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30 metų kartu!
„Šiaurės Atėnų“ gimimas iš Atgimimo dvasios
Prieš beveik dešimt metų rašydamas straipsnį tūkstantojo numerio proga („Tūkstantis „Šiaurės Atėnų“, 2010.
VIII.13), įsivaizdavau esant nuoseklų tęstinumą, leidžiamą
tą patį laikraštį, kuris prasidėjo 1990 m. Žinoma, buvo akivaizdu, kad kai kas pasikeitė (ne tik visi redakcijos darbuotojai), bet kai kas juk išliko. Išliko kai kas ir iki šiol, pvz.,
pirmo puslapio išvaizda ir koncepcija; bet laikraštis, regis,
nebe tas pats ir jau prieš dešimt metų buvo nebe tas pats.
Nesakau, kad dabar blogesnis arba geresnis, – apie tai
galima visaip svarstyti, bet svarbiausia, kad leidinys ir negalėjo išlikti toks pat – juk pasikeitė laikai: galima sakyti,
kad leidyba pradėta, kai Lietuva dar tik žengė į tą epochą,
kurioje dabar gyvena. Tada tai buvo epochinio lūžio laikraštis, ir tai negalėjo neatsispindėti jo turinyje. Po pusšimčio metų geležinės uždangos rūpėjo įsileisti iš vakarų
laisvai pučiančius vėjus – ir užsienio kultūros, ir lietuvių
išeivijos, ir, žinoma, kuo prasmingiau naudotis laisve kalbant apie esamą Lietuvos padėtį, t. p. praeitį ir ateitį.
Laimingas tai buvo metas – Atgimimo laikotarpis, kurio ribas galima apibrėžti, pavyzdžiui, taip: nuo 1988 m.
birželio (Sąjūdžio įkūrimo ir pirmojo masinio mitingo) iki
1991 m. rugpjūčio (galutinio išsivadavimo iš sovietinės
imperijos). Galiu suklysti, bet atrodo, kad taiklaus pavadinimo savaitraštis „Atgimimas“, įkurtas 1988 m. rugsėjį,
buvo pirmas visiškai legalus opozicinis (komunistų valdžiai) periodinis leidinys visoje to meto sovietų dominuojamoje Vidurio ir Rytų Europos erdvėje. Tai buvo politinis
savaitraštis, bet paskui pribrendo būtinybė turėti kultūrinį
analogą: nors, žinoma, „Literatūra ir menas“ buvo deramai atsinaujinęs, bet reikėjo ko nors iš esmės naujo, kitokio. Tai nebuvo pirmas naujas kultūros leidinys (jau ėjo
almanachas „Proskyna“, žurnalas „Krantai“ ir kiti), bet
„Šiaurės Atėnai“ pirmieji gimė kaip savaitinis laikraštis.
Pirmo numerio pirmame puslapyje balto ploto viduryje puikavosi „Šiaurės Atėnų“ manifestas, liudijantis, kad
anuometinį entuziazmą lydėjo patosas, bet teigta ir tai, kuo
mažai kas galėjo abejoti: „Šiandien mes tikime: […] kad
Europa neatskiriama nuo demokratijos, politinių ir pilietinių teisių, laisvo ir atsakingo žmogaus; kad Lietuva yra
pasirengusi grįžti į Europą.“ Manifeste minėtas Milašius
atsidūrė antro numerio pirmo puslapio antraštėje: „Oskaro
Milašiaus Lietuva“; o trečiame numeryje atsiskleidė „Mikalojaus Vorobjovo Vilnius“.
Nuo „Litmenio“ „Šiauratėnai“ (pavadinimas trumpinamas ir kitaip) skyrėsi tuo, kad Lietuvos kultūros aktualijos
čia nebuvo daug atspindimos, veikiau krypta į pamatinius
ir einamuosius svarstymus, apmąstymus, pokalbius, na
ir, žinoma, daug paveldo, to, kas sovietmečiu buvo viešai
nutylima arba iškraipoma. Vis dėlto kalbėta ir apie meno
įvykius: ketvirtame numeryje (II.28) per du puslapius pristatyta „Grupė 24“, šiuo metu taip pat mininti savo trisdešimtmetį. Šią publikaciją rengęs Alfonsas Andriuškevičius
ir vėliau „Šiauratėnus“ turtino gausiai bei įvairiai.
Pradžioje laikraštis turėjo tris lygiateisius vadovus: Arvydą Juozaitį, Saulių Stomą ir Saulių Šaltenį – tai juk irgi
buvo to laikotarpio nepraktiško entuziazmo ir nerealaus
solidarumo ženklas. Antro puslapio kairė pusė būdavo
skiriama redakciniams straipsniams – juos atskirai rašydavo trys vyr. redaktoriai (daugiausia apie politiką su
pafilosofavimais ir dideliais apibendrinimais), kartais net
visi trys į vieną numerį, ir iš pradžių nepasirašydavo, nors
iš stiliaus būdavo nesunku atspėti, kas kurio autorius. Dešimtame numeryje (IV.11) vienas iš tų straipsnių pasirodė
su parašu: tai buvo trumpas Juozaičio „Atsisveikinimas“.
Jis ir vėliau dar kurį laiką rengė pirmo puslapio publikacijas (daugiausia verstines).
Trečiame puslapyje dažnai būdavo Sauliaus Šaltenio interviu: per pirmus du mėnesius su Romualdu Granausku, Grigorijumi Kanovičiumi, Juozu Apučiu, Judita Vaičiūnaite.
Na ir, žinoma, pradžioje laikraštis buvo populiarus, kaip
niekada vėliau: 1990 m. pabaigoje dar laikėsi 31 tūkst. ti-

laimantas jonušys

ražas, metais vėliau apie 10 tūkst. Tad ir skaitytojų laiškų
priplūsdavo. Jiems skirta rubrika „Haid parkas“ smarkiau
sušurmuliavo po Romualdo Granausko prisipažinimo
bendradarbiavus su KGB ir atgailos, išsakytų vasario
16-osios vakare (Nr. 7, III.21). Po kelių savaičių, „Haid
parke“ nerimstant atgarsiams į šią išpažintį, įdėtas ir paties Granausko balandžio 12 d. laiškas, kuriame jis dėkojo
visiems už moralinę paramą: „negavau nė vieno pikto laiško, nebuvo nė vieno tūžmasties pilno skambučio.“ Čia pat
jis apgailestavo, kad Ričardas Pakalniškis, pažįstamas nuo
vaikystės, į jį patį nesikreipė, o parašė laišką redakcijai.
Šis piktas tekstas, smerkiantis Šaltenį už tokį paviešinimą, buvo publikuotas Nr. 10 (IV.11): „kam reikėjo blūdyti
tą Nepriklausomybės šventės vakarą ir net magnetofono
juostoje fiksuoti šitą palaidą maivymąsi?“
Gegužę pasitraukė ir Saulius Stoma, nes tapo „Lietuvos
aido“ vyr. redaktoriumi. Gegužės 30 d. pasirodė jau perpus
sumažėjęs (nuo 8 puslapių iki 4) „blokadinis numeris“,
kaip buvo skelbiama po logotipu, – reikalaudama atšaukti
Nepriklausomybės paskelbimą, Maskva įvedė Lietuvos
blokadą, ir visi laikraščiai suplonėjo; „Šiaurės Atėnams“
ši popieriaus dieta baigėsi tik lapkričio pradžioje, bet vėl
atsinaujino 1991 m. sausį po SSRS karinių veiksmų Lietuvoje.
Likusiam vieninteliam vyr. redaktoriui Sauliui Šalteniui
tautos labui darbuojantis parlamente, redakcijai reikėjo
pastiprinimo, ir nuo 1990 m. rugsėjo metrikoje buvo skelbiamas jo pavaduotojas Paulius Tolvaiša (t. y. Virginijus
Gasiliūnas). Be kita ko, jis rašė į rubriką „Knygos ir kt.“
(„knygos“ buvo ne žodis, o atverstos knygos paveikslėlis) – šį trumpą žanrą savaip tęsia kitur iki šiol. Pirmame
puslapyje gausėjo naujų originalių tekstų: spalį Vytautas
Kubilius klausė, „Ar išliks Rašytojų sąjunga“, o Karla
Gruodytė rašė apie „Feminizmą ir Lietuvą“.
Būta nemažai religinių publikacijų, bet ir tekstų apie
maištingą postmodernizmą, – vieniems leidinys atrodė
politiškai palinkęs į dešinę, kiti matė jame liberalizmo

vėjus (kitaip nei anuomet pradėjusiame eiti savaitraštyje
„Dienovidis“); ko gero, buvo nebloga pusiausvyra. 2000 m.
dešimtmečio proga pirmame puslapyje Gintaras Beresnevičius rašė: „Diapazonas toks, kokio negalėtų sutalpinti
joks kitas leidinys: nuo žydų iki senovės baltų, nuo dešinės iki kairės, nuo krikščioniškos teologijos iki naujųjų
pagonių…“
Tais pačiais dutūkstantaisiais redaktoriavimą iš Lino
Paulauskio perėmė Jūratė Visockaitė, ir čia norisi paminėti dar vieną savitą šiauratėnišką reiškinį, svarbią, tarkime,
antrojo kvėpavimo dalį – kūrybinę eseistiką. Šis žanras,
iki šiol vadinamas įvairiai, XXI a. pirmą dešimtmetį tapo
svariu indėliu į lietuvių literatūrą, ir būtent šiame leidinyje pamatus jam klojo Alfonsas Andriuškevičius, Gintaras
Beresnevičius, Sigitas Geda, Sigitas Parulskis (visi buvo
aktyvūs „Š. A.“ bendradarbiai, redakcijos nariai), Giedra
Radvilavičiūtė.
Man pačiam, sklaidančiam pirmų poros metų „Šiauratėnus“ (pirmųjų numerių poligrafijos kokybė jau tada atrodė
prasta, o dabar sakytumėm – pasibaisėtina), kai kas skendi
migloje, pro kurią praeities kontūrai tesišviečia vos atpažįstamai, o kai kas subjektyviai ryškiai spaudžia nostalgijos gyslelę. 1990.VIII.15 pirmame puslapyje Gustawo
Herlingo-Grudzińskio „Dienoraštis, rašytas naktį“ vilioja gal nebe tiek tekstu, kiek magišku (nors ir beviltiškai
prastos techninės kokybės) Neapolio įlankos panoraminiu
vaizdu. Dienoraščio fragmentus verčiau iš lenkų išeivių
žurnalo „Kultura“, kurį man skolindavo Egidijus Meilūnas (antrame puslapyje jo paties interviu su autoriumi,
paimtas Paryžiuje).
Neapolyje ilgai gyvenusio Herlingo-Grudzińskio Lietuvoje dabar niekas nežino, bet anuomet „Šiauratėnuose“
publikuota autorių, kurie tada buvo beveik arba visai nežinomi, o vėliau, kartais tik po dešimtmečių, pasirodė jų
knygų vertimai, pvz.: Vladimiras Nabokovas, Lawrence’as
Durrellas, Julianas Barnesas, Fernando Pessoa (proza),
Saša Sokolovas. Pastarąjį pristačiau 1991.VIII.21 straipsnyje „Žiaurioji ir švelnioji Rusija“, parašytame prieš pat
Rugpjūčio pučą.
Daug kas sudėta į rubriką „Gelmė“, ją sumanyta skirti trumpiems tekstams, daugiausia ištraukoms, linkstančioms prie poetinės ir (arba) giliamintiškos prozos. Ten
dominavo užsienio literatūros trupiniai, kai viso pyrago
Lietuva dar niekaip negalėjo apžioti. Kai kas tik ten ir liko, nors būtų puiku paskelbti, pvz., kokią Emilio Ciorano
knygą arba visą ne itin didelį Georgijaus Ivanovo „Atomo suirimą“ (mano paprašytas Sigitas Parulskis išvertė kelis fragmentus). O škotų rašytojo Iano Hendersono
(1991.V.22) versti nereikia, nes tokio nebuvo – jį (kartu su
trumpu tekstu) išgalvojau pats.
1990 m. pabaigoje redakcija iš „Vilties“ spaustuvės
persikėlė į Pylimo gatvę, priešais anuometinę studentų
polikliniką, ir tai buvo didžiausios turėtos patalpos, ten
laikraštį pradėta maketuoti kompiuteriu. 1995 m. išsikraustyta į „Lietuvos aido“ kiemo užkaborį (vienu metu
turėtas šio dienraščio savaitinio priedo statusas – savarankiškumo tai nevaržė, tik leido vėl padidinti tiražą). Su
kiemais buvo ir vėlesnės redakcijos patalpos – Šv. Ignoto
ir Mėsinių gatvėse.
Apie dabartines patalpas nebelabai ką galiu pasakyti –
lankiausi tik vieną kartą, ir tai valios pastangomis. Gyvenimas tapo internetinis, ir dabar akivaizdu, kad pradžioje
kur kas daugiau bendrauta tiesiogiai: darbas virdavo pačioje redakcijoje, o ne pasauliniame tinkle, autoriai atnešdavo straipsnius ir ten pat pasiimdavo honorarą, būta
geros bičiulystės, įdomių pasikalbėjimų, smagių pasisėdėjimų ir net paūžavimų.
Viskas anksčiau buvo geriau – bent taip atrodo pasenus
trisdešimčia metų.
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Nepyk, Greta, bet žmonės nusipelno gyventi geriau
Nors šio straipsnio autorė rūbus perka skudurynuose, šeštus metus naudoja tą patį telefoną ir mina dviratį kur tik įmanoma, ji yra įsitikinusi, kad septyniolikmetė švedų klimato
kaitos aktyvistė neatsižvelgia į kai ką svarbaus.
Nesupraskite klaidingai: Gretos Thunberg fenomenas
pasauliui šiandien yra reikalingas. Ji atkreipia dėmesį į tai,
kaip jaunoji karta išgyvena šiurpą keliančias klimato kaitos
prognozes. Ji, kaip teigia rašytojas ir žurnalistas Marijus
Gailius, moko pilietiškumo ir meta iššūkį intelektualinėje
erdvėje dominuojantiems pusamžiams elito vyrams. Ji yra
visiškai teisi, teigdama, kad klimato kaitai stabdyti reikalingos radikalios priemonės, tačiau yra šiek tiek trumparegiška
kalbėdama apie tų priemonių taikymą globaliu mastu.
Trumpai tariant, ekonominis augimas nėra kažkieno sugalvota pasaka (pastaba: Greta pasaka pavadino „amžiną
ekonominį augimą“), o būdas besivystančių pasaulio kraštų
gyventojams išlipti iš skurdo ir gyventi oriai. Koreliacija tarp
ekonominio augimo masto ir išmetamo anglies dvideginio
kiekio yra tvirta ir nieko čia nepadarysi. Greta yra teisi sakydama, kad išsivysčiusių šalių gyventojai galėtų ir susispausti.
Tačiau demonizuodama ekonominį augimą ji neatsižvelgia į
tai, kad besivystančių šalių visuomenėms jis reikalingas ne
naujiems „iPhone“ modeliams kurti ir maigyti, o švariam
vandeniui ir sanitarinėms sąlygoms užtikrinti, gyvenamųjų
pastatų kokybei gerinti, švietimo prieinamumui didinti, kūdikių ir vaikų mirtingumui mažinti, moterų padėčiai tobulinti
ir kitiems dalykams, be kurių oraus gyvenimo neįsivaizduotų nei Greta, nei daugelis kitų, kuriems pasisekė gimti šioje
planetos pusėje.

Šiek tiek kritiškai apie Gretą
Spauda yra linkusi G. Thunberg vaizduoti kaip „baltąją
gelbėtoją“. Kaluki Paulas Mutuku iš Kenijos, Leah Namugerwa iš Ugandos, Aditya Mukarji iš Indijos, Helena Gualinga iš Ekvadoro – tai keli vardai, kuriuos žiniasklaida įvardijo
kaip Gretos „sekėjus“ besivystančiame pasaulyje. Šie jauni
žmonės aktyvizmu pradėjo užsiimti anksčiau negu švedė, o
kai kurie jų, panašu, yra pasiekę apčiuopiamesnių rezultatų.

Pavyzdžiui, A. Mukarji įtikino Naujojo Delio restoranų ir
viešbučių savininkus nebenaudoti plastikinių šiaudelių. Tad
teigti, kad šie žmonės buvo įkvėpti Gretos, ne tik nėra tikslu –
tai yra įžeidimas.
G. Thunberg yra užaugusi pasaulyje, kuris sau gali leisti
galvoti apie aplinkos tausojimą. Klasikinis modelis ekonomikoje, aplinkos Kuznetso kreivė, rodo, kad tarp taršos ir
pajamų lygio šalyje egzistuojantis sąryšis atrodo kaip apversta raidė „U“. Iš pradžių nuolatos augančios pajamos šalyje generuoja didesnę taršą, tačiau pasiekus tam tikrą tašką
taršos lygis pradeda kristi. Taip nutinka todėl, kad visuomenė
pradeda taikyti brangesnes žaliąsias technologijas, joje vyksta kultūriniai, vertybiniai pokyčiai. Bet galbūt vertybės čia
niekuo dėtos, nes pasiekus tąjį stebuklingą tašką augančios
taršos kaštai tampa didesni negu sąmoningo jos mažinimo
kaštai. Šiuo požiūriu, norėdama tapti ekologiška, visuomenė
iš pradžių turi tapti turtinga.
Kartu su Jungtinėmis Tautomis G. Thunberg yra parašiusi
raginimą kelioms šalims, tarp jų ir Brazilijai, kuo greičiau
mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį. Ji remiasi 1989 m.
JT vaiko teisių konvencija. Ironiška, pagalvojus, kad sparčiai vystantis ekonomikai kūdikių mirtingumas (tenkantis 1
tūkst. gimimų) Brazilijoje nuo 1960 iki 2018 m. sumažėjo
nuo 127,4 iki 12,8. Tai ką, atėjo metas susispausti? Kažin –
ketvirtadalis Brazilijos gyventojų vis dar gyvena žemiau
skurdo ribos.

Ekonominis augimas kaip laisvės išraiška
Filosofė Martha Nussbaum ekonomikos vystymąsi laiko
būdu žmogui plėsti savo galimybes (angl. human capabilities
approach), o ekonomistas Amartya Senas jį vadina laisvės
išraiška (angl. development as freedom). Žmogaus laisvė ir
savirealizacija nėra apribotos, kai ji(s) negali įpirkti naujausio „iPhone“ modelio, jau turėdama(s) priešpaskutinės kartos
telefoną (modelių numerių nerašau tyčia, nes kol tekstas pasieks spaustuvę, žiū, vėl naujas atsiras). Tačiau žmogus tikrai
negalės realizuoti savo potencialo kasdien sukdamas galvą,
iš kur gauti švaraus vandens ir pakankamai maisto. Pirmuoju

atveju Greta yra teisi pasaulio lyderiams drėbdama how dare
you ir baksnodama į verslo korporacijų godumą. Tačiau antruoju ji viso labo skamba kaip pretenzinga poniutė. Atrodo,
kad mums reikalinga nauja aplinkos apsaugos etika, 2014 m.
portale „The New Republic“ rašė A. Senas. Straipsnyje dėstoma, kad kalbėdami apie klimato kaitą ir ekologiją negalime pamiršti, jog pasaulyje esama daugybės žmonių, kurie
vis dar negali užsitikrinti oraus ir kokybiško gyvenimo. Rūpindamiesi klimatu, privalome galvoti ir apie tai, kaip didinti
(švarios) energijos prieinamumą pasaulio vargingiausiems.

Pergudrauti Kuznetsą?
Aplinkos Kuznetso kreivės vis dėlto nereikėtų suprasti
kaip dėsnio ar panacėjos. Pastebėta, kad šalys, kuriose pajamos auga, ilgainiui nėra linkusios sumažinti vandens taršos lygio (Hemamala Hettige et al., „Industrial Pollution in
Economic Development: The Environmental Kuznets Curve
Revisited“, Journal of Developmental Economics, 2000, 62
(2), p. 445–476). Dar yra teigiama, kad šiais laikais vykstanti industrializacija yra kitokia, spartesnė, tad aplinkos
Kuznetso kreivė nėra pats tinkamiausias ryšio tarp pajamų ir
taršos lygio modelis. Pergudrauti Kuznetsą galima diegiant
žaliąsias technologijas iš karto, industrializacijos pradžioje,
tačiau klausimas, ar besivystančios šalys gali sau tą leisti.
Kad ir kokios šiurpinančios būtų mokslininkų prognozės
dėl kintančio klimato, ne visos visuomenės šiandien gali
sau leisti mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį. Drįsčiau teigti, kad to reikalauti iš jų nėra moralu – čia ir yra didžiausias tragizmas. Žinoma, teoriškai turtingos visuomenės
galėtų prisidėti prie aplinką tausojančių technologijų diegimo besivystančiose šalyse, bet kad jos pačios sutrikusios ir
nežino, ką daryti su savo pačių teršiančiomis industrijomis.
Tuo metu Gretos reikalavimai keisti ekonominį mąstymą vis
griežtėja, bet šiuo požiūriu ji galėtų būti geografiškai selektyvesnė.

– Marija Sajekaitė –

Memorabilia

Apie vieną išgelbėtą gyvybę

Mažytė nuotrauka, buvusi šeimos albume. Antrasis pasaulinis karas. Ne Lietuva šį kartą, kažkur dar toliau į rytus. Iš ten
vis rodydavo būrius vaikėzų su vienodomis vyriškomis kepurėmis. Kitoje nuotraukos pusėje vokiečių kalba paaiškinta,
kas čia vaizduojama. Stiefelputzer auf den Bahnhöfen. Datos
nėra. Atrodo, kad fotografas, greičiausiai kitas vermachto
kareivis, buvo gerai nusiteikęs. Jiems, matyt, dar sekasi kariauti, vis naujos geležinkelio stotys. Smaginosi medžiodami
egzotiškus svetimo krašto kadrus „prisiminimui“. Gal net
liepė vaikams pozuoti. Kadras tikrai pagautas. Abipus šauna

aklina traukinių siena iki pat horizonto. Šiaudai po kojomis.
Dangaus pleištas. Klupsčių, tarsi maldai parpuolusių berniukų figūrėlės.
Aišku, ne Aušvicas tai, ne geto baisybės, kad matant šiauštųsi plaukai. Tuodu nuskurę berniūkščiai uždarbiauja, prasimano duonos kąsnį. Tokia gatvės vaikų dalia. Tasai vaikšis
priekyje net su specialiu įtaisu batams blizginti. Profesionalas. Nors pats basas. Tačiau nereikia karo ir bado – mūsų
laikais Amerikos oro uostuose esu matęs, kaip darbuojasi
batų valytojai. Pasilipę ant pakylų, lyg prie altoriaus. Tradicijų galybė veikia. Ir visai nepigi jų paslauga. Arba štai
apspinta vaikigaliai automobilį, siūlosi nuplauti stiklus. Be
abejo, anas uniformuotas žaliūkas neturėtų leisti, kad vaikas pultų jam į kojas. Net jei už pinigus ar pusiau su šypsena. Bet vis tiek kariaujant batą atkišti geriau negu šautuvo
vamzdį.
Nusižiūrėjau tą nuotrauką dar dėl kitos priežasties. Vaikigalių pozos nuostabiai primena kojų mazgojimo sceną iš
Evangelijos pagal Joną. Kaip žinoma, ten Paskutinė vakarienė vyksta be duonos ir vyno. Vietoj to pasakojama, kaip
Jėzus, kryžiaus išvakarėse, nusivilkęs viršutinius drabužius
ir persijuosęs rankšluosčiu, ima plauti savo mokiniams kojas. Ne už kalnų dabar Velykos, per Didžiojo ketvirtadienio
pamaldas vėl bus iškilmingai atmenamas tas įvykis, kai kur
rengiamos jo liturginės inscenizacijos, pažodžiui kartojamas
Jėzaus vakarienės poelgis. Mokiniai buvo išsigandę, kad mokytojas klaupiasi prieš juos lyg vergas, mėgino protestuoti.
Jis paaiškino: tai pavyzdys, nes ir jūs turite mazgoti vienas
kitam kojas. Ir kad palaiminti visi, kurie taip darys.
Šiuo šventu paveikslu mėgstama apibendrinti visą Bažnyčios misiją, ypač prie dabartinio popiežiaus. Knygų knygos
prirašytos apie tai, kaip Viešpats žvelgia į žmogų ne iš aukšto, bet priešingai – nusileidęs žemyn, iš apačios, tarno akimis. Arba kaip pasiilgęs pasaulis nuolankiai tarnaujančių, o
ne viešpataujančių krikščionių. Pagaminti net ženkliukai su
kojas plaunančio Kristaus atvaizdu. Mačiau, mūsų diakonai
įsisega. Suprask: ir mes to paties raugo.
Taigi ant kelių parklupę, didžiausio nusižeminimo ir dieviškumo veiksmą primenantys stoties vaikai gal irgi turėtų
vesti prie evangelinių dalykų. Bet ar veda? Rodos, atvirkščiai – tas karo vaizdas, vaidmenų pasiskirstymas, fotografo
požiūris čia būtų labiau demonų padiktuoti nei Kristaus. Meilės ženklas apvirtęs aukštyn kojomis. Ir taip kartais nutinka.

Gal kalti batai? Biblijos tradicijoje, o paskui krikščioniškoje askezėje jie visada kėlė įtarimų. Atstovavo svetimam,
priešiškam galios ir prabangos pasauliui. Kaip ir raiteliai ar
arkliais kinkyti vežimai. Viduramžių vienuolijos, siekdamos
radikalių dvasinių permainų, pradėdavo nuo batų. Basakojai pranciškonai Žemaitijoje, atgimimo metų šaukliai. Mūsų
krašto martirologijoje yra ir pasakojimas, kaip du lenkai kunigai, paimti įkaitais ir sušaudyti, į egzekucijos vietą norėjo
eiti basomis.
Galima ir gražiai, švelniai apie batus ir jų nuvalymą. Gauti
dovanų batukus kažkada reiškė vaikui galimybę vaikščioti į
mokyklą. O kavalieriui – pasirodyti šokiuose prieš paneles.
Taigi meilės kalba, panaši į anos tolimos vakarienės pagrindinę temą. Kai buvau mažas, ne vieną rytą rasdavau prie durų savo batus dailiai nupucintus. Mamos ar senelės gerųjų
rankų darbas. Ir tą smetonišką žodį senelė būtinai pavartodavo. O mane paskui perauklėjo tarybinis vadovėlis. Išmokau
deklamuoti ir iki šiol atsimenu:
		
		
		
		

Aš vyrukas jau smarkus,
Mamai pasakysiu,
Kad nuo rytdienos batus
Pats nusivalysiu.

Bet išganymas šioje nuotraukoje pasirodo su kitais prisiminimais iš batų pasaulio. Kadaise Kauno miestui yra vadovavęs liurbis ir chamų chamas. Jam panižo kažkokia proga
pasisakyti Holokausto klausimu. Jei ne vokiečiai, teškia meras, šiandien Laisvės alėjoje aš turėčiau valyti žydams batus.
Žodžiu, į tą pusę, sovietiškai, iš tikrųjų, nieko originalaus.
Tačiau tada atsiliepė Tomas Šernas, reformatų kunigas, Nepriklausomybės mūšių kankinys. Maždaug taip: „Aš sutikčiau visą savo gyvenimą valyti vokiečiams batus mainais už
vieną išgelbėtą žydų vaiką.“
Ta frazė buvo plačiai cituojama, kai kunigas Šernas gavo
Tolerancijos žmogaus apdovanojimą. Bet čia jau kiti vandenys. O man dabar šios nuotraukos bėgių, vagonų ir dangaus
geometrijoje šmėkšteli kryžiaus pavidalas. Mintis apie čia
išgelbėtą gyvybę. Netrukus vokiečių ešelonai pasisuks atgal.
Dings noras juokauti, vokiška švara ir tvarka. Vis dėlto kažkuris iš vermachto kareivių, dalyvavusių batų valymo scenoje, turėjo likti gyvas, kad išsaugotų šią nuotrauką.
-js-
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Prieš ironiją
Dažnai sakoma, kad Rugsėjo 11-oji ir 2008 metų finansų krizė baigė ironijos dominavimo laikus JAV. Panašų
ironijos aukso amžių galime atrasti ir Lietuvoje. Logiškai
mąstant, toks laikas turėjo būti apie 2004-uosius, Lietuvai įstojus į ES ir pasiekus visus svarbiausius sau keltus
tikslus ankstyvojoje nepriklausomybėje. Pasakyti ką nors
tikslaus apie ironijos socioistoriją Lietuvoje sunku. Tam
tikra prasme aišku, kad ji tarytum iškart pasirodė ironiškai, tai yra visi jautėsi nuo jos pavargę ir ja persisotinę
dar tik ryškėjant jos eros kontūrams ir mūsų viešiesiems
gyvenimams persikeliant į socialinius tinklus.
Žvelgiant istoriškai ironija idėjų istorijoje pasirodo kaip
būdas vaduotis iš totalių ir vienareikšmių sistemų, uzurpuojančių tiesą. Taip ir suręsta ironijos praktika – sakant
viena, pasakyti kažką priešinga, bet pačiam to neištarti,
atsitraukti, išlikti saugiam. Jei ironija būtų tik tai, nebūtų
reikalo apie ją rašyti. Visgi žodis „ironija“ įgijo ir kitą,
daug platesnę, reikšmę: ironija, apie kurią kalba kultūros
teoretikai, nėra tiesiog kalbėjimo modusas, bet veikiau
santykio su pasauliu būdas. Šiuo požiūriu būti ironiškam
reiškia pajuokti bet kokią pretenziją į visa, kas „tikra“,
kaip į tai, kas naivu ar pavojinga. „Tikri jausmai“, „atviras
bendravimas“, „nuoširdi literatūra“, „pašaukimas“, „pasitikėjimas“ ironikams atrodo naivūs, o „ideologijos“, „tiesos žinojimas“, „įsitikinimas“ pavojingi. Kaip vienintelį
tikrą dalyką ironikas bando įtvirtinti patį ironijos šaltinį,
patį Aš, kuris yra ironiškas, bet niekada iki galo neįsipareigojęs kažkam kitam negu Aš ar pats ironijos veiksmas.
Tad, žvelgiant ontologiškai, ironikas patį save laiko universalybe, vertinančia pasaulį, kuris yra tik jam pasirodančios paskirybės. Iš to išplaukia, kad ironikais esame
ne tik tuomet, kai ką nors pašiepiame, bet ir tuomet, kai
bandome apsieiti be idėjų, įsipareigojimų ar orientyrų, bet
spręsdami kiekvieną kartą vis iš naujo kliaujamės, kaip
sakoma, sveiku protu. Kitaip tariant, kiekvieną kartą, kai

atsisakome vadovautis idėjomis ar kartu išgyventu laiku
tam, kad išlaikytume galią spręsti patiems, mes esame ironikai. Jei yra taip, tuomet ironija Lietuvoje yra išplitusi
kaip širdies ir kraujagyslių ligos.
Ironija yra atsitraukimas į save dėl nepasitikėjimo dalykais. Ir nors atrodo, kad ironija yra žaisminga ir kūrybiška, išties ji yra kūrybiškumo priešingybė. Taip yra dėl
to, kad kūrybiškumas iš esmės yra pasitikėjimas tuo, ką
kuri, tuo, kad tai, ką sukūrei, atlaikys žvilgsnius kitų ir
tiems kitiems kažką duos. Kita vertus, kūrybiškumo patirtis dažniausiai aprašoma kaip „pasinėrimas į darbą“,
„laiko nuojautos ir kontrolės praradimas“, trumpai tariant,
būtent savęs praradimas. Bet giliausia prasme kūrybiškumas neatsiejamas nuo buvimo pažeidžiamam. Šuniui ant
uodegos gali nueiti ir pats kūrybos procesas, bet labiausiai
pažeidžiamas esi, kai pristatai savo kūrinį kitiems. Ironija
savo ruožtu yra įsikibimas į savąjį Aš, kuris atsisako įsipareigojimo ir taip saugosi nuo buvimo pažeidžiamam. Visais
trimis lygmenimis ironija yra kūrybiškumo priešybė. Tad
nenuostabu, kad ironijos eroje dažnai kalbama apie kūrybiškumo krizę. Vietoj kūrybiškumo dažnu atveju gauname ironiją apie ironiją, ironiją, apie kurią neįmanoma
pasakyti, ar ji ironiška ir t. t.
Visgi, lemiamas argumentas prieš ironiją yra tas, kad kai
situacija tampa svarbi, į ironiją nebekreipiama dėmesio ir
ji nebetenka poveikio pasauliui. Ironikai mano, kad jie
parodo to, kas yra, absurdą ir nenuoseklumus. Bet galiai
ironija jau seniai neberūpi. Ironija yra komercializuota, ją
galima prenumeruoti. Kol ironiškai demaskuojame galią,
rengiame ironiškas akcijas ar feisbuke skandinamės ironiškuose pašnekesiuose apie visko blogumą, niekas nesikeičia. Pasaulis skrieja savo interesų orbita nekreipdamas
dėmesio į ironijos princus.
Ironikas šiuo požiūriu panašus į vieno iš Slavojaus Žižeko anekdotų personažą. Žižekas pasakoja seną rusišką

anekdotą apie valstiečių šeimą, kurią dulkėtame kelyje sustabdo tuo metu Rusiją valdžiusių mongolų raitelis. Raitelis praneša, kad jis išprievartaus valstiečio žmoną, o šis
turės laikyti jo kiaušinius, kad šie neapdulkėtų. Aktui įvykus ir mongolui tolstant, rusų valstietis ima džiaugsmingai
šokinėti ir juoktis. Jo verkianti žmona klausia: „Kas čia
juokingo, aš ką tik buvau žiauriai išprievartauta.“ – „Aš
jam atkeršijau, jo kiaušiniai visi pasidengę dulkėmis!“ –
atsako valstietis.
Ironikas yra kiaušinių dulkintojas par excellence.
Pastarieji metai parodė, kad visuomenė pradėjo ieškoti naujų būdų gyventi po saule ir ironijos amžius artėja
prie pabaigos. Mokytojų, medikų, ūkininkų ir universitetų
darbuotojų protestai yra neįmanomi be iš naujo atrandamo solidarumo ir buvimo pažeidžiamam. Įsipareigojusį
kalbėjimą ima praktikuoti vis daugiau žmonių. Šiandien
mūsų viešojoje erdvėje atsiranda vis daugiau apeliavimo į
nuoširdumą, pozicijos laikymąsi, bandymą grąžinti idėjas
ir net ideologijas. Manau, taip visų pirma yra todėl, kad
ironija mažai ką mums davė.
P. S. Bene ryškiausias konfliktas, įgaunantis vis naujų
formų, tebėra konfliktas tarp ironikų ir cinikų. Ciniškos
sąmonės skiriasi nuo ironiškųjų tuo, kad demaskuodamos
oficialią tiesą, kurią suvokia kaip netikrą, apgaulingą,
sumeluotą, jos priima kitą tiesą kaip pačią tikrovę. Ironikai, kaip jau minėta, laiko bet kokią tiesą rankos atstumu,
jiems pavojingas ir naivus atrodo pats manymas, kad kažkas turi pretenziją į tiesą. Ar ne tokia priešprieša apibrėžia
vytininkų, pro patrijų, medžių, lentų ir lentelių gynėjų poziciją bei ironiškas reakcijas į ją viešojoje erdvėje?

– Ruslanas Baranovas –

Taip gyvuoja atmintis
Mes prisimename, kad prosenelis dalyvavo šio pastato
statybose. Penkiasdešimt trečiaisiais pasibaigęs teroras
atitolo per saugų atstumą, o Chruščiovo slaptai pasakytos
kalbos nuotrupos jau keletą metų aidu sklido tarp ankštose virtuvėse susirinkusių vyrų. Jis pagaliau galėjo gauti padoresnį darbą, nes iki tol buvo ideologinis priešas.
Kai Vilnius dar buvo lenkiškas, prosenelis tarnavo caro
kariuomenėje, o pilietinio karo metu kovojo Piotro Vrangelio padalinyje prieš raudonarmiečius. Nors niekada
nėjo aukštų pareigų, paprasto leitenanto antpečių užteko
tam, kad į tris šeimos kartas būtų žvelgiama su panieka
ir nepasitikėjimu. Iki šiol niekam neaišku, kaip jis iš viso
sugebėjo išlikti gyvas. Savo kaltę dalinai atpirko Antrojo
pasaulinio karo metu prisidėjęs prie Baltarusijoje sabotažus rengiančių partizanų. Mes prisimename, kaip įprastai
vasarišką darbo dieną, kol aplinkui žemę kasė nuo prakaito blizgantys kūnai, jo teodolito lęšyje žaidė saulės zuikučiai. Kažkada seniai, dar prieš karą, Paryžiuje jis studijavo
geodezijos pagrindus, senatvėje juos pagaliau vėl galėjo
prisiminti. Tiek antpečiai, tiek teodolitas galiausiai tapo
šeimos relikvija. Nepaisant visų negandų, jis niekada
nebuvo linkęs skųstis likimu ir tiesiog bandė pramaitinti
šeimą ir išgyventi pats. Visiems mums ši istorija kėlė pasididžiavimą, ir dar ne kartą šio kalno papėdėje girdėsime
apie prosenelį, dalyvavusį šio pastato statybose.
Mes prisimename, kaip jo sūnus, mūsų senelis, dirbęs
stoties taksi parke, ramiomis naktimis atvažiuodavo čia
pavakarieniauti ir atsigerti beveik atšalusios arbatos. Jis
šalinosi daugelio taksi vairuotojų, su kuriais negalėjo rasti
bendros kalbos. Jam visada atrodė, kad padorus žmogus,
nebent jį iš vėžių išmuštų nekasdienė buitinė situacija,
niekada nesikeiks. Atsisėdęs ant baltos volgos kapoto ir
kramtydamas sumuštinius su dešra jis susimąstęs žvelgdavo į tolį. Nuo profsojuzo automobilių stovėjimo aikštelės ryškėjo naujai pastatytų gyvenamųjų rajonų kontūrai,
blankiai žadantys šviesesnį rytojų. Stebėdamas juos, senelis svajojo vieną dieną iš pavojingo Antokalio, kur prieš
vos keletą dešimtmečių pastatyti namai jau buvo pradėję
byrėti, persikelti į naują mikrorajoną. Labiausiai jis norė-

jo parūpinti geresnį gyvenimą savo paaugliui sūnui, mūsų
tėvui. Turbūt kaip ir aplinkui slampinėjančios jaunos poros, jis taip pat leis laiką ant šio kalno, nes tokią vėlyvą
valandą daugiau nelieka kur nueiti. Mes prisimename,
kaip galiausiai visus apmąstymus vainikuodavo nenuginčijama išvada, kad gyventi pagaliau tapo saugu ir gera. O
tada iš kultūrnamio išeidavo susivėlinęs biurokratas, likęs
padirbėti neapmokamų viršvalandžių. Abu susėsdavo į
mašiną, senelis išjungdavo geltonai šviečiantį šachmatinį
plafoną ir ramiai nuspaudęs greičio pedalą nukreipdavo
automobilį žemyn, į miegantį senojo Vilniaus centrą. Keletą akimirkų trunkančią nejaukią tylą jis visada nutraukdavo vis tais pačiais žodžiais: a znajete, moi otec strojil
dom profsojuzov...
Mes prisimename, kad jo sūnus, mūsų tėvas, čia pirmą
kartą paragavo markių ir laisvės skonio. Rūmuose buvo
rengiami pirmieji reivo tūsai. Apsilankymas tokiame vakarėlyje prilygo simboliniam išstojimui iš visada tvarkingai apsirengusių ir patikimai atrodančių pionierių gretų,
todėl dabar čia slampinėjančius jaunuolius mūsų senelis
vadino bezdelnikais ir tunijacais. O tėvas negalėjo nesilankyti naujai atsivėrusiose erdvėse. Mūsų kūnai iki šiol
prisimena, kaip greitai pradėjo daužytis širdis, kai jis
pirmą kartą išgirdo iš Vakarų atkeliavusią alternatyvią
elektroninę muziką. Tai buvo ne visur girdimas fufliakas
kaip „depešai“ ar „petšopai“ ir ne juos kopijuojantys rusai „Technologija“. Dabar jau buvo neįmanoma ignoruoti
pastarųjų pigiai skambančių sintezatorių ir kvailų dainų
žodžių: nažmi na knopku, polučeš rezultat. Čia jis sužinojo, kad popsas yra šūdas, o undergroundas veža. Kad tai,
ką jis įsideda į burną, yra ne narkotikai, o tik mindbenderiai. Čia jis taip pat susipažino su mūsų mama. Kelintame
tūse tai nutiko, mes jau negalime prisiminti, nes visi jie
susilydė į vieną spalvotą tripą. Atsiminimuose išliko tik
vienas patikimas faktas – jie momentaliai pajuto abipusę
simpatiją, nors mama ir sakė, kad tėvas iš pradžių jai kėlė nekalto ir nepatyrusio berniuko įspūdį. Nežinodamas,
kaip padaryti įspūdį, jis jai papasakojo apie mūsų prosenelį, dalyvavusį šio pastato statybose. Dėl abejotinų aplin-

kybių, kuriomis jie pirmą kartą susitiko, jie mums visada
meluodavo, jog susipažino kolūkyje per subotniką.
Mes prisimename, kaip aš, mano tėvo sūnus, čia švenčiau Naujuosius metus. Byrantys rūmai jau keletą metų
buvo apjuosti tvora, ir niekas tiksliai nežinojo, kokio likimo sulauks čia įsikūręs roko klubas „Metro“. Vieni kalbėjo
apie kapitalinį remontą, o kiti kartojo gandus, kad pastatas
bus nugriautas. Mano tėvas jau buvo palikęs šeimą, o aš,
kaip visada, gėriau tiek daug, kad negirdėjau paskutinių
grojančių grupių. Mes prisimename, kad merginą, su kuria tuo metu leisdavau dienas, bandė pakabinti čia taip pat
dažnai besilankantis skinas. Jis mandagiai paklausė jos,
kaip jai sekasi, o atsakiusi ji padarė tą patį. Jis suvapėjo
kažką apie tai, kad pastaruoju metu jam nelabai, nes neseniai muštynėse gavo plaktuku per galvą. Aš stovėjau šalia, tyliai siurbiau alų ir bandžiau ko nors neleptelėti savo
rusišku akcentu. Iki dvyliktos beveik niekas neišgyveno.
Koncertui pasibaigus, klube buvo paleista sena muzika,
atrodo, kažkas iš „petšopų“. Ant visų klube esančių sofų, suoliukų ir krėslų gulėjo nulūžusių metalistų ir rokerių
kūnai. Visose įmanomose pakampėse kažkas buvo privėmęs. Lauke paskutinėmis cigaretėmis dalinosi dar kol kas
pastovintys ant kojų. Nežinodamas, ką pasakyti merginai,
aš ištariau: šiaip man pochui, bet mano prosenelis statė šį
pastatą. Turbūt tuo metu svajojau, kad visada išliksiu toks
ciniškas, jaunas ir girtas.
Mes prisimename ir negalime pamiršti. Profsąjungų rūmų jau nebėra, bet mes vis tiek kažkodėl prisimename.
Karta po kartos mes prisimename. Ateityje taip prisimins
ir mano sūnus, o tada jo sūnus, o tada ir šio sūnus. Jie prisimins, kad kažkas čia mylėjo, nekentė arba tiesiog bandė
išgyventi. O tada ir patys pabandys mylėti, nekęsti ir išgyventi. Visi jie tai prisimins, kol galiausiai neliks kam
prisiminti.

– Vitalij Binevič –
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Žiemos musės
Žiemos musės – kas tai?
Netvirtai ropinėjančios musės. Musės, kurios nesprunka priartinus prie jų pirštą. Musės, kurios, atrodo, negali skristi – bet staiga pakyla. Kur dingsta jų vasarinis
maištingumas ir bjaurus vikrumas? Jų spalva dulsvai patamsėja, sparnuota jų krūtinė sudžiūva. Jų išpampęs nuo
nešvarių vidurių pilvas sulysta it suglamžytas popierėlis.
Sumenkusios, susigūžusios, mums net nepastebint jos rėplioja ant mūsų patalynės.
Žiemą ir pavasarį žmonės dažnai mato tokias muses.
Tai – žiemos musės. Dabar aš rašau apsakymą apie jas,
praeitą žiemą gyvenusias mano kambaryje.
1
Atėjus žiemai, pradėjau kaitintis saulėje. Karštųjų versmių viešbutėlis yra slėnyje, tad saulė čia šviečia neilgai.
Šešėliai dengia tarpukalnes iki vėlyvo ryto. Tik apie dešimtą valandą pro mano langą pagaliau pradeda lietis žėrinti
saulės šviesa, kurią lig tol gožė kalnai. Kai atvėręs langą
pažiūriu aukštyn, slėnio dangus pilnas žvilgančių taškų –
skraido sparvos ir vapsvos. Vienas po kito oru plaukia išpūsti it įtemptas lankas baltai švytintys voratinkliai. (Ant
tų voratinklių sėdi mažutėlės fėjos! Tai – voriukai. Jie taip
keliauja iš vienos slėnio pusės į kitą.) Vabzdžiai. Vabzdžiai. Nors jau prasidėjo žiema, jie tebeaudžia dangumi.
Saulės šviesa ima spalvinti visžalių ąžuolų viršūnes. Bemat nuo tų viršūnių ima kilti tarsi balti garai. Gal tai šerkšnas tirpsta? Gal jis ištirpęs garuoja? Ne, ir tai – vabzdžiai.
Sparnuotų vabzdžių spiečius it dulkių kamuolys. Dabar
juos apšvietė saulė.
Iki pusės nuogas stoviu prie atdaro lango ir žiūriu į slėnio dangų, it įlanka pilną gyvybės. Ir tada pasirodo jos. Jos
ateina nuo mano kambario lubų. Šešėlyje jos bejėgės, bet
vos nusileidusios į saulės atokaitą atsigauna lyg atgimusios. Jos šiurpiai tupia ant mano blauzdų ir pakelia savo
užpakalines kojeles it kasydamosi pažastis, trina priekines kojas vieną į kitą, o netrukus glebiai pakyla ir raizgiai skraido. Žiūrėdamas į jas skausmingai suprantu, kaip
joms patinka saulė. Jos tebūna linksmos tik atokaitoje. Be
to, kol lange būna šviesu, jos nė žingsnio nesitraukia iš
ten, kur krinta šviesa. Iki saulėlydžio jos šėlsta per kambarį keliaujančiame saulės apšviestame plote. Jos kažkodėl mėgdžioja mane, ligonį, ir niekada nebando skristi į
lauką, kur taip gyvai skraido sparvos ir vapsvos. Bet koks
ryžtas gyventi! Saulės šviesoje jos nepamiršta poruotis.
Jos, tikriausiai esančios visai netoli baigties!
Kaitindamasis saulėje kasdien matydavau jas šalia
savęs. Dėl to, kad man buvo truputį smalsu ir jaučiausi
joms kažkaip artimas, aš jų nemušiau. Taip pat nebuvo
ir vorų, kurie vasarą energingai medžioja muses. Galima
sakyti, kad joms nekėlė pavojaus jokie išoriniai priešai.
Bet kasdien viena ar dvi jų žūdavo. Ne dėl ko kita, kaip
dėl pieno butelių. Išgėręs pieną, palikdavau tuščią butelį
saulės atokaitoje. Ir kasdien būtinai atsirasdavo musių,
kurios, įropojusios į jį, nebegalėdavo išropoti. Pienuotos
jos lipdavo vidine butelio puse, bet pakeliui bejėgiškai
nukrisdavo. Aš kartais į jas žiūrėdavau ir kai tik pagalvodavau, kad musė jau tuoj kris, atrodydavo, ir musė pagalvodavo tą patį ir liaudavosi judėjusi. Ir, kaip visada,
nukrisdavo. Žiūrėti į tai tikrai nebuvo nežiauru. Bet tam
nuoboduly man nekildavo noro jų gelbėti. Kambarinė jas
išnešdavo lauk. Aš net neįstengdavau uždengti tų tuščių
butelių. Kitą dieną butelyje vėl būdavo musė ir vėl kartodavosi tas pats.
Jums prieš akis dabar tikriausiai iškyla musės ir vyras,
besikaitinantis saulėje. Rašydamas apie kaitinimąsi saulėje, parašysiu ir apie kitą dalyką: apie vyrą, kuris, kaitindamasis saulėje, jos nekenčia.
Aš ten buvau jau antra žiema. Aš buvau tarp tų kalnų
ne dėl to, kad man to norėjosi. Aš norėjau kuo greičiau
grįžti į miestą. Norėjau grįžti, bet jau antra žiema buvau
ten. Kad ir kiek laiko praėjo, manęs nepaliko mano nuovargis. Kaskart, kai galvodavau apie miestą, mano nuovargis piešdavo pilnas nevilties jo gatves. Tai niekada
nesikeitė. Diena, kurią iš pradžių planavau grįžti į miestą,
jau seniai praeityje, ir dabar jos nebeliko nė ženklo. Nors
ir kaitinausi saulėje – ne, ypač tada, kai kaitinausi saulėje, – tegalvojau, kaip nekenčiu saulės. Saulės, kuri manęs
tikriausiai neatgaivins. Ir kuri mane vilioja žavingomis
gyvomis iliuzijomis. Ak, mano saulė. Man ji kėlė irzulį it
kvaila meilė. Kailiniai mane slėgė it tramdomieji marškiniai. Lyg agonijoje kenčiantis beprotis aš aistringai norėjau juos suplėšyti ir išeiti į žvarbią laisvę, kuri tikriausiai
mane pražudytų.

Alasdair Gray. Rojus ir po jo. 1956

Iš tiesų taip jaučiausi dėl to, kad kaitinantis saulėje fiziškai keitėsi mano kūnas: juo gyviau tekėjo kraujas, ir dėl
to prarado jautrumą mano smegenys. Malonus jausmas,
kuris lengvina aštrų liūdesį, šildo ir džiugina širdį, tuo pat
metu yra sunkus ir nemalonus. Pasikaitinus saulėje, tas
nemalonus jausmas įveikia ligonį neapsakomu nihilistiniu
nuovargiu. Gal iš bjaurėjimosi tuo jausmu ir kilo mano
neapykanta.
Bet tą neapykantą taip pat formavo ir tai, kaip saulė keitė vaizdą man prieš akis.
Kai paskutinįkart buvau mieste, – tai buvo netrukus po
žiemos saulėgrįžio, – man buvo be galo sunku skirtis su
saulės šviesa, kas dieną nykstančia iš peizažo, matomo pro
mano langą. Su lyg rašalas išsiliejančiu apgailestavimu ir
irzuliu žiūrėdavau į ilgėjančius šešėlius. Genamas sielvartingo noro stebėti saulėlydį, paskubomis klaidžiodavau
gatvėmis, mėgindamas jį pamatyti. Dabar jau nebejaučiu
to ilgesio. Neneigiu saulėto peizažo simbolizuojamos laimės. Ta laimė dabar mane žeidžia. Aš jos nekenčiu.
Kitoje slėnio pusėje kalno šlaitą dengia kriptomerijų
giraitė. Žiūrėdamas į ją, visada jaučiau saulės spindulių
apgaulingumą. Dieną, saulės šviesoje, atrodo, kad tai –
tik netvarkingas medžių viršūnių sangrūdis. Bet po pietų, kai tą šviesą pakeičia dangaus atspindimi spinduliai,
atsiranda aiškus skirtumas tarp arčiau ir toliau esančių
medžių. Pasimato nepažeidžiamas karališkas kiekvieno
medžio orumas, jie stovi tankūs ir tylūs. Ir aš imu įsivaizduoti ten, tarp kriptomerijų viršūnių, esantį plotą, kurio
dienos metu nejausdavau. Slėnyje auga ir kiti visžaliai
medžiai – visžaliai ąžuolai, kaštainiai – bei vienas lapus
numetęs medis, ant nuogų šakų keliantis ryškiai raudonus vaisius. Ta spalva dienos metu atrodo pavargusi, lyg
baltai miltuota. Bet vakare ji aštri, šviežia, ir neįmanoma
nuo jos atitraukti akių. Iš esmės nėra taip, kad kiekvienas
daiktas turi sau būdingą spalvą. Tad nesakau, kad tai –
apgaulė. Bet tiesioginiai saulės spinduliai yra šališki: jie
išplėšia spalvą iš teisingos aplinkinių spalvų gradacijos.
Ir ne tik tai. Dar yra visiškas atspindys. Palyginus su saulės apšviestais paviršiais, šešėliai atrodo tarsi tamsa. Kokia drumzlina įvairovė. Visa tai sukuria saulės apšviestą
peizažą. Tai atpalaiduoja jausmus, bukina nervus, klaidina protą. Tai – jų simbolizuojama laimė. Tikriausiai šio
pasaulio laimė negali be to egzistuoti.
Aš, priešingai nei seniau, pradėjau laukti vakaro, kai
slėnis nugrimzta į vėsumą, kai didingai valdo tik trumpam tepasirodanti prieblanda. Kai nuo žemės paviršiaus
pasitraukia saulė, iš dangaus krintančiuose šviesos atspindžiuose ant kelio baltai žvilga balos. Nors toje šviesoje
žmogus nebūtinai laimingas, tas peizažas giedrino man
akis ir skaidrino širdį.
„Banali saulės šviesa! Dink kuo greičiau. Kiek meilės tu
beskirtum šiam peizažui, kiek begaivintum žiemos muses,
manęs tu neapmulkinsi. Man nusispjauti ant tavo garbintojų plenerininkų. Kai kitąkart susitiksiu su savo gydytoju, aš jam pasiskųsiu.“
Saulėje mano neapykanta auga. Bet koks ryžtas gyventi.
Saulės atokaitoje jos nesiliaudamos džiaugiasi. Net patekusios į butelį jos nesustodamos lipa viršun ir krinta, lipa
ir krinta.

Netrukus saulė ima blankti. Ji slepiasi už aukštų kaštainių. Tiesioginiai saulės spinduliai menksta ir abejingai
išsisklaido. Ir musių, ir mano blauzdų šešėliams tai suteikia paslaptingo ryškumo. Aš apsivelku žieminiu kimono
ir uždarau langą.
Po pietų skaitydavau. Jos ir vėl nesitraukdavo nuo manęs. Jos lįsdavo prie mano skaitomos knygos ir patekdavo
tarp verčiamų lapų. Jos buvo tokios lėtos. Ir ne tik lėtos –
po plonyčiu knygos lapu jos apvirsdavo aukštyn kojomis
ir spurdėdavo tarsi patekusios po rąstu. Man nesinorėjo jų
užmušti. Tad tokiais momentais ir ypač kai valgydavau,
man kaip tik trukdydavo jų silpnumas. Kai jos mėgindavo
tūpti ant mano maisto, turėdavau kuo lėčiau judinti valgomąsias lazdeles jas baidydamas. Kitaip kildavo pavojus,
kad šlykščiai sutraiškysiu jas lazdelių galiukais. Bet vis
tiek kai kurios musės, atsitrenkusios į lazdeles, įkrisdavo
į sriubą.
Galiausiai matydavau jas naktį, guldamas į lovą. Jos visos tupėdavo ant lubų. Atrodydavo negyvos, prilipusios
prie lubų ir sustingusios. Galvojant apie tai, kaip tos menkos musės dūko saulės šviesoje, atrodydavo, kad tai būta
nugaišusių ir paskui atsigavusių musių linksminimosi.
Kartais musės pastimpa ir, po keleto dienų sudžiūvus jų
viduriams, voliojasi dulkėse – atrodė, kad tai tokios musės buvo atgimusios ir kaip niekur nieko skraidė. Žiūrint
į jas, nebuvo keista įsivaizduoti, kad tokie dalykai iš tiesų
kartais atsitinka. Bet dabar jos nejudėdamos tupi ant lubų.
Atrodo, kad jos tikrai nebegyvos.
Kai prieš miegą iš lovos žiūrėdavau į jas it į kokią haliucinaciją, į mano krūtinę skverbdavosi nakties vienatvė.
Kartais būdavau vienintelis svečias tame nykaus žiemos
slėnio viešbutyje. Visuose kambariuose užgesinta šviesa.
Kuo vėlesnė valanda, tuo stipresnis jausmas, kad esu apsistojęs griuvėsiuose. Toje vienišoje vizijoje bauginamai
aiškiai matau vieną vaizdą. Tai – nakties gilumoje jūra
kvepianti vonia, kupina skaidraus karšto vandens. Ta vizija dar labiau sustiprina jausmą, kad esu griuvėsiuose. Taip
jaučiuosi vėlai naktį, stebėdamas jas, tupinčias ant lubų.
Širdis skleidžiasi į naktį. Vienintelis kambarys, kuriame
kažkas budi, – mano kambarys. Grįžtu į vienatvę, į kambarį, kuriame jos tupi ant lubų nejudėdamos, tarsi negyvos.
Krosnelėje silpsta ugnis, ir aprasojęs lango stiklas viršuje ima džiūti. Aš matau, kaip ten randasi melancholiški
raštai, panašūs į žuvų ikrus. Pirmą žiemą nuo lango garuojanti rasa nepastebimai sukūrė tuos raštus. Nišos kampe stovi keletas apdulkusių tuščių vaistų buteliukų. Koks
nuobodulys, koks neryžtingumas. Galbūt dėl mano depresijos čia gyvena žiemos musės – kituose kambariuose jų
tikriausiai nėra. Kada gi pagaliau tai baigsis?
Kai galvodavau apie tokius dalykus, mane visada kankindavo nemiga. Negalėdamas užmigti įsivaizduoju karinio laivo išvykimo ceremoniją. Paskui galvoju apie Oguros
kalno šimto poetų šimtą eilių – prisimenu eilėraštį po eilėraščio ir galvoju apie jų reikšmę. Galiausiai įsivaizduoju
kuo žiauresnius savižudybės būdus, tomis viena po kitos
plaukiančiomis mintimis kviesdamas miegą. Tuščiame
slėnyje esančio viešbučio kambaryje. Kambaryje, ant kurio lubų prilipusios tupi jos, nejudėdamos, tarsi negyvos.
2
Tą dieną buvo saulėta ir šilta. Po pietų nuėjau į kaimo
paštą išsiųsti laiško. Aš pavargau. Kai grįždamas leidausi į
slėnį, iki mano viešbutėlio reikėjo eiti dar keletą kvartalų,
ir man tai buvo pernelyg sunku. Pro šalį kaip tik važiavo
keleivinis autobusas. Jį pamatęs staiga pakėliau ranką. Ir
ėmiau ir įlipau į jį.
Tas autobusas kai kuriomis savo ypatybėmis skyrėsi
nuo kitų to kaimo gatvėmis riedančių savo brolių. Visų
po jo stogu tamsoje sėdinčių keleivių akys buvo vienodai
nukreiptos pirmyn, o ant jo purvasaugio ir laiptelių buvo
kalnai kanapinėmis virvėmis pririštų ryšulių – iš tam tikro
jo išdidumo buvo aišku kaip dieną, kad jis dabar aukštyn
žemyn keliaus 11 ri* kalnų perėjomis link uosto pusiasalio pietinėje pusėje. Tai į tokį autobusą aš įlipau. Koks
netinkamas aš keleivis. Aš tesu žmogus, kuris, nuėjęs iki
kaimo pašto, pavargo.
Saulė jau leidosi. Apie nieką negalvojau. Tebuvo malonus autobuso svyravimas, lengvinantis mano nuovargį.
Buvo tas dienos metas, kai kaimo žmonės grįžta iš kalnų su
nešuliais ant nugaros, ir kai jie traukėsi autobusui iš kelio,
Nukelta į p. 15 ►
* Ri – Japonijos tradicinis ilgio matavimo vienetas, apie 3,9
km (vert.).
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Knygų mylėtojai
Knygos kolekcionavimo objektu tapo vos pasirodžiusios.
Viena iš reikšmingiausių kolekcijų – daugiau kaip 400 ritinių – senovės Graikijoje buvo laikoma Aristotelio kolekcija,
filosofo, kuris, Strabono tikinimu, „pirmasis pradėjo rinkti
knygas ir išmokė Egipto valdovus susidaryti biblioteką“. Vis
dėlto Graikijoje kolekcionavimas buvo labiau viešas reikalas – jei ne šventykla ar akropolis, tai atvira biblioteka. O
štai romėnai jau stengėsi rinkti privačias kolekcijas. Pasiturintys patricijai vaikėsi retų originalų ir ištaigingai įformintų
sąrašų.
Aistringo kolekcininko reputaciją turėjo Ciceronas; skaitymą jis vadino „bendravimu su mūzomis“ ir turėjo bent tris
asmenines bibliotekas: Romoje, Tuskule ir Ancijuje. Vieną iš
turtingiausių antikos laikų kolekcijų – per 20 tūkstančių ritinių – turėjo Titas Pomponijus Atikas, Cicerono draugas ir jo
bibliotekos padėjėjas. Gausiu knygų rinkiniu garsėjo ir kitas
Cicerono draugas, mokslininkas ir rašytojas Markas Terencijus Varonas, Cezario pavedimu suformavęs pirmąją viešąją
graikų ir lotynų biblioteką.
Antikinis knygų rinkimas fiksuotas dviem – floristinėmis ir erotinėmis – metaforomis. Privačias bibliotekas buvo madinga įrengti soduose, todėl kolekcininkai lyginti su
uoliais sodininkais. „Jei šalia bibliotekos yra sodas, nieko
netrūks“, – tvirtino Ciceronas. Knygų rinkiniai graikų ir
romėnų poezijoje lyginti su nuostabiu gėlynu. Šį įvaizdį atspindi ir florilegijos – pamokomų tekstų rinkiniai (lot.
florilegus – „renkantis gėlių nektarą“; tai lotyniškas graikiškos „antologijos“ atitikmuo). Antikos laikų kolekcininkas
išsiskyrė estetiniu bibliotekos apipavidalinimu ir, kitaip nei
viešuose skaitymuose – recitacijose, bendravimu su knyga
vienumoje, dėl ko panėšėjo į meilužį, o jo manipuliacijos su
knyga – į intymias glamones. Žymusis Horacijaus eilėraštis
„Savo knygai“: „...o tu žinai, kaip aš pats, tavo mylimasis,
kai įsibosti, gniauždamas tave užverčiu.“
Bet jau antikoje drauge su tikrais knygų brangintojais randasi formalių kolekcininkų, kuriems knygos tebuvo interjero
dekoro elementas ir turto bei statuso demonstravimo priemonė. „Kaip galima atleisti žmogui, kuris prisiperka brangaus
medžio knygų spintų ir, prigrūdęs jas nežinomų ir nieko vertų rašeivų veikalų, vaikšto tarp tūkstančių knygų žiovaudamas?“ – rūstauja Seneka viename iš laiškų Lucilijui.
Toks pat demaskuojamasis patosas ir Lukiano satyroje
„Nemokšai, pirkusiam daug knygų“: „Manaisi stropiai pirkdamas pačias geriausias knygas pagarsėsiąs kaip žmogus, šį
tą nutuokiantis apie mokslą. Bet kaip tik atvirkščiai: tie pirkiniai tik atskleidžia tavo neišprusimą.“ Literatūrinis parodomojo kolekcininko paveikslas – Petronijaus „Satyrikone“:
praturtėjęs atleistinis Trimalchijonas turi graikišką ir lotynišką bibliotekas, jomis giriasi, namų sienas piešdinasi Homero
scenomis, bet nieko neskaito.
Plintant krikščionybei, knygas rinko ištisi vienuolių ordinai; ypatingu kolekcininkų uolumu pasižymėjo benediktinai.
Vienuolių bendruomenėje paprastai būta knygų saugotojo
(kai kada jį, kaip ir bažnytinio choro regentą, vadindavo
kantoriumi), jis vedė dvasinių knygų apskaitą ir turėjo jas
žinoti visas iki vienos. Plintant raštingumui plėtojosi ir pasaulietinis kolekcionavimas, privačios kolekcijos daugiausia
pildomos senoviniais rankraščiais. Knygų rinkikai vis geriau
išmano technines bibliofilijos subtilybes: juos jau domina rašomosios medžiagos ypatybės ir perrašinėtojų braižas, iliuminacijų (iliustracijų) stilius ir rašalo sudėtis.
Nuo viduramžių knygų kolekcionavimo srityje lyderiavo
Prancūzija. Tarp aukštakilmių bibliofilų išsiskyrė Liudvikas
IX Šventasis, Karolis V Išmintingasis, Pilypas II Drąsusis,
Beri kunigaikštis Jonas; šventikas, mokslininkas ir poetas
Richardʼas de Fournivalis, traktato „Biblionomija“ autorius.
Iš anglų negalima nepaminėti vyskupo Richardo de Bury,
garsiojo [knygų rinkimo, saugojimo ir išdėstymo vadovo]
„Filobiblono“ autoriaus. Knygų kolekcionavimo istorijoje pasitaikydavo ir kuriozų, kaip, tarkim, Karolio Didžiojo
atveju: karalius entuziastingai rinko knygas, tačiau, pasak
frankų istoriko Einhardo, neišmoko rašyti. Nemaža istorikų
teigia Karolį net nesugebėjus padoriai skaityti.
Vėlyvaisiais viduramžiais knyga tampa asmeninio prestižo, statuso atributu. Save gerbiantis biurgeris stengdavosi
įsigyti bent „Valandų liturgiją“ [brevijorių] – ši knyga laikyta
pelninga investicija ir buvo tradicinė vestuvių dovana. Dėl
knygų pamišusio, bet bukagalvio knygų mėgėjo paveikslą
galima aptikti satyrinėje [vokiečiakalbio] Sebastiano Branto sukurtoje poemoje „Kvailių laivas“ (Das Narrenschiff,
1494).
Remdamasis Branto kvailių tipologija [šveicarų ir prancūzų teologas, kunigas] Johannas Geileris von Kaysersbergas
sukūrė žymųjį sekmadieninių pamokslų ciklą, pradėtą 1509 m.
Pirmajame pamoksle buvo aptartos septynios knygių kvailių (vok. Büchernarr) rūšys, iš kurių trys apibūdina kolekcininkus. Vien iš tuštybės renkantysis knygas lyginamas su
vergvaldžiu. Skrupulingai knygas kolekcionuojantis, bet jų
neskaitantis kvailys primena beprotį bėgūną, besistengiantį

apžiūrėti visas miesto iškabas. Kvailys, tik kaupiantis prabangias knygas, vadinamas „išminties skriaudiku“.
Žodis „filobiblas“ (pažodžiui – „mylintis knygas“) aptinkamas dar senovės graikų rašytiniuose paminkluose, o bibliofilo sąvoka įsigali nuo XVII a. Iš pradžių taip įvardijami
retų knygų kolekcininkai, ir tik baigiantis XIX a. bibliofilais
imami vadinti apskritai knygų žinovai ir kolekcininkai. Pernelyg azartiški, nepasotinami ar neišrankūs kolekcininkai gavo paniekinamą „bibliofagų“ (gr. phagein – ėsti, ryti) vardą,
ironiškai pravardžiuojami knygų utėlėmis (angl. bookworm,
vok. Der Bücherwurm). Čia jau iškyla valgio metafora, žyminti itin ploną liniją, skiriančią normą ir patologiją, gurmaniškumą ir apsirijimą.
XIX–XX a. sandūroje atsiranda dar vienas apibūdinimas –
biblioskopas (gr. skopein – žiūrėti, stebėti), pasiūlytas prancūzų leidėjo Louis Octaveʼo Uzanneʼo. „Biblioskopas – ne
egzaltuotas įsimylėjėlis, o pašalinis abejingas keliautojas, – aiškina Uzanneʼas. – Jis apžiūrinėja, glosto, uostinėja
ir grabinėja knygas, kurių niekada neskaitys.“ Drauge randasi nenormatyvinių, iškreiptų elgsenos su knygomis formų
apibrėžimų.

Carl Spitzweg. Knygų utėlė. 1950

Bibliomanija (nauj. gr. „aistra knygoms“) – beprasmis ir
betikslis knygų rinkimas; fetišizmui prilygstantis susižavėjimas knygomis.
Bibliopatija (gr. pathos – „kančios“) – bendras skausmingos priklausomybės nuo knygų pavadinimas.
Bibliolatrija (gr. latreno – „tarnauju“) – dieviškųjų knygų
garbinimas (pirm. r.); prietaringas knygų garbstymas, priskyrimas joms stebuklingų savybių (perk. r.).
Bibliotafija (gr. tapho – „slepiu, laidoju“) – absurdiška
bibliofilijos atmaina, nenoras kitiems duoti savo kolekcijos
knygų.
Išpopuliarėja knygų imitacijos ir knygų pomėgio mėgdžiojimo mada. XVII a. leidiniuose viename iš tuščių puslapių
būdavo vertikaliai išspausdinamas knygos pavadinimas –
išsikirptas žymuo klijuotas ant tuščio viršelio nugarėlės.
Vėliau vad. Faux Book stilius (angl. „dirbtinė knyga“) davė
pradžią ištisai pramonei knygų muliažų, bibliotekas imituojančių špalerių [gobelenų ir apmušalų], dirbtinių knygų viršelių, netikrų židinių su juose „liepsnojančiomis“ knygomis.
Kaip ir antikoje, tokią praktiką smerkė išsilavinusioji visuomenės dalis. [...]
Būdavo, kad kolekcionavimas išvirsdavo vandalizmu.
XVIII a. Paryžiuje būta barbariško papročio knygų iliustracijas klijuoti ant kambario sienų, širmų, židinių ekranų. Biblio-

filai casseurs (pranc. „naikintojai“) rinko knygų viršelius,
titulinius puslapius, graviūras ir klijavo juos į namudinius albumus. „Be kita ko, nekreipta dėmesio nei į dailininkus, nei į
mokyklą, o išplėštieji lapai kolekcininko klijuoti jų įsigijimo
tvarka“, – aiškina vokiečių menotyrininkas Josephas Eduardas Wessely knygoje „Apie graviūrų atpažinimą ir rinkimą.
Vadovas mėgėjams“ (1874). [...]
Garsus Londono bibliofilas Jamesas Grangeris (1723–
1776) įvedė madą kolekcininkams savo nuožiūra rinktis graviūras knygoms iliustruoti. Tais laikais knygos dažnai leistos
neįrištos, tad jas galėta „komplektuoti“ rankiniu būdu. Šiai
praktikai prilipo greindžerizmo pavadinimas, jos gerbėjai
vadinti „juodais ir baltais“ žmonėmis, mat vyrauta vienspalvių graviūrų.
Žinomas anglų bibliografas Thomas Dibdinas knygoje
„Bibliomanija, arba Knygos beprotybė“ (1809) išskyrė dar
vieną tipą kolekcininkų – tų, kurie knygas „papildydavo“ savo ranka rašytų lapų intarpais, prierašais ant pačios knygos
lapų arba „į viena sujungdavo (naudodami žirkles ar perrašus) skirtingų veikalų lapus ar pastraipas, vienaip ar kitaip
susijusias su aptariamu asmeniu ar daiktu“.
Daugelis privačių kolekcijų apskritai buvo sudarinėjamos
neatsižvelgiant į turinį. Knyga domino būtent kaip daiktas,
todėl į pirmą vietą keltas artefakto retumo veiksnys – panašiai ir brokuoti pašto ženklai vertinami labiau už „normalius“. Vieni knygų mėgėjai rinko brokuotus egzempliorius,
kiti ieškojo juodraštinių, bandomųjų atspaudų, treti medžiojo
unikalius, t. y. vienetinius, leidinio egzempliorius. Prancūzai
tokius kolekcininkus vadino curieux – „smalsuoliais knygų
medžiotojais“. Čia medžioklės ir valgio metaforos susipina,
juk medžiotojo laimikis – tai ir penas ant pietų stalo. Šitoks
yra misteris Bofinas, „auksinis šiukšlininkas“ iš Dickenso
romano „Mūsų bendras draugas“, rinkęs knygas vien tik apie
šykštuolius.
[...]
Be vandališko ir keistuoliško, būta ir patologinio, liguisto kolekcionavimo. Nevisaprotis fanatikas Antoineʼas
Boulardʼas (1754–1825), surinkęs Paryžiuje didžiausią privačią biblioteką, aibę savo butų pavertė knygų sandėliais.
Anot legendos, Boulard’as užpildė knygomis bene aštuonis
namus, iš tomų statydamas tvirtoves, pilis, aikštes ir ištisas
gatves.
O štai baisesnis atvejis – klinikos ir kriminalo susiliejimas.
1813 m. Leipcige buvo nužudyta ir apiplėšta turtinga našlė.
Piktadarys, kaip paaiškėjo, – kas būtų pagalvojęs! – Saksonijos pastorius Johannas Georgas Tinius, pametęs galvą dėl
knygų. Turėtų 40 tūkstančių tomų ir įsigytos garsios teologo
Johanno Augusto Nesselio bibliotekos jam buvo negana – Tinius daryti nusikaltimą ryžosi, norėdamas gauti pinigų savo
kolekcijai papildyti. Įtaigus ir žmogžudystės įrankis – plaktukas knygų spintos lentynoms taisyti. Rasdavosi ir itin ekstravagantiškų bibliomanų, kurių interesai prasiskverbdavo į
draudžiamų dalykų sritį. Nuo XVII a. išplito praktika gaminti ir rinkti knygų viršelius iš žmogaus odos. O pavadinimas
koks mielas – antropoderminis viršelis: iškart ir nesusigaudysi, iš ko jis padarytas. Tokių knygų – daugiausia anatomijos
veikalų ir baudžiamųjų bylų rinkinių – „medžiagai“ naudoti
mirtimi nubaustų nusikaltėlių, mokslo tikslams pasiaukojusių anatomų, iš nakvynės namų grobiamų valkatų ir laidotuvėms lėšų nepalikusių vargetų kūnai. Kaip jums, pavyzdžiui,
[prancūzų rašytojo ir vertėjo] Mercier de Compiègne’o
(1763–1800) traktatas „Pagiriamasis žodis moters krūtims“
(Éloge du sein des femmes), įvilktas į atitinkamos kūno dalies odą? Ant jo viršelio, liudininkų tvirtinimu, aiškiai matomas spenelis – dėl didesnio tikrumo.
Ilgainiui bibliomanai sulaukia vis daugiau rašytojų ir menininkų dėmesio. Entuziastingiems knygiams skirtas žymus
[vokiečių tapytojo] Carlo Spitzwego paveikslų ciklas. Kiek
karikatūriški, bet kruopščiai nutapyti, jie perteikia nuo tikro
gyvenimo atitrūkusio intelektualo atsiskyrėlio idėją. Vergišką priklausomybę nuo bibliotekų novelėje „Bibliomanas“
vaizduoja [prancūzų rašytojas, bibliotekininkas] Charles’is
Nodier ir Gustaveʼas Flaubertʼas ankstyvajame savo apsakyme „Bibliomanija“. Kito amžiaus knygžmogiai maniakai – Hermanno Hessės alegorijoje „Knygos žmogus“,
Stefano Zweigo apsakyme „Mendelis knygius“, Georgesʼo
Duhamelio novelėje „Apie mėgėjus“, Carloso Maríos
Domínguezo romane „Popierinis namas“.
Čia erotinė Horacijaus metafora susiliejusi su medicinine – knygų meilė prilygsta ligai. Nodier herojui kolekcininko dosnumas atrodo „toks pat natūralus, kaip įsimylėjėlio
beprotybė“. Zweigo bukinistui „palaikyti rankose brangią
knygą reiškė tą patį, ką kitam pasimatymas su moterimi“.
Domínguezo bibliomanas žmogaus figūrą dėlioja iš gulinčių
ant lovos knygų...
[...]
https://gorky.media
Vertė Andrius Patiomkinas
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Masalas kvailoms žuvims
Iki ketverių metų miegojau laikydama mamą už rankos.
Teta priekaištavo mamai, kodėl nusileidžianti vaiko ašaroms, bijojau, kad ji paklausys tetos ir paliks mane vieną. Žiemos vakarais ant pravertų kambario durų staktos
kabėdavo paltas. Elektra dažnai dingdavo, tėvai virtuvėje
uždegdavo žvakę. Liepsnai plazdant, nuo palto krentantis
šešėlis judėjo: mačiau šmėklas, sėlinančias prie lovytės.
Bijojau siauro plyšio po sofa. Dideli plyšiai rodėsi ne tokie pavojingi, atsitūpusi galėjau pažiūrėti, kas po baldais,
o siauras plyšys gąsdino mane – prisiglaudusi prie grindų
skruostu, nemačiau nieko. Sutemus nedrįsau nuleisti kojyčių nuo sofos, nes Tas, kas gyveno plyšyje, galėjo pagriebti ir įtraukti. Nesakiau tėvams, kodėl nenulipu nuo
sofos, gėdijausi išsitarti, baime bjaurėjausi labiau nei tamsa ar vorais.
Vaikų darželyje auklėtojos vertė mane prisipažinti pasukus sieninį laikrodį; iš pradžių grasino nuvesti pas įstaigos vedėją, vėliau drauge su vedėja įtikinėjo, kad paleis
ir nepriekaištaus daugiau, jei prisipažinsiu. Stebėjausi
pasiūlymu, gailėjausi, kad ne aš pasukau laikrodį, o gal
neprisiminiau – ar maža ką žmogus pasuka, laukdamas
ateinant mamos?! Darželis buvo netoli mamos darbovietės, reikėjo tik pereiti pagrindinę miesto gatvę ir aš perėjau – neketinau pasilikti darželyje, kur apkūnios moterys
išraudusiais veidais terorizuoja penkerių metų mergaites;
įskaudinta visuomet šalinausi žmonių, išgyvenau gėdą dėl
kitų pykčio ar kvailumo. Mama dirbo Greitosios pagalbos
stotyje, kartais budėjo savaitgaliais, vedėsi mane į darbą.
Žinojau, kad tik ji gali pasirūpinti sergančiais ir susižeidusiais miesto gyventojais, nesmerkiau už tai, kad gelbsti
kitus, o mane palieka darželyje. Nuėjau ne į medicinos
seserų ir gydytojų postą, bet į garažą. Vairuotojai pažino
mane, Greitosios pagalbos stotyje dirbo draugiškas kolektyvas. Kol darželyje pastebėjo, kad dingau, kol pranešė
mamai, važinėjausi greitosios pagalbos automobiliu: tą
popietę Šiauliuose nebuvo mergaitės, kuriai pagalbos reikėjo labiau nei man.
Medikai vykdavo į keisčiausius iškvietimus. Kartą nuvažiavo pas kontūzytą vyrą, kuris išvaikė artimuosius,
grasindamas kirviu. Namiškiai įtarė, kad žmogus išprotėjo, pakvietė greitąją pagalbą; vienintelė mama išdrįso įeiti
į pastato vidų ir įtikino vyriškį atiduoti jai kirvį.
Babytė Anė taip pat buvo ryžtinga. Gelbėdama vyro gyvybę, ji sugriebė šautuvo vamzdį ir nulenkė žemyn. Plėšikas peršovė seneliui Juozui pėdą, paskui smogė buože
Anei į kaktą – negalėjo išplėšti šautuvo iš moters rankų.
Nors įsibrovėliai slėpė veidus po kaukėmis, Juozas vieną
jų atpažino iš balso, plėšikas taikėsi senelį nušauti.
– Anyte, aš vis dirbau, nesakiau tau, kokia buvai ir esi
graži, – po daugelio metų prasitarė Juozas, randas žmonos
kaktoje bylojo apie begalinę meilę ir pasiaukojimą.
Anytė po apiplėšimo susirgo depresija. Jie buvo ką tik
grįžę iš Amerikos, ruošėsi pirkti žemės. Mano tėvas, kuriam likimas lėmė dar negimusiam dalyvauti žūtbūtinėse grumtynėse (Anytė užpuolimo metu laukėsi kūdikio),
ateidamas į pasaulį atsinešė baimės ir liūdesio sklidinas
akis. Nors senelis naujus namus pastatė (plėšikus sugavo, teisė ir įkalino), tėvas užaugo uždaras ir nepatiklus; iš
visų nuotraukų žvelgė priekaištingu žvilgsniu. Būdamas
jaunuolis nukentėjo nuo sovietinių kareivių – teta man papasakojo šią istoriją jau po tėvo mirties.
Karo pradžioje senelis Juozas abu sūnus įdarbino tiesti geležinkelio. Tai pasirodė toliaregiškas sprendimas;
geležinkelio darbininkų nevežė į darbus Vokietijoje ir
neėmė į kariuomenę, nes geležinkelis vokiečiams (ir rusams) buvo strategiškai svarbus. Karas baigėsi, tik sovietinė kariuomenė neketino trauktis iš Lietuvos. Vėlų
vakarą vieškeliu rogėmis važiavo girti kariai, o šalikele
ėjo žmogus. Jis vilkėjo milinę. Iš kur tėvas gavo milinę,
teta neprisiminė. Girtiems kareiviams nepatiko vokiška
milinė, nors ši buvo be skiriamųjų ženklų, tiesiog šiltas
paltas. Kaimynai pastebėjo šalikelėje gulintį žmogų be
gyvybės ženklų, atpažinę pranešė seneliams. Jei būtų likęs gulėti per naktį, būtų mirtinai sušalęs. Pusantros paros išbuvo be sąmonės, niekas nebesitikėjo, kad atsigaus,
veidas juodas nuo sumušimų, galva sudaužyta: seneliai
išslaugė jį.
Aš paveldėjau mamos ryžtą ir tėvo baimes, bėgant metams pastebėjau, kad nepajėgiu šauktis pagalbos, net akivaizdžios grėsmės akimirkomis netikėjau, kad kas nors
(žmonės) gali ar turi man padėti. Privalėjau nuolatos įrodinėti sau, kad baimė manęs nesugniuždys, drąsa buvo tik
išvirkščioji baimės pusė. Pomėgis lipdyti ir piešti leido
užsimiršti; mama didžiavosi mano sukurtais darbais, visuomet parodydavo juos svečiams. Mokykloje darbų mokytojas pasiūlė įsigyti rinkinį guašo, parduotuvėse tokių
dažų nusipirkti negalėjau, nors rinkinys buvo brangus,
mama davė reikiamą pinigų sumą.

Kartą pas kaimynus atvažiavo svečiai, moteris su vaiku.
Berniukas – mano bendraamžis – didmiestyje lankė meno mokyklą, užaugęs, kaip ir aš, svajojo tapti dailininku.
Kažkas iš gatvelės mergaičių pasiūlė surengti varžybas,
pažiūrėti, kuris iš mudviejų didesnis dailininkas. Gavome
po piešimo sąsiuvinio lapą, spalvotų pieštukų ir sėdome
rungtis, jis viename kambaryje, o aš kitame. Nors buvau
vienuolikos metų, „konkurse“ dalyvavau pirmą kartą.
Būtinybė gražiai pasirodyti buvo man pažįstama, turėjau
drabužius, kuriais rengdavausi per šventes ar eidama į
svečius, ypatingomis progomis išeiginiais rūbais puošėsi
ir kiti gatvelės vaikai, visgi talentingos mergaitės įvaizdis buvo kas kita – gebėjimas gražiai piešti leido išsiskirti
iš visų. Rizikavau draugių akyse netekti išskirtinumo, jei
berniukas pasirodys geriau už mane. Praradau susidomėjimą piešiniu, paskubomis sukūriau planą, kaip išsisukti
nuo „konkurso“. Pasiūliau draugėms iškrėsti berniukui
pokštą: aš nepiešiu, bet jam nesakysime, tegul stengiasi.
Mergaitėms pasiūlymas patiko: išjuokėme svečią, išvadinome lepūnėliu, vaikas vis bėgo rodyti piešinį mamai.
Laikydama stojamuosius egzaminus, baiminausi nuvilti
visus, kurie nuoširdžiai tikėjo, sakydami: „Ši mergaitė tikrai bus dailininkė!“ Ar galėjo tiek daug žmonių klysti?!
Aušros Vartų koplyčioje prašiau Dievo Motinos padėti ir
buvau išklausyta. Išlaikiusi egzaminus, išaugau savo pačios akyse; miestelyje tik vienas vaikinas (sklandė gandas) bandė stoti į Dailės institutą, bet jis buvo ne iš mūsų
mokyklos, niekas nežinojo vaikino pavardės, negalėjo pasakyti, išlaikė egzaminus ar ne.
Įstojusi į aukštąją mokyklą, išvažiavau studijuoti į Estiją. Atėjusi į pirmą užsiėmimą išvydau pusamžę apkūnią moterį, ji stovėjo viduryje kambario nuoga. Grupės
draugas, su kuriuo įžengėme į auditoriją, nuraudo, o aš
sutrikau: „Kaip galėjau melsti, nežinodama, ko prašau?!.“
Slogiausiame sapne nesapnavau, kad tik atvažiavusi turėsiu mokėti piešti ir tapyti – niekas neketino manęs
mokyti – stok prie molberto ir dirbk. Kas yra molbertas,
sužinojau egzaminų metu. Gailėjausi sėkmingai išlaikiusi egzaminus, troškau tapti nematoma, išnykti, išgaruoti,
dingti iš auditorijos ir niekuomet į ją nebegrįžti...
Smeigtukai buvo nekokybiški, kojelės linko, niekaip
negalėjau įsmeigti į piešimo lentą. Prisegusi lapą, atsigręžiau į studentus auditorijoje; visi (išskyrus mane) buvo mokęsi trejus ketverius metus aukštesniosiose dailės
mokyklose, turėjo akademinio piešimo įgūdžių, tik niekas
anksčiau nepiešė akto. Žiūrėjau, kaip jie dirba: apibrėžia
keliomis linijomis pozuotojos siluetą ir sega naują lapą –
nebandė piešti moters panašios į tą, kuri nejudėdama stovėjo ant pakylos, kiti iš viso į ją nežiūrėjo, piešė nepakeldami galvos. Vienas nusegė lapą su piešiniu, suglamžė ir
išmetė į šiukšlių dėžę. Man pagailo pozuotojos, patalpa
nešildoma, stovėti nuogai ne tik nejauku, bet ir šalta. Pasibaigus užsiėmimui stebėjausi – aš gyva ir vis dar studentė! Mano eskizų niekas nekritikavo, netgi nedirstelėjo
į juos. Lengviau atsikvėpiau, baiminausi apsijuokti. Senukas estas, mokęs mus piešimo, su akcentu ištardavo
tris trumputes frazes: „Taip, taip“, – sakydavo jis vienam
studentui, „Truputį į kairę (į dešinę)“, – patardavo kitam,
„Bus geras paveikslas!“ – pagirdavo trečią, o ketvirtas ir
vėl išgirsdavo: „Taip, taip.“ Su dėstytojais bendravome
rusų kalba, mes kalbą mokėjome, bet dauguma dėstytojų – ne. Piešimo dėstytojo žodynas apsiribojo trejetu frazių. Vėliau susipažinau su Gražina, jos padedama atlikau
užduotis, pažymiai, kuriuos gavau po pirmos peržiūros,
nebuvo prasti. Ketvirtame kurse tvirtai jaučiausi piešdama, liedama akvareles, kurdama kompozicijas ir kai jau
susigyvenau su talentingos studentės įvaizdžiu, mane metams pašalino iš aukštosios mokyklos.
Grįžusi į Lietuvą dirbau, išsilaikiau egzaminus vairuotojo pažymėjimui gauti, stačiau spektaklius su kiemo vaikais.
Visgi aš pasikeičiau. Jaučiau nepaaiškinamą nuobodulį,
lyg dalyvaučiau vaidinime be pabaigos – viskas, ką dariau,
atrodė netikra, tarsi juodraštis ar eskizas: brėžiu porą linijų
ir metu į šalį, brėžiu ir vėl siekiu naujo lapo. Bodėjausi
pinigais, leidau juos be nuovokos, bodėjausi santykiais.
Nors užsiėmiau įvairia veikla, jaučiau, kaip iš lėto slystu
nuokalne žemyn; tuštumą bandžiau užpildyti pramogomis,
apie kurias negaliu parašyti nieko gero, pasauliečiai tokius
santykius vadina „meile, laisva nuo įsipareigojimų“. Kartais nuobodulys atsitraukdavo ilgesniam laikui, paskui ir
vėl prislėgdavo lyg vatine antklode – trūko oro. Vargu ar
žmonės skundžiasi nuoboduliu, kai yra nepratę gilintis į
savo dvasinę būseną. Po metų priverstinės „tremties“ grįžau studijuoti, lankiau paskaitas, ruošiausi žiemos sesijai,
bet dirbau tik iš inercijos – džiaugsmo užsiėmimai nebeteikė, praradau susidomėjimą tuo, ką darau.
Kurso draugas, dalyvavęs vakarėlyje, kurio metu užsimezgė nauja draugystė, perspėjo, kad pažintis suteiks

man skausmo, įvardijo priežastis: didelį amžiaus skirtumą, ironiją droviame vyro žvilgsnyje, irzlumą dailiame
šypsnyje. Man jo veidas priminė tėvą, nepasitikėjimo ir
liūdesio sklidinas akis – apžiūrinėdavau tėvo nuotraukas,
kai mamos nebūdavo namuose.
Mudu susitikome bendro pažįstamo studijoje. Mačiau,
kad žmogus vyresnis, taip pat atkreipiau dėmesį į tai, kad
studijos šeimininkas stengiasi įsiteikti svečiui; Valentinas
su visais būdavo perdėtai paslaugus, bet tą kartą elgėsi
taktiškiau nei įprastai. Gurkšnojau Valentino užplikytą arbatą, klausiausi svečio: jis ir ūgio buvo kaip mano tėvas.
Stebėjausi, kad Valentinas, kuris nenutildavo nė sekundės,
nepertraukinėjo vyriškio. Visgi nutaikęs progą pasigyrė,
koks neeilinis žmogus sėdi jo studijoje, esą jis apkeliavęs
visą pasaulį, kur dirba, kokios jo regalijos – Valentinas
turėjo savybę draugų ar pažįstamų pasiekimais girtis lyg
savo paties nuopelnais.
– Valentinas kimba ant pigių „murmyškių“, – išgirdau
vėliau, kai pasišaipiau iš Valentino ydos.
– Ką reiškia „murmyškės“? – paklausiau.
– Masalas kvailoms žuvims: protingos ant negyvo masalo nekimba, – nusišypsojo droviai, lyg atsiprašydamas.
Kalbėjo negarsiai, įtaigiai, mokėjo tiksliai sudėlioti akcentus, vaizdžiai nupiešti detales, nepastebimai, lyg tarp
kitko į pasakojamą istoriją įpinti save, švelniai pasišaipyti – humoras tik paryškindavo jo žavesį, kad ir kaip
kukliai atsistodavo nuošalėje: buvo ne šiaip talentingas
pasakotojas, bet tikras virtuozas, kai jį aplankydavo įkvėpimas, kaip tą vakarą pas Valentiną. Vėliau sužinojau, kad
bandė jėgas literatūroje, rašė eiles, dirbo teatre. Scenos
dailininkas jo talentą kalbėti apibūdino grubiai: „žodžių
tryda“ – ilgai nešiojo širdyje nuoskaudą, nors buvo praėję
pusė metų, papasakojo apie jųdviejų pokalbį man. Po incidento su dailininku, atsisakė darbo, lankėsi teatre tik kaip
žiūrovas, mėgo sceną, savo prigimtimi buvo artistas.
Užmiršau apie šią pažintį, ruošiausi žiemos sesijai.
Artinosi Kalėdos. Niekas iš mano bičiulių nepraktikavo,
religinė šventė buvo pretekstu drauge praleisti vakarą.
Bendrabutyje tik aštuoni kambariai, visos merginos turėjome raktus nuo lauko durų, jokių budėtojų, bet nepamenu, kad kas nors triukšmautų poilsio metui atėjus. Tai
buvo nedidelis jaukus studenčių dailininkių bendrabutis
miesto centre, penkios minutės kelio iki aukštosios mokyklos, kurioje studijavome. Kambaryje gyvenome dviese, šnekučiavomės. Keturis kartus suskambo lauko durų
skambutis – tai mūsų kambario numeris, susižvalgėme
nustebusios, nieko nelaukėme, visi jau buvo susirinkę.
– Aš atidarysiu, – pasakiau.
Kambario draugė būtų paaiškinusi, kad negalėsime
priimti nekviestų svečių, Valentinas nepriklausė artimų
draugų ratui, bendravome retai, jis nesilankydavo bendrabutyje – galėjau išvengti vieno skaudžiausių gyvenime susitikimų, bet aš, o ne ji, nuėjau atidaryti. Durys į
kiemo pusę, kiemas be apšvietimo, nustebau išvydusi
Valentiną; turėjo šeimą, žmoną, sūnelį, spėjo išsiskirti,
betgi Kūčių vakaras. Lauke smarkiai snigo, tamsoje ne
iš karto įžvelgiau, kad už Valentino stovi žmogus, apsidžiaugiau jį atpažinusi. Pašaukiau vardu, ištiesiau ranką,
paėmiau už striukės rankovės ir įvedžiau per slenkstį. Jis
taip pat apsidžiaugė, mačiau tai. Visi, tą vakarą susirinkę,
pažino Valentiną, šis pristatė draugą, vakaras tęsėsi, mes
su Leonidu šokome. Mano draugas išsakė savo nuomonę
apie svečią, aš įsiminiau jo žodžius, bet neteikiau jiems
reikšmės. Po kurio laiko Valentinas su bičiuliu atsiprašė ir,
išsikvietę taksi, trumpam išvyko. Susirinkusi kompanija
buvo nepatenkinta nekviestais svečiais, bet aš ir į tai nekreipiau dėmesio. Grįžo su dovana, dviem puikiais reprodukcijų albumais, Paulio Cézanne’o ir Claude’o Monet.
Aštuntą vakaro nenupirko albumų knygyne, sovietiniuose
knygynuose kokybiškų leidinių pirkti nebuvo, o antikvariate vieno tokio kaina prilygo dviejų mėnesių stipendijai.
Ar šia dovana norėjo padaryti man įspūdį? Supratau, kad
žmogus, neturintis su kuo praleisti Kūčių vakaro, bando
pelnyti palankumą, ir man patiko svečio ramybė – jis tik
sėdėjo ir stebėjo, kaip šoku.
Susitikdavome kasdien, susiskambindavome keletą
kartų per dieną. Pasakojo apie save, kvietė susipažinti
su mama. Nekreipiau dėmesio į tai, kad pasakojimuose
minėdavo moteris, subtiliai, su smulkiausiomis detalėmis
galėdavo aiškinti priežastis ir aplinkybes, dėl kurių nutrūkdavo jo santykiai su žmonėmis. Vis ieškojo savęs ir
nerado, susidomėdavo kuo nors ir nusivildavo. Supratau,
apie ką jis kalba, jaučiausi tuo metu panašiai – buvome
lyg atspindys veidrodyje, galbūt todėl mūsų žvilgsniai susitiko.

– Rūta Kapočiūtė –
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Miesto filosofija: tarp anonimiškumo ir
individualizacijos
Miestas yra dirbtinė žmogaus sukurta terpė, kurioje sukaupti civilizacijos pasiekimai. Kaimas, žvelgiant iš miesto
perspektyvos, yra natūralus ir gamtos ciklams pavaldus gyvenimas. Filosofija nuo seno buvo siejama su miesto civilizacija ir joje atsiradusia miestiečių arba piliečių diskusine
erdve. Atėnai simbolizuoja šią miesto civilizacijos buveinę,
kurioje filosofija bei politika yra neatsiejama bendruomenės
gyvenimo dalis. Apšvietos filosofija įtvirtino žmogaus proto
ir progreso sampratas, kurios vienaip ar kitaip buvo siejamos
su miestietiška civilizacija ir moksline pasaulėžiūra. Tačiau
miestas ne visada buvo suvokiamas kaip pozityvus modernybės ir progreso ženklas. Jeanas-Jacques’as Rousseau
vienas pirmųjų inicijavo civilizacinio racionalumo kritiką,
kviesdamas sugrįžti į gamtą ir atgaivinti natūralų sentimentalumą. Šią kritiką vėliau pratęsė romantikai ir civilizacinės
pažangos kritikai. Oswaldas Spengleris pasibaigus Pirmajam
pasauliniam karui publikavo savo įžymųjį veikalą „Vakarų
saulėlydis“, kuriame civilizaciją charakterizavo kaip nuorodą į greitą Vakarų žūtį. Miestas, pasak jo, yra dirbtinis, „suakmenėjęs“, sustingęs darinys ir todėl praradęs ryšį su žeme
ir natūraliu prigimtiniu buvimu. Spengleris supriešina natūralią, dvasingą kultūrą ir dirbtinę, technišką civilizaciją. Tad
kaimas šioje perskyroje yra siejamas su natūraliai dvasinga
kultūra, o miestas su techniniu, materialistiniu utilitarizmu.
Romantišką kaimo ir miesto supriešinimą galime rasti ir
egzistencinio mąstytojo Martino Heideggerio filosofijoje.
Miestą jis siejo su anonimiškumu, techniniu perdirbimu ir
bevietiškumu. Apmąstydamas autentišką būties prasmės patyrimą ir mąstymą Heideggeris remiasi kaimiškos buities pavyzdžiais. Jis atsisako kvietimo vykti į Berlyną profesoriauti
ir pasilieka provincialiame Freiburgo universitete. Savo pagrindinius kūrinius Heideggeris parašo miškų apsuptame
kaimelyje Totnauberge, kur jis buvo įsigijęs nedidelę trobelę. Būties užmarštis, pasak Heideggerio, mus ištinka tada,
kai prarandame buvojimo savojoje vietoje autentiškumą.
Gyvendamas kaime žmogus turi viską „po ranka“. Daiktų ir
reikmenų parankumas atitinka pasaulio tinkamumo ir pritaikomumo struktūrą. Tačiau mieste vyrauja anonimiška technika, kurią Heideggeris sieja su machinacija. Dienoraštinio
pobūdžio užrašuose „Juodieji sąsiuviniai“ machinacijos
terminu jis apibūdino ne tik technines gudrybes, bet ir visą
kapitalistinę modernizaciją. Žydai Heideggeriui, kuris „Juoduosiuose sąsiuviniuose“ nevengia antisemitinių pasisakymų, yra šios machinacinės, viską gudriai apskaičiuojančios
civilizacijos reprezentantai, savo šaknis praradę kosmopolitai.
Prancūzų egzistencialisto Jeano-Paulio Sartreʼo laikysena
visiškai priešinga. Jis yra miesto filosofas. Jo filosofijoje ir
literatūros kūriniuose dominuoja miesto realijos. Daugelis jo
personažų yra miesto gyvenimo stebėtojai. Ir pats Sartreʼas
savo kūrinius rašo Paryžiaus kavinėse atidžiai stebėdamas
aplink vykstantį gyvenimą. Tad jo literatūriniuose ir filosofiniuose kūriniuose veiksmas dažniausiai vyksta miesto gatvėse, baruose, kavinėse, viešbučiuose. Simone de Beauvoir
atsiminimuose teigė, kad Sartreʼas nekentė natūralumo ir jautėsi namuose tik miestuose. Miestas jam buvo širdis dirbtinio
universumo, kurį sudaro žmogaus sukurti objektai. Sartreʼui
natūralumas kėlė šleikštulį, jis nemėgo nei žalių daržovių,
nei šviežio karvės pieno, nei austrių. Mielai valgė tik apdorotą maistą ir visada veikiau užsisakydavo konservuotų, o ne
natūralių produktų. Taigi šiam filosofui miesto dirbtinumas
buvo daug artimesnis nei kaimo natūralumas.
Georgas Simmelis yra tarsi Heideggerio antipodas. Heideggerio filosofiją galima vadinti esmiškai kaimiška filosofija, o
Simmelis yra neabejotinai didmiesčio filosofas. Heideggeris
romantiškai poetizuoja kaimišką buitį ir betarpišką santykį
su kasdieniais reikmenimis, paties valstiečio ar jo aplinkos
žmonių pagamintais įrankiais, o Simmelis pasisako už abstrakčius ir dažnai anonimiškus santykius, kuriuos įkūnija pinigai ir kurie leidžia išsivaduoti iš asmeniškumų.
Simmelio svarbiausias veikalas, skirtas miesto filosofijai,
yra 1903 metais publikuota esė „Didmiestis ir dvasinis gyvenimas“. Miestą jis aprašo stebėdamas iš vidaus. Tai flâneur
stebėjimo pozicija. Simmelis pastebi mieste didėjančią impresijų gausą, kurios nerasime kaime. Nelaukti ir netikėti
įspūdžiai yra būdingi gyvenančiam mieste. Tačiau ši tendencija yra susijusi su paradoksaliu hiperestezijos ir anestezijos
fenomenu. Viena vertus, moderniam žmogui nebepakanka
normalių įspūdžių ir jis jų reikalauja vis daugiau ir vis stipresnių, kita vertus, jo receptyvumas atbunka. Sąmonės jusliškumas yra susijęs su perspektyvų kaita ir dinamiškumu.
Heideggeriui, kaip jau minėta, bet koks apskaičiavimas yra
būties užmaršties ženklas, Simmelis teigia, kad gyvenimas
mieste neišvengiamai yra grindžiamas racionaliu kalkuliavimu. Jei laikrodžiai nustotų rodyti laiką ar kitaip būtų prarasta
laiko kalkuliacijos galimybė, miesto gyvenimas visiškai sutriktų. Nepaisant šio apskaičiuojančio racionalumo, miestas
yra susijęs su nuolatiniais nuotykiais, nes jame pilna netikėtų
susitikimų ir neplanuotų nutikimų. Miestas – tai visad ero-

tinė, intelektualinė avantiūra, tai permanentinis žaidimas ir
rizika. Miesto chaotiškumas slepia racionalius sąryšius, suplanuotus susitikimus, judėjimą į mokyklą, į darbą, į parduotuves ar pasilinksminimų vietas.
Geriausiai miesto ambivalentiškumą, pasak Simmelio, išreiškia mados ir pinigų fenomenai. Kadangi metropolį Simmelis supranta kaip sudėtingą kasdienio socialumo sistemą,
tai mada yra būdas, kuriuo individas įsilieja į bendruomenę
ir kartu išsiskiria iš jos. Mūsų santykius mieste palengvina
aprangos kodas. Mes iš aprangos numanome, kas tai per
žmogus ir ko iš jo laukti. Mada yra būdas save pateikti kitiems. Tai būdas būti dabartiškam, atitikti savo laiką ir kartu
tai galimybė peržengti aprangos anonimiškumą ir išreikšti
savo individualybę. Taigi mada atspindi didmiesčio mobilumą, naujumo ir patogumo siekį. Mada taip pat reprezentuoja
ekstravagantiškumą, manierizmą ir kaprizingumą.
Plėtojantis prekių mainams išnyksta kokybiniai skirtumai
tarp atskirų prekių ir šita bendrybė kristalizuojasi piniguose.
Pinigai leidžia kiekvienam atlikti mainus, parduoti ir pirkti
panaudojant tam minimalias pastangas ir gaunant maksimalų
rezultatą, patenkinantį abi mainų šalis.
Piniginiai ūkio santykiai ištirpdo asmenybės svarbą. Tiekėjas, kreditorius ar darbininkas veikia ne kaip asmenybės,
bet kaip tipinių funkcijų atlikėjai. Asmenybinės jų apibrėžtys
nustoja svarbos. Tai nėra totalus asmenybiškumo paneigimas, bet vyraujanti tendencija. Kita vertus, žmogus tampa
vis labiau priklausomas nuo vis didesnio žmonių skaičiaus.
Šiuolaikinės kultūros žmogus yra priklausomas nuo daug didesnio žmonių skaičiaus, bet kas tie žmonės kaip asmenybės,
jam nebesvarbu. Kaime tai buvo konkretūs, asmeniškai pažįstami ir nepakeičiami žmonės, o didmiestyje nuo atskirų,
konkrečių žmonių priklausomybė yra minimali. Vietoj glaudžių asmeninių ryšių ir jų asmenybinio nepakartojamumo
mes dabar turime priklausomybių gausą, tačiau jos yra apgaubtos abejingumu už jų slypintiems asmenims ir galimybe
juos pakeisti kitais. Dėl specializacijos atsiranda priklausomybė nuo visuomenės visumos, bet tampame nepriklausomi
nuo konkrečių šios visuomenės elementų.
Leonidas Donskis ir Arvydas Šliogeris – du lietuvių filosofai, kurie intensyviai nagrinėjo miesto problemą. Galima
teigti, kad tarp jų vyko neakivaizdi diskusija. Abu jie rėmėsi špengleriška miesto kaip modernios civilizacijos lopšio koncepcija. Tačiau miesto fenomeną jie vertino visiškai
priešingai. Donskiui miestas – civilizacinės modernizacijos
ir atviros visuomenės simbolis, o Šliogeris miestą supranta
kaip didįjį anonimą, kaip vietą, kurioje sunaikinamas individualių daiktų substancialumas. Šliogerio esė „Žmogaus egzistencija ir dabarties romanas“ buvo paskelbta 1988 metais
„Pergalės“ žurnale. 1992 metais ši esė publikuota rinktinėje
„Sietuvos“ pavadinimu „Radzevičius: egzistencinis išėjimo dokumentas“. Šliogeris Broniaus Radzevičiaus romaną
„Priešaušrio vieškeliai“ interpretavo kaip egzistencinį dokumentą, liudijantį trauminę patirtį. Išėjimą iš kaimo į miestą.
Filosofo nuomone, šis išėjimas yra svarbiausia XX amžiaus
Lietuvos inteligentijos patirtis. Šliogerio svarstymuose galima skirti du kaimo ir miesto priešpriešos momentus. Vienas
yra sociologinis, o kitas metafizinis. Dėstydamas pirmąjį argumentą Šliogeris teigia, kad lietuviai niekada nebuvo savo
miestų statytojai ir neturėjo susikūrę miesto kultūros. Lietuvių kalba, folkloras, visa inteligentiška kultūra ir žymiausi
rašytojai buvo susiję su kaimo ontologine situacija. Pateikdamas metafizinį argumentą Šliogeris teigia, kad kaimas yra
susijęs su klasikine ontologine situacija, o didmiestis – su
postklasikine. Klasikinės situacijos charakteristika yra tokia:
tai jusliškai akivaizdžių žmonių ir daiktų ansamblis, tai pažįstami žmonės ir daiktai, tai artimi, paprasti, vienareikšmiai,
artikuliuoti, individualūs daiktai, kurių autorius ir kūrėjas –
pats žmogus. Šie daiktai pasižymi griežta forma, yra lengvai
identifikuojami, turi savo vardus ir yra nesimboliniai daiktai.
Būtent tokią ontologinę struktūrą atspindi, pasak Šliogerio,
pirmasis „Priešaušrio vieškelių“ tomas. Antrajame tome jis
atranda postklasikinės ontologinės situacijos aprašymą, kuris
sutampa su didmiesčio erdvės aprašymu. Klasikinės vietovės
daiktai visada susieti su konkrečia vieta, kurioje dominuoja
pastovumas, stabilumas ir rimtis, o didmiesčio erdvė nestabili, daiktiškieji ir žmogiškieji pavidalai joje keičiasi, atsiranda
ir išnyksta. Kaimas yra pastovumo vieta, o didmiestis –
tai netikėtumo vieta, nuolatinis naujumo ir sensacijų siekis.
Didmiestį charakterizuoja anonimiškų daiktų ir anonimiškų
prasmių lavina. Šliogeris ją įvardija kaip didžiojo anonimo
stichiją. Joje nėra aiškių ribų, formų. Nebėra akivaizdžių ir
neakivaizdžių, matomų ir nematomų, mąstomų ir tik fantazuojamų dalykų perskyros. Nyksta riba tarp realybės ir fantomų. Didmiesčio žmogus praranda racionalumą, degraduoja
savimonė, išnyksta identitetas ir lieka tik pasyviai reaguojanti receptyvi sąmonė. Pasak Šliogerio, tokią situaciją atspindi
antrasis Radzevičiaus romano tomas ir taip pat tokie neklasikiniai romanai kaip Prousto „Prarasto laiko beieškant“ ar
Joyce’o „Ulisas“.

Šliogeris pažymi, kad šiuolaikinis romanas degraduoja,
nes nepajėgia dorotis su dabartimi. Romanistai bėga nuo dabarties į praeitį arba į sufantazuotą ateitį. Tad romano krizę geriausiai atspindi istorinių ir fantastinių romanų gausa.
Kita vertus, Šliogeris šią romano degradaciją sieja taip pat
su romano feminizacija (vyriškumo trūkumu). „Dabarties
romanistą užvaldė feministinė baimė, bejėgiškumas realaus,
čia ir dabar esančio pasaulio akivaizdoje. Nepajėgdamas pakilti virš savo objekto, jį sukonstruoti ir perkonstruoti, romanistas palieka sau tik vieną teisę: jį apčiupinėti, paglostyti,
aplaižyti. [...] Visas aktyvumas atiduodamas objektui, visas
pasyvumas lieka subjekto (paties romanisto) pusėje. Tas pasyvus subjektas nebedrįsta diktuoti savo sąlygų (juk tai būtų
neištikimybė „gyvenimo tiesai“), jis atsiduoda savo objektui,
panašiai kaip moteris atsiduoda vyrui“ (Arvydas Šliogeris,
„Radzevičius: egzistencinis išėjimo dokumentas“, in: Sietuvos, Vilnius: Mintis, 1992, p. 241). Tokie supaprastinti vyriškumo ir moteriškumo apibūdinimai skamba keistai ir net
įžeidžiamai. Bet Šliogeris nesiekia būti korektiškas ir dažnai
savo tekstuose ir pasisakymuose aukština patriarchalinę vyriškumo pirmenybę. Kita vertus, būtų galima teigti, kad vyriškumą ir moteriškumą Šliogeris traktuoja kaip metafizinius
aktyvumo ir pasyvumo pradus. Kaimiška situacija reikalauja
vyriškos aktyvios laikysenos, o moteriška laikysena labiau
tinkama ontologinėje miesto situacijoje. Šliogerio pateikta
individualių daiktų apibrėžtumo ir anoniminių regimybių
miglotumo, kaimo ir miesto, vyriškumo ir moteriškumo ontologinė priešprieša yra pagrindinė jo visos filosofijos ašis.
Donskio pirmoji knyga „Moderniosios kultūros filosofijos
metmenys“ (1993), kurią jis parengė savosios disertacijos
pagrindu, koncentruotai atspindi pagrindines šio autoriaus
tyrinėjimų kryptis. Miesto tema nagrinėjama ne tik šioje
knygoje, bet ir vėlesnėse: „Moderniosios sąmonės konfigūracijos“ (1994), „Tarp vaizduotės ir realybės“ (1996),
„Tarp Karlailio ir Klaipėdos: visuomenės ir kultūros kritikos etiudai“ (1997). Kultūros filosofiją Donskis susiejo su
kultūros kritika, civilizacijų lyginamaisiais tyrinėjimais,
kultūrologija, literatūros ir filosofinės minties sankirtomis.
Pirmojoje knygoje nagrinėjamos kultūros teoretikų Oswaldo
Spenglerio, Arnoldo Toynbee ir Lewiso Mumfordo koncepcijos, tačiau autorius formuluoja ir savo paties požiūrį į kultūros ir civilizacijos santykį. Civilizaciją jis apibūdina kaip
pilietinės visuomenės kūrybą ir pasisako prieš etnokultūrinį
fundamentalizmą. Donskis atmeta kultūros ir civilizacijos
supriešinimą ir teigia, kad civilizacija yra kultūros laimėjimų visetas, apimantis pamatinių kultūros ir gyvenimo formų
santykių kompleksą.
Donskis kultūros ir civilizacijos santykį supranta kaip
tarpusavio papildymą. Tarp jų nėra hierarchijos, tačiau kultūrą jis apibūdina kaip neišsemiamą kolektyvinės patirties
modelių – mitų ir archetipų – aruodą, o civilizaciją kaip individualizuoto žmogaus ir jo istorinio kūrybos pasaulio suformavimą. Todėl kultūros ir civilizacijos santykį apibrėžia
kaip kaimo ir miesto santykį. Taigi net ir atmesdamas kaimo
ir miesto hierarchinį supriešinimą jis linksta link miesto civilizacijos ir jos kuriamo individualaus ir atsakingo žmogaus
paradigmos.
Pasak Donskio, miestas reprezentuoja kultūros formų, stilių
bei modelių įvairovę. Miestas pasižymi dinamiška šių kultūros modelių ir stilių kaita. Mieste laiko tėkmė tampa matoma
ir praranda savo gamtinį cikliškumą. Tad ir istoriškumas dalinai atsiranda kartu su miesto civilizacija. Savo prigimtimi
būdamas dirbtinis kūrinys miestas įveikia gamtinę būtinybę
ir įkūnija laisvės principą. Dar svarbesnis, Donskio požiūriu,
yra su šia laisve besiplėtojantis miesto policentrizmas, kuris
sudaro sąlygas dinamiškai demokratijos ir pilietinės visuomenės plėtrai.
Donskis šliogerišką miesto kritiką vertina kaip Spenglerio romantinio požiūrio tąsą. Tai lietuviškai kultūrai būdingo
kaimiško mentaliteto apraiška. Lietuvoje vyravo kaimiška
proza, o antiurbanizmas yra ryškus lietuvių eseistikoje ir
socialinėje kritikoje. Tai skausmingo perėjimo iš bendruomenės į visuomenę pasekmė. Pasak Donskio, perėjimas iš
kaimo į miestą yra perėjimas iš „organiškos“ socialinės būsenos į „mechanišką“ ir socialmotorinę, iš homogeniškos
bendruomenės į heterogenišką visuomenę, iš harmonijos į
konfliktą. Miesto kultūra prasidedanti kartu su miestietiška
sąmone, kuri reiškiasi ne tik laisve, įvairove ir mąstymo multidimensionalumu, bet ir dialogu su savuoju miestu. Miestas turi būti atpažintas, kontekstualizuotas bei intelektualiai
apipavidalintas. Miestas turi būti kultūriškai identifikuotas, o
sykiu ir atpažintas kaip individo patirties fenomenas, netgi jo
patirties laukas. Donskis teigia, kad miesto refleksija ir įprasminimas lietuvių literatūroje įvyksta gana vėlai. Pirmuosius
tikrus miesto romanus parašė Ričardas Gavelis. Svarbiausi
būtų romanai „Vilniaus pokeris“ ir „Vilniaus džiazas“. „Čia
jau miestas suvokiamas ir vaizduojamas ne kaip tradicinę
Nukelta į p. 11 ►
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Giedrė Tatarūnaitė

GEDIMINAS KUKTA

●

Žinutė po ilgos tylos

apie ką
mudu vakar
kalbėjom?

Tikiuosi, viskas gerai. Esi sveikas ir laimingas.
Nuo to laiko, kai išvykai, daug kas pasikeitė.
Pirmas sniegas iškrito vasarą. Nuo kalnų atsirito vėjas.
(Šaltas kaip tądien, kai ėjome prie uolos.)
Generatorius, kurį atgabenai, sugedo. Šildomės ličio drožlėmis.
Tavo paliktą knygą perskaičiau prieš metus.
Vyras banginio pilve? Jūs juokaujate.
Keisti esate taip rašydami.
Pameni moterį, kurią išgelbėjai? Pagimdė mergaitę.
Vaikas stebi tavo laivo paliktas dulkes.
(Iki šiol matosi, kai gerai įsižiūri.)
Lašus atminčiai geriu kasdien. Žinai, kokia mano tauta.
Greitai pamiršta gerus dalykus.
Kai artėja užtemimai, vis dar pasakoju apie tave.
Kaip nusileidai nuo kalno ir parodei visus tuos daiktus.
Kaip brėžei linijas ir aiškinai atstumus. Patikėk, jie prisimena.
Rymo tylūs ir susikaupę. Seka, kaip slenka tamsa.
Bijau, tai bus paskutinė žinutė.
Ačiū už viską, ką padarei. Neminėk mūsų bloguoju.
Girdi? Silpsta signalas. Nepyk, sudaužau buteliuką.

ak, menu
apšnekėjom metų laikus
taip gana banaliai
lyg nieko geresnio
nebuvo galvoj
ir kvapai
tavo balsas ramus
aš sakiau
kad nemėgstu žiemos
ar buvau nuobodi?
man baisu, kad buvau
ir nespėjau užklaust
bet niekai, nesvarbu
tavo balsas ramus
ir tyla
ir jauku

Taurimos Bunkutės piešinys

tavyje taip jauku
●
mūsų vakarai
truputį keisti
truputį liūdni
žodžiai į tylą
juokavai
bet viskas kažkaip
stebuklinga
o šiaip
jau savaitė
nėra apetito
sako, taip būna
kai

Refugium
mano smegenyse yra tokia palėpė
į kurią gali patekti siaurais mediniais laiptais
tuomet tavęs laukia prieškambaris, iškaltas
sunkiom raudonmedžio lentynom, prigrūstom
įvairiausių žodynų ir filosofijos knygų
(ten gali rasti Pascalį ar, pavyzdžiui, Sokratą)
tada dar vieni laiptai, šįkart spiraliniai
užkopus – vaikų literatūros skyrius
dažnai ten užklystu, vis ieškau
kažkokios knygos, kurios pavadinimo dabar jau
nebeprisimenu, o gal tiesiog nenoriu sakyti

maži košmarai
dažnai sapnuoju, kaip miršta tėtis
tai jis iškrenta pro langą
tai randu jį seno pastato
tualetuose, aštuntame aukšte
tai jo siela sklando kažkur apie
mūsų sode pašarvotą kūną
psichoanalizė turėtų ką pasakyti:
taip miršta senos asmenybės
struktūros, modeliai, įsitikinimai
tėvas tokia jau figūra

maži košmarai II
ir vėl namus
užliejo jūra
spėjom tik
užsitraukt užuolaidas
iš dilbių išaugo rankos
slapta būrėmės
kažką kalbėjom
apie britų empirizmą
man ausį laižė
juodas šuo

apie fetišus
vienas žmogus man sakė
kad aš turiu svetimų dienoraščių fetišą
gali būti
kad aš turiu svetimų dienoraščių fetišą
svetimų gyvenimų fetišą
vis bandau surasti
kas atlieptų manąjį
kaip Sylvia Plath rašė
myliu tuos
kurie panašūs į mane
o tai reiškia
kad nemyliu nieko
●
man sakė
eilėraštį reikia
auginti
nepamesti
neišmesti
tik gimusio
į šulinį
nenupjauti jam
kojų
neapsukti taip
kad pėdos žiūrėtų
į priešingą pusę
nesudeginti
neišprievartauti
neuždusinti
pagalve
●
skaityčiau tave
bet tu tokiom mažom
raidėm užrašytas
tavo stilius sunkus
ir kapotas
o gal kaip tik
lengvas ir gyvas
tavęs niekur nėra
bet tu viską girdi
tu electro ir jazz
French avangarde
tu kaip Borisas Vianas
ir man plaučiuos
užaugo
lelijos

prieblandos metai
rytais pabusdavai delną prispaudęs prie sienos
lyg visą naktį būtum stūmęs ją nuo savęs
valgydavai tik savo paruoštą maistą
niekuo netikėjai
dienomis gulėdavai susirietęs į kamuolį
vakarais sukdavaisi tarp šešėlių
griūdavai sumušdamas veidą
o tada žvelgdavai į mane
ir prašydavai visko, ką seniai atidaviau
visų tų naktų
kai įtempę raumenis
save sugrąžinę į kūnus
šlamėdavom tamsoje

Atstumas
Jau žinau, kaip reikia gyventi.
Reikia norėti kuo mažiau.
Pasitenkinti, ką duoda diena ir miestas ant kalno.
Šviežias maistas ryte. Keli reikalai nusileidus į aikštę.
Stebiu, kaip juda mašinos ir balandžiai lesa
elgetos batų raištelį.
Kai pradeda temti, kopiu atgal.
Uždegu šviesą. Paglostau šlapią šuns kailį
(vėl buvo prie ežero).
Apskabau vijoklius (baigia užstot įėjimą).
Tamsai užgulant miestą, šliukšteliu vyno.
Paberiu laiškus ant stalo,
ieškau tinkamų žodžių klausimams,
ar viskas gerai, kur dingau, ar sugrįšiu.
Pasikloju patalą. Perverčiu laikraščius.
Nuo bėgių nulėkė traukinys.
Žemės drebėjimas pasiglemžė kaimą. Sprogimai.
Nebejaudina niekas. Viską patyriau.
Vienintelis tikras dalykas – tyla.
Ją dar jaučiu nurinkdamas indus,
į vandenį merkdamas peilį.
Jau žinau – dabar jau tikrai – kaip reikia gyventi.
Reikia atleisti visiems, kurie kūrė gyvenimus
iš tavo širdies patiklumo.
Kurie užkariavo žemes,
prieš save nešdami sakinius,
tavo paties užrašytus į jaunystės lapus.
Reikia pamiršti miestus, kuriuos aplankei.
Kelius, kurie vedė į priekį.
Knygas ir žemėlapius. Koordinates ir kryptis.
Viską pamiršti.
Vien tam, kad dabar galėtum stebėt,
kaip šuo suka ratus mėnesienoj,
kaip – staiga – pasileidžia nuo kalno,
kerta vaismedžių sodą,
skuodžia ežero link ir dingsta
į jį įsibridęs.
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JAAN KAPLINSKI
Jaanas Kaplinskis (g. 1941) – estų literatūros gyvasis klasikas, poetas, prozininkas, eseistas, kultūros kritikas ir vertėjas.
Prieš kurį laiką ėmė kurti poeziją ne tik estiškai, bet ir rusiškai.
Pateikiami eilėraščiai versti iš jau antro rusiško autoriaus rinkinio „Vegenerio šypsnys“ („Улыбка Вегенера“, 2017).

Vertėjas
●
Miškas neturtėlio kailiniai namai senio-poeto
kuriuos iš manęs vis pamažėl atima
tampu benamis kaip tie kiti
tigrai gorilos orangutangai ir tinginiai
kurie turi išmirti arba persikraustyti
į zoologijos sodus ir praleisti ten savo likusias dienas
pratindamiesi prie gyvenimo narvuose ir voljeruose
smalsiai stebimi milijonų žmonių
kurie dar nežino kad ir jie benamiai pasmerkti
būti tremtiniais ir klajūnais žemėje
kuri jiems buvo duota ir kurią
jie patys iš savęs atėmė
●
Tvirtėja paukščių jauniklių sparneliai, buožgalviams dygsta
kojelės
krūmuose tirštėja šešėliai horizonte matyti Kapelos žvaigždė
vienišas šikšnosparnis virš tylios tamsios pelkės
suka ir suka ratais nuskrenda parskrenda
visai kaip mintys svajonės tokios pat vienišos
taip pat sklendžia tai šen tai ten liepos danguj
po Kapela ir Denebu – vienišos mintys
mintys apie vienatvę pasimetančios saulėlaidoj
kur kažkas jau kvepia nuovargiu vytimu
ir aš nežinau ar tai aš ar kažkas sode arba pelkėj
●
Uodai-vabaliukai šoka grimztančios saulės spinduliuose
duodasi šoka nakties link
mirties link šokis ir yra jų gyvenimas
šokis poravimasis ir mirtis – visa kita
liko praeityje jie jau nebepamena
kaip gyveno ankstesniam gyvenime būdami lervom
pelkės dugne arba drėgnoj žemėj
tai buvo seniai vakar užvakar o dabar
jie gyvena vien šokiui vien šokdami
poruodamiesi lakiodami tai aukštyn tai žemyn
grimztančios saulės spinduliuose virš takelio
vedančio nuo namo į klėtį šokdami duodamiesi
vienas kito link vakaro mirties žiemos link
●
Saulės atšvaistės ant eglaičių kamienų
saulės atšvaistės ant beržų kamienų
švelnus vėjas linguoja lajas
klausimai be atsakymų atsakymai be klausimų
kas yra laimė kas yra tiesa kas yra meilė
šviežios ryškiai žalios samanos ant patrešusio kelmo
smarsas nuo pūvančios grybienos prie durų
kas yra tikrà iliuzija
žalias beržo lapas ant žalių samanų
niekas nėra tapatus pačiam sau
menkysta kartais virsta šaunuoliu
keli žodžiai virsta eilėraščiu
šviesa pasauliu žvėrimis ir šliužais
o priekyje visados užmarštis lyg milžiniškas baltas dangus
●
Nežinau ar tai buvo meilė bet ir ar reikia tai žinoti
buvo ilgesys buvo paslapčia skaitomi puslapiai
aistra ir daugiametis troškimas ir neviltis
aistros garsai ausyse – už sienos
mylėtasi ilgai ir begėdiškai
ir aš nežinojau ar laukiu Nuostabiosios ponios
ar Babilono paleistuvės – galiausiai
man tai buvo vis vien ir galiausiai
ji atsirado šyptelėjo prisislinko artyn
ir aš sugebėjau priimti Komuniją į ją įėjęs
į jos drėgną šiltą kūną ir išėjau iš ten
nauju žmogumi kvėpuodamas pilna krūtine
visa kas liks tai tik dėkingumas
tikėjimas ir viltis atgimę meile
meilė atgimusi Veneros atspindžiu
lygiame ežero paviršiuje pažirusiame į tūkstančius
raibulių nuo išnirusios žuvelės uodegos mosto
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vertimai

●

●

Atminties skylės tamsios juodos skylės
pamažu plečiasi rydamos vieną po kito
mano prisiminimus mano vaikystę mano pirmąsias
perskaitytas knygas
Durovo žvėris daktaro Dolitlio žvėris
auklę mažąją Aną tetos Metos katiną
mokyklos bendrasuolius obelis jų soduose
pagautas lydekas ešerius ir kurmius
atmintis beviltiškas pasipriešinimas laikui
pasiglemžiantis mus kaip muzika kaip vėjo triukšmas
stelbiantis mūsų mintis žodžius ir formules
vedantis mus už rankos prie pirmykštės melodijos
užgimusios drauge su visata
dėl kažkieno ugnies pėdsakų tuštumoj

Mūsų gyvenimas tai mainai junginiais ir daiktais
kasdieniai kasmėnesiniai kasmetiniai
mainai seno į nauja į tai kas šiuolaikiškiau
veiksmingiau saugiau greičiau
ekonomiškiau stilingiau seksualiau
kartais galbūt ne mes mainome ką nors
o kas nors maino mus – mūsų automobilis
atranda naują šeimininką mūsų idėjos ir idealai
randa sau vietos kieno nors kito galvoje
ir mūsų pinigai patys save perveda
į kažkokią kitą sąskaitą kitam banke
tik mūsų pavardė vardas ir tėvavardis
nepalieka mūsų jie liks su mumis
ir po mūsų ras sau vietos
ant antkapio ir dvidešimto amžiaus
literatūros chrestomatijoje vidurinėms mokykloms

●
Kas prisimins apie mane ten kitoje pusėje
kas užtars žodeliu mane nusidėjėlį
gal kamanė kurią išleidau iš verandos
kur ji bejėgiškai baladojosi į lango stiklą
gal viena tų nedidukių rupūžaičių
kurias rinkau nuo kelio ir mėčiau į žoles
devynbalsė kurią išgelbėjau iš katino nasrų
senos kėdės neišmečiau jų o sutaisiau
vilnonės kojinės kurias keliskart adžiau
senos knygos man liūdna su jomis išsiskirti
ar to pakanka man išganyti atpirkti
už paikybes ir kiaulystes kurių spėjau prikrėsti
už beveik tris ketvirčius amžiaus ar jau tik ir man ne laikas
prašyti žemės miško ir šaltinio atleidimo
viliantis kad vėjas ar iš pietų parskrendančios žąsys
atneš man atsakymą atskraidins indulgenciją
●
Kartais aš Janas kartais Jaanas
kartais susitinku su Pesuà ir tada
aš nei vienas nei kitas nors visgi tas pat
aš nesidauginu nepersikūniju
į suvenyrus paveikslėlius ženkliukus ir stiklinaites
Pesuà svetimkūnius heterosomas ant visų parduotuvėlių
prekystalių ten kur jis kitados klaidžiodavo
rašydavo išgerdavo ir nusigerdavo
man ne itin trukdo – šlovę ir tuštybę
galima tiesiog ignoruoti ir gyventi tarsi
nieko nebūtų įvykę pamiršti garbės raštus
sveikinimus ir kvietimus
toje pat ilgoje dėžėje kurioje jau guli
pamirštos užrašų knygutės su nebaigtais eilėraščiais
išsikrovusios baterijos žirklės medinė liniuotė ir dėželė
su nitroglicerino tablete – pernelyg jau dažnai
pajuntu buką skausmą širdyje vos imu mintyti
apie šiandienos naujienas ir apie rytojų
●
Vėl pavėlavau amžinai vėluoju
kai gimiau caro jau nebebuvo
Estijos Respublika prisakė gyventi ilgai
obelys senelio sode nušalo
nepamenu nei tėvo kurį suėmė
kai buvau dar pyplys – jis nebegrįžo
nei mūsų seterio Džojaus saugojusio mane
ir mano lopšį – jį nušovė vokietis
nepamenu akmeninio tilto o tik gurvuolius
išmėtytus sprogimo bangos miesto centre
ten aš eidavau pasivaikščioti su seneliu tomis gatvėmis
kur vietoj namų žiojėjo tuščios vietos
man rodos kai kurios iš tų tuštumų
įsiskverbė ir į mane
į manąjį aš mano atmintį mano širdį
kuri kartais plaka taip keistai tarsi
už ką nors kitą už ką nors ko jau nebėra
●
Šulinys ir malkų rietuvės pamažu dingsta tamsoj kur mano
ir katino baimei
karaliauja pietinis vėjas užpildantis viską
triukšmu šnabždesiu rūsčiu lingavimu
tujos ir pušys už lango kur Jupiteris kyla vis aukščiau
ir Sirijus su Liūtu leidžiasi už miško
Venera tokia ryški per jos spindesį vos matyti Sietynas
iš drėgnos žemės tyliai kalasi krokai
tirpsta ledai ir išsibudina musės
mėgina rasti išėjimą į pavasarį kiaurai langą
pakerėtam pavasario nakties taip lengva tikėti
kad begalybė visai čia pat
kad ateitis dar priešaky
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●
Vieniša žvaigždė veik virš galvos
mėnesio pjautuvas tarp baltų debesų
vienišas šikšnosparnis virš gluosnyno
devynbalsės daina krūmuose prie pagirio
povandenio gyvenimo apskritimai ženklai šviesiam vandeny
vidurvasario spinduliuojančios sutemos
kur tokia atvira mus supanti erdvė
viskas taip arti ir taip toli tuo pat metu
keistai ir nuostabiai primena mums
kad kadaise mūsų kalboje
buvo tas pat žodis skausmui ir šviesai įvardyti
visa praeis šešėliai sugrįš į krūmus
devynbalsės nutils žolė sukietės
tik skausmas nesiliaus jis liks su mumis
skaidrus skausmas dėl grožio dėl vasaros šėlo
skaidrus sielvartas dėl trumputės baltos nakties
●
Netiesa kad mūsų visų ta pati mirtis
mirtis turi daug veidų ir hipostazių
mirtis nupjauna suslegia ir susuka į baltą plėvelę
žolę dobilus ramunėles ir kiaulpienes
varles peles kamanes ir driežus
supakuoja į baltą plėvelę mano vaikystę manąsias vasaras kaime
mano pievas mano vežimus su kvepiančiu šienu
knygas kurias paskui skaitydavau gulėdamas daržinėj
mano pirmuosius eilėraščius kuriuos rašiau į storą sąsiuvinį
sėdėdamas ant kelmo pamiškėj kur kamanės supdavos
dideliuos melsvuos katilėlių žieduos
●
Kažkur prieblandoj kažkur gieda juodasis strazdas
pas mus jau sugrįžo kikiliai o greit
pasirodys ir kielės žąsų trikampis
praskrenda viršum galvos nuo jūros į jūrą
iš pietų į šiaurę iš šiaurės į rytus
mano mintys klaidžioja niekaip nenusikratau
liūdesio bijau kad ten Permėj
antrą kartą iš bado gali mirt mano tėvas
ten Permėj antrą kartą gali sušaudyt
mano antros eilės dėdę Leo – tiesiog šiaip
dėl visa ko nes to kurio atėjo nebuvo namie
jo kūną paskui atrado duobėj su kalkėm
nepamenu savo tėvo bet jo nepamiršiu
kaip jis nepamiršo manęs ir galimas daiktas
nepamiršo ir Vladimiro Uljanovo užeidavusio pas juos į svečius
nepamiršo ir Josifo Džiugašvilio o pats Džiugašvilis
nepamiršo nieko jis rūpinosi visais
galvojo apie visus ir už visus
o apie jį nesinori galvoti
prieblandoje giedant strazdui ir laukiant
sugrįžtant kielių dar vieno pavasario
●
Mes ilgai skvoteriavom graikų ir romėnų griuvėsiuos
pasistatę lūšnas iš apsamanojusių ne iki galo suprastų žodžių
o paskui apie juos pamiršom mes pamiršom žodžius
ir žodžiai pamiršo mus pasišalino pasimetė
darėsi vis lengvesni šviesesni skaidresni
kilo sklendė aukščiau vis aukščiau
pamažėl virsdami baltais debesėliais
jie tyliai vos girdimai šnekėjosi vienas su kitu
pusiau pamirštom senovės genčių kalbom
glaudės į eilėraščius ir dainas be pradžios ir be pabaigos
tirpo ir prisikeldavo savam begaliniam kely
Vertė Gediminas Pulokas
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Būti baltu lapu
Gintautas Dabrišius. Baltas iš manęs. Eilėraščiai.
K.: Kauko laiptai, 2019. 93 p.
Skaitant ir reflektuojant
Gintauto Dabrišiaus kūrybą, galima pajusti, kad ji ne
taip lengvai paklūsta norui
viską logiškai paaiškinti.
Jo poetinis pasaulis yra labai tikroviškas, bet tuo pat
metu ir itin keistas, nutolęs
nuo kasdienybės. Tačiau poetas savitai primena, koks
yra svarbus ne sudėtingomis mąstymo kategorijomis
grindžiamas pasaulio suvokimas, o būtent patirtinis
aspektas: „dabar – apie tirpstančius pirštus: / ar palaidoti
juos pirštinėse?“ (p. 17) Susitelkiama į pojūčius, užduodant paprastą, bet gluminantį klausimą, tiesiogiai rodant
į tai, kas patiriama, nors rinkinyje nevengiama ir įdomių,
filosofiškų svarstymų: „Ar pastebiu ryšį / garso su rašymo
begarsyste? / Ar užrašytų žodžių tylumas / tampa ano balso sklaidos lauku, / vaisiumi, kurio atėjau?“ (p. 63)
Rinkinyje itin svarbi, o gal ir pati svarbiausia tematika –
kalbančiojo santykis su rašymu ir poezija. Atrodytų, kas
gi čia tokio rašyti apie poeziją, kai dažnas autorius nepraleidžia progos atskleisti savo santykį su ja, tačiau šioje
knygoje gan originaliai sprendžiami nenauji – poezijos ir
rašymo klausimai: „Iš vieno apsnigto namo / pereinu į kitą
apsnigtą namą. / Tai vadinu – / einu rašyti. // Įmanomas ir
kitas variantas: / aš sniegą barstau, / o ar namas rašo?“
(p. 31) Taip apverčiama įprasta žiūra, o tai viena įdomiausių ne tik šios knygos, bet ir apskritai G. Dabrišiaus kūrybos ypatybių, nes parodoma, kad ne žmogus apibrėžia
pasaulį, o pasaulis – žmogų. Šią mintį grindžia ir eilutės iš
kito poeto rinkinio „Upė Jekaterinai“ (2013): „Ką veidrodis atsinešė / Tą ir turiu“ (p. 11).
Taigi į pasaulį žvelgiama atsisakant suvokti save kaip
centrą: „Buvo Mikutis pušyne, / kūrė ugnį, / [...] Paskui
pravažiavom kalnu, / sakiau – žiūrėk žemyn, / ten medžiai
ir avilys baltas, / bet jis žiūrėjo į mane – / jis žiūrėjo į
rodantįjį“ (p. 25). Mįslinga eilėraščio pabaiga atskleidžia,
kad save neretai atrandame per kitus: rodantysis yra todėl,
kad esama stebėtojo. Tad nenuostabu, kad G. Dabrišiaus
poezijoje įvairūs reiškiniai vaizduojami pastebint menkiausią krustelėjimą ar pokytį: „Pro langą matau, / kaip
krenta geltonas lapelis, / sukinėjasi ore, / stengiasi man
parodyti visas savo puses, / o jų – tiktai dvi. // Štai! Tas

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

lapelis / dar tris kartus apsisuka vėjy / ir aš jau nežinau,
/ nuo kurio jis medžio“ (p. 73). Net jei kalbama iš pirmojo asmens perspektyvos, į tikrovę žvelgiama atsisakant egocentriškumo ar noro valdyti situaciją: eilėraštyje
ryškiausias vaizdas – vėjyje besisukinėjantis lapelis. Tuo
poeto kūryba gan artima dzenbudizmui (nors ir nėra jo
atspindys), kurio mokyme pabrėžiama tiesioginės patirties svarba, o ne spekuliatyvios pastangos siekiant suvokti tikrovę. Kitaip tariant, dzenbudizmas skatina patirti ir
suvokti tikrovę tokią, kokia ji pasirodo be apsunkinančio
mąstymo, steigiančio subjekto (to, kas suvokia) ir objekto
(to, kas yra suvokiama) dichotomiją. Beje, apie G. Dabrišiaus poezijoje sublyksinčią dzenbudistinę išmintį esu užsiminusi ir apžvelgdama naująją Alio Balbieriaus knygą
(„Šiaurės Atėnai“, 2019, Nr. 12). Priešingai nei A. Balbierius „Ekvilibriume“ (2019), G. Dabrišius nevartoja specifinių filosofinių sąvokų, atsisako abstrahuoti, o tai, regis,
ir yra šio poeto sėkmė – sugebėjimas pavaizduoti tikrovę,
jos atsivėrimus, vartojant iš pirmo žvilgsnio neįmantrius
palyginimus, kasdienes detales, taip atskleidžiant poezijos
bei filosofavimo gelmę, kai pralinksminantys eilėraščiai,
tokie kaip „Elektra“ (p. 49), apgauna, mat rinkinyje esama ir subtiliai užslėptos kančios („Aš – kambary, / tam
baisiam lauke, – savyje, / kur prilaužyta visokių medžių“,
p. 13).
Nors tematiniu požiūriu knyga vientisa, išraiškų esama
įvairių – nuo minimalistinių meditatyvių tekstų iki siurrealizmo pėdsakų, kai galima aptikti ribos tarp sapno ir
realybės nyksmą (p. 61), tikrovę iškraipančius, netikėtus
ir net absurdiškus, vizijas primenančius vaizdinius, pasirodančius kaip tarpusavyje nesusijusių daiktų ir įvykių
koliažai: „šešta // nerimsta langas / muistosi – / jam iš
lovos kuždu: // kaklaraiščio nepamiršk / būtinai užsirišk
/ kai eisi // aš dar lovoje pasivartysiu // kai patekėjusi
saulė klaus / kur langas / ramiai atsakysiu – / išėjo į darbą // kaip visada // pats kaklaraištį išsirinko / pritinkantį
prie raustančių marškinių“ (p. 62). Ne tik su langu, kurio
įvaizdis rinkinyje kartojasi (p. 20, 48, 62), bet ir su kitais
reiškiniais ir daiktais kalbamasi, pvz., su musėmis, kurios
gali turėti nuomonę apie žiemą (p. 18), akmeniu (p. 26),
spausdintuvu (p. 51), ar tiesiog būnama kartu su saule,
kuri išlenda „kaip koks kurmis“ (p. 80).
Negana to – daiktai patys užkalbina subjektą. Tai leidžia daryti išvadą, kad G. Dabrišiaus poetinis pasaulis
yra svetimas žmogui, o tiksliau – žmogus suvokiamas
kaip svetimybė. Atrodo, kartais kreipiamasi į kitus, o gal
ir į save patį, išnyra tėvų figūros (p. 15), tačiau eilėraščių tikrovė nutolusi nuo žmogiškojo santykio, kai įvairių
daiktų, reiškinių personifikacijos savotiškai kompensuoja
bendražmogiško ryšio trūkumą. G. Dabrišiaus kuriamos

personifikacijos bei santykis su įvairiomis būties formomis primena Vaivos Grainytės „posėdžiaujančias erkes“
ar „etatą perimančias žvaigždes“ debiutiniame rinkinyje
„Gorilos archyvai“ (2019).
Panašumą tarp šių dviejų poetų pastebi ir Marius Burokas, tik, manau, skiriasi jų meninė raiška ir, regis, užmojai
(https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1068728/mariusburokas-gorilos-archyvai-sapalu-kronikos-knygu-apzvalga). V. Grainytės kūrybą galima laikyti artima vadinamajai
posthumanistinei būklei, kai liaujamasi hierarchizuoti
būties formas, t. y. steigti griežtą skirtį tarp žmogiško ir
nežmogiško būvių, išnyrant ir kalbančiosios rūpesčiui dėl
aplinkosaugos, globalinių problemų. O G. Dabrišiaus poezijoje įvairiausių reiškinių daugiabalsiškumas tarsi prabyla per patį subjektą: „Trys žiemos – / kokiom gėlėm /
žydėjo mano balsas?“ (p. 27) Galima sakyti, kalbančiojo
kaitai ir savivokai vadovauja patiriama tikrovė, kai atsisakoma ne tiek dualistinėmis perskyromis grindžiamos
pasaulėvokos, kiek tokią logiką steigiančio žmogaus: „Aš
bėgu nuo žmonių. / Nebėgu, / dažniau vaikštau tarp medžių / nesistebėdamas, / kodėl nesimato žmonių“ (p. 52).
Gali būti, kad atsakymas į klausimą, kodėl G. Dabrišius
į savo poetinį pasaulį neįsileidžia žmogaus, slypi šiose eilutėse: „Tamsa ne iš eilėraščio, / ne iš lemputės, o iš žmonių sklinda“ (p. 48). Žmogumi ir jo galia protauti ne itin
pasitikima. Ne veltui sakoma: „jei dar valandą rašysiu /
prasidės visuotinis užtemimas“ (p. 83). Paradoksalu, bet
protas neretai atsisuka prieš save patį: racionalus mąstymas užkerta kelią intuityviam tikrovės suvokimui. Tad ir
rašymas pasirodo ne kaip numatytas, bet kaip nenuspėjamas veiksmas: „Tą eilėraštį, kurį gaudau, / keliskart perrašau, / kol pasiveju“ (p. 70). Dar pažymėtina, kad rinkinyje
gamta ir civilizacija yra ne viena kitai oponuojančios plotmės, bet tarpusavyje susijusios, kita vertus, užsimenama
apie besislepiančią žmogaus akį (p. 36).
Apibendrindama galiu sakyti, kad G. Dabrišius lieka ištikimas pats sau ir savita kalbėjimo maniera skaitytojams
yra tikrai gerai atpažįstamas, tačiau, praplėsdamas suvokimo horizontus, susitelkdamas į patiriamą tikrovę, tuo
pat metu vaizduodamas jos keistumą, poetas nesiliauja
stebinti, pateikdamas netikėtas sąsajas, palyginimus, netipinį žiūros būdą. Pagaliau paskutinės rinkinio eilutės – „nubundu / su visom tatuiruotėm“ (p. 89) – atskleidžia, kad
kai kūrėjas tampa baltu lapu, pati tikrovė į jį užrašo save,
tik nebūtinai taip, kaip mes esame įpratę ją suvokti.

– Ieva Rudžianskaitė –
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Moterims
Olga Tokarczuk. Bėgūnai. Romanas. Iš lenkų k.
vertė Vyturys Jarutis. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2019. 391 p.
Vieną šeštadienio rytą mano
draugė atsikėlė prastos nuotaikos.
Kad taip bus, ji žinojo iš vakaro.
Todėl buvo viską suplanavusi.
Pirmiausia nurinko svetainės stalą. Į šiukšlių maišą sudėjo šešis
beveik pilnus indus sustingusio
vakarykščio rameno, prieš tai iš
kiekvieno ištraukusi styrančius
pagaliukus, – gimtadieniui užsisakė Gretos sekėjos, dalyvaujančios
kartkartėmis Vilniuje vykstančiose eitynėse dėl klimato kaitos, viena jų vakar šventė
penkioliktąjį gimtadienį. Pauostė tortą – jame trūko tik
vieno gabalėlio – ir įdėjo į šaldytuvą. Apdžiūvusius sušius
pati suvalgys pusryčiams, išmesti gaila, gal neapsinuodys. Nešvarius indus sukrovė į indaplovę. Sūnui iškepė
karštų sumuštinių. Išvažiuoju į Kauną, pranešė, kai abu
šeimos vyrai atėjo į virtuvę; paauglė su draugėmis miegos
iki pietų. Aš irgi važiuosiu, zyztelėjo mažėlis, bet atsakymas numalšino įkarštį: mama važiuoja į Nykos parodą
Maironio muziejuje. Kas tas Nyka, paklausė sutuoktinis,
greičiausiai, kad paerzintų jautrią filologę. Tiesiog gražus
vyras, atsakė. Žadėjom šiandien važiuoti man batų pirkti,
priminė sutuoktinis. Šįkart pats, gerai? Tarpdury dar šūktelėjo baseino adresą, kur po valandos, kaip įprastai šeštadieniais, turėjo būti nuvežtas sūnus. Geležinkelio stotyje
nusipirko pirmos klasės bilietą, o išlipusi pirmiausia nuėjo
į garsiąją spurginę, kur, kaip kauniečiai sako, premjeras ir
meras spurgas valgė. Grįždama sustojo prie gatvėje pardavinėjamų rožių, akį patraukė žalsvai baltos rožiniais
žiedlapių apvadais, tokios neregėtos. Paabejojusi paklausė kainos. Aštuoniasdešimt centų. Perklausė. Galiausiai
nusprendė nepirkti. Grįžti su rožių puokšte būtų tolygu
grįžti rytoj, net jei vyras išties žino, kas tas Nyka.
Šis ilgas pasakojimas – pateikiu jau gerokai patrumpintą – vedė man brukamos knygos link: kiekviena turėtų
paskaityti, kiekviena gali būti „Bėgūnų“ Anuška ar ponia
Kunicka. Bandžiau atsikalbinėti, kad neskaitau visko iš
eilės, bet Nobelio premijos argumentas buvo visiškai nenuginčijamas.
– Ar dažnai tau atsitinka, jog tik atsivertus knyga tampa
tokia sava, kad, atrodo, būtų rašyta tyčia tau, – net sakinių bangavimas sutampa su tavo kvėpavimo, sutrikusio
iš nuostabos, ritmu? Dar bandai suprasti, kuo tekstas
užburia, iš ko jis padarytas, iš kokių stebuklingų metaforų ir prasmių, bet greitai pasileidi paskui žodžius bei
vaizdinius ir jautiesi kaip namie, pačiame jaukiausiame ir
niekam kitam neprieinamame kamputyje, nesvarbu, kas
aplinkui dūgztų; tiesiog – išeini namo. Ar supranti, apie
ką aš kalbu? – emocingai klausinėjo draugė.
Atsiverti knygą ir – tiesiog išeini namo. Nebūtina net
kažkur trenktis tolyn nuo savo pilkos buities. Deja, išeini
neilgam. „Bėgūnai“ yra trumpų atkarpų knyga: skaitytojas
pakyla ir leidžiasi gana dažnai, pasakojimas nevientisas,
sudėtas iš skirtingų žanrų tekstų, kai kurie erzina, atrodo
atsitiktiniai, blaškantys dėmesį. Pradžia – lengva esė apie
pasakotojos pasirinkimą keliauti po pasaulį, vėliau įsiterpia keletas tarpusavyje stipresniais ryšiais nesusijusių
novelių, laiškų, miniatiūrų. Romano tekstas tipiškai pos-

tmodernistinis, mozaikiškas, o kelionės, kurias akcentuoja pristatantieji šią knygą, yra knygos struktūrai būtinas
karkasas, bendra vienijanti idėja – lyg siūlas, ant kurio veriami įvairiaspalviai pasakojimo karoliukai. Kelione knyga prasideda, kelione ir baigiasi. Pabaiga nuskamba tarsi
„Odė džiaugsmui“, pakylėtai ir įkvepiančiai, lyg stiuardesės prie įlaipinimo tunelio kviestų ne šiaip į lėktuvą, o į
rojų ar bent jau į naują pasaulį: „Mums atrodo, kad jų šypsenos slepia lyg kokį pažadą, kad galbūt gimsime iš naujo
ir šįsyk tai bus tinkamas laikas ir tinkama vieta“ (p. 387).
Kelionė kaip veiksmas peržengia siauras semantines ribas
ir beldžiasi į kur kas gilesnius prasminius klodus.
Pasakotoja romane pasirodo nedažnai. Ilgoje įžangoje
prisistato kaip psichologijos absolventė, jaučianti potraukį viskam, „kas su defektais, netobula, ydinga, suaižėję“
(p. 20), ir kelionėse ieškanti „klaidingų, nepavykusių kūrinių“ (p. 21), vėliau įterpia pašnekesių su bendrakeleiviais nuotrupų. Visas romanas – tų suaižėjusių gyvenimo
pavyzdžių kolekcija, labai marga, bet vis dėlto išlaikanti
vientisumą. Romano „eksponatais“ tampa ne tik užkonservuoti kūnai ar jų dalys, pirmiausia – iš pirmo žvilgsnio įprasti žmonių santykiai, tačiau jie slepia gilumines,
vargiai pagydomas žaizdas. Visuose skirtingų siužetų
pasakojimuose vienaip ar kitaip išnyra keliavimas, judėjimas, nors, kaip minėjau, tai nėra esminis ar savitikslis
veiksmas – kelionė pirmiausia skleidžiasi kaip žmogaus
būties metafora, ji simboliškai įrėmina romaną: pirmuose
puslapiuose keliauja pasakotoja maža mergaitė, paskutiniuose, kur mįslingai užsimena apie būties cikliškumą ir
žemiškosios kelionės baigtinumą, – suaugusi moteris.
Antroji romano siužetinė pynė – žmogaus kūno dalių
konservavimas pradedant garsių olandų anatomų darbais
XVII a. ir baigiant naujausia technologija – plastinacija,
kuri išsaugo kūno dalis plastiškas ir įmanomas apžiūrėti
iš įvairių pusių. Kaip tai siejasi su keliavimu ir apskritai
su pasakojimu? Mažiau atidžiam skaitytojui pasakojimai
apie olandų anatomų F. Riuišo, F. Verhejeno darbus kelia nuostabą, regis, jie iškrenta iš bendro konteksto, atrodo tarsi ekstravagantiški svetimkūniai, kaulo karoliukai
spalvotų akmenėlių vėrinyje. Be tiesioginių sąsajų su
kelionėmis – F. Riuišo kolekcija keliauja laivu į Rusiją, F. Šopeno sesuo gabena per sieną mirusio brolio širdį
sijono klostėse, moderniųjų laikų mokslininkas daktaras
Blau aistringai blaškosi po pasaulį susidomėjęs plastinacijos galimybėmis, – yra subtilesnių giluminių sąsajų. Pirmiausia – kelionės krypties. Yra kelionė į išorę, į pasaulį,
ir yra „ekspansija į kūną“ (p. 205), kylanti iš žmogaus pastangos pažinti, „kaip tokios skirtingos būtys kaip kūnas ir
siela jungiasi ir sąveikauja žmogaus kūne“ (p. 201). Visos
kelionės – savęs ir pasaulio pažinimo įrankis.
Romane kelis kartus nuskamba piligrimystės motyvas.
Tiesa, probėgšmais, vos pastebimai. Pirmą kartą – pasakotojai prabilus apie žmonių kūnų ir organų, pasmerktų
„muziejinei amžinybei“ (p. 23), ekspoziciją. Paskutinį
kartą – labai panašiomis aplinkybėmis, vėl kūnų, tik jau
moderniau įamžintų ir pateiktų, parodoje. „Šios piligrimystės tikslas buvo kitas piligrimas, šiandien galų gale
panardintas į pleksiglazą arba (kaip kitose salėse) plastinuotas“ (p. 381), – skamba ironiškai ir kiek makabriškai,
nors anksčiau su skrodimo ir anatomijos paslaptimis supažindinto skaitytojo tai nestebina. Atvirkščiai – padeda
įminti pasakojimų apie kūnus logiką, bravūriškai veda prie
knygos pradžioje paminėtos Šv. Vito katedros Prahoje kolekcijos, kur kadaise eksponuotos šventųjų relikvijos, prie
tikrosios piligrimystės ištakų. Dabartiniame, nuolat ke-

Miesto filosofija: tarp anonimiškumo ir individualizacijos
► Atkelta iš p. 7

gyvenseną griaunantis bei tradicinių vertybių krizę sąlygojantis technologinis monstras, visiškai svetimas, išoriškas ir
nieko pozityvaus nesakantis lietuvio sielai, bet veikiau kaip
tiesioginė individo sąmonė bei josios patirtis – su visu jos
dramatizmu, vidiniu prieštaringumu ir kontroversijomis“
(Leonidas Donskis, Tarp Karlailio ir Klaipėdos: visuomenės
ir kultūros kritikos etiudai, Klaipėda: Klaipėdos universiteto
leidykla, 1997, p. 10).
Miesto kritiką lietuviškoje kultūroje Donskis sieja su vyraujančiu etnocentrizmu. Etnocentrinis galvojimas miestą
suvokia kaip nuorodą į „svetimųjų“ primestą ir todėl neautentišką tikrovę, sieja su pačios istorijos susvetimėjimu, nes
kaimas yra lyg priebėga nuo modernybės ir istorijos dinamiškumo. Kaimas yra uždaras ir partikuliarus fenomenas, o
miestas kuria universalistinę sociokultūrinę programą. Etno-

centrizmas remiasi praeitimi ir jos restauracijos projektais.
Kritikuodamas antimiestietišką laikyseną Lietuvos kultūroje
Donskis užčiuopia archajiškojo ir antimodernistinio mąstymo schematizmus, kurie būdingi ne tik Lietuvos rašytojams,
bet ir filosofams. Kaimiškos gyvensenos priešpriešinimas
miestiškai atspindi konservatyvų požiūrį į vykstančius modernizacijos pokyčius.
Apmąstant Donskio ir Šliogerio diskusiją apie kaimo ir
miesto santykį galima konstatuoti, kad kaimo ir miesto dichotomija jiems abiem simbolizuoja gilesnius gamtos ir kultūros, kultūros ir civilizacijos, klasikinės ir postklasikinės
ontologinės situacijos santykius. Donskis miesto civilizaciją
supranta kaip policentrinės ir neetninės bendruomenės modelį. Šliogerio filotopinė kaimo substancinių individų utopija
yra priešpriešinama miesto anonimiškumui ir nestabilumui.

liaujančiame pasaulyje piligrimystės sąvoka suprantama
gerokai plačiau, o žvelgiant į romano kontekstą – tai gali
būti ir tarnystė kitam, kurią renkasi dauguma ilgesniuose
pasakojimuose pasirodančių moterų, ir savęs paieška.
Trečias romano dėmuo – tai daug smulkių, pabirų tekstukų iš kelionių, apie keliones, atsitiktinai sutiktus žmones, neįvardintus miestus. Reiktų gerokai padirbėti, jei
norėtume atrasti ryšius tarp šių pasakojimų, nors tai visiškai nebūtina.
Žvelgiant paviršiumi, romanas atrodo gana lengvas,
nors ir netiks nedėmesingam skaitytojui. Pasakojimai apie
keliones tarsi suteikia pramogos, nerimtumo įspūdį. Net
finalinis pasakojimas apie profesoriaus mirtį saulėtų Graikijos salų kruize nekelia jokių neigiamų emocijų. Galima
interpretuoti kaip tiesiog komišką istoriją, o galima žiūrėti
kaip į žmogaus lemties metaforą: viskas, kuo gyvenai ir
domėjaisi, lieka pelenų krūvele, išbarstyta virš Egėjo –
Odisėjo kelionių – jūros. Bet ir po to, kai tavo laikas čia
jau bus pasibaigęs, kitiems jis dar tik prasidės ir visada bus
kažkas, kas sakys: „Esu“ (p. 380).
Iš įvairiausių istorijų, ilgų ir trumpų, longreadų ir trumpučių postų (kalbant šiuolaikinių medijų kalba) sudėti „Bėgūnai“ – apie tekantį laiką, apie trumpą žmogaus kelionę
čia ir tai, kuo jis ją užpildo. Ne veltui romano pradžioje
pasirodžiusia užuomina apie kairos varijuojama knygos
pabaigoje, bandant pateikti įvairius žodžio apibrėžimus,
bet taip „Google“ tankmėse ir nerandant to vienintelio tikro
atsakymo apie tašką, „kuriame žmogiškasis, linijinis, laikas
kertasi su dieviškuoju – žiediniu“ (p. 372). Nes turbūt nėra
jo, kaip ir vieno vienintelio atsakymo apie žmogaus būtį,
kad ir kiek aistringai ieškotume keliaudami po pasaulį, save,
savo kūną, santykius su kitais; viskas trapu ir nenuspėjama,
ir lieka daugybė mįslių, autorė palieka pačiam skaitytojui
pabaigti lyg nuo nieko Kroatijos salose prasidėjusią lenko
Kunickio šeimos dramą, susikurti trumpam bėgūne tapusios maskviškės Anuškos gyvenimo tęsinį, nuspalvinti kažkokioje saloje ir kažkur atkakusio Eriko portretą.
„Bėgūnai“ yra ilgo veikimo knyga: tai, kad ją perskaitėte, nereiškia, kad nenorėsite grįžti atgal. Tikrai nereiškia,
kad greitai pamiršite. Ir nereiškia, kad teisingai supratau
šią knygą. Tai tik viena iš milijonų galimų interpretacijų. Norint tinkamai išstudijuoti romaną, tektų parašyti nė
kiek ne trumpesnę knygą – „Bėgūnai“ yra tankus, daugiasluoksnis, įvairiaspalvių gijų kupinas tekstas, dovanojantis didžiulį skaitymo (ir interpretavimo) malonumą.
Beje, esu įsitikinusi, kad šis romanas pirmiausia moterims. Kaip pastiprinimas šios žemės kelionėje. Tai knyga
apie silpnus vyrus ir stiprias moteris, kurios arba juos tempia per gyvenimą – kaip Anuška, kaip išlepusio jauno haremo valdovo motina, arba stovi nematomos už jų ir jiems
padeda, kaip F. Riuišo sesuo. Dauguma romano vyrų
yra silpni, kamuojami paranojos, ligos, priklausomybės,
kartais – komiški (kaip vaginų kolekcionierius daktaras
Brau). Moterys diktuoja sąlygas ir socialinio žaidimo
taisykles. Pasakotoja atvira: „[...] moterys galėtų ramiai
apsieiti be vyrų. Jos gerai pakelia vienatvę, rūpinasi sveikata, yra ištvermingesnės, puoselėja draugystes“ (p. 357).
Kažin ar vyrams prie širdies toks nuogas feminizmas. Ir
nors neprofesionalu skirstyti literatūrą į vyrišką ir moterišką, „Bėgūnai“ pulsuoja akivaizdžiu moteriškumu – stipriu, suvaldytu, racionaliu.

– Nomeda Gaižiūtė –

Šliogerio mąstymui akivaizdžią įtaką yra padaręs Heideggeris. Minėtas Heideggerio polinkis aukštinti kaimišką gyvenseną ir kritikuoti moderniosios miesto civilizacijos technines
machinacijas atsispindi Šliogerio apmąstymuose apie didįjį
anonimą ir prarastą individualių daiktų būtį. Apibendrinant,
manau, galima teigti, kad kaimo ir miesto priešprieša reprezentuoja pastovumo ir tapsmo, bendruomeniškumo ir individualumo ontologines priešingybes. Simmelis analizuodamas
didmiesčio fenomeną parodo, kad šis negali būti suprastas
kaip vienpusiškai teigiamas arba neigiamas. Jis pasižymi ambivalentiškumu, kurio negalime redukuoti į vienareikšmiškus apibrėžimus. Miestas mus išvaduoja iš bendruomeninės
kontrolės ir leidžia praktikuoti savo individualybę įvairiais
būdais bei stiliais, bet kartu mes pasineriam į anonimišką
specializuotų santykių priklausomybę. Šie prieštaravimai ir
įtampos glūdi pačioje šiuolaikinės kultūros širdyje.

– DALIUS JONKUS –
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Tiesos šulas ir atrama. Stačiatikių teodicėjos
bandymas dvylikoje laiškų
I. Skaitytojui
[...] Begaliniai, nesuskaitomi, nenusakomi bažnytiniai turtai. Galiu paimti jų dalį naudojimui, savo naudai, – ar gali
akis nesužėruoti? Apima mane godumas, čiumpu pirmą pasitaikiusią saują. Aš dar net nepažiūrėjau, kas tai: deimantai, granatai ar smaragdai? o gal gležnos saulutės? Nežinau,
geresnė ar prastesnė mano sauja už visas pasiliekančias. Tačiau, – kaip ištarė Atanazas Didysis, – „iš daugybės paėmęs
nedaug“ žinau, kad esu iš anksto nepatenkintas savo darbu,
nes akis perdėm sužėravo nuo dvasinių turtų. Ką reiškia viena kita krūvelė pusbrangių akmenų, kai jie seikėjami kvortomis? Ir štai nevalingai prisimenu, kaip palaipsniui keitėsi
bendra mano darbo dvasia. Pradinė nuostata buvo nedaryti
nė vienos nuorodos, o kalbėti tik savo žodžiais. Tačiau greitai
teko stoti į kovą su pačiu savimi ir skirti vietos trumputėms
citatoms. Toliau jos ėmė augti, išsiplėsdamos iki ištisų ištraukų. Ir pagaliau ėmiau galvoti, kad reikia viską savo atmesti ir
spausdinti vien tik bažnytinius kūrinius. Galbūt tai – vienintelis teisingas kelias, – tiesaus bendravimo kelias į pačią Bažnyčią. O ir kas esu, kad rašyčiau apie tai, kas dvasinga? [...]

XII. Vienuoliktas laiškas: draugystė
(ištraukos apie keturių skirtingų meilės veiksmažodžių
reikšmes graikų kalboje)
[...]
Graikų kalboje yra keturi meilės veiksmažodžiai, žymintys žodyje skirtingas meilės jausmo raiškas, – ἐρᾶν, φιλεῖν,
στέργειν ir ἀγαπᾶν.
10, – ἐρᾶν arba, poezijos kalba, ἐρᾶσθαι reiškia nukreipti į
objektą visa apimantį jausmą, atsiduoti objektui, jam jausti ir
suvokti. Šis veiksmažodis reiškia meilę-aistrą, atkaklų ir net
juslinį troškimą. Todėl ἔρως vartojamas meilei ir jos patosui
apskritai, taip pat meilės geismui išreikšti.
20, – φιλεῖν labiausiai atitinka mūsų „mylėti“ bendrąją
reikšmę ir yra priešpriešinamas μισεῖν ir ἐχθαίρειν („neapkęsti“ – vert. past.). Šiuo meilės veiksmažodžio atspalviu
išreiškiamas vidinis palankumas asmeniui, išaugęs iš nuoširdžios bendrystės ir artumo, ir todėl φιλεῖν – kiekviena meilės
rūšis tarp asmenų, kuriuos sieja bet kokie vidinio artumo santykiai. Iš dalies φιλεῖν (pridėjus arba ne τῷ στόματι – burna)
turi vidinio artumo išorinės išraiškos – bučiuoti – reikšmę.
Φιλεῖν, rasdamas pasitenkinimą pačiame mylinčiųjų artume,
įtraukia ir pasiturėjimo, pasisotinimo momentą; anot senovės leksikografų, φιλεῖν reiškia „ἀρκεῖσθαί τινι, μηδὲ πλεον
ἐπιζητεῖν – būti patenkintam, nieko nebeieškoti“. Tačiau, kaip
natūraliai besivystantis jausmas, φιλεῖν neturi jokio moralinio arba, tiksliau, moralistinio atspalvio. Φιλία, φιλότης – tai
draugiškas santykis, švelni meilės išraiška, kaip vidinis nusiteikimas tarp mylinčiųjų. Iš dalies φίλημα – bučinys.
30, – στέργεῖν reiškia ne aistringą meilę ar palankumą asmeniui ar daiktui, ne potraukį objektui, sąlygojančiam mūsų
siekį, bet ramų ir nepertraukiamą jausmą mylinčiojo gelmėje, tokį jausmą, dėl kurio mylintysis suvokia objektą kaip jam
priklausantį, glaudžiai su juo susijusį, ir dėl šio suvokimo
įgyja sielos ramybę; στέργεῖν išreiškia organinius, gimininius ryšius, todėl dėl šios prigimties net pikta valia nenutraukiamus. Šitokia yra švelni, rami ir tvirta tėvų meilė vaikams,
vyro žmonai, piliečio tėvynei. Atitinkančią στέργεῖν reikšmę
turi ir išvestinis daiktavardis – στοργὴ.
40, – ἀγαπᾶν yra nuoroda į protingą meilę, besiremiančią
mylimojo vertinimu, todėl yra ne aistringa, ne karšta ir ne
švelni. Šios meilės atžvilgiu mūsų protas yra blaivus, nes
ἀγαπᾶν mažiau remiasi pojūčiais, įpročiais ar betarpišku palankumu, bet daugiau įsitikinimais. Bendrame meilės veiksmažodžių vartojimo kontekste ἀγαπᾶν išraiškos jėga yra
silpniausia ir labiausiai priartėja prie mūsų vertinti, gerbti.
Ir kuo labiau vyrauja protas, tuo silpnesni tampa jausmai.
Tuomet ἀγαπᾶν net gali reikšti „vertinti teisingai, nepervertinti“. Kadangi vertinimas yra ir lyginimas, pasirinkimas, tai
ἀγαπᾶν dar reiškia laisvą, išrankią valios kryptį. [...]
Išvestinės iš ἀγαπάω: ἀγάπησις reikšmės – tai meilė apskritai, nesusijusi su juslingumu ar širdingumu, ir ἀγάπημα –
mėgstamas daiktas.
Keturių meilės veiksmažodžių tarpusavio ryšys yra toks:
veiksmažodis ἀγαπᾶν daug kuo panašus į φιλεῖν, bet, priklausydamas moralinei ir besiremiančiai protu sielos gyvenimo sričiai, jis neišreiškia idėjos apie trokštamą ir betarpiškai
iš širdies išeinantį veiksmą, kuris išskleistų vidinį polinkį;
ἀγαπᾶν neturi tokių į φιλεῖν įtrauktų atspalvių kaip „daryti
mielai“, „bučiuoti“ (bučinys ir yra viena iš tokių „mielų“,
betarpiškų jausmo išraiškų), „apsiprasti daryti“. Štai kaip šį
skirtumą tarp φιλεῖν ir ἀγαπᾶν, gretindamas abu veiksmažodžius, charakterizuoja Aristotelis: καὶ ὁ φίλος τῶν ἡδέων, τὸ

τε γὰρ φιλεῖν ἡδύ (οὐδεὶς γὰρ φίλοινος μὴ χαίρων οἴνῳ) καὶ
τὸ φιλεῖσθαι ἡδύ φαντασία γὰρ καὶ ἐνταῦθα τοῦ ὑπάρχειν
αὐτῷ ἀγαθόν εἶναι, οὖ πάντες ἐπιθυμοῦσιν οἱ αἰσθανόμενοι,
τὸ δὲ φιλεῖσθαι ἀγαπάσθαι ἐστιν αὐτόν δι’ αὐτόν, t. y. „ir
draugas – iš maloniųjų skaičiaus, – sako Aristotelis: – juk
mylėti yra malonu (kiekvienas juk vyno mėgėjas juo mėgaujasi) ir būti mylimam – taip pat malonu; nes ir čia – įsivaizdavimas, kad jis [mylimasis] turi gėrį, kurio trokšta visi
žinantieji; o būti mylimam – φιλεῖσθαι – reiškia būti vertinamam – ἀγαπάσθαι – pačiam per save“, t. y. būti vertinamam
ne dėl kokių nors pačiam mylimajam išorinių savybių, o būtent dėl jo paties.
Taigi, φιλεῖν yra polinkis, sujungtas su pačiu mylimu asmeniu ir artimo bendro gyvenimo bei vienybės daugelyje
dalykų sąlygotas; o ἀγαπᾶν nėra polinkis, sujungtas su pačiu asmeniu, bet labiau – su jo požymiais, jo savybėmis, ir
todėl – šiek tiek beasmenis, abstraktus polinkis. Štai kodėl
φιλεῖσθαι gali būti apibrėžiamas per ἀγαπᾶσθαι, pridedant
αὐτόν δι’ ἑαυτόν. Ἀγαπῶν išreiškia asmens savybes; φιλῶν –
jį patį. Pirmasis aiškiai suvokia savo polinkį, kliaunasi juo ir
sveria; antrajame jis išsiskleidžia betarpiškai ir jam mielas.
Todėl ἀγαπᾶν įgyja moralinį atspalvį, o φιλεῖν jo visai neturi:
juk φιλεῖν reiškia natūralaus polinkio meilę, iš pat pradžių
nelaisvą meilę, amare, o ἀγαπᾶν – meilę, kaip kryptingą,
protu grįstą valią, laisvą meilę, diligere (būtent šis momentas ryškus bibliniame žodyne) ir todėl Aristotelis ἀγαπᾶν,
προαιρεῖσθαι, διώκειν vartoja sinonimiškai.
Dėl santykio tarp φιλεῖν ir ἐρᾶν, tai pastarieji taip pat daug
kuo panašūs savo turiniu, tačiau ἐρᾶν siejamas su afektyvia,
jusline ir patologine meilės raiška, o φιλεῖν – vidiniu nuoširdumu ir artumu.
Pagaliau στοργὴ žymi ne užsiplieskusią aistrą, ἔρως, ir ne
atsiradusį asmeninį palankumą asmeniui, φιλία, ir ne šiltą jo
savybių vertinimą, ἀγάπη, – žodžiu, ne jausmą, gimusį žmoguje, kaip atskiroje asmenybėje, bet iš prigimties žmogui
kaip giminės nariui būdingą ištikimybę, švelnumą ir dėmesį
asmenims, su kuriais sieja buitiniai, šakniniai, po asmeniniais
glūdintys ryšiai: στοργὴ – didžiąja dalimi gimininis jausmas,
o visi kiti, t. y. ἔρως, φιλία, ἀγάπη – asmeniniai.
Iš viso to galime išskirti šiuos φιλεῖν bruožus:
10, – betarpiška kilmė, kuri grindžiama asmeniniu sąlyčiu,
bet nėra vien organinių ryšių sąlygota, – natūralumas.
20, – įsijautimas į patį žmogų, o ne tik jo savybių vertinimas.
30, – tylus, nuoširdus, neišprotautas jausmų charakteris,
bet ir ne aistringas, ne impulsyvus, ne veržlus, ne aklas ir
ne audringas.
40, – artumas – asmeninis, vidinis.
Taigi graikų kalba skiria keturias meilės kryptis: veržlią,
audringą ἔρως arba pojūčio meilę, aistrą; švelnią, organinę
στοργὴ arba gimininę meilę, prieraišumą; sausoką, protingą
ἀγάπη arba vertinančią meilę, pagarbą; sielos, nuoširdžią
φιλία arba vidinio pripažinimo, asmeninio praregėjimo meilę, palankumą. [...]
Tokios yra natūralios, žmogiškos meilės veiksmažodžių ir
jų vedinių reikšmės. Tačiau Šv. Raštas, priėmęs kai kuriuos
iš jų, vartosenoje pripildė juos ir naujo turinio, įdvasino ir
praturtino malonės, dieviškosios meilės idėja, be to, vidinė
žodžio energija tapo atvirkščiai proporcinga tai žmogiškajai
energijai, kuri buvo susieta su žodžiu klasikinėje kalboje.
Žodžiai ἐρᾶν, ἔρως beveik pašalinti iš Senojo Testamento knygų (LXX) ir visai nebeįleisti į Naujojo. Tačiau reikia
pažymėti, kad terminai ἔρως, ἐρᾶν yra aptinkami kai kurių
asketų tekstuose. Tokie tėvai mistikai kaip Grigalius Nisietis, Mikalojus Kavasila, Simeonas Naujasis Teologas ir kt.
vartoja šiuos terminus siekdami išreikšti aukščiausią meilę
Dievui; priminsiu, kad Simeono Naujojo Teologo didelės
apimties kūrinys apie meilę Dievui besąs net pavadintas
Ἔρωτες, t. y. „Erosai“. Φιλεῖν Šventajame Rašte buvo įdvasintas ir pradėjo reikšti krikščioniškus meilės santykius, kuriuos palaiko asmeninė simpatija ir asmeninis bendravimas.
Ir, pagaliau, bespalvis ir sausas ἀγαπᾶν prisipildė dvasinio
gyvenimo, o naujai sudarytuoju, pabrėžtinai bibliniu ἀγάπη
ėmė atspindėti gilią, visuotinę meilę – aukščiausios dvasinės
laisvės meilę. Yra vietų, kur φιλεῖν ir ἀγαπᾶν tarpusavyje beveik pakeičiami, kitur – jie diferencijuojami. Ten, kur kalbama apie meilės priesaką Dievui ir artimui, visada vartojamas
ἀγαπᾶν; ir meilė priešams – tik ἀγαπᾶν, ir niekada – φιλεῖν.
Priešingai, apie intymią ir asmeninę Viešpaties meilę Lozoriui (Jn 113, 5, 36), kaip ir apie Jo santykį su Mylimu Mokiniu
(Jn 2021, plg. 1323, 1926, 217), kalbama pakaitomis vartojant
φιλεῖν ir ἀγαπᾶν.
Trumpai tariant, Naujojo Testamento kalboje žodis ἀγαπᾶν
vartojamas šiais variantais:
a) ἀγαπᾶν randame tose vietose, kur norima išreikšti kryptingą valią (Mt 541, 44, 19 ir kt.), taip pat ten, kur polinkis remiasi valingu apsisprendimu, meilės objekto pasirinkimu

(Žyd 19, 2 Kor 97, 1 Pt 315, Jn 1319, Jn 1243, Jn 2115–17, Lk
632). Tam, kad bent šį tą suprastume iš Viešpaties pokalbio su
Petru (Jn 2115–17), kurį daugelis katalikų mano esant lemiamą
pagrindžiant jų pretenzijas, būtina įvertinti to ar kito meilės
veiksmažodžio reikšmių skirtumą. Prisikėlęs Viešpats savo
dvigubu klausimu nurodo Petrui, kad jis suardė draugystės
meilę – φιλία – Viešpačiui, ir dabar iš jo galima tikėtis tik
bendražmogiškos meilės, tik tos, kurią bet kuris Kristaus
mokinys būtinai išgyvena bet kuriam, net savo priešui; būtent šia prasme Viešpats ir klausia: ἀγαπᾷς με. [...] Tačiau
Petras net girdėti nenori apie tokį klausimą ir patvirtina savo asmeninę, draugišką meilę: „Φιλὦ σε – aš tavo draugas.“
Štai kodėl jis „nuliūdo“, kai, nepaisydamas šio dvigubo užtikrinimo dėl φιλία Viešpačiui, Pastarasis sutiko kalbėti tik
apie tokią meilę, ir tik dabar, trečią sykį, tarė jam, tikriausiai
priekaištaudamas ir nepasitikėdamas: „Φιλεῖς με – tu mano
draugas?“ Pradžioje Viešpats visai nekalbėjo apie draugystę,
todėl Petras klausimo atžvilgiu liko ramus. Savo bendražmogiška meile Viešpačiui jis taip užtikrintas, kad abejonė jo netrikdė, ir jis net nematė reikalo atsakyti į slaptą, labai delikatų
priekaištą, dvelkiantį pro šiuos žodžius, – nutylėjimą. Galbūt
jis net nesuprato ar nenorėjo suprasti Viešpaties šia prasme.
Taip įvyko du kartus. Vėliau Viešpats atidengia savo slaptą
mintį ir tiesiai klausia apie draugystės meilę. Būtent tai ir
sukėlė širdgėlą Apaštalui; jis „nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą
klausia: „Ar myli mane?“ (Jn 2117a) Ausis tarsi pagautų jo
trūkčiojančiame atsakyme ašaras: „Viešpatie! Tu viską žinai.
Tu žinai, kad aš – Tavo draugas – σύ γιγνώσκεις ὅτι φιλῶ σε“
(Jn 2117b). Turėdami galvoje dviejų žodžių ἀγαπᾶν ir φιλεῖν
netapatumą vargu ar begalime šį pokalbį suvokti kaip Petro
apaštališkojo orumo sugrąžinimą. [...] tačiau jis įžeidė Viešpatį kaip draugas savo draugą, todėl jautė naujos draugystės
sandoros poreikį. [...] Tai pamokanti, bet ne dogmatinė vieta
[...],
b) ἀγαπᾶν vartojamas ten, kur nusakomas išrinkimas, ir
kaip negatyvus išrinkimas, nekreipimas dėmesio, – eligere ir negligere (Mt 624, Lk 1613, Rom 913). Taip ὁ υἱός μου
ἀγαπητός (Lk 935, plg. Mt 1218) yra lygiavertis Iz 421, o LXX
ši vieta perteikiama per ἐκλεκτός μου,
c) ἀγαπᾶν vartojamas ten, kur kalbama apie laisvą – ne
organinį – gailestį (Lk 75, 1 Tes 14 ir kt.),
d) galiausiai ἀγαπᾶν siejamas su istoriškai apreikštais
krikščionių tarpusavio santykiais.
Dėl ἀγάπη, – žodžio, kaip minėta, gana svetimo nebiblinei,
senajai pasaulietinei kalbai, – tai jis žymi tokią meilę, kuri
per valios sprendimą išsirenka sau meilės objektą (dilectio),
todėl tampa save paneigiančiu ir gailestingu atsidavimu kitam
ir dėl kito. Tokia save aukojanti meilė pasaulietinėje dirvoje
suvokiama tik kaip protrūkis, kaip dvelksmas iš anapus, bet
ne kaip gyvenimiškos veiklos apibūdinimas. Todėl biblinis
ἀγάπη reiškiasi ne žmogiškais ir sąlygiškais, bet dieviškais ir
absoliučiais bruožais.
Meilės terminų ketvertas – viena iš didžiausių helėnų kalbos lobyno brangenybių, ir vargu ar įmanoma vienu žvilgsniu
aprėpti visus privalumus, kuriuos suteikia šis tobulas įrankis
gyvenimo sampratai. Kitos kalbos meilės idėjoje niekuo net
panašiu pasigirti negali; štai iš kur kyla begaliniai ir bergždi
ginčai ir trintys, taip pat – poreikis išgalvoti kad ir helėnų ketverto surogatą, t. y. pasitelkus kelis žodžius sukurti terminą,
kuris prilygtų vienam graikiškam žodžiui.
[...]
Religinė bendruomenė yra jungiama ir palaikoma dvejopa sąvarža. Pirma, tai asmeninis ryšys, jungiantis žmogų
su žmogumi ir besiremiantis į viršempirinį vienas kito
tikrumo jausmą tarp bendruomenės narių, kaip savitų
vienetų, kaip monadų. Antra, ši sąvarža pildosi vienas kito
pajauta visos bendruomenės idėjos šviesoje, ir tuomet jau ne
vienas pats asmuo, bet visa bendruomenė, projektuojama
į asmenybę, tampa meilės objektu. Antikos visuomenėje
šiomis dviem sąvaržomis buvo ἔρως, kaip asmeninė jėga,
ir στοργὴ, kaip gimininis pagrindas; pastarieji ir sudarė
metafizinį visuomeninės sanklodos ramstį. Natūralia būtent
krikščioniškos bendruomenės dirva tapo φιλία asmeninėje
plotmėje ir ἀγάπη – bendruomeninėje. Abi šios jėgos
įdvasinamos ir perkeičiamos, pripildžius jas malonės; ir net
santuoka, šis sąmoningas στοργὴ rinktuvas, ir senoviška
draugystė, kurioje daugiausia reiškėsi ἔρως, krikščionybėje
nusidažė sudvasintų ἀγάπη ir φιλία spalva.
[...]
Iš: Павел Флоренский. Столп и утверждение истины.
Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах.
Москва, 2002 (репринтное воспроизведение
издания 1914 г.)
Ištraukas iš p. 4–5, 396–410 (vertime dėl apimties
atsisakyta autoriaus išnašų) vertė Erika Paliukaitė
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Kelios pastabos
Mano babytė identiškai rašė dienoraštį. Labai smulkiai
ir beveik visur paminimos oro sąlygos. Taigi šiame tekste
įdomu yra tai, kad oro linija visuomet eina kaip jungiamoji.
Kas dar įdomu – aš rašau babytės raštu, t. y. ją kopijuoju. Ir tik vėliau, kai esu Vilniuje ir nebe Kaune, rašau
savo raštu.
Kaip tik aprašomas pošventinis laikotarpis. Apie daug
veiksmų, kuriuos atlieka babytė, aš rašau „mes su babyte“.
Šneku kopijuodama jos „radiją duoda iš Kanados“, „filmas eina per televizorių“, „nuimti eglę“ ir t. t.

Simona Didvalytė

1987 ir 1988 m. sausio gruodžio mėnesiai
Antradienį gruodžio 29 dieną mane išleido atostogom. Trečiadienį aš buvau namie, laukiau mamos.
Ketvirtadienį gruodžio 31 d. iš ryto susidėjau daiktus
o vakare išvažiavau į Jonavą švęsti Naujuosius metus.
Atvažiavo Rytis dėdė Vidas ir teta Nijolė. Naujuosius
metus sutikome linksmai. Dainavome dainas, šokome ir
šaudėme klapuškes. Radome vieną fantą. Penktadienį
sausio 1 dieną aš atvažiavau su mama ir tėte pas babytę
į Kauną. Kaune buvo teta Ryma ir Mariukas. Pradėjome
žaisti sulaukėme Senelio Šalčio o Aš vėl apsirengiau
čigone Karmen ir dalinau dovanas. Poto pašokau ir visus
išbūriau. Po mano šokimo Marius pasakė eilėraščius.
Po eilėraščių aš dainavau dainas. Paskui pažiūrėjome
vaikučiams ir ėjome miegoti. Šeštadienį 2 d. lijo. Mes
norėjome eiti prie eglutės. Apie 11 h ryte mano tėveliai
išvažiavo į Vilnių. Jau rengėmės išeiti į Laisvės Alėją bet
atėjo teta Aušra. Kaip teta išėjo lietus dar lijo. Pavalgėme
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pietus ir ėjome miegoti. Kaip atsikėlėme lietus jau buvo
pusiau nustojęs. Aš Mariui pasakiau kad įdomiau vakare
būti prie eglės nes dega lemputės. Nuvažiavome į Laisvės
Alėją tenai buvo eglutė su baltom degančiom lemputėm.
Poto nuėjome prie karo muziejaus ten degė spalvotos
lemputės. Su Mariumi nuėjau prie Lenino. Poto važiavome
namo nes vėl pradėjo smarkiai lyti. Kaip atvažiavome namo pavalgėme vakarienę ir ėjome su Mariumi papiešti.
Po laiko gėrėme matę. Poto ėjome miegoti. Sekmadienį
sausio 3 dieną su Mariumi žaidėme o 18 h važiavome
lydėti juos iki autobusų stoties. Jie važiavo į Klaipėdą. O
babytė nuvažiavo pas tetą Genę. Grįžę su dieduku namo
žiūrėjome vaikams, laiką ir laidą 10 × 10. Poto grįžo babytė
ir mes ėjome miegoti. Naktį man labai pradėjo skaudėti
ausį. Visą dieną sirgau su ausimi ir sloga. Temperatūros
nebuvo. Negalėjau valgyti. Pirmadienį sausio 4 d. man
ausies beveik nebeskaudėjo. Antradienį sausio 5 d. ausis
praėjo. Po pusryčių su babyte nuėjome į bažnyčią bet ji
buvo uždaryta. Poto norėjome nueiti į vieną parduotuvę
bet ten buvo patikrinimas. Tada nuėjome į kioską ten
nupirkome atviručių ir šį sąsiuvinį. Trečiadienį sausio
6 d. aš atsikėliau nusiprausiau ir kaip visada suvalgiau sutarkuotas morkas. Ir ruošiausi eiti pusryčiauti. Pažiūrėjau
pro langą ir vėl lyja. Visi juk šiemet stebisi kad žiemos
nėra. Vilniuje ir Kaune sniego visiškai nėra o temperatūra
iki 9 laipsnių šilumos. Šiandieną Trys Karaliai. Bus linksma šventė dėdės Kosto ir mano Onytės (skudurinės lėlės –
aut. past.) gimimo diena. Mano Onutei 1 metukas. Štai
pažiūrėjau pro langą vietoj lietaus pradėjo snigti. Ir kokiomis
dideliomis snaigėmis!
Štai jau pavalgiau ir laukiu kada vėl išeisime į bažnyčią.
Dabar babytė ruošia pietus o poto ir išeisime. Pietūs bus
skanūs bus naliesnikai kaip sakoma blynai su mėsa. Apie
12 h aš su babyte išėjome į bažnyčią. Atėjome grojo
vargonai kunigas kalbėjo pamokslą. Poto nuėjome pažiūrėti
dievuliuko. Pažiūrėjome jo paveikslus. Eidami į bažnyčią
užėjome į paštą. O kaip išėjome iš bažnyčios lietus pradėjo
smarkiai lyti. Diedukas išėjo į polikliniką jam gydo akis.
Dabar babytė eina siūti. Bet jai trys karaliai ir ji eina rašyti
dienyną. Šiandieną su dieduku parašėme Giedriukui laišką
su gimimo diena jam penki metukai. Dar šiandien buvome parduotuvėje. Babytė nusipirko sau naują tušinuką.
O dabar sėdime rašome dienynus ir laukiame dieduko.
Dar su babyte pakalbėjome apie pirmąją komuniją. Nes aš
pati noriu eiti. Kaip visi sako dabar prieš komuniją reikia
būt gerai nes poto turėsi pasakyti išpažinties visą maišą.
Šiandieną kaip važiavome į bažnyčią lietus smarkiai nelijo. Tad nusprendėme dar nuvažiuoti į katedrą su babyte
bet kaip rašiau kaip išėjome iš bažnyčios smarkiai lijo.
O per tokį orą niekur nenuvažiuosi. Tai grįžome namo. O
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dabar grįžo diedukas babytei nupirko vaistų. Dabar babytė
ruošia stalą o lietus vis lyja ir lyja. 2 h pavalgėme pietus
ir ėjome atsigulti. O pusę penkių ėjome į svečius pas tetą
Žėnę ir tetą Virginiją. Teta Žėne gera vaikystės dieduko
draugė. Grįžome namo pažiūrėjome kiną per televizorių
ir ruošiamės eiti miegoti. Man suriš ausytę ir pašildys
grelkutę. Dar įlašins į nosį.
Ketvirtadienį sausio 7 d. aš atsikėliau nusiprausiau
apsirengiau ir vėl nuėjau valgyti tarkuotas morkas. Pavalgiau pusryčius ir atėjau tvarkyti kambario kloti lovą. Dar
nuėjau nuimti eglutės. Nuėmėme žaisliukus žvakes vatą
ir blizgučius. Nuo papuoštos lempos kuri kabo salone
su babyte nuėmėme balionus kurie kabėjo, blizgučius ir
visokiausius kitus papuošalus. Mano Kauno kambaryje
nuėmėme papuoštą žaisliukais, blizgučiais, vata ir vienintele žvakute šakelę. Turbūt jau baigėsi visos šios šventės.
Nuėmėme mano kambary ant lempos pakabintus balionus. Diedukas išėjo į remontų užsakymų valdybą. Dabar
mes su babyte ruošiamės eiti į miestą. Prieš pietus mes su
babyte išėjome į miestą. Nuvažiavome į „Centrinį paštą“
babytei reikėjo pasiimti pensiją. Buvo labai didelė eilė.
O tos darbuotojos kol susitvarko su asmeniu praeina labai daug laiko. Tada mes su babyte paprašėme už mus
kad pastovėtų vienas žmogus. O mes su babyte nuėjome
į gryną orą. Nuėjome į parduotuvę „Du gaideliai“ poto
užėjome į Kauno muzikinį teatrą pažiūrėti repertuaro. Ir
vėl grįžome į paštą. Dar buvo likę nemažai žmonių bet
teko palaukti. Po pašto užėjome į Kauno katedrą man ji
labai patiko. Poto nuėjome į stotelę įsėdome į troleibusą
ir nuvažiavome namo. Namie jau buvo grįžęs diedukas ir
paruošęs pietus laukė mūsų. Visi trys pavalgėme pietus ir
ėjome atsigulti. Aš miegojau bet paskambino telefonas ir
mus visus pakėlė iš miego.
Poto babytė su dieduku užsnaudė o aš nebenorėjau
miego ir tada aš atsikėliau. Pusę šešių diedukas atsikėlė
ir nuėjo pas babytę klausyti žinių per radiją apie pasaulį.
Žinias daugiausiai duoda Kanada. Pagaliau babytė ateina
prie mašinos (prie siuvimo mašinos; man labai patikdavo
žiūrėti, kaip ji siuva – aut. past.). Mes su dieduku žiūrėjome
pirmą krepšinio kėlinį dabar eina dokumentinis filmas. Po
jo eis antras kėlinys ir jį žiūrėsime. O žaidžia krepšinyje
Žalgiris–Stroitelis. Jau baigėme žiūrėti krepšinio paskutinį
kėlinį, bet gaila jis baigėsi nelinksmai. Žalgiris žaidė labai
keistai ir pralaimėjo. Dabar žiūriu laidą vaikučiams. Jau
pavalgėme vakarienę. Pažiūrėjome laidą laikas ir po laiko
gėrėme visi kartu matę. Poto žiūrėjome laidą prožektorius
ir persitvarkymas. Po tos laidos ėjo per televizorių filmas
mes jį pažiūrėjome ir ėjome miegoti. Sapną aš sapnavau
apie šuniuką, avytes, mūsų draugus ir mamą ir kad visa
šeima būtų sveika.

ANDRIUS ŠIUŠA

Danse macabre
Scenarijus alegoriniam filmui
Veikėjai
ALGIMANTAS PUIPA
VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS
Vakaras, neoninių lempų apšviesti Zervynų kaimo trobų
šiaudiniai stogai Lotynų Amerikos valsčiuje
PUIPA (beldžia į garsaus režisieriaus buto duris Šilo
gatvėje). „Atsiprašau“! Ar galiu užeiti?
ŽALAKEVIČIUS (spigiu moterišku balsu). Kas ten, už
durų? „Arkliavagio duktė“?
PUIPA. Ne, čia aš, Puipa, Algutis, kino studentas.
ŽALAKEVIČIUS. Jooo... ooo, tikrai sakai, nemeluoji?.. Kažkur girdėta... Tada įeik. (Bet durų neatidaro) Ko
tau reikia, mažuti? Paskolint pinigų pachmielui?
PUIPA. Scenarijaus.
ŽALAKEVIČIUS. Neturiu, viskas perrrašyta, sukontempliuota, surežisuota, suvaidinta...
PUIPA. Gal aš galiu savo idėjomis padėti?
ŽALAKEVIČIUS. Kai baigsi padėti, padėk po slenksčiu.
PUIPA. Vytautai Pranovičiau, kad aš rašyt nemoku.
ŽALAKEVIČIUS. Sakai, esi neraštingas? O pradinę
baigei? Ką mokyklos suole skaitei? Antaną Vienuolį?
O. Henrį? Raidžių nepažįsti? Tai imk paišyti, maliavoti.
PUIPA. Aš noriu režisuoti.
ŽALAKEVIČIUS. Surežisuok mane. Aš esu Dievas
„Dievų miške“.
PUIPA. Maestro, praverkite duris, norėjau paklausti, ką
man daryti? Iš Antalieptės tėvas išvarė, sako, dykaduonis

Michael Wolgemut. Danse macabre. 1493

esi, kokia iš tavęs nauda tai mūsų hidroelektrinei, Antalieptės marioms, geriau dumk į Maskvą arba augink tulpes Vilniuje, Fabijoniškėse. (Žliumbia)
ŽALAKEVIČIUS. Tu Maskvos neliesk, ten mano karalija... Žinai ką, geriausias mano patarimas – imk ir ženykis. Nori, papasakosiu, kiek aš moterų turėjau?
PUIPA. Išvardinkit, gal man kuri nors tiks...
ŽALAKEVIČIUS (piktai). „Na, šito tai nebus!“, kaip
sakė mano personažas Marcinkus, bubindamas banditą

abiem kulokais. Cha cha cha... (Kvatoja, paskui atlaidžiai)
Na gerai, įsiliek į mano būstą. Bet neilgam, atmink, manęs
laukia „Pasaulis, kuris priklauso vyrams“. Nežliumbk.
Nebūk boba. Eikš į vidų. Tu man patinki.
PUIPA (įtrepsi, nuolankiai sustingsta, pirštu pasiremia į
ąžuolinį stalą su kompiuteriu). Jūsų pasaulis jau išsisprendė, viskas įvyko... Juodai pavydžiu. Noriu toks pat būti
įžymus.
ŽALAKEVIČIUS. Klysti, jaunikaiti, manęs laukia kai
kas daugiau – kosmosas, visata, „Tas saldus žodis – laisvė“. (Koja pastumia taburetę, išsiuvinėtą japonišku šilku)
Tai yra „Faktas“!
PUIPA. O, Mesire...
ŽALAKEVIČIUS. Nepainiok turkų kankinio su kino
genijais!
PUIPA. „Atsiprašau“... (À part: „Reikėjo keltis ir eiti,
nes už durų laukė mašina...“ Iš kur čia tas prakeiktas tekstas, tvinksi galvoje nuo pat ryto?)
ŽALAKEVIČIUS (nutuokia, ką galvoja jaunasis kūrėjas, šelmiškai primerkia akį, spragteli pirštais). Tai frazė
iš mano filmo. Palik ją ramybėje. Užsiimk „Kelio ženklais“. Teises turi? (Puipa purto galvą) O bobą?..
PUIPA. Ne, aš kol kas studentas. Nieko neturiu, tik vieną moterį esu nusižiūrėjęs. Ji mano angelas, tokia trapi,
skaisti, romantiška, kaip „Elzė iš Gilijos“... Jos tikras vardas – Janytė.
ŽALAKEVIČIUS. Prasti popieriai, to neužtenka, reikia
turėti vyrų kompaniją. Kitaip kinui šnipštas... Gerai jau,
Nukelta į p. 15 ►
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Konstanty Ildefons Gałczyński

Laiškai su našlaite
Konstantas Ildefonsas Gałczyńskis (1905–1953, slapyv.
Karakuliambro) – lenkų poetas, stebinantis savo žaižaruojančiu sąmoju. Gimė Varšuvoje, 1934–1936 m. gyveno
Vilniuje (įamžino jį eilėse – „Elegie Wileńskie“), per Antrąjį
pasaulinį karą pirmiau tapo sovietų, vėliau – vokiečių karo belaisviu. Pasibaigus karui, nuvyko į Briuselį, Paryžių, o
1946 m. grįžo į Lenkiją ir aktyviai reiškėsi spaudoje. Nors
bandė išlaviruoti, valdant sovietų režimui, patyrė ideologinį
puolimą. Atrinktos versti ištraukos iš knygos „Laiškai su našlaite“, išleistos Varšuvoje 1964 m., vadinamojo chruščiovinio
„atšilimo“ epochoje.

Vertėja
Gerbiamas Pone Redaktoriau!

Apie visus daiktus, kurie sunkiai atsisuka
Prof. Bončynskis, emigracijoje tyrinėjęs išskirtinai angelologiją, dėl to įgijo malonų būdą ir vikrumą tvarkant reikalus.
Prof. Bončynskis, sakau, išreiškia tokią nuomonę apie visus
daiktus, kurie sunkiai atsisuka.

1 klausimas
Ar važiuodamas tramvajumi ar autobusu niekuomet nemėgini nulįsti kur į kampą, vengdamas susimokėti už bilietą?
2 klausimas
Ar mėtai pro langą nuorūkas, kai niekas nemato?

2) Marinuotų agurkėlių stiklainis
Jeigu – tęsia žymus lenkų angelologas prof. Bončynskis –
visiškai nepajėgiame atsukti užrūdijusio užsriegto marinuotų agurkėlių (niam niam! Red.) stiklainio dangtelio, tuomet,
piliečiai, nelieka nieko kita, kaip tiktai grubiai ir vulgariai
plūstis, keiktis tol, kol svečiai pabūgs ir išsivaikščios. Pliusai: kalėdinei puotai išsaugoti agurkėliai ir tartum suduotas
smūgis maniakiškam lenkų vaišingumui.

3) Lempučių išsukimas
Lemputei išsukti reikalinga stalo ir taburetės sistema. Taburetę užkeliame ant stalo, nuo stalo užsilipame ant taburetės, moraliai palaikomi žmonos, uošvės, dukros bei dviejų
nesantuokinių vaikų, įsivaikintų užsimiršimo akimirką,
šūksnių: „Atsargiai!“ Lubos – kaip netvarkingo ir demoniško gyvenimo būdo vad. jaunystėje pasekmė – pradeda kopernikiškai suktis mums virš galvos, nepaisant to, neatsukę
lemputės, švelniai krintame ant grindų ir susilaužome koją.
Pasyvas: koja. Aktyvas: atostogos.
N. B. Trokštamų atostogų metu gera yra kartu su ponu Pikviku, skv.3, apmąstyti žmogiškų reikalų ir skonių kintamumą.
Dėmesio! Lempučių išsukinėjimas bet kokios konfesijos
bažnyčiose yra šventvagystė – žiūrėti „Asiliukas Porfirionas4, arba Šventvagių klubas“, p. 18, 68, 94, 95 ir kt.

4) Artūro Grotgerio5 paminklų nukėlimas
nuo ketaus postamentų Krokuvos vaivadijos teritorijoje.
Iš esmės nereikia jų atsukinėti, nereikia kovoti su komizmu ir Nacionaliniu muziejumi6. Jeigu iš tikrųjų prisireiktų
atsukti veržles, tą darbą (slapta!) reikėtų padaryti sąžiningai,
jau vien dėl moralinių nuopelnų, teikiamų darbo, – žiūrėti:
Jaszcz7, „Moralė ir darbas“, „Dziennik Polski“, 290 (616).
Nes melstis, piliečiai, žinote, rizikinga. Melstis ant kelių –
kartais tuščia nostalgija.
Daryti. Eiti. Pritarti.
Mes norime melstis žygiuodami ir dainuodami.
Širdingai dėkoju už žuvį.

1946

III pavyzdys

Ar, būdamas svečiuose, neįsidedi papildomai cukraus, kai
lieki vienas kambaryje?
4 klausimas

Žaną Diuvalį, žinomą prancūzų poetą, sentimentalų kaimo
dainių, sugriebė nervinis priepuolis po to, kai būrys moksleivių nuosekliai, neapsakomai žiauriai išjuokė jo eiles ir
prozą.

Ar neskaitai svetimų laiškų?

IV pavyzdys

5 klausimas
Ar turtingos, bet įkyrėjusios tetulės laidotuvėse lieji krokodilo ašaras, nors iš tiesų nenustygsti iš džiaugsmo?
6 klausimas
Ar ant dovanų draugams kartais tyčia nepalieki kainų, norėdamas taip pabrėžti savo dosnumą?
7 klausimas
Ar, šeimininkams nematant, kartais nesivalai batų į brangią staltiesę ar portjerą?
8 klausimas
Ar į žmonos (vyro) klausimą, ar ją myli, melagingai atsakai „taip“, kad tik užsibaigtų Tave erzinantis pokalbis?
9 klausimas
Ar, nešiodamas dantų protezus, nemėgini įtikinti savo
aplinkos žmonių, kad dantys – tikri?
10 klausimas

Red. Tape9 vietovėje (Australija) devynmetė Margareta
Loson, nepaisydama geriausio dievobaimingų tėvų pavyzdžio (tėvas – pastorius ir vietinės Antitabako lygos vadovas),
meluoja nuo ryto ligi vakaro, apgaudinėja drauges ir kankina
gyvūnėlius.
V pavyzdys
Niujorko akušerijos klinikoje „Stork Merry Stork“ kūdikiai
neva dėl per mažų davinių pakėlė nuožmų maištą, bendromis
jėgomis sumušė vyriausiąjį gydytoją ir, stipriai spaudžiant
speigui išėję gatvėn, mirtinai sušalo. Be komentarų.
VI pavyzdys
Basia O., bibliotekininko, žmogaus, apskritai gerbiamo
mokslo ir meno sferose, dukra, klastingai įkalbėjo savo tėvą
Labdaros koncerte atlikti vadinamojo mago-iliuzionisto vaidmenį; tėvui triukai nepavyko ir aukščiau įvardintasis gavo supuvusiu obuoliu į galvą, neteko darbingumo.
VII pavyzdys
Jeronimas Božuchovskis, dešimtmetis cinikas, pareiškė
persigandusiems tėvams, kad jo pasaulėžiūra – visai kitokia,
pasikeitė pavardę į Kozubskį ir išsikraustė iš namų.

Ar niekados neniežtėjo rankos užrašyti porą nepadorių žodžių ant sienos viešoje vietoje?

VIII pavyzdys
Tik Redakcijos žiniai.

11 klausimas

[...]

Ar pilname žmonių laukiamajame niekada nebandei prasmukti į dantisto kabinetą be eilės?
O kaip ten buvo eilėje prie bilietų kasų?

●

12 klausimas

Tokių pavyzdžių, deja, galėčiau pateikti dar ne vieną šimtą.

Ar iš biuro, kuriame dirbi, slapčia neišsineši pieštukų, popieriaus, sąvaržėlių ir pan. daiktų?

Karakuliambro
1947

13 klausimas
Ar niekada neapgavai jokios įstaigos?

Iš: Konstanty Ildefons Gałczyński. Listy z fiołkiem,
Warszawa: Czytelnik, 1964
Vertė Ugnė Ražinskaitė

14 klausimas
Ar važiuodamas traukiniu nešauki, kad jau visiškai nebėra
vietos, net jeigu dar atsirastų vieta tai įmitusiai poniai su šešiomis mažytėmis pintinėlėmis?
Karakuliambro
1

1947

Jūsų Karakuliambro
hermetinis-simpatinis poetas
Gerbiamas Pone Redaktoriau!
Gerbiamas Pone Redaktoriau!

Siaubingi vaikai8

Garbės egzaminas

I pavyzdys

Žemiau surašiau nemažai klausimų, adresuotų mūsų Skaitytojams, vildamasis, kad ne vienas iš Jų taip bus paskatintas rimtiems apmąstymams, o gal ir posūkiui vadinamajame
etiniame gyvenime. Kaip sakoma: įleisk kiaulę į trobą, tai ir
ant stalo užlips.
Tik viena sąlyga: į klausimus reikia atsakyti nuoširdžiai,
priešingu atveju jie nepasiekia savo tikslo.

14-metis Hubertas R. išėjo iš namų ir negrįžo. Po savaitės
jį surado vienos aktorės apartamentuose. Aktorė teisinosi,
kad Hubertas jai padarė subrendusio žmogaus įspūdį, nes
turėjo meistriškai priklijuotus ūsus ir barzdą. O juk neįmanoma, Pone Redaktoriau, kad patyrusi aktorė neišmanytų
persikūnijimo subtilybių!

3 klausimas

1) Dantų pastos tūtelė
Jeigu dangtelis nepasiduoda mūsų valiai atsukti, reikia
ramiai, karta iš kartos laukti stebuklo, o gal pats atsisuks.
„Dievo Gimdytojos“1 giedojimas ir aforizmų apie Sobieskį,
išgelbėjusį Vakarus2 (ką reiškia Vakarai? – red. past.), sakymas nėra nepatartinas.

II pavyzdys

Lygiai prieš savaitę. Epinalio gatvė 18, bt. 34. Ponų Zominskių butas. Šalta.
Močiutė Zominska – anūkei Zominskai:
– Baigiu suledėti.
Anūkė Zominska:
– Tegul močiutė padaro porą kūlvirsčių, kaipmat atšilsit.
Rezultatas: apopleksija, ištikusi močiutę nuo kūlvirsčių.

Lenk. „Bogurodzica“ – ko gero, seniausia žinoma lenkų
viduramžių religinė giesmė; pasak J. Długoszo, lenkų ir
lietuvių kariuomenė „Dievo Gimdytoją“ giedojo prieš Žalgirio
mūšį (visos pastabos – vertėjos).
2
Turimas omenyje Abiejų Tautų Respublikos valdovas
Jonas III Sobieskis (1629–1696), savo valdymo metais
kovojęs su Osmanų imperija ir sutriuškinęs priešus
garsiajame 1683 m. Vienos mūšyje.
3
Nuoroda į skvairą Samuelį Pikviką, Charleso Dickenso
veikėją iš „Pomirtinių Pikviko klubo užrašų“.
4
K. I. Gałczyńskio sukurtas veikėjas.
5
Arturas Grottgeris (1837–1867) – lenkų tapytojas ir
grafikas; jo kūrybai būdingos romantinės, patriotinės temos.
6
K. I. Gałczyńskis čia pajuokia (šlovingos) tautos praeities
kaip muziejinių eksponatų visumos traktavimą.
7
Janas Alfredas Szczepańskis (1902–1991, slapyv. Jaszcz) –
literatas, publicistas, teatro ir kino kritikas.
8
Galbūt užuomina į Jeano Cocteau romaną „Les Enfants
Terribles“.
9
Angl. red tape – „biurokratija“.
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mačiau ne vieną pažįstamą veidą. Mane vis labiau domino
valios neryžtingumas. Mano nuovargį pamažu keitė kažkas
kita. Netrukus jau nebebuvo matyti kaimo gyventojų. Dabar
važiavom per mišką. Leidosi saulė. Slėnio garsai nutolo. Už
lango driekėsi senų kriptomerijų kolonada. Jaučiau šaltą kalnų
orą. Tarsi raganos šluota autobusas nešė mane į aukštą dangų.
Kurgi jis važiavo? Už kalnų perėjos tunelio jau buvo pietinė
pusiasalio dalis. Ir iki mano kaimo, ir iki kaimyninių karštųjų
versmių dabar buvo tas pats atstumas – trys ri nuokalne. Čia
pagaliau sustabdžiau autobusą. Ir išlipau į kalnų prieblandą.
Dėl ko? Mano nuovargis žinojo dėl ko. Aš išmečiau save, netikėlį, nuošaliuose kalnuose – ir man norėjosi su pasitenkinimu iš savęs juoktis.
Keletą kartų mane nustebino iš po kojų purptelėjęs kėkštas. Kelias ėjo aplink ūksmėtą tarpeklį, ir kiek beėjau, neatsivėrė joks tolimesnis vaizdas. Mano širdis buvo kupina
nerimo, kad netrukus sutems. Vėl ir vėl pabaidžiau kėkštus,
ir jie, skrydyje liesdami lapus numetusių skirpstulų ir ąžuolų
šakas, iš arti man atrodė dideli ir grėsmingi.
Pagaliau pasirodė slėnis. Tolimas slėnis, tankiai it ląstelėmis apaugęs kriptomerijomis! Ir koks tas slėnis buvo
milžiniškas. Miglotoje tolumoje krito mažutėliai kriokliai
– be garso, nejudėdami. Svaiginančiam slėnio dugne baltuma driekėsi iš rąstų suręsta tuščia medienos transportavimo
trasa. Saulė ką tik nusileido už kalnų keterų kitoje slėnio
pusėje. Dabar slėnis buvo tylus, lyg užlietas vandeniu. Jokio
judesio, jokio garso. Dėl tos tylos slėnis buvo dar panašesnis
į sapną.
„Kaip įspūdingai bejėgiška būtų sėdėti čia lig saulėlydžio, –
pamaniau. – Viešbutyje manęs kaip niekur nieko laukia vakarienė. O aš net nežinau, kur praleisiu šią naktį.“
Pagalvojau apie paliktą liūdną savo kambarį. Ten mane kas
vakarą kankino karščiavimas. Susisupęs į kimono gulėdavau
lovoje. Vis tiek šalta. Rudens pradžioje, krečiamas šalčio, vėl
ir vėl įsivaizduodavau vonią. „Kaip gera būtų mirkti vonioje.“ Aš mintyse leidžiuosi laiptais ir einu į vonios kambarį.
Bet toje vizijoje niekada nenusivelku drabužių. Su drabužiais įlipu į vonią. Mano kūnas į nieką nesiremia. Aš grimztu
ir lyg skenduolis atsigulu ant vonios dugno. Aš visada tai
įsivaizduoju. Ir, gulėdamas lovoje, laukiu, kol atslūgs mane
lyg potvynis užliejęs šaltis.
Aplinkui darėsi vis tamsiau. Nusileidus saulei, likusi
šviesa buvo panaši į vandenį, ir giedrame danguje pasirodė šviesios žvaigždės. Paraudo mano šaltuose pirštuose
smilkstančios cigaretės nuodėgulis. Erdvioje aplinkumoje
ta ugnies spalva buvo labai vieniša. Temstančiame slėnyje
nebuvo matyti jokios kitos šviesos, tik ta cigaretė. Šaltis vis
labiau skverbėsi į mano kūną. Sušalau giliai, net ir ten, kur
paprastai nepasiekia lauko oras, ir man visiškai nebepadėjo
nė tai, kad slėpiau rankas užantyje. Bet tamsa ir šaltis pamažu ėmė teikti man drąsos. Ir dabar jau ketinau eiti tris ri
iki kitų karštųjų versmių. Kažkas panašaus į negailestingą
neviltį pasivijo mane ir gimdė mano širdyje žiaurų troškimą.
Kai tas troškimas pakeitė nuovargį ir nuobodulį, negalėjau
jam nepasiduoti. Aplinkui visiškai sutemo, ir kai pagaliau
atsistojau, mane buvo apėmęs visai kitoks jausmas nei tada,
kai dar buvo šviesu.
Tamsoje žengiau supamas ledinio kalnų oro. Mano kūnas
nė kiek nesušilo. Bet kartais mano skruostus lengvai glostė oras. Ir pradžių maniau, jog tai dėl to, kad karščiavau ar
kad mano kūnas taip reagavo į ypatingą šaltį. Bet beeidamas
supratau, kad ant kelio dar buvo išlikę vidudienio saulės sušildytų plotų. Ir man pradėjo atrodyti, kad ledinėje tamsoje
aiškiai matau saulės šviesą. Man buvo keista būti tamsoje,
kur nesimatė nė vieno žiburio. Ir tada patikėjau, kad tik uždegęs šviesą, tik šviesoje civilizuotas žmogus supranta, kas
yra naktis. Nors buvo visiškai tamsu, man atrodė, kad viskas taip pat kaip ir dienos metu. Žvaigždėtas dangus buvo
sodriai mėlynas. Aš ėjau atpažindamas kelią, visai taip pat,
kaip žmonės eina dieną. Ant kelio išlikę dienos šilumos likučiai dar labiau stiprino tą jausmą.
Staiga man už nugaros pasigirdo garsas, panašus į vėją.
Ant kelio pasiliejusioje šviesoje nuo žvirgždo, lyg nuo dantų,
krito šešėliai. Tai buvo automobilis – aš nuo jo pasitraukiau,
ir jis pravažiavo, nekreipdamas į mane dėmesio. Kurį laiką
stovėjau išsiblaškęs. Netrukus automobilis pasirodė posūkyje už tarpeklio. Bet atrodė, kad tai ne automobilis važiuoja,
o didžiulė tamsa su priekyje pritaisytais žibintais skuba pirmyn. Kai tai išnyko kaip sapnas, mane vėl supo šalta tamsa,
ir aš, išalkęs, pilnas tamsios aistros, ėjau keliu.
„Kaip apmaudu ir beviltiška. Aš žingsniuoju likimo apibrėžtam plote. Tai – natūrali mano širdies būsena, ir manęs
nebeapgaudinėja saulės šviesa. Mano nervai įtempti tamsoje, ir aš jaučiu ryžtingą valią. Ir man nuo to labai gera. Į
nuosprendį panaši tamsa, odą veriantis žiaurus šaltis. Būtent
čia mano nuovargis maloniai įsitempia, ir aš jaučiu naują
drebulį. Eik. Eik. Eik, kol visai išseksi.“
Aš save žiauriai raginau. Eik. Eik. Eik, kol prieisi galą.

ATĖNAI

Vėlai tą naktį pavargęs stovėjau pietinėje pusiasalio pusėje, priešais uosto prieplauką. Aš buvau išgėręs. Bet mano
širdis tebebuvo prislėgta, ir aš nė kiek neapgirtau.
Stipriai kvepėjo jūros vandeniu ir dar tvyrojo tirštas dervos
bei alyvos kvapas. Švartavimo virvės girgždėjo, tarsi laivai
pro miegus kvėpuotų, ir virš tamsaus vandens paviršiaus
tarsi lopšinė buvo girdėti tylus į laivų šonus besidaužančių
bangų tekšėjimas.
– Kur jis? – tylų kranto orą vėl ir vėl perplėšė viliojantis
moters krante balsas.
Iš šimtatonio garlaivio, kuriame miegūstai degė blanki
šviesa, kažkas kažką jai atsakė neaiškiu rimtu bosu.
– Ar jo nėra?
Tikriausiai tai būta moters, kuri tame uoste siūlydavosi jūreiviams. Bandžiau išgirsti, ką jai atsakė tas žemas balsas,
nors ir kalbėjo ne su manimi, bet ir vėl tegirdėjau neaiškius
aštrius žodžius, o moteris galiausiai pasidavė ir nuėjo.
Žiūrėdamas į tylų miegantį uostą galvojau apie šitą permainingą naktį. Galvojau apie tai, kaip, – nors atrodė, kad
jau seniai buvau nuėjęs tris ri, – kalnų kelias niekaip nesibaigė, apie tai, kaip slėnyje pasirodė elektrinė; kaip paskui
slėnio dugne mačiau kelis žibintus nešančius žmones, kurie nakties tyloje tarpusavyje sveikinosi, ir aš maniau, kad
tai turbūt kaimiečiai ėjo į karštąsias versmes, tad tos versmės jau turėtų būti netoliese, ir man pasidarė drąsiau, bet
tas mano spėjimas buvo visiškai klaidingas; kaip, pagaliau
pasiekęs karštąsias versmes, vietinių gyventojų pilnoje bendroje vonioje šildydamas savo sušalusias ir pavargusias galūnes jaučiau keistą palengvėjimą – iš tiesų tą vakarą man
tiek daug, vienam vakarui per daug visko nutiko. Ir tai dar
buvo ne viskas. Kai pagaliau pasisotinau ir susivokiau, neišsipildęs žiaurus troškimas vertė mane bemat vėl leistis į
nakties kelią. Su nerimu kažko tikėdamasis negalėjau neiti
į gretimas, už dviejų ri esančias, karštąsias versmes, kurių
net pavadinimo lig tol nebuvau girdėjęs. Eidamas ten galiausiai pasiklydau, ir kai sumišęs gūžiausi tamsoje, pro mane
pravažiavo vėlyvas automobilis ir aš šūktelėjau ir pagaliau
jį sustabdžiau, ir, pakeitęs savo planus, atvykau į šį uostą.
Kur aš paskui ėjau? Tarsi vedamas kažkokios uoslės atėjau į
gatvę prie kanalo, kur rikiavosi viešnamiai. Būrelis jūreivių
žingsniavo svirduliuodami, it apaugę dumbliais, ir erzino
baltai nusipudravusią moterį. Du kartus perėjau ta gatve ir
galiausiai įsėlinau pro vienas duris. Liejau karštą sakę į pavargusį savo kūną. Bet neapgirtau. Mano taurelės pripildyti
atėjusios moterys man pasakojo apie sairas žvejojančius laivus. Tos moterys buvo sveikos ir stiprios tarsi tų laivų žvejai. Viena iš jų siūlėsi miegoti su manimi. Aš sumokėjau jai
ir, paklausęs, kur yra uostas, ėmiau ir išėjau lauk.
Stebėdamas netoliese besisukančio švyturio lėtai mirksinčią šviesą jaučiau ilgos tarsi iliustruoto popieriaus ritinys nakties pabaigą. Girdėjau, kaip lietėsi laivų bortai, kaip
tempėsi švartavimo virvės, mačiau miegūstus laivų žibintus
– aplinkui buvo tamsu ir tylu, ir nuo viso to aš buvau švelniai sentimentalus. Galėjau ieškoti kur nakvynės arba grįžti
pas tą moterį – šiaip ar taip, mano neapykantos kupina grubi
širdis išseko šio uosto krantinėje. Aš ilgai ten stovėjau. Žiūrėjau į tylios jūros tamsą, kol mane apėmė bjaurus į miegūstumą panašus jausmas.
Tose karštosiose versmėse netoli nuo uosto praleidau tris
dienas, vis atidėliodamas grįžimą. Šviesios pietų jūros spalvos ir kvapai man atrodė kažkokie šiurkštūs. O vulgarus ir
dulsvas laukų peizažas man bemat nusibodo. Supratau, kad
nejučiomis jau buvau pripratęs prie mano kaimo slėnių ir
kalnų, kuriuose nėra kur pailsėti širdžiai, kuriuose nėra ramios vilties. Ir po trijų dienų grįžau į kaimą, kad vėl uždaryčiau savo širdį.
3
Keletą dienų man teko gulėti lovoje dėl pablogėjusios
sveikatos. Šiaip nejaučiau jokio ypatingo apgailestavimo ir
tegalvojau, kad tai išgirdę mano pažįstami nuliūstų ir įsižeistų.
Staiga vieną dieną pastebėjau, kad mano kambaryje nebėra
nė vienos musės. Tai mane gerokai nustebino. Galvojau apie
tai. Turbūt man nesant niekas neatidarė lango ir neįleido šviesos, neuždegė ugnies ir nesušildė kambario, ir jos nugaišo
nuo šalčio. Tai buvo tikėtina. Mano tylaus gyvenimo atlaikos
buvo sąlyga, kurios reikėjo, kad jos liktų gyvos. Ir kol aš,
pabėgęs iš savo niūkaus kambario, kankinau save, jos iš tiesų
žuvo nuo šalčio ir bado. Kurį laiką man dėl to buvo liūdna.
Ne todėl, kad man būtų buvę skaudu dėl jų žūties, o todėl,
kad man pasirodė, jog ir aš priklausau nuo kažkokios kaprizingos sąlygos, dėl kurios gyvenu ir kuri kada nors mane pražudys. Man atrodė, kad pamačiau plačią tos būtybės nugarą.
Tai buvo nauja, mano savigarbą žeidžianti vizija. Ir dėl tos
vizijos pajutau, kad mano gyvenime vis gausėja tamsos.
[1928]
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gerai, nustok snargliuotis, aš tau paskolinsiu
savo keturis vyrus.
PUIPA. „Kentaurus“?
ŽALAKEVIČIUS. Griebk aukščiau – tai
broliai Lokiai! Tokio kvarteto tavo filmui užteks?
PUIPA. Bet kad jie man per seni.
ŽALAKEVIČIUS. Nieko, pagrimuosi,
šliūkštelėsi viskio į koserę, spirsi į užpakalį,
kaipmat atjaunės. Bus „Gyvieji didvyriai“. Supratai mano kino režisūros metodą?
PUIPA. Meistre, o ar galima, kad filmą tada
pavadinsiu „Mano moteris ir keturi jūsų vyrai“?..
ŽALAKEVIČIUS. Neskubėk būti „Žvėris,
išeinantis iš jūros“. Dar paūgėk. (Nuo kompiuterio klaviatūros paima „Marlboro“ cigaretes,
atkiša Puipai). Rūkysi?
PUIPA (susinepatoginęs). Tai kad aš turiu
savo. (Išsitraukia apglamžytą pakelį, nedrąsiai
sumikčioja) M-m-man... kol kas tik šitokios
pagal kišenę...
ŽALAKEVIČIUS. Parodyk. (Puipa paduoda, meistras varto pakelį) Kas čia per smirdalas – „Jūratė irrr...“
PUIPA (skubiai). ...Onaitytė! Geniali aktorė.
ŽALAKEVIČIUS. Ak ta, iš Kauno...
PUIPA (sumišęs). Ne, ji vilnietė.
ŽALAKEVIČIUS. Šit kaip? Atmink, visi
vilniečiai nekenčia Kauno. O visi kauniečiai
nekenčia Vilniaus. Aš taip pat. Atvykau jo sunaikinti, tokia Žaliakalnio šventa misija.
PUIPA. Ir visam kino menui bus „Edeno sodas“?
ŽALAKEVIČIUS (užsirūko, prisimerkia).
Na ne visam. Kai ką pasiliksiu. Dabar štai tau
tokia užduotis – imk mano novelę „Šeši karpiai“, lėk į kino studiją, meno tarybos pasitarimo metu mesk juos direktoriui Lozoraičiui ant
stalo ir garsiai, linguodamas galvą, mįslingai
iškošk pro dantis: „Niekas nenorėjo mirti“, ar
ne, viršininke?“ Ir užvertęs galvą nusikvatok.
Čia toks Čikagos mafijos ženklas. Tik paskubėk, kol žuvys nepašvinko... O, beje, gal su
kvapeliu bus dar veiksmingesnės... Jeigu užduotį įvykdysi be klaidų – tavęs laukia didinga
ateitis, „Velnio sėkla“ tu...
PUIPA. Supratau, čia, taip sakant, „Nebūsiu gangsteris, brangioji“. O Mesire, jūs mano
buksyras!
ŽALAKEVIČIUS. Vadink mane kukliai –
„Mesijas“. Tai mano nesukurto animacinio filmo scenarijaus pavadinimas. Jau kadai kadės
parašytas, klausyk, cituoju: „...Šuniukas eina
pro senovės vyrų statulas, pro šventyklas ir
pilis, o paskui jį traukia minia džentelmenų –
laimingų, pilnų vilčių... Šuniukas kartkartėmis
pakelia leteną ir šlapinasi... Ir kiekviena balutė virsta gyvybinga, žydinčia oaze.“ Čia lyg ir
apie tave, ar ne, studente, panašu? Tau patikiu
sukurti pieštinį filmą. Juk tu tapai? Girdėjau,
esi dailininkas? Mes tau europiniame festivalyje įteiksime prizą „Už geriausią nacionalinės
literatūros klasikinio kūrinio įkūnijimą ekrano
drobėje“. Tik režisuodamas nenusirisk iki reklaminio kičo.
PUIPA (pašoka, puola prie durų). Ne, šito
tai nebus! Aš išgelbėtas! Bėgu. Nusipirksiu
„Marlboro“ cigarečių ir kibsiu į kino režisūros
Pegaso karčius. Mesijau – jūs Dievas iš „Dievų
miško“! (Išbėga, net nepasiteiravęs apie animacinio filmo honorarą)
ŽALAKEVIČIUS (šaukia pavymui). Svarbiausia, neužmiršk gerai suskaičiuoti – turi būti
šeši karpiai! Ne šuniukai!
PUIPA (rėkia jau iš laiptinės). Supratau –
„Žuvies diena“! „Atpildo diena“! Lekiu. Manęs
laukia „Amžinoji šviesa“-a-a! „Procesas“-s-s!..
Išsvajotas „Bilietas iki Tadž Mahalo“-o-o!
Lėtai gęsta žėruojanti Žalakevičiaus cigaretė,
lieka tik vis labiau įsidegantis lietuviškas
kinematografas
Užtemimas

Iš japonų kalbos vertė Rima Torres
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Istorijon eikit!

Ramūnas Čičelis

Iš atsinaujinusios Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorijų
Iš akies

Biznis

Prie lankytojos prieina bibliotekininkė.
– Gal padėt?
– Ne, žinokit. Aš kitaip, aš... renkuosi iš akies...
– Tai taip. Daug kas taip: pasižiūri, kaip atrodo knyga ir...
(Nė trupučio nenustebusi nueina)

Prie skaityklos darbuotojos prieina darbuotoja iš periodikos skyriaus. Pasigirsta monologas.
– Skaičiau apie populiariuosius „Chanel N°5“... Yra kažkoks ES nutarimas, kur liepė 10 proc. medžiagų išimt. Bet
skaičiau, kad jeigu išims, tai nebeliks to kvapo. Bus jau ne
tas, atseit... Žinai, yra toks skyrius Ne maisto produktų inspekcija, kur daromi įvairūs tyrimai, kas kenksminga žmogui.
Ten pažįstama dirba, sakau, tai ko jūs nerėkiat, neskelbiat
viešai, kas nuodinga, kas vėžius sukelia? Sako, kad negali,
nes biznis sustos... Matai, kaip čia yra!..

Žmogus su raštu
Į biblioteką įeina žmogus su raštu. Jo kalboje girdėti akcentas.
– Sveiki, man čia turi būti galimybė paimti knygas. Turiu
raštas (rodo).
– Koks raštas? (Skaito) Nieko nesuprantu.
Vyras bando dar kažką pridurti, vėl rodo raštą.
– Bet kas čia? Tikrai nieko nesuprantu. Eikit pas Nijolę...
Ne, pas Jūratę.
– Kur?
– Istorijon eikit!
– ??
– Man spaudimas negali kilti, mano aukštas spaudimas, negaliu nervuotis!.. Eikit, tik eikit!

Transcendentiniai dalykai
Ateina vyras, dėvintis pilka kepure.
– Laba diena, o kur čia Mickevičiaus paminklai? Rašė, kad
antram aukšte.
– Paminklai? Jūs turite galvoje... (Kurį laiką darbuotoja
sutrikusi, įtemptai galvoja) Parodą? Nuotraukų parodą?
– Aaaa. Ten nuotraukos? Nu taip, kurgi čia paminklus atveš... Nu gerai.
– Tai čia reikia eiti į kitą pusę, ten paroda, pačiam gale.
– Nu aišku.
– Ar palydėti jus?
– Nesivarginkit. Aš, matot, daugiau transcendentiniais dalykais domiuosi. Mickevičius buvo... jūs gi žinot.
Nutyla, nueina prie lango. Kurį laiką stovi ir žiūri. Tada atsisėda prie staliuko. Netrukus ima šnibždėtis sau po nosim.

Iš darbuotojų kasdienybės
Kalbasi dvi bibliotekininkės apie trečią.
– Zita gi vaikščioja Trakų gatvėj, kavas geria toj kavinukėj, pyragus, šokoladus... Mačiau, kaip nusuko, kai ėjau
batuosna!

Penki viename

Mikalojaus Vilučio grafikos darbas

Įeina lankytojas, sprendžiant iš balso, pusamžis vyras.
– Sveiki. Man reikia knygos apie neapykantą. (Atsikrenkščia) Tai turit ką nors?
– Tai yra penki viename: neapykanta, meilė...
– Jo, neapykanta netoli nuo meilės. Meilė ir neapykanta!..
Arba atvirkščiai...
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Intelektinė našta
– Aš per daug protinga. Man nėr su kuo šnekėtis. (Pripažįsta pagyvenusi bibliotekininkė kiek daugiau nugyvenusiam
skaitytojui. Pokalbis tęsiasi)
– Keisti sapnai kažkokie dabar...
– Ir mano...
– Čia gal siunčia mums ženklus? Gal reikia mažiau skaityti?

Viena vaga
Prieinu prie skaityklos darbuotojos. Jos čia keičiasi kas porą valandų. Šioji vėl prašo kažką užpildyti.
– Atsiprašau, bet kodėl kiekviena bibliotekininkė vis kitaip
prašo pildyti: ant lapelio, per kompiuterį arba visai nieko...
– O ką jūs norit visko vienodai? Kaip filologai visą gyvenimą – viena vaga!
– ...

Šiandien dirba pikta*
– Kiek laiko reiktų laukti „Keturių vėjų“ mikrofilmo?
– Iki valandos.
– Kodėl tiek daug?
– Nes... šiandien dirba pikta.
– Pikta?
– Ššš, tyliau!
– Tai gal paklauskit? (Nueina paklaust)
– Sakė, mikrofilmas kitam pastate, teks palaukt.
– O tai gal galima kitą užsakytą medžiagą pirmiau atnešti?
– Mmmm... Ji pikta...
– Supratau.

Praėjusių metų lapkričio pabaigoje, „Paviljono“ knygų savaitgalio metu, Deividas Preišegalavičius ir Algimantas Černiauskas publikai
pateikė „vėlyvus pusryčius“ – atliko performansą su D. Preišegalavičiaus knyga „Dulkių
spalvos žuvelės“:

Performansas su žuvelėmis
Tą dieną
Kabinau žuvelių konservus
Pasaulio ašies ilgio šaukštu,
Tą dieną
Kvepėjo jūra
Kaklo duobutėje,
Tą dieną
Lapai virto
Antikos biustu,
Tą dieną
Rojuje virė katilas
Ir burbuliavo šalia Pragaro,
Tą dieną
Visą pražiūrėjau
Į paveikslo rėmą,
Tą dieną
Kainas ištiesė ranką Abeliui –
Knyga tapo logos.
2020 m. sausio 2 d.

Konsultacijų dienoraštis
Šnekasi dvi bibliotekininkės.
– Tai žinai ką, tu pasižymėk savo konsultacijų dienorašty,
kad mane konsultavai!
– Gerai.
Nurašė Saulius Vasiliauskas

* Istorija pasiskolinta iš Mažvydo bibliotekos.
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