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Sašos Sokolovo „Durnių mokykla“ parodo, kad laikas gali būti nenuspėjamas

Bažnyčia, daugelį paskelbusi šventaisiais, nė vieno neįvardijo pasmerktuoju

Apie Agnès Varda „Bastūnę“

OSCAR WILDE

Anglų literatūros klasikas Oscaras Wilde’as (1854–1900) 
buvo puikus pasakotojas. Daug pasakojimų gimdavo pietau-
jant su draugais, kai jis improvizuodavo perskaitytos knygos 
arba ką tik įvykusio pokalbio tema. Kartais rašytoją išpro-
vokuodavo vos keli ištarti žodžiai. Tie, kurie girdėdavo šias 
improvizacijas, vėliau nusivildavo, perskaitę jas užrašytas. 
Matyt,  Wilde’as buvo ir puikus aktorius. Gaila, kad galime 
gėrėtis tik tomis improvizacijomis, kurios buvo užrašytos.

Čia spausdinami šeši eilėraščiai proza buvo vieninteliai 
šio žanro Wilde’o kūriniai, viešai publikuoti jam gyvam esant 
(pasirodė spaudoje 1893 ir 1894 m.). Jau po mirties jie iš-
leisti atskira knygele pavadinimu Poems in Prose (pirmąkart 
1905 m. Paryžiuje).

Vertėjas 

Andreas H. Bitesnich. Paukščiai. 2013

Menininkas
Kartą vakare jo sieloje užgimė noras sukurti statulą Ma-

lonumo, kuris trunka akimirką. Tada išėjo į pasaulį ieškoti 
bronzos, nes išlieti ją galėjo tik iš bronzos.

Bet bronza visame pasaulyje buvo išnykusi, jos niekur ne-
galėjai rasti, išskyrus bronzinę statulą Sielvarto, kuris trun-
ka amžinai. 

Tą statulą jis pats savo rankomis buvo sukūręs ir pastatęs 
ant vienintelio žmogaus, kurį mylėjo, kapo. Ant mylimo ve-
lionio kapo pastatė šį kūrinį kaip nemarios meilės ir nepraei-
nančio sielvarto ženklą. Ir visame pasaulyje nebuvo daugiau 
bronzos, kaip tik šio stabo.

Tada jis paėmė savo paties rankomis sukurtą kūrinį, įmetė 
į didelę lydymo krosnį, atidavė jį ugniai.

O paskiau iš Sielvarto, kuris trunka amžinai nuliejo Malo-
numo, kuris trunka akimirką statulą.

Gera darantis
Tvyrojo naktis, ir Jis buvo vienas. Tolumoje pama-

tė Jis miestą juosiančias sienas ir nuėjo miesto link.
Kai Jis prisiartino prie miesto, išgirdo džiaugs-

mingus žingsnius, linksmą juoką ir garsų daugybės 
liutnių skambėjimą. Tada Jis pasibeldė į vartus, ir 
vartininkai Jam atvėrė.

Ten Jis pamatė marmuro namą su marmurinėmis 
fasado kolonomis. Kolonos buvo papuoštos girlian-
domis, o išorėje ir viduje liepsnojo kedro deglai. Ir 
įėjo Jis į namą.

Kai Jis perėjo chalcedono salę, jaspio salę ir at-
sidūrė ilgoje puotų salėje, tai pamatė purpuriniame 
guolyje žmogų, kurio plaukai buvo papuošti raudo-
nomis rožėmis, o lūpos raudonavo nuo vyno.

Tada Jis priėjo iš už nugaros, palietė žmogaus petį 
ir paklausė: „Kodėl tu taip gyveni?“

Ir jaunuolis atsigręžė, ir pažino Jį, ir atsakė: „Ka-
daise aš buvau raupsuotasis, ir Tu mane išgydei. Kaip kitaip 
aš galiu gyventi?“

Tada Jis išėjo iš namo ir sugrįžo į gatvę. Netrukus Jis pa-
matė moterį, kurios veidas ir drabužiai buvo ryškiai išda-
žyti, o kojos apautos perliniais bateliais. Jai iš paskos, tarsi 
medžiotojas, sėlino jaunuolis su dvispalviu apsiaustu. Mote-
ris buvo panaši į nuostabią šventyklos dievaitę, o jaunuolio 
akys degė geismu.

Jis greitai nuėjo paskui juos, palietė jaunuolio ranką ir pa-
klausė: „Kodėl tu taip žiūri į šitą moterį?“

Ir atsigręžė jaunuolis, ir pažino Jį, ir atsakė: „Kadaise aš 
buvau aklas, ir tu dovanojai man regėjimą. Į ką dar aš turė-
čiau žiūrėti?“

Tada Jis pabėgėjo, palietė įvairiaspalvius moters drabu-
žius ir paklausė jos: „Nejaugi nėra kito kelio, kuriuo galė-
tum eiti, išskyrus nuodėmės kelią?“

Ir atsigręžė moteris, ir pažino Jį, ir juokdamasi atsakė: 
„Bet juk tu atleidai man nuodėmes mano, o mano kelias – 
malonumų kelias.“

Tada Jis paliko miestą.
Ir kai Jis ėjo pro vartus, tai pamatė jaunuolį, sėdintį šalike-

lėje ir graudžiai verkiantį.
Ir priėjo Jis prie jaunuolio, ir palietė jo garbanas, ir pa-

klausė: „Kodėl tu verki?“
Ir atsigręžė jaunuolis, ir pažino Jį, ir atsakė: „Kadaise aš 

buvau miręs, o tu prikėlei mane. Ką gi man beveikti, jei ne 
sielvartauti ir raudoti?“

Mokinys
Po Narcizo mirties pasimėgavimų tvenkinys iš malonumą 

teikiančių vandenų taurės pavirto sūrių ašarų taure, ir ver-

Eilėraščiai proza
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kiančios oreadės išėjo iš giraičių, kad padainuotų tvenkiniui 
dainų ir paguostų jį.

Kai jos pamatė, kad tvenkinys iš malonumą teikiančių 
vandenų taurės pavirto sūrių ašarų taure, paleido savo žalių 
plaukų sruogas ir kreipdamosi į jį pasakė: „Mes nesistebim, 
kad tu apraudi Narcizą, juk buvo jis toks nuostabus.“

„Argi Narcizas buvo nuostabus?“ – paklausė tvenkinys.
„Kas gi geriau už tave žinoti gali? – atsiliepė oreadės. – 

Pro mus jis visada praeidavo nepastebėdamas, visada pas 
tave veržėsi. Jis gulėdavo ant tavo kranto, žiūrėdavo į tave ir 
tavo vandenų veidrodyje matydavo savo grožio atspindį.“

Ir atsakė tvenkinys: „Aš mylėjau Narcizą tik todėl, kad kai 
jis gulėdavo ant mano kranto ir žiūrėdavo į mane, jo akių 
veidrodyje matydavau savo paties grožio atspindį.“

Mokytojas
Kai žemę apgaubė tamsa, Juozapas Arimatietis uždegė 

kedro deglą ir nusileido nuo kalvos į slėnį, nes dar turėjo 
reikalų savo namuose.

Ir pamatė jis ant titnaginių Apleistojo slėnio akmenų be-
klūpintį nuogą verkiantį jaunuolį. Jaunuolio plaukai buvo 
medaus spalvos, o kūnas panašus į baltą žiedą, bet jis buvo 
susižalojęs kūną spygliais ir karūnavęs plaukus pelenais.

Tada Juozapas, kuris buvo labai turtingas, kreipėsi į ver-
kiantį jaunuolį ir jam taip pasakė: „Nenuostabu, kad smar-
kiai sielvartauji, nes Jis tikrai buvo Dievo žmogus.“

Ir atsakė jaunuolis: „Apverkiu ne Jį, o save. Aš irgi pa-
versdavau vandenį vynu, išgydydavau raupsuotuosius ir 
sugrąžindavau akliesiems regėjimą. Aš vaikščiojau vandens 
paviršiumi ir išvarydavau demonus iš mirusiųjų kapaviečių. 
Aš maitindavau alkanus negyvoje dykumoje ir prikeldavau 

mirusiuosius iš jų ankštų buveinių. Man paliepus milžiniš-
kos minios akivaizdoje bevaisis figmedis nuvyto ir numirė. 
Aš dariau viską, ką tas žmogus darė, bet manęs jie nenukry-
žiavo.“

Teismo rūmai
Teismo rūmuose viešpatavo tyla, ir žmogus nuogas stovė-

jo Dievo akivaizdoje.
Ir atvertė Dievas Žmogaus Gyvenimo Knygą, ir pasakė 

žmogui: „Gyvenai nedorą gyvenimą, buvai negailestingas 
tiems, kam reikėjo padėti, griežtas ir kietaširdis bejėgiams. 
Bedaliai šaukėsi tavęs, bet tu neklausei, klausa tavo buvo 
užverta Mano nelaimingųjų ir nuskriaustųjų šauksmams. Tu 
pasisavindavai palikimą tų, kurie likdavo be tėvo, ir įleis-
davai lapes į kaimyno vynuogyną. Tu atimdavai duoną iš 

vaikų ir numesdavai ją šunims. Mano raupsuotuo-
sius, kurie taikiai gyveno pelkėse ir šlovino Mane, 
tu ištrėmei klajoti keliais. Mano žemėje, iš kurios 
Aš sukūriau tave, tu liejai nekaltųjų kraują.“

Ir atsakė žmogus: „Tikrai taip aš elgiausi.“
Ir vėl atvertė Dievas Žmogaus Gyvenimo Kny-

gą, ir pasakė žmogui: „Gyvenai nedorą gyvenimą; 
grožio, kurį tau Aš parodžiau, nepastebėjai, o gėrio, 
kurį tavyje paslėpiau, neatskleidei. Tavo pilies sie-
nos buvo išpuoštos šventais paveikslais, ir tu pakil-
davai iš savo niekingų nuodėmių guolio skambant 
fleitų garsams. Tu pastatei septynis altorius nuodė-
mių, kurias Aš uždraudžiau, garbei, valgei maistą, 
prie kurio prisiliesti negalima, ir ant tavo drabužių 
purpuro buvo išsiuvinėti trys gėdingi ženklai. Tavo 
dievaičiai buvo ne iš aukso ar sidabro, kurie ne-
pavaldūs dūlėjimui, bet iš mirtingo kūno. Tu tepei 
jų plaukus kvapiaisiais tepalais ir dėjai į jų delnus 
granatmedžio vaisius. Tu trynei jų kojas šafranu ir 
klojai prieš juos kilimus. Tu tepliojai jų vokus stibiu 
ir įtrindavai jų kūnus mira. Tu lanksteisi jiems iki 

žemės, ir tavo dievaičių sostai buvo saulėje išstatyti. Tu ro-
dei saulei savo gėdą ir rodei mėnuliui savo beprotybę.“

Ir atsakė žmogus: „Tikrai taip aš elgiausi.“
Ir atvertė Dievas Žmogaus Gyvenimo Knygą trečią kar-

tą, ir pasakė žmogui: „Gyvenai nedorą gyvenimą ir blogiu 
atsakydavai į gėrį, o į mandagumą šiurkštumu. Tu žalojai 
rankas, kurios maitino tave, ir niekinai krūtį, kurią žindai. 
Tas, kuris atėjo pas tave su vandeniu, išėjo kęsdamas troš-
kulį, ir tu dar prieš auštant išdavei atstumtuosius, kurie naktį 
paslėpė tave savo palapinėse. Priešą, kuris pagailėjo tavęs, 
tu įviliojai į spąstus, o draugą, kuris vaikščiojo su tavimi, 
tu pardavei už pinigus. Tiems, kurie atėjo pas tave meilės 
vedami, tu atsidėkojai gašlumu.“

Ir atsakė žmogus: „Tikrai taip aš elgiausi.“
Ir užvertė Dievas Žmogaus Gyvenimo Knygą, ir pasakė: 

„Be abejonės, tu keliausi į pragarą. Būtent į pragarą aš nu-
siųsiu tave.“

„Tu negali šito padaryti!“ – sušuko žmogus.
Ir paklausė Dievas žmogaus: „Kodėl Aš negaliu nusiųsti 

tavęs į pragarą, dėl kokios priežasties?“
„Todėl, kad aš visą laiką gyvenau pragare“, – atsakė žmogus.
Ir įsiviešpatavo tyla Teismo rūmuose.
Pagaliau Dievas prakalbo ir pasakė žmogui: „Pagalvojęs 

ir supratęs, kad negaliu nusiųsti tavęs į pragarą, Aš nusiųsiu 
tave į rojų. Būtent į rojų Aš nusiųsiu tave.“

„Tu negali šito padaryti!“ – sušuko žmogus.
Ir paklausė Dievas žmogaus: „Kodėl aš negaliu nusiųsti 

tavęs į rojų, dėl kokios priežasties?“
„Todėl, kad aš niekados ir niekur tokios vietos negalėjau 

įsivaizduoti“, – atsakė žmogus.
Ir įsiviešpatavo tyla Teismo rūmuose.
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Moralinės dilemos ir įstatymų spragos
Ką daryti su grįžtančiais „Islamo valstybės“ kovotojais?

Aštuntus metus tebesitęsiantis karinis konfliktas Sirijoje 
artėja prie šiokios tokios atomazgos. „Islamo valstybė“ (IS) 
šiuo metu yra užėmusi vos kelis lopinėlius Sirijos rytuose 
ir pietuose, o visą kitą teritoriją kontroliuoja kiek „draugiš-
kesni“ veikėjai. Sirijos vyriausybės pajėgos valdo didžiausią 
dalį teritorijos su Damasko, Alepo, Homso ir kitais svarbiais 
miestais, riebų kąsnį šiaurėje kontroliuoja kurdai, o kitas 
mažesnes teritorijas – sukilėlių pajėgos. Žvelgiant į šį žemė-
lapį, sunku įsivaizduoti kokios nors centralizuotos valdžios 
egzistavimą pokario Sirijoje. 

Prieš kelis mėnesius JAV prezidentas Donaldas Trumpas 
„Twitter“ (žinoma, kur kitur) pareiškė: „Mes sutriuškinome 
ISIS Sirijoje.“ Kai kurie ekspertai pataria neskubėti džiaug-
tis: IS yra ideologija, o teigti, kad sutriuškinai ideologiją, 
nėra iki galo tikslu. Greičiausiai tai yra netgi neįmanoma. 
Kiti teigia, kad nors IS pripažįsta kalifato Sirijoje ir Irake 
praradimą, išnykti jie nežada. Pastebima, kad IS po truputį 
traukiasi į pogrindį, o savo finansus per fiktyvias verslo ben-
droves perveda į kitas Artimųjų Rytų šalis. 

IS yra pirmoji radikali ideologija, kuri pasitelkusi moder-
niąsias technologijas prasiskverbė į daugelį pasaulio kam-
pelių. Mantą susikrovę ir į Siriją prieš keletą metų išvykę 
Australijos, Švedijos, Kanados ir kitų demokratinių šalių 
piliečiai šiandien tikina, kad tokio savo sprendimo gaili, ir 
prašosi atgal. Europos Parlamento duomenimis, iš ES prie IS 
prisijungti išvyko apie 4 tūkst. žmonių (daugiausia iš Vokie-
tijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos), iš jų beveik trečdalis 
jau grįžo namo. Vieniems jie kelia pyktį ir pasibaisėjimą, 
kitiems galbūt gailestį, o tretiems – sudėtingas moralines ir 
praktines dilemas.

Deradikalizuoti radikalus

Prie teroristinių organizacijų prisijungę asmenys yra be-
atodairiškai varomi tikslo, kuris jiems atrodo aukštesnis už 
juos pačius. Aršiai kaunantis už dangiškus, nacionalistinius 
ar kitokius idealus į kasdienę pilką buitį grįžti toli gražu nėra 

paprasta – joje trūksta gelmės, prasmės, tikslo. Psichologi-
nė tokių asmenų „terapija“ turi būti kompleksiška, apimti ne 
vien edukacinių ar profesinių įgūdžių įgijimą ar tobulinimą, 
bet ir dvasinius bei socialinius įgūdžius.

Prieš gerą dešimtmetį Šri Lanka sėkmingai deradikaliza-
vo kelis šimtus buvusių „Tamilų tigrų“ grupuotės narių tai-
kydama būtent tokius kompleksinius metodus. Su grupuote 
ryšius nutraukę ir intensyvioje psichologinėje programoje 
dalyvavę „tigrai“ po kelerių metų atsikratė tiek ekstremisti-
nių pažiūrų, tiek siaubingo tuštumos jausmo. 

Įvairios šalių pozicijos 

Dauguma su grįžtančių buvusių IS narių problema susidu-
riančių šalių jų toli gražu nesutinka išskėstomis rankomis. 
Tiesa, kelios valstybės – Rusija, Indonezija, Sudanas ir Li-
banas – įsileidžia buvusius radikalus be didesnių problemų. 
Šiaip ar taip, jos nėra patys geriausi teisinės sistemos pa-
vyzdžiai. Bet štai Kanada nenuteisė nė vieno sugrįžusio IS 
kovotojo, o vietoj to užsiima kruopščia jų reintegracija (ir, 
reikia tikėtis, kompleksine, kaip Šri Lankoje). 

Grįžtančių IS kovotojų klausimą išjudino britės Shamimos 
Begum atvejis. Mergina Londoną paliko 2015 m. būdama 
penkiolikmetė moksleivė, o grįžti panoro ne viena – su kūdi-
kiu ant rankų. Prisijungusi prie IS Sirijoje, Shamima susituo-
kė su atvykusiu iš Olandijos organizacijos kovotoju, prarado 
du kūdikius ir į Britaniją galų gale norėjo grįžti, kad suteiktų 
geresnį gyvenimą trečiajam. Šalies žiniasklaidai dalytuose 
interviu Shamima didesnio gailesčio dėl savo sprendimo ne-
rodė. Britų sprendimas buvo griežtas – atimti iš Shamimos 
pilietybę. Mergina tokiu teisėsaugos sprendimu labai pasi-
piktino. Pavyzdžiui, airiai neseniai IS gretose identifikavo 
savo 37 metų pilietę Lizą Smith, panoro ją susigrąžinti ir 
reintegruoti (istorijos baigtis kol kas neaiški). 

Tęsiant kalbą apie situaciją kitose Senojo žemyno valsty-
bėse, Prancūzija pareiškė, kad kiekvieno sugrįžusio asmens 
atvejį svarstys kruopščiai ir individualiai. Žodžiu, šalis ne-

skuba vadovautis tiesmuku D. Trumpo raginimu repatrijuoti 
kiekvieną tokį žmogų. Iš Vokietijos, skaičiuojama, išvyko 
daugiau negu tūkstantis asmenų (iš jų bent pora šimtų jau 
yra žuvę). Danijos teisingumo ministras garsiai apgailestavo, 
kad šie žmonės nežuvo kariniame konflikte: šalis neseniai 
nuteisė 13 buvusių kovotojų ir 9 iš jų deportavo. Šveicarija 
nori atimti iš vieno buvusio kovotojo pilietybę, bet čia su-
siduriama su rimta teisine problema – žmogaus pavertimu 
jokios valstybės piliečiu, o tai yra neteisėta. 

Grįžtantys IS kovotojai apnuogino ne vienos valstybės 
teisinės sistemos ribotumą. Tas itin aiškiai matoma Švedi-
joje: šalis apskritai neturi kaip bausti užsienyje nusikaltimus 
padariusių asmenų. Išeitis Švedijai būtų sugrįžusius kovo-
tojus teisti už karo nusikaltimus, tačiau čia susiduriama su 
įrodymų problema: kaip ir iš kur tokių susirinkti? Be to, ką 
daryti su moterimis, kurių dalyvavimas IS veikloje nesirė-
mė tiesioginiais karo veiksmais, o veikiau komunikacija ir 
buitimi? Remdamasi šiais precedentais, Švedija ketina pri-
imti įstatymą, pagal kurį dalyvavimas teroristinėje veikloje 
būtų baudžiamas šešeriais metais kalėjimo, tačiau jis atgali-
ne tvarka negaliotų ir veiktų tik kaip atgrasomoji priemonė. 
Skaičiuojama, kad iš Švedijos į Siriją išvyko apie 300 asme-
nų. Manoma, kad beveik pusė jų jau yra grįžę, daugelis dar 
ankstyvaisiais konflikto metais.

Europai gali būti naudinga pasimokyti iš Šri Lankos, pa-
vadinkime, gerosios patirties, bet kiekgi tas kainuos ir kas 
sutiks už tai mokėti? Be to, kas garantuos, kad visuomenėje 
neatsiras žmonių, kurie vėliau su „atsivertėliais“ nenorėtų 
susidoroti senais gerais linčo teismo metodais? Negi kiek-
vienam buvusiam IS kovotojui teks skirti asmens sargybinių 
pulką? 

Telieka toliau stebėti, kaip valdantiesiems pavyks derinti 
tokius principus kaip teisingumas, teisėtumas, žmoniškumas 
ir moralė, kurie šiuo atveju gali visai nederėti tarpusavyje. 

– MARIJA SAJEKAITė –

Laiko paradoksai Sašos Sokolovo durnių mokykloje 

Kas, po velnių, tai buvo – pagalvo-
jau aš, kai pirmą kartą pažiūrėjau An-
drejaus Tarkovskio filmą „Veidrodis“. 
Neaiškus ir daugiaprasmis pasakoji-
mas, kurį projektuoja įprastai laiko 
logikai nepaklūstanti mirštančiojo 
sąmonė, išmuša iš vėžių ir priverčia 
abejoti žiūrovo sugebėjimu ką nors 
suprasti. Tačiau būtent šia akimirka 
atsiskleidžia nesuprantamų kūrinių 

grožis ir tampa akivaizdu, kad gyvenimas, kaip ir menas, 
dažnai būna prieštaringas. Štai kodėl „Veidrodis“ tapo mano 
mėgstamiausiu A. Tarkovskio filmu. Ir štai kodėl į rankas 
paėmiau Sašos Sokolovo knygą „Durnių mokykla“. 

S. Sokolovas pateikia literatūrinę nesuvokiamo kūrinio 
versiją. Čia nėra vietos objektyviam pasakotojui ar aiškiam 
siužetui, o rašytojas paneigia stabilaus ego galimybę ir pri-
verčia skaitytoją klejoti kartu su pagrindiniu knygos veikėju. 
Romanas tampa sąmonės srautu, nes sakinių forma ir minties 
dėstymas atkartoja kasdienį mąstymą. Priešingai nei esame 
įpratę manyti, kasdienybėje dažniausiai galvojame loginei 
sekai nepaklūstančiais teiginiais. Mintis veja mintį, todėl 
ji gali nutrūkti ar nukrypti „į dausas“. Šią ypatybę puikiai 
atskleidžia asociacijos, kai vienas mąstymo objektas pritrau-
kia visiškai naujas ir iš pirmo žvilgsnio nesusijusias pras-
mes. Taip knygoje vienas pasakojimas nepastebimai gimdo 
kitą arba, pavyzdžiui, svarstymai apie traukinio liniją (rus. 
vetka) primena mylimąją Vetą Akatovą. Šizofreniškai susi-
dvejinęs ir su savimi besikalbantis pagrindinis veikėjas tik 
dar labiau pabrėžia tokį nestabilų savimonės pagrindą – juk 
mes taip pat dažnai kalbamės su savimi, sau prieštaraujame 
ar užduodame klausimus. Štai kodėl tenka pripažinti vieno 
asmens daugiskaitą.

Nestabilaus laiko patirtis yra turbūt svarbiausia romano te-
ma. Kaip teigia pats pagrindinis veikėjas: „Mums prastai su 
laiku“ (p. 120). O chronologinėms taisyklėms nepaklūstantis 
temporalumas sustiprina suskilusios asmenybės įspūdį: „Ta-
čiau tai buvo (yra, bus) kvailystė, nes aš buvau (esu, būsiu) 

visiškai tikras, kad mirsiu visiškai netrukus, jeigu dar nesu 
miręs“ (p. 37). Kadangi aš nuolatos keičiuosi, tai negaliu 
teigti, kad egzistuoju kaip vienas ir stabilus asmuo. Ir nors 
iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog taip gali mąstyti tik dvasiškai 
nesveikas žmogus, kūrinys parodo, kad visi tam tikra prasme 
esame durniai. Tikrovėje šią patirtį dubliuoja pats romano 
skaitymo aktas, taip pat leidžiantis patirti šizofrenišką susi-
dvejinimą – aš, romano skaitytojas, susitapatinu su veikėju 
ir tampu netikruoju „aš“. Taip kūrinys pereina į metalygmenį 
ir tiesiogiai kreipiasi į skaitytoją, kurio knygos interpreta-
cija nuolatos keičiasi. Visą šią logiką dar labiau apsunkina 
skirtingų laiko perspektyvų galimybė – ar erdvėlaikyje pasi-
keitusios mano kūno specifikacijos leidžia teigti, kad aš vis 
dar esu tas, kas buvau prieš akimirką? Jau paprastas lapą 
verčiantis rankos judesys leidžia teigti, kad kitame puslapyje 
aš, skaitytojas, būsiu kitoks.

Mąstymas apie laiką savaime paradoksalus. Šventasis 
Augustinas savo „Išpažinimuose“ rašė, kad kai niekas ne-
klausia, jis žino, kas tai yra, bet kai reikia paaiškinti, jis jau 
nežino. „Durnių mokykla“ kaip tik puikiai įsikomponuoja į 
šią neapibrėžto laiko diskusiją. Nors laikas visada kėlė sudė-
tingus filosofinius klausimus (prisiminkime seną Herakleito 
pasvarstymą, ar įmanoma į tą pačią upę įbristi du kartus), 
XX a. atsiranda plejada mąstytojų, naujai interpretavusių 
temporalumo patirtį. Šiuo laikotarpiu jį nagrinėjo tokie in-
telektualai kaip Henri Bergsonas, Martinas Heideggeris ar 
Marcelis Proustas. Tačiau tikrą filosofinį dinamitą susprog-
dino Albertas Einsteinas, ištaręs sveiku protu nesuvokiamą 
tezę – laikas ir erdvė keičiasi priklausomai nuo stebėtojo po-
zicijos. Kitaip tariant, laikas yra neabsoliutus. Neatsitiktinai 
pagrindinis knygos veikėjas prasitaria, kad skaitė filosofinį 
straipsnį: „Filosofas ten rašė, kad, jo nuomone, laikas turi 
atgalinę eigą, tai yra jis juda ne į tą pusę, į kurią, kaip mes 
įsivaizduojame, turėtų judėti, o į priešingą ir atgal“ (p. 142). 
Beje, iš aprašymo atrodo, kad turimas omenyje Edmundas 
Husserlis – vienas svarbiausių XX a. filosofų, pradėjęs feno-
menologinę mąstymo tradiciją. Būtent jis teigė, kad dabar-
ties patirtis tiesiogiai priklauso nuo sąmoningai šiuo metu 
suvokiamos praeities (retencijos) ir aktualiai projektuojamos 
ateities (protencijos). Husserlio mąstymo logika leidžia teig-
ti, jog neįmanoma suvokti dabarties momento be kitų dvie-

jų laiko perspektyvų. O jo praktikuojama fenomenologinė 
refleksija leidžia postuluoti klejonių, sapnų ar haliucinacijų 
svarbą – jei tik kažkas yra apmąstoma, tai gali tapti autentiš-
ka ir prasminga patirtimi.

Toks laiko neapibrėžtumas nepastebimai tampa politiniu 
klausimu. Akivaizdu, kad į JAV iš Sovietų Sąjungos pabė-
gusio rašytojo knyga tegalėjo būti išleista samizdatu. Tačiau 
kūrinyje atskleidžiamas laiko daugialypumas griauna utopi-
nės svajonės pamatus. Sovietmečiu kuriamas oficialus me-
nas privalėjo vaizduoti komunistinį rojų – tai akivaizdžiai 
pastebima įvairaus tipo propagandiniuose paveiksluose ir 
plakatuose, kuriuose vaizduojami rugių laukai, fiziškai sti-
prūs ir laimingi žmonės ar vaišėmis nukrauti stalai. Tačiau 
šie vaizdiniai prieštaravo deficito kamuojamai tikrovei, ku-
rioje vienintelis išsigelbėjimas buvo blatas ar stovėjimas 
eilėse. Štai kodėl galima teigti, kad socialistinis realizmas 
bandė ateitį, kurią simbolizavo komunizmo gėrybių perte-
klius, perkelti į dabartį. Utopinė ateitis turėjo tapti dabarties 
fiktyvia patirtimi, nes komunizmas tuoj bus įgyvendintas, 
tereikia palaukti. Tačiau, kaip parodo S. Sokolovo veikėjai, 
laikas gali būti lankstus ir nenuspėjamas. Jis neprivalo pa-
klusti logikai ar suplanuotam projektavimui. Jis yra gyvas 
ir guvus, todėl nuolatos šokinėja ir kruta pirmyn ir atgal. Ir 
būtent toks egzistencinis laiko nestabilumas paneigia supla-
nuotos ateities logiką. 

Nūdienos Rusijos literatūra Vakaruose žinoma dėl tokių 
postmodernių autorių kaip Vladimiras Sorokinas ar Viktoras 
Pelevinas. Pastarasis dažnai vertinamas kaip geriausias post-
modernaus būvio tyrinėtojas. S. Sokolovo kūrinys puikiai 
parodo, kad ir modernizmo literatūroje rusų rašytojai dažnai 
gali aplenkti iš Vakarų kilusius kūrėjus. „Durnių mokykla“ 
yra knyga, kurią kiekvienas skaitytojas supras ir interpretuos 
savaip. Neįmanoma jos vertinti vienareikšmiškai ar logiškai, 
ir būtent tai yra stipriausia knygos savybė. Štai kodėl šį kūri-
nį padėsiu į lentyną, kur guli mano mylimos, bet nesuprastos 
knygos. Kažkur netoli Franzo Kafkos, tarp László Kraszna-
horkai „Pasipriešinimo melancholijos“ ir Fistono Mwanzos 
Mujilos „Klubo „Tram 83“. 

 

– VITALIJ BINEVIČ –

Saša Sokolov. Durnių mokykla. Romanas. Iš rusų k. vertė 
Goda Grigolytė-Lučiūnienė. V.: Vaga, 2019. 256 p. 
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PIRET KARRO

Elektroniniai balsai kraštutiniams dešiniesiems
Kraštutinių dešiniųjų partija EKRE patrigubino gautų balsų 

skaičių šį mėnesį (straipsnis paskelbtas kovo 24 dieną – red. 
past.) Estijoje vykusiuose rinkimuose. Greitai ji gali tapti ko-
alicinės vyriausybės dalimi, o Estija – supanašėti su Viktoro 
Orbáno Vengrija. 

Jeigu Estija kuo nors garsėja tarptautiniu mastu, tai tur-
būt būtų šalies elektroninio balsavimo sistema, kuri 

leidžia piliečiams dalyvauti rinkimuose naudojant išmanųjį 
kortelių skaitytuvą. Dar ji žinoma dėl išvystytos elektroninės 
gyvenamosios vietos sistemos, kuri leidžia užsienio versli-
ninkams su skaitmenine tapatybe užregistruoti Europos Są-
jungos įmones. Dėl tokių technologijų inovacijų ši 1,3 mln. 
gyventojų šalis ligi šiol save sėkmingai pristatinėjo kaip pro-
gresyviausią ir liberaliausią iš posovietinių valstybių. Visgi 
šį mėnesį vykusiuose parlamento rinkimuose didelė dalis 
Estijos piliečių prisijungė tam, kad balsuotų už labiausiai 
šovinistinę iš visų rinkimuose dalyvavusių partijų – Estijos 
konservatyviąją liaudies partiją (Eesti Konservatiivne Rah-
vaerakond, EKRE).

Išties, kovo 3 dieną paskelbus rezultatus, EKRE tapo sim-
boline rinkimų „laimėtoja“, užsitikrinusia niekur Europoje 
iki šiol nematytą kiekybinį šuolį. Beveik patrigubindama 
parlamente turimų vietų skaičių, radikalių dešiniųjų partija 
surinko beveik 18 proc. balsų. Partijos iškilimas kontrastuo-
ja su statiškais balais kitų parlamentinių partijų (Reformų 
partijos, Centro partijos ir „Pro Patria“), kurių rezultatai nuo 
2015 metų rinkimų nepakito daugiau nei per 2 proc. balsų. 
Ypač ryškus kontrastas jaučiamas su palaikymo centro kai-
rei silpnėjimu: parama socialdemokratams krito trečdaliu, 
palikdama šią partiją mažiausia parlamentine jėga, turinčia 
vos 10 iš 101 vietos. Ekonomiškai ir socialiai dešiniosios 
partijos (laimėjusi dešinioji liberali Reformų partija; vidurio 
konservatyvi „Pro Patria“; kraštutinė konservatyvi EKRE) 
kartu užpildo du trečdalius parlamento kėdžių. Praėjusioje 
vyriausybėje ministro pirmininko Jüri Rataso Centro partija 
koaliciją buvo sudariusi su mažesniais socialdemokratais ir 
„Pro Patria“. Savo pergalės kalboje EKRE lyderis Martas 
Helme džiaugėsi sėkmingai „padaręs Trumpą“ Estijoje. Vis-
gi klausimas kyla dėl to, ar kraštutinių dešiniųjų triumfas 
nepriartina šios Baltijos valstybės prie Vengrijos ar Lenkijos 
scenarijaus – ne tik išreiškiant autokratinius impulsus, bet ir 
pradedant griauti institucinius bei pilietinius barjerus šiems 
impulsams stabdyti. 

EKRE: „Už Estiją!“ 

Nacionalistinis EKRE diskursas remiasi radikalia anti-
imigracine retorika. Iš Helmės pareiškimų aišku, kad 

jo troškimas lygintis su Trumpu labiausiai siejasi su nepri-
klausomos sienų apsaugos idėja. Kaip ir kitos Europoje (ir 
už jos ribų) kylančios nacionalistinės jėgos, jo partija remia-
si priešinimusi tarptautinei imigracijai ir migracijos, kaip 
grėsmės saugumui, konstravimu. EKRE narių pareiškimai 
dažnai nuspalvinti neslepiamo rasizmo. Vienas iš parlamen-
to narių Martinas Helme (partijos lyderio sūnus) savo pažiū-
ras apibendrino šitaip: „Jei tu juodas, eik iš kur atėjęs.“ 

Savo dabartine forma EKRE buvo įkurta 2012-aisiais, 
prisiekiant ištikimybę Estijos tautai bei jos tradicijoms ir 
vertybėms, taip esą priešinantis esamoms „ultraliberalioms“ 
partijoms. Ši partija pasigrobė ne vieną Estijos nacionalinį 
simbolį, įskaitant ir rugiagėlę, kaip partijos logotipą, bei mė-
lyną, juodą ir baltą spalvas iš tautinės vėliavos, kaip identifi-
kuojančias spalvas. Rinkimams pristatytuose pagrindiniuose 
principuose partija pabrėžė „tradicines šeimos vertybes“, ža-
dėdama įtvirtinti konstitucinį santuokos, kaip vyro ir moters 
sąjungos, apibrėžimą bei panaikinti lyties atžvilgiu neutralų 
Civilinės partnerystės įstatymą. Pastarasis šiuo metu vienin-
telis įstatymuose įtvirtintas būdas tos pačios lyties poroms 
įteisinti partnerystę įsigalėjo 2016-aisiais. Kalbant apie imi-
graciją, partija siūlo deportuoti gyventojus, kuriems buvo 
suteiktas prieglobstis ar valstybės apsauga (nors 2017 metų 
pabaigoje šių žmonių skaičius siekė vos 445). 

Kai kurios EKRE programos dalys yra stulbinamai pa-
našios į neseniai įdiegtas Vengrijoje, valdomoje kraštutinių 
dešiniųjų „Fidesz“ vyriausybės. Nors EKRE nėra viešai 
pripažinę, kad seka Vengrijos politika, jie yra išsiuntę pa-
laikymo laišką Viktoro Orbáno vyriausybei ir mainais ga-
vę padėką, pasirašytą Vengrijos užsienio reikalų ministro. 
Pavyzdžiui, EKRE programoje pasitelkiama paramos jau-
noms šeimoms politika būtų vykdoma sumažinant pajamų 
mokestį tėvams ketvirčiu už vaiką, o tai reikštų, kad tėvai, 
turintys keturis ar daugiau vaikų, iš viso neprivalėtų mokė-
ti šio mokesčio. Identiška politinė priemonė, pristatyta kaip 
„priemonė nuo imigracijos“, buvo neseniai įdiegta Orbáno, 
siekiant paremti daugiavaikes Vengrijos šeimas. Vengrija 
taip pat įdiegė naują administracinių teismų sistemą, prieš-

taraujančią politinių galių padalinimo principui, pavyzdžiui, 
leidžiančią teisingumo ministrui tiesiogiai kontroliuoti tei-
sėjų paskyrimą. EKRE mielai pasektų šiuo pavyzdžiu: jie 
pateikė pasiūlymą įtvirtinti platesnę valstybinę teisinės siste-
mos kontrolę, leidžiančią parlamentui valdyti teismus ir ge-
neralinį prokurorą.  Be šių akivaizdžių panašumų į „Fidesz“ 
režimą Vengrijoje, EKRE programa turi aiškių kraštutinių 
dešiniųjų bruožų: imigrantai ir natūralizuoti piliečiai bus de-
portuoti, abortai bus išbraukti iš viešosios sveikatos apsau-
gos sistemos teikiamų paslaugų, o informacinės priemonės, 
kurios publikuos ar transliuos „antiestišką propagandą“, bus 
uždarytos. Vietinėje žiniasklaidoje partijos nariai išreiškė 
aiškų nepasitenkinimą kairiosiomis kultūrinėmis publika-
cijomis, tvirtindami, kad valstybės finansavimas turėtų būti 
nutrauktas keliems kultūriniams periodiniams leidiniams ir 
teatrui, kurie, jų manymu, neatitinka konservatyvių naciona-
listinių vertybių. Negana to, partijos jaunimo grupės lyderis, 
kaip žinoma, yra viešai žarstęs pagyrimus Hitleriui. Tai jam 
prišaukė draudimą lankytis vietiniuose baruose, tačiau ne Es-
tijos parlamente. 

Nacionalistų triumfas

EKRE iškilimas reiškia labiau įsitvirtinusios naciona-
listinės konservatyvios parlamentinės partijos „Pro 

Patria“ nuopuolį. Skirtingai nei EKRE, kuri savo retorika 
linksta priešintis ES politikai, šiek tiek liberalesnė „Pro Pa-
tria“ 2019 metų programoje pateikė Estiją kaip platesnės 
„Vakarų kultūros“ dalį. Visgi ši partija irgi gina „šeimos ver-
tybes“, remia švietimą tik estų kalba (neįtraukdama pasirin-
kimo mokytis mažumos – rusų kalba) ir didesnes investicijas 
į kariuomenę. Šių metų rinkimuose jos palaikymas krito 2,3 
proc., greičiausiai dėl smarkios EKRE rinkimų kampanijos. 
Kartu su EKRE parlamentarais nacionalistai konservatoriai 
šiuo metu užima trečdalį parlamento vietų. Visgi EKRE iš-
kilimas reiškia ir radikalėjimą. Pasak rašytojo ir viešojo inte-
lektualo Reino Raudo, „istorinė „Pro Patria“ misija nuo pat 
nepriklausomybės atgavimo (1991 metų – aut. past.) buvo 
laikyti tikruosius nacistus tylinčius po šluota. Jiems tai ne-
pavyko.“ 

EKRE kampanija palenkė prie savęs konservatyviai de-
šinei simpatizuojančius rinkėjus, atimdama rinkėjus iš „Pro 
Patria“ ir kitų partijų, išskyrus greičiausiai tik socialdemo-
kratus (politinę jėgą, susivienijusią su Jungtinės Karalystės 
leiboristų partija Europos Parlamente). EKRE rinkėjai yra 
pastebimai jauni (populiariausia amžiaus grupėje nuo aštuo-
niolikos iki dvidešimt ketverių metų), vyrai, etniniai estai 
(skiriant nuo rusų kilmės gyventojų), turintys aukštąjį iš-
silavinimą, ir daugiausia iš kaimo vietovių pietų ir vakarų 
Estijoje. Jų propagandoje emociškai pasitelkiami dešimtojo 
dešimtmečio pradžios „tautinio atgimimo“ epochos įvaiz-
džiai. Pavyzdžiui, vasario 24-ąją, Estijos nepriklausomybės 
dieną, EKRE su tūkstančiais palaikytojų žygiavo Talino se-
namiesčio gatvėmis, nešdami deglus ir dainuodami tautinės 
dainas. Jų populiarumas tarp jaunų vyriškosios lyties rinkėjų 
remiasi performatyviu mačizmu – tai galima pastebėti ir so-
cialiniuose tinkluose, kur EKRE jaunimo grupės „Mėlynasis 
atgimimas“ nariai prisipažino prisidengę pseudonimais „tro-
linantys“ progresyvias grupes. Kartu tai išaugo ir iš piliečių, 
ypač kaimo vietovėse, jausmo, kad valstybė juos pamiršo – 
kol šalis turtėjo, jų padėtis mažai pasikeitė. EKRE suteikia 
šiems žmonėms tautiškumu paremtą galios naratyvą. 

Aukos naratyvas dažnai jaučiamas EKRE lyderių pa-
reiškimuose, mat jiems „Estijos tauta“ yra vienalytė grupė, 
prispausta perdėm proeuropietiškų politikų. EKRE pristato 
save kaip „tautos daugumos“ valios gynėją. Visgi tiesa ta, 
kad 2003 metų Estijos referendume dėl stojimo į ES beveik 
du trečdaliai gyventojų palaikė stojimą, ir pastaruoju metu 
šis palaikymas net išaugo. Balsavimas vyko praėjus 12 metų 
nuo išsivadavimo iš Sovietų Sąjungos, tačiau „Ne“ kampa-
nijos antieuropiniai argumentai sutapo su antikomunistiniais 
teiginiais dėl kairiųjų perskirstymo politikos, pacifizmo, 
kosmopolitizmo ir daugiatautiškumo. EKRE argumentas 
prieš proeuropietiškų pažiūrų populiarumą yra tas, kad da-
bartinė ES yra nebe ta pati, už narystę kurioje žmonės bal-
savo prieš 16 metų, nes dabar ji esą verčianti Estiją priimti 
perdėm liberalią imigracijos politiką ir LGBT teises. EKRE 
mato ES kaip vieną iš autonomiškos tautinės valstybės, už 
kurią jie kovoja, priešų. Neperdedame kalbėdami apie „prie-
šus“ ir „kovą“: partijos narių pareiškimai sudaro įspūdį, kad 
išorės jėgos kelia regimą pavojų ne tik piliečių saugumui, 
bet ir pačiam tautos išlikimui. Šio pobūdžio paranoja nėra 
nauja Estijos visuomenėje. Tam tikra karo baimė užsiliko 
nuo pat nepriklausomybės nuo byrančios Sovietų Sąjungos 
paskelbimo 1991 metais. Gyvendama Rusijos kaimynystėje, 
šalis turbūt niekada negali iki galo atsikratyti jausmo, kad 
„kažkas gali nutikti“. Ši baimė ryški EKRE programoje, kuri 

reikalauja milijardo dolerių JAV investicijų į Estijos karinių 
pajėgų stiprinimą. 

Sovietinės praeities potekstė

Užsitęsusi baimė yra įgavusi aiškią antikomunistinę 
formą. Tai nestebina mažoje šalyje, kuri išgyveno 

kelių karinių įsiveržimų ir penkių dešimtmečių sovietinės 
okupacijos traumą. Nors gyvenimo Sovietų Sąjungoje pa-
tirtis buvo daugialypė ir prieštaringa, šiandien esama ryškė-
jančios tendencijos panaudoti sovietinės okupacijos atmintį 
nacionalistiniams tikslams. EKRE, tačiau taip pat ir kai ku-
rie konservatyvūs žurnalistai, yra palyginę Briuselio pateiktą 
migracijos politiką su anksčiau iš Maskvos gautais nekves-
tionuojamais dekretais. Antikomunizmu mėgsta žaisti tiek 
nacionalistai, tiek neoliberalai. Estijoje, kaip ir visame Vi-
durio Europos regione, žodžiai komunistas ir neomarksistas 
dažnai vartojami užsipuolant tuos, kurie mėgina artikuliuoti 
kapitalizmo ir ekonominės nelygybės kritiką. Tie, kurie re-
mia šiuolaikinius progresyvius įplaukų mokesčius, yra lygi-
nami su tais, kurie kadaise užgrobė „buožių“ nuosavybę ir 
gyvulius Stalino valdomoje Sovietų Sąjungoje. Tai paakstina 
paramą laisvosios rinkos, centro dešinės politinėms jėgoms, 
tokioms kaip Reformų partija, kaip ir šių partijų priemonės, 
gerinančios pasiturinčios vidurinės klasės situaciją. Nėra 
lengva skatinti kairiąją politiką visuomenėje, nusivylusioje 
socializmo idėja. Visgi kitoje politinio pasidalinimo pusėje 
komunizmo šmėkla dažnai prikeliama tam, kad būtų galima 
toliau stumti laisvąją rinką. 

Vienas naujausių pavyzdžių, kai tarptautinė migracijos 
politika buvo kritikuojama iš „totalitarizmo“ perspektyvos, 
buvo viešieji debatai dėl Marakešo migracijos pakto, išderė-
to Jungtinėse Tautose. Paktas yra skirtas įtvirtinti šalių narių 
bendradarbiavimą užtikrinant saugią legalią migraciją –  
čia neturimi galvoje prieglobsčio prašytojai ar karo mi-
grantai – ir nėra teisiškai įpareigojantis. 2018-ųjų pabaigo-
je EKRE surinko dešimt tūkstančių parašų po peticija prieš 
Estijos įsitraukimą į šį paktą ir surengė protestą priešais 
Estijos parlamentą, viduje vykstant deryboms. Jų manymu, 
šis „globalistų“ susitarimas suduotų mirtiną smūgį Estijos 
suverenumui. Panašią nuomonę išreiškė ir kitų kraštutinės 
dešinės partijų politikai, kurių teigimu, šio pakto dvasia yra 
palyginama su „kasdienėmis totalitarinių režimų praktiko-
mis“. Visgi susitarimas 2018-ųjų pabaigoje buvo priimtas 
tuometinio parlamento. 

Išbarstyti balsai

Šio mėnesio rinkimų rezultatai parodė Estijos politinei 
situacijai būdingą fragmentaciją. Kelios mažesnės 

partijos nepasiekė 5 proc. kartelės, būtinos norint patekti į 
parlamentą, įskaitant naujai sukurtą technokratišką „Estiją 
200“, Žaliųjų partiją ir šiek tiek mažiau kraštutinių pažiū-
rų nei EKRE Laisvės partiją, nacionalistinę konservatyvią 
partiją, kuri prarado visas 8 turėtas vietas. Jau 2015 metais 
apie dešimtadalį balsų atiteko partijoms, kurios liko perne-
lyg mažos, kad galėtų užtikrinti atstovavimą, tačiau naujasis 
parlamentas bus suformuotas iš penkių partijų, o ne šešių, 
kaip buvo anksčiau. Dalis balsų, atitekusių „Estijai 200“ (4,4 
proc.), galėjo priklausyti buvusiems socialdemokratų, kurių 
vietų skaičius krito nuo penkiolikos iki dešimt, rėmėjams. 
Dabar ši partija gali prarasti vietą vyriausybės koalicijoje. 

Viena politinė priemonė, galėjusi kainuoti socialdemo-
kratams rinkėjų balsus, buvo alkoholio akcizo mokesčio pa-
kėlimas 2017-aisiais, kurį partija palaikė. Nors visuomenės 
sveikatos tyrimai rodo koreliaciją tarp aukštesnių alkoholio 
pardavimo mokesčių ir mažesnio su apsinuodijimais susi-
jusių nelaimingų atsitikimų skaičiaus, visgi akcizų reforma 
buvo labai nepopuliari ir paskatino visuomenės nusivylimą. 
Negana to, reforma lėmė mažesnes pajamas iš mokesčių už 
alkoholį, nes nemažai gyventojų ėmė važiuoti į Latviją pirkti 
pigesnio alkoholio. Beveik trečdalis įplaukų, kurias turėjo 
sukurti akcizas, taip niekada ir nepasiekė valstybės biudže-
to. Tuo pačiu metu socialdemokratų pažeminimas atspindi ir 
bendrą rinkėjų nusivylimą partijos pasukimu link socialinio 
liberalizmo ir tolyn nuo šalies socialinių nelygybių pripa-
žinimo. 2019 metų partijos kampanija „Svarbus kiekvienas 
žmogus!“ pabrėžė individualizmą, o ne, tarkime, parodė su-
sirūpinimą šalies ekonomine atskirtimi. Vis dažniau ši par-
tija matoma kaip elito partija, besirūpinanti jaunais ir gerai 
besiverčiančiais, gyvenančiais šalies sostinės Talino centre. 
Šią partiją labiau remia jaunos (nuo dvidešimt penkerių iki 
trisdešimt penkerių metų) moterys rinkėjos, turinčios aukš-
tąjį išsilavinimą, mažiau ją palaiko vyresni, mažiau išsilavi-
nę rinkėjai ir rusų kilmės gyventojai. 

Nukelta į p. 13►
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Senovės graikų šventyklų kraštovaizdis
Didingos kolonos vis dar išdidžiai stovi Viduržemio 

jūros kraštuose. Jos mena laikus, kai žmonės tikėjo, kad 
dievai juos seka kiekviename žingsnyje. Jos mena aukas, 
ritualus, atnašavimus, maldas, prašymus, visa, kas sudarė 
senovės religiją. Šie didingi pastatai mums primena reli-
gijos svarbą senovės žmogaus gyvenime. Tai, kad religija 
buvo ypač svarbi senovės pasaulyje, nereikia nė sakyti. 
Jos įtaka politiniame, socialiniame gyvenime įrodyta. 
Šiandien senovės graikų religijos tyrinėtojai koncentruo-
jasi į temą, skirtą nagrinėti religinį senovės graikų kraš-
tovaizdį. Šie tyrimai skirti suprasti ne tik gamtovaizdį, 
kuris supo šventyklas, bet ir tai, ką jautė tikintysis, įėjęs į 
šventyklą, kokius kvapus uodė, kokius garsus girdėjo, ko-
kias spalvas matė. Trumpai aptarsime, koks kraštovaizdis 
supo ar galėjo supti senovės graikų šventyklas.

Visų pirma, kalbėdami apie senovės graikų šventyklas, 
susiduriame su terminų problema. Graikams šventa vie-
ta, kur apsireikšdavo dievai, galėjo būti bet kur – prie 
vandens šaltinio, miškelyje, prie medžio ar uolos. Gro-
ta, urvas taip pat galėjo būti dievo ar deivės buveinė, 
kur tikintieji atlikdavo aukojimus. Senovės graikai savo 
žodyne turėjo net keletą terminų, kurie buvo vartojami 
kalbant apie šventyklas. Temenos graikai vartojo apibū-
dinti erdvę, kuri priklausė dievams. Tai dažniausiai tvora 
atskirta erdvė, kurioje randame šventyklą ir kitus dievui 
priklausančius pastatus. Terminas hieron apibūdina šven-
čiausią ansamblio dalį, dažniausiai šventyklą ar jos dalį, 
kur stovėjo dievo statula. Kokie pastatai buvo temenos 
teritorijoje, priklausė nuo geografinės šventyklos padėties 
ir, žinoma, dievo kulto. Pavyzdžiui, Braurono Artemidės 
šventykloje, kuri buvo garsi tuo, kad joje tarnaudavo jau-
nos merginos, be šventyklos pastato, randame pastatą, 
skirtą mergaitėms miegoti, valgomuosius, centrinį kiemą. 
Demetros ir Persefonės šventykloje Korinte, be šventy-
klos pastato, buvo nemažas skaičius valgomųjų kambarių, 
skirtų kartu puotauti, taip pat atskiras pastatas tikinčiųjų 
suneštoms aukoms ir dovanoms saugoti bei teatras, kur 
galėjo vykti įvairūs mistiniai ritualai. 

Šiandien senovės istorikai atkuria spalvas, kurios supo 
dievus šventyklose. Polichromija, graikų kalba reiškianti 
spalvų gausą, – tai meno dirbinių pastatų dažymas skir-
tingomis spalvomis. Kad ši technika naudota antikoje, 
atrasta palyginti neseniai, XVIII amžiaus viduryje. Pa-
sirodo, baltos marmurinės graikų statulos buvo dažomos 
įvairiausiomis spalvomis. Ne tik marmuro, bet ir bronzos, 
dramblio kaulo dirbiniai buvo marginami spalvotais raš-
tais. Šventyklų fasadai taip pat buvo dažomi, kiekvienas 
personažas turėjo savo spalvą. Galime tik paminėti, kad 
aptikus antikos pasaulyje egzistavus polichromiją tarp 
XVIII amžiaus eruditų kilo įvairiausių diskusijų. Ne visi 
norėjo pripažinti, kad grožio kanonu tapęs antikos me-
nas iš tiesų buvo įvairiaspalvis, juk to meto menininkams 
antikinis menas buvo įkvėpimo šaltinis. Šiandien 
tyrėjai diskutuoja, ar reikia atkurti antikos skulp-
tūrų polichromiją. Vokiečių archeologas Vinzen-
zas Brinkmannas dar 2003 metais Miunchene 
surengė parodą „Spalvoti dievai“, ji apkeliavo 
nemažai miestų demonstruodama, kaip iš tikrųjų 
atrodė senovės graikų dievų statulos. Skulptūros 
buvo išlietos pagal originalus ir nudažytos re-
miantis archeologo tyrimais, atliktais naudojant 
ultravioletinius spindulius. 

Šis spalvų tyrinėjimas mums padeda suprasti, 
kaip atrodė religinis senovės graikų kraštovaiz-
dis, kaip tikintieji matė dievus ir jų šventoves. 
Šios įvairiaspalvės dievų statulos šiandien galėtų 
pasirodyti beskonybė, tačiau senovės graikams 
jos turėjo labai svarbią reikšmę. Švenčių metu 
dievų statulos buvo prausiamos, įtrinamos alie-
jais, aprengiamos ir padabinamos papuošalais. 
Vienas tokių pavyzdžių – deivės Atėnės statula, 
pagaminta iš alyvmedžio, buvo perrengiama Plin-
terijų ir Kalinterijų metu. Papuošta statula buvo 
pridengiama nuometu. Panašios apeigos buvo 
atliekamos Delo saloje. Čia, kitaip nei Atėnuo-
se, apeigomis užsiimdavo ne žyniai, bet specia-
liai tam skirtas personalas, kosmetai, gaunantys 
už tai atlygį. Kosmetai rūpindavosi Artemidės 
statula Delo saloje: įtrindavo alyvuogių ir rožių 
aliejais bei bičių vašku, maišytu su aliejumi, tada 
blizgindavo lininiu audiniu. Ši priežiūra iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti juokinga, bet alyvuogių 
aliejus apsaugodavo medines skulptūras nuo se-

nėjimo, o medis buvo viena pagrindinių medžiagų, kaip 
ir dramblio kaulas ir bronza, dievų statuloms gaminti. 
Švenčių metu statula buvo išvežama iš šventyklos, kad 
visi galėtų pasigėrėti jos grožiu. 

Nebūta visuotinių taisyklių, kurios reglamentuotų tikin-
čiojo priėjimą prie dievo statulos. Statula buvo šventy-
kloje, kuri ne visada buvo atidaryta. Įėjimas į šventyklą 
dažniausiai buvo kontroliuojamas arba stebimas. Tik 
žyniai ir žynės turėdavo raktus. Įėjus į šventyklą, buvo 
jaučiamas sezono gėlių kvapas. Tikintieji, atėję, tarkim, 
į nimfoms garbinti skirtą šventyklą ir norėdami ten atlik-
ti aukojimą, turėjo dėvėti gėlių vainiką. Gėlių girliandos 
kabėdavo prie altoriaus, kur buvo atliekami aukojimai. 
Šiandien archeologai randa liekanų, kurios parodo, kad 
kai kuriose šventyklose buvo tam tikri architektūriniai 
įrenginiai, skirti dievo statulai apsaugoti. Pavyzdžiui, An-
danijoje, Demetros šventykloje, deivės statula buvo ap-
tverta grotomis ir taip apsaugota. 

Norint patekti į šventyklą, galiojo tam tikri apribojimai, 
jie skyrėsi priklausomai nuo miesto ir garbinamo kulto. 
Senovės Graikijoje egzistavo vadinamosios religinės nor-
mos, kurios buvo surašytos ant akmens luito ar metalinės 
plokštelės, pastatomų priešais įėjimą į šventovę. Kad su-
prastume, apie kokius apribojimus kalbama, pateiksime 
keletą pavyzdžių. Apolono šventykloje Atėnuose galiojo 
toks apribojimas: šventyklos teritorijoje buvo draudžia-
ma kirsti medžius, jų šakas, rinkti nukritusias šakas ar 
sudžiūvusius lapus. Šis apribojimas reiškia, kad Apolono 
šventyklos teritorijoje buvo šventas miškas, alsos. Toks 
draudimas gali būti paaiškinamas labai paprastai: šven-
tyklos žyniai norėdavo užsitikrinti visų gamtinių išteklių 
panaudojimą, mediena buvo puikus pajamų šaltinis. Tai 
buvo gana dažnas atvejis graikų pasaulyje: Arge, Atėnuo-
se, Paro saloje buvo draudžiama kirsti medžius, šakas ir 
jas išsinešti iš šventyklos teritorijos. Ne visos šventyklos 
turėjo medžius ar miškus savo teritorijoje, bet labai daž-
nai pasitaiko, kad šie tekstai kalba apie Apolono šven-
tyklas, o tai tik parodo, jog Apolono šventyklos dažnai 
buvo statomos medžių apsuptyje. Visa tai mums byloja, 
kad senovės Graikijoje trūko medienos, todėl nepaisyda-
mi draudimų ir dievobaimingumo žmonės bandė bet ko-
kiomis priemonėmis jos gauti.

Dar vienas apribojimas, kurį galime rasti prieš įžengda-
mi į temenos, – tai draudimas gyvuliams ganytis šventy-
klos teritorijoje. Pavyzdžiui, toks draudimas galiojo Koso 
saloje. Bet koks gyvulys, atsidūręs šventyklos teritorijo-
je, bus paaukotas. Delfuose, Taso ir Delo salose galiojo 
toks pat draudimas. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad šventy-
klos dažnai turėjo šventą teritoriją, pievą ar mišką, į šią 
teritoriją galėjo įsibrauti gyvuliai, kurie ganėsi netoliese. 
Pasikartojantys draudimai tik parodo, kad jie buvo sulau-
žomi. Šventyklos teritorijoje galėjo ganytis šventi gyvu-

liai, pavyzdžiui, Delfuose šventyklos teritorijoje ganėsi 
šventi Apolono gyvuliai. 

Žymus prancūzų istorikas helenistas Pierre’as Brulé 
knygoje „Kaip suprasti senovės graikų šventyklas“ lygi-
na graikų šventyklas ir jose egzistavusius draudimus su 
Šamboro pilimi Prancūzijoje. Pilis, esanti Luaros upės 
slėnyje, pastatyta viename didžiausių miško parkų. XVI 
amžiaus pradžioje statydamas pilį Pranciškus I sumanė 
ją apjuosti milžiniška tvora kartu su pilį supančiu mišku. 
Prancūzijos karalius norėjo susikurti privačią medžioklės 
erdvę. Pranciškaus I laikotarpiu parkas turėjo 1 500 hek-
tarų teritoriją ir 32 kilometrų jį juosiančią tvorą. Šiandien 
teritorija siekia 5 440 hektarų, iš kurių tik 1 000 hekta-
rų prieinami lankytojams. Pilis su teritorija yra saugoma 
UNESCO. P. Brulé primena, kad teritorija, supanti pilį, 
visais laikais buvo draudimų objektas: drausta valstie-
čiams ganyti gyvulius, kirsti medžius. Šamboro pilis ir ją 
supantis gamtos draustinis gali mums padėti įsivaizduoti 
šventyklas supusį kraštovaizdį senovės Graikijoje. Įžen-
gus užplūsta didingumo, šventumo, tyrumo ir neliečia-
mumo jausmas. Panašus jausmas turėjo užplūsti įžengus į 
temenos senovės Graikijoje.

Tikintieji, atvykdami aplankyti dievo į jo šventyklą, at-
sinešdavo dovanų, skirtų dievybei pamaloninti. Šios do-
vanos – tai įvairaus dydžio statulėlės, vazos, pripildytos 
alyvuogių aliejaus, grūdų ar kvepalų, medžiotojas atneš-
davo ietį, žvejys aukodavo žuvis ir t. t. Kiekvienas auko-
davo, ką išgalėdavo. Tad kai įsivaizduojame šventyklos 
vidų, reikėtų nepamiršti ir šių dovanų, atneštų tikinčiųjų. 
Jos pripildydavo šventyklos pastatą, prieinamą lankyto-
jams, taip, kad žyniai kas tam tikrą laiko tarpą jį turėdavo 
išvalyti, vertingos dovanos buvo saugomos šventyklos 
ižde, o visos kitos neretai išmetamos. Šiandien archeolo-
gai dažnai randa tikinčiųjų suneštas dovanas, sumestas į 
šulinius, kurie buvo lyg sandėliai nevertingoms tikinčiųjų 
aukoms saugoti. Todėl tikintieji buvo kartais apribojami, 
kur šias dovanas ir aukas padėti šventykloje, pavyzdžiui, 
Koso saloje buvo draudžiama mesti pyragus ar bet kokius 
kitus daiktus į fontanus, o dovanos, skirtos nimfoms, tu-
rėjo būti padedamos tik prie altoriaus. 

Šventos vietos lankytojai turėjo pasirinkti deramą apda-
rą, kad galėtų aplankyti dievybę. Dažniausiai buvo reika-
laujama vilkėti baltą apdarą, kaip tyrumo išraišką, tačiau 
būta ir kitokių nurodymų. Pavyzdžiui, Arkadijos regione 
buvusioje Demetros Tesmoforos šventovėje moterims 
buvo draudžiama įeiti dėvint dekoruotą apsiaustą. Kitoje 
Demetros šventykloje netoli Dimės miesto švenčių metu 
moterims buvo draudžiama dėvėti auksinius papuošalus, 
sveriančius daugiau negu vieną obolą, taip pat drausta 
vilktis raštuotą ar purpuro spalvos apsiaustą, veidą dažy-
tis baltai ir groti fleita. Į Despeinos, Demetros dukters, 
šventyklą Likosuroje buvo draudžiama įeiti su bet ko-

kiais auksiniais objektais, išskyrus skirtus deivei, 
drausta dėvėti purpuro spalvos, margintus raštais 
ar juodos spalvos rūbus, avėti sandalus ar mūvėti 
žiedą, taip pat drausta ateiti supintais plaukais ar 
būti apsigaubus nuometu bei atnešti gėlių. Deme-
tros šventykloje draudimai galiojo tik moterims, 
tačiau reikia nepamiršti, kad Tesmoforijų šventė-
je galėdavo dalyvauti tik susituokusios miesto pi-
liečių žmonos. Visa tai taip pat parodo valdžios, 
kuri priklausė vyrams, norą kontroliuoti moterų 
elgesį ir jų matomumą viešojoje erdvėje. Vieši 
religiniai ritualai buvo vienas iš nedaugelio mo-
mentų, kai moteris galėdavo dalyvauti miesto gy-
venime, tačiau ir tuomet ji buvo kaustoma įvairių 
apribojimų.

Politeizmas, gyvavęs senovės pasaulyje, yra 
gan sudėtingas dievų ir ritualų mišinys. Afrodi-
tė Atėnuose buvo garbinama visai kitaip negu, 
tarkim, Korinte. Norint suprasti šį painų dievų 
tinklą, reikia kiekvieną šventyklą analizuoti ats-
kirai, nes ritualai, draudimai ir aukos gali skirtis 
kiekviename mieste, net jeigu ir kalbame apie tą 
patį dievą. Kraštovaizdis, supęs šventyklas, taip 
pat skyrėsi priklausomai nuo miesto ir jo geogra-
finės padėties. Šis trumpas pasakojimas, tikiuo-
si, mus šiek tiek priartino prie senovės Graikijos 
šventyklų ir jas supusio kraštovaizdžio.

– VILMA LOSyTė –Ant indo, skirto vynui su vandeniu maišyti, vaizduojama aukojimo scena. Iš 
lauramedžio, pavaizduoto prie altoriaus, galima spręsti, kad aukojimas vyksta 
Apolono šventykloje. Iš www.metmuseum.org
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LESZEK KOŁAKOWSKI

Gilumos balsas
Kas tiki Dievą, iš esmės yra priverstas – neišleisda-

mas iš akių viso paveikslo – tikėti Paskutiniu teismu. 
Šie du tikėjimai neatsiejamai susiję. Nes tikėti Dievą, 
kokį Jį mato krikščioniškoji tradicija, kokį skelbia ap-
reikštas žodis, Dievą, neabejingą žmogaus likimui, –  
tai tikėti, kad pasaulis yra teisingas ir nesugedęs, 
teisingas besąlygiškai. Tačiau juk nei žmogiškajame 
pasaulyje teisingumo daug matome, ką ir kalbėti, kad 
jis būtų visuotinis, nei tame, kam galioja natūralūs 
dėsniai, įžiūrime, kad kokios nors teisingumo taisy-
klės galiotų. Apie tai žmonės žinojo nuo seno, žinojo 
visi. Bet vis dėlto: jeigu Dievas valdo, tai pasaulis 
kaip visuma, kaip galutinai išsipildžiusi žmogiškoji 
istorija yra teisingas, nors to ir nematome. Tad pri-
valo būti toks išsipildymo aktas, kad visiems – ne tik 
dvasios išrinktiesiems – taptų aišku, jog pasaulis iš-
ties yra teisingas, tuo galutiniu veiksmu visas buvęs 
neteisingumas bus ištaisytas, visos sąskaitos neklys-
tamai suvestos, visi bus apdovanoti ir nubausti – tiksliai ir 
neatšaukiamai. Tad privalo būti Paskutinis teismas.

Akivaizdi yra ir atvirkštinė priklausomybė. Jeigu yra 
Paskutinis teismas, tai yra ir Dievas, nes nemąstanti, mū-
sų likimui abejinga, atsitiktinumo valdoma visata negali 
vykdyti teisingumo.

Tačiau apie ką mes iš tikrųjų galvojame laukdami Pasku-
tinio teismo? Tikimės būti apdovanoti už savo dorybes ir 
teisingus darbus? Ne, juk ne to mus moko tradicija; grei-
čiau jau – kaip giedama „Rūstybės dienoje“ – iš visos „iki 
pelenų išdegintos“ širdies melsti Dievo gailestingumo, o 
ne sąskaitas Viešpačiui išrašinėti, ne savosiomis dorybė-
mis puikuotis ir taip nuodėmes savąsias dauginti. O gal 
turime viltis, kad tie, kurie mus kadaise nuskriaudė, bus 
žiauriai nubausti ir taip bus blogiesiems deramai atker-
šyta? Bet juk ir ne šito mus Evangelija moko, nes keršto 
troškimas taip pat yra nuodėmė (kas iš jūsų yra be nuodė-
mės, tegu pirmas meta akmenį...) ir iš tiesų neaišku, kaip 
suderinti Evangeliją su įsitikinimu, kad teisingai apdo-
vanotieji džiūgaus stebėdami pasmerktųjų kančias, kaip 
apie tai kartais kalba teologai.

Taigi ne savosiomis dorybėmis besigėrintys ir priešų 
kančiomis slapta ar atvirai besidžiaugiantys gali dangiš-
kųjų gėrybių tikėtis; greičiau jau visi turėtume iš anksto 
pripažinti Teisėją esant teisingą, kad ir ką jis mums skirti 
teiktųsi, savo kaltes išpažinti, priešams atleisti, gailestin-
gumo prašyti.

Visi tikėjimo simboliai byloja apie Jėzų Kristų, kuris 
antrąkart nusileis iš dangaus gyvųjų ir mirusiųjų teisti. 
Tą Antrojo atėjimo dieną prieš Jį stos visi, nuo pasaulio 
sukūrimo gyvenę ir mirę, taip pat tą akimirką gyvenan-
tieji, o pirmieji – vėl savo kūnus atgavę; o toji diena ateis 
netikėtai, ir apie ją ne tik žmonės, bet ir angelai nieko 
nežino, net ir Dievo Sūnus, kol buvo žemėje, nežinojo. 
Gausūs bažnytiniai pareiškimai teigia panašią mintį, kad 
kiekvienas iš mūsų po mirties pateks į asmeninį teismą 
ir iškart po to, priklausomai nuo savo nuodėmingumo ar 
dorybingumo, arba keliaus į dangų, kad ten, Dievo Tre-
jybės akivaizdoje, patirtų palaimą, arba bus pasiųstas į 
skaistyklą atgailai (ją palengvinti ir apsivalymo bausmei 
sutrumpinti labai padeda gyvųjų maldos), arba į pasmerk-
tųjų bedugnę amžinoms kančioms.

Visa tai turėdamas omenyje kas nors galėtų paklausti: 
jeigu jau kiekvienas mūsų, nugyvenęs savo gyvenimą, 
keliauja į jam numatytą vietą ir jo likimas didžia dalimi 
jam yra žinomas, tai kamgi dar Paskutinis teismas, išsky-
rus, be abejo, paskutinę gyvųjų kartą, kuri paruzijos su-
lauks dar žemėje? Kam tasai bauginantis vaizdinys, tasai 
kosminio siaubo sprogimas, jeigu tai niekaip nepaveiks 
nei mirusiųjų likimo, nei jų suvokimo apie savąjį likimą?

Vis dėlto galime numanyti, jog yra svarbi priežastis, kad 
įvyktų Paskutinis teismas, o ne vien kiekvieno žmogaus 
asmeninis. Juk tai yra universalaus perkeitimo aktas, ana-
logiškas eucharistinės transsubstanciacijos veiksmui: tęsi-
nys, paskutinė žemiškosios istorijos fazė, o kartu ir naujo 
laiko pradžia, įžengimas į mums, gyviesiems, visiškai ne-
žinomą tikrovę, dar kūniška būtis, bet jau pavaldi dvasiai, 
nuo kūniškojo netobulumo apvalyta; taigi tai vieta, kur su-
sitinka du visiškai skirtingi pasauliai; didi permaina, arba 
nesuvokiamas pasaulietinės ir šventosios istorijos susipy-
nimas. Be to, atrodo, neužtenka, kad kiekvienas iš mūsų 
suvoktų savąją dalią, būtina, kad visi vienu metu suvoktu-
me amžinąją savo lemtį ir istorijos prasmę iki smulkiau-
sių detalių. Ir tik tada Aukščiausiojo tribunolo akivaizdoje 

teisingumas atsiskleis visiems, bus akivaizdus, o ne tik 
faktiškai įgyvendintas, ne tik numanomas.

Paskutinis teismas, kaip žinoma, pasižymi gausia ikono-
grafija, o betarpiškai prieš jį įvykęs epizodas, kai iš karstų 
ir dulkių kyla visi nuo laikų pradžios mirusieji žmonės, 
atrodo, nėra taip giliai įsišaknijęs dailininkų vaizduotėje 
(prisimenu tik Stanley Spencerio drobę). Vaizduotė bejėgė 
tokio baisingo įvykio akivaizdoje. Koks vaizdas! Pasisten-
kime įsivaizduoti milijonus ir milijardus prisikeliančiųjų, 
kūdikius, į laidojimo drobules įvyniotus, amžiaus nuka-
muotus senolius, žmones, pilnus jėgų ir sveikatos, dėl 
nesuskaičiuojamos daugybės priežasčių mirties nukirsdin-
tus, vienus – vos vakar palaidotus, kitus – savo palaikus, 
per tūkstantmečius po visą pasaulį išbarstytus, po dulkelę 
rankiojančius... Visi, atrodo, turėtų – nors man nežinoma, 
kad ši, paremta dviprasmišku apaštalo Pauliaus teiginiu, 
įžvalga būtų Bažnyčios kanonizuota, – amžinajam gyve-
nimui prisikelti to paties – idealaus – amžiaus, būtent to 
amžiaus, kurio buvo nukryžiuotas Jėzus (trisdešimt trejų 
metų, kaip visuomet manyta; dabar mokslininkai teigia, 
kad jis buvo keleriais metais vyresnis). Ar iškart žmonės 
atgims tokio amžiaus, bręs ar jaunės iki jo, ar galbūt jau 
prieš tai, po asmeninio teismo, pasieks tobuląjį amžių? To 
turbūt niekas nežino.

Taip pat nežinome, kokia bus teismo procedūra, net jei-
gu žinome jos bendruosius principus; galime tik įsivaiz-
duoti. Visi mūsų poelgiai – geri ar blogi – yra surašyti 
gyvenimo knygoje ir greičiausia ne tik surašyti, bet ir 
kruopščiai nufilmuoti. Todėl bus sumontuotas – tai ma-
no asmeninė nuovoka – milžiniškas ekranas, kuriame bus 
eksponuojami visi tie mūsų veiksmai, kuriuos labiausiai 
norėtume nuslėpti, ir net ne tik realūs poelgiai, bet ir įvai-
rūs nuodėmingi ir ištvirkėliški troškimai bei fantazijos. 
Tai jau būtų geroka skaistyklos dalis; kiekvienam – visai 
žmonijai – bus suteikta galimybė iki soties pasišaipyti iš 
svetimų nuodėmių, kol ateis jo paties eilė.

Galima numanyti, kad šis procesas užsitęstų labai ilgai; 
tai tiesa, tačiau, pirma, laiko turėsime pakankamai (o ir 
pramoga, pripažinkime, bus įtraukianti, nors ir ne tam, 
kurio gyvenimas bus tuo metu eksponuojamas), o antra, 
nežinome, kokia bus Naujojo pasaulio laiko sąranga.

Tačiau žinome, kad labiausiai dievobaimingą ir bedie-
višką vaizduotę aitrino Rūstybės dienos išvakarių įvykiai. 
Nors pats žodis „apokalipsė“ reiškia atskleidimą ar ati-
dengimą, Naujojo Testamento skaitytojai neišvengiamai 
per amžius siejo jį su šventojo Jono Apaštalo vizijomis, 
išsamiai aprašančiomis paskutinių dienų siaubą. Viešpa-
ties dienos, tamsybės ir sutemų, ugnies ir gedulo, bado ir 
nelaimių, raudų ir epidemijų dienos, pranašystes žinome 
jau iš Senojo Testamento pranašų – Joelio, Amoso, Abdi-
jo, Zacharijo, Ezekielio, Izaijo – raštų; visi jie pranašavo, 
kad kai tik kris kerštas ant tų, kurie sava valia apleido 
Dievą arba žodžiu ar veiksmu Jam priešgyniavo, stos 
linksmybių ir džiaugsmo valanda teisiesiems.

Tačiau šventojo Jono apokaliptinės vizijos vis dėlto 
neturi sau lygių dėl jų detalumo, taip pat ir dėl tos bau-
gios jėgos, spinduliuojančios iš didžios Avinėlio rūsties. 
Plaikstantis dūmams ir liepsnoms, užgriuvus siaubin-
goms nelaimėms, drakonų ir bestijų akivaizdoje, kai upių 
vanduo paplūsta krauju, o ežerai užsiliepsnoja – stoja di-
džio teismo diena žemės gyventojams. O varge! Pačioje 
Apokalipsės pabaigoje aptinkame neaiškią užuominą apie 
„gyvenimo medį“, kuris prieš tai tik kartą yra minimas 
Pradžios knygoje, Biblijos pradžioje. Galime numanyti, 

kad tai medis, kurio vaisiai suteikia palaimintiesiems 
nemirtingumą. Tokiu būdu gyvenimo medis tampa 
varčia, iš abiejų pusių užveriančia Apreiškimo kny-
gą, taip pat pradeda ir užbaigia žmogaus istoriją; nuo 
gimtosios nuodėmės iki Paskutinio teismo. Visa mū-
sų istorija tampa pasirengimu paskutiniam veiksmui, 
baigiamajam siaubo ir linksmybės sprogimui, kurio 
scenarijus jau parašytas. Pjesė baigta, visi vienu metu 
pabuvojome ir scenoje, ir žiūrovų salėje, – ar turėtu-
me paploti?

Tai nėra tuščias klausimas, nes už jo slypi niūrus 
pragaro vaizdinys. Visai neseniai perskaičiau dvi 
knygas, susijusias su Paskutinio teismo problematika, 
vienos jų pavadinimas „Istorija kaip apokalipsė“ (His-
tory as Apocalypse, 1985), jos autorius – amerikiečių 
teologas Thomas Altizeris. Jis apmąsto savimonės, 
kaip Vakarų kultūros pamato, raidos istoriją, o išsa-
miausiai, jo manymu, toji istorija atsiskleidžia epinė-

je literatūroje. Paskutiniuose knygos skyriuose kaip epų 
kūrėjai aptariami Dante, Miltonas, Blakeʼas ir Joyceʼas. 
Joyceʼas – apokaliptinis rašytojas? Tam tikra prasme – 
taip, teigia teologas. Vakarų kultūra išsikvėpė, o gal jau 
ir baigėsi, savimonė pasiekė savo ribą, o po Joyceʼo epas 
jau nebeįmanomas. Jo skatologija ir piktžodžiavimas 
reiškia išsivadavimą iš religinės veidmainystės, kosmo-
sas ir chaosas yra tas pat, Šėtonas ir Išganytojas yra tas 
pat, krikščionybė baigėsi, prasideda prisikėlimas iš mi-
rusiųjų, Antikristas jį šventina. Istorija Joyceʼo kūrinyje 
baigiasi. Tad pasaulio pabaiga, ko gero, jau prasidėjo, net 
jeigu mes to nė nepastebėjome.

Kita knyga, kurią norėčiau paminėti, yra Wacławo 
Hryniewicziaus OMI veikalas „Išganymo vilties drama“ 
(Dramat nadziei zbawienia, 1996). Tai yra antra šio auto-
riaus knyga ta pačia tema; pirmoji galbūt buvo labiau isto-
rinė, ši – labiau egzegetinė. Trumpai tariant, autorius gana 
įtikinamai įrodo, kad nepaneigiamų priežasčių remiantis 
Biblija tvirtai laikytis įsitikinimo apie amžiną pragaro 
bausmę nėra ir kad visi Naujojo Testamento tekstai leidžia 
tikėti, jog pragaro bausmės yra laikinos. Autorius, be abe-
jo, puikiai suvokia, kad jo pažiūros prieštarauja tradicijai 
ir įprastam požiūriui, tačiau teigia, kad jis ne pirmasis, 
kuris šiuos visuotinius įsitikinimus kvestionuoja. Cituoja 
tiek šiuolaikinius autorius, rašančius religijos tema, tiek 
Rytų Tėvus, tokius kaip Grigalius Nisietis ar Izaokas Si-
rietis, kurie taip pat, remdamiesi Jėzaus žodžiais, tikėjo 
tuo, kad galų gale visi bus išganyti (Rytų Tėvai skaitė 
Naująjį Testamentą graikiškai, o ne lotyniškąjį jo vertimą, 
o tam tikri graikų kalbos reikšmių atspalviai, kaip įrodo 
kun. Hryniewiczius, verčiant dingsta). Mes, aišku, prisi-
mename tiek Jėzaus žodžius apie amžinąją ugnį, tiek Jo 
pranašystę, kad visus patrauks savęsp. Įvairiausių ir tarsi 
prieštaraujančių vienas kitam Naujojo Testamento tekstų 
analizė vis dėlto leidžia autoriui prieiti išvadą, kad, nors 
nuodėmė yra reali, o savosios kaltės pripažinimas priva-
lomas, Dievo tikslas yra baudžiant gydyti, o ne naikinti, 
ir kad amžinų kančių vaizdinys nedera su Dievo – Jėzaus 
Tėvo – vaizdiniu.

Pragaras, kaip žinoma, visados ypač audrino rašytojų 
ir pamokslininkų vaizduotę; skaitome apie jį, be kita ko, 
įvairiausiuose apokrifiniuose tekstuose, tokiuose kaip 
Abraomo testamentas, Pirmoji ir Antroji Enocho knygos, 
Barucho apokalipsė, Petro apokalipsė, Povilo apokalip-
sė (dviejose pastarosiose amžinos pasmerktųjų kančios 
aprašytos su sadistiniu smulkmeniškumu), Sibilės prana-
šystės. Krikščionių pamokslininkai tam tikru laikotarpiu 
lenktyniavo aprašinėdami išgalvotas kankynes, kurioms 
buvo pasmerkti pragaro bedugnės gyventojai; greičiau-
siai manė, kad be tų vaizdinių Bažnyčios priesakai nebus 
veiksmingi.

Tačiau tiesa yra ta, kad Bažnyčia, daugelį paskelbusi 
šventaisiais, nė vieno neįvardijo pasmerktuoju.

O jeigu iš esmės bausmės tikslas yra nuodėmingąjį, net 
patį blogiausią, išgydyti ir galų gale, jau sveiką, į dangiš-
kąją šventovę priimti, tai galbūt ir Paskutinis teismas turėtų 
kitaip atrodyti, nei žmonės jį įprastai vaizduodavosi. Pa-
skutinio teismo paveikslai beveik be išimties teigia neat-
šaukiamą amžiną padalijimą į avis ir ožius. Ar esama tokių, 
kuriuose Dievo gailestingumas aprėpia visus? Nežinau.

Iš: Leszek Kołakowski. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i 
inne pytania. Kraków: Znak, 2009

Vertė Žilvinas Norkūnas

Russell Lee. Merginos, laukiančios Velykų procesijos. 1941
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Gyvenimas kaip festivalis
Pavasariais apninka godulys – reikia apsivartoti filmų, 

jei jau festivalis. Vartoti ligi nusilpimo – gerų juk atve-
žama tik du kartus per metus. Po to jau visas gyvenimas 
virsta festivaliu – kasmet tampu tolerantiškesnė kino ko-
mercijai, verslo ir žmonių pozoms „Vingio“ erdvėse, di-
džiai reikšmingoms diletantų rekomendacijoms.

Gerai išreklamuotas „Moters malonumas“ (rež. Barba-
ra Miller, Šveicarija, Vokietija, Indija, Japonija, Jungtinės 
Valstijos, Jungtinė Karalystė, 2018) nuvylė – jeigu būtų 
pastatytas prieš dvidešimt metų, gal ir būčiau sužinojusi iš 
jo ką nors naujo, dabar gi nieko. Tačiau, atrodo, į kino se-
ansą susirinkusioms damutėms, sprendžiant iš aikčiojimų, 
kai kurie faktai buvo naujiena – gal ir iš tikrųjų pirmąkart 
išgirdo?.. Nors filmas primityviai antireliginis, įdomiausia 
jame buvo vokietės vienuolės istorija (paradoksalu, apie 
moterų apipjaustymus Somalyje ir naujagimes Indijoje 
seniai žinoma, o apie vietinių vienuolių prievartavimus 
bažnyčioje – nelabai, nes informacijos apie tai ne per dau-
giausia). Žiūrėdama mąsčiau, kad visi žmonės dabar nori 
būti kažkokie specialūs – tai reiškiasi įprastų arba nela-
bai tapatybių prisiėmimu (menininkai, aktyvistai, LGBT, 
krikščionys, veganai, abstinentai ar bent jau gerti metę al-
koholikai – priklausyti tam tikroms socialinėms grupėms 
ir per tai suvokti save). Specialumą įgyjame tada, kai susi-
kuriame aiškiai apibrėžtą tapatybę. Monastinis gyvenimo 
būdas sudėtingesnis – specialumo (nors jis ir egzistuoja) 
tenka visiškai atsisakyti, ligi visiško tapatybės praradimo. 
O psalmėse, beje, skelbiama priešingai – apie autentišku-
mą: „Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai buvau slapta 
kuriamas, rūpestingai sudėtas žemės gelmėse“ (Ps 139, 
15). Filmą „Kleras“ (rež. Wojciech Smarzowski, Lenkija, 
2018) taip pat statė ateistas ir tai, kaip čia pasakius, labai 
jaučiasi. Ateistai linkę neskoningai karikatūrizuoti visus 
su religija susijusius dalykus. „Nesisaugojai?“ – klausia 
kunigas pastojusios sugyventinės, o ji atsako: „Religija 
neleidžia“, – čia turėjo būti bajeris, bet jis juokingas ne-
bent ateistui, visiems kitiems trenkia vulgaria beskonybe. 
Visgi, net jei priimtume tą istoriją už tikrovę, kunigų, kaip 
luomo, vis vien gaila – mūsų kraštuose jie priversti ūki-
ninkauti, iš jų tikimasi kažkokių statybų, mirštančių pa-
rapijų išlaikymo ir pan. Užsiimti vien dvasiniais reikalais 
būtų didi prabanga. Žiūrėdama ėmiau kelti klausimus: ar 
mes, pasauliečiai, kuo nors už tuos kunigus 
geresni? Ar vieni kitiems nuo mokyklos lai-
kų nelipome per galvas? Nedarėme smulkių, 
o po to – ir stambesnių kompromisų? Ne-
sukčiavome įvairiuose reikaluose, taip pat ir 
santykiuose? Ar visi ligi vieno stropiai laikė-
mės ištikimybės? Jeigu ne – ko švaistomės 
akmenimis?

Žiūrėjau dar du lenkų filmus: „Iki dugno“  
(rež. Kinga Dębska, Lenkija, 2018) ir „Eteris“  
(rež. Krzysztof Zanussi, Lenkija, Ukraina, 
Vengrija, Lietuva, Italija, 2018); pastarasis 
labai patiko, nors pagrindinio veikėjo medi-
ko mokslininko charakteris („Prėskas gyve-
nimas ne man“), kaip tais laikais, pasirodė 
kiek per ciniškas, daktarhausiškas. „Iki dug-
no“ – gana paprastas auklėjamasis filmas, 
mums aktualus tuo, kad kaimyninis, vadina-
si, artimo mentaliteto: apie moterų alkoho-
lizmą. Visų trijų geriančių moterų gyvenimai 
pasižymi aukšta materialine gerove, tuo tur-
būt norint pabrėžti, kad alkoholizmas – ne vien socialinio 
paribio problema. Subtiliai aktualizuoti abortai Lenkijoje. 
„Katalikiška šeima?“ – klausia psichologė jaunos moters, 
kuri po išprievartavimo negali pasidaryti aborto. Nors vei-
kiau tai kabinimasis už šiaudo, viltis, kad gimdymas taps 
kliūtimi priklausomybei reikštis.

Užtat rumunų kinas padaromas beveik iš kirvio. Filmo 
„Begalinis futbolas“ (rež. Corneliu Porumboiu, Rumu-
nija, 2018) pagrindinis veikėjas tiki, kad, įvedus konkre-
čias moralinio elgesio taisykles, žmonijai palengvėtų. Bet 
jos jau seniai įvestos! Pvz., Dekalogas. Savo „atradimais“ 
žmogus tiki taip nuoširdžiai, kad negirdi, ką jam sako kiti. 
O gal kiti nedrįsta aiškiai pasakyti, kad tai šlamštas? Be-
galinis futbolas vyksta šalyje, kur popieriai stumdomi iš 
vieno kabineto į kitą. Kičinė sovietinės laidos „Gyvūnijos 
pasaulis“ užsklanda ir muzika veikia lyg absurdo kvinte-
sencija, kaip ir tas futbolo taisyklių tobulinimas. „Man 
nesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip barbarai“ (rež. Ra-
du Jude, Rumunija, Čekija, Prancūzija, Bulgarija, Vokieti-
ja, 2018) – vienas svarbiausių festivalio filmų. Jame – ne 
vien Rumunija, bet ir visa Rytų Europa. Nors pagrindinė 
tema – fašizmas (Rumunijoje suvokiamas kaip mažesnis 

blogis už socializmą), antisemitizmas, ksenofobija, filme 
įspūdį daro jaunos režisierės užsidegimas, atsidėjimas 
darbui (spėju, filmo autorius ten vaizduoja save). Iškart po 
jo buvo rodomas to paties režisieriaus trumpas dokas, kaip 
buvo įvykdyta mirties bausmė generolui Ionui Antonescu: 
„Dvi maršalo egzekucijos“ (rež. Radu Jude, Rumunija, 
2018). Tiesiog sujungti dokumentiniai to įvykio kadrai ir 
ištrauka iš režisieriaus Sergiu Nicolaescu 1994 m. sukurto 
biografinio filmo. Po tokio šlykštaus (ir pamokančio) regi-
nio jau nieko nebesinorėjo.

Priklausomybės nuo narkotikų tema nagrinėjama di-
daktiškame filme „Gražus sūnus“ (rež. Felix Van Groe-
ningen, Jungtinės Valstijos, 2018) – Amerikoje narkotikų 
krizė, gąsdinančiai daug žmonių miršta nuo perdozavimo, 
todėl auklėjamasis žanras gal ir ne pro šalį. Pasaulyje, ku-
riame bendruomeniniai santykiai iškreipti (gana svarbus 
faktorius – beviltiškai įklimpusio pagrindinio veikėjo ne-
augino jo motina), dvasinio gyvenimo supratimą taikliai 
nusako atsitiktinė narkomanė: „Jie visi ten šneka tuos 
šūdus apie Dievą“ (turima galvoje reabilitacija, sveikimo 
programos). Filmas suprantamas kiekvienam, banaliai 
daiktiškas, iliustratyvus, o, pvz., „Begalinis futbolas“ arba 
„Tarp dviejų vandenų“ – ne, jie ir sunkiai ištveriami, ir 
gluminantys. „Tarp dviejų vandenų“ (rež. Isaki Lacu-
esta, Ispanija, 2018) vaizduoja romus Ispanijoje – pasa-
kojimas įdomus, bet man jau per daug to skurdo, ypač kai 
savas lipa per kraštus. Filmo „Angelas“ (rež. Luis Ortega, 
Argentina, Ispanija, 2018) pagrindinis veikėjas psichopa-
tas nejaučia jokio sąžinės graužimo, kaltės, skina kelią tik 
savo interesams, kol jie tampa būtinybe išgyventi. Tiesą 
sakant, tema apie psichopatus jau įkyrėjusi – nežinau, kas 
gali tuo dar mėgautis po Hanekės filmų. Nebent norėta 
dar kartą priminti, kaip grožis gali derėti su mirtimi. Pa-
vyzdingas estetizmas, persunktas homoerotika, – kaipgi 
Thanatos be Eros. Visai kitokia antiestetika – rusų filme 
„Žmogus, kuris visus nustebino“ (rež. Natalja Merkulo-
va, Aleksej Čiupov, Rusijos Federacija, Estija, Prancūzija, 
2018). Čia nėra ko pagražinti, nes reikia dorotis su pačia 
mirtimi, užklupusia iš niekur nieko. Transseksualumas 
tėra šalutinė tema, rizikuojanti pritempti ligi didaktikos, 
bet režisieriai susitvarko labai gerai: irgi vienas labiausiai 
nusisekusių festivalio „grobių“. 

Iš 2008 m. „Kino pavasario“ geriausiai atsimenu „Tylią 
šviesą“. To paties režisieriaus „Mūsų laikas“ (rež. Carlos 
Reygadas, Meksika, Prancūzija, Vokietija, Danija, Švedi-
ja, 2018) – panašiai gražus, įsimenantis. Meilė, neištikimy-
bė – banalios temos, bet filmas tiek daug naujo pasako apie 
mane ir pasaulį. Nesupaprastinta kino kalba, gražios sekso 
scenos. Naminiai gyvuliai (turbūt turintys simbolizuoti ir 
aistros gyvūniškumą, ir sutramdomumą) versus jaukūs in-
terjerai ir – nykstantis žanras – laiškai (žmogų nuo gamtos 
atskiria kultūra). „Magiškos naktys“ (rež. Paolo Virzì, 
Italija, 2018) – dekadentiškoji Italija, kontrastingi jaunų 
„talentų“ charakteriai (naivus pirmūnas, depresyvi narci-
zė, sangviniškas palaidūnas). Dar veikia savasties neturinti 
prodiuserio meilužė, panaši į Britney Spears. Prieš juos – ki-
no legendos, sakančios įžeidimus visiems į akis. Tie visi 
už įžeidimus palaižūniškai lankstosi ir dėkoja. Kino pra-
monėje visuomet egzistuoja žaidimas galia. Man patiko 
kaip komedija – nusikaltimą nagrinėjantis policininkas 
išaiškina užsisapnavusiems rašeivoms detektyvo sąrangą 
ir prasmę. „Aš nenoriu miego“ (rež. Claire Denis, Pran-
cūzija, Vokietija, Šveicarija, 1994) įdomus tiek, kiek su-
sijęs su lietuviškais motyvais – veikėja į Paryžių atvyksta 

iš Vilniaus. Titruose dėkojama Šarūnui Bartui (turbūt už 
pagrindinės veikėjos pavardę – Daiga Bartas). Savaip 
prislėgė „Žemė po mano kojomis“ (rež. Marie Kreutzer, 
Austrija, 2018), kuriame šizofrenija šeimoje išryškinama 
kaip stigma net tokioje, rodos, progresyvioje šalyje kaip 
Austrija. Nors serga ne karjerą versle sėkmingai daranti 
pagrindinė veikėja, o jos sesuo, faktą sužinojusi vadovė 
ir partnerė (!) ima tikrinti, nepasitikėti ir t. t. Nors moterų 
partnerystė vaizduojama kaip natūralus dalykas, apdairiai 
slepiama sesers diagnozė verčia pagalvoti, kas šiandien 
labiausiai standartizuoja pasirinkimus.

Pirmojo pasaulio problemas sprendžia ir filmo „Neliesk 
manęs“ (rež. Adina Pintilie, Rumunija, Vokietija, Čekija, 
Bulgarija, Prancūzija, 2018) veikėjai. Nuvylė – banalu, 
idėjos daug kartų girdėtos (pvz., Elizabeth Behnke feno-
menologijos teorijoje). Tradicinėse bendruomenėse (pvz., 
Afrikoje, Okeanijoje) tokių problemų neiškyla – kūnas su-
vokiamas kaip savasties dalis, o ne kaip kažkas svetimo. 
Tos bendruomeninės praktikos – kaukės, šokiai, ritualai – 
gal net įdomesnės už psichologistinius vakariečių formu-
luojamus klausimus ir atradimus. Todėl filme „Raudonas 
falas“ (rež. Tashi Gyeltshen, Butanas, Nepalas, Vokietija, 
2018) paauglės kova su patriarchalizmu daug gražesnė, o 
dialogai, nors vakariečio ausiai ir itin naivūs, pasako dau-
giau (pvz., ginčas dėl kilmės – perimti karta iš kartos per-
duodamą skerdiko profesiją ne ką gėdingiau, negu dirbti 
ritualų atlikėju). „Balčiausi yra pelenai“ (rež. Jia Zhang-
ke, Kinija, Prancūzija, Japonija, 2018) pamatai, kokia 
nepretenzinga yra Azija, ten viskas taip paprasta. Herojė 
mėgsta bravūrą, per tai be kaltės tampa „nusikaltėle“. Įdo-
miausia – jos apsukrūs, ryžtingi bandymai kabintis į gy-
venimą išėjus iš kalėjimo. Iš kažkada mylėto vyro nebus 
jokios naudos, teks viską įveikti pačiai. Kažkuo panašus ir 
„Jei Bylo gatvė prabiltų“ (rež. Barry Jenkins, Jungtinės 
Valstijos, 2018): to paties režisieriaus „Mėnesieną“ matė-
me užpernai. Rasizmas, juodaodžių segregacija, religinis 
fanatizmas (įtariu, sutirštintas) – sunkios temos, bet kadrai 
estetizuoti ligi kolorito poetikos. „Baltaodis yra pats vel-
nias“, – ištaria vienas veikėjas. Ką gi, teisinga, nes tą patį 
kolonizatoriai sakė apie juodaodžius filme „Andželo isto-
rija“ (rež. Markus Schleinzer, Austrija, Liuksemburgas, 
2018), kuriame itin subtili muzikinė dalis, o pats filmas 

kalba apie Europos ir Afrikos kontrastą bei 
Vakarų civilizacijos krizę.

Kaip ir kiekvienais metais, „Kino pavasa-
rio“ savanoriai spraudė į rankas apklausos 
lapus. Anketoje buvo žeminantis klausimas, 
ar einu į filmus atsižvelgdama į „įžymių 
žmonių“ nuomonę. Įrašiau nulį, bet nežinau, 
kaip verslui įrodyti, kad neįžymių žmonių 
nuomonė man daug svarbesnė. Dar buvo 
klausimų apie rėmėjus – kiekvienais metais 
to paties klausia. Atsakysiu: pernai, kvaile-
lė, pildžiau kažkokius loterijos popierėlius, 
buvo galima laimėti kelionę ar pan. (šiemet 
irgi egzistuoja toks projektas). Kelionės, 
suprantama, nelaimėjau, bet vasarą paskam-
bino labai naivus (jaunesnis už mane) agen-
tas iš KP rėmėjų firmos. Ėmė primygtinai 
siūlyti 2 nemokamus bilietus į kiną – esą aš 
juos laimėjau toje loterijoje. Tačiau turinti 
būtinai prisistatyti į jų biurą. Supratau, kad 
kvepia rinkodara, – sakau, ačiū, nereikia, 

neturiu laiko, vasarą nieko gero nerodo; jūsų paslaugų ti-
krai neužsisakysiu. Primygtinai reikalavo bilietus atsiimti, 
tikrai nevers užsisakyti papildomų paslaugų. Iš to kvailo 
mandagumo nuėjau – kvotė gana asmeniškais klausimais: 
darbas, būstas, pajamos, vaikai. Neatviravau, paslaugų 
atsisakiau, sakiau, neaktualu, neturėkit vilčių, kad tapsiu 
jūsų kliente. Gailėjausi, kad gaištu laiką, ir agentui karto-
jau, kad gaišta laiką, nors iš anksto žinojau, kad taip bus. 
Po to dar kelis kartus skambino. Paskutinis skambutis 
buvo išraiškingiausias: „Kai kas nors baisaus nutiks jūsų 
vaikui, žinosit, ką praradot.“ Atvejį viešinu pedagoginiais 
sumetimais. Po to esu galvojusi, kad žmonės versle nėra 
indoktrinuoti, jie tik privalo eksponuoti lojalumą (klientas 
gali būti ir aptarnavimo standartų tikrintojas), bet viena 
psichologė mane įtikino, kad ne – tai nuoširdu. Tokie dar-
buotojai nuoširdžiai tiki, kad bruka tau auksinę paslaugą, 
o tu, vargšė, atsisakai tokio gėrio. 

„Kino pavasaris“ yra verslas ir jis sukasi kaip reikiant. 

– GIEDRė KAZLAuSKAITė –

Filmo „Magiškos naktys“ kadras
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Varda
Jeigu atvertume žmones, rastume peizažus.

Jeigu atvertume mane, rastume paplūdimius.

Agnès Varda, „Les Plages dʼAgnès“ (2008)

Agnès Varda ir kinas – sinonimai. Vienas negali egzistuoti 
be kito. O kovo 29 d. trenkė žaibas: eidama 90-uosius, ji 
išėjo. Slapčia tikėjausi, kad su mumis ji bus amžinai, kaip 
įkvėpimas ir kelrodis. „Aš taip didžiuojuosi, kad žmonės pri-
simena mano filmus. Tai – mano apdovanojimas, nes niekada 
neužsidirbau. Gavau apdovanojimų, ypač per pastaruosius 
dešimt metų, nes esu sena ir visi nori, kad paskutiniais savo 
gyvenimo metais būčiau laiminga“, – 2018 m. Britų kino 
institute, kuris surengė Varda retrospektyvą, kalbėjo režisie-
rė su savo kultine šukuosena, aviečių raudonumo plaukais, 
pakintančiais į sniego baltumą link šaknų ir apgaubiančiais 
jos veidą, dažniausiai šelmiškai besišypsantį. Kaip visada, 
su džiaugsmu ir be arogancijos, į priekį vedama meilės kinui 
ir jo istorijoms. 

Pastarieji metai žinią apie Varda genialumą atnešė dides-
nei, jaunesnei auditorijai: 2017 m. pasirodęs „Veidai kaimai“ 
(„Visages villages“), kurtas kartu su prancūzų menininku JR, 
buvo nominuotas geriausio dokumentinio filmo „Oskarui“, 
o pati Agnès (pagaliau) sulaukė apdovanojimo už viso gyve-
nimo nuopelnus. Čia išskirtini du svarbūs momentai: Varda 
tapo vyriausiu žmogumi, nominuotu „Oskarui“, ir pirmąja 
(!) moterimi režisiere, apdovanota už viso gyvenimo nuopel-
nus. Būti pioniere, vienintele ir pirmąja Varda – ne naujie-
na. Iki „Veidų kaimų“ ji buvo minima daugiausia prancūzų 
„Naujosios bangos“ kontekste, dažnai klijuojant jos motinos 
etiketę, jos lauke Varda irgi buvo vienintelė – šalia Godard’o, 
Truffaut, Rivette’o, Resnais, Demy ir kitų vyrų. 

Varda gimė 1928 m. gegužės 30 d. Briuselyje. Jos moti-
na Christiane buvo kilusi iš Prancūzijos pietryčių, o tėvas 
Eugène’as – graikas. Karas juos nuvedė į motinos gimtąjį 
miestą Setą, kurio uoste esančiame mažame laive jie ir gyve-
no. Setas ir jo žvejų kvartalas tapo pirmojo Varda filmo, dau-
gelio kritikų įvardinamo kaip „Naujosios bangos“ pranašas, 
„La Pointe Courte“ (1955), ašimi. Iš Seto šeima persikėlė į 
Paryžių. Čia Varda laukė meno istorija, klasikiniai meistrai ir 
Luvro koridoriai, kuriuose ji studijavo meno istoriją ir svars-
tė, kaip įsilieti į vyrišką Paryžiaus meno pasaulį. „Niekam 
nepranešus kur nors išvažiuoti atrodė būtinybė“, – vėliau tei-
gė ji ir, sėdusi į traukinį, išvyko į Marselį, o iš šio pajudėjo 

Korsikos link. Varda ištisus metus irklavo, žvejojo ir taisė 
tinklus – amatas, kurio pramoko Seto uoste, – ir grįžo su-
stiprėjusi, pasirengusi šturmuoti Paryžiaus meno bastionus. 
Būdama aštuoniolikos, Varda patyrė dar vieną transforma-
ciją: iki tol turėjusi Arlette vardą, ji pasirinko Agnès. Kaip 
ir po to fotografiją, nuvedusią ją link kino: „Prisimenu, kad 
norėjau suteikti vaizdams žodžius.“ 

„La Pointe Courte“ buvo ne itin sėkmingas filmas, tačiau, 
pasirodžius hitais tapusiems Truffaut „400 smūgių“ („Les 
quatre cents coups“, 1959) ir Godard’o „Iki paskutinio ato-
dūsio“ („À bout de souffle“, 1960), durys „Naujajai bangai“ 
atsivėrė. Į kino ekranus iškeliavo „Cléo de 5 à 7“ (1962), 
daugelio laikomas Varda šedevru. „Cléo“ – egzistencinis 
eksperimentas laike, sekantis jauną moterį Kleo (akt. Co-
rinne Marchand), laukiančią diagnozės. Šiame filme Varda 
siekė atskleisti subjektyvų, laukimu paremtą laiką, kupiną 
dramatiškumo, nes kiekvienas susitikimas gali būti paskuti-
nis. Aplinkui sukasi, bėga, rieda, juda Paryžius, Alžyre, kaip 
teigia radijas, vyksta karas, o Kleo laukia mirties. 

Net ir „Naujosios bangos“ fone „Cléo“ yra radikalus filmas 
savo žvilgsniu į vidinį moters gyvenimą: nors Varda kolegos 
Truffaut ir Godard’as atsikratė kino konvencijų vizualiniu 
ir techniniu požiūriu, moterys jų filmuose visgi veikia tradi-
ciškai, neperžengiami geismo projekcijų ir objektifikavimo 
rėmai. O Varda žvilgsnis – drąsiai feministinis ir, metams 
bėgant, vis atviriau angažuotas. Po „Cléo“ pasirodęs „Le 
Bonheur“ (1965) preciziškai ir aštriai dekonstravo santuo-
kos ir šeiminės laimės kainą, o feministinis miuziklas (taip, 
perskaitėte teisingai) „L’une chante, l’autre pas“ (1977) na-
grinėjo moterų draugystės peripetijas ir pasirinkimo svarbą 
tuomet Prancūzijoje virusio abortų legalizavimo konteks-
te (1971 m. Varda su kitomis moterimis, tarp jų Delphine 
Seyrig, Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Monique 
Wittig, pasirašė „343 manifestą“, pripažindama, kad praei-
tyje yra patyrusi abortą, ir reikalaudama jų legalizavimo). 
„Sans toit ni loi“ (1985) veikėja Mona (akt. Sandrine Bon-
naire) meta saugų darbą Paryžiuje ir išvyksta viena keliauti 
autostopu, nebesirūpindama nei savimi, nei kitais. Filmas 
prasideda sustingusio Monos lavono vaizdu – ji nubaudžia-
ma už nepaklusnumą. „Aš bandžiau būti džiaugsminga fe-
ministe, bet buvau labai pikta“, – vėliau teigė Varda. Mona 
spardo, daužo daiktus, nepaklūsta. 

Jos socialinė trajektorija neapsiribojo feminizmu. Tarp 
Varda dokumentinių subjektų – ir Kalifornijoje užfiksuoti 

hipiai, judėjimas prieš Vietnamo karą, taip pat „Juodosios 
panteros“. Pirmasis Varda, kaip kultūrinės figūros, renesan-
sas – 2000 m. pasirodęs filmas „Les Glaneurs et la glaneu-
se“, fiksavęs žmones, išgyvenančius iš rankiojimo – išmesto, 
neparduoto maisto ir daiktų. Jos žvilgsnis į šiuos personažus – 
mylintis, švelnus, tačiau aštrusis jo kampas visgi nukreiptas 
į švaistantį vartotojiškumą. Kartu Varda pati save įvardina 
kaip rankiotoją, kaupiančią vaizdus, istorijas, personažus, – iš 
čia ir garsusis epizodas mašinoje, susiraukšlėjusiai jos ran-
kai gaudant pravažiuojančius sunkvežimius. 

Kaip juokavo ji pati, sena režisierė tapo jauna meninin-
ke, pradėjusia kurti audiovizualines instaliacijas, skirtas 
plačiam temų spektrui. Prieš akis išnyra Varda, persirengusi 
bulve, lakstanti po Venecijos meno bienalę, kviečianti žiūro-
vus link savo kūrinio. Nieko keista, kad pastarąjį dešimtme-
tį Varda tapo kultine figūra, aktyviai dalyvaujančia kuriant 
savąją mitologiją, iš tolo atpažįstama iš savo šukuosenos ir 
šelmiškumo, taip pat neprilygstamai šelmiško, autoironiško, 
humanistinio kino braižo. Be Varda nebūtų Gretos Gerwig, 
Mirandos July, Kelly Reichardt, Avos DuVernay, Lenos 
Dunham. Ir daugybės kitų. 

„Veidai kaimai“ užbaigiami vizitu pas Godard’ą: Agnès 
nori supažindinti JR su Jeanu-Lucu. Atvykus prie Godard’o 
namų, niekas neatidaro durų. Akivaizdu, kad Jeanas-Lucas 
namie. Varda skaudu. Po to jiedu su JR sėdi prie ežero ir 
kalbasi apie Godard’ą – jis esąs žiurkė, bet genijus, tad jam 
atleistina. Taip ir baigiasi filmas, jiems žvelgiant į ežerą. 
Gerai pagalvojus, filmo pabaiga nepasisekė – Godard’as ne-
pasirodė – ir kita režisierė šį epizodą būtų iškirpusi, juolab 
nepalikusi jo finaliniam filmo taškui. 

O Varda paliko. Šiame mažame epizode galime įžiūrėti jos 
kūrybinės filosofijos sinekdochą, Varda peizažą: smalsumą, 
atsitiktinumą, natūralumą. Visų svarbiausia – nesuvaidintą 
džiaugsmą ir atvirumą, kurio labai, labai trūks. Jai išėjus, 
lieka filmai ir šimtai surankiotų veidų, vardų ir istorijų. „Aš 
nenoriu parodyti, aš noriu, kad žmonės norėtų pamatyti“, – 
teigė Varda. Nuo žvejų kvartalo iki Kleo, besibastančios 
Paryžiaus gatvėmis, nuo instaliacijos, skirtos bulvėms, iki 
angažuoto feministinio miuziklo – Varda gyveno kine. 

Toks tas Varda peizažas, liekantis čia, jai jau išėjus. 

– PAuLINA DRėGVAITė –

ANDREA KLEINE

Apie Agnès Varda „Bastūnę“
Paauglystėje apie pasaulį žinojau nedaug. Vienintelė iš 

negausaus nepritapėlių draugų rato palikau namus ir išvy-
kau studijuoti koledže. Tuomet ir pamačiau Agnès Varda 
filmą „Bastūnė“. Nebeprisimenu, ar žiūrėjau jį vietiniame 
autorinį kiną rodančiame kino teatre (jis bankrutavo tais 
pačiais metais), ar pasiėmiau iš kaimynystėje esančios 
vaizdajuosčių nuomos, ar pamačiau per „Cinemax“ kanalą, 
kuris devintojo dešimtmečio pabaigoje rodė HBO „atlie-
kas“ – užsienietiškus filmus ir švelnią pornografiją. Bet esu 
tikra, kad „Bastūnę“ žiūrėjau viena.

Devintajame dešimtmetyje, mano paauglystės metais, 
buvo tik kelios personažės, kuriomis galėjau pasikliauti, – 
šio laikmečio kinematografinėse reprezentacijose karaliavo 
Johno Hugheso pasteliniai priemiesčiai, kuriuose keistuolės 
merginos pamažu seksualizuojamos ir taip įgyja galimybę 
atsidurti „normalių“ gretose. Tokia konformistinė atomaz-
ga manęs netenkino. O Varda padovanojo protagonistę, ku-
ri nesileido į kompromisus. 

„Bastūnės“ pasakojimas audžiamas pasitelkiant doku-
mentinio stiliaus hibridą. Viskas prasideda, kai griovy-
je randama negyva jauna moteris Mona. Policija apžiūri 
ir nufotografuoja įvykio vietą, tada įkiša kūną į plastiko 
maišą, tarsi norėtų išmesti su šiukšlėmis. Varda balsas už 
kadro lakoniškas: „Niekas kūno nepasigedo... Apie ją ži-
nau nedaug, manau, ji atėjo iš jūros.“ Tuomet Varda tampa 
nebyliu užkadriniu filmo kūrėju – kalbina žmones, Moną 
sutikusius paskutinėmis gyvenimo savaitėmis. Išskyrus 
Moną (Sandrine Bonnaire) ir kelis pagrindinius vaidmenis 
atlikusius aktorius, visi kiti – neprofesionalai, gyvenantys 
vietovėje, kurioje filmuota. Žiūrėdami tiesiai į kamerą jie 
prisimena, kaip sutiko Moną. Jiems ji ir tuščia vieta, ir kek-
šė, ir romantikė, laisvės simbolis, tvarkos pažeidinėtoja, 
protežė arba lengvas grobis. 

O aš pirmą kartą pamačiusi Moną likau sužavėta – jos ne-
sitaikstanti nepriklausomybė leido suprasti, ko trokštu pati. 
Po įvadinių interviu eina epizodai, kuriuose vis dar gyva 
Mona klaidžioja Pietų Prancūzijoje žiemą – sulipusius ne-
plautus plaukus vėjas vis bloškia jai į veidą. Ji turi kuprinę, 
palapinę, cigarečių ir labai mažai pinigų. Savo gyvenimo 
būdo neaiškina, nėra jokios priešistorės: jei galėtų, išvis ne-
kalbėtų. Giliai viduje kunkuliuoja įniršis – ji žygiuoja per 
tuščius laukus taip greit, kad kamera nebespėja iš paskos; 
tačiau dažniausiai jai tiesiog nusispjauti.

Iki pat filmo pabaigos taip ir nepaaiškėja, kodėl Mona 
pasirinko gyvenimą kelyje, nors šį tą sužinome – ji nemėgo 
mokyklos ir savo darbo. „Be stogo virš galvos ir anapus 
įstatymų“ (originalaus Varda filmo pavadinimo „Sans toit 
ni loi“ vertimas) ji tapo ne dėl politinių priežasčių, tačiau 
tikrai nesutinka su pasaulio galios struktūroje jai paskirta 
vieta. Pasirenka gyventi anapus visko, kas galėtų apriboti, 
ir iš tiesų gyvena anapus – šaltame paplūdimyje, apleis-
toje statybvietėje, žiemai nurinktame sode. Ji turi norų – 
maistas, seksas, transportas, alkoholis, žolė; juos patenkina 
vogdama, dulkindamasi ir keliaudama autostopu. Iš sutiktų 
pakeleivių nieko neprašo, neatsiprašinėja ir nedėkoja. Ji 
reikalauja, pasiima tai, ko nori, ir pasišalina.

„Bastūnė“ stulbina savo tyliu iššūkiu, bet labiausiai to-
dėl, kad protagonistė yra moteris. Kino istorijoje buvo ne 
vienas vyras klajūnas ir vienišius. Vyro vienatvė didinga, 
nes turi priežastį. „Mančesteryje prie jūros“ Casey Afflecko 
personažas ištremia save bausdamas už atsitiktinę savo 
vaikų žūtį; filme „Ironweed“ Jackas Nicholsonas palieka 
namus, kai numeta ant žemės naujagimį sūnų; Harry Deanas 
Stantonas filme „Paryžius, Teksasas“ lopo amnezijos sky-
les, kad sutaikytų sūnų su jo motina, nes pats sunaikino jų 
ryšį barniais ir abejingumu. 

Vyras klajūnas atgailauja už nusikaltimą – nors buvo 
išteisintas, pats negali atleisti sau. O vieniša moteris yra 
tiesiog beprotė. Tai, kad ji ne prostitutė, reiškia dar dides-
nę beprotybę. Ji neturi tikslo ir nepasitarnauja kieno nors 
kito reikmėms. Tikriausiai jai kažkas nutiko (kaip filme 
„Vendė ir Liusė“) arba ji yra auka („Wanda“), arba atlieka 
rekomenduojamą saviieškos kelionę, kurios pabaiga aiški, 
o grįžimas – numatytas („Laukinė“, „Valgyk, melskis, my-
lėk“).

Mona visiškai kitokia. Ji pasimyli su mechaniku, kuris 
leidžia savo kieme pasistatyti palapinę, o tada pradeda iš 
jo tyčiotis. Ji parodo vidurinį pirštą sunkvežimio vairuo-
tojui, kuris ją išmetė iš mašinos, nes Mona atsisakė su juo 
pergulėti. Ji palieka meilužį, kai baigiasi jo žolė ir vaikiną 
sumuša vagys. Jei kažkas bando Monai padėti pasiūlyda-
mas pinigų, ji juokiasi iš tokios išmaldos. „Gyvenu ana-
pus“, sako.

Stebėti Moną – tarsi tyrinėti savo pačios vidurius. Ji iš-
kelia į dienos šviesą visus pasibjaurėtinus dalykus, kuriuos 
žmonės daro – valgo, dulkinasi, šika. Mona išsišnirpščia 
nosį į delną ir nuteškia snarglį. Ji pirštais išgriebia sardi-
nes tiesiai iš skardinės ir graužia sužiedėjusią bagetę. Ji 
neskalbia drabužių. Mirties ženklai jai nerūpi. Pavėžėjęs 
agronomas aiškina, kad dėl invazinio grybo visi medžiai 
greit nudžius; vienatvė kelyje pamažu tave nužudys, ‒ sako 
padėti bandantis hipis ūkininkas.

Monos žlugimas greitas, nuspėjamas ir šlykštus. Nuo 
alkoholio ir narkotikų vis labiau maišosi protas ir ji prasi-
deda su vaikinu, kuris, atrodo, planuoja ją pardavinėti. Ji 
prisiplaka prie narkomanų grupelės tikėdamasi pasinaudo-
ti jų gėriu, o šie, savo ruožtu, naudojasi ja elgetaujant. Ji 
tampa jų kasdienybės dalimi ir taip netenka autonomijos.  

Nukelta į p. 13 ►
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Inversijos. Sapnai

mano netikro brolio sužadėtinė
ateina pas mane ašarų pakalnėje ir praneša
apie jo mirtį ją lydi jo geriausias draugas 
sako kad mano netikras brolis buvo labai
į mane panašus mes visai nieko apie jį
nežinome 

mane užpuola trys vyrai 
vienam jų aš perkandu gerklę tada kitas 
pripažįsta kad susipainiojo kad aš
ne tas žmogus kurio jie ieško 
išsiskirstome

vaikas ant sienos 
užtepa banalų užrašą:
visi sapnai yra realybė
visa realybė yra sapnai
jis turi mano veidą lūpas akis

Transas

mielas demone
mes dar nebuvom susitikę 
kadaise vyliausi kad niekada ir nesusitiksime

bet štai mano pirštai yra ant tavo lūpų
mano siela yra bergždžia 

nekenčiu tuštumos 
laukiu užsidaręs tarp keturių sienų

pirma siena – rūkas
antra siena – tarpeklis
trečia siena – upė
ketvirta siena – delčia

rūke klaidžioja ežiukas
tarpekly skraidžioja paukščiai
upėje ganosi žuvys
ar galiu bent neminėt kokia graži
šiąnakt delčia

man labai nepatiktų 
jei visa tai pasibaigtų

bet visa tai pasibaigia 
ir aš tiksliai net negaliu apsakyti 
kas yra visa tai 

tad atleisk kad trukdau

Nugalėtojai žaidžia čia

mūsų pikseliniai sapnai išsisklaidys 
sukurdami naują realybę 
turėsime šimtą gyvybių
kiekviena auksu žibės priešais mirtį

pabūk čia trumpam kol pavogsiu mašiną 
galėsime lėkti kur tik panorėję 
kad ir už šio žaidimo ribų 
kur palmės įaugusios viena į kitą
kur juoda jūra ragauja vaivorykštinį smėlį
tik palauk kol įvykdysiu misiją 
dar vieną iš begalybės
dar vieną
nesijaudink tai niekada nesibaigs

šie stikliniai saulėlydžiai 
šis dangus pilnas gėlių
pabandykime pereiti 
suvesiu kodą iškviesiu valtį 
arba padarysiu taip kad daiktai 
iš lėto ims skristi kai juos liesime

tu skrisi kai aš tave liesiu 
tavo plaukų tekstūra 
tavo rankų šešėliai
tavo nuliai ir mano vienetai

Biuro direktorius užsisako sau naują veidą

aš irgi tokio norėčiau
šioje dykumoje viskas sunykę 
nieks nebelaisto augalų 
nieks nebešeria driežų
visi darbuojasi prie monolito
aš išeinu į pertrauką 
ir aš išeinu iš vienos tuštumos į kitą 
nemanau kad galiu kur nors pasislėpti 
nuo lempų saulės rimbų
net nebandau to daryti 
kas belieka iššifruoti kokį nors eilėraštį
nuo piramidžių vidinių sienų
juoktis iš badaujančių Afrikos vaikų
visiška beprasmybė norisi karo 
bet žūti nebėra už ką nebent 
už kokią nė sudilusio skatiko nevertą idėją 
nebent už ją palinksi kolega 
ir panyra į kavos puodelį 
šiandiena bus išburta iš tirščių

Peter Tillberg. Ar tapsi našus, mažasis bičiuli? 1972

SiMonAS BErnotAS 

Viskas įskaičiuota

susitinkame pačiose netikėčiausiose vietose
saulės spinduliai glosto pamesto švarko kišenę
kurioje glūdi visas žodžių arsenalas

mane apima baimė 
ji įkalina kaip kokią supistą princesę babelio bokšte 
užkariautos valdos nesibaigia čia
jos plečiasi

baimės akys didelės 
kokios didelės meilės akys 
tavo akys atmerkia mano sapną 
lieka vienas noras iš trijų norų sąrašo

fontano seklumoje plakasi žuvelė 
balų veidrodžiai matuojas kurorto gatvelę
raibuliuose regiu ateitį šilta šilčiau
karšta tiršto prakaito srovės 
nuplukdo į negyvenamą salą 

negaliu per daug atitolti
per daug priartėti nedrįstu
tavo kūno žemėlapiuos 
įsirėžusios praeities spiralės

sudaužiu viskio stiklą su savo atspindžiu 
geriu iki dugno už drąsą
šilta šilčiau karšta puolu į atlapus 
smarkiai pasipurtęs atsiplėšiu 
nuo ekskursijos po kitų žmonių gyvenimus

mano akys judina smėlį
rūšiuoja po smiltelę
sunkios pagirios suteikia 
telekinetinių galių 
sudėlioja idealią oazę 
kurią suardo tavo jūros atodūsis
sąmonės masažas
ar galiu pasekti dar vieną pasaką
sublyksi auksinis žvynas 
kondicionierių miražuos

Greiti ir įsiutę

tamsa mums tinka 
ypač dera prie akių tuštumos
nežinau kur toliau reikės sukti
beprotiškas alkis 
besiveržiantis pliūpsniais 
suryti kelio dalelę 
suryti atstumą tarp mūsų
dabar vietos visiems neužteks
teks ardytis
mus jau lenkia 
lenkia prie šlapio asfalto 
lenkia modeliai tokie panašūs vienas į kitą 
atspindinčius veidrodžius jie yra mūsų 
priešai taip nusprendė likimas
žinau kad skamba juokingai
aš tik neregys bandantis skaityti
nuorodas teksto nėra yra tik 
realybė ir aš tik 
apsimetu kad skaitau 
apsimetu kad suprantu 
apsimetu kad laukiu 
nuosprendžio 
galutinis verdiktas
aiškesnis už mėnesieną 
kurią išvydus norisi staugti
tarsi amžinajam varikliui
tolumoje blyksi raudona
geltona
žalia 
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tHoMAS HooD
Thomas Hoodas (1799–1845) – anglų poetas, humoristas, leidėjas, literatūros žurnalų redaktorius. Garsėjo 

kaip satyrinių eilių ir poemų meistras, tačiau į britų literatūros klasikos kanoną pirmiausia pateko kaip paveikių 
socialinio protesto eilėraščių „Marškinių daina“ (The Song of the Shirt, 1843), „Juodadarbio baladė“ (The Lay 
of the Labourer, 1844) ir „Atodūsių tiltas“ (The Bridge of Sighs, 1844) autorius. Teigiama, kad šie eilėraščiai 
drauge su Charleso Dickenso romanais atkreipė visuomenės dėmesį į nežmoniškas miesto darbininkų gyve-
nimo ir darbo sąlygas, išjudino profsąjungų steigimąsi šalyje, inspiravo panašios socialinės neteisybės ir iš-
naudojimo tematikos poezijos bangą ne tik Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose, bet ir Vokietijoje bei Rusijoje. 

Atodūsių tiltas
Dar viena dingusi
Taip nelauktai,
Mirty sustingusi
Guli antai. 

Švelniai jau šaltą ją
Imk už liemens;
Kūną jos baltąjį
Kelk iš vandens!

Lyg rūko driekanos
Jos rūbų liekanos; 
Bangos ją merkdamos
Plakas, pursloja; 
Kelk ją nesmerkdamas
Ir ne piktuoju.

Liesk ją gedėdamas
Nesibjaurėdamas,
Jautriai it seserį;
Purvą, ją žlugdžiusį,
Upė nuplukdžiusi
Kaip tamsią ašarą. 

Būk gailestingas jai,
Širdžiai maištingajai,
Sielai pakrikusiai,
Kurios nešlovę 
Mirtis nuplovė
Grožį palikusi. 

Nors ir suklupo ji, 
Kaip Ieva rojuje,
Nušluostyk lūpas jai
Apsiputojusias.

Kadais dabintą,
Matai jos nūnai
Kasą išpintą 
Ir kirba tau mintys:
Kur jos namai?

Kur vardan Dievo 
Šios paskenduolės
Motina, tėvas,
Sesė ar brolis?
O mylimiausiasis,
Jai artimiausiasis,
Kur jis prapuolęs?

Ak, širdys sudiržusios,
Atjausti užmiršusios
Žemėj šitoj!
Kaip apgailėtina, 
Niekino, gėdino
Ją net šeimoj!

Sesės ir broliai jos,
Tėvai nuo šiolei jos
Nepripažins: 
Jos meilės nuodėmė
Nedovanotina,
Net Dievo Motina
Jos neapgins. 

Kur upėj šviesos,
Lyg žvakės tiesios,
Virpa nakty,
Ji žvelgė į langus,
Į stogus, į dangų 
Viena, nusigandus
Ir nevilty.

JonAS VALoniS 

Duok pauostysiu tavo knygą
pasakysiu kas esi

•

įvairiais takeliais į mano vienkiemį tokių prieina
ypač pavasariais po atodrėkio
 
tie su pirmagimiais
pamiškės tuopose visas varnas pakelia
tad nuo darbų net nesitraukiu
nes jei tik suklusęs šoktelsiu 
pelenai saujoj vėl į puslapius atvirs

tie vėliau susizgribę 
pilnais vežimais sendaikčių ir iškasenų
matyt vengdami tiesioginių saulės spindulių
vis per atžėlusią kirtavietę taiko – 
lapiukams įsakyta juos išlydėti 

tų ateinančių lietums lyjant
ar su vėjų vėjais ar švenčiausią akimirką
nematau tiesą sakant nuo jų duris rakinu
tris kartus pasuku raktą
ir pilnomis saujomis puslapių
stoviu vidury kambario
ryte randu jų knygas
vėliau jos išsipildo

yra dar vienas
pasirodantis netikėtai tiesiai prieš akis
dėl šio gabumo jam net šiek tiek simpatizuoju
vos kelis trupinius užrašęs
paskutinį kartą užklydęs
atnešė mažą akmenėlį
sako pauostyk
pauostau sakau iš egipto
ne sako iš vaikystės kūdros

•

ką tik išleistų knygų tvaikas
su grindinio žyme ant menčių
arba tų turgavietės aikštėje
su slapyvardžiais išguldytų – 
džiūstančios žolės alsa užgniaužia 
ir tų kurių vaikystėj
kopėčiom ant aukšto siekiau

žinoma ir tų koriu kvepiančių
iš prosenelio rankų –
neskaitė jų tik slėpė
vėdino nuo savęs glostė
man galvą ir augalėlių
pavadinimus mokė
sakė
geriausiai kvepės seniai sudegintos
o neišleistos
nosį ries

•

niekas nemokė pats išmokau
ir tardomas taip kalbėsiu
tris dienas ir tris naktis
tik vėliau sapne suriksiu 
obuoliai! 
kokie obuoliai?
na tie ant aukšto
antaniniai po
velnių

•

Kiekvienas puslapis žarijos

Vaikeli, 
čia – 

Čia pradžia. 

Nuo kovo rūstaus
Ji drebėjo ir gūžės;
Ne nuo tilto plataus,
Ne nuo upės, kur ūžė: 
Ji ne gyvenimo,
O lyg išganymo,
Lyg išeities
Troško ji, troško ji
Vien prapulties!

Ir nepabūgus 
Ji šoko netrukus
Gelmėn kuo staigiau, – 
Valandą baisiąją 
Atmink, kadaise ją
Metęs žmogau!
Kas turi teisę ją
Smerkti, dangau!

Švelniai jau šaltą ją
Imk už liemens;
Kūną jos baltąjį
Kelk iš vandens!

Galūnes linkstančias,
Šaltyje stingstančias 
Droviai iš lėto
Prie jos priglauski,
Akis užspauski,
Kad nežiūrėtų.

Lai jos nežiūri
Pro dumblo sąnašas 
Aklavidurės 
Į ateitį niūrią
Lyg rūsčios pranašės.

Buvo ji pjudoma,
Ujama, žudoma 
Nuožmiai, nežmoniškai,
Šiurpiai, šėtoniškai
Ligi mirties. 
Sudėki maldai
Jos rankas baltas
Viršum širdies!

Jos klystkelius šičia
Lyg savo laikyki,
O nuodėmę didžią
Kūrėjui paliki.

Vertė Linas Rybelis

Mariaus Samavičiaus koliažas
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TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

Išminties mokytojas
Nuo pat vaikystės jis tobulai pažino Dievą, ir net kai bu-

vo dar tik paauglys, daugelis šventų, taip pat dievobaimingų 
moterų, gyvenusių jo gimtajam mieste, be galo stebėjosi oria 
jo atsakymų išmintimi.

Kai tėvai įdavė jam pilnametystės apdarus ir žiedą, jis pa-
bučiavo juos ir išėjo į pasaulį, kad pasakotų pasauliečiams 
apie Dievą. Nes anuo metu buvo daug žmonių, arba visai 
nieko nežinančių apie Dievą, arba tik iš dalies žinančių, arba 
garbinančių melagingus dievus, kurie gyvena giriose ir ne-
kreipia dėmesio į savo garbintojus.

Ir atsuko jis veidą į saulę, ir klajojo, eidamas be sanda-
lų, kaip vaikšto šventieji, ir nešiojo užsikišęs už diržo odinį 
maišelį ir degto molio indelį vandeniui.

Eidamas didžiuoju keliu, jis buvo apimtas džiaugsmo, kylan-
čio iš tobulo Dievo pažinimo, ir be paliovos šlovino Dievą. Po 
kiek laiko jis pasiekė nepažįstamą žemę su daugybe miestų.

Ir perėjo jis per vienuolika miestų. Kai kurie iš tų mies-
tų buvo slėniuose, kiti išsidriekę ant plačių upių krantų, o 
tretieji stovėjo ant kalvų. Kiekviename mieste jis surasdavo 
mokinį, šis mylėjo ir lydėjo jį, o daugybė paprastų žmonių iš 
kiekvieno miesto ėjo paskui jį. Žinia apie Dievą sklido po vi-
są žemę, ir daugelis valdovų priėmė tikrąjį tikėjimą. Žyniai 
tų šventyklų, kuriose stovėjo stabai, neteko pusės uždarbio, 
ir kai jie pusiaudienį daužė savo būgnus, tai tik keli žmonės 
ateidavo, nešini fazanais ir kitomis valgomomis aukomis, 
kaip buvo įprasta toje žemėje iki jam ateinant.

Tačiau kuo daugiau žmonių ėjo paskui jį ir kuo gausesnės 
darėsi jo mokinių gretos, tuo didesnis jį apėmė liūdesys. Jis 
nežinojo, kodėl jo sielvartas toks didelis, – juk visada kal-
bėjo apie Dievą ir apie tobulo žinojimo pilnatvę, kurią pats 
Dievas buvo jam dovanojęs.

Kartą vakare kartu su savo mokiniais ir didžiule minia 
žmonių, einančių paskui jį, paliko jis vienuoliktąjį miestą, 
kuris buvo Armėnijoje. Jis užkopė į kalno viršūnę, atsisėdo 
ant akmens, ir mokiniai apsupo jį, o kiti žmonės suklaupė 
slėnyje.

Tada nusviro ant rankų jo galva, jis pravirko ir kreipėsi į 
savo Sielą: „Kodėl aš sklidinas sielvarto ir baimės ir kodėl 
man atrodo, kad kiekvienas iš mano mokinių – tai priešas, 
tykantis manęs?“

Ir atsakė Siela: „Dievas pripildė tave tobulo žinojimo apie 
Save, o tu išdalijai šitą žinojimą kitiems. Tu sutrupinai bran-
gų perlą ir suplėšei į skiautes neturėjusį siūlių rūbą. Tas, kas 
dalijasi išmintimi, apvagia pats save. Jis panašus į žmogų, 
kuris atiduoda savo brangenybes plėšikui. Argi Dievas ne 
išmintingesnis už tave? Kas tu toks, kad dalytumeis iš Dievo 
gauta dovana? Kitados aš buvau turtinga, o tu padarei mane 
vargše. Kitados aš regėjau Dievą, o dabar tu paslėpei Jį nuo 
manęs.“

Tada jis vėl pravirko, nes suprato, kad Siela tiesą kalbėjo 
ir kad atidavė jis kitiems tobulą žinojimą apie Dievą, pažeidė 
dieviškąjį numatymą, ir dabar tikėjimas apleidžia jį dėl dau-
gybės kitų, kurie juo įtikėjo.

Ir pasakė jis sau: „Aš daugiau nekalbėsiu apie Dievą. Tas, 
kas išmintimi dalijasi, apvagia pats save.“

Po kurio laiko mokiniai priėjo prie jo, nusilenkė iki žemės 
ir pasakė: „Mokytojau, pakalbėk su mumis apie Dievą, nes 
tu tobulai Dievą pažįsti ir nė vienas žmogus, išskyrus tave, 
jo taip nepažįsta.“

Tada jis atsakė jiems: „Aš kalbėsiu su jumis apie visus ki-
tus dalykus žemėje ir danguje, bet daugiau nekalbėsiu apie 
Dievą. Nei dabar, nei kada nors kitu metu nekalbėsiu su ju-
mis apie Dievą.“

Ir supyko ant jo mokiniai, ir pasakė: „Tu išvedei mus į dy-
kumą, kad mes klausytume tavęs. Ar pavarysi mus alkanus 
šalin kartu su didele daugybe tų, kuriuos privertei eiti tau iš 
paskos?“

Ir jis atsakė jiems: „Aš nekalbėsiu su jumis apie Dievą.“
Tada dauguma žmonių pradėjo murmėti prieš jį ir pasakė: 

„Tu atvedei mus į dykumą ir nedavei jokio maisto. Kalbėk 
su mumis apie Dievą, ir to mums užteks.“

Bet jis neištarė nė žodžio, nes žinojo, kad jeigu pradės su 
jais kalbėti apie Dievą, tai praras savo brangenybę.

Tada jo mokiniai išsiskirstė, didelio liūdesio apimti, ir mi-
nios žmonių sugrįžo namo, bet daugelis jų pakeliui mirė.

Kai jis pasiliko vienas, atsistojo, atsuko veidą į mėnulį 
ir klajojo septynis mėnulio mėnesius, nekalbėdamas nė su 
vienu žmogumi ir neatsakinėdamas į jokius klausimus. Bai-
giantis septintajam mėnulio mėnesiui, jis pasiekė dykumos, 
kuri vadinasi Didžiosios Upės dykuma, pakraštį. Ten surado 
olą, kurioje kitados gyveno kentauras, ir įsirengė buveinę. 
Miegui nusipynė iš nendrių demblį ir tapo atsiskyrėliu. Kas 
valandą Atsiskyrėlis šlovino Dievą už tai, kad Jis leido iš-
saugoti dalelę žinojimo apie Save ir Savo nuostabią didybę.

Kartą vakare, kai Atsiskyrėlis sėdėjo priešais olą, kuri tapo 
jo buveine, pamatė jis jaunuolį piktu ir gražiu veidu, kuris 
praėjo pro šalį varganais rūbais ir tuščiomis rankomis. Nuo 
to laiko jaunuolis kiekvieną vakarą praeidavo tuščiomis ir 
kiekvieną rytą sugrįždavo su purpuru ir perlais rankose, nes 
buvo jis Plėšikas ir apiplėšdavo prekeivių karavanus.

Atsiskyrėlis stebėjo jaunuolį ir gailėjosi jo, bet neištarė nė 
žodžio, nes žinojo, kad kalbantysis praranda savo tikėjimą.

Vieną rytą, kai jaunuolis grįžo su purpuru ir perlais, jis 
sustojo, paniuro, treptelėjo koja į smėlį ir kreipėsi į Atsisky-
rėlį: „Ko taip žiūri į mane kiekvieną kartą, kai aš praeinu pro 
šalį? Ką matau aš tavo akyse? Nė vienas žmogus anksčiau 
taip nežiūrėjo į mane.“

Tada Atsiskyrėlis atsakė jam: „Tu matai mano akyse gai-
lestį. Gailestis žiūri pro mano akis į tave.“

Jaunuolis paniekinamai nusijuokė ir išdidžiai pasakė At-
siskyrėliui: „Aš laikau rankose purpurą ir perlus, o tu turi tik 
varganą nendrinį demblį. Kaip tu gali gailėtis manęs ir dėl 
kokios priežasties?“

„Aš gailiuosi tavęs, nes tu nepažįsti Dievo“, – atsakė At-
siskyrėlis.

„Argi Dievo pažinimas – tokia brangenybė?“ – paklausė 
jaunuolis ir priėjo arčiau olos.

„Jis brangesnis už visą pasaulio purpurą ir perlus“, – atsa-
kė Atsiskyrėlis.

„Ir tu jį turi?“ – paklausė jaunasis Plėšikas, prieidamas dar 
arčiau.

„Kitados turėjau, – atsakė Atsiskyrėlis. – Turėjau tobulą 
žinojimą apie Dievą, bet beprotybės apimtas ėmiau dalytis 
juo su kitais. Vis dėlto net dabar tas žinojimas, kuris dar ma-
nyje išliko, daug brangesnis už purpurą ar perlus.“

Kai jaunasis Plėšikas išgirdo šiuos žodžius, numetė purpu-
rą ir perlus, kuriuos nešėsi, išsitraukė aštrų lenktą durklą ir 
pasakė Atsiskyrėliui: „Tai pasidalyk su manim žinojimu apie 
Dievą, kurį turi, kitaip nužudysiu tave! Kodėl gi man nenu-
žudyti to, kuris turi lobius, didesnius už mano turtus?“

Tada Atsiskyrėlis skėstelėjo rankomis ir pasakė: „Argi 
man nebus geriau pakilti į Dievo valdas ir Jį šlovinti, nei gy-
venti pasaulyje be žinojimo apie Jį? Užmušk mane, jei taip 
nori, bet aš nepasidalysiu savo žinojimu apie Dievą.“

Tada jaunasis Plėšikas atsiklaupė prieš jį ir ėmė maldauti, 
bet Atsiskyrėlis atsisakė kalbėtis su juo apie Dievą ir atiduoti 
savo brangenybę. Ir atsistojo Plėšikas, ir pasakė Atsiskyrė-
liui: „Tebūnie, kaip tu nori. Aš gi keliausiu į Septynių Nuodė-
mių Miestą, kuris yra už trijų dienų kelio nuo čia, ir patirsiu 
malonumą už savo purpurą ir džiaugsmą už savo perlus.“ Ir 
paėmė jis purpurą ir perlus, ir nuskubėjo šalin.

Tada Atsiskyrėlis garsiai sušuko, nusekė jam iš paskos ir 
ėmė atkalbinėti. Tris dienas jis ėjo paskui jaunąjį Plėšiką ir 
maldavo sugrįžti ir neįžengti į Septynių Nuodėmių Miestą.

Retkarčiais jaunasis Plėšikas atsisukdavo į Atsiskyrėlį ir 
sakydavo jam: „Ar pasidalysi su manim žinojimu apie Die-
vą, brangesniu už purpurą ir perlus? Jei atiduosi man šitą 
žinojimą, aš neįžengsiu į miestą.“

Ir kiekvieną kartą Atsiskyrėlis atsakydavo: „Aš pasiruošęs 
atiduoti tau viską, ką turiu, išskyrus tai, nes aš neturiu teisės 
dalytis žinojimu apie Dievą.“

Trečią dieną sutemose jie prisiartino prie milžiniškų rau-
donų Septynių Nuodėmių Miesto vartų. Iš už miesto sienų 
sklido garsus juokas.

Jaunasis Plėšikas irgi nusijuokė ir priėjo prie vartų, kad 
pasibelstų. Tada Atsiskyrėlis pribėgo prie jo, sučiupo už dra-
bužio skvernų ir kreipėsi tokiais žodžiais: „Ištiesk rankas, 
apkabink mano kaklą ir priglausk ausį prie mano lūpų. Tada 
pasidalysiu su tavim savo žinojimo apie Dievą likučiais.“ Iš-
girdęs šiuos žodžius, jaunasis Plėšikas sustojo.

Ir kai Atsiskyrėlis pasidalijo savo paskutiniu žinojimu apie 
Dievą, tai pargriuvo ant žemės ir ėmė raudoti, ir didžiulė 
tamsa apgaubė jį ir paslėpė miestą ir jaunąjį Plėšiką taip, kad 
jis daugiau nematė nei vieno, nei kito.

Ir kai jis gulėjo ir verkė, tai pajuto artumą To, kuris stovė-
jo šalia jo. To, kuris stovėjo šalia jo, kojos buvo panašios į 
vario stulpus, o Jo plaukai panašūs į ploną vilną. Jis pakėlė 
Atsiskyrėlį ir pasakė jam: „Iki šiol tu turėjai tobulą žinojimą 
apie Dievą. Dabar tu turi Jo tobulą meilę. Kodėl gi tu verki?“ 
Ir Jis pabučiavo jį.

Vertė Gytis Lukšas

Eilėraščiai proza
►Atkelta iš p. 1
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Praėjusių metų ruduo, kaip ir kiti laikotarpiai, man nesukėlė didelio entuziazmo ar dvasinio pakilimo – žinojau, kad dienos tik trumpės, o naktys dar ilgės, todėl 
ilgesingai laukiau, kada praeis žaižaruojančių fejerverkų vakarai, kada bus nupuoštos šventinės eglutės. Tada lyg šviesa tunelio gale ateis pavasario viltis. 

O dabar bandau sujungti į vieną daiktą dvi tamsiais lapkričio vakarais išgalvotas istorijas.

Musės istorija

Vakare prie arbatos puodelio nagrinėjant labai rimto 
ir labai storo traktato skirsnį apie karo nusikaltėlius į 

kambarį įskrido įkyri rudeninė musė. Apimtas dvasinio pa-
kilimo, dažnokai prisimenu, koks tarybinėje armijoje buvau 
geras priešlėktuvininkas raketčikas, o ir šiaip taiklus šaulys: 
ne veltui apygardos laikraštėlyje „Čiasovoj severa“ buvo iš-
spausdinta mano nuotrauka – joje spausdamas karabiną bu-
komis akimis žiūriu į tolumą, o po ja užrašas, kad aš šaudau 
labai taikliai. Gal tai buvo labai seniai, o gal tai tik mano 
pramanas, bet musės susuktu laikraščiu neįveikiau. Ji, bjau-
rybė, skraidydama sudėtingomis trajektorijomis sugebėdavo 
nutūpti ant rankos su jai pragaištingu ginklu arba ant arbatos 
puodelio krašto. Galiausiai, kai nutariau į ją nekreipti dė-
mesio, įsidrąsino ir įlindo į patį puodelį. O tuomet žaibiškai 
uždengiau kultūriniu laikraščiu ir pateliūskavau puodelį su 
visu turiniu. Neskaitytas laikraštis sušlapo, ant stalo telkšojo 
arbatos klanas, o musė, lyg koks kepeniškas sveikuolis Bal-
tijos bangose, įnirtingai taškėsi gėrime. Čia, nutaręs visiems 
laikams užbaigti susidorojimo aktą, arbatą su muse išpyliau į 
klozetą ir nuleidau vandenį. Po kurio laiko žvilgtelėjęs pama-
čiau, kad musė kepurnėjasi toliau. Dar kartą nuleidau vande-
nį ir uždengiau dangčiu, o kitą rytą spėliojau, ar ji nuskendo, 
ar išlipo į krantą – šiuo atveju išsikepurnėjo iš klozeto. 

Panašiai būna ir su kai kuriomis žmogiškomis būtybėmis. 
Būdinga kai kuriems politikams ar tokiais save laikantiems 
gudručiams, susidirbusiems kitų akyse apgaulingos veiklos 
brūzgynuose, bet visados kitus kaltinantiems intrigomis ir 
persekiojimu, – iš savo prisidirbtų krūvelių išsikepurnėti 
jiems sekasi kur kas lengviau. Kalbama, kad melagiai vengia 
žiūrėti oponentams į akis, bet tai jau pasenusios žinios, nes 
informacijos ir vadybos amžiuje apsimetėliai elgiasi būtent 
priešingai. Štai kaip musė iš barščių išgriebtas Seimo (ven-
giu šį žodį net paminėti, nes tuomet jaučiuosi lyg viešoje 
vietoje orą pagadinęs kaimietis) ar Vyriausybės narys vėl 
bando lipti aukštyn. Jo grynos ir nekaltos akys nukreiptos 
į galimą TV žiūrovą, į nepatogų klausimą neatsakoma nie-
kaip, o kalbama kažkur į erdvę apie tik jam vienam žinomus 
savus nuopelnus, prisimenamas prieš paskutinį ledynmetį 
valstybės saugomame draustinyje oponento sumedžiotas 
mamutas. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad ši savybė kal-
bėti pabrėžiant savus, paneigiant svetimus nuopelnus būdin-
ga ne tik išrinktiesiems, bet ir daugumai mūsų. O į musę 
galima žiūrėti, kaip mėgsta kartoti daugelis kalbėtojų, nevie-
nareikšmiškai. Visų pirma kaip į nemalonų ir šlykštų padarą, 
simbolizuojantį nešvarą, ir pačių bjauriausių ligų ieškotoją 
ir nešiotoją. Ne veltui žmonės sako: atsitūpė kaip musė ant 
šūdo. Antra vertus, galime tik gėrėtis musės gajumu ir gyvy-
bingumu. Neprisimenu koks, bet didelis mokslavyris kalbėjo 
apie tai, kaip vienišą keliautoją tropikuose apspinta musių 
spiečiai ir anas prieš išleisdamas paskutinį kvapą gali gėrė-
tis, kaip jos ne tik skubinasi pasisotinti dar nesuirusiu kūnu, 
bet ir rūpinasi negimusiais musiukais – deda į pūliuojančias 
atradėjo žaizdas kiaušinėlius. Kitas keliautojas kažkur už po-
liarinio rato gali stebėti, kaip ant jo pastirusio ir pamėlusio 
kūno šilčiausios dalies – nosies tupinti musė belaukdama bū-
simo patiekalo iš pasitenkinimo trina juodomis šeriuotomis 
kojelėmis.

Apskritai musių bendruomeninis gyvenimas turi daug 
bendro su žmonių. Gal todėl jaunystėje mano kolega ir šiaip 
bendražygis Benas skyrė nemaža dėmesio joms stebėti ir 
studijuoti. Dirbome tuomet nemažoje gamykloje dailinin-
kais apipavidalintojais. Eskizuodavome, o vėliau gaminda-
vome propagandinius stendus su mobilizuojančiais užrašais: 
„Penkmetį per ketverius metus!“, „Ekonomika turi būti 
ekonomiška!“, rašydavome socialistinius įsipareigojimus ir 
šiaip užsiiminėdavome panašiais niekais. Tiems giliamintiš-
kiems lozungams aštriai išgaląstais medicininiais skalpeliais 
pjaustydavome trafaretus. Benas buvo mano sutiktas geriau-
sias galandimo specialistas ir sugebėdavo ankstyvo rudens 
saulėje beropojančią musę perpjauti išilgai. Tada su moks-
lininko analitiko smalsumu stebėdavo perpjautos musės ke-
lią ratu ant popieriaus lapo. Taip jis atrado, kad pašalinus 
musės galvos kairiąją pusę ji suka pagal laikrodžio rodyklę 
ir atvirkščiai. 

Dabar, praėjus daugeliui metų, įgijus gyvenimiškos patir-
ties, sakyčiau, kad kažkas panašaus demokratinėse visuome-
nėse vyko ir vyksta su partijų elektoratu – partinė orientacija 
priklauso nuo kažkurio smegenų pusrutulio nupudravimo. 
Apie totalitarines visuomenes nekalbėsiu, nes jose pudruoja-
mi abu pusrutuliai. O šiaip abiem atvejais žmogus – musia!* 

 
* Žodelis musia, o ne musė, yra teisingas, nes taip noriu AŠ.

Lapkričio marazmai
Pasitaiko žmonių, kuriems lotynų kalbos mokėjimas 

netrukdo vis tiek likti asilais.

Miguel de Cervantes Saavedra

Praėjus Visiems šventiesiems ir Vėlinėms didieji va-
žiavimai ir ėjimai pasibaigė ar bent sumažėjo ir miš-

ko kapines gaubia švelnus rūkas. Iš toli pro pajuodusius 
medžių kamienus jos švyti chrizantemų baltumu ir ramy-
be. Vienur kitur pasilenkusios neryškios žmonių figūrėlės 
taisinėja perstatinėja dekoracijas – dar degančias, bet ne-
sudegusias žvakes, gėlių puokštes. Atrodo, kad net gam-
ta sustingus – tik medžių šakose cypčioja nedideli rudens 
paukšteliai. Prieš tai buvo dar ne visai prigijęs mūsuose 
Helovinas, kuriuo bando džiaugtis vaikai ir šiaip mažvai-
kiai. Jie dar neperprato gyvenimo ir mirties prasmės, todėl 
gardžiuojasi ar bent apsimeta besidžiaugią mirties simbo-
lika – kaukolėmis ir skeletais, vampyrais ir zombiais. Pre-
kybininkai po sąlyginės ramybės pertraukos jau ruošiasi 
kitam, kalėdiniam, sprogimui su varpelių skambėjimu ir 
mirksinčiom šviesom švieselėm. Tai panašu į sukarikatū-
rintą žemiškojo ir amžinojo gyvenimo modelį, besibaigian-
tį šviesa. Šviesa ateis ir praeis, bet stebuklo nebus, nes po 
to vėl visus apgaubs pilkuma ir kasdienybės monotonija.

Dabar laukdamas to šviesos pliūpsnio, kurį kiekvienas 
mato savomis akimis, kai net dienos primena vakarus, kai 
tamsaus dangaus fone dar tamsesni alksnių siluetai, nuo 
rudeninės depresijos kiekvienas ginasi ar jai pasiduoda 
savais būdais. Įspūdingų formų ir tikriausiai tiek pat įspū-
dingo svorio Stefanija didžiumą dienos, taip pat, manau, 
nakties praleidžia vieno kambario bendrabutiniame name 
pusiau gulomis įsitaisiusi kairiuoju šonu priešais televizo-
rių, mirguliuojantį krepšinio rungtynes, indiškus serialus, 
žinias, pletkus pletkelius. Tuo pačiu metu kaire pusiau su-
lenkta ranka darbuojasi išmaniuoju telefonu. Aš ilgais va-
karais norėčiau skaityti ką nors lengvo, bet taip jau nutiko, 
kad kažkodėl vos ne prieš savo valią parsinešu plytų storio 
knygas apie Antrąjį pasaulinį karą. Anądien bibliotekoje 
darbuotojai pareiškiau, kad pageidaučiau smagios detekty-
vinės istorijos – tik ne amerikiečių autoriaus ir jokiu būdu 
ne moters rašytojos! Ir ką gi? Parsinešęs pamačiau, kad 
dar liūdniau – kanadiečių rašytojos, prisidengusios vyrišku 
pseudonimu. Kažką panašaus į „Da Vinčio kodą“, tik dar 
blogiau.

Dėl tos priežasties imu iš po stalo rusų kalba 1994 metais 
išleistus „Hitlerio užstalės pokalbius“. Nežinodamas, ką jis 
padarė žmonijos labui, pagalvotum, kad tai dar vienas psi-
chas ir nieko daugiau, bet tu juk žinai... Pietų ar vakarie-
nės jis kviesdavo savo sėbrus ir daug kalbėdavo pačiomis 
įvairiausiomis temomis: apie rasių klausimą, choreografi-
ją, dirigavimą, ateities geležinkelius, architektūrą, arche-
ologiją, kalnakasybą, kalbotyrą, tarmes, karybą, apie tai, 
kad senovės graikai iš tikro buvo germanai, kad Ukrainos 
milžiniškus plotus reikia užsėti dilgėlėmis, nes iš jų gali-
ma išgauti vertingesnius už medvilninius audinius, o dau-
giausia apie nekenčiamus žydus. Kiek suprantu, tai nebuvo 
pokalbiai, o begaliniai nuobodulį varantys monologai be 
teisės kitiems prasižioti (iš baimės). Pietūs, įsivaizduoju, 
vadinosi pietumis tik simboliškai, nes valgoma skysta sriu-
ba, tik vieną kartą per savaitę patiekiamas mėsos ar žuvies 
patiekalas. Tais atvejais fiureris, pats būdamas vegetaras, 
nepraleisdavo progos sarkastiškai pašiepti valgytojų: „la-
vonėdžiai“, mėsos sultinį vadindavo „lavonų sultimis“. Jis 
pats, taip pat reichsministras Himmleris nerūkė ir negėrė, 
todėl įsivaizduoju, kokie jie turėtų būti dabartiniam svei-
katos apsaugos ministrui ir virtinei kepenių stiliaus svei-
kuolių pavyzdžiai. Stefanijai prisipažinau, kad net dviem 
savaitėms buvau metęs rūkyti, bet ji tik prunkštelėjo į akis: 
„Aš kelis mėnesius nerūkiau, o kartą visą pusmetį...“ Po-
kalbyje Nr. 199 didysis meno mylėtojas ir žinovas Hitleris, 
peržiūrėjęs Bormanno iš Venecijos bienalės atvežtas nuo-
traukas, su pasidygėjimu pareiškė, kad tai vien „degenera-
tyvus menas“. Ir kaip pavyzdį nurodė Miunchene vokiečių 
meno namuose vykusią parodą, į kurią iš dvylikos tūks-
tančių paveikslų buvo atrinkta 1 200 iškilių meno kūrinių. 
„Atsiuntusių į parodos darbų atranką mėšlą pseudomeni-
ninkų ir apgavikų vieta kalėjime, o dvasingųjų – durnių 
namuose. Kilus neaiškumui, kuriai grupei priskirtini, siųsti 
į konclagerį, kur juos išmokys dirbti sąžiningai.“ Sakyčiau, 
mintis savo aktualumu iškyla ir iškils ne kartą.

Grįždamas į mūsų laikus ir erdvę, vadinamą Lietuva, 
mintiju, kad mūsų šiuolaikinių populistinių partijų ir par-
tijukių (gal judėjimų?) fiureriukai ardami tautos dirvonus 
taip pat neapsieina be savųjų evukių braun. Kitaip nei ti-
kroji Eva, kurios teisės reikštis viešumoje buvo apribotos, 
mūsiškės lojalumu savo fiureriams veikiau primena Lenino 
bendražygę Krupskają. Pastarajam tokio tipo partijos lyde-
riui ne visai pasisekė: žygyje arkliai nekeičiami, bet jam 
teko keisti ne tokia seksualia, bet kūno apimtimi pilnesne 
bendražyge, kuri savo spalvingumu taip praturtino nuobo-
džius seimokratijos vaizdelius. Pasirodo, kad šio tipo vei-
kėjai turi nemaža gerbėjų. Susitikę su kaimynu kalbamės 
apie orą, žiemines padangas ar dar ką kita, tiktai ne apie 
Lietuvos šiandieną – viskas čia blogai, viską Landsbergis 
sugriovė. Tikrąją tiesą sužinoti galima tik per Rusijos te-
levizijas ir jos publicistų skelbiamose žiniose. Sakau, kad 
mūsų tautai gero norintys fiureriukai netgi pretenzijų būti 
vadais neturi, nes jie tik už virvelių tampomi pajacai. Po 
šio pokalbio mums telieka kalbėti apie grybavimą.

Grybauti šiais metais buvo galima ilgai (iki lapkričio vi-
durio) ir nenuobodžiai: miško plynėmis (jų daugiau negu 
tikrųjų miškų – iškili asmenybė, gal net būsimas tautos va-
das aiškino, kad tai tik į naudą miškams, atseit neleidžia 
plisti kenkėjams – o kaipgi, neliks miškų, neliks ir kenkė-
jų!) klaidžioja vienas kitas susigūžęs žmogelis, apžiūrinėja 
drėgmėje išmirkusius grybus. O gal atsitiks stebuklas ir 
ras kokią apsižioplinusią žaliuokę! O dabar ant nuplikusių 
miško kopų oriai vaikštinėja pilkosios varnos, ieškodamos 
miško kirtėjų išmestų nuorūkų.

Tokias (varnas) mačiau ir eidamas miglotu miesto parku. 
Tada sučežėjo, sulingavo tankiai suaugę krūmai ir išlindo 
JIS. Rašau didžiosiomis raidėmis, nes tai įdomi ir keista 
asmenybė. Susitikdavau jį ir anksčiau ten, kur susitikimas 
būdavo neišvengiamas. Visados užvertęs galvą taip spok-
sodavo į akis, kad ėmiau sveikintis įsigydamas nežinomą 
draugą. Mudviem prasilenkus, šiurendamas plastikinėse 
įmautėse popieriaus pluošteliais, pakvietė mane sugrįžti: 
„Niekam nerodydamas peržiūrėk juos namie.“ Ten buvo: 
trys valdiški atsakomieji raštai, kurių viename tuometinis 
miesto meras siuntėjui (JAM) dėkoja už jau žinomas ži-
nias, primena, jog savivaldybė neskiria policininkų, medi-
kų ir kitų profesijų asmenų; dar kartą dėkoja už rūpinimąsi 
miesto reikalais, linki gražių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
(2008-ųjų) metų. Kiti oficialių asmenų atsakymai neskam-
ba taip mandagiai. Šiuose lapuose rašikliu smulkia rašysena 
primarginta daug teksto: „Kriminalinė kronika – išplatini-
mas. Alytaus mieste – 1994 metais, senbuvė kriminalinė 
komunarų kekebistų, komunistų, mišrios lyties asmenų – 
nusikalstamos veiklos gauja, buvusi teista ne vieną kartą 
lageriu, buvę įvairios profesijos ir be visuomeninės veiklos 
mišrios lyties asmenys, susitarę nusikalstama stambi veiklos 
gauja naktį vykdė stambų nusikalstamą politinį kriminalinį 
veiklos darbą... 2009 metais, tame pačiame mieste, buvo 
tos pačios... dviejų nuodingų žudikių moteriškos lyties, ir 
vieno žudiko, vandalo vyriškio, žuvus prekybos savininkui, 
buvo turgavietės parduotuvės įvairių mišrios lyties asmenų 
grabiorų išgrabyta auksiniai juvelyriniai meno papuošalai. 
Toji žudikė vampyrė, narkomanė, alchogolikė, liežuvauto-
ja – nusikalstama veiklos darbais gauja, yra ir toliau nebau-
džiama mirtimi, nei uždaru lageriu...“ Čia būtų galima tęsti 
ir tęsti, bet man pabodo perrašinėti, o toliau lokalizuojama 
vieta, detaliai išvardinamos nusikalstamos veiklos rūšys, 
įvardinami nusikalstamos „apsigyvenimui priplūdę įvairios 
profesijos, be visuomeninės veiklos mišrios lyties tokie pa-
tys nusikalstami asmenys pabuvoję lageriuose, mėgsta ne-
valyvą parazitišką gyvenimą...“

Tai vyksta ne kažkuriuose tolimuose kraštuose, o čia pat, 
mano gimtajame mieste. Ir man net nenujaučiant vyksta pa-
gal geriausias sąmokslo teorijas. Ką gi? Nenusileidžiu ir aš. 
Susiruošiau autobusu važiuoti į Kauną, turėjau kelias minu-
tes, todėl dar išlipau. Lipdamas atgal, vairuotojui mandagiai 
padėkojau: „Ačiū, vairuotojau Gedai.“ Jau išlipant Kaune 
jis nesusilaikė: „Iš kur mano vardą žinai?“ Pareiškiau, kad 
esu rusų šnipas ir žinau visų kauniečių vairuotojų vardus. 
Jis mąsliu žvilgsniu lydėjo mane einantį stoties aikšte ir 
supratau, kad ši mintis jam nedavė ramybės visą kelią. O 
žinojimo priežastis labai paprasta – dar išvažiuodamas gir-
dėjau, kaip į jį vardu kreipėsi stoties apsaugininkas.

Tai va, lapkričio mėnuo ne tik pilkas, bet ir kupinas pačių 
įvairiausių nusikalbėjimų ir numarazmėjimų.

– KOSTAS POŠKuS –
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Kraitis
Studijuoti išvažiavau septyniolikos metų, pašalinta iš 

aukštosios mokyklos neturėjau jokių atsarginių variantų, 
nebrandinau svajonių, nepuoselėjau planų. „Baigsi aukštą-
ją – išeisi į žmones“, – sakė mama. Mūsų giminės moterys 
buvo pavyzdingos darbštuolės, veikloje skandinusios neri-
mą dėl savo ir vaikų ateities. Nepriklausomas charakterio 
būdas skatino užsibrėžtų tikslų siekti nesitikint paramos iš 
šalies. „Pasikliauk savimi!“– štai šūkis, kurį privalėjau iškal-
ti granito plytoje ar įrėžti vario plokštėje. Šūkį vargiai galiu 
priskirti krikščioniškoms nuostatoms; šventasis Augustinas 
rašė: „Mylėk ir daryk ką nori!“, bet man patarimas netiko, 
nes garbusis vyskupas kvietė mylėti Dievą. Augau tarp žmo-
nių, kurie pamaldas lankė per laidotuves. Mirus patėviui 
užsakėme mišias, susėdome pirmuose klauptuose – visgi ar-
timiausi giminės – neturėjome menkiausio supratimo, kada 
klauptis, stotis ar sėstis, vis gręžiojomės atgal, sėdintys už 
mūsų taip pat nežinojo, kunigas mišių metu žvelgė tik į baž-
nyčios skliautą.

Besimeldžiančią mačiau močiutę Emiliją, nesusipratau pa-
klausti, kaip vertino vaikų apleistą religinę praktiką – liūdi-
no artimųjų tamsumas, skaudino, galbūt kėlė nerimą? Prašė 
kunigo aukoti mišias, meldė vaikams šviesos ir atsivertimo 
malonės? 

– Atsibosdavo kalbėti poterius, žodžių nesupratome, kike-
nome, stumdėmės suklupdyti visi keturi, mama griežta buvo, 
pyko ant mūsų, – prisiminė teta, paklausta, kodėl vaikystėje 
neperėmė tėvų tikėjimo.

– Krištolo sietynais ir kilimais močiutė sau į dangų kelią 
tiesė, – nusijuokė kita mamos sesuo.

Močiutės pasirinktas būdas sovietmečiu šelpti bažnyčią 
liko nesuprastas artimųjų, bet ji meldėsi iki gyvenimo pa-
baigos. Vienatvė buvo Emilijos lemtis, jos mama, mūsų pro-
senelė, mirė, kai pirmagimei suėjo trys mėnesiai. Mergaitė 
nepatyrė motinos globos nei švelnumo, tai įspaudė gilią žy-
mę vaiko sieloje. Kartą bandė kalbėti apie tikėjimą, kvietė 
drauge skaityti knygą, išleistą dvidešimto amžiaus pradžio-
je, Nepriklausomos Lietuvos metais. Šventų vyrų ir moterų 
biografijos buvo parašytos senamadišku stiliumi, rimtai pri-
imti šios literatūros nepajėgiau, daugelio posakių nesupra-
tau. Skaitiniai pasirodė kvaili, garsiai pasakyti, ką galvoju, 
nesiryžau, ji pirmą kartą kreipėsi į mane su panašiu prašy-
mu, nors buvau jau studentė, tiesa – pašalinta iš aukštosios 
mokyklos. Skaičiau paprašyta, bet norėjau šveisti knygą pro 
langą, šį troškimą, spėju, įkvėpė ne Šventoji Dvasia. Nesu-
pratome viena kitos, neįvertinau jos pastangų kalbėti apie 
pasaulį, kurio nepažinau.

Lenkų kalba išleistą knygą apie šventųjų gyvenimus man 
dovanojo svetima moteris. Nemokėjau lenkų kalbos, nelan-
kiau bažnyčios, nesidomėjau šventaisiais, nesiekiau šven-
tumo, kodėl panelė Antanina nusprendė, kad knygą turiu 
paveldėti aš, nežinau. Ji bendravo su dailininkais, muzikan-
tais, dėstytojais, atvykdavusiais iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
ir Telšių. Gyveno mediniame name Palangos centre, nuo-
mojo kambarius vasarotojams. Poilsiautojai draugavo ne 
tik su namo šeimininke, bet ir tarpusavyje, kiekvieną vasarą 
atvažiuodavo tie patys žmonės, susibūrė malonių bičiulių 
būrys, jie rengė muzikinius vakarus namelio šeimininkei. 
Aš su panele susipažinau atsitiktinai. Įstaiga, kurioje dirbo 
mama, vasarą išsinuomojo porą kambarių jos namo antrame 
aukšte. Baigusi pirmą kursą grįžau į Lietuvą ir nuvažiavau 
prie jūros. Rytais maudžiausi, įdienojus miesto viešojoje 
bibliotekoje skaičiau periodinę kultūros spaudą, studijuoda-
ma svetur skaityti lietuviškai neturėjau galimybės. Su namo 
šeimininke nebendravau, pastebėjau, kad moteris malonaus 
veido, nors sena. Sėdėjau kieme ant suolo, laukiau automo-
bilio, turėjusio atvežti į Palangą naujus vasarotojus, o mane 
pargabenti namo (įstaiga pasirūpindavo transportu, tai buvo 
įskaičiuota į kelialapio kainą). Panelė praėjo pro šalį, mudvi 
pasisveikinome. Ji vilkėjo vatinuku ir buvo įsistojusi į aukš-
tus juodus veltinius. Dirsčiojau vogčiomis, jaučiausi nesma-
giai, matydama moterį, avinčią veltiniais vidurvasarį: buvau 
įsispyrusi į basutes, aušo karšta liepos diena.

Moteris nepajėgė rūpintis kiemu, vejos virtusios pievomis, 
nei dailių gėlynų, nei įdomių dekoratyvinių augalų. Įsivaiz-
davau, kaip gražiai galima apželdinti kiemą, mama mėgo 
sodinti gėles, mūsų bute ant palangių stovėjo daugybė va-
zonų su retais augalais. Pasiteiravusi, ar netrukdys, prisėdo 
ant suolo. Ką galėjau atsakyti: ji kiemo savininkė ir šeimi-
ninkė. Mūsų pokalbis truko keturias valandas – kuo ilgiau 
kalbėjomės, tuo labiau džiaugiausi, kad automobilis vėluoja. 
Panelės Antaninos (taip į moterį kreipėsi visi vasarotojai) 
biografija stebino, o tai, kaip ji pati matė ir vertino įvykius, 
intrigavo. Nors moteris Dievo vardą paminėjo tik kartą, 
kalbėdama apie augalus, jos religiniai įsitikinimai abejonių 
nekėlė – Antanina buvo praktikuojanti katalikė. Įspūdį, pa-
tirtą bendraujant, įvardinčiau žodžiu šviesu – ji buvo šviesi ir 
jaunatviška. Tai glumino, traukė, norėjau įspėti šio fenome-
no paslaptį. Paprašiau leidimo apsilankyti dar kartą, mane 

pakvietė, atvažiavau vienai dienai, bet šeimininkė pasiūlė 
pasilikti. Atsivežiau mažytį diaprojektorių ir skaidrių; ma-
nau, įspėjau panelei rengtų koncertų priežastį – dalintis kuo 
nors su ja buvo malonu. Antanina supažindino mane su savo 
bičiuliais, vasarojusiais tuo metu, jie parūpino ekraną, susi-
rinko dešimt, gal dvylika žmonių, nesitikėjau tokios gausios 
auditorijos. Vėliau likome dviese, paprašyta leido peržiūrėti 
nuotraukas. Vartydama albumą, aptikau atvaizdų, kuriuo-
se fotografas įamžino panelę Antaniną su grafų Tiškevičių 
šeima. Iš nuotraukų matėsi, kad ji neatsitiktinai ten stovėjo, 
santykiai tarp besifotografuojančių (iš viso penki ar šeši as-
menys) draugiški ir nesuvaržyti. Paklausiau apie nuotraukas. 
Jaunasis Kretingos grafas Kazimieras Tiškevičius buvo pa-
nelės Antaninos sužadėtinis. Lietuvos kariuomenės karinin-
kas, 1941 metų birželio sukilimo dalyvis, žuvo mūšio metu, 
vokiečiams pataikius į rusišką sunkvežimį, kuriuo grafas 
vežė į ligoninę sužeistus lietuvius karius.

Pirmąją pažinties dieną, sėdint kieme ant suolo ir klausan-
tis pasakojimo, atskrido balandis.

– Tai uldukas, – paaiškino panelė Antanina.
Atskrido dar trys ar keturi, panelė juos lesino. Nepažinau 

miško karvelių, paukščiai pasirodė gražūs, bet baikštūs.
– Kodėl karveliai nebijo jūsų, jei yra reti svečiai miestuo-

se? – pasiteiravau.
Ji nusišypsojo:
– Tarp mūsų susitarimas… Uldukai žadėjo lydėti mane į 

paskutinę kelionę, būtų malonu, jei atskristų atsisveikinti – 
giminių neturiu, o jie artimi bičiuliai, kasdien aplanko.

Pasakojo apie augalus, rodė gėles pievoje šalia namo, 
gerai jas pažino, kiekvienas žolės kuokštas turėjo pava-
dinimą – maniau, tai šabakštynas! – džiaugėsi, kaip gražiai 
Viešpats želdina visa kieme, aiškino, kodėl užleido dangiš-
kajam sodininkui savo valdas. Dabar ir man tai, ką mačiau 
aplinkui, atrodė kitaip, netgi juodi veltiniai, jos avėti karš-
tą vasaros dieną, nebekėlė klaiko. Pirmojo pasaulinio karo 
metais, visiškai jaunutė, atsišaukė į prašymą padėti perrišant 
sužeistuosius, išėjo pusdieniui, o grįžo po mėnesio: fronto 
buvo netikėtai nublokšta toli nuo namų, neturėjo pasiėmusi 
šiltų rūbų nei avalynės, lydėdama gurguoles su sužeistai-
siais, nušalo kojas.

– Nejaugi negalėjote atsisėsti ant vežimo kraštelio, kodėl 
bridote rudenį per purvą basa – elgėtės neatsakingai, juk 
gailestingųjų medicinos seserų sveikata taip pat turėjo kam 
nors rūpėti? – kamantinėjau panelę nesusivokdama: jei visos 
slaugės taip elgsis, kas slaugys ligonius?

– Karo ligoninei stigo vežimų, išvykome skubiai, sužeis-
tieji gulėjo po tris ir po keturis, neturėjome kur guldyti – jie 
gi kariai, gyvybes aukojo.

Ji pravedė mane savo gyvenimo vingiais, pro dviejų žiau-
riausių karų gaisravietes, pasakojo apie žmones, kuriais rū-
pinosi, apie skausmą, neviltį, mirtį, suteikė galimybę į visa 
pažvelgti jos akimis: tai buvo moteris iš kitos epochos, dau-
giau tokių žmonių nesutikau.

– Negi taip būna?! – klausiau savęs.
Maniausi žinanti, kaip turi atrodyti kiemas kurorte ir kaip 

reikėtų jį sutvarkyti, tikėjau, kad išmanau, kaip tinka, o kaip 
nedera rengtis vasarą, bet ši linksma, vatinuku ir veltiniais 
pasidabinusi septyniasdešimtmetė mergina prisėdo šalia ant 
suolo ir per porą valandų apvertė mano žinojimą aukštyn 
kojomis – senatvė, klausantis panelės Antaninos, neatrodė 
atgrasi, aš, aštuoniolikmetė studentė, pavydėjau jai giedro 
žvilgsnio.

Panelė Antanina nemokė žolynų augti, kartais taip elgtis 
sunkiau, nei skoningai apželdinti kiemą. Nuvykusi trečią 
kartą išvydau dailiai nuskustą veją, supratau, kad žmogus, 
kurio ieškau, čia nebegyvena, bet vis tiek pravėriau varte-
lius, paskambinau prie durų. Artimiausi kaimynai perpirko 
bažnyčiai paaukotą panelės namą ir sklypą, į klausimą apie 
laidotuves atsakė dalyvavę jose.

– Ar atskrido uldukai atsisveikinti? – paklausiau.
Duris atidarė vyras, už jo stovėjo moteris, skambutis nu-

stebino žmones, atvažiavau ne sezono metu.
– Kas? – nesuprato klausimo.
– Ar lydėjo panelės Antaninos karstą į kapines miško kar-

veliai – uldukai? Panelė buvo jų prašiusi.
– Nematėme, – gūžčiojo pečiais.
Tikiu, kad paukščiai atskrido, tik niekas neatkreipė dėme-

sio: kokia yra rūko, drumsčiančio žvilgsnį ir protą, kilmė? 
„Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet ne-

matysite“ (Mt 13, 14). Negi tai tiesa? Negi taip būna?
Turėjau draugą, tarp mano bendraamžių vienintelį tikintį 

ir praktikuojantį žmogų. Dvejus metus susirašinėjau su juo, 
laukdavau laiškų. Gyveno Kaune, per vasaros atostogas pa-
kvietė į svečius, supažindino su mama. Jo tėvai buvo nese-
niai išsiskyrę, dalinosi išgyvenimais. Pašalinta iš aukštosios 
mokyklos, nutraukiau santykius su visais, taip pat ir su sa-
vo draugu, neatsakiau į jo laiškus, nenorėjau aiškintis, ko-
dėl nesimokau: ką galėjau parašyti? Neįstengiau atsidėkoti 

nuoširdumu, tikiu, kad būtų padėjęs, paskatinęs pasikalbėti 
su dvasininku, pokalbio metu būtų paaiškėję, kad dalyva-
vau spiritizmo seansuose, – neteikiau burtams reikšmės, pa-
miršau apie juos. Priėmiau pačius kvailiausius sprendimus, 
neatpažinau pasiūlytos pagalbos, nepasinaudojau šalia esan-
čiais žmonėmis: ar turėčiau skųstis, kad Dievas mane tuomet 
apleido? 

Nekalbėjau su niekuo apie priežastis, privertusias nu-
traukti studijas, jaučiausi įskaudinta, tikėjau, kad iki per-
žiūros užduotis būčiau atlikusi. Mokydamasi vidurinėje 
mokykloje nepatyriau kontrolės, pareigos jausmą pavel-
dėjau iš mamos. Jos įsitikinimas, kad ką nors pasiekti gy-
venime galima tik pabaigus aukštąją mokyklą, buvo visa 
apimantis ir taip pat paveldėtas: močiutė Emilija skatino 
vaikus lavintis, didžiavosi, kad studijuojame aukštosiose 
mokyklose. Neklausinėjau, ar visoms merginoms būti-
na „eiti į žmones“, išvažiavusi studijuoti labai ilgėjausi 
namų. Kodėl ši nuostata buvo siejama tik su profesine 
veikla – santuoka, šeima, motinystė geistinoms vizijoms 
nepriklausė?

Žodynas, kuriuo auklėdama dukras naudojosi mama, 
buvo kuklus, bet veiksmingas. Mūsų nebarė, tik paaiškin-
davo, kokios gali būti pasekmės. Mamos „ištarmės“ skam-
bėjo įtikinamai, neabejojau, kad žino, ką sako. Grįžusi iš 
mokyklos, pirmiausia pranešdavau apie pasiekimus, taip 
pat ir apie nesėkmes. Mama prašydavo nusiplauti rankas ir 
kviesdavo pietų. Vėliau paaiškindavo, lyg tarp kitko:

– Nesimokysi – kasi griovius.
Bemoksliai, mamos supratimu, dirbo zimagorais. Arba 

perspėdavo neįkyriai:
– Nesimokysi – šluosi gatves.
Iš intonacijos jaučiau, kad nelinki man kiemsargės darbo, 

turėjau gabumų dailei, gražiai piešiau ir lipdžiau iš molio. 
Tiesa, megzti, adyti, nerti nemokėjau (stokojau kantrybės), 
rankdarbius už mane atlikdavo mama, nors nuotrauka gar-
bės lentoje kabėjo mano, o ne jos. Sesers atvaizdas taip pat 
puošė mokyklos garbės lentą, ji gerai mokėsi ir rankdarbius 
atlikdavo pati; išdidumas vertė nenusileisti, pasirodyti ne 
prasčiau už vyresniąją seserį. Mėgau pasakoti, kalbėdama 
„įsijausdavau“ – scena buvo didžioji mano aistra, – mama 
klausydavosi su šypsena, kai persistengdavau, konstatuo-
davo meiliai, linguodama galvą:

– Artistė iš sudegusio teatro.
Apie „artistes iš sudegusio teatro“ teko girdėti ne tik iš 

mamos, spėju – tai gatvės folkloras. Vaikystėje buvau ne-
valgi, kai išvesdavau iš kantrybės, klausdavo ironiškai:

– O marcipanų su gulbės pienu nenori?
Aš norėjau, bet netikėjau, kad tokie patiekalai egzistuo-

ja. Stebėjausi, sužinojusi, kad studijų draugė Gražina turi 
marcipaninės tešlos receptą ir netgi moka šiuos paslaptin-
gus skanėstus gaminti. Griežčiausias paauglystėje girdėtas 
mamos moralas skambėjo taip:

– Atsisėsi ant savo subinės, prisiminsi šią barščių sriubą.
Suprask, kai „išeisiu į žmones“, jei netapsiu kiemsar-

ge, privalėsiu užsidirbti pragyvenimui ir stokosiu pinigų 
maistui. Pranašystė išsipildė, mamos gamintus patiekalus 
prisimenu su ilgesiu, bet tada jos rūstybė manęs neveikė, 
nusemdavau sriubos skystį, tirščius palikdama lėkštėje; 
nemėgau riebaus maisto, nevalgiau svogūnų, pipirų, kra-
pų, petražolių, pomidorų, agurkų, burokų ir dar daug ko. 
Pagailėjusi „vargšo alkano vaiko“, mama iškepdavo porą 
keptuvių miltinių blynų.

Išvykusi studijuoti, į namus grįždavau retai, važiuoda-
ma traukiniu, parą užtrukdavau kelionėje. Kartą paprašiau 
mamos recepto blanke parašyti, kad sergu. Ji parašė, dirbo 
medicinos įstaigos vedėja. Vėliau pati pasiėmiau blanką 
(taip pasielgiau keletą kartų) ir parašiau lietuviškai, kad 
sergu. Estai (studijavau Estijoje) suprato tik datą ir pavar-
dę, bet „pažymas“ priėmė, nebuvau nė karto įspėta, kad 
rašteliai neįskaitomi ar netinkami. Sukurpti fiktyvią „pa-
žymą“ rodėsi sąžiningiau, nei meluoti pasiaiškinimuose 
apie tariamai mirusius dėdes: grįžti iš Lietuvos vėluodavo 
daugelis, kai kurie studentai, mano draugai, rašydavo apie 
mirusius artimuosius – per studijų metus taip elgiantis buvo 
galima išguldyti visą giminę, o aš saviškius mylėjau. Raš-
teliai, kuriuos pasirašiau, rodėsi nekalta smulkmena, todėl 
susikrimtau, netgi pasijutau išduota (mama džiaugdavosi, 
jei ilgiau pabūdavau namuose), kai, išvydusi pas dekaną 
keturias „pažymas“, ji papriekaištavo:

– Tu pasirašei vietoj manęs?!
Dariau tai nuo penkiolikos metų, jos parašas buvo lygiai 

toks pat kaip mano, tiksliau – mano kaip mamos. Mokyda-
masi vidurinėje mokykloje turėdavau nuolat priminti ma-
mai, kad pasirašytų po trimestrų suvestinėmis, auklėtojos 
pykdavo, neradusios tėvų parašų. Aukštesnėse klasėse, jei 
mamos nebūdavo namuose, pasirašydavau pažymių kny-
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gelėje vietoj jos. Galėjau paprašyti patėvio, bet jaučiau, kad tik ma-
mos parašas tinka ties nuoroda „tėvai“ – ji šeimos galva. Tai, kad 
parašas netikras, manęs netrikdė, pažymiai geri, nieko neslėpiau, 
visgi nutylėdavau, kad taupydama laiką kartais pasirašydavau vie-
toj mamos. Išduodama pirmąjį asmens dokumentą, tarnautoja pasų 
poskyryje pakišo blanką ir nurodė, kur turiu pasirašyti. Mokėjau ma-
mos parašą, jį ir išvedžiojau nurodytoje blanko eilutėje, iki šiol taip 
pasirašinėju.

Kad net patys artimiausi gali nuvilti, patyriau septynerių, kai, nu-
ėjusi į svečius pas mamos bendradarbę, šakute sugnaibiau maistą 
(greta gulėjo peilis), mama stuktelėjo man į koją po stalu, aš žvel-
giau į ją apstulbusi: valgė neskubėdama, naudojosi šakute ir peiliu, 
betgi namuose, kad būtų greičiau, visuomet susmulkindavo maistą 
mano lėkštėje – viską darydavo greitai ir užtikrintai. Mama augo 
vyriausia tarp keturių vaikų, našlaitė liko dešimties metų. Senelis 
Petras mirė anksti, šeima per karą neteko namų, iš Šiaulių centro 
išsikėlė gyventi į močiutės Emilijos pasoginę sodybą. Kad pasiek-
tų medicinos mokyklą, į kurią įstojo septyniolikos metų, dešimt 
kilometrų iki Šiaulių geležinkelio stoties mama eidavo pėsčiomis. 
Palydėti ar nuvežti į stotį nebuvo kuo, arklius nusavino kolchozas, 
kaip tuomet vadino kolūkį. Keliuose šlaistėsi dezertyravę sovietinės 
armijos kariai, sklido kalbos apie apiplėštus žmones. Nesaugi tai bū-
davo kelionė jaunutei merginai, išleidusi dukrą, močiutė nežinojo, 
ar ji pasiekė miestą, niekas kaime neturėjo telefono. Traukiniai po 
karo atvykdavo perpildyti, nesilaikė tvarkaraščio, mama iki Pane-
vėžio važiuodavo atvirose aikštelėse tarp krovininio sąstato vagonų. 
Reikėjo tvirtai laikytis, kad nenukristų po ratais, žiemą sušalo, sirgo 
reumatu, gulėjo ligoninėje: jos ryžtas įgyti specialybę buvo neišma-
tuojamas. Mano sąnariai jautrūs šalčiui, dvylikos metų sirgau reu-
matu, penkis mėnesius pragulėjau lovoje. Paveldėjau ne tik polinkį į 
panašias ligas, bet ir charakterio bruožus: pasikliaunu tik savo jėgo-
mis, nepripažįstu autoritetų, užsibrėžto tikslo siekiu bet kokia kaina, 
visa tai užkoduota genuose. Išdidų ir nenuolankų būdą paveldėjau iš 
mamos, o ji iš močiutės Emilijos, kuri nepasitikėjo niekuo, našlaitė 
augo nuo gimimo. Įtarumas kenkė kuriant santykius su žmonėmis, 
bet išgelbėjo pokariu Emiliją ir vaikus nuo tremties į Sibirą.

Neaukšto ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, ant viršugalvio į kuodelį 
susukta kasele (kiek metų mano sesuo įkalbinėjo močiutę nusikirp-
ti kaselę ir pasidaryti madingą cheminį sušukavimą, ji kategoriškai 
atsisakydavo), šeimininkaudama virtuvėje apsirišdavo galvą balta 
skarele: atrodė paprasta, tvarkinga, nejauna moteris, bet mintyse 
vadinau ją karaliene – darė įspūdį nepriklausomo žmogaus, visais 
klausimais turinčio savo nuomonę, net kai jos neišsakydavo. Emi-
lijos laikysenoje galėjai įžvelgti kažką atšiauraus ir nepalenkiamo, 
tokia yra drąsa, kilusi iš nevilties. Niekuomet nebarė manęs, tiesa, 
mačiau, kaip, išsilaužusi rykštę, išgydė pusseserę nuo isterijos. Sa-
vo vaikams užtraukdavo per nugarą vadžiomis, teko vieną kartą ir 
mūsų mamai, bet negirdėjau, kad suaugę kuris nors iš keturių būtų 
priekaištavę dėl to močiutei ar skundęsi – vaikai ją gerbė. „Geras 
paukštis į savo lizdą nedergia“, – paaiškino, metė iš padilbų žvilgsnį, 
švystelėjo akimis per akinių viršų, lyg botagu perliejo – vaizdingus 
posakius mėgo ne tik mūsų mama. „Geras paukštis“, močiutės su-
pratimu, nutyli konfliktus, kilusius šeimoje: ji neleido sau prisipa-
žinti, kad kenčia, nemokėjo priimti savo silpnumo, varžėsi rodyti 
užuojautą. Būdama šešiolikos metų išėjau iš namų, konfliktas kilo 
dėl patėvio. Kol sugrįžau, mama pražilo. Močiutė nepriekaištavo, 
kad suteikiau skausmo namiškiams, bet pyko, kodėl ne iš karto atė-
jau pas ją, artimiausią giminaitę. Kai visgi aplankiau Emiliją, iškepė 
mano mėgstamų blynų su braškių uogiene, pamaitinusi paaiškino 
apie „gerus paukščius“ ir tokius, kurie nebrangina šeimos reputaci-
jos. Mintis pasirodė įtaigi, bet nepaguodė.

Apie anksti mirusią prosenelę sužinojau iš mamos sesers. Netikėta 
jaunos moters mirtis palietė visus, taip pat ir tuos, kurie gimėme po 
daugelio metų. 

– Buvo graži, turtinga, ištekėjo už mylimo, o mirė nuo plaučių 
uždegimo prieš pat pirmagimės krikštynas.

Kilusi iš turtingos šeimos, vyriausia tarp dukterų – prosenelės arti-
mieji prašė Emiliją atiduoti auginti mirusios mamos šeimai, ten buvo 
kam kūdikiu pasirūpinti, bet tėvas, jaunasis našlys, baiminosi, kad 
atidavus dukrelę gali būti pareikalauta grąžinti kraitį, todėl atsisakė. 
Vedė antrą kartą, gimė dar penki vaikai, močiutė niekuomet neprisi-
mindavo vaikystės. Ji paveldėjo nepriklausomą ir išdidų charakterį, 
buvo sumani, darbšti, bet augo stokodama meilės, kurios nepatyrė 
nei kūdikystėje, nei vėliau, ištekėjusi už mūsų senelio Petro. Tarp 
sutuoktinių buvo nemažas amžiaus skirtumas, pasirinkimą lėmė iš-
skaičiavimas: senelis Petras dvidešimt metų dirbo Amerikoje, turėjo 
santaupų, Šiaulių miesto centre pasistatė du naujus namus.

– Kokio dydžio kraitį ištekėjusi atsinešė prosenelė? Ar mama pa-
sakojo jums kada nors apie jį? – paklausiau tetos, kuri žinojo apie 
abiejų pusių plaučių uždegimą, per tris dienas pakirtusį Emilijos ma-
mą.

– Didelį! Vežė septyniomis padvadomis (vežimais), didesnę krai-
čio dalį atidavė pinigais.

Nustebusi žvelgiau į tetą: pasakodama šimto metų senumo istoriją 
ji išsitiesė, išdidžiai atlošė galvą, o spindinčių akių gelmėje mačiau 
vis dar riedančias septynias padvadas su kraičiu, iškeistu į močiutės 
Emilijos vaikystę.

– RūTA KAPOČIūTė –

Rinkėjai buvo pasyvūs regionuose, kuriuose 
paprastai dominuoja Centro partija, viena popu-
liariausių jėgų nuo įkūrimo 1991-aisiais, ypač 
tarp etninių rusų ir gyventojų, gaunančių mažas 
pajamas. Be partijos susiskaidymo, gali būti, kad 
jos elektoratas keičiasi ir dėl charizmatiško, nors 
ir korumpuoto, ilgamečio partijos lyderio Edga-
ro Savisaaro atsistatydinimo. Naujojo partijos 
lyderio (dabartinio ministro pirmininko) Jüri 
Rataso iškilimas pakeitė Centro partijos įvaizdį, 
ir tai gali kelti skepsį tarp anksčiau buvusių iš-
tikimų rinkėjų. Tradiciškai Centro partija buvo 
populiariausia partija tarp ne estų kilmės rinkė-
jų. Savisaaro lyderystės laikotarpiu (beveik be 
pertrūkių besitęsusiu nuo 1991 iki 201 metų) 
partijos naratyvas siekė paveikti rusų elektoratą, 
kreipdamasis į juos kaip į sunkaus nepriklauso-
mybės laikotarpio aukas ir pristatydamas jų gel-
bėjimą kaip partijos misiją. Po 2016 metų partija 
visgi pakeitė retoriką, pateikdama rusų mažumą 
kaip lygiavertę estams darbo rinkoje, politikoje 
ir švietime bei žadėdama liberalizuoti pilietybės 
politiką. 

Liberalaus feminizmo valanda

Nepaisant stiprėjančių reakcingų ir patriar-
chalinių jėgų, šie rinkimai buvo istoriniai 

kalbant apie moterų reprezentaciją parlamente. 
Kaja Kallas, centro dešinės Reformų partijos ly-
derė, gali tapti pirmąja šalies moterimi ministre 
pirmininke. Jei Reformų partija sugebės sudaryti 
koaliciją, Kallas šalies valdyme galės sujungti jė-
gas su pirmąja Estijos moterimi prezidente Kersti 
Kaljulaid. Negana to, į parlamentą buvo išrinkta 
daugiau moterų nei kada anksčiau – jos užims 
27 vietas iš 101, o socialdemokratai tapo pirmąja 
partija Estijos istorijoje, pasiuntusia į parlamentą 
daugiau moterų nei vyrų. Visgi, kaip sako estų 
patarlė, „negirk dienos be vakaro“. Reformų par-
tija, įkurta Kajos Kallas tėvo Siimo Kallaso, yra 
centro dešinioji ir neoliberali partija. Ši partija 
yra viena populiariausių nuo pat įkūrimo 1994 
metais, ypač antrame pagal dydį šalies mieste 
Tartu ir Taliną supančiuose rajonuose. Partijos 
programa yra nukreipta į individualistinę ekono-
minę sėkmę ir laisvąją rinką, su nesikišimo prin-
cipu paremtu požiūriu į reguliaciją. Vienas iš jų 
principų porinkiminėse koalicijos formavimo de-
rybose yra išardyti progresinių pajamų mokesčių 
sistemą, įvestą prieš juos buvusios centro kairės 
vyriausybės. Pabrėždama verslumą ir užsienio 
investicijų poreikį, Reformų partija puikiai dera 
prie Estijos tarptautinio įvaizdžio – tačiau ne prie 
penktadalio estų, gyvenančių žemiau santykinio 
skurdo lygio. 

Derybos dėl koalicijos

Tikimasi, kad vyriausybė bus sudaryta kovo 
pabaigoje. Centro dešinės Reformų partija 

atmetė EKRE kaip galimą koalicijos partnerę, 
o Centro partija atsisakė bet kokio sutarimo dėl 
Reformų partijos planų sugrąžinti „plokščių“ mo-
kesčių sistemą. Derybos dėl koalicijos sudarymo 
prasidėjo tarp Reformų partijos, socialdemokratų 
ir „Pro Patria“, tačiau greitai buvo sužlugdytos 
Centro partijos, pakvietusios EKRE ir „Pro Pa-
tria“ į derybas, taip sukuriant kraštutinių dešinių-
jų įsitraukimo į vyriausybę galimybę. Tai sukėlė 
pasipriešinimą ir iškėlė klausimų dėl Jüri Rataso 
patikimumo, mat jis vos prieš kelis mėnesius tvir-
tino, kad nebendradarbiaus su rasistine EKRE, 
kuriems kliūva ir vietiniai rusai. Ratasas buvo 
sukritikuotas dėl siekio bet kokiomis išgalėmis 
išlikti ministro pirmininko poste ir dėl to, kad iš-
davė rusų elektorato, kuris sudaro 70 proc. Centro 
partijos rinkėjų, pasitikėjimą. Be kita ko, tai galė-
tų ir suskaldyti Centro partiją, jeigu rusai parla-
mento nariai imtų boikotuoti EKRE reformas. 

Nepaisant dabartinės panikos dėl kraštutinių 
dešiniųjų sustiprėjimo, esama ir tam tikrų su-
varžymų, neleidžiančių Estijai tapti dar viena 
Vengrija ar Lenkija. Rinkimų sistema leidžia 
penkių ar šešių partijų sudaromą parlamentą, ir 
tas faktas, kad dvi partijos, surinkusios daugiau-
sia balsų, niekuomet neužima daugiau nei dviejų 
trečdalių parlamento vietų, užkerta kelią vienos 
partijos dominavimui vyriausybėje. Antra, dėl vi-
suomenėje nenunykstančios baimės – ir galimos 
grėsmės – dėl Rusijos agresijos Estijos politikai 
turi ribotas galimybes kritikuoti ES ar vartoti iš-
stojimo retoriką. Trečia, žiniasklaida vis dar turi 
nemažai laisvės, ir nors dešiniosios populistinės 
partijos turi savus propagandos kanalus, jiems 
bent jau kol kas nepriklauso nė vienas iš pagrin-
dinių transliuotojų. Galiausiai, galima tikėtis, kad 
vietinė ne estų kilmės mažuma, kuri sudaro be-
veik 30 proc. gyventojų, niekuomet nebalsuos už 
partiją, taip siaurai apibrėžiančią Estijos tautą.

Kas labiau tikėtina ir sunkiau pastebima, tai 
užslėptas platesnio politinio diskurso pokytis. 
EKRE nieko neatsiklaususi ėmė vartoti pasi-
bjaurėtiną retoriką, svaidytis atvirai rasistiniais 
pareiškimais ir užsipulti struktūras, kurios garan-
tavo šalies stabilumą nuo pat nepriklausomybės 
atgavimo. Esant dabartinei partijos sėkmei, toks 
kalbėjimas gali ilgainiui tapti įprastas, ypač jeigu 
ekonominių sunkumų prislėgti estai leisis suvi-
liojami radikalaus nacionalizmo.

www.jacobinmag.com
Vertė Rasa Navickaitė

Elektroniniai balsai kraštutiniams dešiniesiems
►Atkelta iš p. 3

Iš užsidegusio skvoto Mona pabėga išsinešdama 
vienintelį daiktą – skylėtą antklodę. Darosi vis 
panašesnė į benamę nei į žmogų, sąmoningai 
pasirinkusį alternatyvų gyvenimo būdą. Apsi-
nakvojusi kiaurame plastikiniame šiltnamyje 
drebėdama iš šalčio atrodo persigandusi ir daug 
jaunesnė – o gal kaip tik savo metų, to paties am-
žiaus, kokio buvau, kai pirmą kartą žiūrėjau fil-
mą. Mona, teigianti „aš negalvoju, tiesiog judu“, 
praranda gebėjimą kontroliuoti savo judesius. Ji 
plavinėja trankydamasi į keleivius geležinkelio 
stotyje. Ji vemia ant grindų.

Nuo pirmųjų kadrų žinome, kad Mona ke-
lionę baigs negyva griovyje, bet filmui artėjant 
prie pabaigos jutau sukylant paauglišką pyktį. 
Neteisinga, jog ji miršta, jog pralaimi. Kažkas 
man šnabžda, kad jei būčiau Mona, man būtų 
pasisekę labiau. Būčiau išsisukusi. Bet kaip? 
Darydama kompromisus? Peržiemodama su 
ožkas auginančiais ūkininkais? Pavogdama kito 

keliauninko palapinę? Varda filmas meistriškai 
trikdo, nes Mona nėra pasmerkiama. Tai, kas jai 
nutiko, nebuvo lemtis, bet reali galimybė.

Varda nepasiūlo finalinės išvados, nesudėlio-
ja visko į lentynėles. Ji tiesiog atveda tave ten, 
kur pradėjo, – į filmo pabaigą, kurią jau žinojai. 
Apima baimė, jog esi tas paskutinis žmogus, iš 
kurio paims interviu šiam netikram dokumen-
tiniam filmui. Esi fikcijos, sukonstruotos kaip 
tiesa, liudininkas. Atrodo, visa tai vyko iš tie-
sų. Bet Monai nesvarbu, žiūri tu ar ne. Ne mano 
darbas viską tau paaiškinti, įsivaizduoju ją at-
kertančią; ji, kaip ir aš, kalba mažai. Rodydama 
kamerai vidurinį pirštą ji sako – pabandyk mane 
nuteisti. Pabandyk mane užspeisti, ji sako savo 
žiūrovams. Juk bijai manęs, ar ne?

„The Paris Review“, 2018.VII.9
Vertė Virginija Cibarauskė

Apie Agnès Varda „Bastūnę“
►Atkelta iš p. 7
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Pirminė taika kyla iš Motinos Žemės
Auginkite savo lyderius, iškelkite juos. Išugdyti gerus 

vadovus yra jūsų pareiga. Iškelkite juos ten, kur jie gali 
veikti, – taip vyksmus pakreipsite nauja linkme. 

Onondagų vadas Orenas Lyonsas1

Anišinabė Wynona La Duke teigia, kad šiais laikais būti 
prigimtiniam (angl. indigenous) visai nereiškia noro su-
grįžti į praeitį ar į pirmaprades Amazonės džiungles. Būti 
prigimtiniam moderniame pasaulyje reiškia rūpintis savo 
gyvenamąja vieta ir jos ekologine gerove, remtis prigim-
tinių vertybių principais ir būti atsakingam už savo vietą 
pasaulyje2. Onondagas Orenas Lyonsas yra pasiūlęs Ame-
rikos Konstitucijos žodį teisės pakeisti žodžiu atsakomy-
bė, nes dabartiniai žmonės turi per daug teisių ir per mažai 
atsakomybės. Klimato kaita yra visų žmonių atsakomybė, 
todėl būtina dėtis prie prigimtinių žmonių kovos su ja. 
Prigimtiniai žmonės, išlaikantys giliai įsišaknijusias tra-
dicijas, žino, kaip kovoti su klimato kaita. Prasmingas ryšys 
su gamta visada buvo ir bus pagrindinė prigimtinių kultūrų 
vertybė. Anot religijų istoriko Philipo Arnoldo, prigimtinių 
vertybių stoka moderniame pasaulyje yra klimato kaitos 
prielaida. Manau, kad klimato kaita sykiu yra ir dvasinė kri-
zė, atspindinti nutrūkusius žmonijos ir natūralaus pasaulio 
dvasinius ryšius. Kai medžiai yra be gailesčio kertami ir ter-
šiamas geriamasis vanduo, kai, kaip lietuviai sako, „nebe-
lieka nieko šventa“, būtina kalbėti apie prigimtinių vertybių 
svarbą XXI a. 

2018 m. vasarą prigimtinės kultūros seminare „Prigimtinė 
kultūra XXI amžiuje“, vykusiame Rumšiškėse, Philipas Ar-
noldas ir jo žmona Sandra Bigtree pasakojo apie Skä·noñh –  
Didžiojo taikos dėsnio centrą, įkurtą Sirakjuse, Niujorko 
valstijoje, kuriame perteikiamos haudenošaunių prigimtinės 
vertybės3. Šis straipsnis skirtas pratęsti ir išplėtoti jų išsaky-
tas mintis. 

Anot P. Arnoldo ir S. Bigtree, žodis skä·noñh reiškia taiką 
ir gerovę. Indėnų haudenošaunių kultūra moko, kad taikos 
negali būti be harmonijos su gamta. Tai yra pirminė ir ne-
abejotina taikos prielaida. Naomi Klein knygoje „Tai viską 
keičia“ šią temą išplėtė teigdama, kad klimato šiltėjimas 
žmonijai sukels daugiau įtampos, paveikdamas žmonių tem-
peramentą ir sumažindamas altruizmą bei empatiją. Klimato 
kaita verčia žmones migruoti ir ieškoti palankesnių sąlygų 
gyventi, o migracija kelia įtampą ir konfliktus4.

 Anot norvegų filosofo Arneso Naesso, giliosios ekologi-
jos judėjimas atkreipė dėmesį į mažas etnines (prigimtines) 
kultūras5. Kai žmonės ilgai gyvena vienoje vietoje, jie tvirtai 
susisaisto su ten nusistovėjusia ekologine sistema ir jos sezo-
niniais ritmais. Prigimtinės kultūros globalėjančiame pasau-
lyje konkuruoja su vartotojiška kultūra, kuriančia sąlygiškas 
vertes. O gamtoje viskas turi savaiminę vertę, nepriklausan-
čią nuo piniginės vertės supratimo. Žymus religijų istorikas 
Charlesas Longas, apibrėždamas prigimtines religijas, teigė, 
kad religija visų pirma reiškia orientaciją, tai yra būdą, kuriuo 
žmonės suvokia gyvenimo prasmę pasaulyje. Bet kurios tau-
tos religija yra daugiau nei minties struktūra; tai yra patirtis, 
išraiška, motyvacijos, ketinimai, elgesys, stiliai ir ritmai.

Tomas Porteris, mohaukų dvasinis vadovas, teigė: „Mes 
neturime religijos, nes tai, ką turime, neuždaroma į dėžu-
tę.“ Prigimtinės religijos neturi rašytinių tekstų, katedrų, 
bažnyčių – bent jau vakarietišku supratimu. Jų tekstus at-
stoja apeigos ir sakytinė tradicija. Šventųjų žemių judėjimo 
aktyvistas Anthony Guy Lopezas poetiškai paaiškino pri-
gimtinių religijų vertybes: „Mes turime didžiules katedras, 
kurios vadinamos sengirėmis. Mes turime paminklus, kurie 
gyvena, kvėpuoja, auga, skrajoja, juda mūsų katedrose. Mes 
turime vitražinius langus − tai Saulės ir Mėnulio šviesa bei 
pro medžius švytinčios žvaigždės. Visa tai − mūsų katedra.“6 
Haudenošaunių padėka išreiškia dėkingumą visam gyvajam 
pasauliui – žmonėms, žemei, vandenims, augalams, vaista-
žolėms, gyvūnams, paukščiams, žuvims, medžiams, vėjams, 
Saulei, Mėnuliui, žvaigždėms, mokytojams ir nematomam 
dvasiniam pasauliui. Visi ryšiai su gyvuoju pasauliu yra su-
prantami kaip dovanos ir už jas kiekvieną dieną dėkojama. 
Tai nėra malda, tai padėka. Ši prigimtinė haudenošaunių tra-
dicija įkvėpė Padėkos dienos šventimą Amerikoje. 

Prigimtinės religijos orientuojasi į prasmingą ryšį su žeme 
ir kraštovaizdžiu. Tradicinė kultūra randasi iš darnių santy-
kių su vieta. Kraštovaizdis, jo savybės ir vietinis klimatas 
formuoja konkrečios vietovės kultūrą ir net žmonių būdo 
bruožus. Lietuvos dominuojanti religija Romos katalikybė 
per ilgą laiko tarpsnį buvo transformuota ir suprigimtinta – 
kitaip ji nebūtų sėkmingai prisitaikiusi prie giliai įsišakniju-
sių prigimtinių Lietuvos tradicijų. 

Anot Ch. Longo, prigimtinės kultūros žmonės yra tarsi pa-
ženklinti ar stigmatizuoti – jų vertę iš anksto nustato Vakarų 
intelektualų darbai, įvertinę juos kaip modernaus pasaulio 
periferiją. Pasak P. Arnoldo, prigimtinės religijos tuo pat 

metu yra ir iškeltos ant pjedestalo kaip nykstančios ir saugo-
tinos, ir nekenčiamos kaip atgyvenę nekultūringo, primity-
vaus mąstymo pavyzdžiai. Abiejuose kontekstuose pasaulio 
istorijoje „primityvūs“ žmonės buvo suvokiami kaip žaliava. 
Manyta, kad jie, kaip ir gamta, privalo tarnauti progresui ir 
Vakarų civilizacijos pažangai. Tokios paniekinančios katego-
rijos kaip „primityvūs“, „laukiniai“, „archajiški“, „pagonys“ 
buvo sukurtos ne pačių prigimtinių žmonių. Šis evoliucio-
nistinis tonas, pabrėžiantis žengimą nuo primityvumo link 
civilizacijos, paniekina ir įžeidžia prigimtines kultūras. Pri-
gimtinės religijos akademinėje Amerikos terpėje imtos ar-
tikuliuoti tik XX a. Amerikos indėnų ir jų tyrėjų dėka − tų, 
kurie į juos žvelgė ne kaip į antropologijos studijų objektus, 
bet kaip į tolygius bendradarbius7. Šio bendradarbiavimo re-
zultatas yra ir Skä·noñh – Didžiosios taikos centras, kuriame 
apie haudenošaunių kultūrą, tradicijas ir prigimtines vertybes 
galima sužinoti iš jų pačių, o ne iš juos kolonizavusių jėgų 
perspektyvos. Skä·noñh centro pastate anksčiau buvo Jėzu-
itų misijos muziejus, pasakojęs apie Švenčiausiąją Mergelę 
Mariją tarp irokėzų, tai yra kolonizatorių istoriją. Įspūdinga 
muziejaus transformacija ne tik dekolonizuoja šventąją hau-
denošaunių vietą – Onondagos ežerą, bet ir parodo pavyzdį 
kitoms bendruomenėms, praradusioms balsą ir istoriją. 

Istorikas, rašytojas Vine’as Deloria knygoje „Dievas yra 
raudonas“ rašo, kad prigimtinės religijos yra orientuotos į 
konkrečias vietoves, jos pagrįstos vietine geologija ir geo-
grafija. Istorinės religijos krikščionybė, judaizmas, islamas, 
priešingai nei prigimtinės, orientuojasi į laiką – praeities ir 
ateities įvykius. Tai dvi visiškai skirtingos orientacijos. 
V. Deloria apgailestauja, kad krikščionys iš religijos paša-
lino žemės ir materialumo dimensiją: žemė ir visa, kas joje 
gyvena ir tarpsta, nėra taip svarbu, kaip dangus ir pomirtinis 
pasaulis. Anot jo, „prigimtinės religijos iš tiesų yra požiū-
rių, įsitikinimų ir praktikų, suderintų su konkrečiomis vie-
tovėmis, kuriose žmonės gyvena, kompleksai“8. V. Deloria, 
kaip ir P. Arnoldas, yra įsitikinęs, kad dėmesys, nukreiptas 
į antropomorfinį dangaus Dievą, ir išnaudotojiškas santy-
kis su natūraliuoju pasauliu žmoniją veda į klimato krizę. 
Būtent toks požiūris būdingas bibliniams sukūrimo mitams, 
teigiantiems, kad Dievas pagal savo pavidalą pirmiausia su-
kūrė vyrą (pirmaeilę būtybę), o tuomet ir moterį (antraeilę 
būtybę) ir jiems paliepė valdyti visą gamtinį pasaulį ir že-
mę: „Tevaldo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir 
galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje 
šliaužiojančius roplius! Būkite vaisingi ir dauginkitės, pri-
pildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, 
ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvū-
nams“ (Pr 1, 26. 28). Pagal šį pasaulio pradžios pasakojimą 
gamtos pasaulis turi būti paklusnus žmogui. Anot religijos 
istoriko Mirceos Eliadės, mitai turi įtakos vertybių hierarchi-
jai. Sąmoningai ar ne, šio religinio mito vertybiniai teiginiai 
yra tvirtai suaugę su sekuliariuoju žmonijos progreso ir civi-
lizacijos supratimu. Žmonės siekė ir tebesiekia vyrauti gam-
tos atžvilgiu, o ši atsako potvynių, sausrų ir kitų natūralių 
stichijų kalba. V. Deloria teigia, kad vieta yra pranašesnė už 
laiką. XXI a. arogantiškas antropocentrizmas turėtų būti kei-
čiamas kitokios vertybių hierarchijos teiginiais. A. Naessas 
yra sakęs, kad sunku to tikėtis XXI a., tačiau yra vilties, jog 
tai įvyks XXII a. Sąmoningas prigimtinių vertybių puoselė-
jimas, kuris nėra svetimas ir Lietuvai, teikia vilties. Atgyve-
nę mitai turi būti keičiami. Mitologas Josephas Campbellas 
įspėjo, kad pavojinga gyventi pagal atgyvenusius mitus, o 
dar pavojingiau yra juos suvokti pažodžiui. Mitai, kurie ne-
atspindi šio laikmečio aktualijų, turėtų būti pakeisti kitais, 
atitinkančiais šių laikų ir vietos aktualijas9. Kadangi mitai 
nulemia vertybes, reikalingas toks pasaulio pradžios pasa-
kojimas, kuris tolygiai gerbtų visą kosmologinę sistemą, ne 
tik žmoniją. Pavyzdžiui, haudenošaunių pasaulio sukūrimo 
mite gyvūnai priima iš dangaus nukritusią nėščią Dangaus 
moterį kaip viešnią ir pasirūpina jos gerove – jie sukuria 

žemę, kuri laikosi ant didelio vėžlio nugaros (Šiaurės ir 
Pietų Amerikos kontinentai iš aukščiau atrodo kaip didelis 
vėžlys). Visa, kas supa jos palikuonis, yra gamtinio pa-
saulio dovana. Šis mitas teigia, kad žemė prasideda nuo 
moteriškojo prado, todėl moterys, kaip ir Motina Žemė, 
yra itin gerbiamos haudenošaunių kultūroje. Jos turi ypa-
tingą dovaną kurti ir plėsti gyvenimą, tad jokiu būdu nėra 
antraeilės būtybės. Šiame mite neaptiksime hierarchinės 
vertybių skalės, žmoniją iškeliančios virš gamtos. Paukš-
čiai ir vandens gyvūnai, sudarę sąlygas gyventi Dangaus 
moteriai, suvokiami kaip giminingi žmonėms ir negali būti 
jų valdomi.

Dangaus moters mito ekologinės vertybės buvo nu-
slopintos Amerikos kolonizacijos procese. Viso pasaulio 
prigimtinės kultūros nukentėjo nuo kolonizacijos ir impe-
rializmo. Ekologinis imperializmas tebegyvuoja ir mūsų 
laikais. Kai kurie ekokritikai teigia, kad ekologinis imperi-
alizmas yra įsišaknijęs Vakarų Europos epistemologijoje, 

kurioje racionalus požiūris į gamtą yra instrumentalus: natū-
ralus pasaulis egzistuoja tik žmonių naudai10. Imperializmo 
klestėjimo laikais vakarų europiečiai dažnai lygino prigim-
tines kultūras su gyvūnų pasauliu. Skirtį tarp industrinių ir 
besivystančių tautų jie redukavo kaip binarinę kultūros ir 
gamtos opoziciją. Tai kolonizuojančioms jėgoms kolonizuo-
tas kultūras leido interpretuoti kaip priklausančias gamtos 
pasauliui, todėl skirtas išnaudoti. Imperializmas ir koloni-
alizmas, kaip ir globalaus kapitalizmo jėgos, tebelaiko be-
sivystančių tautų žemes išnaudojama erdve, o ne kultūros 
vietomis11. Ch. Longo teigimu, kolonizuojančios jėgos nau-
dojo religiją kaip instrumentą valdyti materialų pasaulį12. P. 
Arnoldas teigė, kad modernybės santykis su natūraliu arba 
materialiu pasauliu yra kaip okupacija, paremta užkariavimo 
metodu. Tai tiesioginis kolonializmo palikimas. Tose vieto-
se, kurios buvo paliestos kolonializmo, prigimtiniai žmonės 
ir jų kultūros labiausiai ir nukentėjo. Kolonializmas, kaip 
ir kapitalizmas, buvo išnaudojanti ekonomika, grindžiama 
aukščiausiojo dievo viršenybe virš pasaulio. Kolonializmo 
teologinis palikimas privertė devalvuoti prigimtiškumą ir 
kartu mus atvedė prie ekologinio žlugimo ribos13.

O. Lyonsas priminė, kad jo gentainiai yra išpranašavę že-
mės nyksmą, ir tai pamažu virsta tikrove. Pasak jo, apie nyki-
mą įspėja du svarbūs pokyčiai. Pirma, tai vėjo pagreitėjimas 
ar sustiprėjimas, o antra – pasikeitęs žmonių elgesys su savo 
vaikais14. Anot O. Lyonso, jeigu žmonės nori išgyventi, jie 
turi keisti vertybes ir imti burtis, pradedant nuo savo šeimos 
ir vietinės bendruomenės. Reikia siekti, kad žmonės klausy-
tųsi ir išgirstų. Lietuvoje, kaip ir Amerikos indėnų žemėse 
ir kai kuriose kitose pasaulio vietose, prigimtinės vertybės 
tebegyvuoja, tad tereikia jomis sąmoningai vadovautis ir jas 
puoselėti. Įsidėmėtini O. Lyonso žodžiai: „Pasakykite savo 
lyderiams ir visiems žmonėms, kad pasaulyje negali būti tai-
kos, kol vyksta kova su Motina Žeme. Kariauti su ja reiškia 
naikinti, gadinti, žudyti, nuodyti. Kol mes tai darome, taikos 
neturėsime, nes pirminė taika kyla iš Motinos Žemės. […] 
Dvasinė gamtos pasaulio dalis ir jos įstatymai yra absoliu-
tūs, o žmonių taisyklės – sutartinės. Todėl supraskite šiuos 
įstatymus, remkite juos ir veikite pagal juos. Nuo seno pasa-
kyta, kad taip elgiantis gyvenimas yra begalinis – jis cikliš-
kai atsinaujindamas tęsiasi amžinai.“15
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„Baltijos tragediją“ prisimenant
Revoliucijos ir kontrrevoliucijos dialektika Baltijos regione prieš šimtą metų ir dabar

Prieš šimtą metų – 1919 m. vasario 8 d. – prie Kėdainių 
kautynėse su Kauno kryptimi puolančia Raudonąja armija 
žuvo savanoris Povilas Lukšys, jis tapo pirmąja Lietuvos ka-
riuomenės auka Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1919 m. 
vasario 13 d. atremiant Raudonosios armijos bandymą pra-
siveržti prie Kauno iš pietų ant Alytaus tilto žuvo pirmasis 
Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Juozapavičius. 
Lietuvos kariuomenės kontrpuolimas 1919 m. pavasarį ir 
vasarą vyko bendro baltųjų armijų puolimo fone. Rugpjū-
čio 25 d. iš bolševikų buvo išvaduoti Zarasai (beje, vieno 
baltųjų lyderių – P. Vrangelio – gimtasis miestas), ir fronto 
linija buvo perkelta prie Dauguvos upės. Rugpjūčio 31 d. 
A. Denikino pajėgos užėmė Kijevą ir tęsė puolimą Mas-
kvos link. Rugpjūčio 26 d. Rygoje pirmininkaujant Antantei 
įvyko visų antibolševikinių regiono jėgų – Šiaurės vakarų 
savanorių armijos (vadovaujamos generolo N. Judeničiaus), 
Vakarų savanorių armijos (vadovaujamos generolo P. Ber-
monto-Avalovo), Lenkijos, Suomijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos – atstovų susitikimas. Deja, pasiektas susitarimas 
dėl veiksmų prieš bolševikus koordinavimo Petrogrado (taip 
tuomet vadinosi Sankt Peterburgas) kryptimi taip ir nebuvo 
įgyvendintas. O juk bolševikų valdžia 1919 m. spalį buvo 
ant žlugimo ribos. Spalio 6 d. baltieji užėmė Voronežą, spa-
lio 13 d. – Oriolą. Iki Maskvos buvo likę įveikti apie 300 
kilometrų. Vykdydama operaciją „Baltasis kalavijas“ Šiau-
rės vakarų armija spalio 20 d. užėmė Pulkovo aukštumas, 
nuo kurių jau matėsi Petrogrado bažnyčių bokštai. Tačiau 
tuo metu, kai Šiaurės vakarų armija kovėsi su daugiau kaip 
dvigubai didesnėmis bolševikų pajėgomis, Vakarų savano-
rių armija švaistė žmogiškas ir materialines jėgas kovose su 
latviais ir lietuviais. (N. Judeničius pasmerkė P. Bermonto- 
-Avalovo avantiūrą ir paskelbė jį išdaviku.) Estijos armija, 
įrodžiusi savo pajėgumą išstumdama Raudonąją armiją už 
Estijos teritorijos ribų 1919 m. sausį, nesuteikė N. Judeničiui 
tos paramos, kurią būtų galėjusi suteikti, nes didžioji jos dalis 
buvo nukreipta padėti latviams prieš bermontininkus. „Nėra 
jokios abejonės, kad pačios mažiausios Suomijos pagalbos 
arba – truputį daugiau – Estijos pagalbos būtų pakakę tam, 
kad būtų nulemtas Petrogrado likimas“1, – vėliau pripaži-
no V. Leninas. Jau išstumti iš Latvijos bermontininkai buvo 
lietuvių sumušti kautynėse prie Radviliškio 1919 m. lapkri-
čio 21 ir 22 d. Po pergalės Lietuvos kariuomenei atiteko 10 
pabūklų, 30 lėktuvų, 100 kulkosvaidžių, daug kito karinio 
turto, kuris galėjo būti panaudotas daug prasmingiau prie 
Petrogrado kovoje su bolševikais. Prisimindamas to meto 
įvykius Vakarų savanorių armijos karininkas I. Konoplinas 
rašė: „Mirė kareiviai, mirė karininkai – ir ką gi? Ar įsižiebė 
ryškiau nuo to mūsų idėja, ar arčiau įgyvendinimo pasistū-
mėjo mūsų – kryžnešių – misija? Skaudu prisipažinti – ne; mes 
traukėmės nuo pagrindinio tikslo su blankstančia siela, mes 
pametėme kelią. Mūsų nuodėmė buvo didelė, bet ir anuome-
tinių mūsų priešininkų nuodėmė neatrodė maža – kartu tai, 
aišku, buvo nelaimė.“2

Kalbėdamas apie „anuometinių mūsų priešininkų“ nuodė-
mę karininkas tikriausiai turėjo omenyje derybas dėl taikos, 
kurias Baltijos šalių vyriausybės vedė su bolševikais (1919 m. 
rugsėjo 11 d. Sovietų Rusija kreipėsi į šias šalis siūlydama 
sudaryti taiką) ir kurių rezultatu tapo taikos sutartys, pa-
sirašytos Sovietų Rusijos su Estija (1920 m. vasario 2 d.), 
Lietuva (1920 m. liepos 12 d.), Latvija (1920 m. rugpjūčio 
11 d.) ir Suomija (1920 m. spalio 14 d.). Jeigu į istorijos 
procesą žvelgtume sub specie christianitatis, teiginys apie 
taikos su valdžią Rusijoje užgrobusiais karingais bedieviais 
sudarymo (tuo metu, kai Rusijoje dar vyko pilietinis karas) 
nuodėmingumą pasirodo kaip turintis rimtą moralinį pagrin-
dą. Kaip, beje, ir jį lydintis teiginys apie „atpildo“, ištikusio 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 1940 m. komunistinės okupacijos ir 
„komunizmo nusikaltimų“ Baltijos tautoms pavidalu, teisin-
gumą. Tačiau reikia prisiminti, kad baltųjų vadai (pirmiausia 
A. Kolčiakas ir A. Denikinas), atsisakę pripažinti Baltijos 
tautų teisę į nepriklausomybę, iš esmės apribojo šių tautų 
pasirinkimo laisvę. „Kartu tai, aišku, buvo nelaimė“, – su šia 
išvada sunku nesutikti.

Jeigu per Rusijos revoliuciją nugalėjusį bolševizmą lai-
kysime blogiu (o krikščionis negali tokiu nelaikyti režimo, 
organizavusio žiauriausią istorijoje krikščionių tikėjimo per-
sekiojimą), Lietuvos valstybė, egzistavusi nuo 1918 iki 1940 m., 
pasirodo kaip kontrrevoliucinė nacionalinė valstybė, kuri, 
nepaisant visų jos trūkumų, buvo nugalėjusio gėrio šalis jau 
vien todėl, kad krikščionys joje galėjo laisvai išpažinti savo 
tikėjimą, nesibaiminti dėl esamų bažnyčių ir statyti naujas. 
O naujų bažnyčių poreikis egzistavo todėl, kad augo šalies 
gyventojų skaičius. Nors ir sudėtingomis išorinėmis politi-
nėmis sąlygomis, kontrrevoliucinėje nacionalinėje Lietuvos 
valstybėje lietuvių tauta vystėsi ir tvirtėjo.

Pagrindinė iš šių sudėtingų išorinių politinių sąlygų bu-
vo konfliktas su Lenkija, užgrobusia istorinę Lietuvos 
valstybės sostinę Vilnių su trečdaliu šalies teritorijos (šios 
siena rytuose ir pietuose buvo nustatyta 1920 m. liepos 12 
d. taikos sutartimi su Sovietų Rusija). (Beje, Lenkijos vals-
tybės žlugimas 1939 m. rugsėjį taip pat gali būti interpre-
tuojamas kaip atpildas už labai prieštaringą jos vaidmenį 
bedieviškos revoliucijos ir nacionalinės kontrrevoliucijos 
susirėmimo dramoje 1917–1921 m.) Lietuvos laikinojoje 
sostinėje Kaune, kurio gyventojų skaičius nuo 92,5 tūkstančio 
1923 m. išaugo iki 155,5 tūkstančio 1939 m., šalia didelių 
Senamiesčio ir Žemųjų Šančių gatvių, pavadintų P. Lukšio ir 
A. Juozapavičiaus garbei, buvo didelė gatvė Aleksote, pa-
vadinta Juozo Bakanausko (pašaukto į Lenkijos kariuomenę 
iš okupuoto Vilniaus krašto, nuteisto ir sušaudyto 1932 m.  
Vilniuje pagal melagingą kaltinimą šnipinėjimu) garbei. 
1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, miestų gatvėms 
buvo sugrąžinti jų senieji pavadinimai. Tačiau nors dabarti-
nė Lietuvos valstybė turi tuos pačius vėliavą, herbą ir himną, 
kaip ir Lietuvos valstybė, egzistavusi 1918–1940 m., ji nėra 
nei kontrrevoliucinė, nei nacionalinė. Kauno J. Bakanausko 
gatvės likimas gerai iliustruoja šią Lietuvos valstybingumo 
metamorfozę. 

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą trys ketvirtadaliai J. Ba-
kanausko gatvės buvo pavadinti Europos prospektu – spar-
čiai nuo savo krikščioniškų šaknų tolstančios neoliberalios 
Europos, globalistinio projekto, kuriame šalies gyventojų 
skaičius sumažėjo nuo 3,7 iki 2,8 milijono, o Kauno – nuo 
433,2 tūkstančio 1991 m. iki 287,7 tūkstančio 2019 m. Jeigu 
J. Bakanauskas būtų sušaudytas rusų, esu tikras, į jo vardu 
pavadintą gatvę tikrai nebūtų pasikėsinta. Bet jį sušaudė len-
kai – kaip Lietuvoje priimta sakyti, „mūsų strateginiai partne-
riai“ globalistinėse NATO ir ES struktūrose.

Kitaip nei kontrrevoliucinė nacionalinė 1918–1940 m. Lie-
tuvos valstybė, dabartinė Lietuvos valstybė yra revoliucinė 
neoliberali valstybė, vėliausiai nuo 1992 m. aktyviai įsitrau-
kusi į JAV vadovaujamą pasaulinę neoliberalią revoliuciją, 
deklaravusi besąlygišką ištikimybę neoliberalios „naujosios 
pasaulio tvarkos“ principams ir paaukojusi lietuvių tautos 
gyvybinius interesus ant šių principų įgyvendinimo altoriaus. 
Negana to, ši valstybė užsispyrusiai demonstruoja savo revo-
liucinę prigimtį net pasaulyje vis labiau kylančių kontrrevo-
liucijos bangų fone. Pakanka pažvelgti į tai, su kokia panieka 
neoliberalios Lietuvos valstybės propaganda vaizdavo ir vaiz-
duoja nacionalinės kontrrevoliucijos Vakaruose fenomenus 
(D. Trumpo rinkimų kampaniją, Prancūzijos „Nacionalinį 
frontą“, „Alternatyvą Vokietijai“, referendumą dėl Didžiosios 
Britanijos išstojimo iš ES, V. Orbáno vadovaujamos Vengri-
jos politiką ir t. t.). Pakanka prisiminti, kiek valdžios pastangų 
buvo įdėta, kad būtų sužlugdyta iš apačių kylanti kontrrevo-
liucinė vadinamojo „žemės referendumo“ iniciatyva. O kiek 
pastangų dedama, kad būtų įgyvendinta revoliucinė dvigubos 
pilietybės idėja! Idėja, kurios pagrindinė paskirtis yra paslėpti 
neatitaisomos žalos, kurią lietuvių tautai padarė neoliberali 
Lietuvos valstybė, mastą ir psichologiškai palengvinti lietu-
vių tautai perėjimą į istorinę nebūtį. („Globalios Lietuvos“ 
adeptus – t. y. globalistus revoliucionierius – nuvylusius 
Konstitucinio Teismo sprendimus dvigubos pilietybės klausi-
mu tenka vertinti kaip Lietuvoje itin retą instituciniu lygme-
niu prasiveržusią kontrrevoliucinės dvasios manifestaciją, 
išprovokuotą visas padorumo ribas peržengusio revoliucio-
nierių įžūlumo ir jų paniekos Konstitucijai.) Kontrrevoliucinė 

nacionalinė Lietuvos valstybė sustiprino lietuvių tautos egzis-
tencinę padėtį jos istorinėje tėvynėje. Revoliucinė neoliberali 
Lietuvos valstybė šią padėtį susilpnino. Ne už tokią valstybę 
guldė galvas P. Lukšys, A. Juozapavičius, J. Bakanauskas.

Globalios neoliberalios sistemos krizės ir galbūt paskutinio 
nacionalinės kontrrevoliucijos bandymo akivaizdoje naudinga 
prisiminti šimto metų senumo įvykius, kuriuos vienas iš auto-
rių pavadino „Baltijos tragedija“3. Deja, tenka pripažinti, kad 
šios nacionalinės kontrrevoliucijos krikščioniškasis vektorius 
šiandien yra daug silpnesnis nei prieš šimtą metų ar F. Fran-
co ir A. Salazaro laikais. Pastaroji aplinkybė verčia nerimauti 
dėl to, kad žiauri „Baltijos tragedijos“ pamoka gali būti blogai 
išmokta ir nacionalinės kontrrevoliucijos jėgų politinė valia 
įpuls į tas pačias nuodėmes, apie kurias rašė I. Konoplinas ir 
kurios prieš šimtą metų leido bolševikams prie Petrogrado pa-
siekti pergalę, kuri, kaip nedviprasmiškai pareiškė V. Leninas 
laiške L. Trockiui, buvo jiems „velniškai svarbi“4.

Neoliberalios Lietuvos valstybės propagandininkai Vakarų 
nacionalinėms kontrrevoliucinėms jėgoms su pasimėgavimu 
prikiša prorusiškumą ir vaizduoja jas kaip „naudingus idio-
tus“, atliekančius V. Putino režimui naudingą darbą. Tačiau 
Europos nacionalinės kontrrevoliucinės jėgos ir turi būti pro-
rusiškos tiek, kiek Rusijoje yra gajus kontrrevoliucinis po-
tencialas. Beje, nacionalinės kontrrevoliucinės jėgos pačioje 
Rusijoje kaltina V. Putino režimą per dideliu kolaboravimu 
su neoliberalizmo ir neomarksizmo apkrėstais Vakarais, o 
Lietuvos neoliberalų ir „naujųjų kairiųjų“ solidarumas nea-
pykantoje V. Putino režimui tik išduoda jų revoliucinę an-
tikrikščionišką prigimtį. Tačiau jei neoliberalų ir „naujųjų 
kairiųjų“ politinė rusofobija yra jų revoliucinės ir antinaciona-
linės prigimties logiška išdava, Baltijos regiono „nacionalistų“ 
politinė rusofobija griauna bendrą nacionalinių kontrrevoliu-
cinių regiono jėgų frontą ir būtent juos – nacionalistus ruso-
fobus, o ne prorusiškus Europos nacionalistus – paverčia 
„naudingais idiotais“, atliekančiais globaliam neoliberaliam 
status quo naudingą darbą. Aišku, ir tos Rusijos nacionali-
nės kontrrevoliucinės jėgos, kurios yra apimtos nuodėmingo 
keršto troškimo Baltijos šalims už jų politinės rusofobijos 
nuodėmę (iš tikrųjų jos jau dabar kenčia Dievo bausmę ir 
kuo vėliau jos supras, jog jų demografinė degradacija yra to-
kia bausmė, tuo blogiau joms), griauna bendrą nacionalinių 
kontrrevoliucinių regiono jėgų frontą ir purena dirvą globa-
listams revoliucionieriams velniškai svarbiai pergalei. Rusiš-
kojo imperinio revanšizmo ir politinės rusofobijos nuodėmės 
minta iš to paties velniško lovio. 

Tačiau galutinė pergalė istorijos pabaigoje priklauso ne 
pirmajam revoliucionieriui velniui, o Dievui. Pasaulį po šios 
pergalės krikščionių Šventasis Raštas vaizduoja kaip „šven-
tąjį miestą, Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, 
žėrinčią Dievo šlove“ (Apr 21, 10–11), į kurią „bus sugabenti 
tautų lobiai ir brangenybės“ (Apr 21, 26). Kaip krikščionis ir 
lietuvis trokštu, kad lietuvių tauta išliktų istorijos dalyvė iki 
šios metafizinės kontrrevoliucijos triumfo. Ir nors revoliu-
cinės neoliberalios Lietuvos valstybės „sėkmės istorija“ yra 
lietuvių tautos stūmimo iš istorinės būties istorija, viliuosi, 
kad tai nėra paskutinė Lietuvos valstybingumo forma, ir dar 
įmanoma tokia Europos (ir konkrečiai Baltijos regiono) na-
cionalinių kontrrevoliucinių jėgų konfigūracija, kuri pašauks 
į istorinę būtį Lietuvos valstybę, už kurią sutiktų paaukoti 
gyvybę P. Lukšys, A. Juozapavičius, J. Bakanauskas. 

– ANDRIuS MARTINKuS –

1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 39, июнь–
декабрь 1919 г., Москва: Издательство политической 
литературы, 1970, с. 348. 
2 А. П. Гольдин, Наступление Западной Добровольческой 
армии на Ригу в октябре 1919 года: причины, цели 
и последствия, https://beloedelo-spb.livejournal.
com/117739.html 
3 Тen pat. 
4 Письмо Л. Д. Троцкому, https://leninism.su/works/99-v-i-
lenin-neizvestnye-dokumenty-1891-1922/3647-dokumenty-
1919-g-oktyabr-noyabr.html
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Virsmas
Tai buvo srutomis ir šlapimu atsiduodanti skylė, 

pavadinta tardymo izoliatoriumi. Tame pačiame 
cokoliniame aukšte buvo ir sulaikytųjų vienutės. 
Galėtumei pasakyti, tikra belangė: saulės spinduliai 
retai kada patekdavo vidun pro šykščius langelius.

Virš tardymo izoliatoriaus ir vienučių, pirmame 
aukšte, buvo įsikūrusi visa žandarmerija. Šalimais 
buvo ir teismo pastatas. Šių vietų negalėjai lyginti 
su ta duobe, kurioje laiką leisdavo laukiantys teis-
mo: teismo pastatas buvo gerai vėdinamas, švarus ir 
tvarkingas, kaip ir žandarmerija.

Atrodė, kad laukiantieji teismo proceso, dar ne-
pripažinti kaltais, neteko teisės į žmogišką būtį ir 
elementarią pagarbą. Tualetą čia pakeitė vienutėje 
stovintis išmatų kibiras, prausykla buvo atidaroma 
kartą per savaitę. Taip įtariamieji ir tarpo blusų, utė-
lių ir tarakonų karalystėje. Čia nebuvo valytojų, tik 
prižiūrėtojai, retai kada pasirodantys žandarai ir dar 
rečiau – advokatai. Niekas nenorėjo kelti kojos į tą 
prašvinkusią aplinką.

Ei, bet ar girdėjote karščiausią miestelio naujieną: peiliu 
bažnyčioje nudurtas pats kunigas!.. Niekas nieko nematė 
ir negirdėjo. Kunigą rado susmukusį klausykloje. Suim-
tasis ir vienintelis įtariamasis – miestelyje gerai žinomas 
kurčnebylys Ž. Kai viena miestelio moteris aptiko kunigą 
ir iškvietė žandarus, bažnyčioje rado tik Ž. Jis ramiai sau 
sėdėjo šalia altoriaus ir buku žvilgsniu žvelgė į tolį.

Nei daugiau liudininkų, nei nužudymo įrankio nebuvo 
rasta. Pats Ž. nieko pasakyti negalėjo, visiškai negalėjo 
apsiginti – neįgalus nuo pat vaikystės.

Ž. buvo sulaikytas, surakintas grandinėmis ir perkeltas 
į garsųjį žandarmerijos cokolinį aukštą. Iš jo mimikos at-
rodė, kad jis nenustebo čia patekęs; tai kėlė dar daugiau 
įtarimų. Tardytojai negalėjo jo normaliai apklausti, tad 
laukė sunkus teismo procesas.

„Kaip šventvagiška!“, „Amoralu!“ – girdėjosi miestelė-
nų šūksniai, kai Ž. buvo vedamas iš bažnyčios grandinė-
mis sukaustytomis kojomis. Ž. galėjo matyti tik miestelėnų 
įsiūtį, bet jiems atsakyti buvo per silpnas kaip kurčneby-
lys. Jis tegalėjo suvokti, kad įvyko kažkas labai negero, 
bet ar jis matė tame blogume savo kaltę – velniaižin.

Dauguma žmonių skubėjo apkaltinti Ž. nusikaltimo pa-
darymu, nors nebuvo jokių įrodymų, kad jis tikrai kaltas. 
Nepaisant to, Ž. buvo įmestas į vienutę ir pasmerktas ten 
pūti, kol prasidės teismo procesas.

Tuo tarpu teismo salėje (atskirame nuo žandarmerijos 
pastate) savo darbą dirbo teismo prižiūrėtoja T. Jai buvo 
pavesta atvesdinti įtariamąjį į teismo salę, jį ten saugoti 
ir galop nuvesti į teismo pastato kiemelį, ten jos laukė 
šarvuotas autobusiukas, vežantis nuteistus nusikaltėlius į 
kalėjimą. Tuo jos darbas ir baigdavosi.

Ji dirbo šį darbą apie dešimt metų, tad prisižiūrėjo teis-
mo posėdžių, kuriuose įtariamieji visaip bandė įrodyti sa-
vo nekaltumą: mintis apie ešafotą suminkštindavo net ir 
užkietėjusių nusikaltėlių širdis.

Kasdien T. vesdavo į šarvuotą autobusiuką nusikaltė-
lius, o nuteistuosius myriop parvesdavo į cokolinį aukštą 
žandarmerijos pastate, kur jie ir laukdavo savo greitai at-
eisiančio galo.

T. stengėsi emociškai atsiriboti nuo visų bylų ir tiesiog 
dirbti savo pilka kasdienybe papuoštą darbą. Taip pat nie-
kada neidavo žiūrėti kone miestelio švente virtusio giljo-
tinavimo. „Žmonės visiškai išsikraustė iš proto, nejaugi 
neturi ko daugiau veikti“, – mąstė T. Ji matydavo, kaip 
moterys vesdavosi vaikus rotušės link ir ten nekantriai 
laukdavo, kada nusiris kalinio galva ir taip jis išpirks sa-
vo nuodėmes.

Bet nejaugi mes nepersiimame ta nuodėme, kai pasmer-
kiame galvažudį myriop ir padarome iš mirties bausmės 
šventę. Juk galėtume būti bent kiek santūresni prieš mir-
tį, ją ir jos momentą spręsti palikdami dievams ar laikui. 

Tiesiog uždarydami nuteistąjį iki gyvos galvos kalėjiman 
ir leisdami jam ten nusigaluoti. Taip būtų bent kiek huma-
niškiau. Nejau mes taip nužmogėjome, kad mirtis mums 
nieko daugiau nebereiškia, kaip tik malonumą. Ar tai nėra 
amoralu ir šventvagiška?

Taigi, tame mažame Prancūzijos miestelyje nebuvo likę 
nieko šventa ir žmogiška, normalu, kad net ir kunigas čia 
gavo galą, tik neaišku, kokiomis aplinkybėmis. Normalu 
čia buvo ir tai, kad apkaltintas ir dar prieš teismo procesą 
minios nuteistas Ž. galavosi vienutėje cokoliniame aukšte.

Dauguma miestelėnų manė, jog Ž. tik apsimeta kurčneby-
liu, kad išvengtų bausmės, nors tokį jį miestelio žmonės 
matė nuo pat vaikystės. Gąsdino tik Ž. šaltumas atvesdi-
nus jį į vienutę. Jis tarytum tai nujautė, nujautė, kad bus 
sulaikytas, o gal matė kunigo žudiką, bet kodėl tuomet 
neatvedė nieko, kas galėtų aną sulaikyti nusikaltimo vie-
toje? Klausimų buvo daug, bet atsakymų iš Ž. negalėjai 
išpešti.

Taip vienutėje ir su tardytojais nusigalavęs Ž. pagaliau 
buvo ruošiamas teismo salei. Išaušus kaitriam vasaros ry-
tui Ž. laukė nežinia ko, niekas jam negalėjo nupasakoti 
visos procedūros, nes jis buvo kurčias it sliekas. Pagaliau 
atėjo T., atrakino vienutės grotas ir parodė Ž., kad šis iš-
tiestų rankas grandinėms uždėti. Ž. taip ir padarė. Kai jau 
buvo surakintas, T. jį išsivedė į lauką, kur šalimais stovė-
jo teismo pastatas. Ž. apakino seniai matyta saulė, jis ėjo 
kiemu iš lėto, kad leistų sau bent kiek sušilti nuo žvarbaus 
vienutės oro. Įkvėpė giliai, pajuto gaivumą, užpildančią 
kiekvieną jo kūno ląstelę.

T. atvedė Ž. prie laukujų teismo durų ir įvedė vidun. 
Teismo salė buvo pilnut pilnutėlė, visi miestelėnai norė-
jo pamatyti kunigo žudiką – be teismo miestelio žmonių 
nuteistą Ž.

Jam einant link teisiamųjų suolo girdėjosi nemalonūs ir 
pikti pavienių žmonių šūksniai. Teismas neturėjo ženklų 
kalbą mokančio asmens, bet tai jiems menkai terūpėjo, 
buvo svarbu kažką nuteisti, o už tokio svarbaus miestelio 
žmogaus kaip kunigas nužudymą laukė sunki bausmė.

Toliau vyko visiškas farsas: Ž. advokatas menkai te-
gelbėjo, jis tiesiog išmurmėjo, kad Ž., kaip kurčnebylys, 
galėjo neišgirsti kunigo šauksmo ar grumtynių su žudiku, 
bet jis galėjo viską matyti, matyti, kaip buvo vykdoma 
nuodėmė prieš nuodėmklausį. Kodėl, jei Ž. tikrasis žudi-
kas, jis nepabėgo iš nusikaltimo vietos?

„Jis pasidavė pats!“, „Jis suprato, kad įvykdė šventva-
gystę!“ – vieni per kitus teismo salėje šaukė miestelėnai.

Nužudymo įrankis taip ir nebuvo rastas, bet buvo rastas 
atpirkimo ožys. Jis ramiai sėdėjo ant teisiamųjų suolo ir 
laukė teismo proceso pabaigos, nelabai suprasdamas, kas 
vyksta aplinkui, ir kad gavo aukščiausią bausmę, suprato 
tik tada, kai teisėjas parodė į Ž. pirštu ir tuo pačiu pirštu 
perbraukė sau per gerklę.

Teismas buvo baigtas, visi patenkinti ir laimingi, 
miestelyje įvesta tvarka, teisingumas įvykdytas.

Visą šį procesą sau pačiai neįprastai akylai ste-
bėjo ir prižiūrėtoja T. Ji turėjo parvesti Ž. į coko-
linį aukštą, atgal į vienutę ir palikti ten trūnyti, kol 
nuriedės jo galva, o miestelėnai iš to pasidarys dar 
vieną šventę.

T. matė, kokia neteisybė buvo įvykdyta: Ž. – tik 
po kojomis nusikaltėliui pasitaikęs akmenukas ir 
kartu jo nuodėmės atpirkimo ožys. Bet ji negalėjo 
nieko pakeisti ar stoti ginti Ž., nes buvo paprasta 
prižiūrėtoja, o tokių nuomonės niekas neklauso. Ar 
tai ne amoralu?

Ž. dvi savaites išbuvo vienutėje žandarmerijos 
cokoliniame aukšte, pagaliau atėjo vienas žandaras 
ir parodė jam keltis, kartu durdamas į jį pirštu, o vė-
liau tuo pačiu pirštu perbraukdamas sau per gerklę. 
Ž. suprato, kad atėjo paskutinioji.

Prie rotušės, kur ant ešafoto stovėjo giljotina, bū-
riavosi žmonės, jų buvo kaip niekad daug. Aušo sekma-
dienis, mirties bausmė turėjo būti įvykdyta tuoj po mišių. 
T. šįkart nusprendė pasirodyti egzekucijoje, dar matė, 
kaip dvi kresnos moteriškės tempė savo vaikus iš bažny-
čios tiesiai prie giljotinos.

Miestelyje vyko mugė: aplink rotušę buvo įsikūrusios 
mažos amatininkų būdelės, galėjai nusipirkti alaus, vai-
kams pardavėjai siūlė saldainių ir keptų obuolių.

Pagaliau buvo atvesdintas ir Ž. – pagrindinė mugės 
žvaigždė. Jį pasitiko nepadorūs šūksniai, keiksmai ir 
spjūviai. Ž. nebeturėjo teisės net pasakyti savo paskutinį 
žodį, jis tik dūrė pirštu į skaisčią saulę, lyg laukiančią jo 
ateinant.

Galop, prieš pat gulant po aštriu it skustuvas peiliu, ne-
tyčia susitiko Ž. ir T. akys. T. galėjo matyti, koks apmau-
do kupinas buvo Ž. žvilgsnis. Žmogus žudomas be kaltės, 
jo gyvybė atiduodama ką tik iš mišių išėjusiai ir įsiutusiai 
miniai.

Kai krito Ž. galva, kilo didelės ovacijos, plojimai, nors 
prieš mirties bausmę miestelėnai klausėsi pamokslo apie 
draugystę ir brolybę. Visa tai regėjo ir T. Kai pagaliau 
liaudis gavo tai, ko norėjo, T. kažkas pasikeitė. Ji pa-
sišlykštėjo žmonija. Grįžusi namo dar ilgai nerado sau 
ramybės, tad susikrovė būtiniausius daiktus ir patraukė į 
gamtą, manydama, kad grynas oras praskaidrins mintis.

T. ėjo vieškeliu, toliau nuo miestelio, miško link, kaitri 
saulė kaitino jai veidą. Ji prisiminė, kaip Ž., vedamas kie-
mu teismo link, irgi mėgavosi saule. Jai ramybės nedavė 
klausimas, apie ką visą tą laiką galvojo Ž., ar jis susitaikė 
su savo lemtimi, ar tikrai buvo nekaltas. Bet to jau nieka-
dos neteks sužinoti.

Sulig kiekvienu žingsniu T. jautėsi vis geriau, gaivus 
oras smelkėsi į jos kūną, ji suprato, kad grįžti į miestelį ir 
dirbti prižiūrėtoja negalės. Ž. egzekucija kėlė jai šleikštu-
lį, akyse vis regėjo Ž. veidą.

T. buvo visai netoli miškelio esančioje pievoje, ten pa-
liko kuprinę su daiktais, vėliau batai jai pasidarė nepato-
gūs, tad nusispyrė juos ir ėjo basa, po kiek laiko nusimetė 
rūbus ir ėjo nuoga.

T. taip šlykštėjosi žmonija, kad ilgainiui iš jos padų 
ėmė dygti šaknys ir leistis į derlingą žemę. Rankos virto 
gausiai žaliuojančia lapija. Galop ji nebegalėjo paeiti ir 
virto pievoje žydinčia liepa, kuri suteikdavo pavėsį pra-
šalaičiams, o iš jos žiedų bitės rinko varvantį nektarą. O 
koks puikus žydinčios liepos kvapas! Sunku net nusakyti 
žodžiais.

Galbūt ne veltui Ž., stovėdamas ant ešafoto, dūrė pirštu 
į saulę. 

– JuSTINA TRILuPAITyTė –

Ramunės Pigagaitės nuotrauka


