaus ar net kaltešano4. Visai kitoje miesto pusėje, 
priešais arklių pašto pastatą, yra dar vienas sodelis, įkurtas 
Inžinerinės karinės vadovybės, kruopščiai prižiūrimas ir kas 
vakarą pritraukiantis miesto gyventojų, tarnautojų ir kariš-
kių grietinėlę. Sugrįžo kartą vyras su žmona iš to sodelio ir 
pasiguodė jai, kad ten nėra bufeto, negalima gauti nei ledų, 
nei punšo, nei šampano. „Užtat ponai karininkai dovanoja 

puikias puokštes, ir tai tik gražioms moterims“, – pasigyrė 
žmona, rodydama didžiulį pluoštą gėlių. 

Ukmergėje pažvelk į žmones; be gausios valdininkų ko-
lonijos, be kartais čia apsistojančios kariuomenės, namuose 
ir gatvėse – vieni žydai! Prekiauja, mainikauja, apsuka kur 
tik pavyksta, tarpininkauja. Jie visus produktus superka ir 
parduoda; visas verslas, visas judesys, gyvenimas jų ranko-
se, todėl tiek šiokią, o ypač turgaus dieną jų visur pilna kaip 
skruzdžių. Per šabą krautuvės uždarytos, o miestas tuščias, 
kaip iššluotas. Visgi vos tik ateina vakaras, saulė pasuka 
link laidos, kiekgi atsiranda kas šeštadienį po miesto aikštę 
vaikštinėjančių puošeivų? Beveik visos – Izraelio dukterys, 
kuri jauna, tai graži, kuri senyva, tai jau nuvytusi gražuolė, 
ir pasipuošusios pagal mūsų madą, su nėrinių kepuraitėmis, 
su savo plaukais, nes dirbtinių nešioti negalima, šilkinėmis 
suknelėmis, su aksominėmis pelerinomis. Ne viena jau pa-
pūtė krinoliną, apsiginklavo lietsargėliu, bet kol kas niekas 
nesiryžo užsidėti plačiakraštės skrybėlės.

[...]
Vos tik išlipau iš savo kalamaškos5 ir įsikūriau Trabšio už-

eigoje, kaip Ukmergei pakankamai patogioje, išsyk nuėjau į 
pono Bartminskio vaistinę. O ko? – Nesigąsdinkite, sveikas 
esu; nėjau ten nei emetiko6, nei skausmą malšinančio ant-
pilo, nei ilgaamžiškumo eliksyro; ne vaisto kūno negalei, o 
smalsumui numalšinti. 

Pas poną Bartminskį gali geriausiai sužinoti, kas dedasi 
mieste ir už miesto. Šeimininkas mandagus, paslaugus ir 
sykiu apsišvietęs, visų miestiečių mylimas. Pas jį sueina pa-
sikalbėti atvykėliai, susitinka pažįstami, ne vienas reikalas 
sutvarkomas, o vietinių gandų sužinoti nesunku. Pas poną 
Bartminskį, taip sakant, veikia privati bendruomeninio pašto 
kontora; važiuojantys per miestą ir norintys parašyti pažįs-
tamam, gyvenančiam netoli nuo pašto stoties, palieka laišką 
vaistinėje, o adresatas tiesiog pasiunčia ką nors to laiško iš 
vaistinės atsiimti. Ponas Bartminskis priklauso privačiam 
skaitytojų klubui, pas jį gali rasti rinktinių knygų biblioteką, 
krašto ir užsienio laikraščių, taip pat ir naujai leidžiamo vei-
kalo prenumeratą. 

Aikštėje priešais vaistinę stovėjo būda, demonstravo joje 
liūtus, tigrus, gyvates, beždžiones ir buivolą, kurio paveiks-
las, pakabintas ant lauko sienos, įspėjo apie neįprastą gyvu-
lio didumą. Vaistinėje sutikau keletą atvykėlių iš kaimo, jų 
pokalbio tema buvo buivolas, kurio niekas lig šiol nebuvo 
matęs. Kiekvieno atėjusio neklausė apie liūtą, tigrą, leopar-
dą, tik: „Ar matei buivolą?“ – „Nemačiau.“ – „Tai eime ap-
žiūrėti.“ Ir ėjo iš eilės, o sumokėję du auksinus už įėjimą, 
nekantriai įsmukdavo į būdą, dar greičiau iš jos išlindę, ne-
patenkinti traukiojo pečiais, nes ką gi ten parodė, ogi kad tas 
milžinas pieštinis buivolas buvo paprasčiausias ukrainietiš-
kas jautis. Kai ta žinia pasklido, niekas į žvėryną nebenorėjo 
kojos kelti, o liūtai ir tigrai, šaltai Lietuvoje sutikti, išvažiavo 
savais keliais. 

[Siesikai]
Giedrą dieną, kai dangaus žydrynės netemdo debesys ar 

rūkas, nukreipk žvilgsnį tolyn už Deltuvos ir pamatysi už 
trijų mylių nuo Ukmergės boluojančią senovinės Siesikų 
bažnyčios smailę. Bažnyčią fundavo, kaip rodo senieji raš-
tai, 1441 metais Baltramiejus Urbonavičius Snarskis7, pa-
skyręs žemes, vadinamas Panoteriais, koplyčios statybai. 
1537 metais Siesikų bažnyčią, stovinčią lig šiolei, išmūrijo 
Abraomas ir trys jo broliai Daumantai-Siesickiai bei pa-
šventė šv. Baltramiejaus garbei. Nuo tų laikų galima ant šios 
senovinės šventovės durų regėti Hipokentauro herbą8 ir fun-
datorių monogramas. 

Didelis ežeras skiria Siesikų bažnyčią nuo to paties pa-
vadinimo pilies. Siesikų pilį, kadaise atlikusią gynybinę 
funkciją, užlieta fosa9, žemių pylimu ir kampiniais bokštais 
sustiprintą, įkūrė kunigaikštis Gabrielius Daumantas penkio-
likto amžiaus viduryje, po Vladislovo Varniečio valdymo. 
Nekyla abejonių, kad tada Daumantai ir pasivadino Siesic-
kiais. Marcijona Elžbieta Siesickytė, Mykolo, Mstislavlio 
vaivados, vienturtė duktė, tekėdama už Mykolo Antano 
Radvilos, LDK raikytojo10, atnešė jam kraičio Siesikų pilį 
su apylinkėmis. Jų sūnus Leonas Radvila, prašvilpęs visus 
turtus, pardavė dvarą iš varžytinių. Siesikus įsigijo Konstan-
tinas Daugėla. 

Dominykas Daugėla, Konstantino anūkas ir dabartinis 
pilies valdytojas, apleistus tvirtovės mūrus nuo sunykimo 
išgelbėjo ir prieš dešimtį metų iš pagrindų atnaujino. [...] 
Siesikų pilies šeimininkas, krašto istorijos brangintojas ir 
žinovas, surinko iš Ukmergės apylinkių nemažai tolimą 
praeitį liudijančių daiktų, daugiausia iš ikikrikščioniškosios 
Lietuvos laikų, ir patalpino juos viename pilies bokštų. Šia-
me turtingame rinkinyje žymesnę dalį sudaro kūjai, kapliai, 
kirviai, kirveliai ir įvairūs padargai, padirbti iš granito bei 
titnago, taip pat nemažai esama bronzinių moteriškų papuo-

šalų. Šalimais – grandininiai marškiniai, meistriškai paga-
minti iš plieninės vielos. Toliau – trys pilni šarvų komplektai 
su šalmais; pirmieji su karpio žvynų raštu pagal pasakojimus 
priklausė kalavijuočiui Rothui, kurį po Pabaisko mūšio pa-
liepė nuskandinti už išdavystę Šventosios upėje kunigaikštis 
Žygimantas Kęstutaitis. Antrieji šarvai – katro nors iš Ra-
dvilų, nes ant jų matosi išgraviruota raidė R su kunigaikščio 
karūna; tretieji, sprendžiant iš šeimos herbo, priklausė kaž-
kuriam iš Pliaterių. 

Geležinis kovos kirvis, gausiai paauksuotas, veikiausiai 
išlikęs iš Stepono Batoro laikų, herbas ant jo pusiau nutrin-
tas, galima įžiūrėti leliją; manytina, jog šis ginklas galėjo 
būti kurio nors iš Pacų nuosavybė. Gražūs turkiško darbo 
žirgo pakinktai greičiausiai paimti su karo grobiu prie Vie-
nos. Esama dar rinkinyje totoriško lanko, aptaisyto sidabru. 
Iš naujesnių laikų liudytojų surasi keletą pistoletų, tarp kurių – 
turkiški Ali Bašos11 zybelinai, prabangūs kuchenreiteriai12 
bei versališki puikios gamybos pistoletai, kuriuos etmonas 
Oginskis gavo dovanų iš Vilhelmo III, prūsų karaliaus. 

Atmenant Baro konfederaciją13, kolekcijoje pamatysi 
Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdą ant varinės skardos, 
skirtą nešioti ant krūtinės ir tikriausiai priklausiusį vienam 
iš Čenstakavos gynėjų. 

[Ukmergė]
Kitą dieną vyko turgus, tad nuo ankstaus ryto suvažiavo 

iš aplinkinių kaimų į miestą žmonės su gyvuliais, javais ir 
puodais parduoti; vieni miestiečiai čionai atvyko sutvarkyti 
reikalų, įsigyti namams būtino pirkinio, lauktuvių žmonai ar 
vaikams, kiti – pasimatyti su pažįstamu. Ir aš dėl tos priežas-
ties pasilikau Ukmergėje. 

Po šventų mišių užėjau į ponios Abelienės krautuvę, kur, 
patikėkite manimi, kaip Rozmonithas ar Flatau Varšuvoje, 
Adelsohnas Vilniuje, taip ir ponia Abelienė Ukmergėje ka-
raliauja. Iš jos visko galima gauti, pradedant Rygos ir Peter-
burgo cigarais bei papirosais, arbata, cukrumi, prieskoniais, 
baigiant įvairiausiais, net pačiais prabangiausiais vynais; 
esama visko, nuo vietinio sūrio, figų, razinų iki Nanto sardi-
nių, trumų, jūrinių žuvų, Strasbūro paštetų. 

Ponios Abelienės krautuvė – tikras kaleidoskopas! Žmo-
nės vaikšto pirmyn atgal, derasi, perka; kažkokie vyriškiai 
kopia siaurais laiptais į viršų, kur specialiame kambaryje už-
sisako užkandos. Judesys ir triukšmas pagyvina ponios Abe-
lienės parduotuvę, o tuo tarpu įėjimo durys nuolat apgultos 
išmaldos prašytojų, ranką tiesiančių žydų. 

Atsisėdau kamputyje norėdamas visa tai apžiūrėti ir galbūt 
ne vieną filosofinį pastebėjimą padaryti, nes, mano nuomo-
ne, žmogus daugiau gali pasimokyti iš to, ką mato savo aki-
mis, nei iš to, ką perskaito išmintingiausiose knygose. Taip 
man bemąstant, krautuvėn įžengė du valstiečiai su kepurė-
mis ir, užmiršę, kad atėjo pas žydą, pasisveikino: „Tegul bus 
pagarbintas Jėzus Kristus“, – į ką jiems atsakiau: „Ant amžių 
amžinųjų, amen.“

Jiedu drąsiai priėjo prie ponios Abelienės, stovinčios už 
prekystalio: „Ponia pirkliene, prašom du pakelius fanaberi-
jos po dešimt kapeikų pakelis.“ Pakilau iš vietos, norėdamas 
apžiūrėti, kaipgi toji fanaberija atrodo, ir patyriau, kad taip 
vadina cigarus. Susidomėjau perdėm kritišku dalykų verti-
nimu ir vos tik valstiečiai pasuko link durų, susistabdžiau 
juos ir paklausiau, iš kokio kaimo esą. Sužinojau, kad tas 
kaimas priklausęs ponui X., kuris jį neseniai pardavė. „Ar 
gerai jums prie naujo pono?“ – „Ponuli, – atsiliepė žmogus, 

Nukelta į p. 16►

1 XIX a. (visos pastabos – vertėjos). 
2 Napoleono 1812 m. žygis per Lietuvą į Rusiją. 
3 1831 m. sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje; vienas iš jo tikslų 
buvo atkurti Abiejų Tautų Respubliką. 
4 Gėrimas iš alaus, cukraus ir citrinų, patiekiamas 
atšaldytas.  
5 Vienkinkis keturratis vežimas. 
6 Vimdomasis preparatas. 
7 Originale – Snukis.  
8 Hipokentauro herbas – žmogus-arklys su lanku bei strėle, 
nutaikyta į uodegą, kurios galas yra gyvatės galva.  
9 Gynybinis griovys. 
10 Krajczy (raikytojas) – vienas iš LdK ir ATR dvaro 
pareigūnų, kurio pareiga buvo raikyti duoną ir pjaustyti bei 
ragauti mėsą ir kitus patiekalus (saugantis karaliaus ar 
kunigaikščio apnuodijimo).  
11 Veikiausiai turimas omenyje osmanų valdovas Ali Paša 
(1740–1822). 
12 Pistoletai, pagarsėję taiklumu.  
13 Lenkijos ir Lietuvos didikų katalikų grupuotės sąjunga 
(1768–1772), kurios vienas pagrindinių tikslų buvo kovoti 
prieš Rusijos įtaką Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, prieš jos 
statytinį karalių Stanislovą Augustą Poniatovskį. 
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nukeldamas kepurę, – seniau mes matydavom kelią į dvarą, 
o dabar per ašaras vos įžiūrim.“ Iš tolesnio pokalbio su vals-
tiečiais sužinojau, kad naujasis šeimininkas dvaro invento-
riuje nurodytą šešių dienų baudžiavą padvigubino, taip pat 
užsėja didesnį lauką, o jei dirvos derlumui pritrūksta trąšų, 
atima jas iš prispausto valstiečio. 

Čia mane pastebėjo ponas Abelis, priėjo, pasisveikino, ir 
įsišnekome apie javų kainas, prekybą, kritusią popierinių pi-
nigų vertę ir net apie karą bei taiką; nes, kalbant tarp mūsų, 
iš jo didelis politikierius: skaito laikraštį, pasidaro iš jo įvai-
rių išvadų ir baisiai protingas dedasi.

„Kaip gyvuoji, Abeli?“ – šūktelėjo vaikinas su juodais 
ūsiukais ir barzda, gana netvarkingai apsirengęs, su šiaudine 
skrybėle ant galvos, čiulpdamas cigarą. „Kad dar gyvuoji, 
labai džiaugiuosi! – pridūrė. – Nes iš tiesų bijojau, kad kai 
išmuš Teismo valanda, ir velnias turės vieną žydą nusineš-
ti14, kad neprikibtų prie tavęs.“ Abelis nieko į tai neatsakė, 
bet, tarsi tęsdamas kalbą, paklausė manęs: „Kuo paprastai 
dengiate savo bažnyčių stogus?“ – „Skarda.“ – „O rūmų?“ – 
„Čerpėmis.“ – „O kuo dvarų?“ – „Malksnomis.“ – „O kiau-
lidžių?“ – „Šiaudais.“ – „O kodėl tuos pačius šiaudus matau 
ant kai kurių bajoriškų galvų?“

„Kas jis toks?“ – patyliukais paklausiau Abelio. „Vieno 
mūsų valdininko sūnus, šiaudų kepurė, o po kepure ir kiše-
nėse tuščia.“ – „Juk jis gali įsižeisti.“ – „Nėra ko baimintis: 
matote, pone, valstiečiai pirko fanaberijos už dvidešimt ka-
peikų, o jis – už tris rublius, skirtumas tik tas, kad baudžiau-
ninkai sumokėjo, o jis ima kreditan.“

[Pienionys]
Pienionys įsikūrę lygumoje, gamta čia niekuo neypatin-

ga, bet tai atperka menas, geras skonis ir dosniai skiriami 
ištekliai. Dvaro rūmus Feliksas Siesickis saugo savo tėvo, 
palikusio jam visa tai, atminimui [...]. Dvaro pastatai, ofici-
nos, tvartai, karvidės, garinė spirito varykla ir alaus darykla, 
sandėliai, arklidės, viskas iš mūro, buvo dabartinio šeiminin-
ko tėvo įrengta.

Už dvaro rūmų – vaismedžių sodas, senas, su dviem arbo-
retumais15 iš kraštų; viename jų slepiasi danieliai, antrasis 
teikia malonų pavėsį per vasaros karščius. Kairiau eina takas 
tarp rečiausių krūmų ir gėlių ligi aptvertos mūrine tvora er-
dvės, kurioje stovi šiltnamiai bei oranžerijos. Iš dešinės pu-
sės taku praeini pro tankius lazdynus ir pievas, drėkinamas 
plačiu kanalu, ir patenki į puikiai suformuotą anglišką parką. 
Sode atrasi rinktinių, pačių skaniausių vaisių, tarp kurių esa-
ma ir iki šimto kelmų šilkmedžių. Angliškame parke auga 
viskas, kas tik mūsų atšiaurų klimatą pakenčia. Tarp krūmų 
auga: robinia lispida16, robinia viscosa17, aeilantus glandu-

losus18, alix annullata19, gledicia20, samaninės ir Provanso 
rožės vyniojasi kamienais. Medžių kolekcijoje turtingiausias 
spygliuočių rinkinys – iš įvairių pasaulio kraštų. Gėlynuose 
veši visa lenkiška flora, o šiltnamiuose, oranžerijose, ins-
pektuose, olandiškame name, ananasų, persikų sąžalynuose, 
vynuogyne ir šilkmedyne auga tai, kas be dirbtinės šilumos 
pas mus nei žydėti, nei vaisiaus vesti negali.

Pienionių dvaro ūkyje taikoma sėjomaina, drėkinamos 
pievos, kur reikia, drenuojama, gyvuliai geros veislės, pui-
kios rūšies merinosai. Keliai gerai tvarkomi, su sankasomis 
ir akmeninėmis atramomis. Sode mėgėjo skonis jungiasi su 
botanikos išmanymu. Rūsyje ir sandėliuke – atsargos, pri-
menančios senuosius lenkiškus namų ūkius; bibliotekoje – keli 
tūkstančiai knygų, o atvykėlių priėmimas malonus, nuošir-
dus ir svetingas.

Vertė Ugnė Ražinskaitė

14 Toks prietaras (pasak L. Potockio).  
15 Gausi sumedėjusių augalų kolekcija. 
16 Plaukuotoji robinija (Robinia hispida). 
17 Lipnioji robinija. 
18 Ailantas (Ailanthus glandulosa).  
19 Veikiausiai turima omeny Salix – gluosnis. 
20 Gledičija.

Pono kamertono atsiminimai
► Atkelta iš p. 15

Barzdotas vidutinio amžiaus švedas su dryžuotom pėdkel-
nėm nuvažiuoja į „Burning Man“ ir dalyvauja savo draugo 
neuromokslininko eksperimente – 6 valandas per dieną jis 
vyro kūne patirs moterišką orgazmą. Dosnus draugas šalia 
pasodina nuogą kanadietę aktorę. Žvilgčiodama, tikrindama, 
ar dar gyvas, ji staiga pasako: „Žinai, „Burning Man“ yra 
Meka. „Burning Man“ yra Meka! Ir čia vyksta mūsų cha-
džas.“ Tai pirmasis žingsnis Alexanderio Bardo kelyje iki 
sinteizmo, jo pradėtos religijos, gimimo.

„Absoliutas, – kaip teigia Augustinas Dainys, – atlieka 
dvigubą vaidmenį – sukuria vertikalų ryšį su transcendencija 
ir horizontalų ryšį – sujungia ir sutelkia bendriją.“

Alexanderio Bardo absoliutas – internetas. Ne kaip 3 va-
landų, praleistų „YouTube“, žiūrint, kaip gaminti vaivorykš-
tinius pyragaičius, pateisinimas rituališkumu, o kaip idėja, 
modelis tinklo, kurio dalys egzistuoja tik būdamos jame. 
Žmogaus šiame tinkle nėra, kaip ir visų kitų dalykų, egzis-
tuoja tik ryšys, kurio stiprybė priklauso nuo daugelio kitų 
ryšių. Kuo tankesnis tinklas, tuo tvirtesnis audinys.

Įsivaizduojant, kaip toks požiūris į savo santykį su aplin-
ka formuotų santykį su Dievu, naudinga pabandyti supras-
ti, kaip dabarties Vakarų kultūroje save apibrėžia individas. 
Modernią visuomenę sukūrėme pagal XVIII a. filosofiją, kuri 
yra nesuderinama su mūsų gyvenimu, tvirtina Yuvalis Noah 
Harrari. Tokia visuomenė objektus asocijuoja su uždarumu, 

užbaigtumu, o žmogaus sąmonę laiko neperžengiama šven-
tykla. Žmogus gimsta ir miršta vienas, jo dvasinis pasaulis 
ir subjektyvumas niekada negali būti pažinti. Visgi šis ta-
riamai įgimtas uždarumas nepagydo žmogaus nuo troškimo 
egzistuoti dvasiniame ryšyje, būti kažkuo didesniu už save. 
Dievas yra ta būtybė, kuri suteikia ertmę dvasiniam santy-
kiui. Šis poreikis perkeliamas į nematomą ir nesuvokiamą 
anapusybę ir šiapusybė yra atleidžiama nuo atsakomybės 
jam. Stiprindamas tokį santykį individas gali pradėti jausti 
tvirtesnį ryšį su aplinkiniais, nes dalis jo dvasinių poreikių 
yra patenkinami Dievo.

Visuomenėje, kuri veiktų pagal Bardo internetinę filoso-
fiją, santykis su anapusybe formuotųsi kitaip, nes uždaro 
objekto kolektyvinėje sąmonėje apskritai nebūtų. Tokiame 
absoliutinių ryšių kontekste dvasinio ryšio netenka perkelti 
anapus. Nėra prasmės to daryti, nes nesame baigtiniai, ga-
lime laisvai „vaikščioti“ tinklu ir nesusiduriame su kliūtimis – 
jos taip pat yra tik ryšys, kurį galima papildyti ar išardyti. 
Kadangi psichologinis poreikis anapusiniam Dievui neeg-
zistuoja, galima tikėtis, kad Alexanderio syntheos persikelia 
šiapus. Individą supanti realybė įgyja galią kurti nemateria-
lius ryšius, pati savaime įgauna transcendentinę vertybę. 
Aplinkos tarpusavio vienybė ir sudvasinimas nesvetimi re-
ligijoms, laikomoms pagoniškomis. Tokioje pasaulėjautoje 
tai, kas nematoma, turi ne mažesnę reikšmę negu tai, kas 

matoma. Dabar šios ribos nyksmą pabrėžia papildomosios 
realybės technologijų tobulėjimas.

Internetinis absoliutas jau dabar stipriai veikia mūsų re-
alybės suvokimą. Pradedama abejoti dualizmu Dievas ir 
žmogus, nes technologiniame pasaulyje mes patys tampame 
Dievu. Dėsningai kitų Vakarų tradicijoje nusistovėjusių dua-
lizmų – aš ir kitas, siela ir kūnas, kultūra ir gamta, mokslas 
ir menas, vyriška ir moteriška – ribos tampa vis pralaides-
nės. Išsivaduoti iš šių hierarchinių labirintų reiškia atgaivinti 
atvirumą sau ir santykiams. Skirčiai tarp žmogaus ir mašinos 
taip pat yrant, jaučiama grėsmė individo autonomijai, visgi 
nebegalvodami apie save kaip apie neišsprendžiamą klausi-
mą, galime kontekstualiau suvokti save erdvėje, kurioje šis 
klausimas išspręstas, nuolat kintantis ir manipuliuojamas. 
Iš vienos pusės esame neįgalūs, nes esame kontroliuojami 
skaitmeninio pasaulio, bet taip pat visagaliai, nes galime tie-
siogiai jį paveikti. Mes esame vyrai, patiriantys moterišką 
orgazmą, mes neberašome ant drobės, o tekstą įaudžiame į 
ją, mes naikiname ir statome mašinas, identitetus, kategori-
jas, santykius, mes – kiborgai.

– SiBiLė MARiJA BRAZAuSKAiTė –


