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Etika yra ne tai, ką mes sakome, o tai, kaip elgiamės

Niekad nepasirašydavau sutarties, kol knyga nebūdavo baigta

Man Dievas labiausiai patinka kaip Tolstojus

KALMEN ZINGMAN

Jidiš kalba rašęs Kauno žydų rašytojas Kalmenas Zingma-
nas gimė 1889 m. Vilijampolėje (tuometinėje Slabadoje), 
mirė 1929 m. Simferopolyje. Leidėjas, redaktorius, knygyno 
savininkas telkė jaunus laikinosios sostinės žydų rašytojus, 
1921–1923 m. leido ir redagavo pirmąjį Kauno žydų moder-
niosios literatūros žurnalą „Vispe“ („Sala“). Išbandė įvairius 
žanrus: rašė eilėraščius, dramas, romanus, trumpus apsa-
kymus. Per Pirmąjį pasaulinį karą kaip pabėgėlis atsidūrė 
Charkove, ten buvo įkūręs leidyklą „Jidiš“ (vėliau ją perkėlė į 
Kauną), kurioje, be kitų knygų, išleido ir savo poezijos rinki-
nį „Prie Nemuno krantų“ (Bai di breges fun Nieman, 1917). 
Utopinio romano „Ateities mieste Edenijoje“ (In der cukunft-
štot Edenije, 1918), pasirašyto Ben Jakovo slapyvardžiu, 
autorius. 

Amžininkai Zingmano kūrybą vertino gana skeptiškai. An-
tai žinomas Kauno rašytojas ir kritikas Natanas Grinblatas jį 
apibūdino kaip literatūrai nepaprastai atsidavusią, bet – abe-
jotino talento asmenybę. Vis dėlto Zingmano „Ant sraigtinių 
laiptų“ (Oifn švindltrep), išleistas 1926 m. Varšuvoje, bus 
bene pirmasis bandymas parašyti modernųjį Kauno roma-
ną. Publikuojamoje ištraukoje galima atpažinti didmiesčio 
romanui būdingų motyvų atgarsius: vienatvės mieste, soci-
alinės nelygybės ir kapitalizmo kritikos, anonimiškos žmonių 
minios, miesto kaip saviraiškos erdvės, skurdo, modernumo 
ir techninės pažangos, nuodėmingo miesto, didmiesčio ir 
miestelio, miesto ir gamtos antitezės, daugiakalbiškumo. 

Vertėja 

Berenice Abbott. Jeano Cocteau rankos. 1927

Prologas

Jiedu prie kranto. Vakaruose jau taisosi naktis, ant miš-
kingų Aleksoto daubų ir kalvų gula šešėliai, vaikiškai žvel-
gia tamsiai mėlynas Nemunas, jo paviršiuje lyg ančiukai 
braidžioja laiveliai, netolimose nuošalėse mirksinčios švie-
selės skelbia: „Artėja naktis.“

Tylėdami pereina tiltą. Miškas vilioja, apačioje į du va-
karo svečius žiūri sraigtiniai laiptai, nuo viršaus – vingiuoti 
Vasiluvės1 takeliai ir keleliai. Apsikabinę, sunėrę rankas už 
nugarų, jiedu išdidžiai žengia laiptais. Valandėlę sustoja 
ir stebi miestą: kaip jis tįso pavargęs, juosiamas kranto ir 
upės, tie glosto jo ūžesį, o žmonės, žmogeliūkščiai, atrodo 
kaip maži juodi vabalėliai. Vėlyvi svečiai kopia vis aukš-
čiau ir aukščiau. Naktis gilėja, užsižiebia žvaigždės, sumė-
lynuoja Nemunas. 

– Pavargau, – kur vedi? Užteks lipti.
– Matai tą kalnelį? Ten galėsim kiek atsikvėpti. Bus ly-

giai pusė kelio. 
– Ir ką pasieksim?
– Vaikeli mano, silpnas paukštuk. Ką pasieksim – nesvar-

bu. Svarbu – kopti, lipti. Duokš ranką ir eime toliau. Ma-
tai, kaip įsisiautėjo naktis? Girdi, kaip ošia medžiai? Regi, 
kokios gilios ten dunkso griovos? Duok ranką ir netark nė 
žodžio. Ša, tyliau. Mudu nebetoli, antai Pavėsinės2 viršūnė. 
O, kaip čia kvepia! Ar jauti, brangioji? Eikš, keliaukim! Ak, 
kaip gera! Eikš, lipk aukštyn! Ateik!.. 

 
VI skyrius

Dideliame mieste

Pavasario pradžia. 
Dangus giedras, širdys atviros, žvilgsniai žva-

lūs – visi taip lengvai ir švelniai žvelgia į Dievo 
sukurtą pasaulį ir kartu su upe ir mišku, žole ir 
gėlėmis šnabžda pavasario vardą. 

Sostinės gatvėmis žingsniuoja liekna mergi-
na, išdidžiai pakelta galva, trumpai kirpti plau-
kai, žvilgsnis įdėmus ir smalsus, stabteli tai prie 
vienos, tai prie kitos vitrinos ir toliau eina savo 
keliu. Kur? Ji pati nežino, aplinkui tiek nepa-
žįstamų veidų: sočių, ramių, pasibjaurėtinai pa-
tenkintų ir kenčiančių, išblyškusių... O jos galva 
pilna minčių, lengvų ir rožinių fantazijų: „Rasiu 
kambarį, šviesų, saulėtą, su langu į sodą. Nak-
timis į jį žvelgs mėnulis. Mane priims į univer-
sitetą, tapsiu studente, turėsiu daug pažįstamų. 
Namuose nuolat bus pilna jaunimo. Gausiu darbą 
kelioms valandoms, žinoma, kad gausiu.“ Taip 
vaikštinėdama alėjomis užlipa ant trotuaro, pra-
eina pro veidrodžiais spindinčią vitriną, valan-
dėlę sustoja, nužvelgia save nuo galvos iki kojų, 
veidas iš susijaudinimo truputį raustelėjęs, plaukai po pilka 
vyriška skrybėlaite kiek susitaršę: „Mieste turbūt daug to-
kių svetimų ir vienišų žmonių kaip aš. Ir, keistas dalykas, 
nė vienam neužtenka drąsos sustabdyti ką nors iš praeivių ir 
pasakyti: „Aš – vienišas, tu – vienišas, tai pavaikštinėkime 
drauge.“ Tuoj nuveja šalin netikėtai atėjusią mintį ir žings-
niuoja toliau.

Atsega juodą rankinuką, išima iš jo keletą laiškų: „Šian-
dien eiti? Rytoj.“

Diena linksta vakarop. Saulė nuvargo šviesdama kvai-
liems, pilkiems žmonėms – leidžiasi nakvynės į vešlų mišką, 
kurio papėdėje lyg ištikimas šuo tįso senelis Nemunas ir ser-
gi jį savo tamsiai mėlyna akimi. Ten ilsisi diena, vasaros va-
karas kloja kilimus jaunatviškai aistringai ir tyliai nakčiai. 

Grįžusi atlapoja viešbučio kambario langą. Nuo Nemuno 
krantų vidun įžūliai įsibrauna vėjas ir ją sveikina, glosto: 
„Būk žvali, drąsi, laisva ir laukinė kaip aš!“ – „Būsiu.“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rytas. Ji atsikelia lengva ir pilna įkvėpimo. Sapnavo, 
kad buvo pas malūnininką G. Tas pasikvietė ją į kabinetą. 

Nedidelis, storas, riebiu taukuotu veidu žvelgė iš aukšto ir, 
rinkdamas žodžius, šypsodamas kalbėjo: „Vadinasi, ieškote 
darbo. Taip, tokia mergina kaip jūs be darbo sėdėti neturėtų. 
Darbas yra geras ir svarbus dalykas. Spausdinti mokate?“ – 
„Moku.“ – „Parašysiu jums laišką į brolio kontorą. Įdarbins 
jus mašininke.“ – „Labai dėkoju.“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nejaugi tai buvo tik sapnas? Taip. 
Ji nusiprausia, išgeria arbatos ir vėl eina į gatvę. Pirmiau-

sia reikia susirasti kambarį. Viešbutyje jaučiasi kaip nesava. 
Koridoriuose apstu visokių žmonių ir žmogystų. Iš kaimy-
ninio numerio sklinda triukšmas. Šiąnakt ten kažkas keistai 
juokėsi. Taip, ji turi gauti kambarį. Tada – darbą. Po to – 
stoti į universitetą. Juk čia miestas, ne miestelis. 

Papietauja lenkų valgykloje netoli Miesto sodo, surūko 
papirosą. Sėdi pavargusi ir galvoja, kad prabėgo dar savai-
tė. Kambario ji nerado. Ieškoti darbo pas „garbingus žmo-
nes“ užėjusi nebuvo. Nuo Sodo atsklinda muzika. Nuotaika 
išsyk pasitaiso. Prie įėjimo grūdasi minia. Ji ten įsimaišo ir 
kartu su visais nuplaukia į vidų. 

Ant sraigtinių laiptų
Šiandien koncertuoja simfoninis orkestras. Žmonės, seni 

ir jauni, bet daugiausia jaunimas, spraudžiasi prie muzikan-
tų. Visi apsirengę šviesiai, vasariškai. Skamba Grygo „Ozės 
mirtis“, šią keičia „Kaukazo eskizai“3. Simfonijos garsai 
užburia ir toli, toli nugena jos ankstesnes mintis. Muzika 
teikia laimės, nukelia į kitus pasaulius. Ji užsisvajoja, atsi-
remia į medį, nukreipia žvilgsnį į jauną smuikininką, kuris 
kaip tik atlieka savo partiją. Jam netikėtai baigus, pasigirsta 
aplodismentai. Vejasi, juda rankos, kruta lūpos, – žmonės 
dalijasi įspūdžiais.

O ji? Su kuo jai pasidalinti? Gal su senu ąžuolu, į kurį 
atsirėmusi?

Viešbučio kambarin grįžo vėlai, įžiebė elektrą, bet pro lan-
gą žvelgiantis mėnulis tarė: „Užgesink, aš čia.“ Ji paklaũsė.

Tada nusimetė palaidinę, tik miegas kažkodėl neėmė, no-
rėjosi, kad šalia būtų koks artimas žmogus. Kaimyniniame 
kambaryje lyg tyčia tylu (jis turbūt tuščias), langas atidary-
tas, naktis budri ir atvira. Jos širdis taip pat būdrauja, krūti-
nė kilnojasi, o šalia nieko nėra. 

Nusirengė, tą akimirką troško visai apsinuoginti, žiūrėti 
į veidrodį ir mėgautis savo mergyste, atsistojusi prie lango 
flirtuoti su mėnuliu... Uždarė duris, atsisagstė marškinius, 
nuoga ir sveika kaip naktis atsisėdo ant palangės ir žvelgė į 
dangų – krito ant pagalvės ir pravirko... 

Praėjo dar kiek laiko. 
Ji išsikraustė iš viešbučio, gavo kambarį šalutinėje gatvelė-

je pas našlę, sumokėjo už mėnesį į priekį. Mažo kambarėlio 
sienas papuošė paveikslais. Ant stalelio pasidėjo jaunystės 

albumą ir keletą knygų. 
Darbas?!
O kas bus, jei darbo neras, graužia ją mintis. Iš 

viso belikę apie 50 litų. Galimybių prasimanyti 
daugiau ji neturi. Apie tėvus negali būti nė kal-
bos. Gerai prisimena paskutinius tėvo žodžius: 
„Į miestą važiuojama siūdintis vestuvinių drabu-
žių!“ – „Štai kaip? O aš vykstu studijuoti.“ – „Ir 
kentėti! Badauti!“ – „Tebūnie kentėti! Tebūnie 
badauti!“

Mieste ji jau porą mėnesių, turi keletą pažįs-
tamų, antai Helfgotas, pašėlęs vaikinas juodomis 
akimis, laiko save dideliu poetu, dažnai būna ci-
niškas, turi keistų užgaidų, ir jau daug sykių ji 
mąstė, kad jo siela graži, tik jis ne tik kažkuo 
patrauklus, bet ir atstumiantis, – jiedu dažnai 
vaikštinėja kartu. Helfgotas supažindino ją su 
Gelboimu, taip pat iš bohemos žmonių. Jaunuolis 
mėlynomis trūkčiojančiomis akimis, tylenis, kurį 
kartais apima laukinė ekstazė, toks jai patinka, 
tuomet ji ima glostyti šviesius susivėlusius jo 
plaukus. Kas dar? 

Su rekomendaciniu laišku ji jau visur buvo. 
Keista, kad taip nesiseka. Tai šefo neranda, tai jis 
kaip tik pietauja ar būna išvykęs. Kai galiausiai 

vieną sutiko, tas keletą sykių perskaitė laišką ir su dirbtine 
užuojauta tarė: „Ak, gerbiama panele, kur jūs buvote prieš 
savaitę? Man kaip tik reikėjo žmogaus. Bet jau radau, o 
jūs juk suprantate, kad ir geriausių norų turėdamas nega-
liu jo nei iš šio, nei iš to atleisti.“ – „Savaime suprantama. 
Adieu.“

Diena veja dieną, viena po kitos vysta svajonės, anksti 
sunoko vasara, degina svilina saulė, kas norėjo ir galėjo, 
paliko miestą ir patraukė į laukus ir miškus. Jokiu kitu metu 
pušynai nematydavo tiek atbukusių kvailų veidų kaip birže-
lio vidury. Prie kiekvieno medžio kabojo pririštas hamakas, 

Nukelta į p. 12 ►

1 Lietuviškai – Linksmadvaris, Kauno miesto teritorija į pietus 
nuo centro, Aleksoto dalis. (Visos pastabos – vertėjos.) 
2 Turima galvoje vadinamoji Mapu pavėsinė – buvęs 
statinys Aleksoto kalvose, žinomas kaip pamėgta hebrajų 
kalba kūrusio romanisto Abraomo Mapu (1808–1867) 
rašymo vieta.  
3 Rusų kompozitoriaus Michailo Ipolitovo-Ivanovo (1859–
1935) kūrinys.
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Vario širdelė uždraustame 
įeiti kambary

Memorabilia

Kada drambliukai ir vėl gyvi
Tarybinio Vilniaus vaizdai. Ant bangos jau kuris laikas 

žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Sutkaus ir Kun-
čiaus fotografijų albumai, parodos. Čia, aišku, ne iš ten. 
Blausi, mėgėjiška nuotraukytė, populiariausio tuomet for-
mato, tinkamo dėti į pašto voką ir pasiųsti kam nors „amži-
nam atminimui“. Fotoaparatas, matyt, buvęs iš pigesnių, ne 
trofėjinis. Atspausdinta kreivai. Mokykliniame fotografijos 
mėgėjų būrelyje? Jie veikė kiekvienoje mokykloje. Bet ėjo 
tik berniukai. Man kažkas buvo davęs skaityti „25 fotografi-
jos pamokas“, storiausią knygą, taip ir neįveiktą. Susitaupęs 
keliolika rublių, galėjai Totorių gatvėje nusipirkti „Smeną 8“ 
ir tapti savo klasės ar kiemo fotokorespondentu. 

Kurie čia metai? Sprendžiant iš abiejų jaunuolių drabužių 
ir šukuosenų, turėtų būti 6-ojo dešimtmečio pabaiga. Jie-
du penkiolikos ar šešiolikos metų. Taigi pirmoji pokarinė 
karta. Jai jau nebuvo kruvino reikalo rinktis miško. Ant tų 
jaunų pečių – šviesaus rytojaus viltys ir jo darymas. Dėl to 
abu tokie rimti, pasitempę. Neatrodo, kad būtų broliai ar 
giminės. Tas iš kairės man kiek primena seminarijos lai-
kų draugą. Tolumoje sukiojasi ir daugiau to paties amžiaus 
jaunikaičių. Ko gero, čia jų visas būrys, turbūt kokia moky-
klinė ekskursija po sostinės įžymybes. Gal iš provincijos. 
Namie tėvai išpuošė, lyg vestų prie Pirmosios Komuni-
jos. Tam blondinui dešinėje švarkas kiek didokas, matyt, 
kelionei į Vilnių pasiskolintas iš vyresniojo brolio. Sykį, 
per giminės vestuves, ir pats turėjau prašyti klasės draugo, 
kad paskolintų kostiumą. Kompleksavau žiauriai. Ir dar jis 
aukštesnis ir stambesnis. Bet niekas nesišaipė. Buvo įprasta 
dalintis drabužiais. 

Aišku, man šįkart įdomiausia ir svarbiausia ne jie ir ne 
tarybinės tradicijos. Viskas dėl trijų dramblių šalimais. 
Berniukams, aišku, jie irgi patinka, fotografuojasi juk dėl 
jų. Buvusio Jaunimo sodo pažiba. Sodas kelis kartus per tą 
laiką keitė išvaizdą ir pavadinimą. Dabar jis – Bernardinų, 
pagal greta įsikūrusį vienuolyną. Parkas čia nuo seniausių 
laikų. Visaip aprašytas, pririnkta istorinių nuotraukų. Pasi-
domėjęs sužinotum, kada ir kodėl ten įrengtas tas fontanas 
su drambliais, kas buvo autorius, kada viskas nugriauta ir 
gal kur nors užkišta.    

Panašios nuotraukos laukiau daugybę metų, ir buvo keis-
ta, kad didieji tarybinio Vilniaus fotografai nebuvo paste-
bėję Jaunimo sodo dramblių. Pavyzdžiui, Latako gatvėje, 

vaikų darželio kieme, stovėjęs medinis dramblys, kurio 
straublyje slėpiau pirmąjį cigarečių pakelį, užfiksuotas 
Algimanto Kunčiaus, pateko į istoriją, o anie trys dingo ir 
dingo. „Ar prisimenate Jaunimo sodo drambliukus?“ – vis 
klausdavau pažįstamų. Vyresnieji lyg ir buvo matę. Bet ne 
taip, kad įsidėmėtų, pamiltų. Niekas neištraukė iš šeimos 
albumo nuotraukos žibančiomis akimis ir nesušuko: „Štai 
jie!“ Ši nuotraukėlė – anoniminė, iš internetinio prekiautojo 
senienomis. Gavęs nudžiugau lyg moterys, Jėzaus draugės, 
Velykų rytmetį.

Dingo fontanas su drambliais taip pat simboliškai. Bū-
nant toli nuo Vilniaus. Praėjo kone aštuoneri metai, grįžau, 
o drambliukų nebėra, tik ta krūsnis, akmenų krūva, ant ku-
rios jie buvo pasilipę. Prapuolė kartu su Jaunimo sodo ka-
ruselėmis, kreivų veidrodžių kambariu, šaškių ir šachmatų 
staliukais, garsiuoju šokių paviljonu, kuris mieste dėl pras-
tos reputacijos buvo vadinamas sarajumi ir kurio vaikai 
bijodavo lyg mirties, nes plito gandas, jog ten vakarais už-
verdančios muštynės iki kraujo, peilių, kastetų ir grandinių 
mūšiai. Žinoma, ką gi vaikas nutuoks apie meilės kainą! 
Sako, sarajus supleškėjo tyčia padegtas. Gal sukilo socialis-
tinės dorovės sergėtojai, kaip ir dabar. Gal iš keršto, dėl ten 
gautų žaizdų, dėl prarastos mylimosios ar mylimojo. Paskui 
atėjo galas „Vasaros“ kino teatrui ir medinei šašlykinei prie 

vartų. O tada pasirodė taikdariai bernardinai. Iš sodo iki pat 
mano celės langų vis atsklinda graži muzika, Ūdrio arija ar 
dar kas nors brangaus lietuvio širdžiai. Per abu karantinus 
plūdo minios žmonių pasivaikščioti. Bet jau nepamėgau, 
neprisijaukinau iš naujo tos vietos.

Žiūrint nuotrauką jausmas toks, tarsi matytum mirusį 
šeimos narį ar seniai išnykusį draugą. Dar ir kaltės prie-
maiša: leidai drambliukams žūti, negynei, net nebuvai ša-
lia jų paskutinę valandą, nepalaikei už geležinio straublio 
ar draugiškai pariestos kojos. Čia iš tų didžiųjų gyvenimo 
nuodėmių, neužsimirštančių, niekaip neišskalbiamų net 
klausyklose. Gal kad avinėlis, prigulęs ant tabernakulio, 
kur laikau mišias, kažin kuo primena man tą drambliukų 
trejetą. Visi vienodai bejėgiai, nemokėję ir nenorėję prie-
šintis, apsisaugoti. Valdžios sudoroti.

Ačiū tiedviem jaunikaičiams, kad atnešė tai, ko jau nėra, 
ką buvau praradęs. Giminingos sielos. Nežinia, ar jie gyvi 
ir kiek patys ragavo šviesaus rytojaus, dėl kurio juos augino 
ir dailiai rengė, rodė Vilniaus miestą. Nėra ko pasiklaus-
ti, nežinau nė jų vardų. Ant nuotraukos kitoje pusėje – tik 
skaičius 2, matyt, nuoroda į kategoriją ir kainą. Paprastai 
svetimų albumų fotografijos pažyra po internetą, kai ne-
lieka jas rinkusių ir saugojusių žmonių. Žodžiu, praslinkus 
mirties šešėliui. O kai vėl kas nors jas pamato, įsižiūri, įsi-
gyja, deda į savo albumą, – gal tada, sakau, veikia Prisikė-
limo dvasia? Ir viskas ima vėl iš naujo gyventi? Tuomet ir 
drambliukams pagaliau pasisekė!

Dažnai būna smalsu, ką palieka kitiems, ir apskritai – ką 
palieka, po daugelio metų, išnykę miškai, pastatai, žmonės, 
didingi ar paprasti, kasdieniai įvykiai. Antai ties tarpuvarte 
netoli Bernardinų sodo, kur dabar gaudau žydinčių alyvų 
kvapą, 2000 metų balandžio 2-osios pavakare iš taksi išli-
po du apsvaigę mylimieji, jai buvo likę gyventi mažiau nei 
metai. Čia pat ir langas pirmame aukšte. Viskas ten tyli. 
Alyvos, tarpuvartė, langas, šimtametės sienos, takelis. Gal 
reikia giliau? Imti kastuvą ir kaip archeologui – sluoksnis 
po sluoksnio. Iki gruntinių vandenų, iki pat paslaptingų 
morenų. 

Nežinau, todėl lieka tik alyvų kvapas. Universalus, vis 
tas pats, per amžius amžinuosius.

-js-

	 atsargiai	papučiu,	ir	dugnas
	 susidrumsčia,	ir	aprasoja
	 skaidrus	paviršius,	stebuklingas
	 sielos	veidrodi

	 tamsiausiuos	tavo	užkaboriuos
	 yra	tas	kambarys,	jaučiu
	 man	uždraustas	įeiti,	beveik	kad	užmirštas
	 ar	užrakintas?	turbūt	kad	ne

Nijolė Miliauskaitė, 
„Uždraustas įeiti kambarys“

Tą vasarą ilgokai viešėjau Veisiejuose, Sigito gimti-
nėje. Buvo neseniai gimęs mano brolis, o Uršulei – jau 
šeši mėnesiai, tad tėvai sakė, kad važiuočiau padėti 
tetai Gražinai prižiūrėti pusseserės. Nežinau, kiek, 
būdama septynmetė, padėjau, kiek tiesiog buvau ša-
lia – slopindama namų ilgesį ir nerimastingai piešda-
ma viską, ką matau aplink – verkiantį kūdikį vežime, 
dziedulį – Sigito tėvą, trobos detales, šunį būdoje, 
gėles, vazą ant stalo – aukštą ir sunkią, buvusią turbūt 
dažnoje kaimo troboje – netyčia ją numečiau ir po to 
ilgai verkiau, nors visi mane guodė, kad bala nematė 
tos vazos. Bet į tą verksmą turbūt sudėjau visą širdgė-
lą, kad esu kituose namuose, ne su savo tėvais, tai kas, 
kad su mane mylinčiais žmonėmis. 

Tą popietę iš savo buto Druskininkuose turėjo atva-
žiuoti Nijolė su Vytautu, kurių dar nebuvau mačiusi. 
Nuo pat ryto jaudinausi, atrodė, kad atvykę nauji žmo-
nės kažkaip neigiamai paveiks ir mano buvimą, atim-
dami tą dalį dėmesio, kuri man būdavo skiriama. Kai 
išgirdau suburzgiantį automobilį (Nijolė tada jau pati 
turėjo teises, bet vairavo Vytautas, kuriam dėl prasto 
regėjimo nurodydavo visus ženklus ir būsimus posū-
kius), pasislėpiau kamaroje ir nutariau nesirodyti, kol 
svečiai neišvyks. Pro šiek tiek pravertas duris išgirdau 

Nijolės balsą – man, vaikui, jis pasirodė neįprastas, 
gana aukštų moduliacijų, bet gal labiau dėl sinkopių, 
vietomis švelniai užstrigdančių šneką. Klausiau jo, 
paskui prisėlinau pažiūrėti. Jie abu sėdėjo prie stalo – 
Vytautas atrodė labai didelis, užimantis beveik visą 
erdvę, o Nijolė buvo balta – net ne dėl balto rūbo, pel-
takiuoto, o dėl to vos juntamo balto švytėjimo, kuris 
man, nereligingoje šeimoje augančiam vaikui, buvo 
panašus į matytus pas močiutę paveikslus – ten jos, 
madonos, taip pat per vidurį perskirtais plaukais, taip 
pat švytinčios. Įsidrąsinusi išėjau ir Nijolė pradėjo ma-
ne kalbinti – ne taip, kaip kalbina suaugusieji vaikus, 
o kažkaip ypatingai, ir nors dabar jau nebepamenu, ko 
ji manęs klausė, likau šalia iki pat svečių išvykimo. 
Keista, kad beveik nepamenu Vytauto, galbūt galė-
čiau pasakyti, kad išliko atminty ekspresyvi jo šneka, 
bet tai jau galėtų būti vėlesnių potyrių refleksija. Po 
to Gražinos paklausiau: ar Nijolė yra keista? Graži-
na juokėsi ir norėjo sužinoti, kas būtent man pasirodė 
keista. Dabar suprantu, kad pažinau žmogų, kuris, kad 
ir trumpai, man pasirodė ne iš šio pasaulio. 

Kitas ryškus prisiminimas – mes vykstam pas Nijolę 
į svečius, į Druskininkus. Aš jau drąsesnė, nes Nijolę 
pažįstu. Jos butas mano prisiminimuose – irgi baltas, 
užkrautas begale knygų ir dėžių dėželių. Vytauto vėl 
nepamenu, tik Nijolę, tik jos valdas. Iš vienos dėželių 
ji, pasiraususi, išima nedidelę paprasto vario širdelę, 
ištapytą gėlėmis. Supina raudoną siūlą ir padaro man 
pakabutį. Tai buvo paskutinis kartais, kai mačiau Ni-
jolę.

Pakabutis po daug metų kažkur dingo. Kartais at-
rodo, kad mačiau jį – ką tik, stalčiuje, papuošalų dė-
žutėje. Būna, sapnuose ieškau jo ir randu – jau savo 
uždraustame įeiti kambary.

– EGLė FRANK –

GediminAs mArtišius

Tai, gulbele, dabar pasakyk,
karaliene žydrų vandenų,
iškeliausime mes jau kartu
susitikti su tais, kur dausų

Girdi muziką švelnią seniai,
mato žmones, girias, ąžuolų
šventą kalbą supranta, vargų
jau nežino ir gieda kartu

Seną giesmę, kurią gal išgirs
pasilikę čia žemėj, žemai,
aria žemę, skaičiuoja metus
ir išeina, palikę vaikus,

Kurių žvilgsniai tik skrieja, paskui
ilgesingai sustoja ties tuo
amžinai neramiu takeliu,
kur ramiai tyvuliuoja vanduo.

Tai, gulbele, sakau, gal užteks
tau ir man čia buvoti – einu,
pasitiksiu jau tuos, kur kartu
mus pakviečia gyventi abu...

Tyliai šlama kažkas ąžuolų
šakose, kur gyvena seni,
samanoti laikų užmirštų
neužmiršta Čiurlionio laiškų. 
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Visų reikalas
Balandžio 19 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

pristatė Vidurinio ugdymo sąrangos modelį, pagal kurį do-
rinis ugdymas – etika ir tikyba – iš privalomo dalyko tapo 
pasirenkamu. Pirmajame ministerijos pasiūlytame mode-
lio variante nuvertinami humanitariniai mokslai ir menai, o 
modelis orientuotas į technokratų ugdymą, moralės klausi-
mams, kultūrai neskirta dėmesio. Lietuvos etikos mokyto-
jų asociacija nepritarė šiems pokyčiams ir raštu kreipėsi į 
ministeriją, Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, universite-
tus, profesorius. Į diskusiją aktyviai įsitraukus įvairioms ins-
titucijoms ir intelektualams, situacija ėmė keistis, pasiūlyti 
nauji modelio variantai. Kai skaitysite šį profesoriaus Algio 
Mickūno komentarą, galbūt jau bus priimtas ir galutinis 
sprendimas. Kviečiame kartu pasvarstyti, kokia turėtų būti 
humanitarinių mokslų vieta Vidurinio ugdymo sąrangos mo-
delyje. 

Sigita Šilingaitė
Lietuvos etikos mokytojų asociacija

Išsivadavimo staigmena, netikėtumas – mes laisvi ir vi-
sa mūsų dabartis ir ateitis yra mūsų rankose; tik kai esame 
laisvi, esame absoliučiai atsakingi už savo lemtį, laimes 
ir nelaimes, be jokių atsiprašinėjimų ir be pasiteisinimų 
kuriame savo teises ir prisiimame visą atsakomybę už jų 
išsaugojimą. Dėl to esame pasirengę paaukoti savo turtą 
ir net gyvybę. Tai Sąjūdžio veikėjų nuostatos – neieško-
ti naujų pelningų postų, nesistumdyti dėl aukštesnių val-
džios pozicijų, nesitikėti pamaldžios kitų pagarbos – tai 
buvo daroma ne dėl savęs, bet dėl visų. Tai, ką sukūrė 
etiškai mąstantys asmenys, – tiek antikos Atėnuose, tiek 
Filadelfijoje, tiek Vilniuje, – nebuvo filosofinė nuostaba 
jusliškų daiktų pasaulio akivaizdoje arba tapsmas atskiru, 
pavieniu žmogumi, bet staiga pasirodę fenomenai sukėlė 
filosofinį siaubą: štai tu, štai aš, jis ir ji, esame atsakingi už 
savo veiksmus kaip pirmapradžius ir besąlygiškus. Atve-
riame žmogaus pagrindinį būvį – jo etosą. Pasitikėję savo, 
kaip žmonių, vertingumu ir net suvokdami žmogišką klys-
tamumą, kuriame neregėtus ir siaubingus fenomenus: visų 
autonomiją, teises ir ypač atsakomybę. Nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjai, kaip ir kiti autonomijos ir atsakomybės 
fenomenų kūrėjai, turėjo pergyventi tą siaubingą staigme-
ną: tą akimirką nukrenta visi pančiai ir grandinės, žmogus 
tampa tuo, kas yra iš esmės – autonomiškas, subrendęs, 
teisingas ir atsakingas, nebegalintis teigti, kad kalti yra ki-
ti, atsakingi už jo gyvenimą ir jo klaidas. Bet atsakomybė 
yra visapusiška, reikalaujanti dėmesio, kaip asmens veikla 
daro įtaką kitiems, kaip juos pažeidžia, pažemina ir net 
nužmogina. 

Ir štai atsiveria klausimas: koks pilietis yra laisvas ir 
todėl atsakingas? Dabartinėje globalizacijos erdvėje at-
siranda daugybė užsakymų technologijų specialistams. 
Jie yra reikalingi, kad tęstų pažangą ir kurtų materialinę 
gerovę. Bet materialinė gerovė – ar biologijoje, ar chemi-
joje: genetiškai patobulinti pomidorai, agurkai ir net klo-
nuoti kūdikiai – reikalauja įvertinimo, kurio negali atlikti 
net ir aukščiausio lygio technologijų specialistai. Grynai 
šioje srityje tai nėra nei jų reikalas, nei atsakomybė. Atsa-
komybė priklauso kokiam nors užsakovui. Pavyzdžiai iš 
mūsų Europos: prieš Antrąjį pasaulinį karą Vokietija bu-
vo pažangiausia valstybė technologijų srityje. Jos įgudę 
chemikai, biologai, architektai vykdė užsakymus, skirtus 
milijonų žmonių naikinimui. Bet kitų piliečių, kaip nepri-
klausančių žmonijai, neigimas, jų naikinimas naudojant 
pažangiausius techninius išradimus nebuvo specialistų 
atsakomybė ar jų profesinis reikalas. Jie iš viso nesuvokė 
etoso, kur kiekvieno veikla atsakinga už jos įtaką kitiems. 
Jie dar nebuvo pasiekę savo ir kitų žmonių absoliučios 

vertės suvokimo. Visos mokyklos tapo gamyklomis, ku-
riose klusnus jaunimas buvo „dresuojamas“ perimti auto-
kratinės valstybės funkcijas. Lietuva tą patį patyrė Rusijos 
autokratinėje imperijoje (pasivadinusioje Sovietų Sąjun-
ga), kur etika reiškė neklystančios partijos kasdien pagal 
funkcines vertes kintantį nutarimą, kas bus pasmerktas, o 
kas liks gyvas. Net ir kultūros darbuotojai, pvz., poetai, 
buvo techniniai funkcionieriai, kuriantys pagal autokratų 
užsakymą ir jų arbitralios veiklos patvirtinimą, – visa tai 
veikė be teisių, laisvės, atsakomybės, tiesos ir teisingumo. 
Imperijos gyventojai negalėjo tapti subrendusiais žmo-
nėmis; jie buvo pasmerkti likti „vaikais“, nejaučiančiais 
atsakomybės, nors ir turinčiais pareigą vykdyti valdžios 
įsakymus. 

Bėda yra globali. Visur naikinamos programos, turin-
čios reikalų su teisėmis, atsakomybe ir net su teisingumu 
ir teisėtumu. Dėl „pažangos“, kuriai reikalingi tiksliųjų 
mokslų ekspertai, galintys tarnauti industrijoms, preky-
bai ir naujiems išradimams, galintiems didinti žmonijos 
„gerovę“. Vadinasi, jaunimas yra treniruojamas tapti tech-
niška „funkcija“ bet kokioje bendruomenėje: Lietuvoje, 
Rusijoje, Ispanijoje, Kinijoje, Venesueloje – daryti karjerą 
ir gauti gerą atlyginimą. Šiam jaunimui nesvarbu, kam jis 
tarnauja: Hitleriui, Stalinui ar dabartiniams autokratams. 
Kinija samdo gerai apmokamus specialistus iš Vakarų, 
kad sukurtų tobulesnes priemones „stebėti“ visuomenę. 
Specialistams nesvarbu, ką diktatūra veikia su tokiomis 
priemonėmis, – ne jų atsakomybė. Jų etika yra subjektyvi 
ir net asmeniška. Kiek galima spėti, toks žodis kaip „lais-
vė“ reiškia „aš galiu daryti, ką tik noriu“. Tokia samprata 
nesutampa su laisve kaip atsakomybe kitiems, bet yra ne-
atsakinga paleistuvystė. 

Ko trūksta, kur stoka? Atsakomybė reikalauja kiekvie-
no piliečio laisvės, o pastaroji remiasi auklėjimu, per kurį 
bendruomenė sukuria laisvus, kritiškai mąstančius ir at-
sakingus piliečius. Būtina suvokti, kad atsakomybė nėra 
vien pasirinktų funkcijų vykdymas, bet reikalauja teisėtu-
mo, teisingumo, pagarbos kitiems, savo ir kitų laisvės ir 
teisių palaikymo. Klaidinga teigti, kad mums nėra ko rū-
pintis viešais reikalais; visa tai yra valstybės rankose. Juk 
gerai žinoma, kad žmogaus laisvė, teisės ir lygybė nėra 
kokios nors gamtinės savybės. Jos egzistuoja tol, kol pilie-
čiai jas palaiko ir prižiūri. Ši klaida pasimato, kai piliečiai 
pareiškia, kad nėra būtinybės kištis į viešus reikalus, nes 
mes turime demokratiją; ji buvo atkurta prieš trisdešimt 
metų ir vystosi toliau. Demokratija nėra rinkos, pramo-
nės, prekybos, profesijos savybė: ji yra tol, kol piliečiai 
joje dalyvauja ir supranta etiškas pareigas ir atsakomybes 
sau ir kitiems. Kitaip tariant, demokratijos pagrindimas ir 
būtis tokiose bendruomenėse yra tas pats. Nors atsiranda 
įvairių interesų, įskaitant ir technologijų mokslus, besire-
miančių tikslais, kurių įgyvendinimas priklauso bendruo-
menės gerovei, demokratinė, etiška bendruomenė tampa 
savo pačios tikslu ir reikalauja visų piliečių įsitraukimo į 
jos nepertraukiamą palaikymą. Žmonių ryšių įteisinimas 
etinėje demokratinėje bendruomenėje kaip tik ir sutvir-
tina tuos ryšius, ir jos tikslas sutampa su tokiais ryšiais. 
Pastarieji	 priklauso	 etikos	 klodui.	Tai reiškia, kad žmo-
nių autonomijos ir atsakomybės, teisių ir lygybės, teisin-
gumo, teisėtumo, orumo, pagarbos kitiems ir sau šaltinis 
yra tas pats ir sutampa su jo aktyviu palaikymu. Bet tai 
reiškia, kad be aktyvaus etinio lavinimo tokia bendruo-
menė dingsta. Tik šiame klode žmogus atsigręžia į savo 
esmę kaip subrendęs, viešas, racionalus ir atsakingas as-
muo, nepaveiktas materialinių priežasčių. Jei autonomija, 
atsakomybė, pagarba kitiems ir sau, lygybė būtų natūra-
lios duotys, pagal jas gyventų visa žmonija; istorija liudija 

priešingai, dauguma natūralistinių ir mokslinių aiškinimų 
teigia, kad visi žmogaus veiksmai yra nulemti priežasčių. 
Gali būti, kad kiekvienas turi potencialo tapti etišku, auto-
nomišku ir atsakingu piliečiu, bet be aktyvaus auklėjimo 
toks potencialas pasilieka neveiklus. Juk etika yra ne tai, 
ką mes sakome, bet tai, kaip elgiamės. Kaip tik tokio po-
tencialo atvėrimas ir išugdymas sutampa su subrendusio ir 
atsakingo žmogaus išsivystymu. Toks išugdymas yra mo-
kyklos užduotis ir negali priklausyti nuo „pasirinkimo“. 
Pastarasis prilygsta manymui, kad subrendusio ir etiško 
žmogaus auklėjimas sutampa su pavienio asmens noru bū-
ti ar nebūti etiškam.

Kyla išrinktų ir paskirtų valstybės tarnautojų veiklos 
klausimas: jie yra įgalioti dirbti ne savo, bet piliečių var-
du. Ir piliečiai turi stebėti, kaip elgiasi tarnautojai. Tai 
reiškia, kad piliečiai dalyvauja politikoje, nes visos viešu-
moje diskutuojamos, priimamos ar atmetamos taisyklės, 
įskaitant ir auklėjimo programas, yra visų piliečių reika-
las. Kiekvienas pilietis dalyvauja politikoje, ir negalima 
sakyti, kad jis / ji neturi kištis į politiką. Jeigu įpareigoti 
tarnautojai pasirašo sutartį su kita valstybe ar organizacija, 
sutartis galioja ir reikalauja jos palaikymo. Jeigu tarnauto-
jai vienpusiškai paneigia sutartį, jų elgesys ne tik yra nee-
tiškas ir nelegalus, bet ir pažeidžia visų piliečių teises; juk 
toks elgesys galioja piliečių vardu. Tokiu atveju piliečiai 
turi atsakomybę elgtis garbingai ir pareikalauti iš tarnauto-
jų ne tik pasiteisinimo, bet ir buvusios sutarties grąžinimo. 
Iš principo toks tarnautojų elgesys atspindi pasakymą, kad 
sutartys nevertos popieriaus, kuriame jos surašytos. Tokie 
tarnautojai jau nebeveikia laisvoje bendruomenėje, nes 
jie atsisakė atsakomybės būti teisingi, teisėti, gerbti savo 
piliečius. Jie nėra pasiekę subrendusio ir atsakingo žmo-
gaus lygio. Mokykla yra vieta, kur jaunas žmogus nuo pat 
pradžių turi suvokti tokią brandą ir tapti etišku, atsakingu, 
teisingu politinės bendruomenės nariu ir veikėju. 

Vienas reikalavimas yra skelbiamas visur: neapsišvie-
tusi visuomenė negali būti politinė demokratinė, suvokti 
laisvę kaip atsakomybės pagrindą. Kiekvienas autonomiš-
kas pilietis turi būti auklėjamas taip, kad galėtų racionaliai 
spręsti viešus reikalus. Visuomenė, kurios pirmasis rūpes-
tis yra viešosios erdvės priežiūra, turi suprasti materiali-
nes ir kultūrines eigas, taip pat turi suprasti kitų pasiūlymų 
logiką, turi įsitraukti į viešas diskusijas ir nutarimus – vi-
sa tai reikalauja išsilavinimo. Kitaip tariant, žmogus turi 
susipažinti su įvairiais moksliniais autoritetais, kad pats 
išmoktų priimti sprendimus, pasirėmęs loginiu protavimu. 
Pedagogika yra eiga nuo autoriteto į autonomiją. Išauklė-
ta visuomenė, kuri supranta viešus reikalus, yra viešosios 
erdvės, asmens autonomijos, atsakomybės ir etikos, dia-
logo lygybės tęstinumas. Jei žmogus nesuprastų viešojo 
intereso – negalėtų laisvai ir lygiai, viešai ir racionaliai 
spręsti reikalo. Auklėjimas turi dar vieną reikšmę: ky-
lant technikos ir net technokratijos lygiui, viešąją erdvę 
gali užvaldyti biurokratai, kurie ir be visuomenės indėlio 
skverbiasi diriguoti visiems viešiems reikalams, pasirėmę 
priežastingumo principu. Čia atsiranda įvairūs reiškiniai: 
technokratija valdo be visuomenės dalyvavimo, nes ma-
noma, kad technokratai žino geriausiai, ko visuomenei 
reikia iš objektyvių materialinių gėrybių. Piliečių nedaly-
vavimas ir politinės erdvės, autonomijos nepriežiūra sąly-
goja politinės etikos praradimą. Išnyksta ir žmogus, kaip 
lygi ir autonomiška būtybė. 

– ALGIS MICKūNAS –

Gerieji kultūros vadybos pavyzdžiai
Gegužę atidaryti Istorijų namai – paroda „Ką slepia sarkofagas? Senovės Egipto mu-

mijų tyrimai“. Dar vaikystėje žinojau, kad muziejuje esama mumijų – tuometinėje eks-
pozicijoje Naujajame arsenale, į kurį eidavom su klase, stovėjo sarkofagai, bet pačios 
mumijos, matyt, laikytos pernelyg intymiu, gal net makabrišku reginiu (panašiai kaip 
ir embrionų kolekcija Medicinos fakultete). Nors žmones domina ir psichologiškai 
traukia mirtis, tiksliau, tai, kas gali likti iš kūno, įdomiausioji parodos dalis buvo pir-
mieji lietuvių egiptologai – Mykolas Tiškevičius, Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė, 
ypač šios tyrinėtojos asmenybė (rengėsi rytietiškai, dėl namuose laikomos mumijos ją 
vis iškraustydavo iš nuomojamų butų, kol galų gale ji ėmė slėpti tą mumiją po lova).

Parodoje veikia interaktyvi erdvė – kaip atliekami moksliniai tyrimai, rentgenu ti-
riamos mumijos. Technologijų atrakcijos itin pritraukia vaikus. Eksponuojama kroko-
diliuko mumija: senovės egiptiečiai balzamuodavo ir gyvūnus (tikėtina, dažniausiai 
kates). Dėmesį patraukia dvi kūdikių mumijos, kurios po rentgeno tyrimo pasirodė 
besančios falsifikatai.

●

Naują Lietuvos nacionalinio muziejaus įvaizdį kūrė trys naujosios kartos dizaineriai 
ir trys pramogų pasaulio atstovai. Sakyčiau, vykusiai, estetiškai. Mes, kultūrininkai, to 
flirto su „žvaigžduomene“ dar nemokame puoselėti ir net priimti. Užtat džiugina vis 
didesnis visuomenės įsitraukimas į „The Roop“ palaikymą „Eurovizijoje“ – akcijos 
(A. Noviko džiazo mokyklos, Kauno dramos teatro, Vilniaus gimdymo namų, verti-
mo į gestų kalbą ir kt.), trinančios ribas tarp aukštosios ir popkultūros. Net paminklai 
Vilniuje pasipuošė geltonais atributais ir tai buvo kažkaip gražu. Žvelgiant konser-
vatoriška akimi – viso labo vadyba, bet gera. Ir nureikšminanti statulas, kurioms jau 
nebedaug kas meldžiasi.

-gk-
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ANToNIo SCURATI

m., šimtmečio sūnus
Leidykla „Alma littera“ netrukus išleis italų rašytojo Anto-

nio Scurati (g. 1969) istorinį dokumentinį romaną apie Be-
nito Mussolini „M., šimtmečio sūnus“ (M., il figlio del secolo, 
2018). Šioje tarptautiniu bestseleriu tapusioje, prestižiš-
kiausia Italijos literatūrine premija „Strega“ apdovanotoje 
pirmoje trilogijos dalyje autorius atskleidžia Mussolini ke-
lią į valdžią, tarsi iš vidaus skaitytojui parodydamas, kaip 
nereikšminga fašistinė Pirmojo pasaulinio karo dalyvių or-
ganizacija virto galinga ir negailestinga jėga, traiškančia 
politinius oponentus ir naikinančia visas demokratines lais-
vės ir teisės idėjas.

Siūlome susipažinti su pirmuoju romano skyriumi, kurio 
veiksmas prasideda 1919 metais.

Kovos	fašių1	įkūrimas
Milanas,	Šv.	Kapo	aikštė
1919	m.	kovo	23	d.

Langai žiūri į Šv. Kapo aikštę. Čia susirinko vos šim-
tas žmonių, visi jie – nieko verti vyrai. Mūsų yra mažai, 
ir mes mirę.

Jie laukia mano žodžio, bet aš neturiu ko pasakyti.
Kovos laukas tuščias, lyg per poplūdį užtvindytas vie-

nuolikos milijonų lavonų, negyvų kūnų – sutežusių ir 
pavirtusių į košę, jie sunešti iš Karso, Ortigaros, Izonco 
apkasų. Mūsų didvyriai jau krito arba greitai kris. Juos 
mylime iki paskutiniųjų, be išlygų. Atsisėdame ant šven-
to mirusiųjų kauburio.

Tikrovė, kuri lydi kiekvieną potvynį, man atvėrė akis: 
iš Europos teliko scena be veikėjų. Barzdoti vyrai, melo-
dramatiški sentėviai, virkaujantys didžiadvasiai liberalai, 
gražbyliai, apsiskaitę ir įmantrūs oratoriai, nuosaikieji ir 
tas jų sveikas protas, kuris nuo seno mus veda pražūtin, 
nusistekenę politikai, nuolat drebantys dėl savo politi-
nės mirties ir kiekvieną dieną išsikaulijantys atidėti tai, 
kas neišvengiama, iki rytojaus, – visi dingo. Visiems 
jiems varpai jau nuskambėjo. Praeities vyrus nušluos ši 
milžiniška masė, kuri skverbiasi prie šalies sienų, penki 
milijonai kovotojų, penki milijonai grįžtančiųjų. Reikia 
neatsilikti, sparčiu žingsniu eiti pirmyn. Prognozė nesi-
keičia, ir toliau tęsis sunkus metas. Dienotvarkėje vis dar 
šmėžuoja karas. Pasaulis dalijasi į dvi stambias grupes: 
tie, kurie jame dalyvavo, ir tie, kurie nedalyvavo.

Aš tai matau, visa tai aiškiai matau šioje bepročių ir 
bedalių minioje ir vis dėlto neturiu ko pasakyti. Esame iš 
karo grįžusi tauta, išgyvenusiųjų, likučių žmonija. Masi-
nių žudynių naktimis gūžiantis grioviuose mus pervėrė 
potyris, panašus į epileptiko ekstazę. Kalbame nedaug, 
glaustai, ryžtingai, salvėmis. Varpome kulkomis idėjas, 
kurių neturime, tada staigiai vėl nugrimztame į tylą. Esa-
me tarsi nepalaidotųjų šmėklos, kurios patikėjo žodį li-
kusiems užnugaryje.

Ir vis dėlto jie, tik jie yra mano žmonės. Gerai tai žinau. 
Aš pats esu tikrų tikriausias perėjūnas, demobilizuotųjų 
sergėtojas, paklydėlis, ieškantis kelio. Tačiau žmonės 
susirinko, tad reikia juos vesti pirmyn. Šioje pustuštėje 
salėje išpūstomis šnervėmis gaudau šimtmečio kvapą, 
tada ištiesiu ranką, bandau užčiuopti minios pulsą ir esu 
tikras, kad mano klausytojai yra su manimi.

Pirmajai Kovos fašių sueigai, apie kurią dienraštis 
„Il Popolo d’Italia“ ištisas savaites trimitavo kaip apie 
lemtingą įvykį, buvome numatę teatro „Dal Verme“ pa-
talpas, kur telpa 2 000 žmonių. Tačiau didelę salę atšau-
kėme. Vietoj erdvios dykynės pasirinkome mažą gėdą. 
Nusprendėme išsitekti šioje Prekybos ir pramonės drau-
gijos posėdžių salėje. Būtent čia netrukus turėčiau sakyti 
kalbą. Tarp keturių sienų, išklijuotų nykios smaragdinės 
spalvos tapetais, pro langus matydamas mažą, beveidę 
klebonijos aikštę, supamas paauksavimų, bergždžiai 
bandančių prikelti iš snaudulio bydermejerio stiliaus 
krėslus, priešais negausiai susirinkusius susivėlusius ar 
nuplikusius pakaušius, strampus, perkarusius veteranus, 
kurie alsuoja troškiu paprotinės teisės sandorių, nuo seno 
nepatiklia akimi pildomų skrupulingų ataskaitų oru. Sa-
lės gale retsykiais nosį kyšteli koks nors smalsus Drau-
gijos narys. Muilo didmenininkas, vario importuotojas 
ar kas nors panašaus. Užmeta akį suglumęs, tada grįžta 
rūkyti cigaro ir gurkšnoti kampario.

Bet kodėl turėčiau kalbėti?!
Posėdžiui pirmininkauti nusprendė Ferruccio Vecchi, 

aršus intervencionistas2, ardičių3 kapitonas, išleistas į 
atsargą dėl sveikatos, vyras kaštoniniais plaukais, aukš-
tas, blyškus, prakaulus, įdubusiomis akimis: ligos ėdamo 
kūno stigmos. Impulsyvus ir dirglus džiovininkas, rė-
žiantis tūžmingus pamokslus be jokio turinio ir be jokių 
ribų, o kai per demonstracijas jį pagauna įkvėpimas ir 

apima demagogiškas kliedesys, jis užsidega kaip apsės-
tas ir tuomet... tuomet tampa išties pavojingas. Judėji-
mo sekretoriumi beveik be abejonės paskirsime Attilio 
Longoni, jis buvęs geležinkelininkas, neišprusėlis, ais-
tringas ir nenuovokus, kokie būna tik sąžiningieji. Jį ar-
ba Umberto Pasellą, kalėjime gimusį prižiūrėtojo sūnų, 
vėliau – prekybos agentą, revoliucionierių sindikalistą, 
garibaldininką Graikijoje, klajojančio cirko burtininką. 
Kitas pareigybes išrinksime atsitiktine tvarka iš tų, kurie 
pirmose eilėse kels daugiausia triukšmo.

Kodėl turėčiau kalbėti šiems žmonėms? Jų dėka faktai 
nurungė visas teorijas. Tai žmonės, kurie kimba gyve-
nimui į atlapus kaip smogikų būriai. Priešais mane tik 
apkasai, dienų puta, mūšio laukas, bepročių arena, pa-
trankų sviedinių išvagoti dirvonai, mušeikos, nukvakė-
liai, banditai, nesuprasti genijai, veltėdžiai, smulkiosios 
miesčionijos donžuanai, šizofrenikai, driskiai, bastūnai, 
ginklų nesudėję kariai, nakvišos, buvę kaliniai, teistieji, 
anarchistai, kurstytojai sindikalistai, beviltiški popieriaus 
gadintojai, veteranų, karininkų ir puskarininkių politinė 
bohema, į normalų gyvenimą grįžę smurtautojai, puikiai 
įvaldę šaunamuosius ar duriamuosius ginklus, aklatikiai, 
nesugebantys susigaudyti savo galvoje, išgyvenusieji, 
kurie, įtikėję esą mirčiai pažadėti didvyriai, painioja už-
leistą sifilį su lemties ženklais.

Aš tai žinau, regiu juos čia priešais save, pažįstu kaip 
nuluptus: jie yra karo žmonės. Karo ir karo mito. Jų gei-
džiu, kaip patinas geidžia patelės, ir kartu juos niekinu. 
Taip, niekinu, bet nesvarbu: viena epocha baigiasi ir pra-
sideda kita. Griuvėsiai kaupiasi, nuolaužos tarpusavyje 
susišaukia. O aš esu žmogus, kuris ateina „po visko“. Ir 
aš tuo didžiuojuosi. Būtent su šia menkaverte medžia-
ga – su šia atliekų žmonija – rašoma istorija.

Kad ir kaip būtų, priešais save turiu šitai. O užnugary-
je – nieko. Užnugaryje liko tūkstantis devyni šimtai sep-
tynioliktų metų lapkričio 24-oji. Kaporeto mūšis. Mūsų 
laikmečio agonija, visų laikų didžiausia karinė pragaiš-
tis. Milijoninė armija sutriuškinta per vieną savaitgalį. 
Užnugaryje liko tūkstantis devyni šimtai keturioliktųjų 
lapkričio 24-oji, diena, kai mane pašalino iš Socialistų 
partijos. Humanitarinės draugijos salė, kurioje prakeikė 
mano vardą, darbininkai, dar vakar mane garbinę, virs-
tantys vienas per kitą, kad turėtų garbės man žiebti. Dabar 
kasdien jie man linki mirties. Jos linki man D’Annunzio, 
Marinetti, De Ambris, taip pat Corridoni, nors jis prieš 
ketverius metus krito trečiajame Izonco mūšyje. Linki 
mirties jau mirusiems. Taip stipriai jie nekenčia mūsų už 
tai, kad juos išdavėme.

„Raudonosios“ minios nujaučia artėjantį savo triumfą. 
Per šešis mėnesius sugriuvo trys imperijos, trys karališ-
kosios šeimos, šimtmečiais valdžiusios Europą. Ispaniš-
kojo gripo epidemija jau užkrėtė dešimtis milijonų aukų. 
Įvykiai tvinksi apokaliptiniu dvelksmu. Praeitą savaitę 
Maskvoje suvažiavo Trečiasis komunistų internacio-
nalas. Pasaulinė pilietinio karo partija. Partija tų, kurie 
trokšta mano mirties. Nuo Maskvos iki Meksiko, visame 
Žemės rutulyje. Aušta masių politikos epocha, o mūsų, 
čia susirinkusiųjų, skaičius nesiekia nė šimto.

Tačiau nesvarbu ir tai. Niekas nebetiki pergale. Viena 
jau atėjo, ir nuo jos trenkė dumblu. Tas mūsų krykšta-
vimas – jaunystė, jaunystė! – yra savižudiška nevilties 
forma. Tad mes stovime mirusiųjų pusėje, tai jie milijo-
niniais balsais atsiliepia į mūsų kvietimą šioje pustuštėje 
salėje.

Apačioje, gatvėje, vaikinai ragina revoliuciją. Mes 
skaniai pasijuokiame. Vieną revoliuciją jau įgyvendi-
nome. Spyriais nustūmę šią šalį į karą tūkstantis devyni 
šimtai penkioliktųjų gegužės 10 dieną. Visi mums tvir-
tina, kad karas baigėsi. Tačiau mes ir vėl pasijuokiame. 
Karas – tai mes. Ateitis priklauso mums. Nieko čia ne-
padarysi, bergždžia stengtis, aš kaip gyvūnas: užuodžiu, 
koks metas artinasi.

Benito	Mussolini,	nors	ir	serga	sifiliu,	yra	tvirto	kūno	
sudėjimo.
Ši	stiprybė	suteikia	jam	ištvermės	dirbti	be	atvangos.
Jis	ryte	miega	iki	vėlumos,	išeina	iš	namų	vidurdienį,	

tačiau	grįžta	ne	anksčiau	kaip	trečią	nakties,	ir	visas	šias	
penkiolika	valandų,	išskyrus	trumpą	pertrauką	pavalgy-
ti,	skiria	žurnalistinei	ir	politinei	veiklai.
Kaip	rodo	su	daugybe	moterų	užmegzti	santykiai,	 jis	

yra	gašlus	vyras.
Jis	jausmingas	ir	impulsyvus.	Šios	savybės	jo	kalboms	

suteikia	įtaigos	ir	įtikimumo.	Tačiau,	nors	jam	ir	netrūks-
ta	iškalbos,	vargu	ar	galima	jį	vadinti	tikru	oratoriumi.

Giliai	širdyje	jis	yra	itin	jautrus,	todėl	nuolat	sulaukia	
palankumo	ir	užmezga	daug	draugysčių.
Jis	nesavanaudis,	dosnus,	todėl	užsitarnavo	pasiauko-

jančio	filantropo	vardą.
Jis	labai	protingas,	apdairus,	nuosaikus,	mąslus,	gerai	

pažįsta	žmones,	jų	stiprybes	ir	silpnybes.
Jis	žaibiškai	nusprendžia,	kas	 jam	patinka,	o	kas	ne,	

yra	atsidavęs	draugams	ir	aršiai	neapkenčia	priešų.
Jis	narsus	vyras;	turi	puikių	organizatoriaus	savybių,	

geba	priimti	skubius	sprendimus;	tačiau	nėra	toks	tvir-
tas	dėl	savo	įsitikinimų	ir	tikslų.
Jo	 planai	 itin	 ambicingi.	 Iki	 pašaknių	 įsitikinęs,	 kad	

jam	skirtas	išskirtinis	vaidmuo	dėl	Italijos	likimo,	ir	yra	
apsisprendęs	 jį	atlikti	 iki	galo.	Šito	žmogaus	netenkina	
antrarūšiai	postai.	 Jis	 siekia	atsidurti	 viršūnėje	 ir	 val-
dyti.
Partiniame	socialistų	aparate	pradėjęs	nuo	nulio,	mi-

kliai	 iškilo	 į	 pirmąsias	 gretas.	Prieš	Pirmąjį	 pasaulinį	
karą	 buvo	 nepriekaištingas	 dienraščio	 „Avanti!“,	 visų	
socialistų	kelrodžio,	vyriausiasis	redaktorius.	Už	šią	vei-
klą	buvo	 labai	gerbiamas	 ir	mylimas.	Kai	kurie	 jo	bu-
vę	bendražygiai	ir	gerbėjai	iki	šių	dienų	pripažįsta,	kad	
niekas	geriau	už	jį	nemokėjo	suprasti	ir	perteikti	proleta-
riato	dvasios,	tad	jo	išdavystė	(apostazė),	kai	per	kelias	
savaites	 iš	 nuoširdaus	 ir	 aistringo	 visiško	 neutraliteto	
apaštalo	jis	pavirto	nuoširdžiu	ir	aistringu	įsitraukimo	į	
karą	apaštalu,	buvo	sutikta	skausmingai.
Mano	manymu,	šį	žingsnį	lėmė	ne	pelno	siekis	ar	kito-

kie	išskaičiavimai.
Neįmanoma	 nustatyti,	 kiek	 jo	 socialistinių	 pažiūrų,	

kurių	 jis	 niekada	 viešai	 neišsigynė,	 išsibarstė	 finansi-
nėse	 operacijose,	 būtinose,	 kad	 galėtų	 tęsti	 kovą	 savo	
naujai	 įkurtame	 dienraštyje	 „Il	 Popolo	 d’Italia“;	 kiek	
jų	 liko	 mezgant	 ryšius	 su	 skirtingo	 tikėjimo	 ir	 pažiū-
rų	 žmonėmis,	 barantis	 su	 buvusiais	 bendražygiais,	 kai	
nuolat	slėgė	nežabojama	neapykanta,	kandi	piktavalys-
tė,	 kaltinimai,	užgaulės,	ankstesnių	sekėjų	be	atvangos	
skleidžiamas	šmeižtas.	Tačiau	net	jei	šie	nematomi	poky-
čiai,	užgožti	vėlesnių	įvykių	šešėlio,	ir	nutiko,	Mussolini	
niekada	neleis,	kad	tai	iškiltų	į	paviršių,	ir	norės	visada	
atrodyti	esąs	socialistas,	nes,	galimas	daiktas,	tokiu	vis	
dar	save	laiko.
Iš	mano	 stebėjimų	 susidėlioja	 toks	 šio	 žmogaus	mo-

ralinis	portretas,	nesutampantis	 su	 jo	buvusių	 tikėjimo	
draugų	ir	sekėjų	nuomone.
Taigi,	 jei	aukšto	rango	ir	skvarbaus	proto	asmuo	su-

gebės	 užčiuopti	 pažeidžiamiausią	 jo	 asmenybės	 tašką,	
jei	visų	pirma	tam	žmogui	pavyks	užkariauti	 jo	simpa-
tiją	ir	širdį,	jei	mokės	jį	įtikinti,	kur	slypi	tikrieji	Italijos	
interesai	(nes	aš	tikiu	jo	patriotiškumu),	jei	tas	žmogus	
itin	subtiliai	pasiūlys	sutartai	politinei	operacijai	būtinų	
lėšų,	nesudarydamas	įspūdžio,	kad	tiesiog	siekia	jį	prisi-
jaukinti,	Mussolini	leisis	vis	labiau	užvaldomas.
Tačiau	dėl	 jo	 temperamento	niekada	nebus	 jokių	ga-

rantijų,	 kad	 jis	 kurią	nors	akimirką	nepasitrauks.	Nes,	
kaip	jau	minėjau,	jis	yra	jausmingas	ir	impulsyvus.
Priešo	lauke	Mussolini,	idėjos	ir	veiklos	žmogus,	ga-

bus	ir	įžvalgus	rašytojas,	įtaigus	ir	energingas	oratorius,	
neabejotinai	galėtų	tapti	karvedžiu	ir	grėsmingu	rimbu.

Viešojo	saugumo	generalinio	inspektoriaus	ataskaita
Giovanni	Gasti,	1919	m.	pavasaris

Vertė Goda Bulybenko

1 Fasci italiani di combattimento – šitaip 1919 m. kovo 23 d. 
Mussolini su keliais veikėjais pervadino jo paties 1915 m. 
įkurtą Fasci d’Azione Rivoluzionaria, Revoliucinio veiksmo 
judėjimą, kuris siekė, kad Italija įsitrauktų į Pirmąjį pasaulinį 
karą. It. fascio reiškia „rykštelių ryšulys“, „pluoštas“, o 
senovės Romoje taip buvo vadinamos fascijos, valdovų ir 
aukštų pareigūnų valdžios atributas. Vis dėlto šis bendrinis 
žodis nuo 1919 m. įgauna specifinę prasmę, fasci imamas 
sieti išskirtinai su Mussolini judėjimo skyriais ir nariais, iš 
čia – fašizmas, fašistai, todėl šiame romane žodis fašiai 
laikomas istoriniu terminu. (Visos pastabos – vertėjos.) 
2 Intervencionizmas reiškia per Pirmąjį pasaulinį karą 
šalyje susiformavusią nuomonę, kad Italija turi stoti į karą. 
3 Arditi (bebaimiai) – Italijos armijos specialusis dalinys.
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toni morrison: „man labai svarbu, kad mano 
kūryba būtų afroamerikietiška“

Amerikiečių rašytojai, eseistei, redaktorei, literatūros dės-
tytojai Toni Morrison (1931–2019) šiemet būtų sukakę 90 
metų. Istorinės ir šiuolaikinės tematikos romanuose Mor-
rison vaizduoja Amerikos juodaodžių gyvenimą, rasinius 
konfliktus ir diskriminaciją, afroamerikiečių kultūrinės tapa-
tybės paieškas. Į lietuvių kalbą yra išverstas garsiausias jos 
romanas „Mylima“ (1987, liet. 2000, vertė L. Vanagienė), 
taip pat – „Sula“ (1973, liet. 2009, vertė I. Rosenaitė). 

Amerikiečių rašytoja, redaktorė Elissa Schappell auto-
rę kalbino 1993 m. vasarą, taigi neilgai trukus iki Morrison 
paskelbimo Nobelio premijos laureate. Interviu (be pava-
dinimo) tais pačiais metais publikuotas žurnalo „The Paris 
Review“ rudens numeryje, garsiojoje rašytojų interviu seri-
joje „Literatūros menas“ (The Art of Fiction). Iš 134 numeriu 
pažymėto interviu čia atrinkti tie fragmentai (sudarantys tik 
apie penktadalį viso pokalbio), kurie galbūt savaip aktualūs 
pastaraisiais metais Jungtinėse Valstijose vykstančių juoda-
odžių socialinių ir politinių protestų kontekste.

[...]
–	Užsiminėte	apie	leidimo	rašyti	gavimą.	Kas	jums	jį	

suteikė?
– Niekas. Aš niekada nepasirašydavau sutarties, kol 

knyga nebūdavo baigta, nes nenorėjau, kad rašymas pri-
lygtų namų darbui. Sutartis reiškė, jog kažkas knygos 
laukia, kad aš privalau ją parašyti, ir manęs gali apie tai 
klausinėti. Jie galėtų lįsti man į akis, o man tai nepatin-
ka. Nepasirašydamas sutarties, aš tai darau, o jei noriu, 
kad pamatytumėte, leisiu jums tai pamatyti. Tai susiję su 
savigarba. Esu tikra, kad daugelį metų jūs girdėjote rašy-
tojus, kuriančius laisvės iliuzijas, bet ką, kad turėtumėte 
iliuziją, kad visa tai yra mano ir aš tai galiu padaryti. 
Pamenu, kaip susipažindama su Eudora Welty pasakiau, 
jog niekas kitas, o tik ji tegalėjo parašyti tokias istorijas, 
turėdama omeny, kad daugelį knygų, mano nuomone, 
kas nors kada nors vis tiek būtų parašęs. Bet yra rašyto-
jų, be kurių tam tikros istorijos niekada nebūtų sukurtos. 
Turiu omenyje ne temą ar pasakojimą, o tiesiog rašymo 
manierą – jų požiūris yra tikrai išskirtinis.
–	Kas	tie	rašytojai?	
– Tai kategorijai priskirtinas Hemingwayus, Flannery 

O’Connor, Faulkneris, Fitzgeraldas...
–	 Argi	 jūs	 nekritikavote,	 kaip	 šie	 autoriai	 vaizdavo	

juodaodžius?	
– Ne! Kritikavau, aš? Aš iškėliau aikštėn, kaip baltieji 

rašytojai vaizduojasi juodaodžius, ir kai kurie jų šiuo po-
žiūriu nuostabūs. Faulkneris nuostabus. Hemingwayus – 
kai kada pasirodo nekaip, kitur – puikiai.
–	Kokiu	būdu?
– Ne vaizduodamas juodaodžius veikėjus, bet pasitelk-

damas juodaodžių estetiką, tarkim, anarchiją, seksuali-
nį palaidumą, nukrypimus. Paskutinėje Hemingwayaus 
knygoje „Rojaus sodas“ (The	Garden	of	Eden) pagrin-
dinė veikėja vis stipriau „juodėja“. Proto netenkanti 
moteris savo vyrui sako norinti būti jo mažąja Afrikos 
karaliene. Romanas šitaip įkraunamas: jos baltut bal-
tutėliai plaukai ir juodut juodutėlė oda... beveik kaip 
Man Rayaus fotografijoje. Markas Twainas apie rasinę 
ideologiją kalbėjo išraiškingiausiai, iškalbingiausiai ir 
labiausiai pamokomai, kiek tik yra tekę skaityti. Edgaras 
Allanas Poe – ne. Jam labai prie širdies baltųjų viršeny-
bė ir plantatorių klasė, jis norėjo būti džentelmenas ir 
visam tam pritarė. Rasinės ideologijos Poe neginčijo ir 
nekritikavo. Amerikiečių literatūroje intriguoja tai, kaip 
rašytojai pasakodami savo istorijas kalba netiesiogiai, 
užuolankomis. Prisiminkite Pudd’nhead	Wilson1 ir visas 
tas rasės inversijas, kaip kartais jos neįmanoma identifi-
kuoti, ar netikėto atradimo jaudulį. 

Faulkneris visoje savo knygoje „Absalomai, Absalo-
mai!“ fiksuoja rasės pėdsakus, bet tu jos nerandi. Niekas 
jos nemato, net juodaodis veikėjas. Savo studentams aš 
parengiau begalės laiko pareikalavusią paskaitą, skirtą 
susekti visus tuos užslaptintus, dalinius ar dezinforma-
cinius momentus, kai rasiniai faktai ar užuominos tar-
si išlenda, bet iki galo nepasirodo. Tiesiog norėjau juos 
sužymėti. Suregistravau jų pasirodymą, maskavimąsi ar 
pradingimą kiekviename puslapyje – tiksliau, kiekvieno-
je frazėje! Ir viską viską pristačiau auditorijai. Studentai 
užmigo! Bet, žvelgiant techniškai, aš buvau sužavėta. Ar 
žinote, kaip sunku tokio pobūdžio informaciją slėpti, bet 
drauge visą laiką užuominomis apie ją signalizuoti? O 
tada visa tai iškelti aikštėn, kad pasakytum, jog vis dėl-
to tai ne esminis dalykas? Techniniu atžvilgiu tai tiesiog 
stulbina. Kaip skaitytojas buvai priverstas vaikytis juodo 
kraujo lašelio, kuris reiškia viską ir nieko. Rasizmo be-
protybė. Taigi, struktūra yra turinys. Ne tai, ką vienas ar 
kitas sako... o knygos struktūra, ir tu ieškai šito juodojo 

elemento, kurio niekur nerasi, tačiau kuris viską lemia. 
Niekas niekada nieko panašaus nedarė. Taigi, ką noriu 
pasakyti: kai kritiškai analizuoju, man nerūpi, ar Faulkne-
ris rasistas, ar ne; asmeniškai man tai nerūpi, bet žavi, ką 
reiškia va šitaip rašyti.
–	O	 juodaodžiai	 rašytojai...	 kaip	 jie	 rašo	 pasaulyje,	

kuriame	 yra	 veikiami	 santykio	 su	 vyraujančia	 baltųjų	
kultūra?

– Bandydami pertvarkyti kalbą, tiesiog ją išlaisvinti, 
ne gniaužti ar varžyti, bet atverti. Erzinti. Suplėšyti jos 
rasistinius tramdomuosius marškinius. Esu parašiusi ap-
sakymą pavadinimu „Rečitatyvas“ (Recitatif) apie dvi 
mažas mergaites vaikų namuose – baltąją ir juodąją. Bet 
skaitytojas nežino, kuri iš jų kuri. Aš pasitelkiu klasinius, 
o ne rasinius kodus.
–	Siekdama	sukelti	skaitytojo	sumaištį?
– Na taip. Bet ir provokuoti bei apšviesti. Aš išdyka-

vau. Kaip rašytojai man buvo įdomu prisiversti netingėti 
ir nesikliauti akivaizdžiais kodais. Vos parašiusi „juoda-
odė“... aš galiu tikėtis ar sukelti nuspėjamų reakcijų, o 
apėjusi tokį įvardijimą jau turiu kalbėti apie ją sudėtin-
giau – kaip apie asmenį.
–	Kodėl	nenorėtumėte	sakyti:	„Iš	krautuvės	išėjo	juo-

daodė“?
– Na, tu gali, bet tada turi būti svarbu, kad ji juodaodė.
–	O	kaip	„Neto	Ternerio	išpažintys“2?
– Na, čia mes turime labai aiškios savimonės perso-

nažą, sakantį, tarkim, „pažvelgiau į savo juodą ranką“ 
arba „pabudau ir pasijutau juodas“. Šitai neapleidžia 
Billo Styrono sąmonės. Jis spirga Neto Ternerio kaily-
je... vietoje, kuri jam atrodo egzotiška. Todėl ir mums tai 
skamba egzotiškai, ir tiek. 
–	Tuo	metu	kilo	didžiulis	pasipiktinimas	–	žmonių,	ma-

nančių,	jog	Styronas	neturi	teisės	rašyti	apie	Netą	Ter-
nerį.

– Jis turi teisę rašyti apie ką tiktai nori. Teigimas prie-
šingai piktintų. Ką derėjo kritikuoti, ir kai kas tai darė, 
tai Styrono įtaigavimą, neva Netas Terneris nekentęs 
juodaodžių žmonių. Knygoje Terneris nepaliauja reikš-
ti savo pasidygėjimo... jis atitolęs nuo juodaodžių, daug 
pranašesnis. Todėl esminis klausimas yra: kodėl juo tu-
rėtų sekti? Kas tai per vedlys, jeigu jis jaučia rasistinę 
panieką, kuri romaną skaitančiam juodaodžiui atrodo 
netikroviška? Bet kuris baltasis lyderis būtų bent kiek 
domėjęsis ir tapatinęsis su žmonėmis, kurių prašė mirti. 
Būtent tai turėjo omenyje tie kritikai, kai sakė, kad Ne-
tas Terneris kalba kaip baltasis. Rasinė distancija tame 
romane didelė ir ryški.
–	Rašydama	romaną	„Mylima“	tikriausiai	perskaitėte	

daug	vergų	pasakojimų.
– Nebūčiau tų pasakojimų skaičiusi dėl informacijos, 

nes žinojau, kad juos turėdavo patvirtinti baltieji globė-
jai, kad vergai negalėjo sakyti visko, ką norėjo, nes ne-
galėjo atstumti auditorijos; tam tikrus dalykus jie turėjo 
nutylėti. Tie pasakojimai naudingi ir demaskuojantys 
tiek, kiek galėjo būti tokiomis aplinkybėmis, taigi viso 
siaubo niekad neatskleidžia. Juose sakoma: na, žinote, 
buvo tikrai baisu, bet panaikinkime vergiją, ir gyveni-
mas tęsis. Vergų pasakojimai turėjo būti stipriai nuglais-
tyti. Taigi, gilindamasi į dokumentus, pažindindamasi su 
vergove ir jos sukrėsta, panorau, kad ji būtų iš tikrųjų 
pajausta. Istorinę plotmę panorau išversti į asmeninę. Aš 
ilgai bandžiau perprasti, kuo vergija buvo tokia atstu-
mianti, tokia asmeniška, tokia abejinga, tokia intymi ir 
vis dėlto tokia vieša. 

Skaitydama dokumentus atkreipiau dėmesį į kai ku-
riuose jų dažnai minimą daiktą, niekad išsamiau neapibū-
dinamą, – žaboklę (angl. bit). Ja „užkišdavo“ baudžiamo 
vergo burną, kad nekalbėtų, bet dirbti ji netrukdydavo. 
Ilgai aiškinausi, kaip tas daiktas atrodė. Skaitydavau to-
kius pasakymus kaip „uždėjau žaboklę Dženei“, arba, 
tarkim, Equianas3 rašo: įėjau į virtuvę ir pamačiau moterį 
prie viryklės, burnoje ji turėjo „stabdį“, paklausiau, kas 
gi tai, ir kažkas man paaiškino, o aš pasakiau, kad nieko 
siaubingesnio gyvenime nesu matęs. Bet neįsivaizdavau 
to daikto – ar jis panašus į tikrą arklio žaboklę (žąslus) 
ar kaip?

Galiausiai aš aptikau kelis eskizus vienoje šios šalies 
knygoje – ten buvo aprašas, kaip vienas vyras kankino 
žmoną. Pietų Amerikoje, Brazilijoje ir panašiose šalyse, 
tokius „atminus“ saugodavo. Bet kol ieškojau, man top-
telėjo kitas dalykas: o būtent, kad ta žaboklė, tas daik-
tas, tas asmeniškai pritaikytas kankinimo įrankis buvo 
tiesioginis inkvizicijos palikimas. Ir suvokiau, kad tokio 
dalyko, be abejo, negali nusipirkti. Negali per paštą atsi-

siųsti žaboklės savo vergui. Prekybos tinklai jo netiekia. 
Vadinasi, žaboklę turi pasidaryti. Turi išeiti į kiemą, iš 
paskirų dalių ją sumeistrauti ir pažaboti žmogų. Taigi 
visas procesas buvo labai asmeniško pobūdžio – tiek ža-
boklę padirbinusiajam, tiek ją nešiojančiajam. Tada su-
pratau, kad iš jos aprašymo maža naudos; kad skaitytojui 
žaboklę reikia ne tiek pamatyti, kiek pajusti, ką reiškia 
ją nešioti. Supratau, kad svarbu ją įsivaizduoti kaip vei-
kiantį įrankį, o ne kaip intriguojančią senieną ar istorinį 
faktą, ir tiek. Lygiai taip pat skaitytojui labiau norėjau 
atskleisti vergystės pojūtį, o ne pavaizduoti ją.

Knygoje yra vieta, kur Polas D prisipažįsta Sitei, kad 
niekam apie žaboklę nėra pasakojęs, nebent kartais pa-
dainuodavęs. Jis bando jai apibūdinti, kaip jautėsi su ža-
bokle, bet ima pasakoti apie gaidį, kuris, galįs prisiekti, 
tada šaipęsis iš jo: jautęsis pažemintas ir sumenkintas ir 
kad niekad nebesijaus vertas daugiau už gaidį, tupintį ant 
geldos saulėkaitoje. Aš duodu ir kitų užuominų – apie 
norą spjaudytis, čiulpti geležį ir pan.; bet man atrodė, 
kad žaboklės išvaizdos apibūdinimas atitrauks skaityto-
jų dėmesį nuo mano tikslo – kad jie patirtų ir pajaustų, 
ką tai reiškia. Tai, ką gali aptikti tarp istorijos eilučių. 
Kas tarsi išslysta iš puslapio, tik šmėsteli ar užsimena. 
Institucinės ir asmeninės plotmės susikirtimo taškas, kur 
istorija tampa vardus turinčiais žmonėmis.

[...]
–	Ar	[romane	„Džiazas“]	buvo	kitų...	sudedamųjų	da-

lių,	struktūrinių	darinių?
– Na, man atrodo, kad migracija buvo itin svarbus įvy-

kis šios šalies kultūros istorijoje. Svarstau labai speku-
liatyviai, – manau, kaip tik dėl to rašau romanus, – bet 
man atrodo, kad po Pilietinio karo įvyko kažkas moder-
naus ir naujo. Žinoma, pasikeitė daugybė dalykų, tačiau 
ryškiausiai tą epochą ženklina vergų atsisakymas ir iš-
kėlimas. Buvę vergai kartais būdavo priimami į vietines 
darbo rinkas, tačiau dažnai problemų jie bandė išvengti 
migruodami į didmiestį. Mane masino mąstyti apie tai, 
ką miestas jiems turėjo reikšti, šiems antrosios trečiosios 
kartos buvusiems vergams, tiems gausiai mieste gyve-
nusiems kaimiečiams. Miestas turėjo atrodyti toks jaudi-
nantis ir nuostabus, tinkamiausia vieta gyventi.

Domėjausi, kaip miestas funkcionavo. Kaip klasės, 
grupės ir tautybės turėdavo saugų skaitlinį pranašumą 
savo gyvenamuose rajonuose ir teritorijose, bet vis tiek 
jaudulį žadindavo žinojimas, kad esama kitų panašių 
rajonų bei teritorijų, ir žavėdavo ir jaudindavo bendras 
buvimas tame žmonių katile. Domėjausi, kaip šioje šaly-
je keitėsi muzika. Spiričiueliai, gospelas ir bliuzas buvo 
vienas iš atsakų į vergiją – išreiškė koduotą troškimą iš-
trūkti vadinamuoju „požeminiu geležinkeliu“4.

Man taip pat rūpėjo asmeninis gyvenimas. Kaip žmo-
nės mylėjo vienas kitą? Kas, jų manymu, buvo laisvė? 
Tuo metu, kai buvę vergai kėlėsi į miestą, bėgdami nuo 
to, kas juos varžė ir kamavo, ir vertė vėl ir vėl kraus-
tytis, jų aplinka buvo itin ribota. Bet kai paklausai jų 
muzikos – džiazo užuomazgų, – supranti, kad jie byloja 
apie ką kitką. Jie kalba apie meilę, apie netektį. Bet tuo-
se dainų tekstuose tokia didybė, toks pasitenkinimas... 
jie niekada nėra laimingi – kažkas visąlaik palieka, bet 
niekas neverkšlena. Tarytum visa ta tragedija – mylimo-
jo pasirinkimo, rizikavimo meile, rizikavimo jausmais, 
rizikavimo geidulingumu ir visų šių dalykų praradimo – 
nieko nereiškė, nes tai buvo jų pačių pasirinkimas. Pasi-
rinkimas, ką mylėti, buvo visų esmingiausias dalykas. Ir 
muzika stiprino meilės kaip erdvės, kurioje galima sutar-
ti dėl laisvės, idėją. 

Nukelta į p. 6 ►

1 1894 m. išleistas satyrinis Marko Twaino romanas apie du 
kūdikystėje sukeistus berniukus – vergų ir namų šeimininkų 
vaikus, išjuokiantis socialinių luomų sąlygiškumą. (Visos 
pastabos – vertėjo.) 
2 Pulitzerio premija apdovanotas Williamo Styrono romanas 
The Confessions of Nat Turner (1967) apie 1831 m. vergų 
sukilimą Virdžinijoje ir jų vadą Natą Turnerį (1800–1831). 
3 olaudah Equiano, arba Gustavus Vassa (apie 1745–
1797), – juodaodis rašytojas abolicionistas, vaikystėje 
pagrobtas ir parduotas į vergiją, išsipirkęs ir tapęs laisvuoju 
Britanijos piliečiu, parašęs įtakingą memuarų knygą apie 
vergų prekybos žiaurumus. 
4 Underground Railroad – taip vadintas XIX a. pr. atsiradęs 
slaptų kelių ir priedangos namų tinklas, iki 1863 m. (kai 
visose Valstijose buvo panaikinta vergovė) padėdavęs 
pabėgusiems pietinių valstijų vergams pasiekti Amerikos 
Šiaurę ir Kanadą.
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iš bloknoto (22)
Vis dažniau mane aplanko dėkingumo jausmas. Tam, 

kuris palaikė duris įeinant į pastatą, kantriai ką nors 
paaiškino, užnešė krepšį į trečią aukštą, užleido vietą eilė-
je į dešimt kartų sumažėjusį centrinį paštą, dabar įkurdin-
tą Totorių gatvėje (naujas reiškinys – kovido eilės), – toks 
buitinio pobūdžio dėkingumas. Bet yra ir kitoks, tarsi aukš-
tesnės kategorijos, laiko neapribotas, nepamirštamas ir net 
skaudinantis, kai asmens, kuriam jauti dėkingumą, nebėra, 
kai nebegali jam pasakyti, išreikšti, kaip labai esi dėkingas 
už gyvenimo pamokas, už palaikymą sunkią valandą, už 
suteiktą džiaugsmą, kantrybę, globą ir daugybę kitų dalykų. 
Beje, labai įdomi rusiško žodžio благодарность	etimolo-
gija – „dovanoti gėrį“. 

Viena iš tų, kam nespėjau pasakyti, kad esu dėkinga už 
patirtą jautrumą, įsiklausymą ir supratimą, buvo Laimė 
Gabrielė Lukošiūnienė, neseniai mus palikusi, ligos nukan-
kinta ir, kaip dabar, kovido metais, dažniausiai būna, net ne-
palydėta į naują jos poilsio vietą... Mes šiais sunkiais laikais 
susiskambindavom kas vakarą, o kartais ir dažniau, savaip 
susumuodavom dienos įvykius, mano įspūdžius iš teatro, 
koncertų ar parodų, kol visa tai dar buvo ir kai persikėlė į 
virtualią erdvę, ji klausdavo, ar ką nors rašiau, ir paprašy-
davo perskaityti, net jeigu tai tik juodraštis. Jos pasakoji-
mais pasinaudojau savo „Atminties šuliniuose“ rašydama 
apie Kauną. Pačios Laimės straipsniai ir interviu – „Mano 
atminties knygos“, „Goya ir moteris“, „Nerūdijanti meilė 
Menui, Čiurlioniui ir Gyvenimui“ ir kt. – atskleidžia jos 
nepaprastą meilę knygai, gebėjimą įsigilinti į temą, lengvą, 
stilingą minčių dėstymo būdą ir humorą. Prasmingi buvo ir 
keletą metų spausdinti nedideli jos etiudai žurnalo „Moks-
las ir gyvenimas“ paskutiniame puslapyje, supažindinantys 
skaitytojus su klasikinės dailės kūriniais. Mūsų telefono te-
atras veikė aktyviai, su aptarimais, spontanišku reagavimu, 
intarpais ir komentarais, kartais ginčais, iš kurių išsivynio-
davo dar viena kita pastraipa mano rašinyje. O kai internete 
ieškojau tikslesnės informacijos apie jos gyvenimą, teradau 
parašyta, kad ji yra diplomato Mariaus Lukošiūno motina, 
gyvenanti Paryžiuje. Tikra nesąmonė! Juk jos taip intensy-
viai gyventa, šitiek nuveikta! 

Po studijų Vilniaus universitete ji ištekėjo ir persikėlė į 
Kauną, ten dirbo M. K. Čiurlionio muziejaus Dailės sky-
riuje pas Valeriją Čiurlionytę-Karužienę, bendravo su įvai-
rių kartų dailininkais, muziejui artima inteligentija: Petru 
Galaune, Petru Stausku, Vytautu Landsbergiu, Petru Klimu 
ir kitais. Neabejoju, kad tai buvo tarsi antrasis, ją subran-
dinęs, universitetas, suformavęs poreikį gilintis į dailės 
dalykus, skatinęs meilę dailei, išugdęs ją kaip savamoks-
lę menotyrininkę, kurios kelis dešimtmečius trukusi vei-
kla Martyno Mažvydo bibliotekoje ir vadovavimas Meno 
skyriui, viliojusiam įvairiausių specialybių menininkus ir 
studentus, kelia daugelio žmonių nuostabą ir dėkingumą. 
Neatsitiktinai Laimė Lukošiūnienė buvo viena iš Lietuvos 
kultūros fondo įkūrėjų dar Michailo Gorbačiovo laikais ir 
dirbo ten keletą metų. Savo skaitykloje ji ne tik sukūrė ypa-
tingą kūrybinę, estetinę atmosferą, bet ir iš esmės rūpinosi 

kuo prasmingiau papildyti turimus fondus. Sovietmečiu 
kaupti Vakaruose išleistus leidinius nebuvo paprasta, bet 
dėl jos ryšių, pastangų ir sumanumo fondai buvo tolydžio 
pildomi ypatingais leidiniais ir prieinami skaitytojams. Be 
to, ji bendradarbiavo su įvairių kartų ir rangų dailininkais, 
rengė jų parodas. Pradžioje kukliai, skaityklos erdvėje (net 
mano sūnus, tik baigęs dailės mokyklą, turėjo progos du 
kartus surengti darbų parodėles). Prisimenu ir skaitykloje 
Laimės pakabintą lentą su daug prisegtų lapelių, ant kurių 
kiekvienas lankytojas galėjo užrašyti parodos įspūdį, padė-
ką ar kokį juoką. Juzefa Čeičytė (jai gegužės 19-ąją suėjo 
99 metai!) sūnui parašė: „Tuo keliu einant, galima pasiek-
ti šventyklą.“ O paskui parodinė veikla vis labiau plėtėsi, 
įtraukiant pagalbininkus, panaudojant bibliotekos galerijas. 
Laimė kvietėsi valdžios pripažintus ir nepripažintus daili-
ninkus, juos globojo, stengėsi padėti pagal išgales: tarp jų 
Dalia Kasčiūnaitė, Mikalojus Vilutis, Ričardas Filistovi-
čius. Vėliau – Šarūno Saukos, Algio Skačkausko, Vaidoto 
Žuko ir daugelio kitų ekspozicijos. Parodas rengiant būta ir 
džiaugsmo, ir nerimo, ir net didelių nemalonumų... Apie tą 
Laimės veiklos barą jau rašyta kitų ir pasakota jos pačios. Ir 
čia vėl grįžtu prie dėkingumo temos. Laimė išėjo į pensiją 
2001 metais. Kone dešimt metų vyko didžioji Mažvydo bi-
bliotekos rekonstrukcija. Kai tie darbai pagaliau buvo baigti 
ir įvyko iškilmingas renovuotos bibliotekos atidarymas su 
daugybe įžymių svečių, nei Laimė Lukošiūnienė, nei Eglė 
Marčėnienė, padėjusi tvirtus pamatus buvusiam Muzikos 
skyriui, nei kiti darbuotojai (ne vadovai) į šventę nebuvo 
net pakviesti! Išvirkščia demokratija.

Ir man po to nebesinori ten kojos kelti – tose steriliose 
patalpose nejauku, jose tarsi ištrintas praeities kvapas, kny-
gų nesimato, periodikos skaityklos nebėra, meno ir muzikos 
skaityklos išdraskytos, jų turtai perkelti į bendruosius fon-
dus; ir atrodo, kad bibliotekai vadovauja nedėkingi žmonės. 

Dėkingumas: kone viskas jau užrašyta, prisiminta, pa-
glostyta, įrėžta ir dabar liko tik vaikščioti skaudan-

čiom kojom, brėžti savo gyvenimo likutį, kuris gal jau jokio 
aprašymo nebevertas. Kai kūnas negaluoja, turbūt ir siela 
po truputį gęsta, – ne ji dominuoja, ne ji skatina veikti, o 
tik paprasta būtinybė. Kartais sėdžiu fotelyje nieko neveik-
dama, nes akys nebegali ilgai žiūrėti į kompiuterio ekraną, 
reikia pauzės, ir galvoju: kaip gera būtų va taip imti ir iš-
nykti tyliai, nežymiai, kaip tas garas iš kavos puoduko. Bet 
niekas nevyksta ir pradžioj bukai ir abejingai imi žiūrėti 
į tave supančius daiktus, į knygų lentynas, rašomąjį stalą, 
spintutę. Daiktai nuo žvilgsnio ima atgyti, suaktyvėja, ima 
kažką priminti, pasakoti. Akis užkliūva už smulkmenų, ku-
rių kitas čia atėjęs gal ir nepastebėtų, bet jos kalba. 

Rašau, nes noriu sustabdyti laiko griuvimą ir griovimą, 
pridengti visiško išnykimo baimę. Žinia, jeigu apie kokį 
daiktą ar reiškinį niekas nieko nežino, tai jo tarsi ir nėra, jis 
yra bereikšmis, nes kiekvienas daiktas ir net mažytis daik-
telis turi savo įdomią ar blankią istoriją, biografiją. Va mano 
prašymu labai dailiai įrėmintas ir pasportuotas Antono Če-

chovo portretas, kurį nuskenavau iš caro laikų leidinio, nes 
po Rimo Tumino „Vyšnių sodo“ norėjau atsidėkodama už 
patirtą retą teatro džiaugsmą ir pilnatvę jam padovanoti. Ir 
padovanojau kitą egzempliorių. Ant mano Čechovo rėmelio 
permesta prieškarinė, labai dailiai nuausta, dar Mamos nau-
dota juosta knygai, o man ji lyg pažymi ir perjuosia mūsų	
Čechovą, lietuvišką, kurio pjesių gausu mūsų šimtamečio 
teatro repertuare! Matau spintutėje už stiklo porcelianinę 
baleriną su pūstu perforuotu sijonėliu, žaliais bateliais ir 
gėlių puokšte rankose. Ją mano vyresnei seseriai Daliai pa-
dovanojo klasės draugė Lionė, mano atminty tokia aukšta 
tamsiaplaukė romantiška būtybė su balta iš mulinė siūlų 
numegzta apykaklaite. (Dovanas draugėms mes visos neš-
davom iš namų archyvo, nes nupirkti buvo galima tik ne-
pigius kiniškus daiktelius.) Kartą šluostant dulkes balerina 
nuvirto ir jos galva nudužo. Dabar ji guli atskirai nuo kūno 
įskilusiame puodelyje iš tėvo rinktos mažų kavos puodelių 
kolekcijos. Tokių pavienių firminių puodelių pasitaikydavo 
komisuose. O kinų prekės užplūdo mūsų skurdžias parduo-
tuves, kai Stalinas ėmė karštai draugauti su Mao. Tik tos 
prekės nebuvo kokie Europos pavyzdžių padirbiniai, kaip 
dabar dažniausiai pasitaiko, o autentiški, originalūs, grynai 
kiniškos tradicijos mažmožiai, dažnai net – rankų darbo: 
įvairių formų vazelės ant juodo medžio padėklėlių su ko-
jytėm, peleninės, papuoštos margaritkom ar net kokia sa-
kuros šakele, į kurią nejauku buvo gesinti cigaretę, mažas 
indelis stipriam gėrimui laikyti su paauksuotu kamšteliu ir 
dviem mažutėm skirtingom taurelėm-pialom, kurių viena 
geriant švilpė, o kita tik su įpiltu gėrimu „rodė“ dugne sva-
jonių mylimąjį. Mėgo kinai visokius juokus ir ilgo, kruopš-
taus darbo reikalaujančius daiktelius bei puošmenas. Kaip 
subtiliai padarytos jų vėduoklės iš plonų kaulo plokštelių ir 
iš specialaus popieriaus, mažučiukai įvairių rūšių ir spal-
vų paukščiukai iš tikrų plunksnų buičiai papuošti ar pridė-
ti prie dovanos, kokie grakštūs ir tapybiški jų popieriniai 
saulės skėčiai, aitvarai su nežemiškom būtybėm. Pokario 
pilkos buities fone tie daiktai atrodė itin egzotiški...

Va ant stiklo lentynos guli gan ilgas perregimas gintarinis 
peilis su matinio gintaro kriaunom, ant kurių taip ir užrašy-
ta – Palanga ir grafiškai pavaizduotas tiltas į jūrą, kirai dan-
guje, bangos. Dailus prieškario suvenyras, kurį tėvai įsigijo 
ten atostogaudami. Anuomet tokie – mediniai, metaliniai, 
dramblio kaulo, va ir gintariniai – peiliai buvo skirti knygų 
puslapiams pjaustyti (neatidalinti dar pasirodydavo ir poka-
rio metų leidiniuose), mažesni – laiškams atplėšti. Turiu dar 
juodmedžio peilį iš Afrikos, riterio kardo formos metalinį iš 
Paryžiaus, man draugų atvežtus, o dramblio kaulo peilis su 
kiauraraščio rankena jau senokai sulūžo. Daiktai primena 
juos dovanojusius žmones, primena nutolusį laiką ir pri-
mirštus įvykius. Apie juos kalbėti galima vėl ir vėl.

– AUdRoNė GIRdZIJAUSKAITė –

Akivaizdu, kad džiazas – kaip ir bet kokia 
nauja muzika – buvo laikoma velnio muzi-
ka; per daug jusliška ir provokuojanti, ir t. t. 
Bet kai kuriems juodaodžiams džiazas reiškė 
savo kūno susigrąžinimą. Galite įsivaizduo-
ti, ką tai turėjo reikšti žmonėms, kurių kūnai 
kažkada jiems nepriklausė, kurie vaikystė-
je buvo vergai ir kurie prisiminė savo tėvų 
vergiją. Bliuzas ir džiazas reprezentavo savo 
jausmų nuosavybę. Dėl to, žinoma, ši muzika 
perdėta ir pertempta: džiaze tragedija mėgau-
jamasi, tarsi laiminga pabaiga atimtų dalį jo 
žavesio, jo cinkelio. Šiais laikais televizinėse 
reklamose džiazas naudojamas autentišku-
mui ir modernumui perteikti; pasakyti „tikėk 
manim“ ir „aš tau sakau“.

[...]
–	Vadinasi,	miestas	išlaisvino	buvusius	ver-

gus	nuo	jų	istorijos?
– Iš dalies taip. Miestas viliojo, nes žadėjo 

užmarštį. Jis siūlė laisvės galimybę – laisvės, 
kaip jūs sakote, nuo istorijos. Bet nors istorija 
neturėtų tapti tramdomaisiais marškiniais, vi-
sa apimančiais ir supančiojančiais, jos nedera 
pamiršti. Ją reikia kritikuoti, tikrinti, konf-

rontuoti su ja ir suprasti, idant įgytum laisvę, 
kuri yra daugiau nei leidimas, įgytum tikrą, 
suaugusių žmonių veiksnumą. Kai perpranti 
miesto gundymą, tampa įmanoma stoti akis-
taton su savo istorija – pamiršti tai, kas turi 
būti pamiršta, ir pasinaudoti tuo, kas naudin-
ga, – tada tikrasis veiksnumas įmanomas.

[...]
–	 Nenorėtumėte	 būti	 labiau	 žinoma	 kaip	

didi	literatūros	meistrė,	o	ne	kaip	afroameri-
kiečių	rašytoja?

– Man labai svarbu, kad mano kūryba bū-
tų afroamerikietiška; jeigu ji įsilieja į kitą ar 
kažkokį didesnį telkinį, tuo geriau. Tačiau 
manęs nereikėtų to prašyti. Joyceʼo šito ne-
prašo. Tolstojaus irgi. Kitaip tariant, jie visi 
gali būti rusai, prancūzai, airiai ar katalikai, 
jų kūryba suaugusi su jų kilme, maniškė irgi. 
Taip jau nutiko, kad manoji erdvė – afroame-
rikietiška; ji gali būti ir katalikiška, ir Ameri-
kos Vidurio Vakarų. Aš sudėta ir šių dėmenų, 
ir jie visi yra svarbūs.

[...]

Vertė Andrius Patiomkinas

toni morrison: „man labai svarbu, kad mano 
kūryba būtų afroamerikietiška“
► Atkelta iš p. 
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mažais žingsneliais nueitas ilgiausias kelias
Prancūzų pianistė HÉLÈNE PAPAdoPoULoS rengia 

netradicinius muzikos projektus ir originalias koncertines 
programas. Pianistės šiuolaikinio repertuaro interpretacijos 
keičia ir gydo klausytojų sielas. Johanno Sebastiano Bacho 
muzika įkvepia ją bendradarbiauti su kitais šiuolaikiniais 
kompozitoriais ir kurti naujas muzikines kalbas. Pokalbyje 
aptariama, kokią prasmę muzika suteikia kasdienybei ir kaip 
šiais sudėtingais laikais gali palengvinti visuotinį nerimą.

–	Kaip	koncertuojanti	pianistė,	gyvenate	 įtemptu	ritmu.	
Užklupęs	karantinas	turėjo	iš	esmės	pakeisti	Jūsų	kasdie-
nybę.	Į	ką	pastaruoju	metu	telkiate	dėmesį?

– Karantinas pakeitė mano kasdienybę, nebeliko kelio-
nių, koncertų, bendravimo su publika. Bet nemanau, kad 
tai mane iš esmės pakeitė kaip muzikantę. Kaip pianistė 
kiekvieną dieną siekiu iš naujo suvokti ir apibrėžti pačią 
grojimo fortepijonu ir koncertavimo idėją. Bandau atrasti 
būdus, kaip būtų galima naujai susieti muzikos atlikimą ir 
kūrybą. Pandemijos situacija patvirtino mano įsitikinimą, 
koks stiprus meno poveikis žmogui ir pasauliui. Tikiu, kad 
šiuo metu muzika gali nušviesti ir sušildyti žmonių sielas. 
Karantino metu daug skaičiau, ypač Albert’o Camus kny-
gas. Kiekvieną dieną mano galvoje skambėjo jo žodžiai: 
„Jei pasaulis būtų paprastas ir aiškus, menas neegzistuotų.“ 
Karantino pradžioje šie žodžiai mane išgelbėjo – situacija 
buvo tokia neaiški, negalėjau suprasti, kas vyksta. Labai 
jaudinausi, kad pandemija niekada nesibaigs. Tuo metu, 
atrodė, nieko daugiau negalėjau daryti, tik groti Bachą. Tik 
jo muzika man suteikė ramybės, joje radau viską, ko tuo 
metu reikėjo gyvenime. Mokiausi skambinti jo tokatas, ku-
riose slypi begalinis grožis, laisvė, išradingumas ir struk-
tūra. Grojimas yra labai fiziškas veiksmas, kuris paveikia 
smegenis, vidinę jauseną. Muzika leido man patikėti, kad 
viskas bus gerai. Tikiu, kad ir klausytojai koncertuose tai 
patiria.

Manau, akivaizdu, kad po pandemijos pasaulis nebus, 
koks buvęs, ir dėl to šiandien svarbu ieškoti naujų klasikinio 
koncerto išraiškų. Naujas galimybes siūlančios šiuolaikinės 
technologijos vis dėlto negali pakeisti fizinio dalyvavimo 
koncerte ar kitame kultūros renginyje. Šiuo metu bendra-
darbiauju su keliomis institucijomis, tokiomis kaip IRCAM 
Paryžiuje ir CNMAT Berklyje, kurios naujomis muzikos ir 
technologijų sąsajomis grindžia ateities koncertus.
–	Kaip	šis	bendradarbiavimas	su	muzikos	institucijomis	

keičia	Jus	kaip	muzikantę	ir	Jūsų	darbą?
– Bendri projektai su mokslininkais ir muzikologais įpa-

reigoja aiškiau suformuluoti savo projektų koncepcijas. Iš 
tiesų pradedi kitaip žvelgti ir mąstyti apie muziką, kai su-
siduri su skirtingais požiūriais, idėjomis, įžvalgomis. Kai 
drauge su kitų sričių atstovais nagrinėji tas pačias muziki-
nes temas, jie siūlo kitas minties kryptis. Dažnai taip pa-
matau anksčiau nepastebėtus dalykus, jie tampa svarbiais, 
o kartais net esminiais pasirodymo elementais. Istoriniai ir 
kultūriniai kontekstai praturtina bendrą muzikos suvokimą. 
Taip pat suprantu, kad šiandieniniame pasaulyje svarbu pa-
sinaudoti technologijomis. Net ir dabar galime dalyvauti 

koncertuose, kurie vyksta kituose pasaulio kampeliuose. 
Nors gyvi koncertai yra svarbi ir nepamainoma patirtis, 
juos papildo šios naujos koncertinės patirtys. 
–	Kaip	galėtumėte	apibūdinti	savo,	kaip	muzikantės,	gy-

venimo	būdą?
– Manau, šiandien pasaulis iš muzikanto reikalauja įgū-

džių. Žinoma, reikia talento, gabumų, svarbu būti gerai 
įvaldžius savo instrumentą. Tačiau šalia to reikia save dis-
ciplinuoti nuolatinių kelionių metu, planuoti laiką, mokėti 
efektyviai perduoti kūrybines idėjas kitiems žmonėms so-
cialiniuose tinkluose. 

Didžiausias iššūkis man yra išlaikyti savo, kaip pianistės, 
tapatybę. Atlikėjas stengiasi kuo tiksliau atkurti kompozi-
toriaus sukomponuotą muzikinį tekstą, perteikti jo intenci-
ją, ketinimus. Bet tai perkandęs turi rasti vietos savo paties 
kūrybingumui. Kito kompozitoriaus muzikoje atlikėjas turi 
rasti save, atsižvelgdamas į savo kilmę, patirtį ir asmenybę.
–	Ar	laikui	bėgant	keičiasi	Jūsų	santykis	su	Bacho	muzika	

ir	jos	suvokimas?
– Visada domėjausi Bacho muzika; mane dar vaikystėje 

palietė jos grožis. Vėliau, kuo labiau gilinausi į jo kūrybą, 
tuo labiau pradėjau žavėtis genialiu formos jausmu, išradin-
gumu, laisve. Grodama Bacho muziką, kiekviename takte 
turiu būti intelektualiai, emociškai ir fiziškai įsitraukusi. Ji 
iš manęs pareikalauja visų sugebėjimų. Kadangi kiekvieną 
dieną gilinuosi į jo muziką ir kaskart joje randu vis naujų ele-
mentų ir jų realizavimo būdų, dėl to ir mano Bacho muzikos 
supratimas nuolat kinta. Šiandien aiškiau matau kiekvieno 
kūrinio struktūrą, mažiau bijau išbandyti naujus dalykus ir 
kurti. Atlikdama skirtingų kompozitorių kūrinius, naudoju 
skirtingas technikas. Pavyzdžiui, kai mokausi Schuberto 
kompozicijų, siekdama išryškinti skambančias melodijas, 
svorį į pirštus perkeliu nuo pečių, ko nedaryčiau atlikda-
ma Bacho muziką. Šio kompozitoriaus kūrinius mokausi 
skambinti mūvėdama specialias pirštines. Kadangi kūriniai 
struktūros požiūriu labai daug reikalauja, turiu vienu metu 
viena ranka skambinti du vienas nuo kito nepriklausomus 
balsus. Kad tai geriau suvaldyčiau, mūviu pirštines. 
–	Esate	baigusi	klavesino	studijas.	Kuo	jos	praturtino?
– Gebėjimas skambinti klavesinu pirmiausia atvėrė pla-

tesnes repertuaro galimybes. Mano mokytoja Aline Zylbe-
rach ne tik įskiepijo meilę šiam instrumentui, bet ir pagilino 
mano suvokimą apie kiekvienam muzikantui svarbius gro-
jimo aspektus – artikuliaciją, frazavimą, interpretaciją. Ka-
dangi klavesino ir fortepijono techninės galimybės skiriasi, 
skambinimas klavesinu man taip pat padeda geriau suprasti 
Bacho muziką. 
–	Kaip	formuojate	savitą	kūrinio	interpretaciją?
– Mano vaidmuo yra atgaivinti muzikinį tekstą, parašytą 

ant popieriaus. Pati muzika pateiks visas idėjas. Tačiau kū-
rinio interpretacija kyla iš kelių dalykų derinio. Pirmiausia 
iš pačios muzikos, jos struktūros, harmoninio išdėstymo ir 
pan. Taip pat iš stiliaus: artikuliacijos ar muzikinių orna-
mentų formulavimo, atlikimo praktikos. Mums visiems pa-
sisekė gyventi tokiu metu, kai turime neribotą prieigą prie 

įvairių šaltinių – muzikos įrašų, filmų, knygų. Galimybė bet 
kuriuo metu klausytis didžių fortepijono meistrų, tokių kaip 
Vladimiras Horowitzas ar Rosalyn Tureck, yra nepaprastai 
įkvepianti. Į mano grojimą įeina visi dalykai, kuriuos išmo-
kau ar patyriau gyvenime. 
–	Kokie	dalykai	suformavo	Jus	kaip	pianistę?
– Ta pianistė, kokia esu šiandien, yra visų mano gyveni-

miškų patirčių suma. Kiekviena perskaityta knyga, kiekviena 
pažintis ir koncertas apibrėžia ir nulemia mane kaip atlikė-
ją. Mano tėvas matematikas vaikystėje pasiimdavo mane į 
savo keliones ir aš turėjau galimybę ištisas dienas praleis-
ti muziejuose, žiūrėdama į paveiksluose mirgantį šviesos, 
spalvų ir tekstūros žaismą – šiandien jį randu ir kuriu muzi-
koje. Mano mokytojas Jeanas-Marcas Luisada supažindino 
mane su kino pasauliu – šis taip pat tapo neišsemiamu ma-
no kūrybos šaltiniu. Pavyzdžiui, neseniai, besimokydama 
Bacho tokatą BWV 910, supratau, kad užmezgiau ryšį tarp 
painių melodinių linijų ir aštraus Maxo Ophülso filmo „Ka-
ruselė“ (1950) virtuoziškumo. Visa tai prisideda prie naujų 
repertuarų ir programų idėjų. Dėl visų šių patirčių tvirtai 
tikiu, kad ilgiausias kelias iki tapimo pianiste buvo nueitas 
mažais, kartais net nepastebimais žingsneliais.
–	Kuo	Jums	unikali	Bacho	muzikos	grojimo	patirtis?
– Bacho muzikos mokymasis ir grojimas man yra viso 

gyvenimo darbas. Daug laiko paskyriau šio kompozitoriaus 
muzikos istorinei, muzikologinei ir atlikimo praktikai. Kai 
groju, apie visa tai kalba pati muzika.

Tikiu, kad muzikinės vertybės yra nepavaldžios laikui ir 
todėl egzistuoja konceptualūs ryšiai tarp praeities, šiandie-
nos ir ateities muzikos. Mano nuomone, Bacho muzika yra 
vienas giliausių tokių vertybinių pavyzdžių. 
–	Kaip	savo	kasdienybėje	puoselėjate	kūrybiškumą?
– Mano kūrybiškumas gimsta rutinoje. Kiekvieną dieną 

anksti keliuosi, skambinu pianinu, studijuoju partitūras, 
mokausi, skaitau knygas, rašau. Vakarais lankausi kavinėse, 
teatre, kine, bendrauju su kitais žmonėmis. Daug keliauju ir 
kelionėse juntama laisvė padeda man palaikyti kūrybišku-
mą. Dažnai net lėktuve gimsta pačios geriausios kūrybinės 
idėjos. Taip pat turiu įvairiausių muzikantės ritualų. Pavyz-
džiui, prieš kiekvieną koncertą visada valgau makaronus su 
pesto padažu!
–	Kokią	patirtį	savo	grojimu	siekiate	suteikti	klausytojams?
– Kai groju, klausytojui kartu su muzika perduodu savitą 

pasaulėžiūrą. Dėl to tikiuosi, kad mano grojimas gali padėti 
klausytojui pamatyti ir suvokti tai, apie ką jis anksčiau ne-
buvo pagalvojęs, suvokti ir išgyventi gyvenimą šiek tiek ki-
taip. Tačiau specialiai daryti įtakos klausytojui nereikia, nes 
jis pats jaučia muziką, skambesys savaime kuria poveikį 
žmogui. Prisimenu kiekvieną savo koncertą ir jie visi man 
yra ypatingi. Man tikrai pasisekė, kad per kiekvieną pasi-
rodymą patiriu kažką unikalaus. Paprastai būdama scenoje 
jaučiuosi esanti tinkamoje vietoje tinkamu laiku – jaučiu 
harmoniją su muzika ir aplinkiniais žmonėmis. 

Kalbėjosi Ona Jarmalavičiūtė

Apie atmintį ir akivarus
	 tu	pamirši	mane	tu	pamirši	mane	tu	pamirši 

	 ir	už	tai	nenumirsi	mielasis	už	tai	kad 
	 	 	 	 pamirši	nemirsi

Donaldas Kajokas

Visada labai bijojau mirties. Kiek tik galiu atsiminti, 
vaikystėje nuolat apie ją galvodavau, tik tada mirtis atrodė 
tokia nepažįstama, kad vedama veikiau smalsumo nei vė-
liau atėjusios baimės fantazuodavau, kaip viskas bus, kas 
lieka po to ir ką išvis reiškia numirti. Jausdavau net keistą 
jaukumą, panašų į tą, kai sėdi per liūtį šiltuose namuose ir 
žiūri pro langą į vakaro prieblandą žinodamas, kad kiaurai 
permirkti neteks.

Vėliau jau nebuvau tokia užtikrinta, kad per tą liūtį ne-
būsiu priversta staiga išbėgti į lauką. Mirtis nebekėlė jokio 
smalsumo, pradėjau jos bijoti. Mintis, kad visi žmonės, su 
kuriais kada nors kūriau ryšį, mirs, nudiegia bet kur – ei-
nant į autobusų stotelę, prausiantis duše, valgant sriubą ar 
kalbantis telefonu – negaliu jos niekur nustumti ir paslėpti. 
Tuštumos ir nebuvimo galimybė, labai aiški, visada man 
prieš akis. 

Šiemet supratau, kad egzistuoja dalykas, gąsdinantis la-
biau nei mirtis. Mano senelis po truputį daug ką užmiršta. 
Kažkada viename eilėraštyje perskaičiau eilutę „tik mie-
gas tik miegas, mažoji mirtis“. Dabar man atrodo, kad ir 
atminties praradimas yra mažoji mirtis, gal net ne mažoji. 
Kiekvieną kartą skambinu seneliui su nerimu, nes nežinau, 
ar pažins mano balsą. Kai kalbamės, kantriai nuolat karto-

ju jam tuos pačius dalykus, mūsų pokalbiai pilni aidėjimo 
ir tuštumos. Nuo to laiko, kai jis pradėjo sirgti, iš galvos 
negaliu išmesti šeštoje klasėje per lietuvių kalbos pamoką 
skaitytos Čingizo Aitmatovo romano „Ilga kaip šimtmečiai 
diena“ ištraukos. 

Ištraukoje buvo rašoma, kaip žuanžuanai į nelaisvę paim-
tus karius paversdavo mankurtais. Ant jaunų belaisvių nu-
skusto skalpo uždėdavo širi – ką tik nudirtą kupranugario 
odą – ir paleisdavo vienus klajoti plyname lauke be maisto 
ir vandens. Kupranugario oda, džiūdama nuo karščio, pra-
dėdavo trauktis ir spausti galvą, o augantys plaukai, netu-
rėdami kur stiebtis, įaugdavo atgal į odą. Taip kankinami 
belaisviai numirdavo arba tapdavo mankurtais – žmonėmis, 
praradusiais atmintį. Jie nežinojo, kur gimė ir augo, neprisi-
mindavo nei savo vaikystės, nei tėvo ir motinos. Mankurtai 
buvo bežadžiai padarai. 

Prisimindama tą ištrauką dabar galiu suprasti, kad ji buvo 
skirta mums, šeštokams, parodyti, koks siaubingas yra man-
kurto – žmogaus, netekusio istorinės atminties, – likimas, 
kaip lengva jį valdyti ir priversti veikti saviems tikslams. Vis 
dėlto tekstas mano galvoje nusėdo kaip košmaro praradus 
visus savo prisiminimus, o ne istorinės atminties būtinumo 
žmogaus funkcionavimui ir identitetui pavyzdys. 

Atrodo, kad mūsų prisiminimai yra tai, kas mus kuria. 
Mano senelis nebeprisimena, kur jis gyvena dabar. Paklau-
sus jo, pasako seną namų adresą. Tą, kur gyveno jaunys-
tėje. Prieš save kiekvieną kartą matau tą patį žmogų, bet 
žinau, kad didelė jo dalis yra prapuolusi negrįžtamai. Daug 
dalykų, įvykių nebeturi jokios reikšmės ir, galima sakyti, 

neegzistuoja, nes jis nebegali jų prisiminti. Suprantu, kad 
nuolatinė užmaršties galimybė prisiminimą ir daro prisi-
minimu, o tada „viens du trys – nieko neįvyko“, bet tos 
užmaršties bijau.

Gal todėl jaučiu būtinybę fiksuoti, gaudyti laiką, kad vė-
liau, jei viskas dingtų, galėčiau kažkuo pagrįsti savo pačios 
buvimą. Žodyje „pamiršti“ slepiasi ir „miršti“. Lygiai taip 
pat „prisiminti“ savyje laiko bendratį „minti“, tarsi prisimi-
nimai būtų įminti pėdsakai, įspaudai. Nežinau, ką ateityje 
prisiminsiu ir ką užmiršiu, kiek mano sąmonė sutalpins da-
lykus, kurie dabar atrodo nereikšmingi, ar ištrins tuos, kurie 
šiandien patys svarbiausi, „neužmirštami“. 

Tikra esu tik tuo, kad neturiu kantrybės išlaukti, kol su-
žinosiu, todėl bandau nieko nepamesti savo atminties aki-
varuose, net ir to, ką jau reikėtų paleisti, nes nieko daugiau 
neturiu. Dėlioju ten sekretus, po kuriais kišu dienų trupi-
nius, nuotraukas, raštelius, eilėraščius, dienoraščių ir pokal-
bių skutelius. Kada nors juos atrasiu arba nusivilsiu radusi, 
ir paaiškės, kad ne veltui kai kuriuos dalykus užmirštame.

●

Rašydama šį tekstą į „Google“ paiešką įvedžiau fear	of	
forgetting („baimė pamiršti“), nes žmonės juk bijo tokios 
daugybės dalykų, ir tikrai, radau pavadinimą, kurį pamiršti 
siaubingai lengva, – athazagoraphobia (baimė pamiršti ar 
būti pamirštam). 

– MoNIKA STAUGAITyTė –
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eskizas

pieštukas slydo popieriaus
paviršiumi lyg kalnų slidininkas 
amputuota koja be šalmo akinių
viskas įmanoma šaukė jis
akino sniegas lyg rampų šviesos

buvo per daug paviršių
juose iškilę skenduoliai paskutinį
kartą pasižiūrėti į save gyvus
skrendančius su gervėm į pietus

kur jūsų rankos
šaukė žvaigždė iš cefėjo žvaigždyno
jis berankis kitas beausis visi mes
be kūno dalių lūžusiais raktikauliais
suskaldytais gyvenimais sukapotais
sakiniais išbyrėjusiom raidėm
dėliojam save iš naujo

kasdienis

kas rytą jis išlipa iš lovos ne ta koja
galvoje pilna šachmatų figūrų kurios
vaikšto neteisingomis kryptimis 
todėl ne tuo žvilgsniu žiūri į žmones

eina gatve išverstomis palto rankovėmis
paslaptingas lyg voiničiaus manuskriptas
neįskaitomos mintys svajonės

jei būtų vienas iš mūsų tikriausiai
kalbėtų žmonių kalba gal stambiomis 
kupiūromis ar kortomis yra daug būdų
kalbėti ir dar daugiau tylėti

jei jam atiduočiau savo kūną balsą
gebėjimus apsikeisčiau gyvenimais
net mano šuo nesuuostų

rAsA KutKAitĖ AdomAs rAzmus

●

oras skamba nuo balandžių plunksnų
tiesių lyg adatos kurios 
įkaitintos nuo tekančios saulės
vėsumos leidžiasi ir padengia žemę

oras skamba nuo skardaus švilpimo
kuris kaip pašaipi kvailystė 
maga mano gerklės angoje
atidengti užvertus šulinius

ir kai moterys iš netoliese esančio priemiesčio
ateis pasisemti vandens
kuriuo skalautų nerangų troškimą
jos atras gerai įsitaisiusią piktadarystę

ir tegu šaižus kaip žaibas garsas
perveria apylinkes 
tegu senė aprengta vakarykščiais rūbais
ir nuolat lakstančiomis akimis apeina visas 
paslaugias duris ir palytėdama per petį

perduoda sparnuotą gandą
kurio užuomazgas brandinu 
jautriausiam savo kaktos taške
numatydamas galėdamas pamiršdamas

koks tyras ir aštrus jausmas
įkaitinto oro tankumas
suspaudžia ir praplečia dienos bambagyslę
ir pažadais lyg dovanomis aptekęs 

aš turiu čia vieną tokį stebuklą
dėl kurio nieko nejausčiau
nei to nei šito
bet tik vienai minčiai apsėdus

kuri gal panaši į tai
jog žmogus miesto aikštėje
nuo kelių prekystalių iš karto
prekiauja savo sielomis

tik šiai vienai smagiai minčiai
pritariant aš galiu prunkšti į delną
kaip suglumsta žmonės
kai esi vienu stebuklu priekyje 

ir mano stebuklas toks menkas
jog popiečio saulei braškant skardiniais stogais
aš įsidedu jį po oda tam kad ten kirbėtų
kaip vis iš naujo brėžiama lygtis

ir mano stebuklas toks menkas
jog naujos dienos išvakarių laukimas
išsilieja kuklioj religinėj ekstazėj 
budi kambario tylos dugne

bet oras šlapias nuo balandžio plunksnų
atsainia ranka išbarstytų
lyg pelenai leidžiasi
ant minios tankus švilpimas

arši kvailystė ir adatos smailumas
įkaitę lyg pavasarinis vėjas ar
nerangiai bundanti gamta
papiktinti palaiminti

galų gale apsunkusi nuo minties
kurią nešiojau ant smilkinio daug metų
ir atvirumo minutę atidaviau
ji nukreipusi kursą

kurį žinau esant tiek ir težinau
nuskries nenuspėjama trajektorija
lyg moteris iš priemiesčio
kuri čia buvo pasisemt vandens

Epika. Paradigmatika
ilgai nelaukus kritus Tisifonė
pačiupo deglą, kraujuose įmirkusį,
apsijuosė savo baisų rūbą,
kuriuo lėtai sroveno šiltas kraujas
ir laistė sausą Tito gruntą,
baisingai besirangančia angim,
kurios žibėjo akys klaikios
ir kyščiojo smailus liežuvis.
ir pasišaukusi draugijon Sielvartą,
Siaubą ir Pamišimą – šis nulenkęs galvą
ėjo, kad nuslėptų virpantį savo veidą
ir išsklaidytus veido bruožus,
bepročio juoką išdegusioj akiduobėj,
kur kitados ten būta žvilgsnio, 
žingsniu, nelaimę nešančiu, 
pas Kadmą ji išsiruošė,
kurio namai nuodėguliais jau virtę
ateinančioms kartoms bylos
nelaimę savo.

irenA VyšniAusKAitĖ

 
Iš kito kranto

 
Išlyk, lietau, eilėraštį. Sustiręs
Sekmadienis po liepa sėdi. Nejauku,
Lyg būtum valtimi iš kito kranto atsiyręs
Ne pas savus. Ne kvepiant laužui. Ne laiku.

Kaip viskas išslapstyta ir užkalta, užrakinta,
Tik knygų kalnas auga. Kopk, bet nepadės
Dabar nei Šopenhaueris, nei Traklis. Plinta
Ne virusas – gėla gal per ilgai kalėjusios širdies.

O pranašo nėra, nebus. Ir tavo valtį
Padegs atėję kaimo barbarai, atims irklus,
Paskui bus paduoti nuodai ir juos reikės išgerti
Žaibams į žemę beriant spiegiančius stiklus.

●

poezija nei vyrų nei moterų
ji prisėlina pati
pati įsikuria 
išdraikytuose lapuos prie lovos
ji beveik visada
užsmaugia gerklę
ir liepia tylėti
mane matai tik tu
niekam nesakyk
kad smaugiu tave naktį
poezija yra 
tamsos baubas
kaklo mėlynė

išvien

šėlom tiek dienų ir naktų
kol visi likom savimi patenkinti
tapom genijais ir virtuozais
badalamentis ir hiparchas sėdėjo
prie vieno stalo netrūko poetų
trubadūrų nei gulbės pieno

šėlom kaip rudenio vėjai plynėj
buvo taip tuščia taip nyku
teptukais batutomis ir kalavijais
mojavom ir niekas nekrito lygioj kovoj

nes visi buvom po vieną
kiekvienas turėjom savo lauką
savo vėją ir savąjį badalamentį

sankryža

nebeatseku savo pėdsakų
kur aš ėjau su kuo susikibusi
lyg ostijos pilnatys juose ištirpusios
kaltė ir vienatvė paukščių išlestos

iš kieno pėdos žymės atsigėriau
kuo virtau save lyg vaiką maitindama
šitiek burnų išsižiojusių
nebeatrenku
iš kurios burnos vėjai siaučia
į kurią žiedlapiai krinta
dabar jos visos vienodos

kuo skiriuosi nuo vilniaus benamio
raktus nuo visų suolų turinčio
vaikštau ant pirštų galų po senamiestį
plėvele užsiklojusį bijau prižadinti

per daug vietos mano buvimui
garsai veidai ir ribos išnykusios
sankryžoj vilnonį pledą pakloji
sakai gulkis mieloji 
iki ryto

●

Nebuvo duona man gyvenimo karti.
Aš niekinau bedugnę – ne rugius, ir vaiką
Išgelbėjau, bet vieną dieną išlėkiau pati
Skeveldromis – į kitą erdvę, kitą laiką.

Turgavietėj dėliojau duženas, bridau
Iki tavęs, o nepasiekusi – grimzdau į miegą, 
Kol suvokiau, kad nieko čia nepraradau,
Tik užkasiau giliai rugių lauke į sniegą. 

būsena

sustojęs laikas
sulipę daiktai į vienatvę 
žmonės į daiktus pavirtę 
pakelia nuneša patys save
iš vieno kambario kampo į kitą

kambariai nesiskiria nuo savaičių
metų laikai nuo sienų jos trupa 
skilinėja gyvesnės už žmones
jos gimdo vaikus švenčia šventes
kurių nėra kalendoriuje

visi pilki keičia tik formas 
nėra ką prakalbinti sustingusią tylą 
lyg panakotą galima pjaustyti

langai nudabinti voratinkliais
tarsi naktines užuolaidas kažkas tyliai 
praskleidžia tik tam kad atspindys lange
paliudytų juos esant šiapus

atlydys

tiek daug klausimų 
ir nė vieno sugrįžtančio paukščio 
pilnos liūdesio gatvės nuotoliniu 
būdu susirenka žmones

jie kaip medžiai nuogi 
išardę vilnonius apsiaustus 
tyliai barška
nuo žemės lapus rinkdami

kas sušluos nesapnuotus sapnus
suplėšytus laiškus 
kur dėti tuos vakarus 
kurių nepraleidom kartu
trūksta kaskart vis daugiau

vis daugiau pasimato 
tarsi sniegas nutirptų 
nuo parko skulptūrų veidų

Joga

ištiesink melo pečius
iškvėpk visą pyktį
įkvėpk gerumo
pro vieną šnervę
išpūsk buvusį gyvenimą
pro kitą įtrauk dangaus
kojomis kaip kamuolį 
iškelk ir nuspirk mirtį
suglausk rankas
ir susijunk su išėjusiais
pasuk galvą į artimą
užsimerk ir pamatyk save
po to susiriesk kaip kūdikis
suvystytas užmigti
 
 

Benamiai

Nuplauks dangum į žarą origamis.
Aukštai tie debesys, o buvo taip žemai.
Benamė aš ir tu seniai benamis,
Ne mes, o mus paliko žmonės ir namai.

O kažkada žydėti pačios prašėsi gvaizdūnės,
Pats ir ruduo man riešutų prikrovė pintines,
Ne gyvenau – slydau į daubą nuo viršūnės,
Dabar dauba į saulę kyla be manęs. 
 
 
● 
 
visi kaukėtieji lygūs
visi ištremti
į gūdžią koronos šiaurę
visi eilėje
įsišvirkšti šiek tiek sveikatos
neištremtos tik akys
pasaulis didelė eilė
ir tu kaskart paskutinesnė
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dorA GABe

1888 m. gimusi žydų kilmės bulgarų rašytoja Isidora Gabe, 
skaitytojams žinoma kaip dora Gabe, savo kūryba ir veikla už-
ima reikšmingą vietą bulgarų nacionalinėje kultūroje. 1908 m. 
išleidusi eilėraščių rinkinį „Žibutės“ (Теменуги) ji tapo pirmąja 
moterimi lyrikos autore Bulgarijoje. Nuo tada aktyviai dalyvavo 
literatūriniame gyvenime, rašė eilėraščius, poetinę prozą, užsie-
nio kelionių apybraižas, kūrė knygeles vaikams, į bulgarų kalbą 
vertė prancūzų, lenkų, rusų, graikų poeziją.    

Nuėjusi ilgą gyvenimo kelią, jau priartėjusi prie devyniasdešim-
ties metų slenksčio dar sukūrė eilėraščių dviem rinkiniams – „Gel-
mės: pokalbiai su jūra“ (Глъбини. Разговори с морето, 1976), 
„Pasaulis yra paslaptis“ (Светът е тайна, 1982). Autorė stebina 
savo kūrybinės amplitudės platumu, dvasios energija, baltąsias ei-
les turtinančiomis intonacijomis. 

Vėlaus gyvenimo rudens sulaukusios poetės lyrinį herojų jau-
dina dorovinės problemos, šviesaus idealo ir dvasinio praregė-
jimo būtinumas, gyvenimo ir mirties, laimės ir blogio mįslės. Jos 
poezija versta į keliolika kalbų.

Bulgarų literatūros klasikė dora Gabe mirė 1983 m. 
Skaitytojus pažindiname su paskutiniais, jau pačiame gyveni-

mo saulėlydyje poetės parašytais eilėraščiais, kuriuose, kaip ir 
anksčiau, vyrauja meilės tematika. 

Vertėjas

Blandi tyla

Esu viena, 
niekieno būtis
į mano atmintį
neįsirėžė. 
Mintim šaukiu tave,
visa esybė mano
tave apglėbia.
Tegu tavęs nežeidžia
mano žodžiai
ir nebaugina kuždesys.
Tegu tava ranka
nuo mano rankos
nenuslysta
ir bučinys 
nesustiklėja.

Žmogus tu –
gyvas ir bevardis.
Tave šaukiu
visais vardais.

●

Tu neatskleisk savęs,
paliki paslaptį,
kai susitiksim kada nors...
Neklausinėk, kas aš,
sunki našta – daugybė faktų.
Mane vis slegia
datos tragiškos.
Žeidžia širdį
susitikimai, išsiskyrimai,
lig dugno atmintis išsemta.
Duokš ranką man, 
ištieski ją už laiko
ir už galimybių,
kad susitiktume
ilgėdamiesi žemės,
ilgesy tame sudegtume...

editH sÖderGrAn

Edith Södergran (1892–1923) – švedakalbė suomių poetė, ke-
lių poezijos knygų autorė, 1916 m. debiutavusi rinkiniu „Poezija“ 
(Dikter). Laikoma švedakalbės literatūros moderniosios poezijos 
pradininke, nors poetinis talentas ir įtaka vėlesniems poetams 
pripažinti tik keli dešimtmečiai po poetės mirties nuo džiovos. 

Žvaigždės
Kai ateina naktis,
aš stoviu ant laiptų ir klausau,
sode spiečiasi žvaigždės,
o aš stoviu apsupta tamsos.
Paklausyk, su trenksmu nukrito žvaigždė!
Neženk į žolę basom;
mano sodas šukėmis nusėtas.

Paskutinė rudens gėlė
Esu paskutinė rudens gėlė. 
Buvau sūpuota vasaros lopšy,  
stovėjau sargyboje nuo šiaurės vėjo, 
liepsnų raudoniai žymėjo 
baltą mano skruostą.  
Esu paskutinė rudens gėlė. 
Esu mirusio pavasario jauniausia sėkla, 
tokia lengva, kaip ir prieš mane numirus; 
mačiau nuostabų žydrą ežerą, 
girdėjau mirusios vasaros širdies dūžius, 
mano žieduose tik mirties sėklos, nėra jau kitų.
Esu paskutinė rudens gėlė. 
Mačiau gilius rudens žvaigždžių pasaulius, 
stebėjau šiltų tolių širdžių šviesą, 
juk šitaip lengva žengti tuo pačiu keliu, 
aš užversiu mirties vartus.  
Esu paskutinė rudens gėlė.

 Žvaigždėta naktis
 Nebūtina kančia,  
 nebūtinas laukime,  
 pasaulis tuščias kaip ir tavo juokas.  
 Žvaigždės krinta – 
 šalta ir maloni naktis.  
 Meilė šypsosi per miegą,  
 meilė amžinybę sapnuoja...  

  Nebūtina baime, nebūtinas skausme,  
  pasaulis yra mažesnis už nieką,  
  iš meilės rankų į gilumą nuslysta 
  amžinybės žiedas. 

Meilė
Mano dvasia buvo dangaus žydrynės kostiumėlis;  
aš palikau jį ant uolingo jūros kranto 
ir nuoga žengiau tavęs link, panaši į moterį. 
Moters kūne prisėdau prie tavo stalo, 
išgėriau vyno taurę ir uodžiau visokių gėlių aromatą.  
Tu matei mano grožį, buvau panaši į tą, kurią regėjai svajonėse, 
pamiršau aš viską, pamiršau, kaip man gimė vaikai, kaip atrodo tėvynė,  
nes tik tavo glamonės man kvapą palaikė.  
Su šypsena pakėlei tu veidrodį ir prašei į save pažvelgti. 
Mačiau savo pečius iš dulkių, jie iro,  
mačiau savo nykstantį grožį ir nieko netroškau, tiktai išnykti.  
Ak, laikyk tvirtai mane nesančią savo rankose, kad aš nieko

daugiau netrokščiau.

Mes, moterys
Mes, moterys, taip arti esam žemės rudos.  
Mes klausiam gegutės, ko ji iš pavasario laukia, 
rankomis mes apglėbiam nuogos pušies kamieną, 
saulėlydžio mes prašome, kad parodytų mums kelią.  
Kartą mylėjau aš vyrą, netikėjo jis niekuo... 
Atėjo jis šaltą rytą su užgesusia ugnim,  
išėjo jis į sunkią dieną su užmarštim galvoje. 
Jei mano vaikas negyvens, gyvens jo...

●

Neatsiliepk,
tegu pasklinda
tavo balsas
po visą gamtą:
tebūnie man veidą
glostančio, ramaus
vėjelio dvelkime,
trelėj lakštingalos,
mane vis šaukiančios
žiūrėti į saulėlydį.
Ir šnabždesy snaudžiam
nakties,
kada vaiku aš
pavirstu.

Neatsiliepk!

●

Neprisiartink,
atsispindėk tu languose
senosios katedros,
būk aukštas, nepasiekiamas,
būk amžina svaja
tu mano laisvai
širdžiai.
Pritilusiai bebudint...

Neprisiartink!

●

Neprisiliesk,
sudeginsiu tave
dar teberusenančia ugnim,
kaitra dar neišseikėta,
įkaitusia
blandžia tyla,
kur snaudžia pasislėpusi
ir žmogiška, ir vaikiška
mana viltis – 
iš naujo gimti,
iš naujo susitikti...

Neprisiliesk!

Miško šviesi dukra
Ar ne vakar tai buvo, 
kai miško šviesi dukra vedybas šventė 
ir visi laimę jautė?  
Ji buvo ta lengvutė paukštė ir tas skaidrus šaltinis, 
ji buvo tas paslaptingas takas ir tas besijuokiantis krūmas, 
ji buvo ta apsvaigusi bebaimė vasaros naktis. 
Ji buvo drąsi ir juokėsi nevaržomai, 
nes buvo ji miško šviesi dukra; 
ji pasiskolino gegutės instrumentą 
ir dainuodama nuo ežero iki ežero straksėjo.
Kai miško šviesi dukra vedybas šventė,  
jokių nelaimių žemėje nebuvo:  
miško šviesi dukra nepažįsta ilgesio, 
ji šviesiaplaukė, ji barsto visas svajones, 
ji išblyškusi, ji prižadina visus troškimus.  
Kai miško šviesi dukra vedybas šventė,  
stirksojo krūmai laimingi ant smėlėtos kalvos 
ir pušys didžiavosi stačiom atkrantėm, 
ir kadagiai džiaugėsi saulės ploteliais, 
ir smulkios gėlytės baltom apykaklėm puošės. 
Tada miškai sėklas žmonių širdyse pasėjo,  
spindintys ežerai jų akyse paskendo 
ir balti paukštukai be perstojo pleveno pro šalį.

Vertė Kristina Tamulevičiūtė

●

Neatmerk tu man akių,
tegu nenutrūksta iliuzija,
kad gyvenimas
tęsis visatoje,
kur mūsų žemė
ištroškus gimdyti.

Nesakyk, jog tasai
pasaulis netikras!
Juk ir tave tenai
perkelsiu!
Ar be tavęs gali
būti pasaulis?

Neatmerk akių!

●

Nesmerk manęs,
kad aš slepiu
savy kažką,
ko aš pati
negaliu įvardinti.
Ir tatai kartais
nuo tavęs mane tolina, 
ūmai įkalina
vienatvėje,
rankas sukausto.
Bet atpalaiduoja mintį.
Ir neša ji mane
lyg paukštę
skrydis.
– Kur?
– Į begalybę...
– Kodėl?
– Aš nežinau...

Nesmerk manęs!

●

Nesakyk,
kad mano daina
bodisi tavo grubių,
įdiržusių delnų.

Nesakyk taip.
Ten yra žodžių,
atėjusių iš tavo triūso,
yra posmų,
atkartojančių tavo
žingsnių ritmą.
Eikš,
dainuokime drauge,
ir tu mane suprasi.

Nesakyk!

●

Nekalbėk; būsim kartu
lig paskutinės mūsų dienos.
Nejaugi tavasis pasaulis
tik tarp tavęs ir manęs?

O mano pasaulis erdvesnis.
Lig tolių, lig platumų.
Kur baigiasi mano mintis,
tenai nužengti noriu.
Argi tikrai
ten kelio nėra,
tenai nenueisiu?
Nejaugi tikrai
toks ankštas
mūsų pasaulis?

●

Pabėgau.
Nuo tavęs pabėgau,
skausmingai ilgėdamasi
tavęs.
Savo viduj 
susigūžiau
it sužvarbęs
žvirblelis
palangėje.
O galbūt
nuo savęs pabėgau.
Galbūt...

●

Nė valandėlės
be išsiskyrimo kartėlio,
nė valandėlės
be laukimo virpulio,
nė akimirkos –
tuščios, bejausmės.
Nė vienos – 
per visą gyvenimą!
Nė vienos!..

Vertė Vygandas Račkaitis
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TEKSTAI NE TEKSTAI

Poezija, užgimstanti iš klausimo 

Gražiai išleistas, dailininkės Deiman-
tės Rybakovienės sidabriniu žvilgesiu 
ir Antikos kūrinių vaizdais papuoštas 
naujasis Kornelijaus Platelio eilėraščių 
rinkinys „Korijantys veidrodžiai“ liudi-
ja neišsenkantį atspindžių grožį. Atspin-
džių, veidrodžio motyvai, vis išnyrantys 
poeto kūryboje, neretai pasitelkiami 
ne tik literatūroje, bet ir filosofiniuose 
diskursuose, tad, atsižvelgdamas į vei-
drodžio daugiaprasmiškumą, autorius 

nepaliauja kurti įstabios poezijos, kurią, galima sakyti, iš-
provokuoja poetui-mąstytojui nerimą keliantis klausimas 
apie atspindžius regėtojo sąmonėje ir kaip jis juos interpre-
tuoja. Taigi pasaulio ir jį atspindinčios sąmonės santykis, 
kuris turbūt yra tik iliuzija, „Korijančiuose veidrodžiuose“ 
gvildenamas įvairiausiais rakursais. 

Rinkinyje, kaip įprasta K. Platelio kūryboje, kaitalioja-
mos kaukės ir vaidmenys. Kalbama ne tik iš vyro ir mo-
ters, bet ir iš gyvūnų bei augalų pozicijų, tačiau, mano 
manymu, esama skirtumo tarp kaukės dėvėjimo ir įsijauti-
mo į tam tikrą vaidmenį, kai ne tik užsidedama kaukė, bet 
ir jaučiama taip, kaip kita gyva būtybė. Beje, 2018 metais 
pasirodžius poeto rinkiniui „Įtrūkusios mėnesienos“, ku-
riame gražiai žaidžiama regimybėmis ir besikeičiančiomis 
kaukėmis, dar nenumanėme, kad kaukės bus tokios svar-
bios šiandien. Autorius nepraleidžia progos su humoru ir 
ironija pažvelgti į pandemiją ir karantiną. Ši tema išryški-
nama paskutinėje – penktojoje knygos dalyje. Pirmiausia 
norėtųsi aptarti veidrodžio motyvą. „[...] Veidrodis gali 
apsaugoti, priminti, jog dar esi / nepaisant susitapatini-
mo su geidžiamais dalykais. / Tąsyk manęs tos plūdenos 
vos nepražudė“ (p. 101), – štai taip eilėraštyje „Medinė 
antis“ samprotauja grynakraujis spanielis, genamas savo 
instinktų ir įpročių. Kita vertus, trūkinėjantis ryšys tarp 
veidrodžio ir to, kas jame atsispindi, nurodo nepasitikė-
jimą tikrovės interpretatoriumi, juk sudėtinga kalbėti apie 
atspindį, jei veidrodis skilęs ar apneštas patirčių, įsitiki-
nimų, neatsiejamų nuo formuojančios kultūros, dulkėmis, 
tad išryškėja kultūros ir neverbalinio, intuityvaus suvo-
kimo, esančio anapus kultūros, perskyra. Tiesa, kultūrai 
priešpriešinama ir gamta: „[...] Nors tu, sieliūkšte, matai 
nelegalą tą, kertantį sienas / su ryšeliu kontrabandinių pre-
kių, ardantį tvarką, / kurią mes abu išpažįstame ir protingai 
palaikome / žinodami – viskas į medžiagą grįš, susigers 
į žemę, / ir kultūros toliau derės“ (p. 24). Šiose eilutėse 
galima išskaityti kūrėjo, pasiliekančio savo kūriniuose, 
nemirtingumo galimybę, nes kultūra ir menas, nepaisy-
dami bežodės medžiagos ir paties kūrėjo laikinumo, vis 
iškyla iš naujo, interpretuojami kitų žmonių. Pagaliau ir 
pati gamta yra interpretuojama stebinčiojo, suvokiančio 
savo netobulumą: „[...] žiedai netrukus nuvys ir supus, o 
sėklos sugrįš / į kažkaip keistai atsiskleidusią dirvą ir gal / 
sugundys ką nors užuot kalbėjus tuščiai / taip pat išsikasti 

duobutę ir patikėti viską / pirmiausia žemei, o ši gal vėl 
išaugins / ką nors pagal kalbančio sąvokas / ir būtinumą 
savo?“ (p. 84). Žmogus, įsisąmoninantis savo laikinumą it 
pro pirštus byrantį smėlį (p. 107), yra saistomas atminties 
ir kartais prieš savo valią pasiglemžiamas užmaršties, o 
gamta, galima sakyti, jau pasiekusi palaimingojo vienio 
kaip nedalomos ne-sąmonės būvį (p. 100). Tad harmonijos 
pajauta, vienio ilgesys, kuriame išnyksta visos perskyros, 
erosas, kaip pažinimo ir grožio geismas, rinkinyje pasirodo 
įvairiausiais pavidalais, sujungiant asmenines ir kasdienes 
patirtis su religiniais, mitologiniais, kultūriniais simboliais 
bei ženklais. Knygoje elegantiškai žaidžiama filosofiniais, 
literatūriniais, kultūriniais intertekstais, nemažai dėmesio 
skiriama graikų ir kinų kultūroms, gražiai šmėkšteli Hera-
kleito, Platono, Blaiseʼo Pascalio, Zhuangzi ir kt. idėjos. 

Svarbu atkreipti dėmesį į pirmąjį rinkinio eilėraštį „Re-
daktorei“: „Pakeisiu ką panorėsi, jei man pasirodys – ver-
ta. / Žodžiai iškeičiami it bankuose pinigai. / Net jei manai, 
kad galiu užkalbėti tikrovę, / nesauvaliauju, daryti to nė ne-
bandau. // Mano darbas – ne keisti, o atspindėti. / Veidrodis 
toks, koks yra, tegu iškorijęs ar skilęs, / keistis gali kiekvie-
nas, ką atspindys paliečia, / kas jame atpažįsta atvaizdą 
savo paties. // Tad neprašyki ką nors pagražinti ar nutylėti, / 
neredaguok tikrovės – prieš tavo akis tik tekstas“ (p. 11). 
Laikomasi teksto ir tikrovės skirties, siekiant atspindėti, 
o ne keisti. Tai iš tiesų yra labai sudėtingas užmojis. Su-
dėtingas savo paprastumu, nes ar labai sunku rašyti apie 
tai, ką atspindi veidrodis? Tačiau pabandžius puoselėti štai 
tokį rašymo būdą, kai eilėraštyje svarbiau tampa sponta-
niškai užfiksuotas vaizdas nei įtemptų apmąstymų turinys 
(nors spontaniškumo svarba rinkinyje nėra paneigiama), 
galima suprasti, koks vis dėlto aprūkęs žmogaus sąmonės 
veidrodis, įkalintas „išmoktoje kultūroje“ (p. 15), kai reiš-
kiniai įsisąmoninami per tam tikras suvokimo schemas. 
Tad, sakyčiau, patirties nuogumas ir kultūriniai, kalbiniai 
ženklai rinkinyje subtiliai kontrastuoja. Vis dėlto cituoto-
se eilutėse galima įžvelgti susitaikymą su savo sąmonės 
veidrodžiu ir autentiškumo ilgesį, kai pamatai save tokį, 
koks esi iš tiesų, viršijantį žodžius. Eilėraštyje „Korijantis 
veidrodis“ apie tai taip pat užsimenama: 

[...]	Veidrodis,	–	
pamenu,	sakė	senelė,	–	tai	durys	į	kitą	kambarį,
regisi,	tokį	patį,	tačiau	šiek	tiek	lygiagretų,
labiau	priklausantį	nuo	atspindinčios	sąmonės
ir	teikiantį	begalę	progų	abu	juos	mistifikuoti.
[...]	O	korijantis	veidrodis	–	
tai	kas	kita	–	jame	jau	būna	pradėję	nykti	
kito	kambario	vizijos	–	tamsios	dėmelės	iš	lėto	
plečiasi,	liudija	laiką,	tirpdantį	ribą	
tarp	nusavintų	realybių,	temdantį	jų	kerus...	
Laukiu,	kol	ta	riba	iškorys	kartu	su	veidrodžiu,	
ir	jame	paskutinę	akimirką	gal	it	Letos	srovėj	suribės	
mano	tikrasis	veidas...	Žiūrėk,	–	ji	sako	iš	ten,	–	
kaip	gražiai	šis	pasaulis	spindi,	
o	tu	su	tais	tauškalais	tik	painioji	ir	gaišini	
brangų	korijimo	laiką.

(p. 13) 

Galbūt nenusavinti realybės, jos nesuklastoti įmanoma 
nublizginant savo sąmonės veidrodį, t. y. tik atspindėti, bet 
nieko nevertinti, nebandyti atskirti sapno nuo tikrovės ar-
ba, kaip rašo poetas, negaišinti „brangaus korijimo laiko“, 
susitapatinti su Akimi: „[...] Ranka supranta daugiau, nors 
ir seka akį / ar įsivaizduotas tikroves, skendinčias užmarš-
tyje, / ir seka Akis netobulą rankos judesį, kalbančią bur-
ną, / savo nebylų atsakymą palikdama mumyse“ (p. 99). 
Ir visa stebinti Akis, ir gamta viršija verbalinę raišką, be 
kurios, viena vertus, neišsiverčiame, kai patirdami ir su-
vokdami tam tikrus dalykus neišvengiamai „prapliumpa-
me sakiniais“ (p. 67), kita vertus, žodžiai riboja: „[...] ant 
popieriaus veido, tu ženklus skaitai ir sakai: / negi žiedų 
nektaras gali pavirsti tik jais, / negi saldybė medaus ant 
liežuvių nebenusileis?“ (p. 73). Atskiriama tiesioginės pa-
tirties tiesa ir jos užrašymas. Negana to, žodžiai gali virsti 
tuščiu plepėjimu arba „užstoti“ tikrovę: „[...] per daug žo-
džių apie dalykus, / kurių nežinojau, nesuvokiau. / Įžei-
džiau dievus / ir demonus savo įvardijimais“ (p. 70). Žodis 
gali būti netikslus, klaidinantis, nesugebantis išreikšti at-
siskleidžiančių reiškinių, kad ir kas jie būtų. Juk žodžių 
reikšmės gali būti savaip pratęsiamos, patekus jiems į kitą 
suvokimo ir regėjimo lauką. „[...] Nežinau, kas valdo tuos 
mūsų / regėjimų laukelius, kas juos daiktais užpildo, / kas 
diegia į sąmones grožį / ir kokie dievai mus laiko reginčių 
pusėje“ (p. 31), – svarsto kalbantysis. Tikrovė, kuri „nusa-
vinama“ sąvokomis, teiginiais, gali atsisukti ir prieš inter-
pretatorių, nepaliaujamai klaidindama jį, nors tiksliau būtų 
sakyti, kad čia būtent ir yra atspindinčios sąmonės kerai, 
kai visa tik atrodo. Tad ir poetinis vaizdas, kuriame užfik-
suotas atspindimo pasaulio vyksmas, gali būti ir pastarojo 
interpretacija ar, kaip poetas rašo, „savyje užsisklendusia 
„tikrove“. 

„Korijančiuose veidrodžiuose“ susitelkiama ne tik į at-
spindžio, bet ir į ribos fenomeną, kuris susijęs su sapnais, 
šešėliais, lyg paralelinėmis tikrovėmis. Eilėraštyje „Meta-
fizika“ (p. 26–27), kuris pradedamas epigrafu iš Ludwi-
go Wittgensteino „Loginio-filosofinio traktato“, įdomiai 
išryškinama ribos problema. Kaip žinoma, L. Wittgens-
teinas „Traktate“ nurodo etinių, religinių, metafizinių 
klausimų neišreiškiamumą, t. y. kalba nėra pajėgi išreikšti 
svarbius egzistencinius klausimus. O poetas sukuria įtaigų 
eilėraštį, kuriame kiek komiškai vaizduoja žmogaus sielą, 
kurios (jei tokios esama) likimas negali būti apmąstomas 
remiantis šio pasaulio patirtimi ir logika. Tad K. Platelis 
(auto)ironiškai primena, kad eilėraštis (o ir apskritai poe-
zija) dažniausiai kalba apie žmogaus mąstymui nepažinius 
dalykus: „[...] Aš nežinau, kas sielai nutiks po to, kur ji 
dėsis, / ar ji, kas nors jos, kaip nors pakartos panašų / 
veiksmą, – klauskit šventikų arba / palikime tai metafi-
zikai“ (p. 27). Šiame kontekste galima paminėti ir tekstą 
„Dangolaivis“ (p. 16), kuriame tarsi naiviai svarstoma, 
kaip pasiekti „krikščionišką dangų“. Žinoma, eilėraštyje 
paminimos ir kitos problemos, tačiau poetas žaismingai 
demonstruoja ribą tarp regimojo ir neregimojo pasaulių, 
kuri užfiksuojama ir eilėraštyje „Redaktorei“: „[...] dva-
sių ir įsivaizdavimų veidrodžiai neatspindi, / kad ir aps-
čiai į žodžius jų priplukdė troškimų kriokliai“ (p. 11).► 

Kornelijus Platelis. Korijantys veidrodžiai. Eilėraščiai. 
V.: Odilė, 2021. 144 p. 
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►Veidrodžiai, kurie gali atspindėti regimojo pasau-
lio kismą, subtilaus pasaulio reiškinių neatspindi. Vis 
dėlto klausimus apie empirinį pasaulį viršijančias 
sferas poetas palieka ne metafizikai, o vaizduotei ir 
sapnams, kurie padeda nepabusti (p. 46). Eilėraščių 
kalbantysis kartais suvokia save kaip sapnuotoją arba 
kad yra kažkieno sapnuojamas: „[...] Amžini nemir-
tingų būtybių sapnai. / Vaizdas graudžiai juokingas. / 
Todėl dar kiek pasimurkdysiu“ (p. 23). 

Skrupulingai gvildenamas sudėtingas egzistenci-
jos, kalbos problemas praskaidrina ironiški, šmaikš-
tūs eilėraščiai, kuriuose pasišaipoma iš šiuolaikinėje 
visuomenėje vyraujančių klišių, biurokratizmo. Tie-
sa, juokiamasi ir iš savęs, savotiškai suvedant sąskai-
tas su savimi, nors neišsisuka ir redaktorė: „Parašyta. 
Tereikia perskaityti. / Pakeisiu	ką	panorėsi,	jei	man	
pasirodys	 –	 verta... / Balsas iš salės: oportunistas, 
prisitaikėlis! / Žodžiai	 iškeičiami	 it	 bankuose	 pini-
gai... / Į mane lekia kiaušinis. Linkteliu, / ir jis iš-
tykšta ant redaktorės, / vedančios renginį, staliuko, 
trynio saulė / apdrimba jos kostiumėlį... Nejautrūs 
chamai“ (p. 121). Juokingai vaizduojama situacija, 
kai cituojamos savo paties eilėraščių eilutės, atspin-
di ir liūdną tiesą eilėraštyje „Mimezė“: „[...] Mums, 
menininkams, / pasaulis dažniausiai nebūna draugiš-
kas – / liekame nesuprasti, nors ir siekiame susipra-
timo...“ (p. 110). Kaip minėjau, pro poeto žvilgsnį 
nepraslysta pandemija ir karantinas, taip pat jis ne-
vengia aktualijų, susijusių su ekonomika ir ekolo-
gija, o skilusio veidrodžio įvaizdis, pasirodantis 
knygos pradžioje, gali būti suprantamas ir kaip ši-
zofreniškos būsenos, vaizduojamos cikle „Su Ferdi-
nandu“ (p. 122–133).

Apibendrinant galima sakyti, kad kone kiekvienas 
rinkinio eilėraštis nusipelno atskiros analizės, eilučių, 
strofų lukštenimo. Tačiau žvelgiant į visumą galima 
sakyti, kad prie klausimo, kas yra tikrovė ir kaip mes 
ją suvokiame, lyg prie magneto limpa rašančiojo, 
kalbančiojo patirtys, įspūdžiai, kaukės ir vaidmenys, 
primindami žmogiškojo suvokimo ir kalbos nepa-
kankamumą, tikrovės ir suvokėjo neatitikimą. 

Pabaigoje norisi pacituoti eilėraštį „Didžioji rudens 
pilnatis“: „[...] O naktį Ji patekėjo kaip prieš mili-
joną metų, / tuščia, lyg nebūtų sugėrus tiek žvilgs-
nių ir tiek poezijos, / buvau jau išgėręs vyno, todėl 
galėjau / žvelgti į ją pamaldžiai, vadinti deive, nors 
jokio pavidalo / jos veide nesimatė, tik beprotybės 
mūsų / visų, į ją žvelgiančių, žvelgusių. [...] Grįžau 
į kambarį, / mėnesienos užlietą sąmonę“ (p. 49). Ei-
lėraštis žavus ne todėl, kad ieškoma kaži ko naujo, o 
kaip tik dėl to, kad jis primena, jog poezija, panašiai 
kaip gamta, neišvengia cikliškumo, kai grįžtama ten 
pat tam, kad ir vėl pamatytum tą daugelio nužiūrėtą 
vaizdą, iš naujo keltum klausimą, kol tikrovė sutaps 
su atspindžiu.

– IEVA RUdŽIANSKAITė –

3d
domui

Tvirto	dizaino	plastikiniai	3D	akiniai	leidžia	pasijusti,	
tarsi	dalyvautumėte	realiame	filme.	Daugkartinio	

naudojimo,	lengvai	valomi.

Internetinė parduotuvė

I

Jis man pasakė: paimk ir parašyk. Ir aš rašiau. 3D yra 
tikra tikrovė. 3D yra ten, kur matau tave. Kur uodžiu pri-
plėkusią mūsų laiptinę – ji atsiduoda senatve ir pigiu alu-
mi – ar mes galėjome gauti daugiau? 3D yra ten, kur mes 
susijungiam. 3D yra ten, kur galiu sakyti: „Niekada tavęs 
nepaliksiu.“ 3D yra duotybė, kuri laiko visus pasaulio 
kampus. Iš jos randasi žmonės ir gyvūnai, kuriuos gali-
me lytėti, su kuriais galime susipažinti ir kuriuos galime 
vėliau palikti. 3D yra ten, kur labiausiai skauda. 3D, kaip 
jau sakiau, vaike, yra tikroji pasaulio pusė. O 4D yra vieta, 
į kurią žmonės mus perkelia Palangoj, Basanavičiaus gatvėj, 
prieš tai paėmę mūsų pinigus. Čia pučia vėjas ir ant veido 
žliaugia lietus – visa tai atrodo visai tikra. Čia galiu paimti 
tavo ranką, jei per daug užsups. Jei įmes į baisias džiungles 
ir turėsi stebėti, kaip iššiepęs dantis į tave bėga kardadan-

tis tigras; jie čia irgi gali egzistuoti. Šiame pasaulyje, kurį 
sukūrė 4D meistrai – pusdieviai, – viskas galima. Bet kada 
mes išsivadavome iš 0D ir 1D? Kas nulėmė, kad tu esi šiek 
tiek daugiau nei taškas, o aš – kiek daugiau nei linija? Kas 
nusprendė, kad galime susitikti? 

II

Mano tėvas buvo didelis žmogus. Toks didelis, kad sekma-
dienį turėdavo įžengti į bažnyčią pasilenkęs. Bet jie į jį 
nežiūrėdavo – žvilgsniu sekdavo raudonojo vyno taurę ku-
nigo rankose ir laižydavosi plėšrius dantukus. Tėvo burna 
buvo didžiulė – ji kaukdavo, mudu su mama užsimerkda-
vom ir skriedavom po kambarį kaip tornade. Vieną die-
ną ta burna įtraukė mūsų katiną Luką. „Aš nupirksiu tau 
naują“, – pasakė ir pradėjo kuistis kišenėje – tarsi čia pat 
būtų galėjęs ištraukti Luko antrininką, kuris būtų išspren-
dęs visas mūsų šeimos bėdas. 

„Nieko baisaus, tėti.“

III

Atsimenu, tai buvo pati šalčiausia žiema. Vaikai laižė 
varveklius su purvu. Kaimo bobos nerimavo dėl žiemken-
čių, o aš – kad kaimo vaikai nepastebėtų išaugtų kelnių. 
Mano tėvas, tarsi prisuktas savo beprotybės, išbėgo į kie-
mą ir ėmė kasti sniegą, sakė, kad statysime didžiulę pilį, 
galėsime joje apsigyventi ir mūsų ten neužgrius jokios pa-
saulio negandos. Kurį laiką šlapiomis pirštinėmis skynė-
mės kelią per pusnis, kol šios mūsų rankose virto dideliais 
kambariais ir ištaiginga lova. Buvau mažas ir man tai darė 
nemenką įspūdį. Baigus statybas tėtis pasakė: „Brangus 
sūnau, truputį čia palauk, aš greitai grįšiu.“ Tada jis dingo, 
o aš trumpam priguliau pailsėti ir po keleto valandų atsibu-
dau vienas tamsiame kieme ant patirpusios ledo lovos.

„Aš ir vėl tave sapnavau.“

IV

O tada vieną dieną jis pakilo. Tiesą sakant, jau senokai 
ignoravome tai, jog tėvas nebetelpa mūsų namuose. Ta-
čiau tądien jis įkvėpė tiek oro, kad pilvu kliudė lėkštę su 
žuvies ašakomis; jos pabiro ant žemės, ir mes netekome 
antrojo katino, bet dabar ne apie tai. Iš spintelės ėmė kristi 
indai, porcelianas garsiai tarškėdamas leidosi ant žemės 
– lėtai, lėtai, – mes sušukome: „Ak!“, o lėkštės vis dar su-
kosi ore netekusios svorio. Vienu balsu tarstelėjome: „Ką 
dabar darysime?“, ir šukės pažiro ant mūsų. Ant rožinių 
mamos šlepečių. Ant mano viršugalvio. O tėtis pūtėsi tol, 
kol nebetilpo į namą, ir mudu su mama turėjom jį pririšti 
juostele prie stalo – kaip balioną.

„Nesijaudink, tėti, aš nunešiu tave į bažnyčią kiekvieną 
sekmadienį.“

V

Aš visai nepastebėjau, kaip tėtis iš 3D pasaulio pasi-
traukė į 0D. Atrodo, dar vakar gaudėme žuvis, kurios vi-
sai nenorėjo kibti, kurios visai nenorėjo, kad skobtume jų 
vidurius ir čirškintume ant keptuvės, o paskui mestume į 
lėkštę šalia grietinės ir perkepusių bulvių. Mes nepaste-
bėjome ir to, kaip tėtis perėjo į 1D. O gal – rinkomės to 
nepastebėti. Tą dieną, kai jis išsipūtė ir nebetilpo į namus, 
sudeginome visas jo knygas ir meškeres. Kai išgirdome jį 
rėkaujant virš stogo, pagarsinome radiją.

„Ar tavo žodžiai turi svorį, jei tu neturi?“

VI

Tai kaip aš gyvenau su dvimačiu tėčiu ir trimate mama? 
Turėjau draugę. Rugilė mėgo žaisti klases. Išeidavom lau-
kan, susibraižydavom dvimačius kvadratus, surašydavom 
skaičius ir šokinėdavom ant jų. Ieškojom realybės (bet 
ar vaikai gali į ją pretenduoti?). Tėčiui padidėjus ir pil-
vu užtvėrus duris, nebeišėjau į lauką. Tik girdėjau Rugilę 
verkiant ant mudviejų išpieštos aikštelės. Bet ji negalėjo 
suprasti, o aš negalėjau jai paaiškinti, kodėl mano tėtis 
toks didelis ir kodėl dabar gyvensime kitaip. Dienos bė-
go, Rugilė šokinėjo ant dvimatės aikštelės – žiūrėjau pro 
langą, slėpdamasis už tankių užuolaidų; nuo išdavystės 
gėdos. Vėliau, jau užaugęs, parašiau Rugilei laišką, bet jo 
neišsiunčiau, nes vis dar slepiuosi už tų pačių užuolaidų.

„Pažadu: mes susitiksime kitoje erdvėje ir aš niekada 
tavęs nepaliksiu.“

VII

Tėvui pagaliau pasitraukus į 0D, mudviem su mama li-
ko jo televizorius. Didelė nepajudinama juoda burna. Mes 

nežinojom, ką daro visi mygtukai, mes mokėjome spausti 
tik ON ir OFF. Už televizoriaus tuštumos nebuvo nieko 
daugiau, tik baltas triukšmas, kuris savo akinančia šviesa 
skverbėsi tiesiai į smegenis. Jis pasakojo istorijas, kurių 
mes niekuomet neperprasime – lyg šios būtų įrašytos trū-
kinėjančia ateivių kalba, lyg tame mirguliavime slėptųsi 
visa teisybė, kurios ieškojome ir kurią galop radome, re-
gėjome ją priešais save, bet negalėjome iki galo užčiuop-
ti. Lyg ten būtų užkoduotas tėvo atvaizdas, lyg jis galėtų 
iškilti ir vėl įsitvirtinti mūsų erdvėje. O gal visgi tai tėvas 
tame traškesyje mums siųsdavo žinutę Morzės kodu? Kai 
mes, neapsikentę galvos skausmo, spausdavome OFF? 
Gal jis mums paaiškino apie transformaciją į 1D?

„.. / ..-. --- .-. --. .. ...- . / -.-- --- ..- “
(Aš	tau	atleidžiu.)

VIII

Prie televizoriaus tėvas turėjo ir 3D akinius. Sakydavo, 
šiukštu negalima jais naudotis, jie tik svečiams, o tiksliau – 
tik kunigui iš bažnyčios. Kartais jis vežiodavo tėtį savo 
bentliu, tėtis kišdavo galvą pro galinį langą, jo plaukai pa-
gaudavo vėją. 3D buvo skirta tik tėčiui. Jis užsidarydavo, 
užsidėdavo akinius ir niekas negalėjo tam trukdyti. Pas-
kui pareidavo blizgančiom akim ir prie stalo juokdamasis 
knebinėdavo įdarytą ešerį. Jam pasislinkus į 1D su mama 
daug kartų užsidėjome tuos akinius, sėdėjome priešais 
juodą televizoriaus akį ir bandydavom kažką įžiūrėti. Bet 
tamsa mums nieko nepasiūlydavo – ji nerodė tų ypatingų 
vaizdinių, kurie priversdavo tėtį juoktis ir springti ešerio 
oda. 

„Aš norėčiau, kad tu man parodytum.“

IX

O mokykloje kaimo vaikai pašaipiai klausdavo: „Kodėl 
tavo tėvas netelpa į namus, kodėl jis blaškosi po kaimą kaip 
vaiduoklis?“ Gūžčiodavau pečiais ir bandydavau išvengti 
akmenų krušos. „Aš nežinau!“ – šaukdavau ir gūždavausi. 
Ir prisimindavau Rugilę, ir mūsų klases, kuriose pamokos 
buvo kitokios. Bet Rugilės nebuvo, ir jos verksmą seniai 
nuplovė stiprūs lietūs, į kuriuos galėdavau žiūrėti tik pro 
langą. „Tai kodėl tavo tėvas toks didžiulis, kodėl jis neat-
eina į tėvų susirinkimus, ar jis tikrai toks netikras, kaip kad 
žmonės kalba?“

„Aš nežinau. Paaiškink jiems.“

X

„Apelsinas saldesnis už Atlanto. Bogotoje auga didžiu-
liai citrinmedžiai, o Afrikoje viena žirafa kaklu pasiekė de-
besį“, – taip jis kalbėdavo. O mudu su mama mokėmės. 

XI

Aš tave sapnuoju. Kaip debesį. Kaip išvirkščius marš-
kinėlius. Užsidedu 3D akinius ir žiūriu į tave – juokiesi 
ir keikiesi, ir mėtai į mane daiktus, mamos nusivylimą. 
Kai berniukas baltais marškiniais parduotuvėj man aiški-
na apie akinių subtilybes, turiu išeiti į lauką, nes jis turi 
didžiulį tavo veidą, kuris spaudžiasi į parduotuvės sienas. 
1D, 2D, 3D. Paskui išpuolęs į gatvę susirandu 4D seansą ir 
vaizduojuosi, kad ir tavęs ten vis dar esama. Sėdžiu krėsle, 
tie žmonės, sukūrę naują realybę, purškia į mane vandenį, 
aš bėgu džiunglėmis, kardadantis tigras aplenkia snieginį 
tigrą. Kvepia apelsinais ir citrinmedžiais, mano delnai – 
šlapi ir lipnūs. Citrusai ir palmės. Kardadantis tigras jau 
tuoj įsikibs man į veidą, ir aš laukiu tamsos, kol seansas 
pasibaigs, kol tie žmonės mane išprašys iš salės, ir mes 
susitiksim.  

„Ar dar atsimeni, ką man pasakojai?“

XII

Visi prisiminimai, kuriuos rašau šiandien, – banalūs ir 
perdėm sentimentalūs. Bet ar jie šioje istorijoje gali būti 
kitokie? Jeigu sugalvosi, parašyk man. Tam, kuris pakibęs, 
tam, kurį metų metais veja ir plėšo mūsų visų trijų drauge 
užaugintas kardadantis tigras. Į skutus. Į linijas ir taškus. 
Į tylą. 

-
 - -
        - . . 
    - 
. .4D, 3D, 2D…1D. 0.

– LAURA KRoMALCAITė –
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juose apsivilkusios plačiais spalvotais apdarais gulėjo po-
nios dvigubais pagurkliais ir abejingai žvelgė į sužaliavusį 
mišką, išsišakojusius medžius, mėlynuojantį dangų. Mies-
tas ėmė tuštėti, o ji ėjo iš vienos vietos į kitą ir vis girdėjo: 
„Ponas Sopote“, „Šeimininkas Juodkrantėje. Kai grįš, gal 
ir priims“, „Vadovas bus rugsėjį“, „Mums nereikia žmo-
nių. Užtenka tų, kuriuos turime.“

Netrukus baigsis vasara, vakarus Nechomė leidžia su 
Helfgotu ir Gelboimu ant Petrovkės kalno4, kartais jie visi 
kartu, pasiėmę mandolinas ir smuikus, eina nakčia pasi-
vaikščioti į Aleksotą, o kai Helfgotas už dainą gauna porą 
litų, jie surengia puotą ir apsvaigę kalnuose pasitinka rytą. 
Taip po truputį įsigyveno į bohemišką aplinką, ją sužavėjo 
jų drąsa, jų laisvė, tik vienas dalykas – vasara artinasi į 
pabaigą, ir ji tai jaučia. Jų kompanija ir dar keletas mer-
ginų, Helfgoto pažįstamų, buvo trumpam išvykę garlaiviu 
į Kulautuvą. Pakeleiviams išsibarsčius po mišką, viena 
klaidžiodama keleliais ir takeliais, ji atkreipė dėmesį, kad 
vasaros metas tikrai besibaigiąs, rodės, laukų ir miškų, ais-
tros ir gyvenimo dievas Panas kalbėjo: „Žinokite, vasara 
baigėsi!“

Gana jau kaitino saulė, o miškas teikė šešėlį. Gana. 
Grįžkite pas savo žmonas, o žmonos – pas vyrus, lauk iš 
miškų, gana! Ir miškas nutyksta, vežimas po vežimo, visi 
prikrauti skudurų ir trintuvių, gultų ir supamųjų kėdžių, 
traukia atgal į miestą, miškas išsilaisvina iš prikimusių 
balsų, tišrio5 vėjas sklaido per vasarą susikaupusį purvą, 
o medžiai pasakojasi vieni kitiems atosto-
gų siaubus: „Vos tik pradedame žydėti, jie, 
žmonės, atvažiuoja čia šaižiai šūkaudami ir 
karstosi mums ant pečių, krūtinių, kvėpuoti 
neleidžia…“

Šu šu šu… Šlama tišrio vėjas, krenta la-
pai, didėja gelsvai žalsvos krūvelės. Iš vieno 
advokato ji gavo perrašinėjimo darbų, truks 
keletą savaičių. Uždirbs 60–70 litų, o kas to-
liau? Namo? Nieku gyvu!

Netruko praeiti ir šventės. Atsiuntė prane-
šimą iš universiteto. Buvo delsiama dėl jos 
rusiško atestato: gimnaziją ji baigė Rusijoje 
audringu revoliucijos laikotarpiu, kai keitėsi valdžios. Pa-
ti nuėjo pas rektorių, simpatiškas senukas, priėmė šiltai 
ir draugiškai išklausė, netgi papasakojo, kad irgi neseniai 
iš ten grįžęs. Buvęs literatūros ir istorijos profesoriumi 
Petrograde, pasistengsiąs užtarti, kai komisijoje svarstys 
jos dokumentus. Suprantąs, kad kitaip būti negalėję, juk 
neįmanoma, jog ji turėtų baltą atestatą, tais laikais tokių 
nė nebuvę, o gimti keleriais metais anksčiau ji taip pat 
nebūtų pajėgusi…

Taip šypsodamas kalbėjo senučiukas profesorius.
O lauke rudenėjo, krapnojo lietus. Į universitetą ji ėjo 

abejinga, buvo beveik tikra, kad įstojusiųjų sąraše jos ne-
bus, ir – perskaitė: „Nechomė Lichtenštein, 22 metų, žydų 
tikybos, priimta į Istorijos ir filologijos fakultetą.“

Pasišokinėdama žingsniavo, ne, skriejo gatvėmis, tik 
kur ji lekia? Kam papasakos apie savo džiaugsmą? Per iš-
tisus pusę metų čia nerado nė vieno artimo žmogaus, ką ir 
kalbėti apie draugą! Turi pažįstamų, bet iki draugų jiems 
taip toli!

Kaip liūdna! Ir baisu!
Šlep… Šlep… – klapsi šlapiu trotuaru jos sudriskę ka-

liošai, ji vilki vasarinį paltuką, krečia šaltis, bet jai dingo-
jasi, kad apsiaustas truputį šildo, ir galvą skauda galbūt 
nuo nevalgymo, jau savaitė maitinasi tik kartą per dieną, 
piniginė visai tuščia, mėgino skolintis iš pažįstamų, bet ir 
tie vargšai, o iš turtingų? Kas jų pažįsta? Ėmė pardavinė-
ti savo knygas, iš to pastarosiomis savaitėmis ir gyvena. 
Taip, turi mokinį, už tris savaitines pamokas gauna 10 litų, 
bet valgyti reikia per savaitę septynias dienas!

Prakeikimas!
Pastaruoju metu ji tokia susijaudinusi ir pikta. Draugai 

nebeatpažįsta – su visais ji kalba grubiai ir atžagariai, o dar 
dirglesnė tapo nuo tada, kai galėjo gauti darbą, bet atsisa-
kė! Štai kaip viskas įvyko.

Kartą per pietus prieina vienas pažįstamų, duoda laikraš-
tį ir rodo skelbimą: „Vokiečių įmonė ieško jaunų, galinčių 
dirbti asmenų. Puikiai mokančių vokiečių, rusų ir lietuvių 
kalbas. Laikinai kreiptis: viešbutis „Central“, 78 kamba-
rys, rytais 10–12 val., vakarais 7–9 val.“

Nuėjo. Ją pasitiko praplikęs vyresnio amžiaus vokietis. 
Pabalnojo raudoną nosį akiniais, pristūmė jos kėdę prie sa-
vosios, ir prasidėjo pokalbis:

– Ar jūs jau ilgai mieste?
– Pusę metų.
– Turite čia tėvų, draugų?
– O kaip tai susiję su reikalu?
– Malonioji panele, jeigu klausiu, vadinasi, susiję. Vo-

kiškai kalbate laisvai?
– Kadaise išmokau. 
– Taigi, Kindchen, – ir jis tapo toks mandagus, toks fa-

miliarus, kad ji atsistojo ir panoro išeiti. – Bet, panele, ne-

būkite so	dumm, gausite korespondentės darbą, mokėsiu 
50 dolerių per mėnesį, neskaitant procentų. 

– Kodėl skiriate tokį didelį atlyginimą, juk dar nežinote, 
ar tiksiu darbui?

– Tai – nesvarbu, jūs – jauna ir, manau, tikrai šauni... – tai 
sakydamas taip primerkė savo mažas akutes, kad ji neat-
laikė įžūlaus, šlykštaus žvilgsnio, spjovė jam į putlų, bliz-
gantį veidą ir vikriai kaip katė išbėgo iš kambario. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamokų jaunam manufaktūros prekeiviui, kurias vedė 
triskart per savaitę, ji taip pat neteko, tik dėl visai kitos 
priežasties. Sykį užsiėmimo metu į kambarį įpuolė susi-
jaudinusi ir iš įniršio paraudusi jaunuolio žmona ir kad ims 
nesavu balsu rėkti:

– Nenoriu, kad šita begėdė ateidinėtų pas mane į namus, 
o tu, Jankeli, marš į krautuvę, girdi, skaudžiai už tai atsi-
imsi. Gana mokytis. Būsi krautuvininku, nestudijuosi su 
merga.

– Tsss, madam. Jūsų vyras sveikas ir nepaliestas… Man 
priklauso už savaitę.

– Gausit jūs man.
Taip jinai jau apie porą savaičių vaikštinėja be darbo, 

nebenori nieko nei regėti, nei girdėti. Guli diena iš dienos 
savo kambarėly, kurio sienomis varva vanduo. Vos prade-
da ką skaityti, meta šalin – jaučia kaži kokią keistą apatiją. 
Šeimininkė, matydama, kad nuomininkė visą dieną tūno 
kambary nevalgiusi, labai dažnai atsiunčia savo mažą mer-
gaitę pažiūrėti, ar nieko nenutiko. Ta palieka ant stalelio 
stiklinę arbatos. Nechomė atsisėda, pažvelgia pro langelį 
laukan, lyja, ištisas dienas pila, vakare išsigiedrija, o štai 
ir Helfgotas.

– Kaip sekasi, Nechome? Kaipgi tu atrodai?
– Gerasis žmogau, juk galėjai jau rengti laidotuves, ar 

parašei nekrologą?
– Ne.
– Aš nemirsiu. Girdi, dar gyvensiu! – ir ji atsistojo vidu-

ry kambario, paėmė už abiejų jo trumpo apiplyšusio paltu-
ko atlapų ir pradėjo taip purtyti, kad šis vos išsiprašė:

– Paleisk, kito dabar neturiu.
– Kurgi buvai, gerasis žmogau, visą savaitę neatėjai.
– Buvau parvažiavęs namo, mama sunkiai serga.
Ji skvarbiai pažvelgė jam į akis. Tas šyptelėjo.
– A, melagi, pas mamą buvai?
– Taip, galiu prisiekti, švenčiausia meile prisiekiu.
– Nėra švenčiausios meilės, ji išniekinta, girdi, Benjami-

nai. Ji išniekinta, tu pats tai padarei.
– Kaipgi, Nechome?
– Išniekinai savo melagystėmis, matau iš akių, kad me-

luoji.
– Taip, tai – tiesa, buvau namuose, mama pasiligojusi, ir 

pats susirgęs buvau.
– O, ir tu susirgai, kuo gi?
– Kaip suprasti, kuo? Angina, karščiavau ir…
– Ir?.. Taigi, Benjaminėli, suprantame mes tavo ligas ir 

tavo sveikatą.
Jisai sėdėjo lyg prie sienos priremtas ir galvojo: „Kas 

per merga, iš veido pamatė, kad su mano kelione kažkas 
negerai, jau tie moterų instinktai…“

Helfgotas dar valandėlę pabuvo, bet juto, kad Nechomė 
žvelgia į jį kažkaip šaltai, tarsi svetima. Nejaugi ji žino, 
kad dabar jo sielą ir mintis užvaldžiusi Frida, kad naujau-
sios dainos skirtos jai? Kas galėjo papasakoti?

– Nechome, pyksti ant manęs?
– Pykstu? O ko man ant tavęs pykti, aš ant nieko nepyks-

tu. Kur mieliau, ten juk ir leidi laiką, vieną kartą – pas juo-
dukę, kitą – pas blondinę, aš irgi taip darau, viena spalva 
neįdomu, monotoniška, gyvenimas turi būti spalvotas, ar 
ne tiesa, Benjaminai?

Jo nuotaika subjuro. Sukrėstas pokalbio, jis pasijuto ne-
tvirtai, ėmė svyruoti. Pasiėmė skrybėlę ir kažkaip nevykė-
liškai tarė:

– Labanakt. 
– Labanakt, Benjaminai, saldžių ir gerų sapnų.
Helfgotas išėjo, ji vėl liko kambary viena. Įjungė vir-

dulį, užsikaitė arbatos ir nusprendė truputį pasivaikščioti. 
Pro langą matėsi žvaigždėtas vakaras. Atrodo, ėmė šalti, 
ji apsivilko trumpą švarkelį, užsidėjo skrybėlaitę ir gana 
žvali išėjo gatvėn. Aikštėje tylu. Miesto laikrodis ką tik 
išmušė dešimtą. Taigi metas vėlus, vis dėlto ją apėmė 
keistas noras nueiti vienai iki Soboro. Žingsniuoja savo 
išdidžia eisena, galva pakelta, vienas kitas praeivis stabte-
li, nužvelgia aistringu vėlyvo vakaro žvilgsniu, tuomet jai 

norisi, kad kas sulaikytų, užkalbintų, oi su tokiu pažaistų! 
Net nepastebėjo, kaip atsidūrė Laisvės alėjoje, štai jau prie 
Sodo, iš priešingos pusės sklinda kavinių šviesos, ir stai-
ga – kas taip prikaustė jos dėmesį? Ką regi ant „Versalio“ 
slenksčio, ar tai – jis? Sustojo prie vaistinės ir gerą valan-
dėlę bandė įžiūrėti. Taip, ten jis, niekas kitas.

Pradėjo žingsniuoti toliau, bet pamatė, kad ir anas, apsi-
vilkęs žalsvu lietpalčiu ir su plačiakrašte skrybėle, pasuko 
Soboro link, ji eina, žvilgčioja priešingon pusėn, o tas – 
į josios, ir Nechomei kyla dvejonės: šiandien susitikti su 
Levinsonu? Kam? Ji panoro apsigręžti, tik iš kitos, Bei-
kovskio kavinės, pusės kažkas užtvėrė kelią ir familiariu 
tonu paklausė:

– O, panele Lichtenštein, jau tris dienas jūsų ieškau ir 
negaliu rasti.

– Kai nori, randi adresų biure.
– Linkėjimai iš namų. Visi sveiki. Motina ir sesuo siun-

čia nuoširdžius sveikinimus. 
– Dėkoju, – ir pertraukė: – Jūs einate viršun, aš – į Sena-

miestį, jau vėlu, turiu skubėti namo. 
– Nieko baisaus, galiu paėjėti kartu, raktą nuo savo kam-

bario turiu, vakaras gražus, o aš išsimiegojęs, taip, eičiau 
ta kryptimi, kuria panorėtumėte. 

– Kuria panorėčiau? Tuomet ta, kuria paliksite mane ra-
mybėje, gaila tokio vakaro. Užsukite kur. Pinigų kišenėje 
juk turite, užeikite į kabaretą, pasiimkite atskirą kabinetą6, 
išsirinkite dainininkę, pasisodinkite ant kelių – turėsite ma-
lonumo. Kas jums iš manęs?

– Nechome, jūs vis dar tokia pat užsispyrusi ir pikta kaip 
tada, kadaise. Nejaugi miestas jūsų nieko neišmokė? Ma-
note, kad esu tironas, storžievis, blogas žmogus?

– Nei manau, nei galvoju, tik norėčiau, kad paliktumėte 
mane ramybėje.

– Klausykite, Nechome, girdėjau, jums 
reikia darbo, galėčiau padėti. Vienas mūsų 
partnerių čia, Kaune, atidaro kontorą ir ieško 
žmonių, jei norite, galiu rekomenduoti. Duo-
kite adresą.

– Veltui stengiatės, pone Levinsonai. Gal-
vokite apie kitus, aš verčiau badausiu, bet 
darbo su jūsų pagalba gauti nenoriu, girdite?

– Kodėl gi, panele Lichtenštein, kuo aš 
prastesnis už ką kitą, juk nieko blogo galvoje 
neturiu, tiesiog žmogiškai, kraštietė iš pui-
kios šeimos ieško darbo, o aš apie tai žinau, 

mano kaip žmogaus pareiga – padėti. 
– O tada?
– Kas „tada“?
– Prašysite už tai padėkos, jei ir neprašysite, liksiu sko-

linga, nenoriu nuo ko nors priklausyti, noriu būti laisvu 
žmogumi, niekam neįsipareigojusi, kaip tai gera! Verčiau 
alkti ir būti nepriklausomai negu sėdėti patenkintai ir žino-
ti, kad kažkas tai padarė už tave, – nes sunku rasti tokių, 
kurie negalvotų apie kokį nors atlygį. Vienam užteks padė-
kos, bet jis jos lauks, kitam – malonios šypsenos, ir jis jos 
sieks, trečiam dar daugiau prisireiks, o aš šiais klausimais 
labai šykšti, girdite, pone Levinsonai, galiu išlaidauti, iš-
dalinti savo turtą, viską, ką turiu, kai to noriu, tik ne tada, 
kai turėčiau ką nors duoti mainais. Tokia jau esu, ir niekas 
manęs nepakeis.

Ji sustojo prie dviaukščio mūrinio namo. Vartai buvo už-
daryti, ji ėmė į juos belsti vis smarkiau.

– Pamatysite, niekas neatidarys, norom nenorom turėsi-
te eiti pas mane. 

– Pas jus? Matote tą aikštės suoliuką ir mėlyną, žvaigž-
dėtą dangų, tai jų globoje nakvosiu – ne jūsų. 

– Nemanykite, panele Lichtenštein, kad turiu galvoje 
savo kambarį. Paimsiu jums „Versalyje“ atskirą. Juk jūs 
esate iš tų naujų, laisvų žmonių. 

– Būtent dėl to ir nepriimsiu jūsų malonės. Girdite, eina. 
Labos nakties, pone Levinsonai. Jei važiuosite namo, per-
duokite linkėjimų mūsiškiams.

Jis ištiesė jai ranką ir tvirtai, tvirtai paspaudė. Įėjusi pro 
vartus ji pajuto, lyg kažkas būtų iškritęs, tik nesuprato, 
kas, o pasilenkusi pamatė – dvidešimt dolerių!

Susijaudinusi, kupina įniršio puolė atgal prie vartų, bet 
jie buvo jau uždaryti. Norėjo dantimis perkąsti spyną, iš-
lėkti gatvėn, pasivyti jį ir sviesti tuos dvidešimt dolerių į fi-
zionomiją. Bet vartai buvo tvirtai užsklęsti, šeimininkė su 
dideliu raktu seniai atsigulusi, ir jai nebeliko kitos išeities, 
kaip tik lipti viršun ir eiti į savo kambarį miegoti. 

Nekantriai sulaukusi aušros nubėgo į „Versalio“ viešbu-
tį, o patarnautojas mandagiai atsakė:

– Ponas Levinsonas šįryt išvyko. Kitą savaitę atvažiuos 
vėl. 

Ji išėjo nuleista galva ir labai prislėgta. Tas grubus, atsi-
likęs Levinsonas vis dėlto nugalėjo.

Dvidešimt dolerių lieka man. 
 

Vertė Goda Volbikaitė

4 dabar – Vytauto parkas.  
5 Pirmasis žydų kalendoriaus mėnuo, daugmaž 
sutampantis su rugsėju ir spaliu.  
6 Atskiras kambarys arba atitverta erdvė restorane (pranc. 
cabinet particulier). 

Ant sraigtinių laiptų
► Atkelta iš p. 1
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Protingavimai (13)
Girtuoklis sako: šiandien negersiu. Pailsėti reikia. Ne-

pailsės jis, tik vaikščios iš kampo į kampą keikdamas savo 
likimą. 

Pavargau. Reikia man pailsėti nuo savo protingavimų. 
Šiandien nerašysiu, nepaišysiu ir negalvosiu. Gera bus 
mano mėsai, o aš eisiu iš proto. Nebegaliu. Abstinencija. 

●

Aš labai gražiai ir teisingai moku nupaišyti tuščią butelį. 
Save nupaišiau.
– Ne save nupaišei, tik savo raukšles. 
Taip pasakė A. K. – menininkas, kuriuo tikiu. 
Žmogaus aš nemoku nupaišyti, tik jo paviršių. Mane nu-

liūdino tai, ką A. K. pasakė. Pradžiugino tai, kad jis man tą 
pasakė. Kvailiui jis to nesakytų. 

●

Senis, priklausantis rizikos grupei, pasakojo: 
– Mano žmona senutė susirgo koronavirusu. Gulėjo lo-

voje išblyškusi ir bejėgė, o kai išsirėkė ant manęs, pasijuto 
žymiai geriau. Kitą dieną jau buvo sveika.

Gal koronavirusas yra pyktis, ėdantis žmogų iš vidaus? 
Gal išrėkti ant kito jį reikia?

●

Tie žmonės, kurie turi gyvenimo tikslą, neturi užmiesčio 
sodo.

– O jeigu užmiesčio sodas yra jų gyvenimo tikslas? Ne-
skirstyk, Mikalojau, gyvenimo tikslų į gerus ir blogus. Tau 
gera, kai gražų paveikslėlį nupaišai, o kitam gera, kai jis 
gražią gėlytę užaugina. 

●

Mano gyslomis teka geležinkelininko kraujas. Mano 
prigimtis šiaušiasi prieš žemės ūkį. Kodėl aš turiu važiuoti 
į užmiesčio sodą, kasti žemę, tręšti ją, sodinti agurkus ir 
laistyti, kol jie užaugs dideli, pageltonuos ir supus. 

– Ne agurkų laistyti važiuok, Mikalojau, į užmiesčio 
sodą, bet tam, kad tavo žmona laiminga būtų. Jai labai ge-
ra, kai tu atvažiuoji į sodą. Kas tau svarbiau, Mikalojau? 
Agurkai ar žmonos laimė?

●

Prie savo kapo pasakyčiau tokią kalbą: jis gyveno ir 
kentėjo mažytę savo kančią. Dostojevskis buvo genijus. 
Viso pasaulio kančia jame tilpo. Ir mažų vaikelių, ir sene-
lių, ir moterų, ir vyrų. Kaip išmokti kentėti viso pasaulio 
kančią? Kaip ją papasakoti kitiems? Kaip genijum pasi-
daryti? 

●

Skaitau Vasari aprašytą Mikelandželo gyvenimą ir gal-
voju, kaip galėjo tiek daug ir tokių tobulų meno kūrinių 
padaryti vienas žmogus. Gal jis buvo ne tik žmogus? 

Gal Dievo ir žmogaus vaikas? ...kai	Dievo	sūnūs	susi-
jungė	su	žmonių	dukterimis,	žemėje	pasirodė	milžinai.	

Gal milžinai – tai genijai? Gal jie yra Dievo ir žmonių 
vaikai? Gal meno kūriniai taip pat yra Dievo ir žmonių 
vaikai? 

●

Ar aš dažniau eičiau į Žvėryną savo draugo Kastyčio 
aplankyti, ar Mikelandželo „Dovydo“, jeigu jis ten stovė-
tų? Kai būnu turguj ir žiūriu į veidus žmonių, kurie manęs 
nemato ir leidžia būti tuo, kas esu, tai nežinau, ar Luvre 
man buvo įdomiau. Luvre man norisi šliaužioti. 

●

Tapytojas, gyvenęs JAV ir grįžęs į Lietuvą, pasakė:
– Mes turėjom kūrybinę laisvę – galėjom taškytis dažais, 

kaip norėjom. 
Didžiausią kūrybinę laisvę turi beždžionės. Jos taškosi 

dažais kaip nori. Jų kūriniai yra visiškai laisvi nuo kompo-
zicijos, spalvinio derinio, siužeto ir mokėjimo piešti, ku-
ris sužlugdo talentą. O svarbiausia – jokių	individualybių	
(šiuolaikinio meno šūkis). 

Daug amžių dailininkai siekė kūrybinės laisvės, kurią 
beždžionės ir taip turėjo. 

Tie, kurie abejoja Darwino teorija, sako:
– Jeigu Darwinas teisus, tai kodėl dabar beždžionės ne-

tampa žmonėmis? Net nebando.
– Todėl, kad jos nedurnos. 

●

– Mikalojau, bjauru tavęs klausyti. Vis: aš noriu, aš esu, 
aš gyvenu... Aš aš aš aš aš... Sakyk – noriu, esu, gyvenu... 
Atsikratyk savo aš kaip blogio. 

●

– Gyvenimas puikus. 
– Pamiršai pridėti – man. 

●
Visą gyvenimą ilgiuosi meilės kančių.

●
– Einu pas gerą žmogų.
– Kodėl jis geras?
– Todėl, kad jis visą laiką girtas.
Tas geras žmogus yra dailininkas. Jis paišo niekam ne-

reikalingus paveikslėlius ir niekam nieko blogo nedaro. 
Tokia, matyt, jo misija – paišyti niekam nereikalingus pa-
veikslėlius. 

Vargu ar girtą kiaulę galima pavadinti gera kiaule. Ji ne-
augintų lašinių, o voliotųsi mėšle. Lašiniai reikalingi. 

●
Mano brolis Kristupas taip apie mane pasakė: Mikas ga-

li gyventi ir tvarte. 
Tai pagyrimas katalikui. 
Jėzus gimė tvarte. Neturėsi dvejų marškinių, – tarė Jis 

savo mokintiniams. O Seneka gražiai paaiškino: Todėl,	
kad	turi	vieną	kūną.	Nieko	daugiau,	negu	pakanka, – nuo 
seniausių laikų sako išminčiai.

Ir tai yra viskas, ko reikia, kad žemėje būtų Dievo ka-
ralystė. 

Jeigu aš galėčiau dar ir valgyti tik tai, kas valgoma tvar-
te, būčiau laisvas ir vargo nematyčiau. Nedidelę duoklę 
ciesoriui – kūnui savo mokėčiau. 

●
Tobuliausia veikla – dykinėjimas. Kinų ir Oscaro Wilde’o 

išmintis. 
Jėzus, Buda ir didieji filosofai pralaimėjo. Valgykite tik 

tam, kad būtumėt sotūs, renkitės tik tam, kad nesušaltu-
mėt, ir būsit laisvi. Galėsit dykinėti. 

– Mes nenorim dykinėti, mes norim dirbti. Darbas mums 
šventė. Раб	–	работа.	

Mes norim būti sotūs vergai.

●
– Mikalojau, norėčiau jūsų paklausti, kaip jums sekasi. 

Jūs tik nesupykit ir neįsižeiskit.
Aš irgi noriu paklausti klausiančio, kodėl turėčiau su-

pykti ir įsižeisti, jeigu jam aš rūpiu ir jis klausia, kaip man 
sekasi. Man tai įdomu. Bet paklausti nedrįstu. Bijau, kad 
jis man pasakys tai, ką galvoja:

– Todėl, kad esi pasipūtęs kvailys. 

●
– Atsiprašyk, net jeigu esi teisus.
– Jeigu būtum neteisus, ar norėtum, kad tavęs teisusis 

atsiprašytų? 
– Ne. Tai mane pažemintų. 
Pažemindamas kitą, žmogus save paaukština. 

●
– Atsiprašau, jeigu ką nors ne taip pasakiau.
Nesmagūs tokie nenuoširdūs atsiprašinėjimai. 

●
Gyvenimas – kova. Silpnieji žūsta, stiprieji lieka. Netikiu. 
– Vargšelis Mikas, jis visiškai nesugeba pakovoti už sa-

ve, – taip apie mane sakė mano teta Aldutė. 
Tingiu kovoti už save. Man ir taip gera gyventi. Geriau 

paveikslėlius paišysiu ir protingavimus rašysiu. 
Guliu sotus ir šiltas minkštuose pataluose ir svajoju. To-

kia mano mein	kampf. 

●
Prerijų indėnai rojų vadino amžinos medžioklės šalim. 
Jie nevadino rojaus amžinu medžioklės laimikių valgymu. 
Nupaišau paveikslėlį ir sakau jam:
– Gera man buvo tave paišyti, ačiū tau. Dabar keliauk su 

vėju. Man tu neberūpi. 

●
– Aš esu vertingesnis už tave todėl, kad mano kelnės 

vertingesnės. 
Pasigailėjimo vertas gyvenimas, sudarytas iš rūpesčių, 

kaip apsirengti, kokius batus apsiauti, kokią šukuoseną pa-
sidaryti, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys, kelnės tavo su-
glamžytos, tu negerbi žmonių, taip, tų negerbiu, aš gerbiu 
tik tuos, kuriems rūpiu aš, bet ne mano kelnės. 

Pagarba kelnėse man nereikalinga. 

●
Aš dar esu netobulas, todėl elgiuosi netobulai ir žmo-

nėms šalia manęs bloga. Jie kenčia ir mane smerkia. Man 
gera tik ten, kur aš niekam nerūpiu ir mano netobulumas 
niekam nekenkia – miške, tvarte, troleibuse... Būnu vienas 
savo kambary užtrauktomis užuolaidomis ir tobulėju. Ten 
aš laisvas. Darau, ką noriu, nebijodamas kam nors neįtikti. 

Tik tobuli žmonės gerai jaučiasi tarp žmonių.

●

Giedriui Jonaičiui meno kūrinių kurti nereikia. Jis pats 
yra meno kūrinys.

●

Skraido skraido stora musė, tupia ant šūdų ir ant manęs, 
jai jokio skirtumo, ir aš ją užmušiu kuo greičiau, kad anks-
čiau už mane mirtų, o tai dar į ją reinkarnuosiuos.

●

Žiūriu televizorių, matau tėvynainius, kalbančius apie 
save ir savo gyvenimą, ir džiaugiasi mano širdis. Kiek 
daug Lietuvoje yra žmonių, kuriuos verta beatifikuoti! 

●

Nėra Dievo. Nuskrido Jurijus Gagarinas į kosmosą ir 
jokio Dievo nematė. 

Tokie ateistų argumentai. Dievas – tai senis, sėdintis de-
besyse su Dievo rykšte rankoje ir baudžiantis žmones už jų 
bjaurų elgesį. Cha cha cha. Toks ateizmas.

Dievu, sėdinčiu ant debesies, netikėjo nei Aurelijus Au-
gustinas, nei Tomas Akvinietis. 
Girdėti	 girdėsite,	 bet	 nesuprasite,	 žiūrėti	 žiūrėsite,	 bet	

nematysite. Jie tik stengėsi suprasti ir pamatyti.

●

Ar gali visagalis Dievas sukurti akmenį, kurio negalėtų 
pakelti? 

Kvaili ateistiški klausimai. 
Juk tai tas pats, kas klausti: ar gali visagalis Dievas ne-

galėti? Ar gali nemirtingas Dievas numirti? Ar gali Dievas 
pasikasyti nugarą? 

Kažkas gerai paklausė: ar gali Dievas nubraižyti trikam-
pį su keturiais kampais? 

●

Mileto filosofai – pradinukai netikėjo Dievu. Netoli be 
Dievo jie nukeliavo. Kuo toliau mąstantis žmogus keliau-
ja, tuo labiau jis artėja prie Dievo. Platonas pasakė: kosmo-
sas – tobula tvarka, negali būti tobulos tvarkos be tobulo 
tvarkdario. Einsteinas palygino kosmosą su laikrodžiu ir 
pasakė tą patį: turi būti laikrodininkas, padaręs laikrodį. 

●

Religija – narkotikas liaudžiai. 
Narkotikai yra blogis, jie daug daugiau teikia skausmo 

negu džiaugsmo. Jeigu yra toks narkotikas, kuris teikia dau-
giau džiaugsmo negu skausmo, tai ačiū Tau, Dieve, už jį. 

●

Platonu tikiu. Taip jį suprantu: būtis yra idėja. Dievas 
suteikė būčiai pavidalą, kurį gyviai savo juslėmis galėtų 
patirti. 

Sau Dievas suteikė žmogaus vardu Jėzus kūną, kad 
žmonės Jį girdėtų ir matytų. 

Aristotelis kalbėdamas apie nemirtingas Platono idėjas 
sakė: yra nemirtinga katės idėja ir nemirtinga katės uode-
gos idėja. Jeigu uodegos idėja yra nemirtinga, tai nejaugi 
mano aš idėja yra mirtinga? Gyvendamas savajam aš sutei-
kiu pavidalą. Įgyvendinta aš idėja yra mano gyvenimas. 

●

Prisikėlimas iš numirusių. Nesuprantu. Koks prisikėli-
mas? Reinkarnacija? Nemirtingos sielos grįžimas į savo 
paties mėsą, kuri valgo ir tuštinasi? Kam? 

Galbūt Jėzus pasirodė tiems, kurie Juo tikėjo, kad jie nepa-
sakytų: koks gi Jis Dievas, jeigu numirė? Pasirodė taip, kad 
jie Jį matytų ir girdėtų, kad pirštą į Jo žaizdą galėtų įkišti. 

– Ką? Tu matai kažkokį Jėzų? Aš jo nematau. Yra tik tai, 
ką aš matau, o to, ką matai tu, – nėra, – pasakytų nematan-
tis matančiam. 

●

Kodėl	yra	būtis,	o	ne	niekas? Leibnizo klausimas. 
Iš tikrųjų. Nebūtų būties, nebūtų problemų. Įsivaizduo-

jate. Nebūtų ligų, nebūtų senatvės, mirties nebūtų. Niekada 
nebūtų bloga. Svajonė tik. Baudžia Dievas žmogų būtimi. 
Turbūt yra už ką. Galbūt žmonės yra puolę angelai, nu-
trenkti į pragarą – gyvenimą. Gerai, kad trumpam. 

●

Galbūt genuose amžinybė? Gal juose žmogaus nemir-
tingumas? Gal nemirtingumo galimybė? Gal genai verčia 
žmogų veistis ir daugintis, kad gyvi išliktų? Mano prose-
nelis mirė, bet ne visas. Kai kas liko manyje. O juk aš irgi 
prosenelis, kai kas, esantis manyje, taip pat išliks. Galbūt 
amžiams. 

Visata miršta ir vėl atgimsta. Pailsi nuo būties. 

– MIKALoJUS VILUTIS –
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INGA ĀBELE 

Linda
Inga Ābelė (g. 1972) – viena ryškiausių Latvijos ra-

šytojų, Baltijos Asamblėjos ir kelių Latvijos literatūrinių 
apdovanojimų laureatė. Rašo dramas, kino scenari-
jus, romanus, apsakymus, noveles ir poetinę prozą. 
Jos kūrinių išversta į prancūzų, danų, švedų, slovėnų, 
čekų, anglų, makedonų, rusų ir lietuvių kalbas. Rašy-
tojos etninės šaknys susietos su latgalių, kuršių ir lyvių 
gyventais kraštais. Siūlome novelę iš novelių romano 
„Balta suknelė“ (Balta kleita, 2020). 

Dievas sergsti savo paukštelius.
Taip visados kartodavau, žiūrėdama į paukščius ke-

liauninkus. Dabar iš dangaus žvelgiu į Ainą ir Ilmą, 
savo dvynes dukras.

Ainai ant išskustos galvos styro trumpas, ryškiai 
nudažytas plaukų kuokštas, jos rankos tatuiruotos, o 
veterinarės praktika sėkminga. Ilma yra smuikininkė 
ir dirigentė, ji pati jau turi du vaikelius ant rankų. Jos, 
kaip ir visų mūsų giminės moterų, lūpos tarsi raudo-
nos bangelės. Burnos „šiūpeliukas“, taip jas pavadino 
vienas fotografas.

Aina kieman išneša lėkštę su bulviniais blynais, vidury-
je patėkštas šaukštas rūgščios grietinės, ant jos – raudonų-
jų serbentų drebučiai. Bruknių jos kol kas nerinko. Dar tik 
rugpjūtis. O rytoj irgi išauš diena.

Ilma paima lėkštę ir klausia:
– Kaip galima pardavinėti grietinę, nesvarbu, už kokią 

kainą? Juk pati geriausia grietinė būna iš meilės, kurią kar-
vė skiria savo veršeliui. Ar įmanoma meilę įkainoti?

Pamenu, kai dukros dar buvo mažos, kartą guldžiau jas 
miegoti ir, lipdama į antrą aukštą, Ilma tamsoje man pasa-
kė – laikykis už mano plaukų! Taip ji ir pasakė, ta mažoji 
būtybė. Ir ji laikėsi už plaukų, tamsoje baltai švytinčių lyg 
upė, besipliuškenanti mėnesienos sidabre. Vaizdelis toks – 
tarsi mūsų kalė būtų pastiebusi savo uodegą, lyg Lovisa iš 
Mėnulio būtų ištiesusi delną, lyg senasis, aklasis katinas 
būtų leidęs atsiremti į savo kaulėtą, žuvies ašaką prime-
nantį sprandą, lyg motina Marė būtų pasiūliusi stiprią, bet 
jau nejautrią ranką, lyg... Mes visada esame drauge, bet aš 
norėjau pasilikti viena. Vienatvė – tai apsivalymas, aš troš-
kau nusiprausti, pašalinti iš savo esybės per daugelį metų 
susikaupusias šiukšles – laiką ir skubėjimą.

Šaltomis rudens naktimis eidavau į pasimatymus. 
Klausydavausi, kaip keliaujantys paukščiai klykaudami 
nušniokščia per jūrą. Taip pat kaip Lovisa su Mare, aš 
irgi ilgėjausi jūros. Mano ilgesys visada būdavo greta ir 
kartu toli, kaip toji rožė, kuri auga prie Stūrų Papos namo 
sienos.

Ten auga rožė, kurią pasodino Lovisa, ten yra priean-
gis, kuriame sėdėdavo Marė ir lupdavo nuo obuolių žievę. 
Tenai yra išrantyta stakta. Kai dukros augo, jas reikėda-
vo nuolat matuoti. O vieną dieną aš pasičiupau vaikus ir 
sprukau nuo kirvio į Kajciemą prie Sarumo ežero, kurs 
dukroms atrodė rūsti ir gūdi vietovė.

– Lovisos ir Marės kalba irgi yra jūra, – raminau jas. – Ai-
nažiai, Kuivižiai, Kirbižiai, Pabažiai, Korgenė, Gauja, Sa-
rumas... Ar judvi žinote, jog Sarumas su Astara buvo sutarę 
pabėgti dėl to, kad žmonės nesutiko jiems duoti vardų?

– Kas yra Astaras? 
– Anksčiau Burtniekų ežeras buvo Astaras, kur dabar 

prie Valmieros liūnas, raistas. Jau prieš septynerius metus 
ežeras buvo sumanęs šią vietą palikti, todėl naujojoje vie-
toje septynerius metus regėdavo juodą kiaulę knaisiojan-
tis. Ko ji ten rausėsi ir kas ten iš tikrųjų dėjosi, nepavykę 
sužinoti, o nuvaryti irgi negalėję. Todėl vieną dieną Asta-
ras šniokšdamas, ūždamas atlėkė oru ir nukrito ton vieton, 
kur kiaulė knisosi. Juodoji kiaulė buvo ežero valdovė, ji 
pirmiausia atėjo vietą paruošti, ar aišku? Ilgai ežeras nau-
jojoje vietoje kaukė...

– Kodėl jis kaukė? – pasidomėjo Ilma.
– Ežeras kaukia tada, kai neturi vardo.
– Ar jam dėl to skauda? – mieguistu balseliu iš tamsos 

pasiteiravo Aina.
– Skauda jam, dukrele, labai skauda... Vieną sekmadie-

nio vakarą kažkokia moteriškė nešėsi mažą dukrytę į pirtį, 
ši ir paklausė, ko tasai Astaras kaukia. „Tai, vaikeli, ne As-
taras – tai Burtniekas.“ Ir, žiūrėk tu man, nuo tos akimir-
kos ežeras nustojo kaukti.

Kai dukros atsiguldavo, jos prašydavo pasakų, aš sek-
davau tas, kurias buvau girdėjusi iš Lovisos. Apie laivo 
vestuves, kai šis pirmą kartą susitiko jūrą ir davė jai var-
dą amžiams. Apie laivų dvasias, kurios regi ateitį ir prieš 
kuriam nors laivui nuskęstant jį palieka. Apie ledinius ba-
telius numirusiems nekrikštytiems vaikeliams ir apie mo-
teris paukščius. Aš gulėjau viduryje tarp dvynių, mokiau 
jas keistų žodžių.

– Senais laikais moterys buvo sparnuotos. Ne paukščiai, 
o moterys rudenimis skrisdavo už jūrių marių žiemos mie-
gu miegoti. Vyrai pasilikdavo vieni. Per Kalėdas vyrai tiek 
būdavo išsiilgę moterų, kad eidavo į kopas jų žadinti. Neš-

davo aukas Jūros motei – cukrų, ragaišį ir degtinę, viliojo 
ir kvietė namo dainomis.

– Ar jiems būdavo sunku?
– Sunku! Todėl vyrai primokė paukščius, kad pavogtų 

iš moterų sparnus. Kol moterys jūroje maudėsi, paukščiai 
pagrobė jų sparnus. Taip moterys buvo priverstos likti na-
mie per žiemą.

– Ar joms buvo sunku?
– Joms reikėjo sunkiai dirbti visą ilgą ir tamsią žiemą. 

Moterys pasiskundė Dievui. Šis ateityje uždraudė moteris 
skriausti. Nuo tų laikų moteris vadina jumāllind – Dievo 
paukščiais. Dievas globoja savo paukštelius.

Kambaryje stojo tyla – dukrų alsavimas buvo tolygus ir 
ramus. Tai ne jos, o Dievas per jas alsavo.

Arm – ramybė.
Arm – ir meilė.
Keliuosi, eidama link durų už kažko užkliūvu. Kamba-

ryje nuaidi garsus trenksmas. Jos sukrunta, o aš mėnesie-
noje lieku stovėti lyg balta šmėkla, nejudėdama spoksau 
pro langą į lauką. Kai dvynukės atsidūsta, vėl panirdamos 
miego upėn ir nuplaukdamos ja sapnų laiveliu, lieku lais-
va. Išdrįstu iš kambario išeiti sodan ir klausytis tamsoje 
skrendančių paukščių.

– Ir kam aš būsiu reikalinga su tokiu prakauliu veidu, 
sugrubusiomis rankomis? – iš baimės stingdama paklausiu 
veidrodžio. 

Pilnas kambarys mėnesienos. Ko noriu megzdama, ko 
siekiau užrašinėdama žodžius? Iš paskutinių jėgų, min-
gančiomis akimis, ko aš dar noriu?

Gauti tą rožę, kuri šiuo metu ten, toli Kuržemėje, prie 
pietinės Stūrų namo sienos.
Lind	–	paukštis.
Ilma	–	pasaulis.
Aina	–	žolė.
– Mudvi nieko neprisimenam apie tą namą, Li, mudvi 

išvis neturime jokių prisiminimų iki dešimties metų, – bū-
damos paauglės, abi man aiškino. 

Bet jos juk buvo šalia, kai jų tėvas prieš mus užsimojo! 
Aš viską prisimenu, o jos – nieko. Juk Dievas savo paukš-
telius sergsti.

Labai trumpą laiką jos mane vadino mama. Kai ūgtelėjo 
ir pradėjo tarpusavyje šnekėtis, aš joms tapau Linda, pas-
kui tik Li, o dabar paukščiu.

Dvynukės žinojo, kad ir kur tai nutiktų, pamačiusi 
keliaujančių paukščių trikampius, Li visada stabtelės. 
Sustabdys mašiną net judriausio eismo kelyje, įsijungs 
avarinį signalą ir išlips, varikliams gaudžiant, padangoms 
šnarant, – sustings rūpesčio šaukiama, surauks antakius ir 
žvilgsniu lydės išskrendančius paukščius.

– Ar matot, priekyje skrenda patsai stipriausias!
Jos stebėdavo, kaip pirmasis vadovauja trikampiam 

skrendančiųjų būriui, girdėjo susiklykaujančius paukš-
čius, regėdavo jauniklius, galinga srove neriančius į priekį, 
akimirksniu sujaukiančius nusistovėjusią tvarką. Kaip jie 
klykaudavo, kaitaliodavosi, kaip jie trankydavosi vienas 
į kitą!

– Į jūrą, į jūrą! – Linda šaukdavo paukščiams pavymui.
Ir pridurdavo:
– Dievas pasirūpina, kad nepritrūktų jėgų. Jeigu kuriam 

pritrūktų jėgų, jis paprasčiausiai pasiliktų ant žemės.
Ilma šokdavo ginčytis:
– Galbūt nepasiliks, gal kiti jo palauks? Jie juk kur nors 

apsistoja pailsėti!
Mergaitės širdis virpėdavo viltimi, nors ji nujausdavo 

tai, ko žinoti dar negalėdavo – kad dangus nelaukia. Tie 
pirmieji mato tik kelią, tik pirmieji jaučia švilpiantį kraują 
savo sparnuose ir girdi džiaugsmingą klykavimą aplinkui. 
Galbūt motina buvo teisi? Kelias yra stipresnis už paukštį. 
To, kuris vienas palieka žemai tyloje, kiti, kelio pakerėti, 
nepastebi.

Vieną sykį jos žaidė paukščius. Reikėjo vardinti 
sparnuočius, kokie tik šaudavo galvon, o paukščių 
vardai džiaugsmingai skleidėsi, atplazdėdami nuo 
lūpų. Vyturys, gervė, vanagas, gulbė, kėkštas, genys, 
kielė, pempė, meleta, šarka, varna, kranklys, kovar-
nis, garnys, gandras...

– Kokie paukščiai šiandien esate? – paklausė Linda.
– Kurg...	– sušuko Ilma.
– Kurg...	Eggilmav,	ol,	kul*, – pasakė Aina.
Paskui atėjo diena, kai širdis įsiaudrinusi plaka, ta-

čiau dangus, tarsi milžiniškas paukščių narvas, akli-
nai uždarytas.

– Kas judvi šiandien esat?
– Paprasti paukščiai.
– Jumāllind.	Palik mudvi ramybėje, Li!
Netoli nuo namų yra žirgynas, kur dirba mama, 

aplinkui ganyklos, tokios plačios, kad jas vos aprė-
pia akys. Ilma su Aina po pamokų slampinėja palei 
aptvarą, žirgai tiesia link jų savo laibus kaklus virš 
elektrinio piemens. Išprašę kišenėse sukauptas duo-

nos kriaukšleles, jie apsiramina, priglaudžia šiltas nosis 
prie mergaičių plaukų, žvelgia į tolius ir alsuoja. Visi kartu 
alsuoja ir žvelgia į tolumas.
Sirmiibbi	–	širmas žirgas.
Paskui nutinka taip, lyg laikas sustotų vietoje ir jos austų 

vis tą pačią mintį, lyg jos būtų susitelkusios, lyg nukristų 
nuo akių laiko raiščiai, o ant kūno ištirptų oda, ši rūsti klai-
da, kuri atskiria. O paskui palieka taip, lyg kitų aplinkui 
daugiau nebebūtų, kai visa susijungia į viena, kai viename 
taške susikerta žvilgsniai ir akys.

– Ibbi.
Tik žirgams reikia sergėtis, kad per daug užsimiršę 

neprisiliestų prie elektrinio piemens laido. Tą akimirką 
nežmoniškas skausmas lieptų atsiskirti ir nušuoliuoti į to-
lumas, atgal į saugią izoliaciją.

Prie žirgyno yra stulpai su aukštos įtampos laidais. Ant 
vidurinio stulpo – gandralizdis. Keičiasi rudenys, žiemos 
ir vasaros, gandrai parskrenda ir išskrenda, peri vaikus virš 
grėsmingųjų linijų. O kartą Ilma su Aina pamatė vieną jau-
niklį gulintį ant tako.
Vāldalind	–	baltasis paukštis.
– Reikės eiti užkasti, – priėjusi sako Linda. – Jis šian-

dien išskleidęs sparnus įsipainiojo į laidus. Akimirksnis ir 
suliepsnojo it deglas.

Kritusiojo krūtinė pilkai aprūkusi, galva smarkiai atlauž-
ta. Sesės palinko prie paukščio nuoširdžiai jo gailėdamos.

– Jumāllind. Per daug neverkit! Tasai, kuriam priklauso 
dangus, negali numirti. – Linda eina pasiimti kastuvo.

Viena vizija vis dėlto įsakė Lindai pasiduoti, ją ji laikė 
savyje, neišleido. Tai mintis apie tai, kaip žilos senatvės 
sulaukę mirs jos vaikai, tada, kai jos pačios seniai jau ne-
bebus šiame pasaulyje. Ji nežinojo, apie ką iš tikrųjų ši 
vizija pasakoja, tai buvo per daug skausminga, beprotiška, 
kad tai protu suvoktų, bet, paviršutiniškai pažvelgus, ten 
matėsi pritemę kambariai ir žilos galvos, laiko nuzulinti 
veidai, prakaulūs, lyg būtų išvagoti geležiniu kaltu. Šioje 
vizijoje buvo Lindos pradžia ir pabaiga. Pirmojo riksmo 
jėga iš anapus laiko ir išsikapstymas tuštumon pro laiko 
džiungles – visas praradimas, nebūties ramybė. Dėl to 
galėjai verkti, už tai galėjai dėkoti. O galėjai viską daryti 
vienu metu.

Paskui ji susmuko ir nutilo kaip Marija su Kristumi glė-
byje. Ji tepajėgė tik melstis, be garso krutindama lūpas. 
Esi su mumis, Jėzau, taip, kaip ir Tavo Motina buvo kartu 
su Tavimi Tavo kryžiaus kelyje!

– Per Jį aš būsiu su jumis, mano vaikai, net nebūdama 
aš būsiu su jumis.

– Lyvių kalboje nėra žodžio Kristus, – mergaitės suabe-
jojo. – Tu, Li, mus tokio žodžio nemokei!

– Yra toks žodis. Jumāllind.
Kokia kalba apie Kristų pasakoti žmogui, kurio širdies 

dar nėra palietusi meilė?
Galbūt tai reiškia – būti žiedu Dievo rankose. Būti rože, 

kuri amžiais gyvena prie Stūrų namo sienos. Kalba ir rožė, 
jos abi yra kažkokia teisybė, kurios neįmanoma sužinoti, 
nes apie ją net neįmanoma paklausti.

– Tu mums pasakojai apie ledinius batelius, apie laivų 
dvasias, apie Jūros motę, bet tokių krikščioniškų vertybių 
ten iš viso nėra.

– Mergaitės, aš iš tiesų nežinau, kas yra krikščioniškos 
vertybės. Yra bendražmogiškos vertybės. O pasakojimas 
apie Kristų yra pasakojimas apie įvykį Alyvų kalne, kur 
kažkas alyvų sode laimėjo pačią sunkiausią kovą, visiš-
kai priimdamas save ir savo likimą. Prieš mane nėra nieko 
tokio, ką galėčiau panaudoti teorinėse diskusijose. Man 
Kristus yra kaip ir judvi, kai gimėte, – mažas, drėgnas vai-
kelis, kurį priglaudžia prie krūtinės ir kuris užauga Dievo 
Sūnumi. Jį tokį išgyvenusi aš daugiau Jo vardo nekarto-
siu be reikalo – lygiai taip pat kaip ir jūsiškių. Lovisos ir 
Marės kalba – Aina, Ilma, ar girdit, kaip tai skamba? Lai 

Lyviai. Kuržemė, Latvija. 1912
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ELIAS CANETTI

Žmogaus provincija. 1942–1972 metų užrašai
Kaip teigė žydų kilmės austrų rašytojas, Nobelio literatū-

ros premijos laureatas Elias Canetti (1905–1994), šie už-
rašai gimė spontaniškai, kaip gyvybiškai būtinas atotrūkis 
nuo didesnės apimties, daugiau jėgų reikalavusių veikalų 
(pvz., „Masė ir valdžia“). Pastabos žymėtos pačiam sau ir 
neskirtos publikuoti, tik vėliau iš daug didesnio kiekio me-
džiagos atrinkti fragmentai 1973 m. pasirodė knygos pavi-
dalu. Canetti lakoniškos įžvalgos stebina filosofine gelme, 
netikėtomis perspektyvomis, žmogaus sielos pažinimu.

Vertėja

1942

Jo akys beširdės, tarsi visų numylėtinio.
Menkiausias žmogus: tas, kurio visi norai išsipildė.
Nebėra jokio atskaitos taško nuo tada, kai žmogaus gy-

vybė nebėra atskaitos taškas.
Kova, kai varžomasi ne dvasiniais ginklais, man yra pa-

sibjaurėtina. Negyvas priešininkas liudija vien savo mirtį.
Jis ima savo pinigus į širdį, dūžiai juos skaičiuoja.
Kai kurie sakiniai išleidžia savo nuodus tik po metų.
Sėkmė, žmonijos žiurknuodžiai; retas kuris pasprunka.
Kiekviena kalba turi savo tylą.

1943

Žmonės yra dėkingi savo protėviams, nes jų nepažinojo.
Tikriausiai prieš 120 ar daugiau kartų gyvenau tarp egip-

tiečių. Ar jais jau tuomet žavėjausi?

1944

Skaitymo daugiareikšmiškumas: raidės yra tarsi skruz-
dės, įkūrusios savo slaptą valstybę.

1945

Kodėl daugiau žmonių tyčia nėra geri?

1946

Skaityti, kol blakstienos iš nuovargio pradės skimbčioti.
Kartais tik į gera savęs šiek tiek nekęsti, ne per dažnai; 

kitaip reikės stipriai nekęsti kitų, kad atsvertum neapykan-
tą sau.

Literatūra kaip profesija yra žalojanti: reikėtų labiau pri-
sibijoti žodžių.

1947

Kalbėdamas svetima kalba žmogus sau atrodo geresnis; 
todėl greičiausiai ir visų pirma išmokstami keiksmažodžiai.

1949

Jis sudegino visas savo knygas ir kaip atsiskyrėlis pasi-
traukė į viešąją biblioteką.

Rūke pavidalai yra kaip žodžiai. Bet kas, išniręs iš rūko, 
sujaudina mane lyg naujas žodis.

Meilės laiškas iš Švedijos. Strindbergas ant pašto ženklų.

1951

Jūra niekad nėra vieniša.
Kaip jis norėtų būti pasaulyje, kuriame neegzistuoja.
Žmogus, niekados negavęs laiško.
Vagies pragaras yra vagių baimė.

1952

Galima pažinoti tris ar keturis tūkstančius žmonių, bet 
kalbama visuomet tik apie šešis ar septynis.

1953

Prisitaikydamas prie kitų, pirmiausia tampi nuobodus.

1955

Kiek sykių reikia pakartoti tai, kas esi, kol iš tiesų tuo tampi?

1957

Saulė – tai įkvėpimo šaltinis, tad ne visuomet turi šviesti.

1959

Kiekvienas turėtų išvysti save valgantį.

1960

Kiekvienas žodis turėtų atminti, kad kadaise jis buvo ap-
čiuopiamas. Žodžių glotnumas: jie gulėjo delne.

1961

Baugiausi žmonės – tie, kurie viską žino ir tuo neabejoja.

1962

Jis deda sakinius kaip kiaušinius, tačiau pamiršta juos 
išperėti.

1966

Tėra tik išrinktieji žmonės: tie, kurie dar egzistuoja.

1967

Padalinti upę į intakus. Suprasti žmogų.

1968

Jis penėjo savo stirnas rožių pumpurais, o dar ir kuždėjo 
Rilkę.

1969

Perkelk alkį į galvą. 

Labai sunku yra pasakyti ne daugiau, negu norisi.

1970

Kaip mažai tu perskaitei, kaip mažai tu žinai, bet atsitik-
tiniai skaitiniai padaro tave tuo, kas esi.

Mitas? Turi omenyje ką nors tokio seno, kad tai jau	ne-
bėra	nuobodu?

1971

Man Dievas labiausiai patinka kaip Tolstojus.

1972

Esama sakinių, kurie įgauna reikšmę tik išversti į kitą 
kalbą. Tarsi pribuvėjos jie laukia savo vertėjo.

Ne visuomet reikšmingos yra kasdienės mintys. Bet ne-
paprastai svarbu yra tai, apie ką kasdien negalvojome.

Vertė Ugnė Ražinskaitė

pasaulis pasiima tai, kas jam priklauso, o kas yra mano, tas 
man lai priklauso.

Gal jau yra kokie nors požymiai, iš kurių galima pasa-
kyti, kad toji iš tiesų yra mūsų giminė, mąstė ji, žiūrinė-
dama senas fotografijas kartu su skaidrėmis, aštrius veidų 
bruožų atspindžius. Lovisa, Karlis, Emaras, Uldrikis, Ma-
rė. Pritemsta rudens vakaras ir atspindžiai išblėsta. Ar ši 
akimirka fotografijoje išvis kada nors yra buvusi? 

Tik prie Stūrų namo sienos ir šią valandėlę auga rožė.
– Tau ilgu be Lovisos? – paklausė Aina, skvarbiai sekda-

ma Lindos veidą. Linda linkteli galvą.
– Kokia ji buvo?
– Tu juk žinai – močiutė buvo tylenė.
– Taip, megzdavo be paliovos.
– Dar tie daržai, – pridūrė Ilma.
– Nieko kito nenorėdavo, tik pasėdėti kur nors kampu-

tyje ir megzti. Tiek daug ji sau neleisdavo, kad pasiimtų 
virbalus eidama į viešas vietas, tačiau kartais ir taip nu-
tikdavo.

– Lysves jai irgi patikdavo ravėti. Tiek išravėdavo, kad 
daržas atrodydavo it išlaižytas. Man nuo to baisu.

– Ji būdavo tokia tyli, – atkartojo Linda.
– Na jau ne, – Aina šokosi priešais. – Kartais baliuose 

elgdavosi nešvankiai ir triukšmaudavo. Svaigalai ją iš kaž-
ko išlaisvindavo. O ji juk būdavo baikšti. Tokia pat kaip ir 
tu, Li. Širdies gilumoje ji būdavo baili lyg triušis. Nesuge-
bėdavo priimti sprendimų, jei ir priimdavo – amžinai abe-
jodama. Todėl ji burnoje laikydama porą gurkšnių vyno iš 
baimės nesugebėdavo jo nuryti...

– Taip, bet štai ką aš jums noriu papasakoti – ji visada 
prisidegdavo pypkę su angliuku, kurį pirštais išsiimdavo 
iš krosnies, – pertraukė Linda. – Ugnis man nieko neda-
ro, sakydavo ji, nes esu kalvio duktė! Judvi juk žinot, kad 
ji pati nusprendė numirti. Paprasčiausiai atsisakė valgio, 
sudžiūvo kaip skalelė. Aš buvau šalia, kai ji mirė. Ne tą 
pačią valandėlę, bet prieš porą dienų ar net dieną prieš jos 
mirtį aš ją aplankiau. Kai įsibroviau su savojo pasaulio 
dvelksmu, ji ilgai į mane žiūrėjo ir svarstė, o gal sugrįžti 
atgal. Bet ji daugiau nebenorėjo. Su tuo nieko nebegalima 
padaryti. Toksai gyvenimas.

– Jos vyras nusišovė Kuržemės kalėjime?

– Na, taip. Karlis neturėjo kitos išeities, suprantate?
– Keista.
– Kas – keista?
– Keista yra nusišauti, kai nėra kitos išeities.
– Kas judviem čia atrodo keista? Žmogus žino, kas bus, jei 

jis paklius priešui į nagus, tad ir nusišauna, kad to nebūtų.
– O tu pati supranti, ką pasakei? Yra pasakojimas apie jo 

žmoną, kuri visą laiką burnoje laikė vyną, kad išgyventų. 
O tu dabar sakai, kad senelis kovojo ir nusišovė, nes netu-
rėjo kitos išeities.

– Nematau čia prieštaravimo, čia ta pati opera. Ateidama 
čionai tu juk nežinai, ką gyvenimas palieps tau daryti.

– Tu irgi atsisakai valgio. Tu pasidarei labai prakauli. 
Saugokis, Li!

– Aš tik nenoriu to, kas per daug.
Kai ilgus metus neverki, puikiai gali pajusti kelią, kuriuo 

ateina ašaros, – palei smilkinius aukštyn pakyla melsvas 
rūkas, o širdis apšąla, paskui pakaušį persmelkia kažkokie 
nematomi kanalai, ir tada į akis staiga priplūsta karštis, lyg 
pienas į krūtis.

– Mama, kodėl mes negyvename prie jūros?
– Kas moka atleisti, gyvena prie jūros. Kas to nemoka, 

valo arklių mėšlą.
– Aš taip nemanau, – sako Aina. – Tu arkliams valai šū-

dus iš meilės. Tu jiems patarnauji, tik aklas gali šito nepa-
stebėti!

Paskui ateina diena, kai niekas daugiau nebeturi pras-
mės, nes dangus užvertas aklinai, jūrą nupūtė rytų vėjas, 
krantai išdegę juodai, o pati lenkiesi iš vidaus išorėn suo-
džiais apskretusi – rankos bejėgiškai velkasi iš paskos že-
me lyg arklai, lyg varveklių sparnai...

Ar ir tada Dievas savo paukštelius sergsti? Vieną rytą 
langas paliekamas atidarytas ir Linda ištrūksta laukan. Už 
jūros – miegoti žiemos miegu.

– Koks paukštis tu šiandien esi, mama?
– Jumāllind. Paprastas paukštis. Netrukdykite man...

	 Tšitšorlinkizt,	tšitšorlinkizt,
	 niumāigailzōnūzā,
	 tšitšor,	tšitšor!
	 Nitēgmaggōndpitkāūnda	–	

	 iestōiezō,	pāvastpāvvā
	 tšitšor,	tšitšor!

	 Čičior,	paukščiai,	čičior,	paukščiai,
	 laikas	kilti	aukštyn,
	 čičior,	čičior!
	 Jūs	gan	ilgai	miegojot	–	
	 per	naktis,	per	dienas,
	 čičior,	čičior!

Jau rugpjūtis, pradėjo pūsti pasatas. Plazda vėliava ir la-
pai, juda šilų viršūnės ligi pat Rygos horizonto, skrenda 
baltieji garniai virš Sarumo, šunys nepiktai iššiepia dantis 
vienas prieš kitą ir ritinėjasi žaisdami.

Prie mano kapo jos nėra atėjusios, pasakoja viena kitai, 
kad neapkenčia. Ir laidotuvėse laikėsi atskirai. Nesuspė-
jau pasakyti, kad atleisti dar nereiškia išteisinti. Žmogus 
negali išteisinti, tiktai Dievas gali. Gal kada nors pačios 
supras.
Jumāl	– Dievas.
Aiga – laikas.
Tuo metu kažkur Kuržemėje prie Stūrų namo lėtai lapus 

numeta rožė.
Kieme liepa. Liepoje – šaka. Sėdžiu ant šakos, sukinėju 

uodegą, džiaugiuosi jomis.
Dievas sergsti manuosius paukštelius.
Ilma išneša lėkštę su bulviniais blynais. Aina atsisėda 

čia pat ant žolės ir godžiai valgo. Lėkštė jos rankose šilta, 
tą aš žinau. Ilma ką tik ją ištraukė iš orkaitės. Ilma vilki 
pačios nusinertą megztinį su bumbuliukais, jai ant rankų – 
chna ornamentai. Gražu, pagalvoju, gražu.

Ir tada Ilma klausia:
– Kaip galima pardavinėti grietinę, nesvarbu, už kokią 

kainą?
Aina mąsliai atsako klausimu į klausimą:
– Ar egzistuoja absoliuti teisybė?
Ilma atsidūsta ir taria:
– Ar tau Bacho neužtenka?

Vertė Edmundas Untulis

* „Gervė... Vakar buvau vanagas“ (lyvių k., vert. past.).
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Grojančios ir dainuojančios katės
–	Tėveli	brangus,	jau	tu	pasenai,	–
Žiūrėk,	ir	pakaušis	jau	plinka,	
O	vis	ant	galvos	stoviniuoji	kvailai,
Sakyk,	ar	senatvėj	tai	tinka?

–	Aš	jaunas	maniau,	–	tarė	tėvas	tada,	–
Kad	tai	gali	protui	pakenkti,
Dabar	jau	žinau,	kad	ta	mano	galva	
Kaip	puodas	tuščia	–	kam	dar	stengtis!

Lewis Carroll, „Tėveli brangus“  
(vertė Kazys Grigas ir Julija Lapienytė)

Kažkada suvokiau, kad iš gyvulėlių man labiausiai pa-
tinka katės, taip pat šermuonėliai ir kiti kiauniniai padarai. 
Žodžiu, gražūs, elegantiški ir neprognozuojami plėšrūnai. 
Vienu metu atrodė, kad savo netikėlišku ir nenuspėjamu 
elgesiu gražios ir pelės: jų, kaip daugumos graužikų, prie-
kinės kojos trumpesnės už užpakalines, todėl jas smagu 
stebėti bėgančias žemyn, pavyzdžiui, laiptais. Bet visi 
graužikai skleidžia šlykštų, kitus savos ar artimos rūšies 
gyvūnus prišaukiantį kvapą, todėl, pasigrožėjęs jų nenu-
spėjamu elgesiu, svajoju netoliese turėti budinčią (dežur-
ną, kaip pasakytų rusai) katę – tokią elegantišką, laukinę ir 
neprognozuojamą. Išoriškai atrodančią tylią, net mielą, bet 
visados stebinčią aplinką ir pasiruošusią pulti arba bėgti – 
pagal aplinkybes ir sutikto subjekto pobūdį. Nemėgstantys 
kačių piktavaliai, norėdami įkąsti mėgstantiems dainuoti, 
bet neturintiems muzikinės klausos, sako: „Kniauki kaip 
morčiuojantis katinas.“ O grupę tokių asmenų apibūdina 
kaip surengusius kačių koncertą. Būsiu atviras – tokių 
epitetų (kitiems, tik ne sau) negailiu ir aš. Kai, norėdama 
įsiteikti, miela katytė glaustosi murkdama tau prie kojų ir 
užvertusi galvą maldaujančiomis akimis ir gailiu balsu ko 
nors prašo, atrodo, kad tai daro jausdama begalinį taviškės 
širdies gerumą. Išpildęs jos pageidavimus, būsi paliktas 
vienas pats su savimi, teks tenkintis nueinančios užpakalio 
su iškelta uodega vaizdu. 

Savaime peršasi mintis, kad jeigu katės dainuoja, tai 
aukšto intelekto katinai gali ir groti. Bent man taip atrodo. 
Tikri muzikantai ir dainininkai negali būti be savo ištikimų 
ir atsidavusių klausytojų, negali jie apsieiti ir be nuošir-
džiai jų neapkenčiančiųjų. Pirmųjų gyvenimai neįmanomi 

be muzikavimo, dainavimo, šokio, poezijos ir kitų dailiųjų 
pomėgių ir užsiėmimų, iš jų ir nuo jų sklinda nuolatinė 
gėrio šviesa. Apie antruosius nekalbėsime – tokie jie bjau-
rūs... Na, gal? Sąlygiškai žmones galima skirstyti į dvi gru-
pes – mėgstančius kates ir garbinančius šunis. Prisimenu 
nuvalkiotą seną anekdotą apie armėnų radiją: laidos vedė-
jas pats klausia, pats ir atsako į klausimą, kas protingesni –  
šunys ar katės? Aišku, kad katės, nes tuo metu, kai šunys 
liežuviais lekuodami tempia roges su bepročiu poliarinin-
ku į ašigalį, katės ramiai snaudžia ant šiltos krosnies. 

Ir čia autorius norom nenorom iš kačių pasaulio privers-
tas persikelti į visiems mums suprantamesnį žmogiškąjį. Iš 
tikrųjų jie vienas nuo kito pernelyg nesiskiria, nes, pirma, 

mes esame pirmojo dalis, norime ar nenorime tai pripažin-
ti (čia galime išmintingai sapalioti apie panteizmą, daosiz-
mą, dzenbudizmą ar dar kokį -izmą); antra, lygindami su 
anuo, gyvūniškuoju, pasauliu, save iškeliame kaip aukš-
tesnio išsivystymo padarus, imdami patys save etalonu*. 

Bet grįžkime prie kačių muzikalumo ir judesių grakš-
tumo. Pastarosios savybės tikrai niekas negali nuginčyti, 
o pirmąją turbūt geriausiai vertina pačios katės ir jų šei-
mininkai. Rašydamas šį tekstą ar piešdamas komiksus su 
susižavėjusiomis kačių kniaukimu pelėmis, gyvai matau 
tokią sceną: giliu krūtininiu balsu dainuojančią dainininkę 
apsupusios strykčiojančios, užpakaliukus bekraipančios 
panelytės. Tą patį matau per krepšinio kėlinių pertraukė-
les aikštelėse, populiarių, į šmaikštumą pretenduojančių 
ar labai labai (!) dvasingų pokalbių laidose. Kartais stebiu 
netgi klausydamasis politinių ar vadinamųjų gyvenimiš-
kųjų aktualijų aptarimų metu. Šie pokalbiai vadinami dis-
kusijomis, nors jomis net nekvepia. Dalyvius vienija tik 
beviltiškai geros akys ir labai mieli veidai. Beveik kaip 
reklaminiuose klipuose apie rankelėmis susikibusius se-
nolius ar džiaugsmu trykštančius vaikučius, kurie kartu 
su taip pat mielais tėveliais tikina, kad įsigyta indaplovė 
išvaduos iš varginančio (!) indų plovimo ir šeimoje sukurs 
visišką arkadiją. 

Nenorėdamas būti suprastas kaip beviltiškas mizantro-
pas (o toks esu), sakau, kad nėra taip viskas blogai – įtiki-
namai daromi dalykai įtikina, bet jie retoki. Grįžtant prie 
kačių pasaulio, mano minėtai antrajai nepatenkintųjų gru-
pei, savaime aišku, be ginčų priskirsime šunis. Tik viskuo 
nusivylęs, persenęs gali leistis savo nutriušusiu kailiu lai-
pioti praeiviams vabalams ar kaip šuo Džeris visą dėmesį 
sutelkti į plėšomą šokoladinio batonėlio pakuotę. Taip ar 
panašiai ir žmonės elgiasi.

Ir čia dedu tašką!

– KoSTAS PoŠKUS –

* Labai liūdna, bet mūsų centristinį suvokimą griauna 
akimi nematomi padarai, kurių net padarais negalima 
vadinti, – įvairiausios bacilos, bakterijos, virusai, kurie 
gyvena ir tvarkosi visiškai nepaisydami mūsų valios ir 
norų.

Kostas Poškus. Primadona. 2020

Balandėliai
Legenda	mini,	kad	balandėliais	karius	prieš	mūšį	

prie	Marienburgo	maitinęs	Kazimieras	Jogailaitis	per	
Trylikos	metų	karą	(1454–1466	m.).	Tai	padėję	jiems	

pasiekti	pergalę.	

Rimvydas Laužikas, „Istorinė Lietuvos virtuvė“ (2014)

Negrynumas, nesimetrija vaikystėje man atrodė kilę iš 
blogio. Dabar svarstyčiau, kad vaikas instinktyviai ieško 
pusiausvyros ir aiškių struktūrų, į kurias galėtų įsitverti, 
nes kitaip jaučiasi nesaugus. Kai kada ši savybė išlieka ir 
suaugus – kaip tam tikras vaikiškumas, saugumo ir priklau-
symo poreikis. Nuo pat pradžių kūdikis įsitveria į daugmaž 
simetriško motinos veido atvaizdą. Ne kiekvienas noriai iš 
šio vaikystės reginio išauga. Harmonijos vaizdinys išlieka 
tarsi sustingęs namų ir saugiausio ryšio paveikslas, o tėkmė 
ir permainos, susipriešinimai, pavojai, kovos lieka už sau-
gios zonos ribų. 

Gali būti, kad simetrija į mano saugumo sąvoką atėjo 
per aukštaitiškas lygumas. Jose simetrija reiškia stabilumą. 
Visai kitaip būtų nutikę, jei būčiau gimusi kalnų trobelėje – 
ten, kur sienos nėra vienodos, kur grindų horizontalumą 
išlaikyti įmanoma tik nesimetriškais būdais. Apie tokius 
buvimo būdus sužinojau gerokai vėliau – jie ilgai nesujau-
kė mano tyro įsivaizdavimo apie simetrišką grožį.

Pamenu, kaip mama pasiuvo man raudoną kartūninę 
suknelę su baltomis tulpelėmis. Man patiko baltai apve-
džiotos rankovės ir apykaklė, iš esmės patiko ir raukinių 

juostos, tačiau jos, mano akimis, turėjo vieną svarbų trū-
kumą – buvo prisiūtos ne horizontaliai, ne vertikaliai, ne 
simetriškai, o įstrižai. Tai visą suknelę nubloškė sunkiai 
pakenčiamų daiktų kategorijon. 

Panašiai galėčiau pasakyti apie balandėlius. Jie buvo tik 
pakenčiamas valgis, kurio esmė, kaip man rodėsi, buvo 
negrynumas ir nesimetriškumas. Nors mano bobutė buvo 
tikra balandėlių meistrė ir tuo didžiavosi. Jai kėlė pasi-
didžiavimą į kopūsto lapus suvyniotos nedidukės mėsos 
ir ryžių mišinio porcijėlės, kurias ji pramaišiui su bulvė-
mis ir morkomis sudėdavo į didelį aliumininį puodą. Ši 
ištroškinta architektūra turėjo savo vidinius dėsnius. Apa-
tiniai šių klodų sluoksniai ant mūsų stalo patekdavo gal 
tik trečią dieną. Bobutė neslėpdavo džiaugsmo viso savo 
kūrinio skalsumu. Kol neturėjo šaldytuvo, puodas būda-
vo nešamas į malkinę ir dedamas ant plūktų grindų arba 
paliekamas rūsyje. Senolė beveik visada su savivertę de-
monstruojančia intonacija sakydavo, kad taip laikomi ba-
landėliai „kuo toliau, tuo skanesni“. Kartodavo šią frazę 
daugybę kartų – tarsi norėdama įtikinti mus ar užtvirtinti 
savo pačios įsitikinimą. Nenuostabu – jos žodžiai virsdavo 
kūnu, tiksliau, jos įkalbėtu skoniu. 

Kai daugiau kaip po keturių dešimtmečių panašią dogmą 
apie balandėlių skonio pokyčius – tiesa, rusiškai – paskel-
bė kitas balandėlių meistras – kaimynas Tadekas, man 
nebeliko nieko, kaip tik patikėti, kad būtent taip ir yra: 
kuo ilgiau laikomi, tuo skanesni. Balandėlių skonį galu-
tinai suformavo kelis sykius skirtingomis aplinkybėmis ir 

skirtingo mentaliteto bei tautybės žmonių išsakyti tekstai. 
Panašiais atvejais man sunku atsilaikyti, juolab kad po ke-
turių dešimtmečių balandėlių negrynumas, kaip ir kitoks 
negrynumas ar nesimetrija, rado vietą mano grožio ir gėrio 
sampratoje. Tiesiog reikėjo truputėlį palaukti, pagyventi, 
įsižiūrėti, įsiklausyti, nuvalgyti dantis, pačiai tapti nesime-
triškai (nes paaiškėjo, kad skirtingos žmogaus kūno pusės 
gali senti kiekviena sau, nesilaikydamos jokių simetrišku-
mo taisyklių), ir protas jau nebetroško, kad balandėliai jam 
pasirodytų trimis grynais pavidalais: kopūstais, ryžiais, 
mėsa – ir ne bet kokia, o nemalta. Malta mėsa, kuri man, 
vaikui, neatrodė gryna ir dėl to buvo priskirta blogiems, 
nesimpatiškiems, neskaniems, galbūt netgi sugadintiems 
dalykams, galiausiai tapo praeitimi, išblukusiu vaikystės 
prisiminimu.

Dabar gi net ir įstriži suknelės raukiniai man atrodo ne 
ką prastesni nei horizontalūs ar vertikalūs. Ir balandėlius 
vertinu kaip kultūros akciją, nors malta mėsa man iki dabar 
neatrodo gėrio pavidalas. Kažin kam prireikė tas keistas 
į kopūstą įvyniotas porcijytes pavadinti švelniu paukš-
čių vardu? Ar kopūsto lapai ir malta mėsa tokie panašūs 
į paukščių kūną ir plunksnų dangą? Gal šitaip bandyta 
sušvelninti ar aprengti pabaisiškas skerdimo ir mėsmalės 
akcijas?

– SARA PoISSoN –


