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Pokalbis su Pamela Anderson: „Gelbėtojai“ suteikė „gerojo“ gyvenimo svajonių

Aš ne maža mergaitė, o tu man ne tėvas, ir kas tau darbo – darau, ką noriu

Autorius mugėje apsaugotas, nuo minios atitvertas staliukais

VALERIE FRITSCH

Luisa Max-Ehrlerová. Telegrama. 1894

Rudenį lyja persiškas lietus, kuris vis dar svetimas Pary-
žiui. Jam dabar svarbiausia – oda ir mintys; miestas karščiuo-
ja, debesų apdangalas praplyšta ir vėl suauga lyg neužgyjanti 
žaizda, lėktuvų kondensatai daigsto mėlį. Dangus be persto-
jo kaitalioja rūbą, tad oras nesveikas. Mes jau ištisas savaites 
esam Paryžiuj, ir pabaigos tų savaičių kol kas nesimato. 

Mes gyvenam nedidelėj priebėgoj pailgam name. Naktį 
pozuojam nevykusioms arba liūdnoms istorijoms. Kitai die-
nai prasidedant tu vis atsiprašinėji už praėjusią dieną, sakai, 
aš to nenusipelniau, o tu nenusipelnei manęs. Tu tai sakai 
visuomet vakarais, kai sutemsta, arba rytais, po ilgai truku-
sios tamsos. Mes neturim bendros praeities, bet turime pra-
eitis, kurios tokios skirtingos, kad jų beveik negalima kits 
kitam papasakot. Mes nieko nepasakojam, o dažnai ir netgi 
visai nesimylim. Vakarėlių metu galiniam kambary būna 
kokso, o gatvėse groja muzikantai. Pilna sukčių, girtuoklių 
ir vagių. Mes susitikom atsitiktinai.

Aš esu gydytoja. Vilkiu besiplaikstantį chalatą ir nešio-
juos švirkštus baltose kišenėse. Neonų vamzdžiai balti, jie 
dreba naktį, sienos – mėtų žalumo kaip amerikietiškų ka-
lėjimų grotų virbai ir melsvos kaip plastikiniai maišai. Čia 
kūnai – širdžių karstai. Nuostoliai irgi privalo išaugti; net ir 
ramybė gali būti grėsminga, o jos pamušalas tarp trečios ir 
ketvirtos valandos nakties yra ištuštėję koridoriai. Jų kam-
pai purvini. Metaliniai šiukšlių konteineriai vidiniam kieme 
prie rūsiuose esančių rentgeno patalpų ima kaukti, kai tems-
tant užgesini cigaretę ir pavargęs užkliūvi už jų. 

Cementas yra siena užpakaliniam kieme, ir kažkur jie balta 
spalva užrašė: Visa tai bus kaip šventė!, datas pastarųjų de-
šimties metų ir nupiešė nepadorius žmogeliukus. Ankstyvos 
pamainos rytai būna raudoni ir mėlyni, dangus – žalias ir vio-
letinis, o blogom dienom viskas būna pilka. Iš paties viršuti-
nio aukšto matosi stogai, jie – grafitiniai ir paryžiškai raudoni, 
o langai – tamsūs ir pacientai sako: nieko nėra juodesnio už 
stiklus langų, už kurių nieko nėra, kai ko nors lauki. O žiemą 
jie sako: stogų viršūnės yra skausmingos ir plikos. Valandos 
visada būna ilgos, bet kai kuriom dienom jos būna dar ilges-
nės. Metų gerų turėtų būti daugiau nei blogų, mano jie.

Vasarą sėdi gydytojos per pietų pertrauką basom kojom 
lakuotais kojų pirštų nagais ant žemės, atsirėmusios į sieną, 
geria šaltą kavą, atsineštą iš kavinės, ir deginasi saulėje ša-
lia palatų su mirtinais ligoniais. Vasarą karšta. Rudenį lyja 
persiškas lietus, kuris vis dar svetimas Paryžiui. Rudenį ant 
sienų būna laumžirgių šešėliai.

Anksčiau aš buvau kekšė. Merginos sako, jog blogiausias 
dalykas prostitucijoj yra tai, kad niekas tavęs nepasiima po 
darbo. Kekšės darbo valandos turi svorį. Apkūnesnių kekšių 
krūtys yra sveriamos, ir kai kurie klientai užsisako jas kilo-
gramais. Paryžiečiai perka gėles ir stato jas ant stalo. Aš par-
davinėjau naktis. Kiti pardavinėja savo tamsiausias valandas. 

Aš buvau kekšė, nes mano gyvenime buvo akimirka, kai 
man atrodė, jog viskas yra galima ir galima būti viskuo. Bū-
davo dienų, kai pinigus ne skaičiuodavom, o sverdavom. Po 
naktų su turtingais vyrais ant bronzinių pakabinamų svars-
tyklių drabužinėje banknotus pluošteliais, o monetas krū-
velėmis – šiaip sau, juokais. Iškaba „Fleur Du Mal“ švietė 
tamsoj virš stogų, o gėlės, kurias mums dovanodavo vyrai, 
buvo ne blogio gėlės, bet baltos rožės, o kartais ramunės.

Mes jautėme socialinės panoramos amplitudę, matavome 
bankų pergales pagal erekcijų kietumą, o nuostolius skaičia-
vome pagal šampano butelių skaičių. Svarstėme pinigus per 
palankią konjunktūrą ir rašėme dekagramais į buhalterines 
knygutes. Mūsų investicijos buvo mūsų apatiniai ir mūsų bur-
nos. Mes išstumdavome iš savo kūnų perlų vėrinius pernelyg 
įaudrintomis naktimis, kada perlų vėriniai buvo grūdami į 
kiekvieną plyšį. Jautėme ant savo kūnų rinką, akcijas ir rece-
siją, rise and fall; šūksnius ir juodus skaičius metinio pelno 
jie mums užrašydavo ant šlaunų stipriais pirštų judesiais, o 
raudonus skaičius užpurkšdavo mums ant nugarų nepagarbiu 
jausmingumu. Jautėme luominės valstybės būklę čiupinėda-

mos jų falus. Jautėme fortūnos ratą, stebėjome valdžios ma-
tricą, kaip jie ateina, pasiekia zenitą ir nukrinta. Ir gerais, ir 
blogais laikais būna didelių pastangų reikalaujančių orgijų. 
Žlugimas švenčiamas ne godžiau negu likusios dienos. 

Merginos buvo didelės moterys ir mažos šokėjos, visų dy-
džių ir formų, elastingos eisenos ir išgaubtų antakių, o keletas 
netgi surado viešnamy savo didžiąją meilę. Kai kurios ištekėjo 
už savo kliento žinodamos, kad didžioji meilė, ko gero, turi 
prasidėt nuo mažos. Rytais juodmargiai šunys žvitriai bėgio-
davo po kambarius, nulaižydami besivoliojančius vibratorius. 

Kažkada mano kūnas buvo liesas ir apokaliptiškas. Kon-
krečiai žiaurus ir dingęs tomis naktimis, kai nebuvo galima 
išdrįsti užmigti, nes nežinojai, iki kokio dydžio gali išaugti 
jėga ir ar girti tipeliai nepanorės, kad vėl atsibustum. Aš bu-
vau nusižeminusi, o kartais ir žeminama, bet supratau: nusi-
žeminimas ir žeminimas yra skirtingi dalykai. 

Aš sulysau, o mano odos poros užsivėrė labiau, negu galima 
įsivaizduoti. Man patiko kaitos jaudulys, nes kiekvienas metų 
laikas būdavo jaučiamas skirtingai. Žiemą pimpalai būdavo 
minkšti ir ištižę, o sperma – balta kaip sūris ir rūgšti kaip actas. 
Kiečiausia erekcija būdavo vyrų, kurie vasarą būdavo ypač 
nelaimingi. Atostogaudamos siuntėme į viešnamį atvirukus. 
Tinklalapio svečių knygoje būdavo parašyta: mus aptarnauja 
puikiai, o vasarą klausimas: ar Kati dar ilgai atostogausianti? 

Anksčiau aš buvau kekšė, o dabar gydytoja, bučiuojanti 
mirusius. Ligoninėj. Ligoninėj būna pacientai, o žiemą būna 
pasaulio suledėjimas ir palengvėjimas žmogui žinant, kad 
blogais laikais galima nešioti gedulą. Būna formalus gyve-
nimas, kuriame linkima pasveikti ir geresnių metų. Ten, kur 
linkima, nėra nieko tiesioginio ir žmonės ima susitikinėti 
ten, kur jie šiaip vienas kito vengia. Vienas nori mirti iš bai-
mės nuo to, kas bus, o kitas nori gyventi iš baimės dėl to, kas 
paliks. Būna tas momentas, kai vieni mano, kad likimas tau 
slysta iš rankų, o kiti – kad jis išsipildo.

Nežinau, kodėl, bet mano abi profesijos buvo tokios, kad 
žmonės man pasakoja apie savo gyvenimą ir savo jausmus, 

o aš jų kūnus turiu sukrėsti ir kartu išgydyti. Tai raudona 
viešnamių šviesa arba ligoninių balta. 

Žvilgsnis pro langus rodo kitus langus ir stogai yra juodai 
nupurkšti. Ligoninėj aš ir vėl ėmiau galvot apie karą. Ir su-
pratau: seni žmonės jo nepamiršo ir jie yra paskutiniai, kurie 
žino, koks buvo jausmas per karą. Aš vis pamiršdavau savęs 
paklausti, kaip jaučiamasi per karą. Žvilgsniai prisimena rea-
lybę, ir visur esi kitoks. Vaidmenų buvo visa panorama: vie-
nos buvo kasas nešiojančios kareivių mergaitės, kiti – aukos, 
dar kiti buvo mokomi būti didvyriais. Čia guli mirties patale 
šimtmečio prisitaikėliai ir kontrrevoliucionieriai, čia istorija 
pamažu miršta. Pacientai dažnai žiūri pro langą, galvoja apie 
dešimtmečius, gimdo prisiminimus ir skaičiuoja atsisveiki-
nimus. Už langų generolai bado dangų ir pastatai ima kli-
bėti. Pacientai kvėpuoja šautuvų salvių ir sustojusių širdžių 
ritmu. Čia aš supratau, ką praeity reiškė gyventi ir mirti. Čia 
gyvenimas žymimas atgaline data, ir aš kasdien mokausi iš 
šimtų tūkstančių įvairiausių būdų gyventi ir mirti. Atsisveiki-
nimas gali būti bet kas. Kas nors miršta nuolat. Monologinių 
atsitikimų nebūna. Anuomet lentpjūvėse krisdavo pjuvenos, 
kampuose būdavo priramstyta lentų, ir kartais atsitikdavo 
nelaimė. Tada balto molio dubenyse atsidurdavo kraujuoti 
draiskalai, išgręžti jie būdavo raudoni kaip vyšnios, dangus 
būdavo suanglėjęs, o laukuose dirbantys pasakodavo gandus 
ir sekdavo pasakas. Vėjas pralėkdavo pro vaikų vežimėlius, 
o senos moterys dvi savaites žiūrėdavo į mirštančius laukų 
ir lentpjūvių sužeistuosius. Gydytojai gyveno toli miestuo-
se, o žaizdos degte degdavo tose vietose, kur kažkada buvo 
rankos. Nukryžiuotieji ir Viešpaties Dievo statulos stovėdavo 
lovų galvūgaliuose. Vaikai uostydavo gėlių vainikus miru-
siems ir naktimis išsigąsdavo. Artėjant laidotuvių valandai jie 
iškišdavo ant lentų paguldytus mirusius pro langus. Tai buvo 
pasaulis, pilnas tamsių laiptų, basų vaikiškų kojų ir baltų nak-
tinių marškinių, pasaulis, pilnas vardų, kuriais buvo šaukiama 
ir kurių niekas negirdėdavo, – demonomaniškas ir prietarin-
gas. Paklodės būdavo prisigėrusios negyvėlių kūnų drėgmės, 
žmonės gulėdavo dienų dienas pašarvoti tamsiuose kamba-
riuose, o budėjimas prie karsto trukdavo daugybę valandų. 
Mirusieji būdavo mazgojami, pasakoja mano pacientai. 

Šiandien širdies nebėra. Papročių nebėra. Atsisveikini-
mai išeina į užtarnautą poilsį. Iš tų laikų lieka tik mąstytojų 
pozos ir maldų malūnai, cukraus malūnai ir vėjo malūnai, 
vis dar tebemalantys galvose. Karas yra naikinimo kultūra, 
jis daro baisius dalykus ir apkurtina širdis, o kai kuriuos jis 
taip sujaudrino, kad daugiau jau jie niekad nebegalės nurim-
ti. Vidiniai jausmai suragėja. Vidiniai jausmai yra vidurių 
skausmai, kurie atima protą. Esi įkūnytas. Viduriuose kau-
kia sirenos, o galvoje – karas. Ne visada. Tik kartais. Jie 
sako: kartais realybė nėra tinkama vieta susitikimams. 

Paryžius. Miestas kaip vaikiškas rankų darbo žaislas, pri-
sukamas, su sluoksniuotais namais, nuspalvintomis gatvė-
mis, miela muzika ir kinų kvartalu lyg žaislinio laikrodžio 
viduriais. Prie mūsų būsto visada triukšminga, o nuo kalbų 
įvairumo gali nusilaužti liežuvį. Mirga reklamos, neonas 
ir kiniškas geltonis, ir siūbuoja naktimis automobiliai nuo 
besidulkinančių porelių. Azijietiškų klubų stikliniai barai su 
torčiukais, jų skonis kaip gėlių aromatas, o kelneris tau pa-
deda ant lėkštės orchidėjos nuodingą žiedą. Šviesa po stikli-
niu baro gaubtu yra mėlyna, o azijietės lieknos kaip nendrės. 
Audiniai ir papuošalai, džiovintos uogos ir vaisiai, o prie 
raudonųjų žibintų vykstančių šou gatvių pakraščiai – sufigū-
rėję. Suvenyrų parduotuvės ir akmeniniai liūtai, laumžirgiai 
ir dainuojančios žuvys. Čia galima nusipirkti rankinių arba 
lagaminų su gyvais vėžliais, besidaužančiais vienas į kitą, 
kai lagaminai purtomi. Laimę nešančios katės mojuoja šalia 
stiklinių flakonų su pigiais kvepalais, milžiniškos kempinės 
sukrautos į stirtas, o kiniški ženklai braižo smegenyse labi-
rintus. Būrėjai sako, kad ateis ateitis. O tamsiausiuose kam-
puose daromi fortune cookies. 

Valerie Katrin G. Fritsch – 1989 m. Grace gimusi austrų 
rašytoja, fotomenininkė, išleidusi keturias knygas, daug ke-
liavusi po pasaulį ne turistiniais maršrutais. Kritikai ir skaity-
tojai autorę vertina kaip „išskirtinį šiuolaikinės vokiečiakalbės 
literatūros talentą“, kurio „poetiškos prozos išmintingumas – 
ne pagal amžių“. Siūlome ištrauką iš 2011 m. išleistos debiu-
tinės knygos – romano „Įkūnijimai: vaizdų knyga“. 

Pirminis ir antrinis karštis
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Pasvarstymai apie kritinę masę ir moteris politikoje
Siekis sumažinti lyčių atotrūkį vyrų tradiciškai dominuo-

jamose srityse – tiksliuosiuose moksluose, tam tikrose meno 
šakose ir, žinoma, politikoje – šiais laikais tapo norma. Per 
pastaruosius porą dešimtmečių bendras moterų parlamen-
tarių skaičius pasaulyje padvigubėjo. Tarptautinės moterų 
solidarumo dienos ir ką tik praūžusių savivaldos rinkimų 
Lietuvoje proga pakalbėkime apie tai, kokias konkrečias pa-
sekmes visuomenei turi didesnis moterų politikių skaičius. 

Kritinės masės argumentas 
ir kodėl jis kelia įtarimų 

Šio teksto rašymo dienomis lyčių proporcijos savivaldoje 
(reikia tikėtis) tebėra skaičiuojamos. Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybos duomenimis, šių kalendorinių metų pra-
džioje 31 iš 141 LR Seimo narių, 401 iš 1 524 savivaldybių 
tarybų narių ir 5 iš 60 savivaldybių vadovų buvo moterys. 
Turime 13 ministrų, o ministrės šiuo metu – nė vienos. 

Diskusijas apie moterų politinį atstovavimą dažnai lydi 
politinės elgsenos studijose populiari kritinės masės teorija. 
Ši teorija teigia, kad, moterų skaičiui parlamente pasiekus 
tam tikrą slenkstį, jos, kaip grupė, gali pradėti daryti apčiuo-
piamą politinę įtaką, pavyzdžiui, nukreipti biudžeto išlaidas 
nuo krašto gynybos (tradiciškai vyriškas prioritetas) link 
sveikatos apsaugos, motinystės ir šeimos politikos (tradiciš-
kai moteriški prioritetai). Bėda ta, kad dėl tikslaus slenksčio 
nėra iki galo sutariama. Dažniausiai pateikiamas skaičius yra 
30 proc., tačiau pastebėta, kad moterims „palankūs“ politi-
niai sprendimai gali būti priimami ir kai jų proporcija parla-
mente siekia vos 18 proc. Kitos studijos pažymi, kad tikrasis 
slenkstis yra ganėtinai aukštas – 45 proc. Taigi, apie 22 proc. 
dabartinių Seimo narių yra moterys ir apie 26 proc. dabar 
jau beveik praeitos kadencijos savivaldybių tarybų narių yra 
moterys. Ne baisiai daug, bet ne taip jau ir mažai, ypač jeigu 
tikime kritinės masės teorija.

Taigi, empirinė kritinės masės teorijos problematika slypi 
nesutarimuose dėl slenksčio. Iš esmės nėra iki galo aišku, 
kiek lytinė tapatybė išties daro įtaką įstatymų leidybai. Po-
litikos mokslų studijos pažymi, kad nors vyrai ir moterys 
gali turėti skirtingus prioritetus politikoje, šie prioritetai ne 
visuomet atsispindi balsavime už konkretų įstatymą. Be to, 
įstatymų leidyboje už lytinę tapatybę paprastai svarbesnė yra 
partinė tapatybė. Pastebėjus, kad vyrai taip pat aktyviai bal-
suoja už didesnį biudžetą tradiciškai moteriškoms sritims, 
pradėta kalbėti apie kritinio aktoriaus teoriją, kuri yra net-
gi vertybiškai priimtinesnė. Juk teigti, kad vyrai pirmenybę 
teiks ginklams, o ne šeimai, yra kaip reikiant seksistiška.  

Kodėl prasminga turėti 
daugiau moterų politikoje 

Kadangi nėra iki galo aišku, kaip, kada ir ar iš viso moterys 
politiką paverčia „moteriškesne“, prasmingiau kalbėti apie 
simbolinę moterų politinio atstovavimo prasmę. Tolygesnės 
lyčių proporcijos tradiciškai vyrų dominuojamose srityse 
koreguoja struktūrines ir kultūrines visuomenės problemas, 
kylančias iš ilgametės istorinės pusės jos narių priespaudos. 
Taip tikimės, kad auganti karta bus mažiau linkusi skirstyti 
žmogišką veiklą į vyrišką ir moterišką, kaip daugeliu atvejų 
buvo pratusi senesnioji. Mergaitės galės rinktis iš visos role 
models paletės. 

Modernizacijos procesus išgyvenančiose visuomenė-
se lyčių lygybės siekimas tampa neišvengiamas. Gal todėl 
šiandien moterų politikių daromą teigiamą įtaką lengviau 
pastebėti besivystančiose visuomenėse? Anot mokslininkų, 
kai Užsachario Afrikos parlamentuose 25–35 proc. vietų 
priklauso moterims, tose visuomenėse smarkiai išauga visų 
moterų politinis aktyvumas (Tiffany D. Barnes ir Stephanie 
M. Burchard, „Engendering“ Politics: The Impact of Des-
criptive Representation on Women’s Political Engagement 

in Sub-Saharan Africa“, Comparative Political Studies, 
2013, 46 (7), p. 767–790). Gera žinia – panašios tendencijos 
yra fiksuojamos visame pasaulyje, ne vien besivystančiuose 
regionuose. 35 pasaulio šalis tyrę mokslininkai nustatė, kad 
esant didesniam moterų parlamentarių skaičiui ne tik mo-
terys labiau pradeda domėtis politika, bet ir tiek vyrai, tiek 
moterys entuziastingiau žvelgia į politinį procesą. Atrodo, 
kad role models argumentas yra aktualus visose amžiaus 
grupėse. 

Gali būti, kad moterys ir geriau atstovauja savo rinkėjams. 
Pastebėta, kad JAV Kongreso narės aktyviau komunikuoja 
su rinkėjais, samdo daugiau žmonių darbui savo rinkimų 
apylinkėje, nukreipia daugiau biudžeto pinigų į tas rinkimų 
apylinkes ir geriau atstovauja rinkėjų interesams dirbdamos 
komitetuose ir balsuodamos už įstatymus (Jeffrey Lazarus 
ir Amy Steigerwalt, „Why you should vote for a woman in 
2018“, The Conversation, 2018 m. kovo 2 d.). 

Tai kas galų gale ta kritinė masė? Konkrečių skaičių ir 
slenksčių ieškoti ne visada verta, kita vertus, socialiniai 
mokslai rodo, kad didesnis moterų politikių skaičius padi-
dina entuziazmą ir susidomėjimą politika. O suinteresuoti 
piliečiai juk turėtų būti demokratijos siekiamybė, kaip ir 
tai, kad išrinkti atstovai kuo tiksliau atspindėtų visuomenės 
demografinę sudėtį. Daugiau negu pusė, 54 proc., Lietuvos 
gyventojų yra moterys, o Seimo ir savivaldybių tarybų kom-
pozicija šiuos skaičius atspindi menkai. 

Gegužę užderės dar rinkimų, tad to ir palinkėčiau visoms 
bei visiems – politinio entuziazmo ir įkvepiančių role mo-
dels. 

– Marija SajEKaiTĖ –

Tuštuma aplink bažnyčią

Kas čia dabar, kokie pavasario monai, gal kas iš Užgavė-
nių repertuaro? Šv. Onos bažnyčia stypso vienut vienutėlė 
vidury laukų. O kur išgaravo Bernardinai, kur rinksimės sek-
madienio mišių ir į gavėnios rekolekcijas? Jei jau garuoti ar 
persikelti, tai kiekvienas vilnietis ir miesto svečias kaipmat 
atsakys, kuri iš tų dviejų bažnyčių turėtų dingti ir stovėti ne 
čia, o paties Paryžiaus viduryje. Ir jeigu imperatoriaus Na-
poleono žygis į Rusiją būtų nusisekęs, dar neaišku, ar dabar 
grožėtumeisi Šv. Onos bokšteliais. 

Nuotraukos autorius yra Abdonas Korzonas, vienas pir-
mųjų Vilniaus fotografų. Išlikęs vos įžiūrimas jo autorinis 

antspaudas. Fotografuota apie 1860–1861 metus. Tai tikrai 
pirmoji šios išgarsėjusios bažnyčios nuotrauka. Ir pirmasis 
lietuviškas fotomontažas, kaip sako istorikai. Kodėl fotogra-
fas uždengė, nutrynė Bernardinų bažnyčios fasadą, niekas 
nežino. Jam taip pasirodė gražiau? Gal ne tik jam? Yra XIX 
amžiaus pradžios grafikos darbų, kur Šv. Onos bažnyčia irgi 
pavaizduota be savo didžiosios sesers. Tos pačios napole-
oniškos pasakos ar kitų Vilniaus legendų aidas? Juk seka-
ma sena istorija, kad tą gotikos gražuolę sukūręs jaunutis 
architektas, kurį vyresnis ir žymesnis Bernardinų bažnyčios 
statytojas paskui iš pavydo nustūmė nuo pastolių. Taigi liki-
mas atkeršijo žiauriam pavyduoliui – nuotraukoje jo paties 
statinio nelikę nė ženklo.

Legendas nesunku atakuoti faktais ar sveiku protu. Šv. 
Onos bažnyčia atsirado keliais dešimtmečiais anksčiau negu 
dabartinis Bernardinų fasadas, ir visas šis ansamblis, ko ge-
ro, sukurtas vieno architekto. Czerwone mury – taip jį savo 
paveiksle pavadino vilnietis tapytojas Mykolas Rauba. Per 
karą, neatlaikę kelių okupacijų, jiedu abu su žmona, irgi me-
nininke, vienas paskui kitą nulydėti į Bernardinų kapines. 
Moksleiviai iš Lenkijos gražiai sutvarkė jų kapus. 

Kraujo raudonumo šiai Vilniaus vietai nepagailėta. Šven-
toriuje, ant Kristaus Laiptų koplyčios sienos, dar dabar ma-
tyti šūvių žymės. Atsitiktinai kliudė mūrus kulkos ar gal kas 
nors pastatytas prie sienos ir sušaudytas? Simboliškai, šalia 
Kristaus kančios atminimo pakopų. Bažnyčioje karo metais 
rinkdavosi lenkų pogrindininkai, čia klebonavo jų dvasios 
vadas, prieš kurį laiką remontuojant buvo surasta slėptuvė 
su jų dokumentais. Būtų buvę ką šaudyti. 

Fotografas Korzonas irgi liūdnai baigė savo dienas. Ne 
Vilniuje, Sibiro tremtyje, vienišas, išprotėjęs, netekęs šei-
mos, graužiamas sąžinės. Buvo su broliu ir seserimi įsisu-
kę į 1863 metų sukilimo reikalus, ginklai, literatūra, naujų 
kovotojų verbavimas. Rusų valdžia nepasigailėjo sukilėlių, 
net pralaimėjusių. Korzonas atsidūrė Antakalnio tvirtovėje, 
specialiai įrengtame kalėjime. Netrukus grafas Muravjovas 
liepė Vilniuje statyti kartuves. Egzekucijos buvo viešos. 
Nėščią Sierakausko žmoną kareiviai prievarta atitempė į 
Lukiškių aikštę, kad matytų imperijos triumfą. Korzonas 
už grotų palūžo. Du mažamečiai vaikai, žmona. Tardytojai 
iš jo išpešė viską. Apie slepiamus ginklus. Apie sukilėlių 

priesaiką Bernardinų vienuolyno celėje. Apie vienuolį dia-
koną Novickį, aršų valdžios priešą, kurį anksčiau pats buvo 
dailiai nufotografavęs su pranciškono abitu. Sukilėlių tardy-
mo ir kankinimo metodika atrodo tokia pat kaip tarybiniais 
laikais. Korzonas išvengė kartuvių, bet visa kita jau buvo 
baigta. Tremtyje jis gyveno iš pašalpos kaip ligonis. Žmona 
jo išsižadėjo ir ištekėjo už kito. 

Pranciškonas Novickis elgėsi didvyriškai, neigė visus kal-
tinimus, atlaikė akistatas. Aišku, ir jo laukė Sibiras. Išvilktas 
iš dvasininkų luomo, gražuolis Vilniaus diakonas, žmonių 
numylėtas pamokslininkas, amžiams ištirpo taigoje. Žinoma 
tik, kad tremtyje vertėsi smulkia prekyba. Ar sapnavosi jam 
jo gimtieji raudoni mūrai? Gal viskas dingo kartu su vie-
nuolišku abitu, pasislėpė, išsikirpo, panašiai kaip Bernardi-
nų fasadas šioje bičiulio nuotraukoje. Iš tardymo protokolų 
žinoma, kad Adrianas Novickis gyveno 28-oje vienuolyno 
celėje; ten pat sukilėliai davė priesaikas. Reikės susirasti 
Dailės akademijoje tą patalpą pagal senus planus. Tokiose 
vietose kažkas būna kitaip.

Rodos, nieko nėra laikiniau ir netvariau už fotografiją. 
Viso labo – šešėlis. Akimirkos blykstelėjimas, atspindys 
veidrodyje, kurio tuoj pat nebelieka. Dabar, per gavėnią, 
liepta daugiau mąstyti apie dvasinius dalykus, o čia – viskas 
priešingai. Materializmo viršūnė: fizikos dėsniai, cheminės 
reakcijos, sidabras, vienas kitas įrankis. Jokiai dvasiai čia 
nėra kur įsiterpti. Tai kodėl dabar ta sena nuotrauka nuveda 
ten, kur neturėtų nuvesti? Ar materija paslapčia nepereina 
tarnauti dvasiai? Ar tuštuma aplink Šv. Onos bažnyčią nepa-
likta tam, kad pavasario mieste kažko pasiilgtum ir pasiges-
tum? Gal tik gavėnios proga?

Jei pakilsi laiptais aukštyn ten, kur sušaudyta šventoriaus 
siena, atsirėmęs į koplyčios piliastrą stovi medinis kryžius. 
Turėjo būti pavogtas ar išmestas, kai čia šeimininkavo kiti, 
bet buvo per sunkus ar nereikalingas, todėl ir tebedunkso 
sau. Ant kryžiaus skersinio gražia antikva meistro ranka 
lenkiškai išraižiusi: Ratuj duszę swoją. Nei Korzonas, nei 
Novickis, nei kas kitas iš raudonųjų mūrų nebūtų pajėgus 
to atlikti – išgelbėti savo sielos. Tai padaro vienintelis Jis, 
statantis ir griaunantis, lydintis į sukilimus ir į kartuves, gla-
monėjantis ir neprisišaukiamas.

-js-
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Pamela Anderson apie neramumus Europoje
Pastarųjų savaičių įvykiai sukėlė šoką Prancūzijos elitui. 

Prezidentui Emmanueliui Macronui padidinus mokesčius 
degalams, kilo platūs protestai, kelių blokados visoje šalyje 
ir smurto kupini susidūrimai su policija Paryžiaus gatvėse. 
Gilets jaunes judėjimas (pavadinimas buvo pritaikytas pagal 
protestuotojų dėvimas geltonas liemenes) privertė liberalų 
prezidentą gėdingai nusileisti protestuotojams ir atsisakyti 
mokesčių pakėlimo bei padidinti minimalų atlyginimą.

Šie protestai suteikė balsą dažnai ignoruojamoms Prancū-
zijos visuomenės grupėms. Bet nors daug masinės informa-
cijos priemonių rodė priešiškumą protestuotojams, judėjimą 
viešai parėmė ir jo sąjungininke tapo Pamela anderson. Bu-
vusi serialo „Gelbėtojai“ žvaigždė ir „Playboy“ modelis jau iki 
šiol yra viešai išsakiusi palaikymą daugeliui politinių ir soci-
alinių akcijų, pradedant bendradarbiavimu su PETa gyvūnų 
teisių labui, pozicija gamtosaugos klausimais ir parama nuo 
žemės drebėjimo nukentėjusiam Haičiui. Šiuo atveju ji tapo 
entuziastinga sukilimo prieš taupymo politiką rėmėja.

Tviterio žinutėse ir tinklaraščio įrašuose anderson pabrė-
žė protestų svarbą platesniame kontekste, įvardydama juos 
kaip kovą prieš „politiką, kuriai atstovauja Macronas, ir 99 % 
nepasitenkinimą nelygybe ne tik Prancūzijoje, bet ir visame 
pasaulyje“. ji panašiai atsakė į teiginius apie protestuotojų 
smurtą tviterio žinute: „aš nemėgstu smurto... bet kas yra šių 
žmonių daromas smurtas ir visos sudegintos prabangios ma-
šinos, palyginti su Prancūzijos ir pasaulio elitų daromu struk-
tūriniu smurtu?“

rodydama platų susidomėjimą politiniais neramumais, 
kurie šiuo metu prikaustė Europos žemyno dėmesį, ji pasta-
rosiomis dienomis išreiškė paramą kairiajam jungtinės Ka-
ralystės leiboristų partijos lyderiui jeremy Corbynui, tuo pat 
metu aršiai kritikuodama kraštutinių dešiniųjų pažiūrų italijos 
vidaus reikalų ministrą Matteo Salvini dėl jo rasistinės politi-
kos.

Šiame interviu (2018.Xii.17) su žurnalo „jacobin“ žurnalis-
tu Davidu Broderiu Pamela anderson ir filosofas Srećko Hor-
vatas diskutavo apie protestus Prancūzijoje, krizę Europoje 
ir Pamelos anderson aktyvizmą.

– Gilets jaunes protestai Prancūzijoje sulaukė daug pa-
niekos iš medijų ir politinių elitų, bet jūs savo komentaruose 
palaikėte juos, pažymėdama, kad „maištas iš lėto virė keletą 
metų“. Ką, jūsų nuomone, šie protestai reprezentuoja? Ar 
jie atliepia tą nuotaiką, kurią matote Prancūzijoje, nes jūs 
ten gyvenate?

Pamela Anderson: Mano komentarus pirmiausia išpro-
vokavo smurto vaizdai. Visi buvo tarytum užhipnotizuoti. 
Kodėl? Ir kodėl visa tai tapo tokia didele staigmena? Kas 
slypi už šio smurto? Norėjau tai suprasti. Žinau, kad nėra 
lengva priimti mane tokią, kokia esu. Dažnai viską supurtau 
neįprastu būdu, ketinu taip ir toliau daryti.

Po kelių dienų, kai Prancūzijoje prasidėjo protestai, nu-
vykau į Milaną. Ten pamačiau poną Salvini, laikraščiuose 
teigiantį, kad „Macronas yra prancūzų problema“. Bet aš į 
tai žiūriu kitaip. Manau, kad jis yra europiečių problema. 
Lygiai taip pat kaip kylanti ksenofobijos banga Italijoje yra 
europiečių problema, liečianti ne vien italus.

Prieš man atvykstant į Italiją, žymiam italų virtuvės šefui 
Vittorio Castellani buvo nurodyta nenaudoti „užsienietiškų 
receptų“ savo televizijos laidoje. Aš mėgstu itališką maistą. 
Bet kas yra itališkas – ar bet koks kitas – maistas be „užsie-
nietiškų įtakų“? Esu įsitikinusi, kad ponas Salvini taip pat 
mėgsta „užsienietišką maistą“. Bet, manau, mes nukrypome 
nuo gilets jaunes temos…

Srećko Horvat: Bet juk tai puiki problemos diagnozė. To 
pradžia – 2009 metų Silvio Berlusconi kampanija prieš „ne 
itališką“ maistą Italijoje. Tai yra tęstinis „normalizacijos“ 
procesas, kai pamažu diegiamos priemonės ar net įstatymai, 
kurie artimiausioje ateityje ims atrodyti „normalūs“.

Jei gerai pamenu, Vittorio Castellani buvo tas, kuris jau 
tada, prieš dešimt metų, atkreipė dėmesį į tai, kad nėra tokio 
dalyko kaip autentiškas „itališkas maistas“, nes pomidorai 
atkeliavo iš Peru, o spagečiai – iš Kinijos. Tad be užsienio 
įtakos „itališkas maistas“, visai neperdedant, dabar būtų ki-
tokio skonio. Kai sakote, kad Salvini tikriausiai mėgsta „už-
sienietišką maistą“, tuomet įvardijate tikrąją problemą. 

Į geltonąsias liemenes iš savo auksu dekoruoto salon doré 
besikreipiančio Macrono atveju esama atotrūkio tarp poli-
tinio elito ir žmonių. Negana to, žiūrint iš valdančiojo elito 
pusės tai – visiškas cinizmas. O kalbant apie Prancūziją, aki-
vaizdžiu dalyku jau yra tapę tai, kad „ant žirgo jojanti pasau-
lio dvasia“ (kaip Hegelis matė Napoleoną ir kaip Jürgenas 
Habermasas mato Macroną) yra ne kas kita, kaip Jacques’o 
Lacano karalius – pamišėlis, kuriam atrodo, kad yra kara-
lius.

Kai prarają tarp skurstančių dirbančiųjų ir politinio elito 
parodyti siekiantis Macrono partijos Ministrų kabineto na-
rys skundžiasi, kad vakarienė Paryžiuje kainuoja „du šimtus 
eurų, neskaitant vyno“, tuomet tai yra dar vienas akivaizdus 
atotrūkio tarp elito ir žmonių ženklas.

Geltonosios liemenės tiki, ir jos yra teisios, kad Macronas 
gyvena ne „realiame pasaulyje“. Tuo pat metu šiomis dieno-
mis turėjote galimybę išvysti grafitį, tarsi atkeliavusį iš pačių 
situacionistų alternatyviosios realybės ir paprasčiausiai sa-
kantį „Pamela Anderson Présidente!“

– Prancūzijos valdžios pareigūnai ir kai kurios medijos 
teigia, kad protestuotojams visiškai nerūpi aplinkosauga. 
Kaip žmogus, kuris nuo seno domisi aplinkosauga, ar mano-
te, kad gilets jaunes keliami reikalavimai sutampa su žaliąja 
darbotvarke?

P. A.: Nemanau, kad neturtingieji turėtų sumokėti už kli-
mato kaitos sukeltą žalą. Tačiau šiuo metu neturtingieji moka 
didžiausią kainą. Kai kas teigia, jog protestuotojai Prancūzi-
joje protestavo dėl to, kad ir toliau galėtų teršti planetą. Bet 
aš nemanau, kad tai yra tiesa. Jie protestuoja, nes turtingieji 
naikina planetą. Ir skurstantys už tai sumoka.

2013 metais, po baisaus žemės drebėjimo, lankiausi Hai-
tyje platinti humanitarinės pagalbos. Aplankiau vaikų ligo-
ninę ir pabėgėlių stovyklas. Ir tą kartą neturtingieji už viską 
mokėjo. Nuo to laiko daugybė Haityje pradėtų grassroots 
projektų rodo, kad tokiu būdu galima pereiti prie žaliosios 
ekonomikos.

Protestai Prancūzijoje prasidėjo, kai prezidentas Macro-
nas paskelbė padidinantis anglies dvideginio ir oro taršos 
mokesčius. Jais buvo siekiama surinkti daugiau pinigų į 
valstybės biudžetą ir motyvuoti žmones rinktis alternatyvas 
dyzeliniams automobiliams. Macronas siekia uždrausti dy-
zelinius automobilius iki 2040 metų. Bet ta pati Prancūzijos 
vyriausybė nemažai metų skatino žmones pirkti dyzelinius 
automobilius.

Pavyzdžiui, 2016 metais 62 procentai naudotų lengvųjų 
automobilių buvo dyzeliniai ir net 95 procentai krovininių 
automobilių ir nedidelių sunkvežimių turėjo dyzelinius va-
riklius. Tad neturėtų būti nuostabu, kad žmonės įvertino šią 
iniciatyvą kaip visišką jų išdavystę.

Nusipirkti naują automobilį veikiausiai nėra labai sudėtin-
ga prezidentui Macronui ar jo ministrams. Bet tai yra labai 
sudėtinga daugeliui žmonių, kurie jau yra apimti finansinės 
įtampos. Daug neturtingų žmonių dėl tokios iniciatyvos ne-
galės nuvažiuoti į darbą, ypač jei gyvena vietovėje, kur nėra 
patikimo viešojo transporto. Daug vyresnio amžiaus žmonių 
negalės pasiekti parduotuvės ar gydytojo.

S. H.: Ta pati problema egzistuoja Vokietijoje. Puiku, 
kad daugybė Vokietijos miestų imasi drausti dyzelinius 
automobilius. Tačiau ar žinote, kur jie bus eksportuojami? 
Daugiausia į Balkanų ir Rytų Europos šalis. Ir negali kaltin-
ti tų žmonių, kad perka šiuos automobilius, nes jie pigesni, 
žmonės jau kuris laikas gyvena neužtikrintumo sąlygomis. 
Tad, kaip visada, kai kalbame apie kapitalizmą, turime ne 
tik Vakarų visuomenėse pastebimą vidinį pasidalijimą tarp 
didmiesčiuose gyvenančių turtingųjų ir kaimiškose arba 
banlieues tipo vietovėse gyvenančių skurstančiųjų, bet ir pa-
sidalijimą tarp Europos Sąjungos centro ir jos periferijos.

Pasak oro stebėsenos duomenų bazių, tie, kurie gyvena 
toje Europos dalyje, iš kurios esu kilęs aš, dėl oro taršos 
dažniausiai įkvepia didesnį kiekį toksiškųjų dalelių negu tie, 
kurie gyvena Vakarų Europoje. Jei pažvelgtumėte į žemėla-
pį, pamatytumėte, kad Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Portugalijoje, Ispanijoje ir kai kuriose Jungtinės Karalystės 
dalyse oro kokybė yra geresnė, o Kroatijos, Vengrijos, Ru-
munijos, Serbijos, Bulgarijos ir Lenkijos oras yra toksiškas.

Pastaraisiais žiemos mėnesiais oro taršos krizė Sofijoje ar 
Sarajeve tampa naująja normalia padėtimi. Tad kai Vakarų 
Europa juda „žaliųjų pokyčių“ link, Rytų Europos ekonomi-
kos vis dar lieka smarkiai priklausomos nuo anglių išteklių 
naudojimo.

Tuo pat metu, nepaisant Energiewende (perėjimo energeti-
koje), Vokietija išlieka labai priklausoma nuo iškastinio kuro 
importo. Turint visa tai omenyje, matyti, kad esamų proble-
mų sprendimas yra ne tautine valstybe paremtas „žaliasis 
perėjimas“; mums reikia europietiško Naujojo žaliojo kurso, 
už kurį pasisako DiEM25 [„Demokratijos Europoje judėji-
mas 2025“ (The Democracy in Europe Movement 2025) – 
paneuropinis progresyvus politinis judėjimas, kurį 2015 m. 
įkūrė buvęs Graikijos finansų ministras Yanis Varoufakis ir 
kroatų filosofas Srećko Horvatas, – vert.]. Negana to, mums 
reikia pasaulinio Naujojo žaliojo kurso.

– Pastarųjų dienų tinklaraščio įraše gynėte „Lexit“ idėją –  
kad „Brexit“ gali būti suorganizuotas taip, jog paprastų 
žmonių interesai būtų apginti, taip pat palaikėte Jeremy 
Corbyno siūlymą paskelbti pirmalaikius rinkimus, o ne an-
trą  referendumą dėl „Brexit“ Didžiojoje Britanijoje. Ko vi-
liatės iš Corbyno?

P. A.: Iš principo svarbu, kad Europos Sąjunga būtų nuo-
sekliai ir iš pagrindų reformuota. Europa nusipelno geresnės 
ir geriau organizuotos kooperacijos formos. Ir aš tikrai pa-
laikyčiau Jungtinės Karalystės pastangas sukurti alternatyvą 

Europai. Pasitraukti į nacionalistines tendencijas yra jokia 
alternatyva. Vienintelis kelias į laisvę yra per bendrą kovą 
už neprivilegijuotų žmonių teisės. Tarp jų ir darbuotojų iš 
užsienio.

Dabartinis Theresos May pasiūlymas nepateikia jokios al-
ternatyvos. Juokavau, kad aš jau tikrai būčiau susiderėjusi 
geresnes sąlygas nei tai, kas buvo kvailai suderėta. Derybose 
Holivude dalyvavau dešimtis metų. Su Micheliu Barnier [ES 
vyriausiuoju derybininku] aš susitvarkyčiau ir pati.

Ar jūs matėte tą vaizdo įrašą, kur Theresa May nesugebėjo 
išlipti iš automobilio, kol jos lauke laukė Merkel? Tai yra 
geriausia „Brexit“ metafora. Tokiu atveju sprendimas nėra 
antras referendumas, bet nauji rinkimai. Ir viliuosi, kad po jų 
Jeremy Corbynas taps premjeru.

S. H.: Geras klausimas, ką Corbynas galės padaryti. Mano 
manymu, sprendimas yra ne atsitraukimas į tautine valstybe 
paremtą politiką, o tolesnis leiboristų bendradarbiavimas su 
kitais Europos progresyviaisiais.

Įdomu, kokią poziciją leiboristai užims gegužę vyksiančių 
rinkimų į Europos Parlamentą  atžvilgiu [Britanijoje rinkimai 
nevyks, laikantis nuostatos, kad šalis kovo pabaigoje paliks 
Europos Sąjungą], kuriuose, mano manymu, jie galėtų vai-
dinti svarbų vaidmenį. Ir tuo pat metu manau, kad mes visi 
turėtume vykdyti rinkimų kampaniją Jungtinėje Karalystėje, 
taip parodydami, kodėl rinkimai į Europos Parlamentą yra 
ypač reikšmingi taip pat ir Jungtinei Karalystei.

Jei gili Europos Sąjungos krizė, kuri yra ne tik vidinė, 
bet ir liečianti užsienio politiką, nebus išspręsta, bijau, kad 
stebėsime, kaip padėtis blogėja toliau. Tad vietoj paprasto 
„Lexit“ sprendimo, manau, mums reikia daugiau transnacio-
nalinės politikos, t. y. ne vien tik tarptautinės (tarp tautų), bet 
ir transnacionalinės politikos. Turime judėti anapus tautinės 
valstybės. 

– „Brexit“ ir gilets jaunes protestai leido žmonėms, kurie 
nedominuoja antraštėse, būti išgirstiems. Bet nors Pamela 
ir anksčiau yra dalyvavusi politiniame aktyvizme, kai kurie 
medijų atstovai buvo nustebę, kad ji išreiškė savo nuomonę 
šiais klausimais. Kodėl, jūsų nuomone, taip yra?

S. H.: Mane stebina tik tai, kad kažkas tuo stebisi: juk ji ne 
pirmus metus aktyviai dalyvauja įvairiose kampanijose ar-
ba lanko žemės drebėjimų nuniokotas vietas. Žinoma, galiu 
suprasti, kad žmonės vis dar sieja Pamelą su „Gelbėtojais“ 
ar „Playboy“ ir kad dėl to jie gali būti nustebę, jog ji turi 
nuomonę apie „Brexit“ ar geltonąsias liemenes, tačiau argi 
būtent tai ir nėra visas grožis?

Jei „Gelbėtojai“ – televizijos serialas, kurį kas savaitę žiū-
rėjo 1,1 milijardo žmonių 148 valstybėse, – suteikė Pamelai 
platformą išsakyti savo nuomonę ir ne tik komentuoti, bet ir 
įsikišti į pasibaisėtiną šios dienos politinį kraštovaizdį, tuo-
met turime tuo pasinaudoti.

Vis dar pamenu, kaip praėjusio amžiaus paskutiniame de-
šimtmetyje, Jugoslavijos karo metu, mudu su seserimi žiū-
rėjome „Gelbėtojus“ ir kaip televizija mums, vaikams šalies, 
kuri mūsų akyse skilo į gabalus, dažnai reiškė galimybę pa-
bėgti į galimą ir trokštamą ateitį. 

„Gelbėtojų“ atveju tai buvo alternatyvi „laimingo dešimto-
jo dešimtmečio“ realybė: dabar, kai „tikrovėje egzistuojantis 
socializmas“ buvo baigtas reikalas, mes buvome pakeliui į 
„tikrovėje egzistuojantį kapitalizmą“. Žinoma, „Gelbėtojai“ 
buvo pilni ryklių, serijinių žudikų, žemės drebėjimų, tačiau 
vaikams iš Jugoslavijos Mičo Bakenono (Davido Hassel-
hoffo) ir Si Džei (Pamelos Anderson) gelbėtojų darbas, kurį 
jie dirbo gražioje Kalifornijos pakrantėje, įkūnijo „istorijos 
pabaigą“.

Žinoma, būdami vaikais, nežinojome, ką reiškė „istorijos 
pabaiga“, tuo metu dar nežinojome ir to, kad Pamela, atsi-
tiktinai ar ne, pirmą kartą nusifotografavo „Playboy“ virše-
liui 1989 metais, tuomet, kai Francis Fukuyama parašė savo 
garsiąją esė. Nežinojome ir to, kad pojugoslavinis perėjimas 
nuo komunizmo prie kapitalizmo nepavers šios Europos da-
lies naująja Kalifornija. Ir vis dėlto tarp mano kartos ir dau-
gybės kitų kartų žmonių nėra nė vieno, kuris nebūtų žiūrėjęs 
„Gelbėtojų“. Nėra kultūros be popkultūros.

– Ar manote, kad turite naudoti savo viešumą kaip plat-
formą išsakyti paramą tiems politinio aktyvizmo siekiams, 
kuriuos palaikote?

P. A.: Tokias istorijas girdžiu iš pačių atokiausių Zimbab-
vės vietų. „Gelbėtojai“ buvo žiūrimi palapinėse, apsuptose 
vietinių. Taip pat viso pasaulio pavojingiausiose vietose, 
tarp jų ir Amerikoje. Kitados nesupratome, kad mes į šias 
vietas savotiškai įsiskverbėme – suteikdami „gerojo“ gyve-
nimo svajonių. Paplūdimį. Kaliforniją. Eskapizmą. Aš buvau 
to dalimi. Bet tai duoda man privilegiją ir galimybę išreikšti 
savo nuomonę daugeliu klausimų, kuriais aš tikiu.

Nukelta į p. 16►
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Vestuvės senovės Atėnuose
Šiandien puikiai pažįstame antikos filo-

sofus, jų veikalus, juose keltus metafizinius 
klausimus apie pasaulio prasmę. Anksty-
voji demokratija ir politinės idėjos – neiš-
senkamas pavyzdys šių dienų politikams. 
Tačiau antikos kultūra ne tik didžių vyrų 
pasakytos mintys, kurias kartojame iš kar-
tos į kartą, ne tik Platono ir Aristotelio dar-
bai, jau tiek kartų cituoti. Antika toli gražu 
ne tik religija ir prašmatnios šventyklos. 
Tai ir tamsūs urvai, kuriuose buvo atlieka-
mos mistinės apeigos, iki šių dienų mums 
gerai nesuprantamos. Antika – ne tik tobulo 
grožio pavyzdys ir idealas, bet ir beskony-
bė, spalvų maišymas ir polichromija. Seno-
vės pasaulio žmonės – ne tik ištvirkautojai, 
puotautojai, bet ir paprasti žmonės, turintys 
savą laisvalaikio praleidimo būdą, savas 
tradicijas. Antika – tai ir paprastų žmonių 
kasdienybė, jų problemos, viltys ir išgyve-
nimai. Tokią antikos istoriją daug sunkiau 
atkurti, bet būtent ši kasdienybės istorija 
mums padeda prisijaukinti antikos kultūrą ir pažinti daugiau 
nei prieš du tūkstančius metų gyvenusius žmones, kurie, 
kaip ir mes, mylėjo ir nekentė. Norėtųsi atskleisti ne tik anti-
kos kultūros grožį ir idealumą, bet ir jos savitumą pasakojant 
apie senovės graikų gyvenimą. 

Šiandien dviejų žmonių sąjunga gali būti švenčiama įvai-
riais būdais, tačiau kai kurios tradicijos išlieka tos pačios: 
balta nuotakos suknelė, pirmasis jaunųjų šokis ar balandžių 
paleidimas į laisvę. Tai maži ritualai, kuriuos vieni bando 
išsaugoti, o kiti ignoruoja, teigdami, kad visa tai atgyvena. 
Vestuvės senovės pasaulyje buvo švenčiamos atliekant įvai-
rius ritualus, turinčius religinę reikšmę. Kaip ir dabar, tada 
vestuvės buvo labai svarbi diena jauno žmogaus gyvenime. 
Susikoncentruosime į klasikinio Atėnų miesto pavyzdį, ana-
lizuodami senovės graikų vestuves. Tad kaip buvo šven-
čiamos vestuvės senovės Graikijoje, kokie pasiruošimai, 
ritualai buvo atliekami? 

Senovės Graikijoje vedybos buvo susitarimas tarp dviejų 
šeimų, kur šeimos tėvas imdavosi derybų. Senovės graikų 
kalboje vartojamas terminas gamos norint išreikšti poros fi-
zinę sąjungą ir vedybų šventę. Tai nebuvo religinė ceremo-
nija, kokią šiandien pažįstame, tačiau religiniai ritualai buvo 
labai svarbūs norint sutuokti du jaunus žmones. Klasikiniuo-
se Atėnuose nebuvo aptikta oficialių įrašų apie vedybas. O 
graikiškajame Egipte randame vedybų sutartis, sudarytas 
helenistiniu laikotarpiu. Tai vienintelės sutartys, galinčios 
atskleisti vedybų detales, kurios dažniausiai susijusios su 
merginos kraičiu. 

Jaunikio buvo pradedama ieškoti vos pasirodžius pirmie-
siems merginos brandos požymiams. Aristotelis teigia, kad 
geriausias laikas ištekinti merginą – kai sulaukia aštuonio-
likos metų. O vaikinai neskubėdavo ieškoti žmonos. Visų 
pirma jaunieji miesto piliečiai turėdavo atlikti karinę efebų 
tarnybą, dalyvauti kovoje ir tik tada dairytis nuotakos. Tad 
vyrai vesdavo sulaukę maždaug trisdešimties metų. Vyro 
parinkimas dukrai kartais galėjo būti gan sudėtinga užduo-
tis. Nerandant tinkamo kandidato buvo galima kreiptis į iš-
tekintoją arba apvesdintoją, graikiškai vadintą promnestria. 
Tokia specialybė egzistavo Atėnuose klasikiniu laikotarpiu. 
Jos atstovų užduotis buvo siūlyti tinkamus pretendentus ir 
tarpininkauti derybose tarp dviejų šeimų. Vestuvių data bu-
vo paskiriama pagal mėnulio fazes, geriausias laikas buvo 
pilnėjantis arba pilnas mėnulis. Gamelijono mėnuo, ėjęs po 
žiemos lygiadienio, buvo vestuvių mėnuo. Vestuvės vyk-
davo būtent šį mėnesį dėl paprastos 
praktinės priežasties: visuomenėje, kur 
žemdirbystė užėmė svarbią vietą, žie-
mos laikotarpiu likdavo daug laisvo 
laiko, kurį buvo galima praleisti šven-
čiant vestuves. Kiekvienas jaunikis ti-
kėjosi gauti nekaltą nuotaką, tačiau šis 
reikalavimas nebuvo pernelyg griežtas. 
Iki šių dienų neišliko užfiksuoto kokio 
nors skandalo dėl to, kad nuotaka ne-
buvo nekalta.

Vestuvės trukdavo kelias dienas. Ga-
lime skirti tris vestuvių etapus: priešve-
dybiniai ritualai, vestuvių šventimas ir 
povedybiniai ritualai. Priešvedybiniai 
ritualai gan plačiai aprašyti rašytiniuo-
se šaltiniuose. Vienas jų – vadinama-
sis perėjimo ritualas, jaunos merginos 
virsmas ištekėjusia moterimi. Šio ri-
tualo metu buvo aukojama dievams 
jiems skirtoje šventykloje. Labiausiai 

paplitusi auka buvo plaukų sruoga. Rei-
kia paminėti, kad plaukų sruogos galėjo 
būti aukojamos ir nebūtinai vestuvinių 
ritualų kontekste. Tarkim, jaunas vaiki-
nas, prieš stodamas į fratriją, aukodavo 
plaukų sruogą Artemidei arba Hermiui. 
Ši auka simbolizavo lytinį subrendi-
mą, kuris merginoms asocijuojasi su 
santuoka, o vaikinams su stojimu į fra-
triją. Plaukų sruoga turi svarbią reikš-
mę, nes paaukojama dalis savęs. Vietoj 
plaukų sruogos merginos galėjo aukoti 
diržą. Diržas senovės Graikijoje turėjo 
simbolinę erotinę reikšmę, jo atrišimas 
reiškė nekaltybės praradimą, todėl grai-
kės aukodavo nekaltybės diržą prieš iš-
tekėdamos. Žaislai taip pat galėjo būti 
aukojami, simboliškai išreiškiant jau-
nuolio tapsmą suaugusiu. 

Priešvedybinės aukos buvo aukoja-
mos nekaltoms deivėms Artemidei ar-
ba Atėnei. Abi deivės niekada nebuvo 

susituokusios ir akylai saugojo savo nekaltybę, tačiau auka 
šioms deivėms galėjo turėti skirtingas reikšmes. Artemidė – 
jaunų, nekaltų merginų globėja, bet kartu ir nėščių moterų, 
gimdyvių saugotoja, todėl merginos auka Artemidei galėjo 
asocijuotis su vaisingumo ir apsaugos prašymu būsimo gim-
dymo metu. Auka, skirta Atėnei, turėjo asocijuotis su civi-
line santuokos reikšme, juk santuokos tikslas – pagausinti 
miesto piliečių gretas. Visa graikų santuokos esmė – susi-
laukti teisėtų vaikų. Prieš vestuves aukos buvo atliekamos 
merginų, vaikinai tokio pobūdžio aukas atlikdavo prieš sto-
dami į fratriją ar efebiją. Tik vedęs vyras 
buvo laikomas visaverčiu miesto pilie-
čiu. Platonas savo utopinėje valstybėje 
norėjo skirti baudą visiems vyrams, ku-
rie nebuvo susituokę sulaukę trisdešimt 
penkerių metų. Klasikinėje Graikijoje 
sunku rasti garbingų viengungių vyrų, 
išskyrus keletą marginalų, tokių kaip 
Diogenas. Visi miesto piliečiai buvo lyg 
užprogramuoti vedyboms. 

Po aukojimo buvo atliekamas kitas 
svarbus ritualas – lutroforija, arba jau-
nųjų apsiprausimas. Prausimasis grai-
kams turėjo svarbią ritualinę prasmę, 
tai atsiskyrimo ritualas, kurio metu nu-
plaunamos buvusio gyvenimo dėmės. 
Lutroforija – tai ir vaisingumo ritualas, 
nes vanduo apvaisina žemę. Klasiki-
niu laikotarpiu vanduo buvo atnešamas 
iš tam skirto šaltinio, o šis nešimas bu-
vo atliekamas dar netekėjusių merginų. 
Vandens nešimo scenas galime pamatyti 
antikinių vazų ikonografijoje, jas atpažįstame iš tam skirtų 
vazų – lutroforų.

Vestuvių dieną jaunoji buvo pergabenama iš tėvų namų 
į vyro namus. Vestuvių rytą vykdavo pasirengimas šventei: 
ruošiamas maistas, rengiami jaunieji, dekoruojami namai, 
ruošiama vedybinė lova. Jaunosios aprengimas, jos sušuka-
vimas, kvėpinimas, papuošalų kabinimas buvo svarbus ri-
tualas. Tai ypatingas momentas merginos gyvenime, rūbai, 
kuriais jaunoji apvelkama, – tai moters rūbai, nebe mergai-
tės. Kaip ir visos graikės moterys, jaunoji dėvėjo chitoną arba 
tuniką, suveržtą per liemenį, ir apsiaustą, kuris gali apgaubti 
ir jaunosios galvą. Ryškiausi nuotakos kostiumo elementai – 

nuometas ir karūna, pagaminta iš me-
talo, tačiau šie elementai ne vien tik 
nuotakos atributai. Merginos seserys, 
draugės, kaimynės dalyvaudavo šiame 
aprengimo rituale. Jaunasis, toks, kokį 
matome pavaizduotą antikinėse vazo-
se, apsivilkęs tik apsiaustą ir užsidėjęs 
lapų vainiką, nupintą dažniausiai iš 
mirtų. 

Atlikus visus pasiruošimo darbus, 
buvo puotaujama, valgoma ir geria-
ma kartu. Jaunųjų šeimos ir svečiai 
dalyvaudavo puotoje, kurią rengdavo 
nuotakos tėvas. Dalijimasis maistu iš-
reikšdavo sąsajas tarp dviejų šeimų, 
svečiai taip pat buvo reikalingi, kad 
reikalui esant galėtų paliudyti apie 
santuoką, nes, kaip minėjome, rašyti-
niai tekstai nebuvo naudojami santuo-
kai patvirtinti. Kartais vestuvių puotos 
būdavo rengiamos šventyklose. Tiek 

vyrai, tiek moterys dalyvaudavo šioje puotoje sėdėdami prie 
skirtingų stalų. Skambėdavo muzika, buvo šokama. Baigus 
valgyti, sudaromas kortežas palydėti nuotaką į naujus namus. 
Ši procesija dažnai aptinkama antikinių vazų ikonografijoje, 
kur nuotaka vaizduojama veidą užsidengusi nuometu. Nuo-
metas šioje ceremonijoje labai svarbus, jis izoliuoja ir ap-
saugo nuotaką procesijos metu, nes tai perėjimo momentas. 
Nuotaka eidavo pėsčia arba važiuodavo vežimu. Be jaunųjų, 
procesijoje dalyvaudavo jų šeimos ir jų aplinkos žmonės. 
Labai svarbūs procesijos elementai deglai, muzika, dainos 
ir šokiai. Šio kortežo tikslas ne tik palydėti jaunąją į naujuo-
sius namus, bet ir „pareklamuoti“ jaunuosius. Tai reiškia, jog 
naują porą reikia parodyti pasauliui, kad visi sužinotų apie 
dviejų šeimų sąjungą, todėl procesijos kelias visada eidavo 
per agorą, turgaus aikštę. 

Procesijai atvykus, jaunieji būdavo pasitinkami jaunojo 
tėvų. Mergina peržengdavo naujų namų slenkstį, tai reiškė 
jos atsiskyrimą nuo savo tėvų. Šis momentas taip pat palydi-
mas įvairių ritualų, vienas jų – anakalupteria, arba jaunosios 
nuometo pakėlimas. Jaunojo tėvai porai duodavo paragauti 
sezamų pyrago, kuris laikomas tipišku senovės graikų ves-
tuvių desertu. Jauniesiems įžengiant į namus, ant jų barstomi 
džiovinti vaisiai. Tai sutikimo ir vaisingumo ritualas, tiesa, 
naujiems vergams įžengiant į namus taip pat buvo atlieka-
mas tokio pat pobūdžio ritualas. Įžengę į namus, jaunieji 
lydimi į thalamos, vedybinį kambarį, kur praleisdavo savo 
pirmąją naktį.

Kitą rytą vestuvių ritualai buvo tęsiami toliau. Turime ne-
daug informacijos apie šiuos ritualus, kai kurie galėjo bū-
ti atliekami namuose, kiti šventyklose, o treti fratrijoje. Po 
vestuvių jaunikis savo fratrijos nariams turėdavo iškelti puo-
tą, kuri buvo vadinama gamelia. Tai buvo suprantama kaip 

aktas, kuriuo oficialiai pripažįstamos 
fratrijos narių vedybos ir tai, kad jie 
pakeitė savo statusą. 

Ar mergina galėjo atsisakyti tekėti? 
Ar ji pati galėjo išsirinkti sutuoktinį? 
Deja, merginos norai čia neturėjo jo-
kios reikšmės. O štai skyrybos buvo 
gana dažnos senovės graikų pasaulyje, 
labai dažnai nutikdavo, kad įvairaus 
socialinio statuso poros išsiskirdavo 
netrukus po vestuvių. Vyras labai leng-
vai galėdavo pakeisti žmoną, ypač jei 
ji nepagimdydavo palikuonio. Tokiu 
atveju vyras turėdavo grąžinti žmonos 
kraitį. Helenistinio laikotarpio vedybų 
sutartyse minima, kad tik žmona tu-
ri būti ištikima vyrui. Neištikimybės 
atveju moteris galėjo sulaukti finansi-
nės baudos, prarasti kraitį, o santuoka 
būdavo išardoma. Graikijos poliuose, 
jei moteris buvo neištikima teisėtam 
vyrui, greičiausiai pagal įstatymą pora 

buvo priversta nutraukti santykius. Miestas buvo suintere-
suotas, kad moteris būtų ištikima vyrui, jeigu iškildavo abe-
jonė dėl moters ištikimybės, iškildavo abejonė ir dėl vaikų 
teisėtumo, ar jie gali būti teisėtais miestiečiais. Tam, kad 
būtų išvengta bet kokios rizikos, Atėnuose, kaip ir Romoje, 
pora buvo priversta nutraukti santuoką. 

Rašytiniai šaltiniai pasakoja apie bausmes, skirtas neišti-
kimoms atėniečių žmonoms. Apolodoras rašo, kad Atėnuose 
būta įstatymo, pagal kurį neištikima moteris neturėjo teisės 
eiti į viešas religines ceremonijas, jei ji būtų atėjusi į šias 
ceremonijas, jai galima skirti bet kokią bausmę, išskyrus 
mirties. Neištikimybės atveju moteris pašalinama tiek iš 
privataus, tiek iš viešo gyvenimo. O vedęs vyras nebuvo 
supančiotas ištikimybės pančiais, pasak Apolodoro, „savo 
malonumams patenkinti turime kurtizanes, kasdieniams po-
reikiams – suguloves, o teisėtiems vaikams ir namų židiniui 
saugoti turime žmonas“. Nors ši citata nėra taisyklė, apibū-
dinanti kiekvieno graiko gyvenimą, nes šioms moterims iš-
laikyti reikėtų nemenko turto, tačiau ji parodo, kad žmona 
skirta giminei pratęsti. 

Kartais senovės graikę vadiname amžina paaugle, nes ne-
galėjo pati priimti sprendimų. Renkantis gyvenimo partnerį 
už ją nuspręsdavo tėvas, brolis ar kitas vyriškosios lyties glo-
bėjas. Ištekėjus už ją sprendimus priimdavo vyras. Vestuvės 
jaunos merginos gyvenime buvo vienas svarbiausių įvykių, 
po jų – vaiko gimimas. Šiame svarbiame gyvenimo etape 
religiniai ritualai lydėjo jaunus žmones, nors dviejų žmonių 
sąjungos sutvirtinimas ir nebuvo religinė ceremonija. 

– VilMa loSyTĖ –

Nuotraukos iš www.metmuseum.org
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Manon jos vardas
Nutolo viskas: Paryžius, Antilai, Marokas, Himalajai... 

Liko „Harlemo negrų lindynė“ Labdarių gatvėje Vilniuje 
su nesibaigiančiomis gertynėmis, nepagydoma liga, keturi 
penki mėnesiai per metus, praleidžiami Kauno klinikose. 
Humorą pakeitė įniršis ir apmaudas. Meilę – neapykan-
ta visiems ir viskam. Liūnė Janušytė (1909–1965) mirė 
penkiasdešimt penkerių. Kūrybinį kelią pradėjusi ele-
gantiškai, kaip tikra retenybė (moteris humoristė!), bai-
gė niūriais skundais įvairiausioms instancijoms. Tiesa, 
Nikitai Chruščiovui adresuoti raštai apie savo bėdas su 
išsamiais įvairių kontekstų komentarais – irgi ne toks jau 
paprastas ar dažnas faktelis. L. Janušytei, anot Vaižganto, 
tikrai humoristo skreplelis gamtos buvo mestas. Pati ji 
autobiografijoje provokuojamai ir bravūriškai varijavo 
„Liucipieriaus pakrapijimo“ motyvą. 

I 

Je ne suis pas mauvaise, mais souvent on m’accuse 
dans ma famille d’aimer trop le plaisir... (Nesu bloga aš, 

nors dažnai šeima man prikiša, kad pernelyg pamėgusi 
esu malonumus...)

Iš Jules’io Massenet operos „Manon“ libreto

2003-ieji, matyt, buvo neoficialūs Liūnės Janušytės me-
tai. „Šiaurės Atėnai“ ėmė spausdinti jos „Korektūros klai-
dą“, kuri atrodė kaip gaivus atradimas: Paryžius, lietuviai 
menininkai jame, bohema, lengvai atpažįstami prototipai, 
lyčių stereotipų paneigimas, herojės meilė juodaodžiui. 
Žodžiu – ak. Tų pačių metų vasarą „užsikabinau“ už in-
triguojančio dokumento, saugomo Lietuvos literatūros ir 
meno archyve, – L. Janušytės ir Juozo Miltinio santuokos 
liudijimo (1949 m. sausis). Donatas Banionis, paprašy-
tas prisiminti šį faktą, papasakojo apie L. Janušytės burtų 
seansus bei išsipildžiusias pranašystes, ir medžiaga ėmė 
atrodyti dar pašėlesnė. Tekstas „Sužaista vienadienė Mil-
tinio ir Janušytės santuoka“ pasirodė „Lietuvos žiniose“. 
O kai Solveigos Daugirdaitės pastangomis „Korektūros 
klaida“ buvo išleista pakartotinai (2011), bohemiško-
ji Liūnė sumirgėjo moterų žurnaluose ir kitur. Režisierė 
Agnė Dilytė ėmėsi spektaklio pagal romaną (Kauno ka-
merinis teatras, 2016). Pernai „Korektūros klaidos“ ver-
timas į rusų kalbą paskelbtas lietuvių literatūrai skirtame 
žurnalo „Inostrannaja literatura“ numeryje. Jo sudarytoja 
Marija Čepaitytė sakė, jog atrodo, kad kūrinys parašytas 
šiandien. 

Bet Liūnės portretui, prie kurio tapymo esu prisidėjęs, 
kažko trūko – jaučiau. Ne spalvų, potėpių. Paprastai sa-
koma: ieškojau ir radau. Šiuo atveju – neieškojau ir radau. 
Pasipildė, paaiškėjo, priartėjo tarsi savaime. 

●

Ta fiktyvi santuoka reikalingesnė buvo J. Miltiniui. 
Pokariu ir kiek vėliau per teroristinę sovietų valstybę ri-
tosi bent kelios kampanijos prieš viengungius. Bijodami 
represijas galinčio užtraukti įtarimų šešėlio, kurti šeimų 
neplanavę vyrai suskato ieškotis porų. Kas nesusirado ar 
vis tiek nepanoro tuoktis, atsidūrė ir už grotų. Regis, tai 
dar netyrinėtas reikalas. 

Tačiau kai aktorė Ona Konkulevičiūtė (Banionienė) pa-
juokavo: jeigu Liūnė „pasigaus vaiką“, J. Miltiniui reikė-
sią jį auginti ir išlaikyti, tasai sunerimo ne juokais.

●
 
Žinia apie L. Janušytės Paryžiaus romaną su juodaodžiu 

ir jo detalės tuometį Kauną apskriejo dar prieš pasirodant 
„Korektūros klaidai“. Vilnijo apkalbos ir pasipiktinimas. 
Bet atsiverskime Alės Sidabraitės (Elenos Žalinkevičai-
tės-Petrauskienės; beje, irgi mokėjusios burti) eilėraščių 
rinkinį „Eskizai“ ir perskaitykime dar 1926 m. parašytą 
kūrinėlį apie erotines moters fantazijas (antras knygos 
skyrius taip ir vadinasi – „Erotica“): „Mažytis negre iš 
salos Tayti, / Daugiau tavęs neteks man pamatyti. / Ugnis 
negęsta sieloj sužeistoje / Aistria mintim tave tebemyluo-
ju. // Nėr galios praeitį pavyti... / Žaisme geismų svajonės 
išdraikytos. / Tu raudi vienumoj salos Tayti, / O aš čionai 
tavęs ilgiuos, mažyti!“ Juodaodis – archetipinė baltaodžių 
moterų fantazija; tą ir šiandien patvirtins ne tik populia-
riosios žiniasklaidos tekstai. Ir dar: cituotas eilėraštis – 
tarsi pranašingas Liūnės atvejo nusakymas. 

Marija Cvirkienė, anų dienų Paryžiuje liudininkė, į vis-
ką pažvelgė dailininkės akimis: „Liūnė Janušytė atsiveda 
tamsiaveidį pasakiško grožio jaunuolį, kilusį iš Antilų sa-
lų. Jis įsimylėjęs tą baltą riestanosiukę. Matyt, kontrastai 
traukia.“ 

Teisybė ar pagražinimai, ne visai aišku, bet drauge su 
žmona povestuvinėn kelionėn į Paryžių atvykęs Petras 
Cvirka neva ieškojęs kontaktų su dideliais, „pažangiais“ 
tenykščiais rašytojais, prašęs Liūnės supažindinti. Bet 
M. Cvirkienės atvirumas teigia ką kita: „Nepamenu, ar 
ta pažintis įvyko, atrodo, Liūnės galvelė buvo kuo kitu 
užimta. Jai netrūko vaizduotės. Svajojo apie Maroką.“ 

„Pažangūs“ rašytojai? Liūnės Paryžiaus laimėjimų są-
raše – kitoks tipažas, dar vienas pasakiško grožio jaunuo-
lis, atletiškas italas, sportininkas, čempionas, fašistinės 
organizacijos narys, prisiekinėjęs negalįs gyventi be savo 
„šventosios Liucijos“, drauge su ja, laisvamanio dukra, 
statęs žvakutę bažnyčioje (intencija – bendra ateitis), 
esančioje netoli viešbučio, kuriame Liūnė buvo apsisto-
jusi. Garsiajame Lotynų kvartale. 

Ir Kaune Liūnei netrūko entuziastingų gerbėjų: rašyto-
jų, žurnalistų, dailininkų. Ir Kaune ji garsėjo padūkusiu 
gyvenimo būdu. Jonas Aistis atsiminimų knygoje „Apie 
laiką ir žmones“ (1954) aprašo tokią situaciją: „Buvo 
Ukmergėje literatūros vakaras. Nuvažiavom, atskaitėm ir 
manėm nakvoti, bet Liūnė Janušytė per anksti ant kamščio 
užmynė ir šokių salėje ji sau viena pradėjo naują literatū-
ros vakarą. Binkiui tai nepatiko. Išsikvietė jis ją į korido-
rių ir, žodžių medvilnėn nevyniodamas, pasakė jai tiesą į 
akis, tai yra, kad girta kaip vežikas, kad šiokia ir tokia, ir 
taip toliau. Bet ta, ar alkoholio, ar garbės apsvaiginta, jam 
atkirto: „Aš ne maža mergaitė, o tu man ne tėvas, ir kas 
tau darbo – darau, ką noriu.“ Binkis pasikvietė mane ir 
Miškinį ir sako: „Negaliu žiūrėt į tą paleistuvę – važiuojam 
namo!“ [...] Ir išvažiavom.“ 

 
II 

Nous irons à Paris. (Važiuosim į Paryžių mes.)

Antanas Venclova Liūnę pavadino didžiausia Paryžiaus 
patriote. Ji, „paryžietė“, supažindino jį su šiuo didmies-
čiu: išmokė naudotis metro, paaiškino, kokį vyną gerti 
(pigų ir gerą, o ne brangų ir niekam tikusį), kokias ci-
garetes rūkyti („Gitanes“), kurias Luvro sales būtina ap-
lankyti, o į kurias neverta galvos kišti. Kliuni muziejuje 
šaipydamasi rodė nekaltybės diržus. „Kitame muziejuje 
vėl rodė knygą, įrištą kažkokios aristokratės oda.“ (Tai 
Karnavalė, Paryžiaus miesto istorijos, muziejaus ekspo-
natas, iki širdies gelmių sukrėtęs Salomėją Nėrį, kuri dar 

ilgai jo negalėjo pamiršti.) Liūnė Paryžiuje – džiugiai raš-
kanti akimirkas. 

Valentinas Gustainis, grįžęs iš sovietinių lagerių, parašė 
prisiminimų ir į L. Janušytę pažvelgė kitokiu rakursu. Pa-
ryžiuje jis yra dirbęs kaip „Lietuvos aido“ specialusis ko-
respondentas. Paryžietė L. Janušytė V. Gustainio akimis: 
apsirengusi aptriušusiais drabužiais (to meto nuotraukos 
leistų ginčytis), gyvenanti aptriušusiame viešbutyje (beje, 
tame pačiame, kuriame anksčiau buvo apsistojęs pats 
V. Gustainis), laiką stumianti kavinėje ir nė kiek nesi-
dominti Paryžiaus kultūros lobiais, nesilankiusi jokiame 
muziejuje. Lietuvos valstybės stipendiją iššvaisčiusi ne-
dovanotinai neapdairiai ir į tėvynę grąžinta valdiškomis 
lėšomis, talkinant Lietuvos pasiuntinybės tarnautojams. 
Pasiuntinybės, į kurią L. Janušytė sykį provokuodama 
buvo nuėjusi su atlape įsegta raudona žvaigžde. (Šis žygis 
buvo palaikytas piktybinės P. Cvirkos įtakos išraiška.)

Sovietmečiu, rašydama atsiminimus apie P. Cvirką ir 
S. Nėrį, Liūnė pasirinko dar kitokią strategiją. Romantiš-
kąjį savo gyvenimo laikotarpį meilės mieste nupiešė juo-
džiausiomis spalvomis. Į tai dėmesį atkreipė jau S. Nėries 
metraštininkas Viktoras Alekna. Viskas ten buvę šlykštu, 
slogu, koktu. Lotynų kvartalas – tamsių, dvokiančių gat-
velių pinklus rezginys, aptekęs šunvotėm (to meto nuo-
traukos leistų ginčytis). „Lotynų kvartalas“ – tai skamba 
romantiškai tik sočių buržuazinių rašeivų popieriniame 
pliauškale“, – rašė ji, jau sovietinės literatūros kūrėja. 

Kas čia – prisitaikymo strategija ar bepalūžtančios mo-
ters apmaudas? 

 
III

Ne suis-je plus moi? N’ai-je plus mon nom? (Ar aš – 
jau nebe aš? Ar jau nebe savu vardu aš vadinuosi?) 

Po karo, užsivėrus sienoms, nusileidus geležinei uždan-
gai, L. Janušytė pradėjo naują etapą. Įniko kurti vaikams. 
1948 m. pasirodė apysaka „Pirmosios dienos“. Recen-
ziją rašiusi Aldona Liobytė kūrinį įvertino itin kritiškai. 
O kaip dar galima buvo įvertinti pagal primityviausius 
socrealizmo modelius sukurptą veikalą? (Kaip taip grei-
tai L. Janušytė jais persiėmė?) Sovietinės propagandos 
ruporui „Tiesai“ A. Liobytės tekstas netiko. Jo likimą 
sprendęs Juozas Macevičius ant rankraščio užrašė: per-
dėm neigiama, parašyta „Naujosios Romuvos“ stiliumi, 
nespausdintina. 

Matyt, ne šiaip sau 1950 m. pasirodžiusioje dar vieno-
je L. Janušytės apysakoje „Žalioji šeima“ (apie pionie-
rius ir jiems kenkiančius naujojo gyvenimo priešininkus 
„kraugerius“ kunigus) atsirado herojė, pavarde Liobytė, 
ir buvo ji... komjaunuolė aktyvistė, jaunųjų mičiurininkų 
įkvėpėja. Mažytis moteriškas kerštas „tyliajai rezistentei“ 
A. Liobytei.

Toliau – muzikinė pjesytė iš pionierių gyvenimo „Mes 
ne du ir ne trys“ (1951 m. knygelė). Muziką parašė pa-
nevėžietis kompozitorius Antanas Belazaras. Maždaug 
tuo metu jiems abiem užsakyta sukurti pirmąją lietuvišką 
operetę / muzikinę komediją („Auksinės marios“ Kauno 
muzikiniame teatre pastatytos 1955 m.). Libretistei L. Ja-
nušytei sekėsi ne per geriausiai, jai „priskirtas“ bendra-
autoris Jonas Mackonis. (Vėliau L. Janušytė įvairioms 
valdžios instancijoms skundėsi, kad šiam atiteko per di-
delė honoraro dalis; jos skundų era jau buvo prasidėjusi.) 
Verta prisiminti, kaip „žvaliai“ skamba šio opuso siužeto 
santrauka:

„Gegužės Pirmosios“ kolūkio brigadininkas Bronius 
myli to paties kolūkio brigadininkę Oną, tačiau jos tėvas, 
„iš pašaukimo“ piršlys, nori išpiršti savo dukterį į kaimą 
atvykusiam rajoninio laikraščio korespondentui. Onos 
tėvą, mėgstantį išgerti kolūkio laiškininką Kripą, nori 
panaudoti savo tikslams tarybinio gyvenimo priešinin-
kai – buvęs buožė Bružinskas ir davatka Klotilda, tačiau 
jiems tai nepavyksta. Supratęs jų niekšiškus planus, Kri-
pas prisipažįsta kaltas, atitaiso santykius su kolūkiečiais 
ir įsijungia į visuomeninį darbą. Derliaus šventė baigiasi 
vestuvėmis: Bronius veda Oną, o kolūkio pirmininkas Jo-
nis – kombainininkę Aldoną. 

Muzikos vertintojai atkreipė dėmesį, kad į partitūrą la-
bai gražiai suausti lietuvių liaudies dainų motyvai. Ben-
dras rašytojos ir kompozitoriaus darbas buvo besužlungąs: 

liucija, liūnė, liūnečka. lietuvos literatūros ir meno archyvo 
nuotrauka 
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Sovietmetis kaip nutylėjimų, nutildymų ir baimės istorija
Ketvirtį amžiaus mes smerkėme komunizmą su vis dides-
niu įkarščiu. [...] Gilesniame lygmenyje istoriškai egzis-
tavusio komunizmo smerkimas buvo iškreiptas bet kokio 

socialinio reikalavimo smerkimu. Nori didesnio atlygini-
mo? Esi komunistas. Nori geresnių viešųjų paslaugų? Nori 
apmokestinti turtinguosius ir palengvinti naštą smulkiems 
gamintojams ir darbuotojams? Esi komunistas ir užmušei 

mano senelius.

Costi Rogozanu, „Ritualinis komunizmo smerkimas ir 
kur prasideda kairės reforma“

Šiuo atveju turiu leisti tylai pačiai būti iškalbingai. 

Michel-Rolph Trouillot, „Praeities nutildymas: galia ir 
istorijos produkcija“

Nugalėtojų istorija

Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų Europos šalyse, komu-
nizmui vis neleidžiama susivynioti kur po kriaukle 

anoniminiame Žirmūnų bute ir užmigti amžinu miegu. 
Mokytojų streikas ar protestas prieš Darbo kodeksą, kas 
nors reikalauja daugiau valstybės kontrolės ar yra prieš 
valstybę nusistatęs – ir per dieną kitą sovietmetis, jo bro-
lis komunizmas ar draugas Marxas jau kelia savo žmog-
žudiškas galvas dienraščių puslapiuose. Tačiau iš arčiau 
pažvelgus į šias dažnai kompleksiškumu telefonų knygos 
įrašams prilygstančias ištaras tampa akivaizdu, kad jų au-
toriams pati sovietinė praeitis ir tos praeities atstovai ne-
labai terūpi. Dažniausiai šia istorija naudojamasi tik kaip 
dingstimi pakalbėti apie ką kita – lietuvių tautos vienybę, 
laisvosios rinkos šlovę, pakeiksnoti tingius homo sovieti-
cus ar pasibėdoti dėl Rusijos invazijos grėsmės. Iš šių pasi-
sakymų besiformuojančio viešosios sovietmečio istorijos 
koliažo įtrūkiuose spengia tyla, nutylėjimai ir nutildymai. 
Tai ne visai pasakotojų kaltė: kiekviena prasmę turinti is-
torija, ar ji būtų porinama prie laužo ar iš politiko tribūnos, 
sovietiniais metais regzta apie nepriklausomos Lietuvos 
tarpukarį ar šiandien pasakojama apie sovietinį laikotarpį, 
kažką nutyli, kažką palieka paraštėse. Tačiau sovietmečio 
istorijos nutylėjimai yra itin iškalbingi. Ir vienas patikrintų 
būdų aiškiau juos išgirsti yra iš arčiau pažvelgti į pasako-
toją, jo kontekstą ir pasakojimo tikslus.

Lietuvoje šie tikslai vargiai stebinantys ar novatoriški, 
labiau XIX amžiaus tautų kūrimusi atsiduodantys. Štai 
pastarąją Gedulo ir vilties dieną savo neilgoje kalboje 
Dalia Grybauskaitė tikino, kad sovietmečio genocido ir 
represijų suvokimas yra „mūsų savasties dalis, be kurios 
neįmanoma suvokti mūsų šalies“. Šis apgaulingai trumpas 
ir paprastas sakinys liudija daug. Kad sovietmetis mūsų 
viešojoje istorijoje nepažinus kitaip nei genocidas ir repre-
sijos. Kad šitaip ir tik šitaip suvoktino sovietmečio papras-
čiausiai negalime atskirti nuo aršaus šiandienos politinio 
antikomunizmo ar antisocializmo. Sakinys yra liudininkas 
ir senos lietuviškos tradicijos traktuoti istoriją, sovietme-
čio ar kito laikotarpio, kaip tautinės tapatybės konstravi-
mo tarnaitę, tarsi tai būtų savaime suprantamas dalykas. 
Galiausiai jis n-tąjį kartą patvirtina, kad kalbėjimą apie 
sovietmetį rėminantis antikomunizmas yra neatskiriama 
atkurtosios Lietuvos tautinio projekto dalis. To paties, ku-
riame šalyje tvyrančios kultūrinės, socialinės ir ekonomi-
nės įtampos dangstomos vieningos tautos, išsiveržusios iš 
Stalino gniaužtų, vaizdiniu. Anachronizmas ne autorės.

Kolonializmo, lyčių, darbo ir net Sovietų Sąjungos is-
torikams gerai žinoma, kad ne visos grupės turi tolygų 
priėjimą prie savų istorinių naratyvų kūrimo ir viešinimo. 
Ir čia glūdi vienas skambiausių sovietmečio istorijos nu-
tylėjimų: viena ar kita prezidentės kalbos parafrazė jau 
yra tarta tūkstančius kartų nepriklausomos Lietuvos po-
litinio ar kultūrinio elito atstovų, verslininkų, kultūriniu 
kapitalu atlygintų disidentų ir tų, kurie pastarųjų skau-
džias aukas kažkodėl prisiėmė už savas. Vis aršėjantis 
antikomunizmas yra vienas po Sovietų Sąjungos griūties 
susiformavusių valstybių ir jas progreso keliu vedančių 
valdančiųjų legitimacijos būdų, o remiantis juo kurpia-
ma dominuojanti sovietmečio istorijos versija priklauso 
pirmiausia pereinamojo laikotarpio nugalėtojams. Gal 
todėl kalbant apie sovietmetį vis pasitelkiama nutąsyta 
„šmėklos“ metafora: šmėklos juk nepažinios, baugios ir 
itin parankios baudžiant ir disciplinuojant nepaklusnius 
vaikus. Atitinkami ir jų kultivuojami nutylėjimai – ten-
dencingai subanalinantys praėjusius gyvenimus, ištrinan-
tys ištisus praeities plotus, atkakliai tildantys tuos, kurie 
sovietmetyje drįsta įžvelgti ne vien terorą ir absurdą.

Nutylėjimai

tyla mūsų antikomunistinėse sovietmečio istorijose 
formuojama įvairiausiais būdais. Vienas populia-

resnių yra subanalinimas. Pastebėjote, kad absoliuti dau-
guma atgarsio viešojoje erdvėje sulaukiančių diskusijų 
sovietmečio tema sukasi apie vieno ar kito žinomesnio 
asmens atsakomybę „kolaboruojant“ su sovietiniu reži-
mu? Mūsų laikams itin mielas radikalus metodologinis 
individualizmas, visa ką paaiškinantis asmenine subjekto 
motyvacija ar jos stygiumi, leidžia ne tik ignoruoti soviet-
mečiu egzistavusių socialinių grupių istorijas (žinia, ne 
tik niekšai nomenklatūrininkai ir prismaugti intelektualai 
Sovietų Lietuvoje dienas leido), bet ir pavienių rašytojų 
ir poečių pasirinkimų spektrą supaprastinti iki imperaty-
vo vadovautis po 1990-ųjų įsitvirtinusia nepriklausomos 
tautinės valstybės idėja. Gerai bent tai, kad šios diskusi-
jos visuomet itin jaudinančios ir spalvingos: kas nors vis 
paskelbiamas tautos išdaviku, desertui vis pasiūloma su 
trenksmu nuversti Cvirkos paminklą.

Kitais atvejais galima ištrinti ištisus gyvenimo soviet-
mečiu aspektus ar laikotarpius. Štai Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija (SADM) nusprendė paminėti valsty-
bingumo 100-metį savo tinklalapyje paskelbdama soci-
alinės apsaugos sistemos raidos Lietuvoje apžvalgą. Šis 
neilgas populiariai pateiktas pasakojimas iliustruotas 
laiko juosta, kurios viduryje žioji didelė tylos bedugnė: 
atrodo, kad tarp 1933 ir 1990 metų socialinės apsaugos 
ir darbo santykių reguliavimo srityse nevyko absoliučiai 
nieko. Nieko nevyko valstybėje, kurioje socialinė apsauga 
ir darbininkų teisių gynimas buvo vienas esminių valdy-
mo legitimacijos būdų. Žinoma, tikriausiai nė patys SADM 
metraštininkai nemano, kad nieko nevyko. Tikėtina ir tai, 
kad ignoravimas to gyvenimo sovietmečiu aspekto, kurį 
šiandien neretas į diskursines paraštes ištremtas „nostalgi-
kas“ vertina kaip galbūt teigiamą, tėra šalutinis produktas 
kito įsitikinimo: kad svarbiais ir paminėjimo vertais lai-
kytini tik tie įvykiai, sprendimai ir įstatymai, kurie buvo 
priimti teisiškai ir politiškai nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tebūnie. Bet kodėl tada švenčiame Lietuvos 100-metį, o 
ne 50-metį?..

Dažnai šie mūsų dabarties apibrėžti istoriniai nutylė-
jimai prasiskverbia iki pat gyvenusių ir tebegyvenančių 
sąmonės. Ar dar prisimenate „pilietinės visuomenės“ ug-
dymo karštinę? Jos pagrindas buvo įsitikinimas, kad post-
socialistinių valstybių gyventojai yra iš esmės suluošinti 
iš viršaus nuleisto sovietinio ar kito „komunizmo“ ir dėl 
to nepajėgūs įsitraukti į bet kokias visuomeninės ar politi-
nės organizacijos formas. Žvelgiant per liberaliai suvoktą 
pilietinės visuomenės sampratos prizmę, taip ir atrodo. 
Kaip skelbia Pilietinės visuomenės institutas – cituodamas 
libertarą Nigelą Ashfordą – valstybė (nujaučiame, kuri) 
pilietinę tvarką pavertė griuvėsiais. Šiandienės sovietme-
čio interpretacijos grindžiamos politikos moksluose nusi-
stovėjusia nuostata, kad toji pilietinė tvarka įmanoma tik 
individualizmu grįstoje visuomeninėje sąrangoje, laisvos 
individų asociacijos, „spontaniško ir žmogiško veiksmo“, 
rinkos ekonomikos viršenybės prieš valstybės interven-
ciją sąlygomis. Kaip šiuo požiūriu vertinti sovietmečiu 
neišvengiamai aptinkamas tarpasmeninės kooperacijos 
formas, iškrentančias už pogrindinio nacionalinio ar re-
liginio pasipriešinimo ribų, nenukreiptas tiesiogiai prieš 
sovietinę valstybę, diena iš dienos praktikuotas anonimi-
nio Sovietų Sąjungos piliečio? Pernelyg nesismulkinant, 
galima pasiremti tokiais iki beprasmybės plačiais, tačiau 
vertybinio krūvio nestokojančiais terminais kaip „nemo-
ralu“. Būtent tokie, tyrėjos Ainės Ramonaitės vertinimu, 
buvo blato santykiai: nemoralūs, nes grįsti asmeninės 
naudos siekiu, „solidarūs iš išskaičiavimo“. Viena istori-
nė pamoka čia tikriausiai ta, kad tai, kas buvo nemoralu 
valstybinio socializmo visuomenėje, yra visiškai priim-
tina kapitalistinėje. Kita – kad sovietmetis taip efekty-
viai ištrynė bet kokio veiksnumo (agency) tarp Lietuvos 
gyventojų užuomazgas, jog net įpusėjus nepriklausomos 
Lietuvos trečiąjį dešimtmetį žmonės vis dar negeba orga-
nizuotis „iš apačios“.

Nutildymai

Istoriją nuo fikcijos skiria materialybės: išlikę pastatai, 
popierinių dokumentų krūvos, tiltai, paminklai, buities 

objektai, dienoraščiai. Skiria ir gyvenę bei tebegyvenantys 
žmonės. Neseniai konferencijoje rutininės vyno ir sumuš-
tinių pertraukėlės metu kolega man juokais aiškino, kodėl 

jam istorija mielesnė už sociologiją ar antropologiją: nes 
„dokumentai neatsikalbinėja“. Tačiau viešojoje istorijoje 
ši taisyklė negalioja. Žmonės neišvengiamai tampa itin 
problemiški istorijai, atkakliai įsikibusiai savų nutylėji-
mų. Jie atsikalbinėja, jie prisimena savaip, jie formuoja 
nuomones, kurioms nugalėtojų naratyve nėra vietos. Ne-
gelbėja šiems nostalgikams nei nacionalinių aukų atmi-
nimas, nei individualios laisvės džiaugsmai, nei Rusijos 
grėsmė. Na, bet kai tylos ir nutylėjimų nepakanka, galima 
griebtis nutildymo. Paverčiant neteisingai prisimenančius, 
antropologės Neringos Klumbytės taikliu įvardijimu, nos-
talgiškuoju „kitu“ savos šalies viduje. Traktuojant juos 
kaip, Rūtos Vanagaitės žodžiais, „sergančius nostalgija“. 
Nostalgija, kaip ir chroniškas negebėjimas pilietiškai or-
ganizuotis, yra sąmonės liga. O kalbant apie sovietmečio 
interpretacijas ir prisiminimus, po diagnozės dažnai eina 
subjekto veiksnumo kvestionavimas.

Tiesa, tiesioginiai susitikimai ir lygiaverčiai pokalbiai 
su šiuo „ligoniu“ reti. Dažniau, kaip Vytauto Didžiojo 
universiteto docentės Rasos Baločkaitės pamintijimuose 
apie sovietmečio žavesio klastą, jis pasirodo įsivaizduo-
jamo pašnekovo pavidalu. Pašnekovo, kuris identifikuo-
jamas kaip pabrėžiantis, kad vėlyvuoju sovietmečiu „visi 
turėjo darbus, gaudavo butus, vaikai gerbė mokytojus, ir 
šiaip žmonės nebuvo tokie abejingi ir susvetimėję“. Pa-
prasto tokio, naivoko žmogaus. O toliau viską „iš viršaus“ 
organizavęs sovietinis valstybinis aparatas keiksnojamas 
tokiais pačiais „iš viršaus“ parašytos istorijos metodais. 
Valstybiniai dekretai ir Chruščiovo kalbos tampriais Han-
nah Arendt totalitarizmo teorijos siūlais tiesmukai suri-
šami su pačia sovietmetį išgyvenusio žmogaus sąmone. 
Ne tautinio ar religinio disidento, žinoma – jie, bent jau 
nugalėtojų naratyve, sugebėjo atsilaikyti prieš sovietme-
čio „fiktyviosios realybės“ visur prasiskverbiančią galią. 
Tačiau visi kiti adekvačiai prisiminti tiesiog nepajėgūs. 
Tęsiant mentalinių ir fizinių nepajėgumų metaforas kons-
tatuojama, kad jiems amputuoti jausmai ir atsiminimai. 
Amputuotos galūnės, žinia, ne tik nejaučiamos, bet ir ne-
atauga. Paradoksalu, kad būtent tariamo praeities sąmonės 
pavergimo analize diskredituojama šiandien gyvenančių 
ir sovietmetį vertinančių sąmonė: jų gebėjimas atsiminti, 
atsirinkti informaciją, derinti prieštaringus žodžio laisvės 
stygiaus ir bent minimalaus ekonominio saugumo faktus. 
Savotiškas gaslighting taikymas viešojoje istorijoje: su-
bjektas ne tik verčiamas abejoti savo paties percepcija ar 
atsiminimais, bet ir neigiamas pats jo gebėjimas adekva-
čiai ką nors prisiminti ir vertinti.

Vis dėlto kartais tautiniais nutylėjimais apsiginklavę 
tyrėjai leidžiasi į rizikingą dialogą su sovietmetį prisi-
menančiais ir vertinančiais. Tiesa, rizika kiek švelninama 
atsitveriant iš anksto suformuluotu klausimynu. Šis daž-
niausiai tampa gidu plačiai garsinamuose Rytų Europos 
studijų centro ar Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto politikos mokslų ekspertų tyrimuose. Paprastai 
šiose apklausose istorija pasitelkiama rinkėjų elgesiui 
prognozuoti, propagandos karams kurstyti ar gynybiniam 
patriotizmui ugdyti. Peržvelgus tiek akademiškesnius, 
tiek populiaresnius šių tyrimų rezultatų aprašymus, būtų 
galima diskutuoti apie klausimo „Ar sutinkate su teiginiu, 
kad sovietiniais laikais buvo geriau gyventi nei dabar Lie-
tuvoje?“ prielaidas, pradedant įsitikinimu, kad būta kaž-
kokio vieningo „sovietmečio“, nekitusio laike ar skirtingų 
visuomenės grupių vienodai patirto, baigiant primetimu 
būtinybės pasirinkti „geriau–blogiau“ skalėje. Būtų gali-
ma tikėtis kiek platesnio paaiškinimo, kaip sudarytos tos 
1 500 respondentų imtys ir ką tiksliai jos reprezentuoja. 
Būtų galima klausti, ar pakeitus klausimus šiame tyrime 
nepaaiškėtų, kad pomėgis čeburekams taip pat yra puikus 
rinkėjų elgesio ir prielankumo Rusijai indikatorius, ypač 
palyginus su pirmenybę teikiančiais saulėje nokintiems 
organiškiems pomidorams. Bet tiek jau to ta nuobodulį 
kelianti metodologija. Įdomiau yra tai, kad iš anksto ži-
nomi ne tik klausimai, bet ir atsakymai į juos. Susidūrus 
su vienaip ar kitaip teigiamais sovietmečio vertinimais 
pasirodo, kaip viename 2018 metais duotame Ramonai-
tės interviu, kad žmonės tiesiog „pamiršę“ tai, kas tyrėjai 
puikiai žinoma: sovietmetis buvo pilkas ir baisus. Norin-
tys pridurti ką nors kita akivaizdžiai yra ištikti amnezijos. 
Jai žinoma ir tai, kad šie anoniminiai sovietmečio žmonės 
neturėjo vertybinių gairių, ir tai, kad, praėjus 30 metų po 
valstybinio socializmo pasitraukimo, jie vis dar nemoka 
prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą. 

Nukelta į p. 13 ►
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Eilinis laikas su van Eyckais 
Automobilių virtinė vos stumiasi gatve – kaip kas vakarą 

ilga trumpa kelionė namo. Išskydęs nuo šlapdribos vaizdas 
verčia brauktis nuo akių nesamus voratinklius. Į kūprinan-
čius gatve praeivius geriau nespoksoti – kad žvilgsnis nerei-
kalingai jų nestumtelėtų, jie ir taip sunkiai irias per niaurią 
darganą. Bet rytais šykščioj saulėj jau išnyra atmirkstantys 
rūdžių spalvos žemės lopeliai ir įjuodus pernykštė žaluma, 
pažliugusiam sniege – draugiški kačių ir varnų pėdsakai. 
Viskas bus gerai, o dabar – eilinis laikas. Puiku, kad galim 
pasiskolint tą žodį iš liturginių metų. Nes negi patys imtume 
ir taip paprastai pasakytume? „Kaip gyveni?“ – „Nagi, taip, 
gyvenu eilinį laiką.“ Vadinas, laiką apytamsių, drėgmės, ne-
tylančio kosulio, nedylančio rūpesčio, laiką, matuojamą ner-
vingu termometro stulpelio šokčiojimu ir grėsliais telefono 
skambučiais, sunkėjančiais ligonio žingsniais, trumpėjančia 
kelione nuo lovos. Laiką kantrybės ir nuolankumo. Žmogiš-
ką laiką. Pagal liturginius metus jo du ilgi tarpsniai – nuo 
vieno didžiojo Dievo įsiveržimo savo žmogišku gimimu per 
Kalėdas iki kito – Jo Kančios ir Prisikėlimo. 

Tokį laiko sudalijimą į eilinį ir šventinį, Dievo atmainomą 
laiką vaizdžiai perteikė didieji viduramžių altoriai, sukonstruo-
ti tarytum spintos: jų eilinio laiko sąvaros – tradiciškai mažiau 
spalvingos ir santūresnės – tarsi pridengdavo tik didžiosioms 
šventėms skirtą altoriaus reginį ir žinią, pasirodančią jas atvė-
rus. Regis, tai nebuvo tik bažnyčios dekoravimo programos 
kanonas. Kanonas, bet išaugęs ir įaugęs į žmonių gyvenimą. 
Jis kodavo patartiną žmonių laikyseną ir dvasinę nuostatą, pa-
dedančią kantriai ištverti eilinį laiką, nepalūžti po jo sunkeny-
be, laukiant, kada atvertos sąvaros – bažnyčios altoriaus ir jų 
gyvenimo – parodys jiems dangiškosios palaimos regėjimą. 

Pagalbininkus ir pavyzdį eilinio laiko laikysenai ugdytis 
visai netikėtai sutikau klūpint garsiojo Gento altoriaus ei-
linio laiko sąvarose. Tai altoriaus ir jam skirtos koplyčios 
aukotojai Joosas Vijdas ir jo sutuoktinė Elisabeth Borluut, 
XV a. Gento patricijai, beveik natūralaus dydžio nutapyti iš-
orinėse sąvarose. Įprastas dalykas matyti aukotojus įterptus 
į altorių paveikslus, bet van Eyckai nutapė daugiau nei mal-
dingų didikų atvaizdus. 

„Manyčiau, kad veidai, kurie žvelgia į mus iš praeities, ge-
riausiai ženklina epochos prasmę. Žinoma, šiek tiek tai priklau-
so ir nuo juos portretuojančio menininko. [...] Tačiau geri veidai 
prisikviečia gerus menininkus ir, priešingai, portreto nuosmu-
kis reiškia veido nuosmukį“, – rašo Kennethas Clarkas savo 
garsiojoje „Civilizacijoje“. Lordas Clarkas nebuvo moralistas. 

Stebuklas, kad šis „dangiškasis Flandrijos lobis“, kaip Hu-
berto ir Jano van Eyckų genialų kūrinį odėje liaupsino vėles-
nių amžių dailininkas Lucas de Heere, vienas ankstyviausių 
aliejinės tapybos kūrinių ir didžiausių krikščioniškosios iko-
nografijos šedevrų, patyręs daug pavojų ir nuotykių, dabar 
vėl nepadalytas yra Gente, Šv. Bavono katedroje. Dvylika 
aliejumi tapytų poliptiko ąžuolinių lentų (aštuonios jų vars-
tomos, tad nutapytos iš abiejų pusių), visaip išskirstytos, pa-
tyrė prievartinės emigracijos ir karo belaisvių bei pabėgėlių 

dalią, „viešėjo“ Napoleono Prancūzijos Luvre, buvo išleis-
tos iš rankų saviškių ir nukeliavo iki Prūsijos, kur šimtą metų 
kabojo Berlyno muziejuje. Pirmojo pasaulinio karo išvaka-
rėse buvo du Gento altoriai: vienas Berlyne, sukomponuotas 
iš originalo dalių ir kopijų, kitas – Šv. Bavono katedroje, kur 
buvo likęs tik vienas penktadalis van Eyckų tapyto polipti-
ko. Bet Gentui dar kartą, po to, kai 1432 m. čia buvo baig-
tas didingasis ir didysis (atvertas 376 × 520 cm) religinio 
meno šedevras, teko ypatinga malonė – Versalio sutartimi 
Flandrijai grąžintos Vokietijoje buvusios altoriaus dalys kaip 
kompensacija už karo veiksmais sunaikintas kultūros verty-
bes. Apvaizda globojo Mistinį Avinėlį ir Antrojo pasaulinio 
karo metais, kreipė į priebėgas Prancūzijoje ir Austrijoje ir 
per plauką apsaugojo nuo žūties. Tad, išskyrus vieną pavog-
tą sąvarą („Teisingųjų teisėjų“), Gento altorius tebėra toks 
pat kaip prieš 500 metų, o 2012 m. pradėtas įspūdingas tyri-
mas ir restauravimas, įtraukiantis pajėgas nuo teologų, meno 
istorikų iki klimatologų ir botanikų bei planuojamas baigti 
2020 m., atvėrė švytinčias spalvas ir įdomių dėl vėlesnių už-
tapymų prarastų detalių. 

XX a. 9 deš. iš altoriui skirtos koplyčios dėl saugumo jis 
buvo perkeltas į šiaurinio bokšto krikštyklos patalpą ir pri-
dengtas neperšaunamu stiklu. Kitaip nei laikais, iš kurių ku-
kliai žvelgia Joosas Vijdas ir kuriais tapė broliai van Eyckai, 
altorius dabar rodomas visada atvertas*. Kada beatvyktum į 
Šv. Bavono katedrą, įėjęs į altoriaus koplyčią, „žengi“ tie-
siai į centrinę jo dalį, vaizduojančią Mistinio Dievo Avinėlio 
garbinimą: spalvomis, brangakmeniais ir perlais, prabangiais 
audiniais ir vaiskia žaluma spindinčią iškilmę. Viršum viso 
didingo reginio – ant altoriaus iš atviro šono čiurkšle į taurę 
liejančio kraują Mistinio Avinėlio, aplink altorių smilkančių 
ir garbinančių angelų, takeliais tarp vešios augalijos prie alto-
riaus artėjančios „milžiniškos minios, kurios niekas negalėjo 
suskaičiuoti“ (Apr 7, 9), pranašų, apaštalų, dorųjų pagonių, 
Kristaus kankinių būrių, „baltais apsiaustais, su palmių ša-
komis rankose“ (Apr 7, 14), – viršum tolumoje dunksančių 
šventovių iš saulės disku apsisiautusio Šventosios Dvasios 
balandžio srūva spinduliai. Lyg aukso gijos jie perlieja visą 
paveikslą, kai kurie sminga čia į pranašo burną ar atverstas 
šventas knygas, čia į kardinolo širdį ar galvą. Juose viskas 
atgyja, žaižaruodami suspindi mėlyni ir raudoni šventųjų ir 
vyskupų šilkai ir atlasai, mitrų brangieji akmenys, švyti žalia 
žydinti pieva. Jie žybsi priešais Avinėlį trykštančio „gyvojo 
vandens šaltinio“ srovelėse.

Net tuos, kam šis toli gražu netiesmukas, Apreiškimu Jo-
nui pagrįstas „iš didžio sielvarto“ prie Dievo sosto išrinktųjų 
šlovės danguje siužetas liks keistas ir nesuvokiamas, pavei-
kia vien reginio didybė, iškilmingai judančių figūrų, spal-
vų ritmas bei absoliučios palaimos būseną kurianti pievos 
žaluma. Užburia beveik antgamtiniu būdu sukurta tapybinė 
tikrovė, pasiekta virtuozišku tapytojų pastabumu detalei, 
kruopštumu ir kantrumu. Van Eyckų mistiniame sode auga, 
žydi ir vaisius nokina 75 rūšių augalai ir gėlės, kaip neseniai 

suskaičiavo tyrinėtojai. Bet jei kas susižavėtų vien įvairove 
ir tikrovišku augalų perteikimu, tai nei kukliausias žiedelis, 
nei septynžiedė lelija nežydi čia tik dėl grožio – pirmasis 
byloja apie Švč. Mergelės Marijos nuolankumą, o septyni 
žiedai simbolizuoja septynis jos džiaugsmus. 

Stulbina ir garsiųjų, šiais laikais be galo reprodukuoja-
mų Adomo ir Ievos figūrų natūralizmas ir gyvybė. Tačiau 
kokia tai gyvybė – gal pirmąsyk taip meistriškai nutapytas 
žmogaus kūnas, kad atrodo „lyg gyvas“? Ir kodėl pirmieji 
žmonės, akivaizdu, po kryčio, pavaizduoti nišose antrame 
atverto altoriaus tarpsnyje viršum Dievo Avinėlio Jėzaus 
pašlovinimo, vienoje gretoje su centrine Dievo Tėvo figūra, 
Švč. Mergele Marija, šv. Jonu Krikštytoju ir muzikuojančiais 
bei giedančiais angelais? Adomas ir Ieva, kurie nusidėjo ir 
mirė, čia, altoriuje, prikelti stovi šalia amžinojo Dievo, jo 
tarpininkų ir savo užtarėjų. 

●
Gento altorių lankiau ankstyvą, drėgną ir šaltą pavasarį, kai 

labiausiai ilgiesi guodžiančios švelnios žalumos, kokią Mis-
tinis Avinėlis paklojęs visiems po kojomis, gal todėl pagailo, 
kad išorinėse sąvarose nutapyti aukotojai pačios altoriaus 
sąrangos visiems laikams „atskirti“ nuo vidinio altoriaus „iš-
rinktųjų“ būrio. Jiems lemta likti eiliniame laike. Puikūs por-
tretai sukomponuoti pirmame kasdienių sąvarų lygyje iš šonų 
šv. Jonui apaštalui ir evangelistui (jis, kaip žinoma, ir vidinio 
altoriaus siužeto autorius) ir šv. Jonui Krikštytojui (Šv. Bavo-
no katedra tuo metu dar buvo parapinė Šv. Jono bažnyčia). 
Jonai čia pavaizduoti kaip skulptūros, kaip bažnyčios erdvei 
priklausantys atvaizdai. Antrame eilinio laiko tarpsnyje pa-
vaizduota Apreiškimo scena, viršum jos – Senojo Testamento 
pranašai Michėjas ir Zacharijas bei Eritrėjos ir Kumų sibilės, 
kurių raštai ir ištaros byloja apie Apreiškimą. Tarp angelo 
Gabrieliaus ir Švč. Mergelės Marijos lentų įterpti du inter-
jero gabalėliai su simbolinėmis detalėmis ir kąsneliu žydro 
dangaus. Tai vienintelis žydris eilinio laiko kompozicijoje, 
kurioje dominuoja šaltoki tonai, pilkšvos, rusvos, balsvos – 
pažado, laukimo, susitvardymo – spalvos. 

Kiek kartų prisimenu Gento altorių, akyse pirmiausia iš-
kyla gunktelėjęs tamsokoje nišoje klūpantis Vijdas. Vienas 
įtakingiausių miestiečių, o net šiek tiek susigūžęs kaip ba-
landis šaltą rytą. Nuolanki jo poza sudėjus rankas ir nė kiek 
ne egzaltuota malda moko ir įkvepia kuklumui ir kantrybei. 
Galų gale ir čia yra kąsnelis dangaus, ir aš dabar jau žinau – 
kad kitoje šios sąvaros pusėje pas Viešpatį jau žengia nuos-
tabaus grožio prisikėlęs Adomas. 

– irENa joMaNTiENĖ –

* Šiuo metu visos išorinės sąvaros jau restauruotos ir dabar 
Šv. Bavono katedroje kasdien nuo 12 iki 13 val. išorinio 
triptiko sparnai suveriami ir matomas vientisas altoriaus 
eilinio laiko vaizdas. 

Paryžius. Muzikantams sniege darosi dramatiška ir jie pa-
lieka gitaras gatvių balose įšalti. Jie ima kurti niūrią muziką 
klubuose po Kalėdų metams prasidedant iš naujo, o dienos 
tiek sutrumpėja, kad retai beišvysti šviesą. Klubuose gyvena 
muzikantai, bijantys savo butuose sušalti, nes jie neišgali su-
mokėti už šildymą, ir jie groja kasnakt akrilinį džiazą, paste-
linį soulą, vandens spalvų kantri ir elegantiškai kanalizuotą 
dainininko pyktį. Dainininkas yra kiekvieno atskiro garso 
budelis, turintis kairę akį, kuri trūkčioja ir neužsimerkia, kad 
ir kaip jis stengtųsi. Moterys šito bijo, kai jis su jomis miega, 
bet, vos tik pradėjusios jį mylėti, ima bučiuoti tą akį. Yra 
himnai naktų ir himnai stočių, o muzikantai yra šaltakraujai. 
Žiemą muzika skamba kitaip negu vasarą. Žiemą pilna baltų 
vietų, o aikštės yra miesto kambariai, išbalinti standartinio 
sniego. Yra saulės laikrodžiai tamsoj, o minutės – tyloj ten, 
kur muzika – pragaras. Žiemą užšąla stočių šviesos, aukšti, 
žemyn nulinkę žibintai, ir tada jie dainuoja ledines kastratų 
arijas. Jie groja bliuzą liguistai ištroškusiems malonumų. Jie 
laiko romą baltose statinėse, o muzikantai sako, jų gitaros 
neva nesustyguotos. Muzikantai palinksta prie savo instru-
mentų, bet sniegas krinta kubeliais, o ledas dainuoja stikliniu 
užkimusiu balsu. Ledo varvekliai – dydžio sulig žmogumi. 

Naktys yra maišatis garsų, laikrodžių tiksėjimas ir rody-
klių dūžiai, garsas krintančių antklodžių, šaldytuvo durų ir 
tylios maldos tų, kurie bijo ateinančios dienos. Žiovulys yra 
kąsnis spragsėjimo. Seksas – šiurkštus kuždesys kaimynų 
šildymo vamzdžiuose ir metalinis spiegiančių orgazmų gar-
sas, melodingas pokalbių piktybiškumas esant neištikimybei 
ir isteriškas perdėtai apšviestų pornografinių vaizdų šnabž-

desys. Vanduo burbuliuoja makaronams išbėgus vidurnak-
tį, o vėlyvų svečių skambutis skamba kaip trukdis. Vėlyvu 
metu girdisi miestų alsavimas. Gatvės išmirusios, o tamsa – 
lavono blyškumo arba perpildyta žingsnių ir žmonių. Garsų 
ir šviesos džerškėjimas, kompiuterių klaksėjimas, modera-
toriaus kosulys radijuj į mikrofoną. Žmonių, turinčių ką pa-
sakyti, lokalizuoti negalima. Smegenys išsijungia. Per daug 
klausimų, kad klausytumeis atsakymų, kurių neprašei. 

Naktimis generuojamos problemos, kurioms nėra spren-
dimų. Sprendimo ir problemos dualizmu aš netikiu, nes 
manau, kad milijonai sprendimų turi pirmiausia surasti tei-
singas problemas. Stravinskio fontanas yra žaidimo lenta iš 
vandens, jo figūros tokios pat spalvotos kaip ir dieną, o žmo-
nės, žingsniuojantys iš klubų namo, gesina cigaretes van-
dens čiurkšlėmis, trykštančiomis iš apipieštų Nanos krūtų. 
Yra tamsu, ir tu sapnuoji prancūziškai, nes kitaip negali. Kas 
sapnuoja atskirai – turi ką rytą papasakot. 

Tu esi viena iš mano problemų, o mūsų ryšys – išauga, ku-
rios mes nepastebėjom. Tu mėgsti būti nuogas ir esi mažiausias 
iš visų mano buvusių vyrų. Tavo mintys santūrios, ir tu surū-
kai gal po šimtą cigarečių per naktį. Tu daug geri. Aš lipdau 
jausmus, auginu paveikslus, rūpinuos dabartim, kad ji turėtų 
gerą praeitį. Ir vis dar nuolat, prieš palikdama tave, tebejaučiu 
poreikį dar kartą pasijusti su tavim laiminga. Bet to aš vis tiek 
nedarau, nes tapau santūresnė, nes mano gyvenime buvo jau 
tiek atsisveikinimų senelių namuose, ligoninėse, kad aš jų dau-
giau nebenoriu. Aš ir tu – mes esam prakeiktas kivirčas.

Mūsų naktys yra nepakartojamai prancūziškos. Namai – 
pilki kaip kareivių dainos. Juodos katės išblykšta tamsoj, 
nuo dušo karšto vandens aprasoja stiklas ir atrodo, kad vei-
drodis parausta. Sidabrinių liūtų muilinės. Naktys yra keistos 
vietos. Daug kas, apie ką naktimis galvoji, dieną neberanda 
vietos namuose ir jau visiškai nebegalioja. Būna naktų, kai 

nežinai, ką daryti su savo kūnu, išskyrus tai, kad gali my-
lėtis. Mano kūnas yra žmogeliukas, apvyniotas mintimis ir 
formomis, kurios tokios keistos ir drovios, kad norisi be pa-
liovos tikrinti jų trapumą. Tarp mano raktikaulių yra praraja, 
kurios gylio pakanka, kad tilptų liežuvio galiukas, o mano 
kaklas yra siauro butelio kaklas. Mano kūnas spragsi susi-
lankstydamas ant tavo kūno, po lietaus aliejuotas jis slysta 
tavo kūnu. Aš nuslystu iki tavo tatuiruotės ir lieku prikibus 
prie jos. Iš savo kūnų mes vėl atpažįstame vienas kitą, net 
jeigu dienų dienas ištylėjom ar buvom visai nesimatę. 

Seksas yra trapumas minčių ir trapumas kūnų. Dar būna tos 
mažos istorijos, ten, kur žmonės ne tik išsiskiria, bet ir suei-
na, nykštukinis momentas, kai susimaišo sluoksniai. Seksas 
yra mirtina nakties baimė, pumpurai po oda. Mes sužystam 
viduj. Įklotas mūsų kūnų vidaus pražysta ir mes mėgauja-
mės kiekvienu proto netekimu. Kartais būname senamadiški 
ir skaitom eilėraščius. Tomis naktimis lyja. Paryžius. Lie-
tus kaip fortepijonas, ir tu groji kaip lietus, juodai ir baltai, 
kaip klavišai, ir tada mano orgazmiškuose sapnuose ima 
lyti kanarėlėmis. Rytais mes ištirpstam kūniškoj sumaišty. 
Po tų lietingų naktų ateina perkrauti rytai, mes klaidžiojom 
ir likom pasiklydę savo kūnuose. Krūtų speneliai atsiduria 
skirtingam aukšty. Dangus – porcelianinis, lūpos – irgi. Ge-
riau prašai atleidimo negu leidimo. Nes mintimis vis ką nors 
apgaudinėji. Nes mintyse vis ką nors apgaudinėji.

Mes apsinuoginam labiau, negu leidžia mūsų santykiai. Lo-
voje eilėraščius supranti pažodžiui, ir tau norisi, kad pasaulio 
žaizdos toje kalboje kažkur užgytų. Dangus kasdien vis kitoks 
ir kartais darosi nepakenčiamas, jeigu tu pats nesikeiti. [...]

Iš: Valerie Fritsch. Die VerkörperungEN: ein bilderbuch. 
Graz: Leykam Buchverlag, 2011 

Vertė Jadvyga Klam

Pirminis ir antrinis karštis
►Atkelta iš p. 1
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sutapimai 
1972-ais grigiškės pradėjo gaminti 
pirmą sovietų sąjungoj 
tualetinį popierių
tais pačiais metais gimiau aš
sutapimas ir tiek
gal yra koks gilesnis ryšys? 
laikraštis ant vinies medinėj būdelėj
transformavosi į rulonėlį
juostinį magą pakeitė kasetinis
politinį kontūrinį žemėlapį
punktyru pažymėtomis valstybėmis
uždengė gorbio dėmė ant kaktos
sutapimas ir tiek
1991 sausį prie tv bokšto 
tankas sutraiškė mergaitę 
bet greitai
eterį užėmė kiti tankai
kariniame seriale „audra dykumoje“
sutapimas ir tiek

dangus virš berlyno 
   skiriama I
 

paskui buvo visa diena su kitais žmonėmis
žodžiai spietėsi į skruzdėlynus
nesutapo su mintimis
sukdama tabaką jaučiau tavo pirštus
visi praeiviai žvelgė tavo akim
atėjai kaip dievo pyktis 
išdeginai plynę širdies brūzgynuos
baisūs visi angelai – staigūs kaip antausis
tavo tiesa didesnė
nes nieko nenori nieko nesitiki
ir nieko po savęs nepalieki
atsikėlus iš lovos nueini vandeniu
o aš klupdama ieškau irklų

išdrįsk sudužti

x misterija
pilkas ir plikas gruodis 
laikinos mašinų kapinės per šventes
šiemet geriau neišsiduoti ką švenčiame
plačiame vakarų pasaulyje jokių žodžių su x raide 
mūsų drąsioj šaly net prekybos tinklai žino
kur prasideda kalėdos
šiukšliavežiai žino kur baigiasi

raudona spalva jau paaukota reklamai
vidurnaktį vyks didžiausia misterija 
vynas virs coca-cola
tokios akcijos nė nesapnavot
ne nuolaida – nuošliauža
nežinojo maironis kaip paprastai atsivers milžinų kapai
juos išplaus lietūs

pragmatiški postpagonys 
krivį išmainė į kirvį
giria pajudėjo šlaitu žemyn
netikėlių ekskavatoriai rauna medžius 
kaip saugumo agentus
garma girtas gruntas gedimino kalnu
praleistų pamokų pragaras veriasi mūsų akivaizdoj
visoms ministerijoms neužteks dvejetų
kalnarausiams milijonų

tai tik žodis 
piniginis vienetas
žmonės seniai į jį netelpa
todėl trys milijonai nepasiekė 
nacionalinės giesmių giesmės finišo
ačiūdie visi subalsavo už lietuvą brangią
tiksli pardavimo suma 
nebuvo nurodyta 

feministės klausimai bažnyčioje
tėve mūsų neaprėpia motinų mūsų
joms tik sveika marija ir rožinis
tėvui ir sūnui visos kitos spalvos
ar vaivorykštė yra sandora
vyrų prieš vyrų meilę?
kodėl gyvybė šventa kol negimus

o jaunos merginos daužomos ir žaginamos
deginamos bagažinėse? 
kur tie šventieji ir šventosios
saugantys choro berniuką?
kur mažos išniekintų paauglių statulėlės
prie kurių nieks nesimeldžia?

●
paukščio balsas vertinamas pagal giesmių įvairovę, 

pastovumą (gebėjimą suokti nesustojus), garsumą, stilių. 
                             

  iš radijo laidos

indonezijoj perkamos paukščių giesmės 
su giesmininkais žinoma
narvai ne bėda – miškai tỹla
kam augint paukščiukus jei gudrus gaudiklis
klijais šaką patepęs saldžiabalsę nuskina giesmę? 
gyvą ir virpančią atminties membraną
tas garsų drebulys – audiopriklausomybė
vyras kalbėjo per radiją taip mylįs paukščius
kad nubudęs pirmiausia juos nuprausia
paskui vaikai darbai kiti rūpesčiai
argi ne taip ir tu 
ryte drėgnu delnu nubrauki katinui kailį
murkiančias pasaulio vibracijas
sustyguoji 
ir žengi į racionalų rytojų
kurio suderint nesugebi 

prieš sėsdama į traukinį mąsčiau apie 
traukinį arba atsitiktinių keleivių pokalbis
neįdomus tu man ir aš tau nuobodi
ar verta keistis sielos suvenyrais?
o kūnais apsikeis kiti
kurie dar tiki sueigos svaigina

mane svaigina vakuumas tuščia
kasetė užkulisiai kinas 
tiksliau tik titrai ir tik tamsoje
veik neišskaitomi juodoj ekrano plynėj

ir liftas strigęs egzistenciniam siaube
tarp šešto ir septinto aukšto
nes devintam jau būtų danguje
tai kaip čia neįkrėst deguto šaukšto

į šąlančią arbatą į lankas
į šaltalankių sidabru spygliuotą tvorą
man ši kelionė tik bėgimas nuo savęs
ir nusispjaut ar finišo tiesioji

jau netoli ar dar tik planuose
niekingos architektų agentūros
uždengusios bažnyčią stikline 
pasaulis tik kreivų projektų biuras

●

mes nuėjom į kiną 
vieną seansą sėdėjom šalia bet 
reikėjo antro seanso ir muzikos iš tų laikų 
toniko degalinėj taksi reikėjo kad tu
pakviestum mane
miestas siuntė signalus juos atspėjau iš karto
bilietai keturiolikti du – ar įmanoma? lemta
sutapimą kaip ateitį spėti lengva
kai šypsena
lyg sutrikus bet žinanti
ar pratęsim tą filmą kuris vadinasi лето
nors tirpsta rūke nespalvotas 
ruduo

piramidės statytojai
nežinojau kad be „aleksandrijos kvartetų“ 
yra ir „kairo trilogija“
kurią pradėjau rašyti neskaičius originalo
tikriausiai toje knygoje žmonės gyvena 
tikrą gyvenimą
o ne plevena pojūčių dulkėmis 
smogo miražuos
iš pradžių nebuvo jokio trikampio 
tik tamsių akių švystelėjimas
paskui švytuoklė įsisiūbavo 
tiesą sakant man palengvėjo
kai jis šlovino savo dukras 
prisiminė tėvą pilotą 
mėgstamus roko gabalus 

o tu prisiminei
kad man dainavai suomiškai 
(nutylėjai kada)
visi šiek tiek trikdėmės 
bet labiau džiaugėmės
neplanuota kombinacija ir tuo 
kad patinkam 
kad jam patinkam ir sau 
ir kad nieko nereikia 
daryti

autoterapijos seansas
tu nebijok rašyt ant mokesčių vokų 
pieštuko nuolauža iš „ermitažo“
pilkos poemos sidabriniu grafitu 
štrichuojančios žiemos peizažą 

kurio nuodai kaip garas iš gelmių 
užspaudžia gerklę dusina svaigina
kai pirma parašai paskui stebi 
kaip ant žodyno gyvsidabris lyja

kai tie nuodai įsigeria tavy 
ir vietoj kraujo pradeda pulsuoti
esi anachronizmas vandenin 
sugrįžęs stuburinis anekdotas

●

nėra kada filmuoti 
montuoju akimis
tu nusirengi marškinius
aš išsineriu iš odos
sustingusių kobrų frizas dykumoje
atgyja
kažkas pučia nematomą dūdelę
vidinės gyvatės kyla ir leidžiasi
laukiniu kairo ritmu
iš tūkstančio naktų 
ši vienintelė
įsirašė į sielos drebulę

kai nukirs
jos melodija skambės aiškiai
lyg pirmą kartą

užkadrinis balsas
koks mėnulis švietė tą naktį 
kurios nežinau
žvelgdama į tiltus
aukštus greitkelių tiltus
upę
balsas tas srūva
iš nespalvotų kūnų
brolio sesers
pusiau skilusių
anapus mėgėjiškos kameros
vanduo upėje
vanduo fotografo vonioje
vanduo veide
kas ką atspindi
meilė didesnė už negatyvą
kamera turėjo pasakyti
bet nuotraukos nekalba 
nekalba kadrai filmo 
tik kadrų jungtis
tu – jis 
tu – jis 

18.11.11
šiandien naktį pasibaigė pasaulinis karas 

mes pasidavėm džinui cuba libre ir nemigai

mieste be stogų apkerpėjusiam satelitais 
vis dar kariaujame asmeniniuose frontuose
bet ir ten kaip pas remarką 
nieko naujo
ta pati kūnų mėsmalė
suplėšytos gabalais sielos
ištaškytos smegenys
nežinia kieno galūnės
sumestos į vieną lovą
svetimų žaizdų tvarstymas 
nesterilioj operacinėj 
su uodų tinkleliu 
niekas nemirė 
niekas negimė



2019 m. kovo 8 d. Nr. 5 (1309) 9ŠIAURĖS        ATĖNAI VERTIMAI

KAriN BOyE

Karin Boye (1900–1941) – švedų poetė, rašytoja, literatū-
ros kritikė, penkių poezijos rinkinių ir penkių romanų auto-
rė. Studijavo Upsalos universitete, kur priklausė socialistinių 
pažiūrų jaunimo organizacijai; rinkiniu „Debesys“ (Moln) 
debiutavo 1922 m.; su kitais poetais įkūrė ir 1931–1933 m. 
Stokholme leido modernistinės poezijos žurnalą „Spektrum“, 
kuriame pažindino švedų skaitytojus su T. S. Elioto ir siurrea-
listų kūryba. Tėvynėje pripažinta poetė užsienyje labiausiai 
žinoma distopiniu romanu Kallocain (1940), kuriame aprašo-
ma totalitarinė ateities visuomenė, valdoma farmakologiniais 
preparatais (autorę įkvėpė kelionė po Vokietiją nacizmo įsi-
galėjimo metais). ankstesniuose romanuose nagrinėjo tikė-
jimo krizės, lesbianizmo, vyrų ir moterų socialinių vaidmenų 
temas. Gyvenimą baigė tragiškai. 

Čia skelbiami vertimai iš jos poezijos knygų „Paslėpta žemė“ 
(Gömda land, 1924), „Židiniai“ (Härdarna, 1927), „Dėl medžio“ 
(För trädets skull, 1935), „Septynios mirtinos nuodėmės“ (De 
sju dödssynderna, 1941; nebaigta, išleista po mirties). 

Vakaro tyla 
Tu pajusk, kaip Tikrovė arti.
Ji tykiais vakarais
Alsuoja šalimais.
Rodos gal ji, kai nemato kiti. 

Slysta per žolę saulė prie laidos.
Slepias jos tykiam žaisme
Gyvasties romi dvasia. 
Taip arti ji dar nebuvo niekados.

Sutikau aš tylų svetimšalį.
Jei ištiesus būčiau ranką,
Būčiau jo sielą užlietus,
Kai nedrąsūs ėjome pro šalį.

Tamsoj 
Girdžiu, gulėdama nakties tamsoj,
varpų dūžius, kur aidi tolumoj;
Jų gausmas pratisas, sunkus, duslus,
nelyg tamsos alsavimas gilus. 

Jie slegia, užmigdydami visus,
lyg skleisdami pavidalus blausius
gausmais ilgais, sunkiais, dusliais,
kur niekados laisvai mąstyt neleis.

Esu viena iš tų, kur šiaip ne taip 
gyvena, atsimindami tiktai
slopius dūžius tamsos širdies senos, 
nelaukiančios jokios naujos dienos. 

Nebijančios jokios naujos dienos. 

Judėjimas
Soti diena bus visad per prasta.
Garbės tik troškulio diena verta.

Ir tikslas, ir prasmė yra kely – 
Tik jis nuvesti gali mus toli. 

Geriausias poilsis – laužai, naktis
Ir duona, laužoma paskubomis.

Tik ten, kur mes nakvojam laikinai,
Sapnuojas mums su dainomis sapnai.

Pirmyn, pirmyn! Tuojau įsidienos.
Mūs didis nuotykis – be pabaigos,

Pasaulis – miegančio dievo sapnas...
Pasaulis – miegančio dievo sapnas,
ir aušros virpuliai ribuliuoja jo sielą.
Prisiminimai apie tai, kas vakar buvo nutikę,
dar anksčiau už pasaulį,
šmėkloja, švytuoja.
Tas, kurio būties dalis mes nesam,
pasitinka mus kelio vingy,
padvelkdamas ne šios žemės siaubu,
iš tolimiausio anapus,
iš pasaulių, kur dėsniai kiti.
Miegok, miegok giliau, miegotojau, 
kol sapnas tavęs daugiau nekamuos,
ar pabusk su diena, kūrėjau, 
ir padaryk mus tikrus!

Aš forma esu
Aš forma esu,
bet iš pirmykštės ugnies.
Gaisras – mano žvilgsnis,
o liepsnos – mano rankos.
Kūrimo svaiguly
besočiai ugnies liežuviai 
apsiveja linijų žaismą,
kuris esti tavo būtis. 

Forma ir tu, 
bet pradegintas kiaurai,
eteriu tapęs,
iškeltas iš ugnies jūros gelmių, – 
vaidinys ir vaizdinys,
puskūrinis ir virsmas 
– kaip visi dievai – 
burbulas virš chaoso.

Iš visų esinių
dievai netvariausi,
iš visų esinių
garbinimas atspariausias.
O burbule burbule,
mirksni ir miraže,
ir amžinatvės tiksle
per skaistinančią ugnį!

Tau 
Tu mano neviltis kaip ir galia,
Gyvenimą užvaldžiusi valia,
Bet viską gavęs iš manęs čionai,
Man tūkstantkart daugiau sugrąžinai.

Praėjusios dienos 
Kai suserga senas žmogus, ateina jo visos praėjusios dienos
Ir tykiai susėda ratu aplink jo lovą.
Jos nedejuoja, neverkia ir nerypuoja.
Jos lėtai galvom linguoja ir galvoja apie buvusius laikus.
Ir kiekviena iš jų seka savo niekad nepamirštą sakmę,
Ir kiekviena iš jų turi žvakę ir uždega ją tyloj.
Supas vaiskūs žvakių atspindžiai ant upių tamsių vandenų.
Jis klajoja, klajoja po virpančios šviesos skliautais ir arkom.   

Baltapūki ryte
Baltapūki ryte, priglauski savo minkštus plaukus 
prie mano skruosto ir kvėpuoki savo tyloje nedrumsčiamai ramus.
Žemė skleidžia vis plačiau savo gigantiško žiedo taurelę,
iš naujo užgimus aklinoj tamsoj.
Šviesiais sparnais
stebuklas leidžias lyg didžiulis vabzdys,
kad palytėtų nieko neįtariančius
bundančius piestelius.

Ryte dienos septintosios...

Nepažeidžiamas
Nepažeidžiamas, nepažeidžiamas
tas, kuris perprato pirmapradį žodį:
nėra dalios ir nedalios. 
Tėra tiktai gyvenimas ir mirtis. 

Ir kai išmokai tai ir lioveis gaudyti vėją,
ir kai suvokei tai ir lioveis bijoti audros,
tada grįžk ir mane pamokyk dar kartą:
nėra dalios ir nedalios. 
Tėra tiktai gyvenimas ir mirtis.

Aš ėmiau tai kartoti, kai užgimė mano valia,
ir liausiuos kartoti, kai baigsis mano valia.
Pirmapradžių žodžių paslapties
mes mokomės ligi mirties.

Tie tamsūs angelai...
Tie tamsūs angelai melsvais liepsnų liežuviais,
kurie jų plaukuose panašūs į ugnies gėles,
gal žino išeitį iš nuodėmingo būvio
ir kaip surasti siaurą taką, per nakties gelmes
juos vedantį į žėrinčią ir vaiskią dieną, –
ir žino gal, kaip grįžti į vienovę pamatų, 
kurioj gal esti tėvo vėsiame pavėny
šviesi buveinė, pavadinta jų visų vardu. 

Vertė Arijus Lugalis

ALEKSANdr BLOK

Garsus rusų poeto simbolisto aleksandro Bloko (1880–1921) eilėraštis 
„Nepažįstamoji“ ženklina jo ankstyvosios kūrybos pabaigą ir literatūrinės 
brandos pradžią. Per tą laiką svarbiausias jo poezijos simbolis – Gražioji 
Dama (Прекрасная Дама), – įkūnijantis idealizuotą amžiną moterišku-
mą ir kartu mistišką kosmoso Sofiją-išmintį, patyrė įvairių metamorfozių ir 
galiausiai pavirto į Nepažįstamąją – pusiau iliuziją, pusiau vilionę, pusiau 
prostitutę, nušviestą Peterburgo spiritinių žaltvykslių ir poeto regimą lyg 
pro dulsvą stiklą vyno užpiltom akim. Per tą laiką smarkiai pasikeitė ne tik 
Bloko pasaulėvoka, bet ir pati jo eilėraščių kalba: iš pradžių buvusi švelni, 
muzikali, ilgesinga, ji tapo šiurkščiai natūralistiška, ironiška, rupi, geliančiai 
taikli.

atskirai reikėtų paminėti ir šio eilėraščio neišverčiamumo istoriją. Nors 
tarybiniais metais Blokas buvo gausiai verčiamas į lietuvių kalbą, šio kū-
rinio taip niekas nedrįso ar neįstengė įveikti. Net ir algimantas Baltakis, 
mano nuomone, geriausias lig šiol poeto vertėjas, savo antrojoje Bloko 
poezijos rinktinėje (išleistoje 1980 m.) pripažino, kad „Nepažįstamoji“ ir vėl 
jam pasirodė esanti neperkandamas riešutas, kaip pagrindinį kliuvinį įvar-
dydamas sudėtingą eilėraščio poetinę formą, ypač neporinių eilučių dakti-
linius rimus, kuriems labai sunku rasti atitikmenis kita kalba, kartu išlaikant 
originalo metrinę schemą ir meistriškai plėtojamą įvaizdžių sistemą. o ir aš 
pats laikau jį greičiau ne savo poetiniu laimėjimu, o Pyro pergale, suteiku-
sia man daugiau nusivylimo ir kartėlio nei kūrybinio džiaugsmo. Pasiguosti 
galiu nebent romos konsulų posakiu, kurį jie ištardavo užbaigdami savo 
kalbą ir perduodami pareigas: feci, quod potui, faciant meliora potentes.

Vertėjas

Nepažįstamoji 
Sutemus miesto restoranuose
Plevena dulkės oro sūkuriuos.
Girtuoklių šūksniai ganosi
Troškiuos pavasario garuos. 

Anapus skersgatvių apšiupusių,
Kur smilksta nuobody namai,
Krautuvės aukso raidės lupasi
Ir vaiko girdisi verksmai.

Kas vakarą ties dambomis,
Užlauždami katiliukus,
Dabitos vaikščioja su damomis
Ir žarsto žodžių perliukus.

Toli nuo kranto valtys matosi
Ir gailiai cypia mergina,
O iš aukštai prie visko pratusio
Mėnulio viepiasi burna. 

Kas vakarą stebiu apsvaigusį
Vien savo atvaizdą stikle,
Kurį, kaip ir mane, paveikusi
Mįslinga gėrimo galia. 

O prie stalų, veidais atbukusiais,
Liokajai stirkso snūdomis,
Ir šaukia, jog tiesa stikliukuose,
Girtuokliai triušių akimis. 

Kas vakarą, paskirtą valandą,
(O gal vaidenas man rūke)
Gražuolę, šilkuose įkalintą,
Aš išvystu dulsvam lange.

Viena, į nieką nepažvelgusi,
Pro girtus plaukdama liūdnai,
Miglom ir kvepalais nudvelkusi,
Prie lango sėdasi jinai.

Seniai užmirštomis paunksnėmis
Pakvimpa jos šilkų banga,
Ir skrybėlaitė stručio plunksnomis,
Ir žiedus mūvinti ranka.

Nuo jos kerų sustingęs vietoje,
Pro tamsų šydą tik žvelgiu,
Matau pakrantę apžavėtąją
Ir žavią tolumą sykiu.

Man patikėtos žosmės dingusios
Ir kito saulės šiluma,
Ir skleidžias mano sielos vingiuose
Iš lėto vyno aitruma. 

Ir skrybėlaitės plunksnos ilgosios
Linguoja, supas man galvoj,
Ir akys su bedugniu ilgesiu
Vis mėlynuoja tolumoj. 

Tą sielos lobį, širdį veriantį,
Slepiu aš butelio dugne.
Esi teisi, pabaisa gerianti!
Žinau: tiesa tiktai vyne. 

ozerkai, 1906 m. balandžio 24 d.

Vertė Linas Rybelis
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TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės anušauskaitės komiksas

„Tuoj“ knygų mugėje

„Tuoj“ knygų mugėje – labai reliatyvus dalykas“, – rašo 
man draugė, kuriai pažadu „tuoj“ ateiti pas ją į stendą. „Tuoj“ 
knygų mugėje gali trukti nuo penkių minučių iki valandos ar 
net ilgiau, priklausomai nuo to, ar prieš srovę, ar pasroviui 
irsitės, ar bus laiptų, taip pat kiek iš sutiktų nešis knygų pri-
grūstas kuprines, tarp kurių įstrigsite, ar sutiksite draugų ir 
pažįstamų, vaikų vežimėlių, pačių vaikų ar net šunų.

„Tuoj“, – kažkam į ragelį švogždžia, matyt, į renginį vė-
luojantis autorius. Tik dalyviams skirti įėjimo vartai pasitin-
ka „Litexpo“ parodų rūmų prieigose, o toliau visiems galioja 
tie patys minios judėjimo dėsniai. „Aš autorius, praleiskite 
autorių!“ – galėtų šaukti pats vėluojantysis, bet minia ir čia 
būtų nenuspėjama, „Autorių į muilą!“ – galėtų šaukti jam pa-
vymui, nepraleisti specialiai, užspeisti kampe, liepti pasiaiš-
kinti: dėl politinių pažiūrų, nenorminės leksikos, seksizmo, 
antisemitizmo, nacionalizmo etc. Žinoma, nieko panašaus 
neįvyktų, autorius mugėje apsaugotas – kad ir išradingai 
išpuoštuose leidyklų stenduose, kur, apšviestas išmaningai 
sureguliuoto apšvietimo, pasirašinėja skaitytojams, ar salė-
je, kur apsiginkluoja mikrofono tūta, nuo minios atitvertas 
staliukais, apdėliotais mineralinio vandens buteliais, kuriuos 
nepatenkinti stumdo geresnį kadrą norintys pagauti fotogra-
fai. Autorių linčiuoti visada smagiau pasislėpus – todėl mi-
nios verdiktas vėliau persikels į virtualią erdvę ir socialinius 
tinklus.

„Knygų gariūnai“, – drėbteli kažkas viename jų, o prita-
riantys tuojau pat suatnašauja šimtus laikų (patiktukų). „Bet 
juk prekiaujama knygomis, negi tai blogai“, – bando ginti 

kiti. Kažkas prieš mugę dalinasi pirmosiomis Vilniaus knygų 
mugės nuotraukomis (šiemet renginys švenčia jubiliejinius – 
dvidešimtuosius metus), vienoje – per minią besibraunantis 
vyriškis su prekių vežimėliu, prikrautu knygų, žemėlapių ir 
kitų pirkinių, jau virstančių per kraštus, grobuonišku žvilgs-
niu tebesidairantis į prekystalius. Šiais laikais tokį knygų 
kiekį galėtų sau leisti įsigyti nebent labai turtingas žmogus, 
nors jau greitai priprasime kainų, tarp jų ir knygų, nebekon-
vertuoti į litus su maudžiančio danties išraiška veide. 

Pas draugę tą dieną taip ir nenueinu, nes minia mane nune-
ša tolyn, deja, priešinga kryptimi. Šitaip judėti visai įdomu, 
kartkartėmis atsitrenkiant į vidury kelio sustojusius pašne-
kėti „šimtą metų nesimačiusius“, į muzikantus, tampančius 
armonikas, į „netikrus pranašus“, keliančius savo kandida-
tūrą į merus ar net prezidentus (tokie paprastai iriasi prieš 
srovę), o šiemet prezidentu, kad ir kelias minutes, galėjo pa-
būti kiekvienas – kadais visus norinčius į narvus tupdžiusio 
autoriaus stende. Kartais minia taip sutirštėja, kad gali ma-
tyti nebent stendų iškabas – „Sezoninė virtuvė“, „Verslas ar 
menas?“, „Tobulas kūnas!“, „Laimės kelio mokykla – aukš-
tųjų mokyklų programos per jausmus“, „Ezoterijos centras“, 
„Bahajų tikėjimas“. Už prekystalių šmėžuoja ir sutanos – sa-
vo knygas pristatinėjantys Bažnyčios tarnai. Be vieno jų jau 
neįsivaizduojama knygų mugė, tik šiemet kaip rankinukus 
knygas pasikabinusias manekenes pakeitė gilią simbolinę 
reikšmę turintis, todėl mugės kontekste ne mažiau komiškai 
atrodantis gestas – perkantiems kunigo leidinį buvo siūloma 
vaišintis obuoliais.

„Tuoj turi prasidėti“, – kuždamasi tamsoje prieš penkta-
dienio renginį „Naktis mugėje. Įvaizdinti žodžio klavyrai. 
Žodis – kaip sapnas, kaip vizija“, kuris, nors kiek vėlavo, 
visus pritrenkė profesionaliai sustyguota režisūra ir puikiu 
turiniu. S. Petreikio atliekamą muziką keitė devynių jauno-
sios kartos poetų skaitomos eilės, milžiniškame ekrane, kurį 
atstojo sceną dengianti permatoma širma, keičiantis poeziją 
temiškai atspindinčiai vaizdo grafikai.

„Naktis mugėje“ – šiųmetinė naujovė, nes tądien naktinė-
tojams darbo laikas buvo pratęstas iki 23 val. Kita pasiteisi-
nusi naujovė – „Šortai“, tris dienas vykę „Forumo“ salėje, 
kas ketvirtį valandos keičiantis kūrėjo ir jį kalbinančio kri-
tiko porai. Nors renginys buvo įvardintas kaip „literatūrinė 
dvikova“, pašnekovai dažniau papildė vienas kitą, nei kon-
frontavo, o dėl laiko limito pokalbiai buvo gyvi ir įdomūs.

Panašaus laiko formato skirtingų autorių tekstų skaitymo 
maratonas laukė bibliotekų erdvėje – tiesa, dėl šalia esančios 
vaikų kūrybinių dirbtuvių erdvės jis būtų labiau tikęs kny-
gas vaikams rašantiems autoriams. Kita vertus, buvo smagu 
stebėti susikaupusius, „nevaikiškų“ eilių ir prozos besiklau-
sančius mažuosius, nors kelios autorės ekspromtu pakeitė 
numatytus skaityti tik suaugusiesiems skirtus tekstus į labiau 
vaikų ausims tinkančius.

„Visada maniau, kad „Šiaurės Atėnai“ rašo tik apie poli-
tiką, nes mano senelis juos skaitydavo“, – sako į kultūrinių 
leidinių stendą užsukusi mergina, o vyriškis paima šūsnį se-
nesnių numerių savo anytai. R. Kmitos vedamame renginyje 
„Lietuva skaito! (Prieš 20 metų)“ salė kikena, skaitinėdama 
nuskenuotus keliasdešimt metų senumo kultūros leidinių 
straipsnius ir jų antraštes, taip pat ne mažiau komiškai dabar 
atrodo „senoviškos“ autorių nuotraukos šalia tekstų. Prisi-
minimus pasakoja D. Čepauskaitė ir H. Kunčius, ekrane 
šviečiant J. Strielkūno eilėraščiui „O Šerelytė žuvį darinė-
ja“, R. Šerelytė skaito atsakomąjį – J. Strielkūnui dedikuotą 
eilėraštį „O Strielkūnas žirgą maudo“, V. Kulvinskaitė – iš-
trauką iš savo naujo romano „Kai aš buvau malalietka“, pa-
sakojančio apie praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio 
Vilnių.

„Prikolnai* sugalvota“, – sako už manęs per knygos pri-
statymą sėdinti rusakalbė vilnietė savo paauglei dukrai apie 
V. Kulvinskaitės romano pavadinimą. Lygiai tais pačiais 
žodžiais ji prabiltų ir autorės knygoje, kuri jau dabar kelia 
diskusijas dėl nenorminės leksikos vartojimo grožiniame 
kūrinyje. 

„Tuoj atvešim kitą kolonėlę“, – buvo pažadėta šokantie-
siems, staigiai nutilus muzikai per jau mugės tradicija tapu-
sius Darželio šokius. Laukdama sužinojau, kad vyno butelį 
galima atidaryti ne tik drabužių pakabu, bet ir blakstienų tu-
šu, kita kolonėlė netrukus atsirado, ir šokėjai (tikrai ištikimi, 
nes gedimo neišsigando ir nė vienas neišėjo) toliau siautė 
pagal dviese šiemet diskoteką vedusių šaunių didžėjų – Ur-
šulės G. ir R. Kmitos – parinktą muziką.

„Knygų, duonos ir žaidimų“ – galėtų būti kiekvienos „Li-
texpo“ erdvėje vykstančios mugės šūkis, pirmąjį dėmenį 
pakeitus atsižvelgiant, kas tuo metu siūloma. Turbūt kaž-
kuo panašios visų mugių pabaigos – per garsiakalbį aidin-
tys įspėjimai, kad mugė uždaroma, dėl atdarų laukujų durų 
pučiantys skersvėjai, darbininkai, išmontuojantys stendus, 
leidyklos, kraunančios į automobilius neparduotas knygas, 
specialiame aptvare auganti kaugė dėžių nuo parduotų, tarp 
jų – ir šūsnys leidinių, kurie išmušus penktai valandai, lyg 
toje pasakoje apie moliūgais virtusias karietas, tampa ma-
kulatūra.

Kelias dienas besilaikiusią minusinę temperatūrą pamažu 
keičia gaili šiluma, o pusę šešių lauke dar šviesu. „Tuoj pa-
vasaris“, – rašau draugei.

– EGlĖ Marija FraNK –

iš „litexpo“ nuotraukų archyvo

* Šmaikščiai (rus.).
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Veidrodinių atspindžių poezija

„Įtrūkusios mėnesienos“. Jau 
pats pavadinimas prikausto dė-
mesį. Apie kokius įtrūkius ir ko-
kiose mėnesienose bus kalbama 
naujausiame Kornelijaus Platelio 
rinkinyje? Šį klausimą savitai už-
duoda ir pats poetas, iš pradžių 
cituodamas koaną: „Jei debesis 
nekabo virš kalno, mėnesiena 
peršviečia ežero gelmes.“ Įtrū-
kusios mėnesienos gelmių ne-
peršviečia. Net jei debesies nėra. 
Įtrūkis laužia šviesą atverdamas 
erdvę įvairioms regimybėms. Ar 

tai poezijos objektas? Turbūt.“ Taigi K. Platelio „Įtrūkusios 
mėnesienos“ kviečia susitelkti į netolygius paviršius, į tuose 
netolygumuose išnyrančias regimybes, kurios pasirodo dau-
giabriaunės, įvairialypės. 

Šią knygą galima pavadinti ir „teatru“, arba žaidimu kau-
kėmis. Knygos anotacijoje taip pat teigiama, kad eilėraščiuo-
se nevengiama slėptis po kauke, o tiksliau – moters kauke. 
Rinkinys, kaip ir būdinga K. Platelio kūrybai, yra itin tirštas 
ir sinkretiškas. Meistriškai atskleisdamas savo erudiciją, po-
etas naudoja tiek Vakarų (antikinės filosofijos, mitologijos, 
krikščionybės), tiek Rytų kultūros įvaizdžius, sujungdamas 
juos į įvairiaspalvį audinį, išplėtodamas savitą ontologinį po-
žiūrį. Knygoje polifoniškai susipina intertekstai, šiuolaikinio 
pasaulio detalės, buitinė aplinka, ironija, erotiniai įvaizdžiai, 
dažniausiai prabylantys iš moteriškosios perspektyvos, ir as-
meniniai potyriai. 

Skaitant rinkinį vis labiau galima justi, kad einama tar-
si sraigtiniais laiptais, vedančiais gilyn į sąmonės kuriamus 
žaidimus, sublyksinčius it veidrodiniai atspindžiai. Nors 
„Karstiniuose reiškiniuose“ (Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, 2010) veidrodžio motyvas, mano manymu, įtaigesnis 
nei „Įtrūkusiose mėnesienose“, vis dėlto atspindžių, kuriuos 
sukelia regimybės, tematika tebeplėtojama ir naujausiame 
rinkinyje ir tai neatrodo ydinga. Priešingai – sujungdamas 
įvairiausius, iš pirmo žvilgsnio tarpusavyje nesuderinamus 
fragmentus, poetas atveria nesibaigiantį regimybių žaismą 
ir pats jomis žaidžia: „plaukiojau žydrame / savo atspindžio 
ekrane. // [...] Pasroviui atspindžiai, / pasroviui troškimai ir 
lūkesčiai / neuronų upe. // Kol raudonpirštė aušra / iš lote-
rijos bilietų šūsnies / ėmė traukti naujas regimybes“ (p. 45). 
Su veidrodiniais atspindžiais galima sieti ir stiklą (p. 17), 
langą (p. 22), ežero paviršių (p. 89, p. 98–99), „sąmonės 
kameras“ (p. 50), sapnus, vaizduotę (p. 33–36, p. 37). Su 
ironiška šypsena galima konstatuoti, kad veidrodžiai kartais 
užsispyrusiai neatspindi „tiesos“ („Štai, vėl pavasaris, spė-
jo pražysti kaštonai, / ir jos, tokios pačios kaip anose jau-
nystėse / [...] Veidrodžiai nebeatspindi tiesos, o svarstyklės 
meluoja“, p. 38). Kartu su regimybėmis kinta ir pats subjek-
tas. Jau pirmas rinkinio eilėraštis „Golemo įgula“ nurodo 
tolesnę knygos programą, nes subjektas pasiruošęs kaitalioti 
vaidmenis: „ant sienų sukabinėtos kaukės, / viena kurių pri-
dengęs beformį veidą / stoji prieš savo sąmonę. / Nežinai, 
kaip atsirenki jas, nepastebi, / kaip ir kada jas pasikeiti: vis-
kas vyksta savaime: / aplinka, mokykla, kultūra, tikrovė, 
įgūdžiai...“ (p. 9) Kaukė asocijuojasi su apgavyste, arba 
netikrumu, ypač eilėraštyje „Prokuroras (scenarijus kaltina-
majai kalbai)“ (p. 124), bet kaip galima užsidėti kaukę ant 
beformio veido? Ar tai nelogiška mintis, ar noras parodyti, 
kad kažkuris iš jų – veidas arba kaukė – netikras? Eilėraštis 
„Sapnų vagis“ šiek tiek išsklaido šį neaiškumą: „O sargyba 
jau artinas, žvangčioja jų kalavijai. / Kokį veidą jie man už-
dės surakinę / [...] Kokiu veidu jai pasirodysiu dramblio / ar 
paprasto kaulo vartuose?“ (p. 97) Atrodo, kad veidas ir yra 
kaukė, o tai, kas slypi (jei slypi) už jos, yra neapčiuopiama, 
beformiška. Taigi pati kaukė nepriklauso nuo jokios formos, 

todėl nesudėtinga jas keisti, nors tame pačiame eilėraštyje 
kalbama apie veidą po kauke ir subjekto transformacijas. 

Lygiai taip pat keistai skamba sintagma „reikšmės be-
žodės“ (p. 42). Reikšmes artikuliuojame, remdamiesi savo 
kalbiniu mąstymu, nes kaip kitaip įsisąmoninti kokią nors 
reikšmę? Bet ir čia randame užuominą: „Žodžiai velias bur-
noj – reikia ritmo – / kalbėti nebėr apie ką“ (p. 43). Banalūs 
žodžiai gali būti atšlieti nuo reikšmės – ji lieka anapus jų, 
įgijusi nežodinį krūvį, pasirodanti kaip savitas subjekto su-
vokimas (nebūtinai kalbinis), kuris gali būti apibūdinamas 
kaip „nesusikalbėjimo žemė“ (p. 22). 

Žodžiai tarsi kaukės aplimpa reikšmes, o pro įtrūkius 
nuolat plūsta suvokiniai – sąmonės atspindžiai. Tačiau taip 
jau paprasta, kaip norėtume ar galėtume tikėtis, nėra: čia 
vėl viskas komplikuojasi, mat žodžiai irgi veidrodiški, tad 
kalbame apie įvairius dalykus juos atspindėdami, o jie, savo 
ruožtu, atspindi mus: „Kelias žeme pasibaigė, važnyčiotojas 
stoja – / [...] pašeria žirgą, nublizgina šonų veidrodžius / ir 
atsiduoda žodžiams, kurie tedaugina atspindžius, / daiktus 
savy meluoja ir teklaidina sąmones“ (p. 71). O klaidingai 
suprastos prasmės argi negali būti iškreipto arba įtrūkusio 
sąmonės veidrodžio pasekmė? („Viską gramzdinau į save, kas 
krito, / reiškinių prasmes supratau klaidingai, / kuo maniau 
tikįs, pasirodė, buvo / kaukės troškimų“, p. 26.)

Kaip minėjau, knygoje nevengiama kalbėti iš moteriško-
sios perspektyvos, t. y. subjektas užsideda moters kaukę. Iš 
tiesų nesunku pastebėti, kad erotiškumas, kurio rinkinyje ne-
stinga, ypač asocijuojamas su moters figūra („Mažasis kovos 
vežimas“, p. 55–72; „Keista gėlė“, p. 96; „Rožinė tunika“, 
p. 98–99). Tiesa, moters paveikslas pernelyg idealizuotas, 
bet nereikia pamiršti, kad čia aktualizuojamas antikinis pa-
saulis. Kita vertus, sklandžiai susipina ne tik Vakarų, bet ir 
Rytų kultūros įvaizdžiai: pavyzdžiui, eilėraštis „Lakšmė“ 
(p. 93) įvaizdina hinduistų deivės plastiškumą ir grožį. Beje, 
ji taip pat įsipynusi į regimybės pasaulį: „jų veidų negaliu ir 
net netrokštu įžvelgti, / gal tai kurie iš penkių mano sąmonės 
vyrų, / gal tai vienintelis Jis, į juos visus įsikūnijęs... / [...] 
lotosas varto mane delnuose, pakylu, / nežinau, ar mirtinga 
esu, ar akimirką šią nemirsiu...“

Kuo toliau skaitai, tuo labiau įsitikini, kad regimybės su-
augusios su eroso – geismo, gyvybiškumo, kūrimo – plotme. 
Reikia atkreipti dėmesį, kad knygoje vykusiai pavaizduoja-
mas žmogiškasis ir gyvūniškasis geismas, pamažu tirpdantis 
ribą: „link manęs vis didėdamas ima ropoti vabalas, / ant 
nugaros jo – kalavijo ženklas. / Bet aš nebijau, net atkišu 
dešinę pėdą, / ir jis ima ropštis koja aukštyn, pasiekia krūtis / 
[...] Palaidinė sudrėksta, nors tai ne pienas, / vabalas kopia 
toliau, kol pasiekia viršugalvį, / ten sustingsta tarytum kokia 
karūna, ir sušvinta“ (p. 66). Taip regimybės susipina viena 
su kita ir tokios pynės būdingos visam rinkiniui. 

Kalbant apie erotiką (o reflektuojant K. Platelio kūrybą tai 
nutylėti būtų tiesiog nepadoru), reikėtų stabtelėti prie „Ma-
žojo kovos vežimo“, kuriame išsivadavimas iš regimybių 
sietinas su buvimu dvilyte būtybe, tad pats erotiškumas čia 
įgyja ontologinę reikšmę. Kitaip tariant, šiame tekste vy-
riškasis ir moteriškasis pradai panašėja į vidinio žmogaus 
gyvenimo dermę (skirtingų pradų sujungimą savyje), o ne 
vien tik išorinius potyrius („ir srautai abu susilieja... ir mie-
gas apsemia sąmonę“, p. 66). Įdomu tai, kad moteriškoji 
pusė visgi atsisako sąjungos su vyriškuoju pradu: „pajuntu, 
jog tapau dvilytė / ir patiriu tokią palaimą, kokios nežinojau 
esant... / Tačiau nelauktai sudilgsi mintis: „aš dar nesu pasi-
ruošusi, / aš dar nesu...“ Ir tas nerimas atskiria / mano lytis, 
ir, deja, sugrąžina / į alsią gimimo-mirties karalystę, / į ten, 
kur man skirta nebūti“ (p. 72). Pasirodo, visas pasaulis yra iš 
nežinojimo sukurtas (p. 58), nes „žinojimas viską sustingdo“ 
(p. 68). Taigi moteriškasis pradas, atsisakęs dvilytiškumo, 
atmeta sustingusią harmoniją, o tuo pat metu ir žinojimą, nes 
žinojimas juk reiškia ne ką kita, kaip tikslo pasiekimą, vadi-
nasi, ir sąstingį. 

Beje, įtrūkis gali būti suprantamas kaip priešprieša harmo-
nijai, juk dvilytiškumas perskeltas perpus. Tai simboliškai 
atskleidžia ir įtrūkis ant paminklo: „statant ant postamento 

paminklas skilo / į dvi dalis ir vos manęs neprispaudė, / [...] 
Paprastas įtrūkis, / nepastebėtas, nelauktas...“ (p. 94) Įtrū-
kius ant paviršiaus galima susieti ir su praskeltomis lūpomis: 
„Paskui mes pradėjom skraidyti. / Žemės trauka neišnyko, / 
o priešingai – stengėsi pasipuikuoti / savo ar Niutono dės-
niais: / lūpos praskeltos, mėlynės, žaizdos“ (p. 95). Iš pirmo 
žvilgsnio netobulas, neharmoningas regimybių pasaulis turi 
savitą neįveikiamą tvarką, tačiau įtrūkis gali reikšti ir išė-
jimą į kitą plotmę: „Tu ir vėl neradai to tako, nepastebėjai 
įtrūkio / vaizdinių panoramoje, – sako lama. / [...] pasuku 
pro staiga išryškėjusias išėjimo duris. / Lama nebesako nie-
ko“ (p. 100). Įtrūkis įgyja ne vieną prasmę: jis gali reikšti 
atsivėrimą regimybėms, bet gali nurodyti ir išėjimą anapus 
jų, nors būtent įtrūkiai parodo, kad mūsų pasaulėvaizdis nėra 
lėkštas. Taigi jie atveria naujas galimybes tiek regimybėms 
išnirti, tiek mums patiems jų atsiskleidimą patirti. 

Eilėraščiai savaime liudija, kad fenomenų (at)pažinimas 
yra (at)rodymo atitikmuo: regimybių stebėjimas tuo pat me-
tu yra ir savitas mūsų suvokimas, net jei tas suvokimas tė-
ra sąmonės atspindys. Regis, kad ir poezija negali gyvuoti 
be keisto, kartais kiek gąsdinančio regimybių pasaulio. Tad 
peršasi mintis, kad K. Platelis įtrūkiams ir regimybėms su-
teikia didesnę vertę nei išsivadavimui iš jų. Juk išties sunku 
pamiršti jų atsiskleidimo grožį: „Mes lyg du aistringi stebė-
tojai – susijaudinę, bet / nesuvokiantys to, ką matome. Arba 
vaikai, pasiklydę, / įtrūkusiose mėnesienose“ (p. 85). 

Apskritai „Įtrūkusios mėnesienos“ pasirodo kaip kelionė 
laiku ir erdve, stebint išnyrančias regimybes, nors kai kurie 
eilėraščiai, pavyzdžiui, „Du keksiukai“ (p. 46), iššoka nei iš 
šio, nei iš to, nutraukdami įmantrias dekoracijas, kita vertus, 
tokie netikėtų tekstų pasirodymai irgi suvaidina savotiškų 
įtrūkių vaidmenį.

Atskirą žodį reikėtų tarti apie paskutinę rinkinio dalį, 
kurioje ironizuojamas šiuolaikinis sociumas, socialinių 
konstruktų išradinėjimas ir pan. Tiesa, ir joje poetas geba 
integruoti filosofines problemas, aišku, labiau prajuokinan-
čias, nei keliančias rūpestį: „Morka ir kopūstas. Iš pirmo 
žvilgsnio / grandinė nutrūkusi. Lietuvių kalboj, kur bemaž 
visi / daiktavardžiai turi lytį, daugiau ar mažiau / susijusią su 
pavidalais, grandinė nutrūksta / [...] Kodėl kopūsto ir morkos 
lytis nesusijusi su pavidalais?“ (p. 121) Kaip matyti, savitai 
nupiešiamas sąvokų ir reiškinių konfliktas.

Puikiai atskleidžiama, kad veidrodiškai susiduriame su 
tuo, nuo ko bėgame, – su visuomenės lūkesčiais, varginan-
čiomis taisyklėmis, reikalavimais ir t. t., nes neva būdami 
autonomiški, deja, įspraudžiame save į įvairiausius rėmus: 
„Tai kas man trukdo – kad neturiu idėjų, / kad mano verslo 
planas prasideda / ir pasibaigia mitingu? / Kuriame, pavar-
toję vyno, jūs galit pradėti šaukti: / „Kodėl šis tekstas patei-
kiamas kaip eilėraštis?! / Užsikrušk su tom savo kūrybinėm 
industrijom!“?“ (p. 118) Poezija šiuo atveju tampa savotišku 
pasipriešinimu požiūriui, esą menas privalo atitikti rinkos 
reikalavimus. Ir ne tik – poezija ginamasi nuo kitų jos for-
mų, ironizuojant aktualiąją poeziją. 

Ne paslaptis, kad ir viename interviu poetas prasitarė esan-
tis „alergiškas“ socialiai angažuotai poezijai (https://www.
lrt.lt/mediateka/irasas/1013711082/labasrytaslietuva). Taigi 
jis tarsi imasi imunoterapijos (alergijos gydymo alergenais), 
tad nenuostabu, kad ironija socialinių reiškinių atžvilgiu irgi 
tampa... aktualiąja poezija. Vis dėlto negaliu nepasakyti, kad 
eilėraštyje „Malaizijos futbolo komanda ir aistruolis (Aktu-
alioji poezija)“ (p. 122) Malaizijos vaikų komandos ir jos 
trenerio gelbėjimas iš olos itin primena garsiąją Platono olos 
alegoriją: „Nežinau, ko klaidžiojau ten, toje tamsoje, / kam 
man ta speleologija. / [...] Koks aš išvysiu šviesą? / Jeigu 
išvysiu...“ Šviesa gali būti prilyginama išsivadavimui, bet 
jau išsiaiškinome, kad būtent klaidžiojimas po regimybes 
yra neatsiejamas nuo eilėraščio atsiradimo. Tad belieka vis-
ką tiesiog stebėti ir laukti naujų regimybių, išnyrančių nepa-
klausių eilėraščių pavidalais.

– iEVa rUDŽiaNSKaiTĖ –

Kornelijus Platelis. Įtrūkusios mėnesienos. Eilėraščiai. 
V.: Odilė. 2018. 136 p. 
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populiarių lyrinių romansų ir katalikiškų giesmių autorius 
A. Belazaras griežčiausiai atsisakė rašyti muziką, libre-
te perskaitęs, kad kolūkio klėtį padega kunigas jėzuitas. 
Pasakė: galima daug ką sau leisti, bet burnoti prieš ku-
nigus ir religiją – nevalia. L. Janušytė per galvą vertėsi, 
kol kompozitorių perkalbėjo, prižadėjo, kad padegėjas 
bus buožė. Kone patologinė neapykanta dvasininkijos at-
stovams – turbūt Liūnės tėvo Felikso Janušio, gydytojo, 
garbaus kultūrininko, laisvamanio, darvinisto, nesutiku-
sio krikštyti dukrų bažnyčioje, įtaka. 

●

„Harlemo negrų lindyne“ L. Janušytė vadino savo butą 
Labdarių gatvėje. Visą dešimtmetį nepailsdama ji rašinėjo 
raštus dėl gyvenimo ir kūrybos sąlygų pagerinimo. Anta-
nui Sniečkui, Genrikui Zimanui, Justui Paleckiui, Juozui 
Baltušiui ir kt. 1960 m. rugpjūtį Lietuvos tarybinių rašy-
tojų sąjungos pirmininko pavaduotojas jaunas poetas Jus-
tinas Marcinkevičius, reaguodamas į eilinį L. Janušytės 
raštą, skirtingai nei tie atsirašinėjantys biurokratai, žars-
tantys tuščius pažadus, prisipažino atvirai ir geranoriškai: 
„Sunku atsakyti į Jūsų laišką, kadangi nieko gero pasakyti 
negaliu.“ 

Liūnė nieko nepešė, funkcionieriai padėti rašytojai ne-
skubėjo, taip tik didindami jos įniršį. Ji grasino rašysianti 
į Maskvą, satyros žurnalui „Krokodil“, pranešianti, kad 
Lietuvos tarybinių rašytojų sąjunga prilygsta kuklukskla-
nui. Gal ir parašė. Raštų N. Chruščiovui buvo ne vienas. 
Ji skundėsi ir skundė „dviveidžius“, „nematomos rankos“ 
iškeliamus ir palaikomus įvairaus plauko fašistinius dai-
nius ir redaktorius ir t. t.: tą patį jai nepadedantį J. Baltušį, 
Albiną Žukauską, Augustiną Gricių, Viktorą Miliūną ir 
kt. Žiauri kova dėl būvio. Ne tik dėl būsto, dėl priėjimo 
prie lesyklų. Desperatiškos tvirto užnugario neturinčios 
moters grumtynės su masoniška vyrija. Moteriško solida-
rumo neparodė nė Michalina Meškauskienė. Įdomi detalė 
iš 1957 m. L. Janušytės kreipimosi į A. Sniečkų: „[...] drg. 
drg. Venclova ir Mieželaitis žadėjo man duoti, jei kitur 
iki to laiko negaučiau, butą statomuose rašytojų namuose. 
Bet... prisipažinsiu bobiškai: tarp rašytojų bobų gyventi 
nenoriu.“ 

Išsyk pamaniau, kad L. Janušytė kalba apie rašytojus- 
-bobas, t. y. ištižėlius ir pan., bet įžvalgioji S. Daugirdaitė 
paprotino, jog tas dabar nepolitkorektiškas žodis – „bo-
bos“ – taikomas rašytojų žmonoms, ypatingai, specifinei 
kastai. Literatūrologė, regis, žadėjo kada nors apie ją pa-
rašyti. 

Iki Liūnės mirties jos butas buvo vienas Vilniaus bo-
hemiškojo gyvenimo centrų. Sykį ten užsuko Algiman-
tas Baltakis drauge su „Litmenio“ darbuotoju Edvardu 
(Edzka) Pranckūnu, aktoriumi Stepu Jukna ir šio žmona 
Emilija. Tas vienintelis apsilankymas jam galėjo baigtis 
liūdnai. Liūnė dėl ligos jau nebevaikščiojo. A. Baltakiui 
pasidarė nuobodu ir jis pusbalsiu pakvietė Edzką mauti 
lauk. L. Janušytė nugirdo, įtūžo, ir netrukus į jauną poetą 
skriejo butelis... 

●

1934 m. L. Janušytė parašė šmaikščią humoreską „Spi-
ritistinis seansas“. O grįžusi iš Prancūzijos pati tokius 
seansus rengdavo (D. Banioniui ir kitiems sakėsi burtų 
išmokusi Paryžiuje iš arabų; gerdavo čerkutę po čerkutės 
ir burdavo) – apie juos šių eilučių autoriui pasakojo akto-
rė Gražina Kernagienė. Į 2008 m. balandžio 15 d. vykusį 
pokalbį įsitraukė ir aktorės dukra Rasa Kernagytė-Jara-
minienė. 

R. K.-J.: Aš irgi gerai prisimenu Janušytę. Visų pirma – 
jos ranką. Pamatydavo mane: nu, Rasa, ateik, ateik. Ir tie 
jos nagai – ilgi ir ryškiai raudoni! 

G. K.: Ji mokėdavo įdomiai, įtaigiai pašnekėt.
R. K.-J.: Buvo šventai įsitikinusi, kad aukščiausia mus 

valdanti jėga slypi Himalajuose. Vis Himalajai, Himala-
jai... Griežtai paisė, kad lovos galvūgalis būtų atsuktas į 
reikiamą pusę, kitaip išsibalansuos energetika. 

G. K.: Taip, bet koks nesutapimas tarp žodžių ir elge-
sio...

R. K.-J.: Siautulinga buvo, tikras bohemos žmogus.
G. K.: Ir vis neturėdavo pinigų. Gauna honorarą, pri-

siperka gėrimų ir vis neturi pinigų. Daug ką jai atleisda-
vau, o susipykom dėl smulkmenos. Ji gal netyčia, o gal 

įsigėrusi numetė man nuo galvos skrybėlę. Kiek paskui ji 
maldavo atleisti! Kodėl aš tada buvau tokia išdidi?

Vadinasi, Jurga Ivanauskaitė turėjo dar spalvingesnę 
pirmtakę – Liūnę Janušytę. 

IV

Ah! Tais-toi! Ne parle pas d’amour ici... C’est un 
blasphème... (Ak, nutilk! Čia nekalbėki apie meilę... Tai 

šventvagystė...)

Ji turėjo už ką nekęsti sovietų valdžios, bet kentė sukan-
dusi dantis. NKVD iškart nusavino Janušių namą Kretin-
goje, įsikūrė ten ir nebeatidavė. Per didelius vargus Sofija 
Janušienė su dukromis kaip kompensaciją gavo poprastės 
būklės namą Panevėžyje, sukišo jo remontui krūvą pinigų 
ir dar pakliuvo į painios sovietinės biurokratijos pinkles. 
Išlikusios krūvos raštų bei skundų ir dėl šio pastato. Taigi – 
įtampa, nervai, šlyjanti sveikata.

Kūrybos baruose – taip pat nusivylimai. Prastos pjesės, 
parašytos su bendraautoriu Antanu Prokopavičiumi, ne-
rasdavo kelio į sceną, teatrai pažadėdavo ir pamiršdavo. 
Įstrigo kino scenarijus „Medaus mėnuo“, į kurį buvo su-
dėta daugybė vilčių, tiek finansiniu, tiek moralinio pasi-
tenkinimo, tiek galutinio įsitvirtinimo rašytojų brolijoje 
požiūriu. Likimo ironija: L. Janušytės skųstasis A. Žu-
kauskas kaip tik tapo filmų scenarijų redaktoriumi Kul-
tūros ministerijoje, ir „Medaus mėnesio“ lemtis iš dalies 
priklausė nuo jo... Liko satyrinio romano rankraštis su 
redaktoriaus pastabomis paraštėse: „Nuobodu“, „Ar ši-
to reikia?“ Sunkiai pas skaitytojus keliavo ir humoreskų 
knyga „Iki pasimatymo“. Autorė kovojo, spurdėjo, skun-
dėsi, isterikavo, bet... 

●

...bet potėpių dar trūksta. Paklydusi avis, dukra palai-
dūnė Liūnė ryžosi atgailai: grįžti į kaimenę – motinos 
Bažnyčios glėbį. Jos prieiga prie kunigijos, ko gero, buvo 
praktikuojantis katalikas A. Belazaras. Nors gal ir atvirkš-
čiai – pažįstami kunigai tapo prieiga prie A. Belazaro. 

Vėlų 1950 m. rugpjūčio 16 d. vakarą L. Janušytė trau-
kiniu išvyko iš Vilniaus. Išlipo Pakretuonės stotyje. Čia ją 
pasitiko trys jauni vyrai. Per mišką nuvedė prie Kretuono 
ežero, kur buvo paslėpta valtis. Vyrai ilgai yrėsi į kitą pusę 
ir visą laiką dainavo partizanų dainas. Reškutėnų klebo-
nas kunigas jėzuitas Karolis Garuckas labai apsidžiaugė 
atvykėliais, priėmė šiltai ir svetingai. Per vakarienę daug 
pasakojo apie padėtį apylinkėse. Nuėjusi gulti L. Janušytė 
dar kelias valandas klausėsi vyrų pokalbių. 

Kaip buvo sutarta iš anksto, rytą – šventosios Mišios, 
Komunija. Tikra šventė, paklydėlės priartėjimas prie ti-
kėjimo. Iškilmingi pusryčiai jos garbei. Per juos kunigas 
kreipiasi į Liūnę pagalbos saviems žmonėms: pabėgusiai 
iš Sibiro moteriai reikia gauti pasą; patikimą jaunuolį – 
įtaisyti į darbą Panevėžyje ir t. t. L. Janušytė kai ką paža-
da, kai ko sakosi negalinti. 

Kunigas prisipažįsta apie Liūnę papasakojęs Švenčio-
nėlių klebonui, taip pat jėzuitui Romualdui Blažiui. Lai-
davo už ją („kaip už save patį“), ir šis sutiko paimti ją 
savo globon. Pasak K. Garucko, kun. R. Blažys dažnai 
lankosi Vilniuje ir bendrauja su katalikėmis inteligentė-
mis. Su tokiomis moterimis jis ir Liūnę supažindinsiąs ir 
pamokysiąs, kaip gyventi ir dirbti šiais lietuviams tokiais 
sunkiais laikais. Pats K. Garuckas daugiau dirbąs su jau-
nimu. 

Dieną Liūnė praleido Kretuono saloje, kad jos nepama-
tytų, kam nereikia. Kažkur įvyko susišaudymas... Vakare 
kun. K. Garuckas įteikė L. Janušytei dovanų – ungurių ir 
100 rublių. Pasakė: „Visiems, kas pas mane atvyksta, ap-
moku kelionę.“ Jie atsisveikino. Buvo rugpjūčio 17-oji. 

O rugpjūčio 21 d. KGB informatorė „Manon“ – Liūnė 
Janušytė – apie išvyką ir užduočių įvykdymą kuo smul-
kiausiai atsiskaitė „organams“, jos agentūrinis praneši-
mas – šešių mašinraščių. „Atgaila“ Reškutėnuose tebuvo 
spektaklis, akių dūmimas, priedanga. 

On l’appelle Manon! Manon jos vardas – ar čia kagėbis-
tų erudicijos apraiškos? Ironija? Ciniškiausia panieka?

Tuo metu L. Janušytė buvo jau tik informatorė. Iš 
„tikrųjų“ agentų tinklo pašalinta za rasšifrovku svojej 
sviazi s organami MGB pered objektami razrabotki. Ne-
sivaldydama išsiduodavo tiriamiesiems objektams. (Per 
lėbavimus?) Prie agentūrinio pranešimo pridėta pažyma 
„kaltina“: L. Janušytė apibūdinama kaip palaido elgesio 
moteris, mėgstanti girtauti, lėbauti; rašytojų aplinkoje lai-
koma moraliai smukusiu žmogumi; ją pačią reikia tikrinti 
ir stebėti. 

Net saugumiečiams nebuvo su ja paprasta. Pvz., 
rugpjūčio 21 d. L. Janušytė pareiškė, kad kitam kartui 
operatyviniai darbuotojai parūpintų porą butelių rau-
donojo vyno – būsią lengviau kalbėtis. Priekaištavo, kad 
vykdydama jų užduotis patirianti materialinių nuostolių, 
nukenčiąs kūrybinis darbas ir dėl to ji eisianti į partijos 
CK skųstis ir aiškintis. Gyrėsi pažintimis su aukštais 
partiniais pareigūnais ir apskritai „apie save buvo per 
geros nuomonės“, elgėsi pernelyg laisvai ir provokuo-
jamai. „Atsižvelgiant į L. Janušytės būdą ir elgesį“, 
priimtas sprendimas: bendrauti su ja būtina dviem opera-
tyvininkams, vienam – pavojinga. 

●

Kun. R. Blažys „Harlemo negrų lindynėje“ pasirodė 
netikėtai, nepranešęs, tuo be galo sutrikdydamas iš vėžių 
šiaip jau neišmušamą šeimininkę. Pasibaisėjo netvarka. Į 
jo priekaištus dėl šlykštybių apie kunigus knygoje „Žalioji 
šeima“ L. Janušytė atkirto: „O iš ko aš gyvenčiau?“ 
Ideologinė literatūra esanti puiki priedanga. Kalbėdamasi 
su svečiu ji stengėsi išgauti kuo daugiau informacijos apie 
kunigų R. Blažio ir K. Garucko ryšius, veiklą, tikslus. 

Žinias ir pavardes toliau perdavinėjo KGB ir gaudavo 
vis naujų zadanijų. 

●

„Manon“ surinkta informacija pildė didelę agentūrinę 
bylą, Lietuvos SSR MGB 5 skyriaus pradėtą 1950 m. 
pavasarį. Bylą apie grupę inteligentų ir dvasininkų, 
įtariamų priklausymu lietuvių tautiniam pogrindžiui. Bu-
vo suimta dešimtys asmenų. Pagrindinis darbo krūvis teko 
kitiems – agentams „Gulbei“ ir „Vaidilutei“. L. Janušytės 
teikiama medžiaga, nors neabejotinai svarbi, – tik prie-
das. 

Vienas svarbiausių bylos uždavinių buvo Vinco 
Mykolaičio-Putino ryšių su „antisovietine, klerikaline“ 
Nacionaline katalikų taryba nustatymas. Be kita ko, ir 
Bernardo Brazdžionio buvimo vietos išaiškinimas – 
sklido gandai, kad jis slapstosi kažkur Lietuvoje... Toje 
pačioje byloje – nurodymas ištirti kaunietį studentą 
mediką, būsimąjį poetą Eduardą Selelionį... Dešimtys, 
šimtai gijų. Aštuonkojo čiuptuvai. Žinoma, ieškota sąsajų 
su partizanais. Rasta. Po Dainavos apygardos partizanų 
vado Diemedžio (Juozo Gegužio) sunaikinimo (1951 m. 
rudenį) agentas „Gulbė“ gavo užduotį išsiaiškinti, kur yra 
Vanagas (Adolfas Ramanauskas). 

●

Kun. K. Garuckas (1908–1979) šiandien minimas tarp 
galimų kandidatų į Dievo tarnus. 

 
V

Et c’est là l’histoire de Manon! (Tai štai kokia 
Manon istorija!) 

 
Po karo L. Janušytė daug vertė iš rusų kalbos. Jau 1947 m.  

pasirodęs Aleksandro Fadejevo „Jaunosios gvardijos“ 
vertimas – tikrai geras (redaktorius Edvardas Viskanta). 
Labai jai tiko versti humoristinę, satyrinę literatūrą. I. Ilfo 
ir J. Petrovo „Aukso veršis“ (1957), suomio Martti Larni 
„Gražioji kiaulininkė“ (1962) – žavingi darbai. Talentas 
nebuvo galutinai uždusęs. Ukrainiečio Panaso Mirno ro-
manas „Patvirkėlė“ – absoliutus šedevras ir absoliutus 
vertimo šedevras (1964 m. lietuvių kalba pasirodžiusios 
knygos redaktorė – Marija Subatavičienė). Už tokio lygio 
darbus šiandien būtų teikiamas Metų vertėjo krėslas ir Šv. 
Jeronimo premija. 

Ir kiek paralelių, tiesioginių ir netiesioginių, tarp roma-
no pagrindinės veikėjos ir jo vertėjos Liūnės. 

Muzikologas Edmundas Gedgaudas knygoje apie ko-
legę Oną Narbutienę, L. Janušytės pusseserę, pasigiria 
žinąs apie sergančios Liūnės flirtą su kur kas jaunesniu 
mediku: „Liūnė, artėjant saulėlydžiui, pabandė savo gy-
venimu suregzti dar vieną bohemišką istoriją, kur juoda-
odžio paryžiečio vietoj būtų jaunas gydytojas, bet antrą 
kartą įbristi į tą pačią upę net ir jai nepavyko.“ 

P. S. Už vertingas nuorodas į archyvinę medžiagą 
dėkoju archyvistei Egidijai Kaulakytei ir poetui Jonui 
Juškaičiui.

– aUDriUS MUSTEiKiS –

Manon jos vardas
►Atkelta iš p. 5
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Nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai: 2015
Pabaiga. Pradžia 2018, Nr. 18

Sausio 1, ketvirtadienis. Pavakare paskambinau Adolfui P. 
Jis informavo, kad prieš Naujuosius per Marijos radiją skai-
tė Radauską. Prisiminėm, kaip dažnai aš deklamuodavau R. 
kadaise [Adolfas buvo man jį padovanojęs], būdamas ne itin 
blaivus...

O aš pats šį rytą gulėdamas ant ortopedinio matraco po 
ilgos pertraukos pasideklamavau Lorcą: „Oye, hijo mío, el 
silencio...“

Sausio 2, penktadienis. Prieš pietus skaitinėjau Strandą. 
Labai geri eilėraščiai. Net kyla pagunda dar sykį ką nors 
išversti... Taip pat skaitau [Modiano] „Tamsių krautuvių 
gatvę“. Aromatas – kaip ir „Horizonto“. Už Werfelį tikrai 
patraukliau.

Sausio 4, sekmadienis. Naktis visai gera: stuburo nė kiek 
neskaudėjo, pėdas – truputį. Sapnavau labai švarią upę, aš 
buvau granitu grįstoje krantinėje, aukštai, o upė – žemai. 

Sausio 6, antradienis. Atėjo šaltis. /.../ Dangus mėlynas, 
balkonas – baltas: parapetas ir surfinijos storai apsnigti. Su-
sišaukia su Hiroshigės reprodukcija kalendoriuje ant stalo. 

Vis neprisikasu iki knygos, kurią skaityčiau pasigardžiuo-
damas. Įveikiau du trečdalius „Tamsių krautuvių gatvės“, 
subtilumo čia netrūksta, bet gardžiuotis, na, nesigardžiuoju. 
Reikia kitko.

Diena prieš akis. Vėl trainiosiuosi iš kampo į kampą.

Sausio 24, šeštadienis. Vis dėlto viena didžiausių kvailys-
čių – norėti, kad kiti elgtųsi ne taip, kaip elgiasi, kad kiti 
mąstytų kitaip, nei mąsto... Tai tas pat, ką trokšti, kad pušis 
turėtų klevo lapus, o ant klevo augtų žemuogės... Bet, protu 
tai puikiai suvokdamas, vis dėlto noriu, ir gana...

Vasario 22, sekmadienis. Užvakar buvau knygų mugėje. 
Vis dar atsiranda žmonių, norinčių mane skaityti. Ypač – bu-
vusių studenčių. Keblu, kai negaliu prisiminti vardo. Taip 
nutiko su Aurelija. Ir su Jekaterina.

Šiandien išsiunčiau „Š. A.“ savo „Atsisveikinimą su daik-
tais“. Vis dėlto parašiau. Dabar jau atrodo, kad gal ir nėra 
visiškas šūdas. Žiūrėsiu, kaip atrodys vėliau. 

Vasario 28, šeštadienis. Kai antradienį buvau mieste, nu-
sipirkau Nykos-Niliūno dienoraščių paskutinę knygelę. Die-
ve, kaip jis gedi Sandros! Kaip neranda jokio atspirties taško 
nei savyje, nei kultūroje, nei kosmose...

Per kelionę į miestą aplankiau Valentiną A. Seniai bebu-
vau buvęs jo dirbtuvėje. Pažįstami vaizdai ir kvapai. 

Kovo 8, sekmadienis. Penktadienį išėjo mano esė [„Atsi-
sveikinimas su daiktais“]. Paskambino Mikas V., pabarė, kad 
iškreipiau faktą: Dzūkų gatvėje vėmęs [kad net geležinkelio 
stotyje buvo girdėti] ne jis, o kitas. Sakė turįs namie kirtiklį 
lipti į kalnus, kurio, suvokia, jau nepanaudosiąs. Ir dar: ma-
tąs save ankstesnį kaip svetimą žmogų.

Kovo 9, pirmadienis. Šios nakties sapnas: lyg buvau ga-
vęs dvi dovanas – vieną iš kinų imperatoriaus, kitą iš indų 
karaliaus; tai buvo tarsi dvi molinės dažytos figūrėlės; vie-
nos galva sukiojosi; laikiau jas suvyniotas plonan popieriun; 
sapne rodžiau Valentinui A.

Kovo 10, antradienis. Po antros atsidariau el. paštą. Radau 
Giedros R. laišką. Labai išgyrusi mano „Atsisveikinimą su 
daiktais“. Bet smagiausia man buvo vieta, kur ji sako, kad 
prie Algio K. žiauriai tinkanti detalė – majonezo dangtelis. 

O po pusvalandžio ji dar ir paskambino. Tai labai smagiai 
pasijuokėm. 

Balandžio 9, ketvirtadienis. Nenorėti, kad būtų kitaip, ne-
gu yra. Nesitikėti, kad įsigalės išmintis ir tvarka. Nekūkčioti, 
kad esi parašytas taip, o ne kitaip. Ištverti save, būtent taip 
parašytą. Štai maksimos, kurių labai, labai sunku laikytis.

Balandžio 10, penktadienis. Toliau skaitau Petrą D. [„Ce-
remonijų knygas“], artėju prie „Karnavalo“ pabaigos. Nepa-
tiko fragmentas su politiniu karikatūrizmu. Patiko kai kurie 
siurrealistiniai epizodai (su lavonų, t. y. kaulų, atkasimu, su 
arklio šovimu ir t. t.), nes juose, be kita ko, yra laikas ir vie-
ta. Pirmą kartą suvokiau, kad Petras D. smarkiai giminingas 
Márquezui.

Gegužės 2, šeštadienis. Poskaistė diena. Bet su stiproku 
nešiltu vėju. /.../ Jau labai žalia. Ypač intensyviai žali mau-
medžiai ir beržai. Liepos irgi jau su lapais. Pradeda piltis 
pienės: sodrios ir tvirtos kaip kazlėkai.

Pastūmėjau esė [„Sufalsifikuotas dienoraštis 4“]. Lyg ir šis 
tas rašosi. Bet šiandien abejonių daugiau negu vakar. Matau, 
kad dauguma sakinių tik ką nors teigia arba pasakoja. Jie 
nėra įkrauti, neturi valentingumo. O ar pavyks jiems jį su-
teikti – nežinia.

Artėja prie pabaigos [Becketto] „Malonas miršta“ [antrą 
ar trečią kartą]. Štai kur valentingi sakiniai. Štai kur nerišlus 
rišlumas. Štai kur pakertanti sintaksė. Malonumas, malonu-
mas...

Gegužės 21, ketvirtadienis. Jau visur pražydusios alyvos.

Gegužės 24, sekmadienis. Vakar pasiunčiau „Š. A.“ nau-
jąją esė [„Sufalsifikuotas dienoraštis 4“]. Giedrė K. atrašė, 
kad patiko. Ypač – asmeninės istorijos supynimas su auga-
lija. /.../  Šiandien paprašiau Vytauto B., kad pasiųstų jiems 
kaštono nuotrauką. /.../

Truputį forsuoju [Atwood] „Tarnaitės pasakojimą“: norė-
čiau pabaigti iki trečiadienio, iki galimo išvykimo į kaimą. 
Na, žinoma, ši knyga suteiks naują matymo kampą. Bet iš 
antros kategorijos neišlips.

Gegužės 27, trečiadienis [kaime]. Vakar iš Petro R. atsiė-
miau man skirtą jo darbo medalį. Atrodau kaip pakartas. Kai 
pakreipiu devyniasdešimties laipsnių kampu – atrodau kaip 
gulintis ant lentos. G. labai nepatinka. Man – patinka. Aš ten 
esu: susna, usnė, viksva ir t. t.

Gegužės 28, ketvirtadienis [kaime]. Ėjau į mišką. Labai 
tiršti šiais metais beržai – toks tirštis su tokia gaivia žaluma. 
Anksčiau taip lyg nebūdavo.

Vakar girdėjau gegutę. Daugiausia – ramstausi į tumbą ir 
žiūriu pro langą.

Birželio 23, antradienis. Vėl parašė Giedra R. Ji gina (aš 
jai buvau parašęs apie savo abejones dėl tos vietos) mano 
ryžimąsi įmesti į tekstą [„Sufalsifikuotas dienoraštis 4“] tą 
superasmenišką detalę apie artimo žmogaus mirtį.

Po pietų ketinu toliau irtis per [Musilio] „Žmogų be savy-
bių“. Oi gerų vietelių esama. O ir generalinė idėja – liuks. 

Rugpjūčio 3, pirmadienis [kaime]. Apie pirmą atvykome 
į kaimą. Termometras gonkelėse rodė plius trisdešimt /.../. 
Kai atidarėme trobą, ji buvo vėsi kaip kapo rūsys (tik kad 
nedrėgna).

Vėliau mane išgąsdino drugys. Kai gulėjau ant sofos, išgir-
dau plasnojimą. Pakėlęs (pasukęs) akis, išvydau milžinišką 
juodut juodutėlį drugį. Sekundės dalį palaikiau jį šikšnospar-
niu. Taip ir išgąsdino. 

Dabar pro langą matau kelis stambius oranžinius lelijų 
žiedus. Aiškiai suprantu, kokia senoviška mano poezija.

Rugpjūčio 17, pirmadienis [kaime]. Vėl paėmiau Musilį 
[„Žmogų be savybių“]. Gražiai rašo bjaurybė. Nors kai kurios 
vietos ganėtinai blankios. Pavyzdžiui, svarstymai apie esė.

Rugpjūčio 18, antradienis [kaime]. Naktis dar blogesnė 
už aną: visą visutėlį maudė, gniaužė, spaudė. O ypač – aptir-
pusias, „nuniemusias“ kojas. Sapne prie manęs šliejosi /.../ 
japonė. 

Dieną įsigalėjo saulė. Nuo pačio ryto dangus mėlynut mė-
lynutėlis, atrodo, kad dega dujos. Kas iš to dangaus, iš to 
mėlyno kosmoso užgrius mumis naktį? Vakar vėl mačiau, 
kaip tvinkčiojo [tvinksnis žalsvas, tvinksnis – rausvas] Šiau-
rinė žvaigždė.  

Rugpjūčio 21, penktadienis [kaime]. Paredagavau vieną 
dalį esė [„Apie skaitytojų sielas“]. Pačią bjauriausią: apie 
sielos sandarą. Ją skaityti gali būti baisiai neįdomu. Vėl 
krypstu į nusivylimo šiuo tekstu pusę. 

Rugsėjo 1, antradienis [kaime]. Naktį daug sapnavau ir 
prabudinėjau, bet mauduliai buvo menki. Rytą virš Lapėnų 
beržo mačiau didelį, sunkų, lyg iš tešlos nulipdytą mėnulį, 
vos pradėjusį dilti...

Dabar 10.30. Ką tik pataisinėjau esė skyriuką apie sielos 
struktūrą. Vėl žybsi šiokia tokia viltelė: gal kas nors išeis.

Rugsėjo 15, antradienis. Jau daug dienų matau puikų 
vaizdą pro langą: apgeltusios, išstypusios, išsekusios, bet 
pilnos plonutėlių žiedų surfinijos.

Peržiūrėjau dar dalį atspausdintos, bet neįrištos knygos 
[„Beveik visi eilėraščiai“]. Kol kas klaidų neradau. Taip, kai 
kurie eilėraščiai nukalti, kai kurie – kvailoki. Bet daugumą 
vis dėlto laikau gerais.

Rugsėjo 28, penktadienis. Mėnulio užtemimo žiūrėti 
neketinau. Bet pirmiausia pabudau trečią valandą, o paskui – 
ir ketvirtą. Tuomet kėliausi penktą ir ėjau į balkoną žiūrėti. 
Buvo gražu. Nesitikėjau, kad tas švelnokas raudonis taip 
spindės, kad bus justi rutulys. Be to, labai sužavėjo kažkoks 
žvaigždynas pietuose, kurio trys žvaigždės sudarė tiesutėlę 
deimantinę liniją [Orionas].

Rugsėjo 29, antradienis. Prieš pietus labai pradžiugino 
Ričardas V. Padėkojo už knygą ir pasidžiaugė jam skirtu 
eilėraščiu. Smagiai pajuokavom. Jis: „Pekloj, Alfa, kurstysim 
vienas kitam ugnį!“ Ir daugiau panašių dalykėlių...

Spalio 11, sekmadienis. Artėja ketvirtadienis, knygos 
pristatymas. Norėčiau apsieiti be rizikingų juokų ir nebūti 
„pasikėlęs“. Įdomu, ar man pasiseks tai padaryti...

F I N I S

Štai penkiasdešimt prozininkų (užsieniečių), kiekvieno 
kurių bent viena knyga yra mane žavėjusi: Abe, Akutaga-
wa, Anderson, Bach, Beckett, Bernhard, Bradbury, Bulga-
kov, Buzzati, Camus, Canetti, Céline, Coetzee, Faulkner, 
Gombrowicz, Hamsun, Handke, Hemingway, Hesse, Hof-
mannsthal, Ionesko, Jensen, Joyce, Kafka, Kawabata, Mann, 
Márquez, Mishima, Munro, Murakami, Musil, Nabokov, 
Pamuk, Pelevin, Platonov, Proust, Robbe-Grillet, Salinger, 
Saramago, Seethaler, Simon, Stasiuk, Steinbeck, Süskind, 
Tournier, Unamuno, Updike, Vian, Vonnegut, Wolfe.  

– alFoNSaS aNDriUŠKEViČiUS –

Baimė

Ir šitaip kone vienintelė mums pažįstama sovietmečio 
istorija yra tos istorijos neigimas. Ji yra aktyviai trina-

ma kaip neverta mūsų atminties. Patricio Guzmáno filme 
„Nostalgija šviesai“ kalbinamas Čilės istorikas Lautaro 
Núñezas svarsto, kad vengimas leistis į santykį su nesena 
istorija kyla iš baimės būti kažkuo apkaltintiems. Ir išties, 
kaip 30 metų arusiems rezistencijos ir totalitarizmo, tautos 
vienybės ir laisvosios rinkos vagas gali nebūti baugi idėja, 

kad švenčiame vis dėlto Lietuvos šimtmetį, o ne pusšimtį, 
jei tuomet tektų pripažinti, kad šiandienos valstybės šaknys 
glūdi ne tik partizanų kovose, bet ir sovietinio valstybės 
aparato veikime? Kad, kaip žinome iš kolonializmo isto-
riko Dipesho Chakrabarty, represine laikoma valstybė ga-
li sukurti erdvę rezistencijos formoms? Kaip gali nebūti 
baisu pripažinti, kad didelė dalis pastarųjų dešimtmečių 
laisvosios rinkos apaštalų ir verslo elito išsilavinimą gavo 
tuose pačiuose represiniuose ir apkiautusiuose sovietme-
čio ekonomikos fakultetuose, jei tuomet tektų paklausti, 
kodėl ir kaip jie taip sklandžiai per kelerius varganus me-

tus tapo pavyzdiniais kapitalistais? Kaip gali nebūti bai-
su pripažinti, kad bendruomeniniai ir solidarumo ryšiai 
ne vien tautine ir politine rezistencija grįsti, jei tuomet 
tektų pradėti šiandienio jų stygiaus priežasčių ieškoti taip 
branginamos nepriklausomos Lietuvos sąrangoje? Ar gali 
nebūti baisu nustoti laikyti pozityvius sovietmečio atsi-
minimus ir vertinimus kognityvine liga, jei tuomet tektų 
rimtai skaitytis su pereinamojo laikotarpio ekonomikos 
pralaimėtojų balsais ir net apsvarstyti radikalią mintį, kad 
taip aukštintas postkomunistinis politinis ir ekonominis 
projektas yra draskomas problemų? 

– aGNĖ riMKUTĖ –

Sovietmetis kaip nutylėjimų, nutildymų ir baimės istorija
► atkelta iš p. 6
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Apvažiuodavom su Norbertu Žemaitijos kalnus 
Su Norberto Vėliaus broliu alEKSU VĖliUMi ir jo žmona EMilija SrĖBaliūTE-VĖliENE kalbasi Venantas Mačiekus

Norberto Vėliaus, kaip ir Vacio Miliaus, 
antano Tylos, aloyzo Vidugirio, pavardę pir-
mąsyk užtikau Kraštotyros draugijos išleis-
tose monografijose. Gerai neprisimenu, ar 
„Dieveniškėse“, ar „Gaidės ir rimšės apy-
linkėse“. Tai galėjo būti apie 1968–1969 m. 
Su Norbertu susipažinau per vakaronę. Gal 
Vilniaus universitete. Neprisimenu pažinties 
aplinkybių. Matyt, impulsyvus Norbertas pir-
masis užkalbino. 

Būsimai Vilniaus universiteto  kraštotyri-
ninkų klubo „ramuva“ ekspedicijai luokėje 
1973 m. reikėjo rasti tautosakininkų grupės 
vadovą. Tuomet klubą jau buvau perėmęs 
iš jono Trinkūno ir ekspedicijai rengiausi 
savarankiškai. Vilniaus universitete vadovo 
rasti nepavyko: gal lituanistai buvo užsiėmę, 
o gal kiek ir prisibijojo rizikuoti. juk impe-
rijoje tradicine kultūra besidomintį žmogų 
labai lengvai buvo galima apkaltinti nacio-
nalizmu ir sužlugdyti mokslininko karjerą. 
Pasiguodžiau dėl to Norbertui. ir jis pasišovė 
padėti – perkrautu autobusu su ekspedicijos 
dalyviais važiavo į tolimą luokę ir dvi dienas 
konsultavo tautosakos rinkėjus. 

Su Norbertu ryšiai nenutrūko ir vėliau – 
kviesdavome jį į klubą paskaityti paskaitų 
apie lietuvių sakmes, dainuojamąją tautosaką, lietuvių ir 
baltų mitologiją. Įsiminė vakaronė 1975 m. kovo 21 d., kuri 
buvo skirta garsiam Šiaurės lietuvos tautosakos rinkėjui 
Matui Slančiauskui paminėti. Senųjų rūmų kavinėje (ji ir 
dabar ten įsikūrusi) Norbertui pasakojant apie M. Slan-
čiausko tautosakos rinkinius „apsišvietė“ KGB seklys. 
Matyt, norėdamas užgirsti, ką Norbertas kalba, jis atidarė 
kavinės duris ir liko stovėti tarpduryje. Norėjau prieiti ir, 
kaip pašalinį asmenį, išprašyti lauk. Norbertas man pa-
šnibždėjo, kad tai jo „angelas sargas“.

Norbertas džiaugėsi mūsų kraštotyros klubo organizuo-
jamomis ekspedicijomis, jose gausiai surenkama litua-
nistine medžiaga. jis manė, kad „ramuvos“ ekspedicijos 
buvo lyg jo su lietuvos kraštotyros draugijos Vilniaus sky-
riumi organizuotų ekspedicijų tąsa. Bijojo, kad „ramuvos“ 
ekspedicijų tuometinė valdžia neuždraustų. Man paaiš-
kino sąmoningai ribojąs kontaktus su ramuviečiais, nes 
glaudūs ryšiai galį būti vienu iš pretekstų ekspedicijoms 
uždrausti.

Su Norberto Vėliaus broliu aleksu Vėliumi (g. 1936) ir jo 
žmona Emilija Srėbaliūte-Vėliene (1933–2013) kalbėjausi 
2001 m. liepos 21 d. jų namuose Norberto tėviškėje Gul-
bių kaime netoli laukuvos (Šilalės r.), kai kartu su kitais 
kraštotyrininkais rinkome medžiagą „Versmės“ leidyklos 
planuojamai išleisti monografijai apie laukuvą iš serijos 
„lietuvos valsčiai“. jie papasakojo apie Norberto vaikys-
tę, jo polinkį į mokslus, gabumus ir darbštumą. anot jų, vė-
liau jis kiek galėdamas materialiai ir moraliai padėjo savo 
dviem broliams ir dviem seserims. Parvažiavęs į tėviškę 
iš Vilniaus imdavosi kasdieniškų fizinių darbų, rinkdavo 
tautosaką. Kartu su automobilį turėjusiu broliu aleksu va-
žiuodavo ant gana netoli dunksančių didžiųjų Žemaitijos 
kalnų – Medvėgalio, Šatrijos, Girgždutės, Sprūdės ir kitų, 
ten apžvelgdamas plačias apylinkes, deklamuodamas ei-
lėraščius atsigaudavo širdimi ir dvasia.

– Norbertas buvo vyresnis ar jaunesnis už Tamstą?
Aleksas Vėlius: Jaunesnis dviem metais. Jis trisdešimt 

aštuntų metų gimimo [Norbertas gimė 1937 m. liepos 
22 d., gimimo liudijime užrašyta 1938 m. sausio 1 d.; mo-
tinos paaiškinimas buvo toks: „Kad metais vėliau reikėtų 
eiti į kariuomenę“ – Ramunė Vėliuvienė, toliau – R. V.], 
o aš – trisdešimt šeštų. Aš jau trisdešimt metų ligonis bu-
vau, bet vis nuvažiuodavau pas brolį Vilniun. Ten jis tu-
rėdava daktarę pažįstamą Oželytę. Antakalnio ligoninėn 
paguldydava, palaikydava mėnesį, kitą. O anas [Norber-
tas] staigiai labai...

Emilija Srėbaliūtė-Vėlienė: Per melioracijas tėvuks 
[Aleksas Vėlius]… visi mėgdava išgerti. Bet Norberts 
negėrė. O, matai, smertis paėmė. Atvažiuodava. Kai jis 
čia į svečius atvažiuos... Kaimynkų sutikau. Saka, kiek 
dainų pridainava. Saka, Norberts mani nupaveikslava ten, 
už klebono svirno, kur yr geltonas namuks. Pusė to na-
muko mums priklauso. Kai parduosma čia, išeisma ten. 
Aš benorėčiau eit, tėvuks nenori: „Čia medelis, čia vie-
verselis.“

A. V.: Priprasta.
– Jūsų tikroji tėviškė čia?
A. V.: Ne. Čia netoli, nė pusės kilometro nėra. Tėvuks 

mano kai mirė, ir jaunų metų mirė, 55 metų, mano mama 
čia [tėviškę] pardavė, ir ana nusipirko namuką, miestelin 
[Laukuvon] išėja. 

E. S.-V.: Kai sumenkėja [Norberto motina], išėja prie 
dukters. Mes namuką atpirkom, o tai dukteriai už iškar-
šinimą... Bet taip išėja: ana [Norberto motina] susirga 
plaučių uždegimu. Po plaučių uždegima atkrita. Aš tuo 
tarpu buvau Klaipėdoj, ligoninėj. Vyras atvažiava. Sakau: 
„Ką man dabar? Aš unt laidotuvių negalėsiu parvažiuot.“ 
Saka, atvažiava, – Norbertuku Norbertą vadindavom, – 
saka, su Norbertuku tarėmės apie laidotuves. Norberto 
draugė Vilniuj, Oželytė, sugalvojusi, kad reik nuvažiuot, 
pažiūrėt. [Aptikęs mamą beveik mirštančią, Norbertas 
skambino man į Vilnių, kad prašyčiau daktarės Nijolės 
Oželytės, jog sutiktų drauge su manim važiuoti į Laukuvą. 
Ji per kelias dienas padėjo ligonei atsigauti. Dukra Stasė 
pervežė mamą slaugyti į savo namus Šilalėje – R. V.] Ana 
atvažiava pažiūrėt: nuvažiava į Šilalę, ligoninėj pažiūrėja 
duomenis, pasiėmė lašelinę, vaistų, musėt, pastatė lašeli-
nę ir padėja. Padėja biškiuką. Ir ana išėja pas tą dukterį. Į 
tualetą ėja, kur ten biškį užkliuva, vertė ir čia iš šlaunies 
koją numušė. Ir nuo tos kojas lūžima tris metus išgulėja 
dieną naktį unt lovas. Tai ta dukterė karšina.

– Kiek tėvelio žemės buvo?
A. V.: Tėvuks turėja tik keturis su puse hektara. Kai tas 

perversmas buva, visiems apie sodybas davė arba galėjai 
atsikelt sava tris hektarus žemės, arba galėjai išsipirkt už 
čekius. Turėja savo žemės, atsikėlė, skaitas, šeimininkas.

Ten, kur sudegįs tvartas, gyvena mana senutis. Mana 
tėvuks gyvena jau čia. Senutis turėja dvidešimt septynis 
hektarus žemės. Ir buva penki vaikai, ir jis pats buva šeš-
tas, skaitos. Kada vaikai ženijosi, ano žmona buva miru-
si, skaitos, visą žemę dalija lygiom dalims. Ir vaikams, 
ir sau. Išėja po keturis su puse hektara. Senutis vienai 
mergėlei pamokėja ir pasiėmė devynis hektarus. Tėvuka 
brolis untrajai seseriai pamokėja, irgi pasiėmė devynis. 
O mana tėvuks ir viena sesuo turėja po keturis su puse 
hektara. Visa žemė, skaitos, buva išdalyta. Ta žemė, kai 
prasideda nuo mana gimtinės, nuėja unt plenta, link Že-
maičių plenta. Skaitos, Žemaičių plentą kada dirbo, per 
mana senučia žemę ėjo. Ano ūkis buva didelis. Buva svir-
nas pastatytas, buva daržinės didelės, visi pastatai dideli. 
Padalija vaikams šituos pastatus. Ir, skaitos, visi vaikai 
iš tų senų pastatų statės trobikes sau. Mūsų tėvuks buva 
pasistatįs, o senutis mana buva pasistatįs už plenta. 

E. S.-V.: Ten medinikė, medinė trobikė. Norberta sta-
tyta buva. Ir Norberts baigė mokyklą unksti, neturėja 
aštuoniolikos metų. Negalėja įstoti. [Pirmą kartą, būda-
mas šešiolikos metų, Norbertas stojo į žurnalistiką, bet 
neperėjo mandatinės komisijos. Kai, jo žodžiais tariant, 
užsidirbo geresnę charakteristiką, 1957 m. lengvai įstojo 
mokytis lietuvių kalbos ir literatūros Vilniaus universitete – 
R. V.] Tai jis išėja dirbti bibliotekon, o po tam mokytoju 
dirba. Saka: „Neduokdie, mokytoju dirbt, mokiniai už 
mane didesni, senesni.“ Norberts sunkiai mokyklan ėja, 
vojei, vojei...

A. V.: Tada, po kara, visi buva sunkiai. 
E. S.-V.: Čia viena mergikė išėjus yra mano laidos mo-

kytoja, Tveruos dirba. Saka: „Gerai būtų, kad turėčiau 
sava knygas. Būtų diktai gerā.“ Ėja skolintom knygom ir 
išėja vienuolika klasių, ir skolintom knygom. Norberts al-

gą gava ir pirka medžiagas visas, pats tašė, 
pats pjovė, pats lentas abliava. Vasara buva, 
statė meduką...

A. V.: Mana tėvuką paėmė į karą. Buva 
kaimyns, toks Laurynaitis gyvena. Kaimy-
nai buvam, jį paėmė. Išėja į karą. Ir anie pa-
bėga. Ir mana tėvuks pabėga, ir tas kaimyns 
pabėga. Spėja pabėgt, tuo momentu baiges 
karas. Jau tada viskas, pasirodyt negalėja. 
Aš palikau vyriausias, buvau devynių me-
tų. Reikėja man jau ir malkas kirsti, viską 
ūkininkauti. Nu ir anie išsislapstė. Miške 
nebuva. Po namus: vienur, kitur. Abu pas-
kui, kai paskelbė tuos manifestus, skaitas, 
kas pasiduos, bus dovanota. Jiems, skaitas, 
dovanoja. Bet jau tardė. Mana tėvuks sa-
kė: „Vedė iš trijų sykių kart.“ Tardė: „Kur 
ginklai, kur grupė, kur viska?“, o čia nie-
ka nėra, neturėja, tėvas pabėga nuo kara ir 
viskas.

– Kur tardė – Tauragėj ar Laukuvoj?
A. V.: Laukuvoj. Toks raudonplaukis en-

kavėdistų viršininkas buva. Katrų jau tar-
dydava, tai pro duris einant bijok, į užpakalį 

spirdava. Juos ten pavargina, pavargina, paskui nieka, pa-
leida.

– Ar tas raudonplaukis rusas?
A. V.: Jis jau buva iš Rusijas. O tų stribų buva iš lietu-

vių užsirašiusių, vietinių.
Paskui, kai brolis pradėja mokyklon... Čia netoli, koks 

kilometras, buva Bilionių pradinė mokykla. Su broliu 
pradėjom eiti ton mokyklon. Brolis gerai mokes, ir aš 
mokiaus neblogai. Mėnesį pasimokėm pirmam skyriuj, 
perkelia mus į antrą. Aš kažkuo nusikaltau, man pastatė 
į kompą. Tai nebejau į tą mokyklą. Užsipykau ir nebe-
jau. Tėvai biednai gyvena, tokių sąlygų nedarė. Ir nieks 
nevarė manęs. O brolis per vienus metus keturis skyrius 
pabaigė.

– Per vienus metus? 
E. S.-V.: Per vienus metus keturis skyrius. Paskui Lau-

kuvoj vienuos metuos irgi dvi klases pabaigė. O paskui 
likusius jau po vienus metus. Jis vidurinę baigė visai jau-
nas. Ano į aukštąją nepriėmė. 

– Jis turėjo ketveriais metais pralenkti, jeigu būtų pradė-
jęs kartu su visais eiti mokyklon. Gal jis vėliau pradėjo?

A. V.: Jis pralenkė, skaitas, ant keturių metų kitus pra-
lenkė.

– O kiek jam buvo metų, kai baigė vidurinę?
A. V.: Negaliu pasakyt. Į aukštąją nepriėmė. [Kai baigė 

vidurinę mokyklą, Norbertas turėjo penkiolika metų – R. V.]
– Šešiolika gal turėjo? 
E. S.-V.: Gal turėja. Sunku pasakyt. Tada į Medingėnus 

nuėja, į biblioteką dirbti. Ten padirba metus ar kiek, pas-
kui parėja į Laukuvą mokytojaut. Dirba mokytoju. Ir kai 
jam sukaka tie metai, kai galėja stoti [į aukštąją mokyklą], 
jis išvažiava į Vilnių.

– Kokio dalyko jis Laukuvos vidurinėje mokykloje mokė?
A. V.: Negaliu pasakyt, kokias pamokas turėja. Nesi-

domėjau. [Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, anglų kalbą 
ir piešimą – R. V.]

– Šiaip vaikai pradeda septynerių metų mokyklon eiti. Gal 
Norbertas buvo kiek vyresnis, kai pradėjo mokyklon eiti?

A. V.: Matai, po kara aš buvau devynių metų. O brolis 
buva septynių metų. Po kara, kai tik prasidėja tos mo-
kyklos, čia mokykla netoli ir mokytoja buva vietinė, ir 
pradėjam. Norbertas negalėja būti daug senesnis.

– Gal prieš mokyklą mokėjote skaityti, namuose kas iš-
mokė?

A. V.: Patraukimą mokslui turėjau. Esu ėjęs mokyklon 
du mėnesius iš viso. Ir paskaitau, ir parašau. 

E. S.-V.: Ir dar rusiškai paskaita. Ir matematikų nusi-
mana. Melioracijoj kai dirba, duodava anam nivelyrą ir 
niveliavimo duomenis suskaičiuot. Teisingai suskaičiuot.

A. V.: Apskaičiuoti kubus žemės, kiek iškasdava... Vis-
ką sugebėdavau, viską mokėdavau.

Norberts, kai mokytojava, padėdava tėvukui namuką 
statyti. Tas namuks buva labai senas. Pirka medienos iš 
miškų ūkio, aš padėjau vežti. Kai jau pastatėm, jau tėvuks 
nebeilgai išgyvena, gal metus, gal du, mirė. [Iš mokytojo 
algos Norbertas vietoj visai sugriuvusio seno statė tėvams 
naują namą. Neįmanoma buvo gauti medienos, bet kaimo 
mokytojas turėjo kažkokių lengvatų – R. V.] ►

Norbertas Vėlius ir Marcelijus Martinaitis. Kryžiokai, Vilniaus r. 1988. 
algimanto Kunčiaus nuotrauka
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►E. S.-V.: Tėvuks [Aleksas Vėlius] gavo darbą fermoj. 
Dievulėliau brungus... Parvažiuos [Norbertas] iš Vilniaus, 
iš tokios kelionės. Tėvuks dirba fermoj... Parsimetė dra-
bužius, kų rada, šalta, ar piena su duona, lašinių šmotelį 
perkunda ir tuojau duj. Tai ravėti, tai sėti, tai pjauti, tai 
grėbti.

A. V.: Mūsų mokytoją išvežė į Sibirą. Kai jau ten iš-
veždava, tai tie stribai išrinkdava baldus, viską, palikdava 
tuos pastatus pūt. Mes su Norbertu eisim pažiūrėt, kas ten 
palika. Kambariai visur priskleisti knygų. Tai mes visokių 
žurnalų, kalendorių senoviškų, Smetonos laikų, prisirin-
kom visokių, jau skaitydavom. Mums didelis lobis buva, 
skaitos.

– Ar mokytoją išvežė 1948 metų gegužės mėnesį?
A. V.: Jau turbūt. 
E. S.-V.: Vėliau išvežė. Mes 1948 metais grįžom. Bu-

vom į Klaipėdos kraštą išėjį. Jau buva vežimas. Jau By-
tautaitis slapstės. Ir pavasarį kaip tik pareinam. Čia, pro 
tuos medukus, stribų mašina atvažiava ir sustoja. Moky-
toja, musėt, išveža penkiasdešimtais ar keturiasdešimt 
devintais.

– Koks tos mokytojos vardas ir pavardė? 
E. S.-V.: Kristina Bytautaitė.
– Neištekėjusi? 
E. S.-V.: Ta viena ištekėjusi Laukuvoj gyvena. Jau iš-

mirė. Anos dvi buva. Ir sesuo mirusi. Tėvuką parvežė iš 
Rosijos. O tada sunkūs laikai buva. Apsiženijom kap sto-
vim. Čia pasistatėm Gulbėj už pinigus skolintus namuką 
ir sudegė. Ir vaikai sudegė du. Ir tas namukas sudegė.

– Ar Jūsų vaikai? 
E. S.-V.: Mūsų vaikai.
– Nelaimė labai didelė. 
E. S.-V.: Didelė nelaimė.
– O tai nuo ko užsidegė? 
E. S.-V.: Jis išvažiava į Klaipėdą. Aš išėjau parsinešt 

kirvį. Žinai, šakas kaip kapojam. Aš vakarienės virt, man 
to kirvio reik, skubu, kad vyras parvažiuotų vakarienę iš-
virt. Parvažiavęs saka: „Palauk, aš vaikams įduosiu lėlės 
koją.“ Anas čemodaną ten kraustas, rausias. Aš skubėjau. 
Ir dar tėvuks norėja malkų prasikirst. Įbėga tėvuks, sa-
ka: „Troba dega.“ Ir, matai, kaimynė šoferė atvažiavus 
langą išmušus, skersvėjis patraukė. Nebiįeja [degančion 
trobon].

A. V.: Sunku pasakyt, nuo ko užsidegė. Maž kaimynas, 
toks kerštingas buva, gal tas kaimynas pakūrė, gal vaikai 
patys užsidegė. Niekas dabar negalės pasakyt. 

E. S.-V.: Vasarą buvau priėmusi moteriškę iš fermos. 
Čia ant kalniuka trobikę statės. Mes jauni palikom be 
tėvuka. Pokary tėvukas mirė, mama palika su pinkiais 
vaikais. Tos moteriškėlės niekas nepriima. Fermoj dirba, 
nori statytis. Mes vieną galiuką buvam įsistoję, o antras 
galiuks neįstotas. Sakau: „Ek pas mus ir pabūsi.“ Ir ana 
parėja iš tos fermos...

Kad ir būdava pas mumis tų blakių. Aš, kap sekmadie-
nį, vyras pasiliks su vaikais, o mane išleis į bažnyčią. Aš 
su didžiuoju vaiku išejau, vienas buva penkių, o mergikė 
trejų metukų buva. Parainu. Taip nuo synos [sienos] de-
kiuks pamestas. Įeinu, sakau: „Jergutėliau, su vinu [vienu] 
tuo vaiku buvai, leidai tą dekiuką numesti.“ Saka: „Lovoj 
gulėjau, veiziu, padeklai, kaip sudėti buva, pro tarpukus 
blakės.“ Užsidegęs skėlą ir degina tas blakes.

Bet to laika tiek tebuva. Pusė valandos neišėja po mana 
išėjima. Gal karts sugalvoja degint? Bet degtukai buva 
unt pečiaus. Ir čia nustumti, kai yra. Žvyras beveik iki pat 
namuka nustumdytas buva ir tokių žilvytukų buva. Tas 
vaikiuks įsinešė tų žilvytukų, su peiliu pjausto tuos žilvy-
tukus. Prie dviejų vaikų peiliai palikti. Aš tą peilį atėmiau, 
unt pečiaus užmečiau. Dar tas vaikas man pradėja verkt. 
Cukraus jam daviau. Kad čia visur skubėdama, visur bėg-
dama... Gal su ta klotike nusikrapštė tuos degtukus? Deg-
tukus mes laikom unt pečiaus, būdava. Gal nusikrapštė 
tuos degtukus nuo pečiaus ir gal tas blakes degė?

– Ar jie buvo uždaryti? 
E. S.-V.: Čia plents yr, čia kelias yr. Kur anas paliks. 

Baisiai puldava tas berniuks unt plenta. Matai, lygus tas 
plents. Jie tik biškelį prašapdava, tuojau unt plenta atsi-
durdava.

A. V.: Sunkumai. Norberts buva mėgėjas tokį pat darbą 
dirbt, kaip ir Jūs dabar. Atvažiuodava pas mūsų, tuojau 
mus prašydava, kad apvažiučiau unt kalnų visų. Medvė-
galį, Šatrijos kalną... Nuvažiudavom tuojau, eilėraštį pa-
sakydava: „Nuo Medvėgalio pažvelgus, tai tikrai aukštai, 
keturiolika bažnyčių aiškiai pamatai.“ Paskiau dar būda-
va kažkoks padavimas: „Kad kartais girdint baubiant jautį 
net nukrata šiurpulys, / Kartais atsiliep nuo kalna žveng-
damas arklys. / Kartais, rodos, iš po žemių lyg kažkas vai-
toja / Ar nuo kalna žvangindamas šimtas vyrų joja.“

Jau unt kalna užlips, tuoj eilėraštį padeklamuos. Kai į 
Luokę jau nuvažiavom, sakydava: „Jei pro Luokę kada 
bekeliausi, neužmiršk sustabdyt arklių ir įkopti į kalną 
aukščiausią.“ Stengėsi tokias vietas visur pasižiūrėti, ap-
važiuoti.

– Ar su mašina veždavot?
A. V.: Aš su mašina veždavau. Aš turėjau sava mašinų. 

Parvažiuodava, ant visų kalnų jau apvažinėdavom.
– Gražios vietos. Esu buvęs ant tų kalnų. 
E. S.-V.: Jis nesuspėja. Jis žadėdava į Gulbes atvažiuot, 

apie Gulbes aprašyt.
A. V.: Kap jau mama mirė, ant Velykų visi vaikai su-

sirinkdavom. Penki vaikai buvom. Jau prie mamos čia, į 
Laukuvą, susirinkdavo. Paskiau, kai jau mama susirgo, tas 
namuks paliko jau, pusę namuko turėjo, pardavimui jau. 
Norberts neleidžia niekam pirkt, sako, kur paskui visi su-
sirinksma. O aš tada turėjau dvi tūkstantis tų litų. Šviežiai 
litai buva išėjį. Mamai aš sakiau, kad tų pinigų nenoriu, 
kiek svetimas siūlys, atiduokit. Mamai sakau: „Aš karšint 
negaliu tave, mama, vis vien tuos pinigus turėsiu atiduoti 
seseriai.“ Aštuonis tūkstančius anam sumokėjau [atpirko 
motinai priklausiusią namuko pusę]. [Norbertas neėmė nė 
cento, nors namas buvo pirktas pardavus jo statytą trobą. 
Visi pinigai buvo skirti seseriai už mamos karšinimą, nes 
ji turėjo išeiti iš darbo – R. V.] Bet aš tų pinigų neturėjau 
iš karto. Brolis Norberts man saka: „Turėsi kožną metą 
mokėti į mėnesį po du šimtus man.“ [Žinodamas bro-
lio charakterį, Norbertas tuo susitarimu apsidraudė, kad 
slauganti mamą sesuo tikrai gautų tuos likusius pinigus. 
Iš jų Stasė 1999 m. ir mamą palaidojo – R. V.] Nepraėjo 
pusmetis koks, ir jis pasimirė. Paskiau sesuo pradėja tų 
pinigų reikalaut: „Pinigai nuvertės.“ Aš iš paskutinių tuos 
pinigus pamokėjau. 

E. S.-V.: Negavam nei į laidotuves nuvažiuot.
A. V.: Mano brolis jau nespėja į tą namuką Velykų at-

važiuot.
– Turbūt dar turit brolių ir seserų.
A. V.: Turiu dar seserį. Viena sesuo jau mirė. Viena dar 

gyva. Ir brolis dar vienas gyvas.
– Koks vardas sesers, kuri mirė?
A. V.: Albina. 
– Kuriais metais ji buvo gimusi?
A. V.: Trisdešimt trečiais. Pati vyriausia.
– O paskui po jos?
A. V.: Aš, po manęs Norberts, paskiau Stasė Turauskie-

nė, gimusi 1942 metais, ta pati, kuri mamą karšino. Gyve-
na Šilalėj. Pats jauniausias buva Vaclovas, keturiasdešimt 
penktų [metų gimimo]. Tas gyvena Naujojoj Akmenėj.

– Ar Vaclovas mokėsi?
A. V.: Kaip ir viena koja, panašiai buva. 
E. S.-V.: Aš nežinau pasakyt, ar kokia liga buva. Iki 

aštuonių metų buva sveiks. Pokario čėsu jau su kriukiais 
vaikščioja. [Poliomielito pasekmė, dalinis paralyžius – 
R. V.]

A. V.: Septynis vaikus išaugino. Viena mergelė gyvena 
Vokietijoj.

E. S.-V.: Ir kap įdomiai apsiženijo. Susipažina per 
komjaunima laikraštį. Ji mokinos neakivaizdei unt ve-
terinorių. Ir Vaciuks rada nuotrauką. Pagalvoja parašyt. 
Ana vėl atrašė. Pradėja rašinėtis. Vaciuks užvadino atva-
žiuoti. Atvažiava. O mes unt Verbų nedėlioj sekmadienį 
eidavom Velykėlės. Jau nuėjom: „Mam, Vaciaus pana at-
važiava.“ Aš galvoju: kokia ta pana? Kaip reik pamatyt? 
„Mam, – sakau, – sudėk kokį reikalų, kad aš galėčiau įeiti 
tam kambarin.“ Mama nerado reikalo. Mums šnekant be-
išeinanti unt autobuso važiuoti. O jerguteliau, merga kaip 
lėlė! Graži, plaukai sudėti, gražiai pasipuošus. Ir anie pra-
dėja draugauti, važinėti. Dabar jau vestuvės bus. Mama 
biedna, viena, niekam [vestuvių] kelti [negali]. Kėlėm 
mes su Norbertu. Trisdešimt žmonių buva. Mes piršliuo-
se buvam. Ana žadėja atvažiuoti puse savaitės anksčiau. 
O tas Vaciuks eina iš proto. Jau žmonės šneka: „Jūs ke-
ravokit to Vaciuko, kol [ko] nepasidarytų.“ Viena diena ir 
untra diena, ir trečia diena – tos jaunosios nėra. Nu, kon 
dabar? Mes čia jau visi dedamės, tvarkomės, čia giminai-
tės bus tos vestuvės. Saka: „Kų reik dabar daryt su dova-
nom.“ Sakau: „Dovanų nedukim. Suvalgysma, išgersma, 
kun susinešma, tų dovanų nedukim.“

Vyrs mana dirba Kaliningrade, šalia Kaliningrado, kur 
ten. Ir parvažiuoja tas vyras. Mes išlekiam į Šilalę dar 
pasipirkti su autobusu, tada nei motocikla neturėjam, nei 
mašinas, nieka. Parvažiuojam. Jau jaunoji besanti. Pati iš-
eigines turėja nusipirkti ir veliumą nusipirkti. Aš tik vai-
niką prisegiau. Pasiėmėm sunkvežimį važiuot. Jaunasis 
į kabiną nuėja. O jerguteliau! Kits kaimyns turėja „ku-
priuką“, tos buva mašinikės apvaliom durikėm, pavadi-
nam jaunąją tam „kupriukan“. Jaunąjį vežam su didžiuoju 

mašinu, parėdka važiuojam unt viršaus. Ir Norberts buva 
parėdkuos su sava [Vaciuko vestuvėse nedalyvavau – 
R. V.], dar neženotas buva, bet jau draugava su sava [bū-
sima] žmona. Pasiėmėm suknias iš kulturkės visas baltas, 
vienodas. Jaunoji graži, geltonplaukė, o tas Vaciuks su 
tais kriukeliais – kebežai kebežai. Ir apsiženijo. Ir išaugi-
na septynis vaikus. Vaikai kokie graži, tik vienas vaikiuks 
nusigėrįs yr. O mergikė tokį žemaituką buvo vyrą gavusi, 
buvome vestuvėse. Kaip prieš nelaimę, tas tėvuks, toks 
dainininks, toks storulis, atsiduso: „Kad tik tie mano vai-
kai gerai gyventų, kad tik tie mano vaikai gerai gyven-
tų.“ Penkis metus išgyvena, su didžiuoju mašinu dirba, su 
draugu važiava, irgi virta, ir neužsimušo, bet bevažiuo-
dams mirė [Vaciaus dukters vyras]. Mergelę turėja penkių 
metukų. Buva nėščia, po vyro laidotuvių parsileido. O tas 
tėvuks sirga su širdi. Kelis metus išbuva, ir tas tėvuks nu-
mirė. O dabar ta mergelė Vokietijoje. 

A. V.: Anūkė Renata turi sugebėjimus kaip mano brolis, 
gerai mokos. Va, tap prabėga visas gyvenimas. 

E. S.-V.: Tas Norbertėlis būdava rūpestingas. Aš buvau 
dvejos ligoninėse. Vieną žinojau – Santariškes. Žentas 
vežė. O antroji – nežinojau. Pasiskumbinau paklaust Nor-
bertuka, kur ta, vaikel, ligoninė. Davė jis draugą, atsivedė 
tokį šnekų žmogiuką. Susitikimą turi, paskaitas skaityt. 
Sakau: „Bėk, Norbertėl.“ Ne, jis vis vien laukia. Daktara 
neradom. Rokuoja: „Pavėluosiu biškį, palauks.“ Sakau: 
„Tu nieka čia nebepadarysi. Jau tu eik ton paskaiton.“

Norėja, kad visi ano giminaičiai tik mokytųs, vo moky-
tųs. Atėjįs tikrindava sąsiuvinius, liepdava skaityti. Anū-
kė Renata už rašinį [buvo] gavusi į sąsiuvinį dvejetą. Ir 
pamatė, kad Norbertuks ateina. Ton dvejetą po treningiu-
ku, unt aukšta ir pakavoja. Kad nepamatytų Norbertuks to 
dvejeto. Norbertuks kad būtų gyvas! Dabar ana į Vilnių 
įstoja mokintis.

– Kur įstojo? 
E. S.-V.: Į teisę. Kaip aš nenorėjau in ton teisėn. Už 

mokslą, skaitos, laimėjo kelialapį į Prancūziją. Skaitosi, 
prancūzų kalbos. Važiava trys iš visos Lietuvos. Tik trys 
užėmė pirmas vietas.

– Kur ji baigė vidurinę mokyklą?
A. V.: Laukuvoj. Laukuvos gimnazijų baigus. 
E. S.-V.: Buva į laikraštį didžiausius straipsnius įdėjus 

apie politiką, apie viskuo. Buva atvažiavus iš Prancūzi-
jas unt išleistuvių. Sakė: „Jeigu jau neįstosi čia, – palika 
adresą, – krepkis į mani, aš padėsiu dėl Prancūzijos.“

A. V.: Turi tokių sugebėjimų kap Norberts.  
E. S.-V.: Ir ana laikraščius visokius leisdavo, visur mo-

kykloj... Kalba labai stačiai. Iškalbinga yra. Norberts kad 
būtų gyvas buvįs... Anas džiaugės, kad pirmūnė. Pinkių 
metų laikraštį skaitė. Aš kaip sykį radau žurnale parašyta, 
kad pinkių metų vaikas skaita, aš nusijuokiau, ar gal pin-
kių metų vaikas skaityti? O mana anūkėlė, pinkių metų 
kada buva, sau laikraštį... Iš pradžių skaitė tas didžiosias 
raides, o kai pinkių metukų buva, ir tas mažytes parskai-
tydavo. Norberts džiaugės diktai, kad ana tap mokinas, 
būtų gyvas buvįs, būtų anai daug padėjįs... [...]

– O kiek Norbertui buvo metų, kai vedėsi? 
E. S.-V.: Norbertienė dešimt metų [vienuolika metų, o 

pagal tikruosius Norberto gimimo metus – dvylika – R. V.] 
jaunesnė už Norbertą. O kai ženijos, Ramunė aštuonio-
likos metų neturėja. Dėdė vykdomam [komitete] dirba, 
dėdė praleida.

A. V.: Jeigu aštuoniolikos, tai anas [buva] dvidešimt 
aštuonių. 

E. S.-V.: Dvidešimt septynių, dvidešimt aštuonių, tame 
tarpe. [Santuokos metu (1966-08-06) man buvo septynio-
lika, o Norbertui – dvidešimt aštuoneri metai – R. V.]

Jau Norberts toks savotiškas žmogus buva. Jau prapuo-
lįs jaunas su mokslais, su sava darbais paskendįs. Vasarą 
didelioj retenybėj ateis į šokius. Mokėja šokti. Bet knin-
gas, kningas, kningas... Jis unt stala valgys ir šalia knygą 
pasidėjįs bus. Dar anas paauglis buva. Ir aš ten netoli kai-
mynystėj gyvenau. Susirinkdavom žaisti: „bobų“ muš-
davom, primuštinį mušdavom. O ans išlėks tik biškiukų, 
paklykaus, paklykaus ir vėl lek prie tų knygų. Pusbrolis 
tonkiai turėdava reikalų, nuvažiuodava į Vilnių. Kap, sa-
ka, Norberts sunkiai dirba, aš, saka, nenorėčiau. Kai ans 
atvažiuodava čia pas mūs, užsiimdavau valgyt ilgai tai-
syt, kad ilgiau pabūtų. Nepriprašysi prie valgio. Mėgdava 
bulves šutintas su pienu rūgštu. Sakydava: „Aš pasilsiu 
bulvių košę virdams ir indus plaudams.“ 

Atsisuka, kelis žodukus sušneka ir anam – darbas, dar-
bas, darbas... Kitąsyk atostogų parvažiava prie mamos, ir 
mes ten esam. Ans neturi laika su mumis užsiimti.

A. V.: Norėdava knygų parašyti. Sakydavau: „Kolei tu 
mokslus baigsi, ir pensijos sulauksi.“ 
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Neseniai, kai „Deutsche Welle“ paprašė manęs 
paremti jų vykdomą kampaniją, skirtą Jungtinių 
Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos sep-
tyniasdešimtmečiui ir jos 19 straipsniui, kuris api-
brėžia saviraiškos laisvę, aš kalbėjau apie Julianą 
Assange’ą, kuris iki šiol yra, kaip pačios Jungti-
nės Tautos apibrėžia, „savavališkai sulaikytas“ ir 
kuriam gresia ekstradicija į Jungtines Valstijas.

Aš turiu kalbėti apie šiuos klausimus. Kiekvie-
nas iš mūsų turi. Be žodžio laisvės ir nepriklau-
somos žurnalistikos, taip pat ir tokių organizacijų 
kaip „WikiLeaks“ ir asmenų, pranešančių visuo-
menei apie valdžios ar įmonių daromas blogybes, 
nėra nė menkiausios galimybės sukurti geresnį 
pasaulį.

– Jūs buvote aktyvi PETA kampanijų dalyvė, 
padėjote humanitarinei misijai Haityje ir pasta-
ruoju metu paskelbėte dar daugiau savų minčių 
apie politinę situaciją. Kokiame aktyvizme šiuo 
metu dalyvaujate? Ką skaitote, kokie mąstytojai 
ar rašytojai labiausiai jus įkvepia ar daro jums 
didžiausią įtaką?

P. A.: Skaitau knygas, žiūriu filmus, mokausi 
prancūzų kalbos ir keliauju po pasaulį – paslap-
tingą ir nuostabią vietą. Bet ji man kelia nerimą. 
Nerimauju dėl klimato kaitos. Dėl rūšių išnyki-
mo. Aktyviai remiu „Sea Shepherd“ [nevyriau-
sybinė organizacija, remianti aplinkosaugą jūrose 
ir užsiimanti tiesioginio veiksmo akcijomis prieš 
banginių medžioklę – vert.] ir organizacijas, pade-
dančias pabėgėliams. Ir dažnai galvoju apie Julia-
ną Assange’ą, ypač dabar, kai artėja Kalėdos ir jis 
negali būti su šeima ir draugais.

Manau, kad viskas yra susiję. Vis labiau ir la-
biau nerimauju dėl Europos, vietos, kurią aš my-
liu. Kai pastarosiomis dienomis lankiausi Italijoje, 
prieš pateikdama komentarą apie Matteo Salvini 
vyriausybę, skaičiau Umberto Eco esė „Amžina-
sis fašizmas“, kuri buvo publikuota 1995 metais.

Joje Eco apibrėžia keturiolika bendrųjų fašiz-
mo, kuris jam neatrodė kaip nuosekli sistema, 
požymių. Tad jis kalba apie „Ur-fašizmą“, kuriam 
priskiria tokius požymius kaip „tradicijos kultas“, 
„skirtumų baimė“, „apeliavimas į nusivylusią 
vidurinę klasę“, „obsesija dėl sąmokslo teorijų“, 
„panieka silpniesiems“ ir „mačizmas“.

Pažvelkite į lyderius, tokius kaip Trumpas, Bol-
sonaro ir Salvini, ir jūs iš karto pamatysite šiuos 
požymius. Jie „realiu laiku“ naikina Amazonę, 
Arktį ir visą planetą. O mes juk neturime antros 
planetos.

S. H.: Išskyrus tuos baltuosius utopiškai mąs-
tančius libertarus iš Silicio slėnio, kurie gali pa-
bėgti į Marsą, kai visi kiti liks gyventi tikrovėje 
egzistuojančioje distopijoje. Manau, Pamela yra 
teisi. Nesvarbu, ar kaip Enzo Traverso vadinsite 
tai „post-fašizmu“, ar kaip Umberto Eco „Ur-fa-
šizmu“, faktas yra tas, kad fašizmas niekuomet 
nenumirė. Nedidelis žingsnis skiria praėjusio 
amžiaus „Juodąjį internacionalą“ ir dabartinio 
Austrijos ministro pirmininko Sebastiano Kurzo 
pasiūlytą Italijos, Vokietijos ir Austrijos „valingų-
jų ašį“.

Nuo dirbtinio intelekto iki automatizacijos, nuo 
Silicio slėnio iki „Cambridge Analytica“ – pridė-
kite technologinę pažangą šiose srityse ir gausite 
sprogstamąją kombinaciją tam, kas bus netgi blo-
giau nei tradicinis fašizmas. Tikriausiai geriausia 
istorinė figūra, įkūnijanti „Ur-fašizmą“, yra italų 
poetas ir karo kurstytojas Gabrielle D’Annunzio, 

okupavęs Kroatijos pakrantėje įsikūrusį Rijekos 
miestą. Ten jis išrado keistą fašistinę utopiją ar 
distopiją, kuri nebuvo vien tik fašistinė (Leninas 
netgi yra pavadinęs D’Annunzio „vieninteliu ti-
kru revoliucionieriumi Europoje“), tačiau ten jau 
buvo visi fašizmo požymiai, be to – naujosios 
technologijos.

Jis faktiškai išrado „balkonų kalbas“ (kurias 
vėliau pritaikys Mussolini), tačiau Guglielmo 
Marconi leido jam perduoti pasauliui žinią iš savo 
jachtos. Jis taip pat išrado fašistinę „narkokapita-
lizmo“ formą: Fiumė buvo pilna narkotikų dar iki 
naciams suvartojant tonas pervitino. Arba, kaip 
sakydavo Pasolini, tikroji anarchija yra galios 
anarchija.

Dėl atsinaujinusio susidomėjimo D’Annunzio – 
pavyzdžiui, Lucy Hughes-Hallett reikšminga bio-
grafija „The Pike“, Bruce’o Sterlingo mokslinės 
fantastikos knyga „Pirate Utopia“ ir kroatų kino 
kūrėjo Igorio Bezinovićiaus darbai – tikiuosi, kad 
šio trumpo istorinio laikotarpio pamokos gali būti 
pamažu atskleistos. 

Neseniai kalbėjausi su Adamu Curtisu, kai 
drauge lankėmės Rijekoje, sakiau, kad per daug 
lengva atmesti šį beprotišką ir pamišėlišką laiko-
tarpį tik kaip ankstyvą fašizmo manifestaciją. Šį 
laikotarpį tikrai trauminį ir be galo įdomų daro tai, 
kad D’Annunzio laikų Fiumė negali būti apibū-
dinta nei kaip distopija, nei kaip utopija – nes ji 
buvo ir viena, ir kita tuo pat metu.

– Daugelyje šalių kraštutinė dešinė išgyvena 
pakilimą, bet tuo pat metu matome ir kairės ra-
dikalizaciją, kuri supurto senus politinius sluoks-
nius. Kas, jūsų nuomone, už viso šito slypi?

S. H.: Aplankęs degančias Paryžiaus gatves, 
Jerome’as Roosas neseniai paskelbė nuostabų 
analitinį straipsnį, teigiantį, kad gilets jaunes iš-
sprogdino senąsias politines kategorijas, kas ir 
suteikia galimybių, ir kelia pavojų. Jis primena 
mums gražią ir taiklią Saint-Justo citatą: „Dabar-
ties tvarka – tai ateities suirutė.“

Deja, po visų „pavasarių“, kuriuos turėjome 
progą stebėti, turime apsukti dalykus ir paklausti, 
kas, jei esama netvarka – visa ši libidinė energi-
ja ir revoliucinis potencialas – neišvirs į naująją 
ateities tvarką?

„Išimties būklė“, nusakyta Carlo Schmitto ir iš-
plėtota Giorgio Agambeno, jau yra taisyklė, o ne 
išimtis visoje Europoje. Po G20 protestų Hambur-
ge Europos lyderiai jau pasisakė už visos Europos 
„aktyvistų registrą“. Tam tikrą ataskaitą apie ma-
žumų padėtį, skirtą išsaugoti tvarką. Arba galios 
anarchiją. 

P. A.: Pritariu Srećko mintims. Kaip ir sakiau 
komentuodama gilets jaunes, pagrindinis klausi-
mas yra – ar nepritarimas gali tapti konstruktyvus, 
kas nutiks dieną po to, ar gali progresyvieji Pran-
cūzijoje ir visame pasaulyje panaudoti šią energiją, 
kad vietoj smurto sukurtume lygias ir egalitarines 
visuomenes? Tai tapo žadintuvo skambučiu.

Aš svajoju apie visuomenę, kurioje žmonės ryja 
knygas ir meną. Mes turime užpildyti savo širdis 
muzika ir menu, o ne „PlayStation“. Žmogiški ry-
šiai nyksta. Jei tai tęsis, tuoj pamiršime, kaip my-
lėti vienam kitą. Mes pamiršime vienas kitą. Tad 
kartu kovokime ir mokykimės.

Vertė Laurynas Šedvydis ir
Karolis Dambrauskas

Pamela Anderson apie neramumus Europoje
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iškepsiu velykų bobą 
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ir galėsi ją valgyti
lėtai su pasimėgavimu
lipnus glajus prilips
prie liežuvio
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vidurį


