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T. S. Eliotas dirbo banke, W. Stevensas ir F. Kafka - draudimo bendrovėse

Nė vienas personažas neieško autoriaus

Šis rašinėlis galėtų vadintis ir „Basa profesorė“

RYŪNOSUKE AKUTAGAWA
Japonų apsakymo tėvu vadinamo Ryūnosukės Akutaga-

wos (1892–1927) „Nosis“ – chrestomatinis tekstas Japonijo-
je. Rašytojas remiasi istorija, pirmąkart pasirodžiusia Heian 
laikotarpiu (VIII–XII a.) nežinomo autoriaus tekstų apie 
budizmą antologijoje „Praėjusių laikų pasakojimų rinkinys“ 
(Konjaku monogatari-shuu). Tačiau Akutagawos kūrinio vei-
kėjai charakteriais ir psichologija primena modernius XX a. 
žmones. 

Autoriaus trumposios prozos knygą netrukus ketina išleis-
ti Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Vertėja

Kōtarō Migishi. Drugeliai virš debesų. 1934

Apie vyresniojo vienuolio Dzenčio nosį žinojo visi Ikeno 
miestelio gyventojai. Ji buvo penkių ar šešių sun1 ilgumo ir 
ne tik dengė viršutinę lūpą, bet ir siekė pasmakrę. Ji buvo 
stora nuo tarpuakio iki pat galiuko. Tarsi vidury veido ka-
baluojanti dešra. 

Į šeštą dešimtį įžengęs dabar jau aukšto rango vienuolis 
slapčia kankinosi dėl savo nosies dar nuo tada, kai buvo 
priimtas į vienuolyną novicijumi. Žinoma, jis dėjosi, kad 
jam tai nekelia ypatingo susirūpinimo. Ir ne tik dėl to, kad 
vienuoliui dera siekti Tyrosios žemės, o ne kamuotis dėl 
savo išvaizdos. Greičiau dėl nenoro, kad aplinkiniai suži-
notų apie jo graužatį. Labiausiai jis sunerimdavo, kai kas-
dieniuose pokalbiuose būdavo atsitiktinai ištariamas žodis 
„nosis“.

Vienuolis gėdijosi savo nosies dėl dviejų priežasčių. Pir-
ma, turėti tokią ilgą nosį buvo išties nepatogu. Net ir valgant 
jam reikėjo pagalbos. Jei mėgindavo valgyti savarankiškai, 
nosies galiukas atsidurdavo jo metaliniame dubenėlyje. To-
dėl jam valgant vienas mokinių turėdavo sėdėti priešais ir 
laikyti pakėlęs tą nosį vieno sun platumo ir poros šiaku2 
ilgumo lentele. Bet toks valgymo būdas nebuvo parankus 
nei nosį laikančiam mokiniui, nei pačiam vienuoliui. Kar-
tą vietoj mokinio nosį laikęs berniukas patarnautojas nu-
sičiaudėjo, jam sudrebėjo rankos, ir nosis pliumptelėjo į 
viralą – šurmulys dėl to nutikimo pasiekė net Kiotą. Tačiau 
tai nebuvo pagrindinė priežastis, dėl kurios nosis vienuoliui 
kėlė tokią kančią. Labiausiai vienuolis kentė dėl to, kad no-
sis žeidė jo savigarbą. 

Ikeno gyventojai sakydavo, kad visa laimė, jog Dzenčis 
pasirinko vienuolio kelią. Girdi, su tokia nosimi jam ne-
būtų pavykę rasti žmonos. Buvo netgi tikinančių, kad tai 
dėl savo nosies jis atsisakė pasaulietiško gyvenimo. Tačiau 
Dzenčis manė, kad tapus vienuoliu keblumų dėl nosies jam 
nė kiek nesumažėjo. Jo savigarba buvo per daug jautri, kad 
priklausytų nuo tokio praktinio rezultato kaip vedybos. Jis 
nusprendė ieškoti ir aktyvių, ir pasyvių būdų savo pažeistai 
savigarbai susigrąžinti. 

Pirmiausia jis nutarė pamėginti sudaryti įspūdį, kad jo 
nosis nėra tokia jau ilga. Būdamas vienas jis iš visų pu-
sių uoliai apžiūrinėdavo savo atvaizdą veidrodyje. Kai to 
nepakako, bandė įvairias pozas: rymodavo parėmęs ranka 
skruostą, pirštais liesdavo smakrą, atkakliai spoksodamas 
į veidrodį. Bet nosis nė karto jam nepasirodė pakankamai 
trumpa. Kartais taip bevargstant ji net imdavo atrodyti dar 
ilgesnė. Vienuolis nusivylęs atsidusdavo, įdėdavo veidrodį 
atgal į dėžutę ir nenoromis sėsdavo prie maldų stalelio dar-
kart skaityti deivės Kanon3 sūtros.

Be to, jis nesiliaudamas domėjosi aplinkinių nosimis. 
Ikeno šventykloje dažnai vykdavo paskaitos apie budizmą 
ir labdaringi renginiai. Ten netrūko kambarių apsistoti, o 
prausykloje kasdien buvo kaitinamas vanduo. Visur kirbėte 
kirbėjo vienuolių. Dzenčis kantriai dairėsi į jų veidus. Jei 
būtų radęs bent vieną žmogų su panašia į savo nosimi, jam 
būtų palengvėję. Jis nekreipė dėmesio nei į jų tamsmėly-
nius nekrakmolyto audinio apdarus, nei į lengvus baltus va-
sarinius kimono. Nėra nė ką kalbėti apie oranžines kepures 
ir pilkus vienuolių drabužius, prie kurių jau buvo pripratęs 
ir kurie jam buvę nebuvę. Jam rūpėjo ne žmonės, o nosys. 
Bet nors jam ir tekdavo matyti kumpų nosių, tokios kaip jo 
paties nepasitaikė nė sykio. Kaskart, kai toks jo dairymasis 
ir vėl baigdavosi nesėkme, jam darėsi vis nesmagiau. Šne-
kėdamas jis nejučiom suimdavo karantį savo nosies galiu-
ką, o paskui nurausdavo kaip koks vaikigalis. 

Taip pat jis mėgindavo bent kiek save paguosti ieškoda-
mas veikėjų su panašia į savo nosimi budistiniuose ir pa-
saulietiniuose tekstuose. Bet niekur nebuvo paminėta, kad 
Mokurenas ar Šarihocas būtų buvę ilganosiai. Ir Riūdžiu, ir 
Memiõ4 nosys buvo kaip visų žmonių. Kartą per pokalbį 
apie Kiniją išgirdęs, kad Šu Hano karalystės valdovas Riū 
Bi5 turėjo ilgas ausis, galvojo, kiek pasitikėjimo savimi jam 
būtų suteikę, jei tai būtų buvusi nosis. 

Be abejo, Dzenčis ne tik naudojosi tokiais pasyviais me-
todais, bet ir išmėgino aktyvius nosies trumpinimo būdus. 
Ir čia jis išbandė viską, kas įmanoma. Gėrė ilgavaisio gūbro 
nuovirą. Tepė nosį pelių šlapimu. Tačiau kad ir ką darė, jo 

penkių ar šešių sun ilgumo nosis ir toliau kabalavo dengda-
ma jam burną. 

Bet vieną rudenį jis pasiuntė mokinį į Kiotą su reika-
lais, ir mokinys ta proga iš pažįstamo gydytojo sužinojo, 
kaip galima patrumpinti ilgą nosį. Tas iš Kinijos atke-
liavęs gydytojas dabar ėjo aukštas pareigas Čiorakudžio 
šventykloje. 

Vienuolis, kaip visada, dėjosi, kad nosis jam visai nerūpi, 
ir iš pradžių nesisiūlė išbandyti to metodo. Tačiau kartais 
jis lyg tarp kitko paminėdavo, esą jį graužia sąžinė dėl to, 
kad valgydamas kaskart turi varginti mokinį. Žinoma, slap-
čiomis jis laukė, kad mokinys imtų jį įkalbinėti. Mokinys 
puikiai permanė šį sumanymą. Tačiau dėl to jis jautė ne tiek 
priešiškumą, kiek dar didesnę užuojautą savo mokytojui. 
Kaip Dzenčis ir tikėjosi, mokinys karštai jį ragino pamė-
ginti. Ir, žinoma, galiausiai vienuolis leidosi perkalbamas. 

O metodo būta labai paprasto: nosį reikia virti vandeny, o 
paskui mindyti kojomis. 

Karšto vandens kasdien buvo prikaičiama vienuolyno 
prausykloje. Mokinys pasėmė ir atnešė vandens plačiaan-
giame metaliniame arbatinyje – tokio karšto, kad neįma-
noma nė piršto įkišti. Bet įmerkus nosį į tą indą būtų kilęs 
pavojus garais nusideginti veidą. Tad jie nusprendė išpjauti 
skylę mediniame padėkle, uždengti juo arbatinį ir pro tą 
skylę merkti nosį į karštą vandenį. Įmerkus į vandenį tik no-
sį, nebuvo justi jokio karščio. Po kurio laiko mokinys tarė:

Nosis
– Jau gana virti. 
Vienuolis karčiai šyptelėjo. Jis pagalvojo, kad klausyda-

masis tų žodžių niekas neįtartų, jog kalbama apie nosį. Šu-
tinama nosis niežėjo it sugelta blusų. 

Kai vienuolis ištraukė nosį iš skylės, mokinys ėmė ją dar 
garuojančią mindyti. Dzenčis, atsigulęs ir ištiesęs nosį ant 
lentinių grindų, žiūrėjo, kaip jam prieš akis kilojasi mokinio 
kojos. Kartkartėm mokinys lyg apgailestaudamas žvilgčio-
jo žemyn į pliką mokytojo galvą ir klausė:

– Kaži ar skauda… Gydytojas sakė, kad mindžioti reikia 
kruopščiai. O gal neskauda?

Vienuolis norėjo papurtyti galvą ir taip parodyti, kad 
neskauda. Bet, mokiniui mindant nosį, negalėjo pajudinti 
kaklo. Tad žvelgdamas aukštyn į suskeldėjusius mokinio 
kulnus piktu balsu atsakė:

– Neskauda.
Iš tikrųjų jam tebeniežėjo nosį, tad mindymas kėlė ne 

skausmą, o greičiau malonumą. 
Kurį laiką pamindžiojus, iš nosies ėmė sunktis kažkas 

panašaus į sorų kruopas. Nosis ėmė panėšėti į nupeštą ir 
apskrudintą paukščiuką. Tai išvydęs, mokinys liovėsi min-
džiojęs ir tarsi sau pačiam tarė:

– Gydytojas liepė ištraukioti šituos pincetu.
Dzenčis tarsi nepatenkintas išpūtė skruostus, bet tylomis 

leido mokiniui darbuotis. Jis puikiai suprato, kad mokinys 
daro jam paslaugą. Bet ir tai suvokiant jam buvo nemalonu, 
kad su jo nosimi elgiamasi it su kokiu daiktu. Nutaisęs tokią 
miną, kokią prieš operaciją nutaiso gydytoju nepasitikintis 
pacientas, jis stebėjo, kaip mokinys pincetu rankioja rieba-
lus iš nosies porų. Riebalai panėšėjo į plunksnų stiebus ir 
driekėsi gal keturių bu6 ilgumo siūlais. 

Baigęs šią užduotį mokinys su palengvėjimu tarė:
– Dabar reikia dar kartą virti.
Vienuolis raukėsi, bet nesipriešino.
Kai jiedu apžiūrėjo dar kartą apvirintą nosį, ta iš tiesų 

buvo trumpesnė. Ji beveik nesiskyrė nuo įprastinių kumpų 
nosių. Glostydamas sutrumpėjusią nosį Dzenčis droviai ir 
baugščiai pažvelgė į mokinio jam ištiestą veidrodį. 

Jo nosis – ta pasmakrę siekusi nosis – dabar buvo neį-
tikėtinai susitraukusi ir kukliai baigėsi ties viršutine lūpa. 
Vietomis ji buvo raudonai išberta – tikriausiai nuo min-
džiojimo. Dabar jau tikrai niekas nebesijuoks. Vienuolio 
atspindys veidrodyje žiūrėjo į veidrodį laikantį vienuolį ir 
su pasitenkinimu mirksėjo. 

Bet tądien vienuolis iki pat vakaro nerimavo, ar nosis vėl 
nepailgės. Ir giedodamas sūtras, ir valgydamas jis vis prisi-
taikydavo paliesti savo nosį. Nosis, kaip ir dera, tesiekė vir-
šutinę lūpą ir, atrodo, nesiruošė ištįsti. Kitą rytą jis pabudo 
anksti ir išsyk palietė sau nosį. Toji tebebuvo trumpa. Dzen-
čis jau daug metų nebuvo jautęs tokio džiugesio, turbūt nuo 
tada, kai sėkmingai perrašė Lotoso sūtrą.

Tačiau po poros dienų jis pastebėjo netikėtą dalyką. Kaž-
kokiu reikalu šventykloje apsilankęs samurajus stebeilijo į 
jo nosį taip, tarsi jam būtų dar juokingiau nei seniau, ir be-
veik su juo nesikalbėjo. Negana to, andai į viralą nosį įmer-
kęs berniukas, prasilenkdamas su Dzenčiu lauke, kreipė 
žvilgsnį žemyn ir stengėsi užgniaužti juoką, bet galiausiai 
neištvėręs prunkštelėjo. O žemo rango vienuoliai paklus-
niai klausėsi jo nurodymų tol, kol jis į juos žiūrėdavo, bet 
vos jam nusisukus bemat imdavo kikenti. 

Nukelta į p. 7 ►

1 Sun – Rytų Azijos tradicinis ilgio matavimo vienetas, apie 
3 cm. (Visos pastabos – vertėjos.) 
2 Šiaku (shaku) – Rytų Azijos tradicinis ilgio matavimo 
vienetas, apie 30 cm.  
3 Kanon (Kannon) – gailestingumo dievybė. 
4 Maudgaljajanas (Mokuren), Šariputras (Sharihotsu) –  
Budos mokiniai; Nagardžuna (Ryuujyu), Ašvaghoša 
(Memyo) – budizmo filosofai. 
5 Liu Bei (Ryuu Bi) – II–III a. kinų imperatorius, Šu Hano 
karalystės įkūrėjas. 
6 Bu – dešimtoji sun dalis.
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Pastatykime Kasubos namą

Memorabilia

Atminties šuoliai ir Velykų šviesa
Tai nuo šiol bus man velykinė knyga. Atsiradusi per patį 

Didžiosios savaitės tirštumą ir šventumą. Ieškojau kelerius 
metus. „Pionierių vadovo knyga“, 1948 metai, Valstybinė 
pedagoginės literatūros leidykla Kaune. Sužinojau, kad bi-
bliofilinė retenybė, brangi. Išėjo vėliau dar bene du leidi-
mai. Bet man reikėjo šito viršelio, tvarkingo, nenušiurusio. 

Aišku, kolekcininkai ją vertina ne dėl turinio. Gal nedi-
delis tiražas. Arba po Kovo 11-osios buvo kokia akcija, ve-
žė ir metė į laužą kartu su kita tarybine makulatūra. Antai 
rusiškomis raidėmis, graždanka, spausdintos maldaknygės, 
kantičkos, elementoriai irgi baisi retenybė, nes Valančius 
buvo liepęs kunigams rinkti ir deginti kaip bedieviškus raš-
tus. Sovietmečio atributika, knygos, filmai, rodos, ateina į 
madą. Jaunoji karta pažiūri, pavarto ir nesupranta, kas ten 
blogo.   

Pritariu jiems. Bet man tos knygos trūko dėl kitų prie-
žasčių. Grąžinu sau savo vaikystės bibliotekėlę. Per visokį 
kraustymąsi išsisklaidė, dingo, buvo nurungta kitų, svarbes-
nių, knygų gausybės. Paskui vieną dieną aiktelėjau: žalia 
lietuviškų pasakų knyga, skaityta prieš keliasdešimt metų, 
mano rankose veikia tarytum laiko mašina. Kiekviena jos 
iliustracija, teksto išdėstymas, net šriftas buvo nukopijuota 
atmintyje visiems laikams. Atpažįstu veikėjų veidus ir dra-
bužius, gamtovaizdį, situacijas. Žinau, prisimenu kiekvieną 
mintį ir jausmą, sukilusį anuomet toje ar kitoje knygos vie-
toje. Ir taip vėliau su kiekviena vaikystės knyga.

Pinigų anais laikais trūko, tai ir tos bibliotekėlės, aišku, 
buvo menkos. Gaudavai knygą dovanų per gimtadienius ar 
Naujuosius metus. Mokykloje knygas dovanodavo už ge-
rą mokslą ar visuomeninę veiklą, sporto pasiekimus. Dar 
vadovėliai, „Genio“ žurnalas. Kelis senus, irgi gerai pažįs-
tamus numerius parsivežiau iš Amerikos, matyt, siųsdavo 
ten lituanistinėms mokykloms. Vieną vaikystės knygą ra-
dau Užupio kavinėje. Dabar daug kur šalia kavos yra len-
tynos su knygomis, tokia namų interjero imitacija. Kitas ir 
paskaitinėja. Žiūriu, pažįstamas viršelis. O viduje užrašas 
senelės ranka. Niekas nežinojo, kaip ir iš kur ta knygutė ten 
pateko. Užupyje gyveno keli klasės draugai, turbūt jiems 
buvau paskolinęs. Apsuko ratą ir sugrįžo.

Manytum, kad vaikystės sentimentai, prabėgusio laiko 
ilgesys. Bet gal ir kas daugiau. Pavyzdžiui, supratau, kodėl 
mergaitė, kurią įsimylėjau antroje klasėje, buvo ta, o ne ki-
ta. Surandu dabar jos atvaizdą knygoje „Arklys be galvos“. 
Būtų ir daugiau panašių atvejų. Arba viena ilga draugystė 

užsimezgė dėl to, kad tarp kažkokių iliustracijų buvau kaž-
kada seniai jau matęs būsimo draugo judesį ir veido išraiš-
ką. Visokie kilnūs karaliūnai, kovotojai už teisybę ir laisvę 
irgi, išlipę iš knygų, padarė savo darbą.   

Nežinia, kas būtų kitaip, jeigu tarp vaikystės knygų būtų 
buvę ir religinės literatūros, katalikiškų prieškario žurnalų, 
šventų paveikslų. Namie buvo tik viena ar dvi prosenelės 
maldaknygės didžiulėmis raidėmis, be piešinių, netgi be 
abrozdėlių, taigi vaikams neįdomios. Užtat gerai žinau, 
iš kur ateina neblėstanti meilė Vilniaus bažnyčioms. Tai 
nuotraukos iš didelio rudo Vilniaus albumo, ištyrinėtos iki 
smulkmenų. Buvo keista, kad bažnyčios tokios gražios, 
laikomos miesto pasididžiavimu, bet kai nueini pasižiūrėti, 
jų durys amžinai uždarytos, langai tamsūs. Magėjo žūtbūt 
patekti į vidų. Ir vieną dieną pavyko. 

O kaip „Pionierių vadovo knyga“? Pretekstas atgailauti 
už savo pionierišką vaikystę? Kad patiko stovyklauti, žaisti 
ir maudytis, mušti būgną, deklamuoti eilėraščius apie „di-
dį spalį“? Įdomu, kad atsimenu jausmus baltajam vilkui, 
Joneliui kvaileliui ir trims piemenėliams, o apie Leniną su 
Stalinu – tuščia. Neegzistavo jie nei gerai, nei blogai, nepai-
sant visų portretų ir citatų. Kai dabar vieną vakarą kantriai 
perverčiau „Pionierių vadovo knygą“, visus 472 puslapius, 
buvo nuostabu, kad tiek daug kitados sulindo į vaikišką 
galvelę. Nepraleista nieko. Kaip pasistatyti iš eglišakių 
palapinę, kaip dėti malkas į laužą, įkurti ugnį be degtukų, 
užkaisti puodą, išsidžiovinti šlapius batus, nešti susižeidusį 
draugą, surengti namų teatrą, žaisti karą, plaukti, skaityti 
daug knygų, būti romantiškam. Viskas pravertė ir gal toliau 
pravers. Kartu su citata iš Lenino: „Reikia svajoti.“ Lygiai 
to dabar moko ir popiežius Pranciškus. Beje, knyga pro-
pagandinė, pilna tarybinės ideologijos, tačiau nėra nė žo-
džio prieš Bažnyčią ir tikėjimą. 1948-ieji Lietuvoje buvo 
išskirtiniai bažnyčių uždarinėjimo metai. Kunigus siuntė į 
kalėjimą už katekizmo pamokas. Gal pionieriams iš tiesų 
galiojo sąžinės laisvė? 

Bet labiausiai patinka šios knygos viršelis. Laimingų 
pionierių būrys. Užuomina į palaikymą ir draugystę. Ant 
peties – draugo ranka. Dailios pionieriškos kasytės, mėly-
ni kaspinėliai. Saulėje įdegę kūnai. Trumpų kelnių niekada 
nemėgau, bet balti marškiniai – dieviškai gražu. 

Nors vis dar karantininis režimas ir mišios – kone po-
grindyje, per Velyknakčio pamaldas Bernardinuose penkio-
lika jaunų žmonių galėjo priimti krikštą. (Žinoma, kaukės, 
saugūs atstumai ir visa kita.) Bažnyčios prieblandoje švyti 
balti marškiniai. Paskui kažin kas iš buvusių arčiau kalbė-
jo, kad vienas vaikinas krikšto metu verkė ir verkė. Linkiu 
jam neužmiršti nei tos nakties, nei vandens, nei marškinių 
baltumo. 

Juk pirmieji velykiniai renginiai Jeruzalėje – tai prisimi-
nimų seansai. Atsistojo Petras ir sako: „Jėzų, kurį jūs nu-
kryžiavote, Dievas padarė Viešpačiu.“ Pauliaus laiške iš 
kalėjimo, jau visai prieš mirtį, patarimas jo jaunam moki-
niui: „Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų.“

Taip prisimindami Jėzų ir visa, kas buvo, ir gyvename 
toliau. Net per pandemijas. 

-js-

Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta aplinkos vizionie-
rės Aleksandros Kašubienės-Kasubos (1923–2019) paroda. 
Daugeliui humanitarų šios JAV išeivės pavardė žinoma 
iš korespondencijos su Algirdu Juliumi Greimu, 2008 m. 
„Baltų lankų“ išleistos atskira knyga ir ne vienam virtusios 
„dešimtmečio romanu“ (nors tai egodokumentika). 

Paradoksalu, bet Lietuvoje Aleksandros Kasubos (taip 
pasirašinėjo JAV) kūryba vis dar menkai žinoma. Bent jau 
tikrai ne taip gerai kaip jos vyro Vytauto Kašubos, kurio Ge-
dimino paminklas Vilniuje reprezentuoja vieną svarbiausių 
šalies erdvių. Apžiūri parodą ir suvoki: kaip dažnai nutin-
ka, vyrai, girdami vienas kitą ir dalindamiesi premijomis, 
neapsižiūrėjo, kad greta esama genialios moters. Kadrai 
iš Jono Meko filmų išsaugojo abiejų sutuoktinių jaunystės 
akimirkas. 

A. Kasubos kūrybai nuo pat pradžių būdingas sapno mo-
tyvas (jį įprasmina gulinti žmogaus figūra) – piešiniuose, 
keramikoje. Net kalbėdama apie architektūrą jį naudoja – 
pasakoja, kad sapnuoja, kaip ritasi grindimis, norėdama oda 
pajusti pastatą. Vaivorykštės spektras (kiekvienai spalvai 
jos įspūdinguose interjeruose suteikiama reikšmė), plasti-

nės formos, ovalai, suapvalinti kampai – panašias vizijas 
esu mačiusi nebent 2009 m. į Vilnių atvežtame luminari-
ume. Neįtikėtina socialinių ir fizinių burbulų pranašystė – 
„Globalus kaimas (Geodezinis kaimas)“ (1971). Mozaikos 
iš trinkelių, plytų, keraminių kvadračiukų – sienų paviršiai, 
namų „oda“, jei antropomorfizuotume ir namus. 

1989 m. vasario 11 d. A. Kasuba A. J. Greimui rašė: 
„Savo darbo rezultatų nevertinu – pasaulis ir taip jau per-
krautas nereikalingais daiktais, ir tą krūvą didinti nesinori.“ 
Ekologiškas požiūris, bet, deja, perdėtai kuklus – gal dėl 
to tėvynėje ir neturime jokių realizuotų A. Kasubos pro-
jektų. Vienoje JAV televizijos laidoje žurnalistė architektės 
klausia: „Galite neatsakyti, jei nenorite, bet ar nesunku jūsų 
profesijoje moteriai?“ Architektė atsako išmintingai: „[...] 
kažkaip sugebu juos įtikinti, kad žinau šį bei tą, ko jie neži-
no.“ Ten pat ji kalba apie holokausto patirtį, vokiečių oku-
paciją Lietuvoje ir kaip tai paveikė jos pasaulio suvokimą. 
Parodą gražiai papildo Emilijos Škarnulytės instaliacija 
A. Kasubos motyvais – po salę daug bėgiojančių ir šešėlių 
teatrą stebinčių vaikų.

Kaip būtų gera vietoj menkaverčių paminklų pastatyti 
nors vieną Aleksandros Kasubos pastatą! Pvz., Lukiškių 
aikštėje.

●

Pažiūrėjau dešimt „Kino pavasario“ filmų. Nelabai norisi 
apie juos rašyti, juk apie kiną šiandien nuomonę turi bet kas 
ir itin mėgsta ją reikšti. Tam nereikia jokio ypatingo mok-
slo, pakanka „Google“ ir „Facebook“. Tikiuosi, bent kas 
dešimtas festivalio vartotojas supranta, kad ne tai, kas sudir-
gina jusles ar banalias visuotines emocijas, yra geras kinas. 
Kino kalbos esama filmuose „Blogio nėra“ (rež. Moham-
mad Rasoulof, Vokietija, Čekija, Iranas, 2020), „Obuoliai“ 
(rež. Christos Nikou, Graikija, Lenkija, Slovėnija, 2020), 
„Sniego daugiau nebus“ (rež. Małgorzata Szumowska, 
Michał Englert, Lenkija, Vokietija, 2020). Pastarajame 
neveikia saldi Andrejaus Tarkovskio citata su stumdoma 
stikline, bet Černobylio kontekstas veikia – turtingųjų tra-

pumui paryškinti. „Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas 
porno“ (rež. Radu Jude, Rumunija, Liuksemburgas, Čekija, 
Kroatija, 2021) – konceptuali mūsų jau pamilto rumunų 
režisieriaus visuomenės satyra. Kažkur esu girdėjusi pomir-
tinio gyvenimo lyginimą su kinu – tad jeigu jis bus, tebūnie 
rumuniškas, atpažįstamo mentaliteto. Distopiška ir „Nauja 
tvarka“ (rež. Michel Franco, Meksika, Prancūzija, 2020), 
o „Quo vadis, Aida“ (rež. Jasmila Žbanić, Bosnija ir Her-
cegovina, Austrija, Rumunija, Nyderlandai, Vokietija, Len-
kija, Prancūzija, Norvegija, Turkija, 2020) sukrečia, kai 
kine nebesukrečia jau beveik niekas. Srebrenicos įvykiai 
nutolę nuo mūsų erdvėje ir laike, bet žiūrint filmą pasidaro 
akivaizdu, kaip atrodo visuomenės be Stambulo konvenci-
jos. Moterys ten ne visai žmonės, todėl žudomi tik vyrai. 
Androcidas mūsuose irgi dar tyrinėtina tema.

Trumpametražė „Bella“ (rež. Thelyia Petraki, Graikija, 
2020) – apie netikrovišką, įsikalbėtą meilę, kaip atsisakymą 
gyventi realybėje. „Barbarų belaukiant“ (rež. Ciro Guer-
ra, Italija, Jungtinės Valstijos, 2019) – šiek tiek kostiumi-
nis, bet juk J. M. Coetzee scenarijus. Toks pat iščiustytas ir 
„Berlynas. Aleksandrijos aikštė“ (rež. Burhan Qurbani, 
Vokietija, Nyderlandai, 2020) – vokiškai tvarkingas pasa-
kojimas, tikslios vintažo detalės, bet savitikslė egzaltacija ir 
kažkur pasprukusi duendė. Išgirtasis dokumentinis „Tapy-
toja ir vagis“ (rež. Benjamin Ree, Norvegija, 2020) patiko 
tik ligi epizodo, kai atrandamas pavogtas paveikslas. Paskui 
kompozicija tampa tokia pat taisyklinga kaip ir Barboros 
Kysilkovos tapyba. Moralėlis „menas gydo“ galioja ne 
visiems. Bepigu juo gydyti Norvegijoje, kur kalėjimas pri-
mena privačią priklausomybių terapiją, o savidestruktyvus 
recidyvistas įperka vis naujus meno kūrinius, automobilius 
ir motociklus. Nesakau, kad pavydžiu, bet kontrastas glumi-
na – jį „gydanti“ imigrantė tapytoja neturi kuo susimokėti 
už studijos nuomą. Tačiau tai ir jos anamnezė.

– GIEDRė KAzLAUSKAITė –

Aleksandra Kasuba. Globalus kaimas (Geodezinis kaimas). 1971
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Vis glaudesnė sąjunga? (6)
Dažnai sakoma, kad ES institucijų ansamblis kaip poli-

tinė struktūra yra sui generis1, kad šį darinį lengviau api-
brėžti negatyviai nei pozityviai. Akivaizdu, kad tai nėra 
parlamentinė demokratija, nes čia nėra skirties tarp valdan-
čiosios daugumos ir opozicijos, vyriausybę siekiančių for-
muoti partijų konkurencijos bei atskaitomybės rinkėjams. 
Čia nesama nei atskirtų vykdomosios ir įstatymų leidžia-
mosios valdžių, kaip Amerikoje, nei jungties tarp jų, kaip 
Britanijoje ar žemyninėje Europoje, kur vykdomąją valdžią 
įgalina išrinkta įstatymų leidžiamoji valdžia, kuriai pirmoji 
lieka atskaitinga. Veikiau jau atvirkščiai: nerenkama vykdo-
moji valdžia čia monopolizavusi įstatymų leidimo iniciaty-
vą, o teisminė valdžia, pati sau suteikusi nepriklausomybę 
nuo bet kokio konstitucinio audito ar kontrolės, priima ver-
diktus, kurių beveik nebeįmanoma pakoreguoti, nepaisant 
net ir jų atitikties ar neatitikties sutartims, kuriomis jie no-
minaliai remiasi. Pagrindinė Sąjungos procedūrų taisyklė, 
nesvarbu, kas joms vadovauja – teisėjai, bankininkai, biu-
rokratai, deputatai ar ministrai pirmininkai, yra slaptumas 
(kai tik jis įmanomas), o jų rezultatas – vienbalsiškumas.

Pasak Giandomenico Majonės, įžvalgiausio tarp liberalių 
jos kritikų, pasaulyje, kuriame egzistuoja Sąjunga, „demo-
kratinės politikos kalba suprantama sunkiai“. Jis pažymi, 
kad tokia santvarka šiuolaikinėje konstitucinėje istorijoje 
unikali, nes „jos modelis – ne Atėnai, o Sparta, kur piliečių 
susirinkimas balsavimu priimdavo arba atmesdavo Seniū-
nų Tarybos pasiūlymus, bet pats įstatymų projektų siūlyti 
negalėjo“. Sąjungos elito politinė kultūra primena europie-
tiškąją restauraciją ir jos įpėdinius prieš XIX a. įvykdytas 
balsavimo teisės reformas, „laikus, kai politika iš esmės 
buvo laikoma ministrų kabinetų, diplomatų ir aukščiausio 
rango biurokratų monopoliu“. Protinis ir institucinis senojo 
režimo Europos habitus2 tebegyvuoja „neva postmoder-
nioje ES valdysenos sistemoje“. Trumpai tariant, Sąjungos 
santvarka yra oligarchija.

Istorijoje pasikaustę skaitytojai galėtų atsakyti: taip, bet 
restauracija Europai atnešė keturiasdešimt metų, o atlaidžiau 
žiūrint – ir visą amžių taikos. Argi Europos integracijai, kad 
ir kokia nedemokratiška būtų jos struktūra, jau tris ketvir-
čius amžiaus nepavyksta išlaikyti būtent taikos, ypač turint 
omenyje brolžudiškus 1914 ir 1939 m. karus? Tikriausiai 
joks kitas teiginys nėra taip atkakliai kartojamas oficialiuose 
ES tikėjimo išpažinimuose, kaip šis, o judėjimai, drįstan-
tys kvestionuoti Sąjungą, dažnai būna smerkiami kaip bū-
simų karų užkrato nešiotojai. Tiesą sakant, pavojui, kad 
po 1945 m. atsinaujins kariniai veiksmai tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos ar bet kurių kitų dviejų Vakarų Europos šalių, 
kelią užkirto Šaltasis karas, visą šį regioną pavertęs Ameri-
kos protektoratu. Karinius konfliktus istorijos kapinynuose 
saugiai užmigdė NATO, o ne Europos ekonominė bendrija. 
Kaip kadaise kandžiai pakomentavo Albertas Hirschma-
nas3: „Su savo plačiai išreklamuota misija užtikrinti, kad ne-
bevyktų karai tarp didžiųjų Vakarų Europos šalių, Europos 
Bendrija šiek tiek pavėlavo į istorijos traukinį.“ Sąjunga bu-
vo veikiau ne Pax Americana motina, o išlaikytinė ir pirmąjį 
Europos taikdarės išbandymą patyrė jau po Šaltojo karo. Jos 
nesėkmė buvo stulbinanti – karo Balkanuose ne tik nebuvo 
išvengta, jis dar buvo ir pakurstytas: Vokietija parėmė Slo-
vėnijos atsiskyrimą nuo Jugoslavijos, po jo ir buvo paleisti 
pirmieji ilgamečių pragaištingų karų šūviai, o ES, įtraukta 
į Helmuto Kohlio pradėtas intrigas, pasirodė negebanti jų 
nei sustabdyti, nei suvaldyti. Galiausiai ir vėl Vašingtonas, o 
ne Briuselis sprendė regiono likimą. Net ir didysis istorinis 
pasiekimas, Sąjungos plėtra į Rytus, priimant buvusias Var-
šuvos pakto organizacijos nares, sekė JAV pėdsakais – Rytų 
Europos šalys pirma įstojo į NATO, o tik tada į ES.

Dar vienas point d’honneur4 Sąjungos viešųjų ryšių arse-
nale – žmogaus teisės. Europos Taryba, kuriai priklauso ir 
dvidešimt ne ES narių, įskaitant Rusiją, Turkiją, Gruziją ir 
Azerbaidžaną, Žmogaus teisių konvenciją paskelbė ir teis-
mą jos nuostatams ginti įsteigė dar 1953 m. – kad ir kaip 
norėtų pasisavinti ET vėliavą, ES šiuos nuostatus iš esmės 
tik pakartojo savo 2000 m. Pagrindinių teisių chartijoje. 
Kaip visada, teisių paskelbimas nereiškia jų užtikrinimo. 
Policijos smurtas ES iš tikrųjų toli gražu ne toks įprastas 
kaip JAV, kurių kalėjimuose, be to, kur kas daugiau kali-
nių sėdi kur kas prastesnėmis sąlygomis. Tačiau tai vargiai 
galima laikyti išskirtiniu ES pasiekimu – panašiai yra ir 
Kanadoje bei Vakarų Europos šalyse, nepriklausančiose 
Sąjungai. Be to, Amerikai paprašius pagalbos tardant savo 
kalinius, ES narės sutiko prisidėti prie nelegalių grobimų 
ir pasirūpino, kad Sąjungos teritorijoje atsirastų kankinimo 
kamerų – šiuos įkalčius Europos Tarybai pateikė ir pasmer-
kė prokuroras iš Šveicarijos, bet ES nepajudino nė piršto, 
kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn. Kai Chartiją 
pažeidžia vyriausybės, kurių ES nemėgsta, Sąjunga grasina 
sankcijomis, kaip dabar Vengrijai ir Lenkijai. Kai nusikals-
ta vyriausybės, su kuriomis norisi palaikyti šiltus santykius, 
ES į tai pažiūri pro pirštus arba ieško būdų pažeidimus pa-
teisinti, net kai pastarieji kur kas sunkesni – pvz., ilgalaikė 

karinė Sąjungos teritorijos okupacija ir etniniai valymai 
Šiaurės Kipre; arba, tuo labiau, įvykiai Izraelyje, kurį anks-
tyvaisiais savo gyvavimo laikais Bendrija kvietė apsvars-
tyti prisijungimo galimybę, o neseniai pirmasis Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams pavadino „gar-
bės nariu“. Kai kalba pasisuka apie pabėgėlius, Europos 
nežmoniškumo įrodymai Egėjo jūroje ir Libijoje yra aki-
vaizdūs. Migracija jau yra didžiąja dalimi tapusi saugumo 
politikos klausimu.

Kitas svarbus terminas ES žodyne, „solidarumas“, nu-
rodo į du jos įvaizdžio bruožus. Pirmasis – struktūriniai ir 
sanglaudos fondai, sudarantys 30 proc. Komisijos biudžeto 
ir paskirstomi transporto, aplinkosaugos ir kitiems projek-
tams skurdesnėse Sąjungos šalyse ir regionuose. Nors jų 
lėšos ne visuomet panaudojamos tinkamai, šie fondai at-
lieka tikrą perskirstomąją funkciją ir istoriškai yra daug 
prisidėję prie didžiausių gavėjų – Ispanijos, Graikijos, Por-
tugalijos ir Airijos – raidos. Dar masyvesnė yra Bendroji 
žemės ūkio politika, paskirstanti virš 40 proc. biudžeto; ji 
veikia regresyviai – didysis pinigų kapšas atitenka turtin-
giausiems ūkininkams, dažniausiai įsikūrusiems Prancū-
zijoje, nors riebiausias laimės paukštes sugebėję pagriebti 
Britanijos žemvaldžiai milijonieriai. Sudėjus kartu, abiejų 
išmokų rūšių poveikis lygybei tikriausiai būtų neutralus, 
o gal ir neigiamas. Antroji „solidarumo“ reikšmė nurodo į 
Europos „socialinę politiką“ – plačiai apibrėžiamą kaip tei-
sinės priemonės, skirtos apsaugoti darbuotojus ir jų šeimas 
bei nepasiturinčiuosius apskritai nuo rinkos užgaidų. Wolf-
gangas Streeckas yra atsekęs šių priemonių raidą nuo 7-ojo 
dešimtmečio iki šių dienų. Pirmaisiais bandymais norėta 
pakoreguoti kapitalo ir darbo jėgos santykį, skatinant „pra-
moninę kodeterminaciją“, t. y. suteikiant darbuotojams ir 
jų atstovams galimybę dalyvauti įmonių valdybose; verslas 
tam priešinosi. Vredelingo direktyva, turėjusi suteikti šioms 
viltims realią formą, buvo apleista po Suvestinio Europos 
akto priėmimo, o į pirmą planą iškilo darbų saugos bei ly-
gių galimybių klausimai.

Delors’o reikalavimu, išreiškiant Socialinės Europos 
poreikį, Mastrichte įsteigtą Pinigų sąjungą papildė gretu-
tinių ir papildomų sutarties sąlygų brūzgyne pasiklydusi 
Socialinė chartija, žadėjusi daugiau teisių darbuotojams; 
Britanija atsisakė ją pasirašyti. Iš šios mažos simbolinės 
detalės buvo tiek nedaug naudos, kad, pažymi Streeckas, 
net ir ją ratifikavus naujųjų leiboristų vyriausybei, „tai nė 
kiek nesustabdė nelygybės augimo, kolektyvinės derybi-
nės galios nykimo ir darbo sąlygų prastėjimo Jungtinėje 
Karalystėje ateinančiais metais“. Visoje ES šie metai pasi-
žymėjo sėkmingomis verslo atakomis prieš viešąsias pas-
laugas, prisidengiant konkurencijos įstatymais, ir vienas po 
kito suduotais negailestingais Teisingumo Teismo smūgiais 
profsąjungų teisėms. 2017 m. paskelbtas Europos sociali-
nių teisių ramstis neištaisė šios tendencijos – visoms labai 
skirtingoms valstybėms narėms skirtas vienas įsakymų rin-
kinys didžiąja dalimi liko paprasčiausiu popieriumi. Pasak 
Streecko, viešosiose ir akademinėse diskusijose Socialinė 
Europa minima vis rečiau, mat ES vis labiau matoma pir-
miausia kaip įrankis „pasaulinei taikai, žmogaus teisėms ir 
nuosaikiam tonui užtikrinti, o ne kaip alternatyva nežabo-
tam kapitalizmui“. Jo išvada: „Tapo aišku, kad 8-ajame de-
šimtmetyje prasidėjęs supranacionalinės Europos gerovės 
valstybės projektas, brėžęs politines „Europos socialinio 
modelio“ ribas, pasibaigė.“

O kaip tada dėl Europos ekonomikos augimo? Nuo 1900 
iki 1950 m. Vakarų Europos BVP augo maždaug po 2 proc. 
per metus, o nuo 1950 iki 1973 m. fiksuoti šuoliai net po 
5 proc. per metus – beprecedentis augimo greitis regiono 
istorijoje. Tačiau kiek prie to prisidėjo integracija? Tais lai-
kais Vakarų Vokietijos ir Italijos ekonomika augo po 5 proc. 
per metus, Prancūzijos – po 4 proc., Belgijos – po 3,5 proc., 
o Nyderlandų – po 3,4 proc. Vis dėlto už Europos anglių 
ir plieno bendrijos (EAPB) bei Europos ekonominės ben-
drijos (EEB) ribų buvusios Austrijos ekonomika per metus 
vidutiniškai augo po 4,9 proc., Ispanijos – po 5,8 proc., Por-
tugalijos – po 5,9 proc., o Graikijos – po 6,2 proc. Svarbius 
vaidmenis čia vaidino tiek iš prieškario užsilikusi paklausa, 
tiek valstybės kišimasis į ekonomiką, tiek tarptautinis ben-
dradarbiavimas. Turint omenyje, kad ekonomikos bumas 
prasidėjo dešimt metų iki EEB įsteigimo, aiškinti tokį grei-
tą augimą vien integracijos poveikiu neišeina. EEB povei-
kis šiam bumui niekada nebuvo ir iki šiol nėra pakankamai 
ištirtas. Jei jis apskritai egzistavo, tai aptariamaisiais metais 
galėjo būti nedidelis arba netgi neigiamas. Istoriko Kirano 
Klauso Patelio vertinimu, tuo metu nebuvo „beveik jokio 
viešo spaudimo pateikti aiškius duomenis apie integracijos 
proceso ekonominius pasiekimus“. Bendrija šiame savo 
gyvavimo etape dar nebuvo tokia neoliberali, kaip kartais 
ją vaizduoja vėlesni šaltiniai. Nors 7-ojo dešimtmečio kon-
kurencijos politiką ir formavo vokiečių ordoliberalai, jų 
įtaka vis dar buvo juntama tik tam tikrose sferose ir nepa-
veikė didžiosios dalies biudžeto, kuriame daugiausia dėme-

sio skirta jų taip nekenčiamiems Prancūzijos ūkininkams. 
Struktūriniu požiūriu Europos integracija „jau gimė tech-
nokratiška“, tokia ji ir išliko. Bendrijos piliečiai ją suvokė, 
Patelio žodžiais tariant, kaip „adiaforą“: stoikų filosofija 
taip vadino „materiją, neturinčią nei moralinių stiprybių, 
nei silpnybių“. Liaudies abejingumo Bendrijai lygį gerai 
parodo 7-ojo dešimtmečio pabaigoje atlikta apklausa: tik 
36 proc. jos gyventojų sugebėjo teisingai nurodyti visas še-
šias EEB valstybes nares.

Kaip sekėsi euro zonai po 1973 m.? 2000 m. Europos Va-
dovų Tarybos priimta Lisabonos strategija žadėjo, kad pro-
duktyvumas per metus augs po 4 proc., daugmaž dvigubai 
greičiau nei JAV. Realybėje jis augo tarp 0,5 ir 1 proc. per me-
tus. Apskritai plėtra vyko taip, kaip parodyta šioje lentelėje:

BVP AUGIMAS EURO zONOJE

Kitaip tariant, nuolatinis lėtėjimas nuo pat 1973 m., net 
ir prieš 2020 m. griūtį, kai per pirmus šešis metų mėnesius 
BVP smuko 15,7 proc. Kalbant apie integracijos indėlį, 
Barry Eichengreenas ir Andreasas Boltho – du ekonomistai, 
pasišventę Europos vienybės privalumų šlovinimui, – 2008 m. 
straipsnyje teigia, kad, žvelgiant į visą ilgą laikotarpį nuo 
EAPB iki Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS), „europie-
čių pajamos be ES šiandien būtų maždaug 5 proc. mažes-
nės“. Sunku būtų tai laikyti didingu pasiekimu. Prekyba 
tarp ES valstybių narių nuo EPS įsteigimo taip pat neišau-
go – nepagrįstai aukštas euro kursas reiškia geras sąlygas 
importui iš JAV, Kinijos ir kitų šalių bei nukreipia prekybą 
į ES išorę. Bendriau žiūrint, socioekonominė ir geopoliti-
nė penkiolikos Sąjungos narių įvairovė 1995 m., dar labiau 
prasiplėtusi per ateinantį dešimtmetį prisijungus dar dvyli-
kai, reiškė vis mažesnes galimybes priimti bendrus Pareto 
optimumo5 siekiančius sprendimus. Plėtra į Rytus Delors’o 
įsivaizduotą „Socialinės Europos“ idealą padarė kone ne-
pasiekiamą, nes vidutinės vienos naujosios Sąjungos narės 
pajamos sudarė vos 40 proc. vidutinių vienos iš penkiolikos 
Vakarų Europos valstybių pajamų. ES neturėjo išteklių to-
kiam atotrūkiui panaikinti.

Kontrastas tarp Vakarų ir Rytų nėra vienintelė opa Sąjun-
gos kūne. Bolkesteinas6, dešinysis, bendrai valiutai diagno-
zavo įgimtą ydą. 2012 m. klausytojų auditorijai jis sakė: 
„Jos pražūtinga silpnybė – bandymas įtikti dviem šalių gru-
pėms, smarkiai besiskiriančioms savo ekonomine kultūra: 
Šiaurės šalims, kurios gerbia tvarką ir taisykles, ir Vidur-
žemio jūros šalims, kurios ekonomines problemas bando 
spręsti politiškai. Pirmoji grupė – Vokietija, Nyderlandai, 
Suomija ir kitos – norėjo tvirtybės [solidity]; antroji grupė 
norėjo solidarumo [solidarity], t. y. svetimų pinigų. [Au-
ditorija juokiasi; Bolkesteinas nesijuokia] Tai negalėjo ge-
rai baigtis, ir nesibaigė. Hermanas Van Rompuy7 teisingai 
pavadino eurą migdomųjų tablete: Viduržemio jūros šalys 
gavo progą mėgautis dirbtinai žemomis palūkanų normo-
mis, ką jos nesivaržydamos ir darė, svajodamos apie dolce 
far niente8.“

Nukelta į p. 4 ►

1 Lot. „savo pačios klasėje“, t. y. savita, tik su jai 
būdingomis savybėmis (čia ir toliau – vert. past.). 
2 Sociologijoje – socialiai įgyjamų įpročių, įgūdžių ir 
elgsenos visuma; būdas, kuriuo asmenys ir asmenų 
grupės suvokia juos supantį pasaulį ir sąveikauja su juo. 
3 Albertas Otto Hirschmanas (1915–2012) – žydų 
ekonomistas, politinės ekonomijos ir ideologijos 
kritikas, padėjęs daugeliui pabėgėlių iš nacių okupuotos 
Prancūzijos patekti į JAV. 
4 Pranc. „garbės taškas“ – kieno nors garbės ar 
sąžiningumo įrodymas. 
5 Pareto optimumas – ideali ekonominės sistemos būklė, 
geriausio įmanomo ekonominių išteklių paskirstymo 
kriterijus, XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje suformuluotas 
italų ekonomisto ir sociologo Vilfredo Pareto. Jam 
pasiekti būtinos trys sąlygos: optimalus prekių ir paslaugų 
paskirstymas vartotojams, optimalus ekonominių išteklių 
paskirstymas gamyboje ir optimalus prekių ir paslaugų 
gamybos mastas. 
6 Fritsas Bolkesteinas (g. 1933) – olandų politikas, Europos 
Komisijos vidaus rinkos komisaras 1999–2004 m. 
7 Hermanas Van Rompuy (g. 1947) – Belgijos ministras 
pirmininkas 2008–2009 m., Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas 2009–2014 m. 
8 Saldus nieko neveikimas (it.).

Metai            Vidutinis BVP augimas, proc.
1973–1979    2,7
1984–1994    2,5
1994–1998    2,3
1999–2003    2,1
2004–2008    1,8
2012–2019    1,2
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Clausui Offei9, kairiajam, akivaizdu, kad „Europos de-
mokratiniam kapitalizmui euras atnešė daugiau kapitalizmo 
ir mažiau demokratijos“ – euras atskyrė finansines rinkas 
nuo valstybių ir padarė pastarąsias pažeidžiamas rinkų ne-
pastovumo; šią sistemą Offė kritikuoja ne ką menkiau nei 
Bolkesteinas, tik dėl kitų priežasčių. „Europos Centrinio 
Banko (ECB) valdomas euras smarkiai besiskiriančioms 
ekonomikoms, esančioms skirtingose verslo ciklo stadi-
jose, primeta pernelyg generalizuotą monetarinę politiką. 
Vietoj „vieno sprendimo visiems“ atsiduriame situacijoje, 
kurioje galioja „vienas sprendimas niekam“, nes ši moneta-
rinė politika instituciškai negeba reaguoti į skirtingų šalių ir 
jų situacijų specifiką.“ Vos lyg tarp kitko tai pasakęs, Offė 
rimtu tonu atsiima savo žodžius. Yra viena šalis, kuriai ši 
formulė negalioja – jo paties tėvynė. Turint omenyje milži-
nišką naudą, kurią Vokietijai duoda euras, rašo Offė, „bet 
kuri sveiko proto Vokietijos vyriausybė darys viską, ką tik 
gali, kad bendra valiuta išliktų nepažeista ir iš euro klubo 
nepasitrauktų nė viena narė. Nes bendra valiuta Vokietijos 
vyriausybei leidžia gyventi idealiame pasaulyje, kuriame 
malonumų niekad nelydi atgaila, t. y. eksporto perteklius 
nepabrangina nacionalinės valiutos – ir todėl gali tęstis am-
žinai.“

Kitoje šio santykio pusėje, žinoma, reikalai visai kitokie. 
Valstybės Pietuose ir Rytuose moka atitinkamą kainą už 
nelygiai sudėliotą valiutos sąjungą, kurios atšaukti dabar 
nebeįmanoma. Nors „euro įvedimas iš esmės ydingoje va-
liutų zonoje ir buvo didžiulė klaida, tokia pati klaida dabar 
jau būtų ir paprastas tos klaidos ištaisymas“, nes euro zo-
nos išformavimas „prilygtų ekonominio ir politinio regreso 
cunamiui“. Taigi, Europa atsidūrė „spąstuose“ – ji negali 
judėti nei pirmyn, nei atgal.

Fritzas Scharpfas10, kuriuo Offė iš dalies remiasi, ne toks 
kategoriškas. 2015 m. jis priėjo išvadą, kad ES sprendimas 
gelbėti bendrą valiutą, o ne jos atsisakyti sukūrė ekonomiš-
kai represyvų, politiškai autoritarinį ir neįtikėtinai kontrpro-
duktyvų euro režimą. Oficialus politikos kursas, privertęs 
į bėdą patekusias valstybes nares imtis griežtų fiskalinio 
taupymo priemonių ir vidaus devalvacijos, taip mažinant 
darbo jėgos kainą bei perkeliant šią pareigą – nuolatinį 
spaudimą mažinti algas, socialines ir viešąsias išlaidas – ir 
kaimynėms, buvo „visiškai be demokratinio legitimumo 
pėdsakų“. Scharpfo tvirtinimu, ateityje didelė dalis Ben-
drijos teisyno11 turės būti dekonstitucionalizuota ir grąžinta 

įstatymų leidžiamajai valdžiai įprastai peržiūrėti bei per-
svarstyti. 2015 m. joks atsakingas politikas nebūtų laikęs 
tokios galimybės įmanoma. Tačiau jei sistemą sukrėstų dar 
vienas šokas, prilygstantis pasaulinei finansų krizei, Euro-
pos demokratiją tektų imtis atstatyti nuo pamatų – prade-
dant nuo apribojimų rinkos kišimuisi į ją tiek valstybiniu, 
tiek viršvalstybiniu lygmenimis.

Paskutinį ir niūriausią žodį čia taria Dani Rodrikas12. 
Galbūt artimiausia istorinė analogija šių dienų eurui yra 
aukso standarto versija, egzistavusi iki Pirmojo pasaulinio 
karo, kai dar nebuvo nei šiuolaikinės gerovės valstybės, nei 
verslo ciklą stabdančių politinių priemonių? Abu pastarie-
ji elementai šiais laikais egzistuoja ir apsunkina Sąjungos 
darbą. Ar įmanoma laimingai suderinti demokratiją, suve-
renumą ir globalizaciją? Deja, demokratiška visos ES val-
dymo sistema neegzistuoja, o prieš 2008 m. krizę įvykdytos 
reformos – bankų sąjunga, griežtesnė fiskalinės politikos 
priežiūra – Sąjungą pastūmėjo technokratijos link, nutoli-
no nuo Europos elektorato ir sumažino atskaitomybę jam. 
Amerikos pavyzdys rodo, kad Europos elitas turi pasirink-
ti – politinė sąjunga paaukojant nacionalinį suverenumą 
ar nacionalinis suverenumas paaukojant politinę sąjungą. 
Tarpiniai sprendimai – truputį demokratijos nacionaliniu 
lygmeniu, dar truputį ES lygmeniu – nesuveiks. Rodriko 
išvada – realiai gali būti truputį per vėlu rinktis pirmąjį 
kelią ir tikėtis, kad galiausiai Europos federacijoje atsiras 
ir jai būdingas Europos demas. Jei tai tiesa, sunku įsivaiz-
duoti, kaip bendra valiuta galėtų taikiai egzistuoti gausybė-
je atskirų demokratinių politinių bendruomenių. Geresnis 
sprendimas būtų atsisakyti vilties, kad vieną dieną ekono-
minė sąjunga pasirodys suderinama su tokia demokratija, 
kokia tuomet egzistuos, ir užduoti kitą klausimą – kokio 
lygio ekonominė integracija yra vis dar suderinama su tokia 
demokratija, kokia egzistuoja dabar.

Taigi, bendrame ES pasirodyme nuo Mastrichto sutar-
ties iki dabar rasti gerųjų savybių nėra lengva. Tarptautinė 
taika, žmogaus teisės, socialinis solidarumas, ekonominis 
augimas – šios lentynos bemaž tuščios. Nors, pasakytų ger-
bėjai, ne visiškai. Yra du akivaizdūs ES pasiekimai, kurie 
iš tikrųjų veikia kasdienius daugelio jos piliečių gyveni-
mus. Pirmasis – galimybė patogiai, nerodant paso keliauti 
Šengeno zonoje, kuriai vis dar nepriklauso ES narės Bul-
garija, Rumunija, Kroatija, Kipras ir Airija, bet priklauso 
ne narės Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir Šveicarija. 
Antrasis – produktų įvairovė prekybos centrų lentynose, 
suvienytos rinkos pasekmė; Sąjunga į savo piliečius žvel-
gia labiau kaip į vartotojus nei kaip į politinius subjektus. 
Šių patogumų, tegul ir ne itin svarbių, praradimas sukeltų 

nepasitenkinimą; įprotis – galinga jėga žmonių tarpusavio 
reikaluose. Be to, šiame amžiuje mažesni ir politiniai be-
veik visų išsivysčiusių visuomenių lūkesčiai. Savęs pačios 
reklama, kuriai Sąjunga kasmet išleidžia krūvas eurų, tarp 
jos gyventojų gal ir nesukelia aktyvaus susižavėjimo, bet 
užtikrina abejingus linkčiojimus galva, kurių ES tikslams 
ir pakanka. Daug svarbesnis apsauginis sluoksnis čia yra 
nežinios baimė.

„London Review of Books“, t. 43, 
Nr. 1, 2021 m. sausio 7 d.

Vertė Tomas Marcinkevičius

9 Clausas Offė (g. 1940) – vokiečių politologas, sociologas, 
marksistas, Frankfurto mokyklos „antrosios kartos“ 
atstovas. 
10 Fritzas W. Scharpfas (g. 1935) – vokiečių politikos 
mokslininkas, jo specializacija – politinė ekonomija. 
11 Milžiniškos apimties dokumentas, dar žinomas kaip 
acquis communautaire, – ES galiojančių teisiškai privalomų 
ir neprivalomų taisyklių, principų, susitarimų, deklaracijų, 
rezoliucijų ir praktikos visuma; apie jį kiek plačiau – 
ketvirtojoje šio vertimo dalyje. 
12 Dani Rodrikas (g. 1957) – turkų ekonomistas, Harvardo 
universiteto profesorius.

Vis glaudesnė sąjunga?
► Atkelta iš p. 3

Ajerai 
  Kur jūs, vienplaukiai vienkiemių vaikai,
  kur šūkaudavome, braidydami po ajerynus,
  ir švilpindavome žilvičio dūdom,
  žiūrėdami, kaip krūmų ir šlaitų dugnai
  apsipila baltais žiedų vainikais 

Jonas Mekas, „Vaikai“

Kas gali būti geriau už šviežią, švelnų, dykai ir dar rojaus 
prieangiuose randamą maistą. Kas tie rojaus prieangiai vai-
kui? Vanduo, skaidrus vanduo, dar sykį – pursluojantis van-
duo po atviru dangumi. Vanduo, kuris kelia į viršų kūną ir 
sielą, jei tik žinai, kaip jam, vandeniui, padėti tai padaryti. 

Vaikystės metais mokydamasi plaukti tapau tikra vandens 
garbintoja. Užsibuvusi prie upės nepraleisdavau progos pa-
skanauti ajerų. Ajero žalio laiško, tiksliau – keliasluoksnio 
voko gilumoje buvo šviesi salotos spalvos uodegėlė, tary-
tum slaptas atvirukas, esminė žinia. Tas paslaptingumas ir 
mažumas kažkodėl žadėjo labai daug – beveik viską, ką tik 
gali duoti viena gyvenimo akimirka. Tokią tvarką ir paža-
dus galėjai atpažinti iš visų iki tol patirtų santykių ir aplin-
kybių. Mažai buvo saldainių, mažai skanių uogų, mažai 
savaitgalių, mažai švenčių, mažai gimtadienių. Per mažai 
grožio, per mažai meilės, per mažai pagyrimo. Visa kas, 
ko tik buvo mažai ir per mažai, buvo nepaprastai svarbu, 
geistina, paslaptinga, tyčia ar netyčia ribojama, nelengvai 
pasiekiama. Tokios pat rūšies daiktas buvo ir smulki ajero 
uodegėlė, kurios vaikišką paslaptį mes, mažiai, perduoda-
vome iš vienos vaikų kartos į kitą. 

Bet aš buvau ribų peržengėja. Kodėl iš šaknies auganti 
uodegėlė negalėtų būti nuoroda į savo šaltinį? Buvau tikra, 
kad bent dalį to skonio galėtų turėti ir ajero šaknis. 

Gera proga patikrinti savo įtarimą pasitaikė tą įsimintiną 
rudenį. Nelabai sėkmingas grybavimas turėjo netikėtą tę-
sinį. Su mumis į grybus buvo susiruošusi ir mūsų kaimynė 
kupriukė siuvėja Dalytė. Ta pati, kuri kartu su mama kūrė 
mano, vaiko, įvaizdį, grožį, lytinę tapatybę, statusą, apifor-
mino mano padėtį tam tikroje santykių hierarchijoje. Mama 
ardė savo ar tetų drabužius, modeliavo, o siuvėja Dalytė iš 

išardytų senų suknelių siuvo naujas sukneles man. Tuo lai-
ku buvome dvispalvių suknelių garbintojos – kiekvienam 
drabužiui prireikdavo kitų dviejų. Dvi suaugusios moters 
sudėvėtos suknelės galėjo ir privalėjo tapti viena suknele 
mergaitei. Dviejų spalvų geometrinių formų derinimas bu-
vo didžiausia meilės, kūrybingumo ir grožio išraiška. 

Pats sunkiausias ir mažiausiai kūrybiškas darbas šiame 
procese buvo tekęs man – matuotis, o tai reiškė – atsiduo-
ti ilgiems, šaltiems kupriukės pirštams, kurie atsargiai ke-
liaudavo jiems žinomais keliais palei sudaigstytas audinio 
skiautes. Visa tai man atrodė bent kiek prasminga tik dėl 
tam tikro nuotykio: savotiškai atsiduoti savo paslaptį kito-
niškame kūne užskliaudusiam žmogui, koks, mano akimis, 
buvo siuvėja. Paklusti Dalytės valiai ir pirštams man atrodė 
bemaž šventas aktas, kompensuojantis jos kūno negalią, 
dailumo stoką ir nujaučiamos kančios perteklių. 

Tas įsimintinas sykis rudeniškos išvykos į gamtą metu 
buvo vienintelis, kai Dalytė buvo šalia, o aš nesimatavau 
siuvamo drabužio. Pamiškėje, seklioje mums nepažįstamos 
upės vietoje, po nenusisekusio grybavimo rovėme ajerus. 
Jų kvapnios šaknys turėjo padėti mūsų plaukų šaknims. Bet 
man vis tiek atrodė, kad šios po vandeniu paslėptos ajerų 
dovanos galėtų būti pritaikytos ir plačiau. Juk negali būti, 
jog kupriukei tiek jau rūpėtų jos plaukų grožis, kad pasikai-
šiusi sijoną rudenį bristų į šaltą upės vandenį. Man tai atro-
dė pernelyg neproporcinga: kamgi gražūs plaukai moteriai, 
kurios kūnas šitaip sudarkytas? 

Ajero šaknis mano liežuviui pasirodė aštri, skonis skver-
bėsi gilyn į visą mano burnos gleivinę. Ir, žinoma, per daug 
nesuklydau: dievaži, tame skonyje buvo ir švelnios žals-
vos ajero uodegėlės skonio aidas. Tarsi koks šnabždesys, 
užsimenantis apie šnabždančiojo balso tembrą. Arba kaip 
rudos, akinių stiklų išdidintos kupriukės siuvėjos akys, lei-
džiančios nuspėti neišsipildžiusią tos moters gyvenimo ais-
trą. Arba lieknos, tvirtos jos blauzdos, kurios būtų tikusios 
ir manekenei: jos bylojo apie neišsiskleidusį, vaikystėje 
prarastą grožį. 

Buvau girdėjusi, kad, būdama išdykęs vaikas, Dalytė nu-
sirito nuo stogo. Dabar, būdama kuprota ir akiniuota, man 

nebeatrodė graži. Nebuvo ji man graži greičiausiai todėl, – 
kaip nuo mažens buvau mokoma, šventai tikėjau, – kad 
šis jos trūkumas turėjo būti jos išskirtinio gerumo sąlyga. 
Kokia ji buvo iš tiesų, negalėjau žinoti, tik prisimenu ne-
paprastai atsargius jos ilgų pirštų prisilietimus per suknelių 
primatavimus: tai galėjo būti tolimas liečiančiojo širdies 
gerumo ženklas. 

Dalytės gailėjau, tad matavimųsi nuobodulį bandžiau iš-
kęsti pernelyg neprotestuodama. Neturėjau teisės niekaip 
skriausti jau ir taip nuskriaustą žmogų. Betgi prie ajerų 
mes buvome lygios: Dalytė, mama ir aš. Visos trys, pasi-
kaišiusios sijonus iki dvišakumo, rovėme vešlius ajerus, 
nepaisydamos nei nepažįstamos, tamsios upės grėsmių, nei 
jos paslaptingos brastos, nei rudeniškos vandens vėsos, nei 
besigūžiančios gamtos liūdesio, sumišusio su trijų moterų 
intymiais džiaugsmais, braidant po skaidrų upės vandenį. 
Upė buvo svetimas vanduo, kurio vardo nežinojome, ta-
čiau pasitikėjome, savaip tekėjome kartu su ja – tekėjome 
ir pilnėjome, o ne tuštėjome – ne ištekėjome. Tie, už kurių 
būtume galėjusios ar norėjusios ištekėti, o gal ir nenorėju-
sios, bijojusios, – buvo taip toli ir tokie nereikšmingi, kad, 
galima sakyti, jų nebuvo, ir tai buvo didi laimės akimirka 
tiek nesėkmingai ištekėjusiai mano mamai, tiek niekada 
netekėjusiai kupriukei siuvėjai, tiek man, apsikrėtusiai bai-
mėmis, kilusiomis iš mano žinomų santuokinių nesėkmių, 
iš niekaip nepaaiškinamos šeiminio gyvenimo kančių be-
prasmybės. 

Tasai ajerų rovimas buvo ir savotiškas, mergaitiškas ma-
no žygdarbis, ir sykiu kilnus spektaklis. Tos dvi moterys 
priėmė mane į savo kompaniją, šitaip padidindamos mano 
savivertę ir padėdamos įspausti mano atmintyje ypatingą 
žymą apie ajerus, vandenį, rudenį, grožio ir negražumo šo-
kį, pakaišytus sijonus. Išmirkusias pėdas. Atmirkusį, upės 
vandens išplautą, iki tol buvusį vaikiškai kategorišką supra-
timą apie grožio ir teisingumo standartus.

– SARA POISSON –

Dėkojame Jums už praeitais 
metais „Šiaurės Atėnams“ skirtą 

1,2 proc. paramą. Šiemet vėl 
prašome Jus užpildyti Valstybinės 

mokesčių inspekcijos formą 
FR0512. Formą galite užpildyti 
internetu deklaravimas.vmi.lt.

VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“
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J. M. COETzEE

Jaunystė
Johnas Maxwellas Coetzee (g. 1940) – Pietų Afrikos 

Respublikos rašytojas (šiuo metu gyvenantis Australijoje), 
keliolikos romanų autorius, Nobelio literatūros premijos lau-
reatas, pirmasis rašytojas, „Man Booker“ premija apdova-
notas du kartus.

„Jaunystė“ (2002) – vienas iš trijų beletrizuotų autobiogra-
finių J. M. Coetzee romanų, parašytų trečiuoju asmeniu (kiti 
du: „Vaikystė: iš gyvenimo provincijoje“ (Boyhood: Scenes 
from Provincial Life, 1997) ir „Vasara“ (Summertime, 2009). 

Romano herojus, kaip ir autorius, vardu Džonas. Keip-
tauno universitete baigęs matematikos studijas 1962 m. jis 
persikrausto gyventi į Londoną sekdamas mėgstamų poetų 
pėdomis, svajodamas patirti tai, ką patyrė jie, susiformuoti, 
subręsti kaip poetas ir praleidžia čia trejus metus dirbdamas 
programuotoju. Tuo pat metu tęsia studijas Keiptauno uni-
versitete in absentia – laisvu nuo darbo metu rašydamas 
magistro darbą apie anglų rašytojo, kritiko, redaktoriaus 
Fordo Madoxo Fordo (1873–1939) kūrybą. Coetzee šiame 
prisiminimų romane nuosekliai fiksuoja atsivėrusią bedugnę 
tarp savo – ir savo herojaus – lūkesčių bei rūškanos Londo-
no tikrovės, taip pat – kaip pamažu iš poeto ima formuotis 
prozininkas. Siūlome susipažinti su „Jaunystės“ 7 skyriumi. 

Trečia valanda, šeštadienio popietė. Jis išbuvo skaityklo-
je nuo pat jos atidarymo skaitydamas Fordo „Poną Kliunkį 
Pliumpį“, romaną, parašytą taip smulkmeniškai, kad jam 
tenka grumtis su snauduliu.

Netrukus skaitykla užsidarys likusiai dienos daliai, visas 
didysis muziejus užsidarys. Sekmadieniais skaitykla ne-
dirba; nuo dabar iki kito šeštadienio skaitymui teks viena 
valanda, šen ten nugvelbta vakarais. Ar turėtų likti poste iki 
pat uždarymo, nors ir plėšomas žiovulio? Kokia apskritai 
šito sumanymo prasmė? Kokia kompiuterių programuo-
tojui nauda, jei kompiuterių programavimas bus jo gyve-
nimas, turėti anglų literatūros magistro laipsnį? Ir kur tie 
nepripažinti šedevrai, kuriuos jis ketino atskleisti? „Ponas 
Kliunkis Pliumpis“ tikrai nėra vienas jų. Jis su trenksmu 
užverčia knygą, susideda daiktus.

Lauke dienos šviesa jau blėsta. Raselo Didžiąja gatve jis 
kėblina į Totnamo Rūmų kelią, o tada į pietus link Čaringo 
Kryžkelės. Šaligatvio spūstyje – daugiausia jauni žmonės. 
Tiksliau kalbant, jis jų bendraamžis, tačiau toks nesijau-
čia. Jaučiasi senstelėjęs, per anksti senstelėjęs: vienas tų 
bekraujų, plačiakakčių, išsekusių mokslininkų, kurių oda 
pleiskanoja nuo menkiausio prisilietimo. Gilumoje jis te-
bėra vaikas, nesuvokiantis savo vietos pasaulyje, išsigan-
dęs, neryžtingas. Ką jis veikia šiame milžiniškame, šaltame 
mieste, kur vien tik tam, kad išgyventum, reikia visą laiką 
tvirtai laikytis stengiantis nenukristi?

Knygynas Čaringo Kryžkelės kelyje būna atidarytas iki 
šeštos. Iki šeštos jis turi kur nueiti. Po to įsimaišys į šeš-
tadieninę naktinių linksmybių ieškotojų minią. Kurį laiką 
plauks pasroviui, apsimesdamas taip pat ieškąs linksmybių, 
dėdamasis, kad taip pat turi kažkur nukakti, su kažkuo susi-
tikti; tačiau galiausiai jam teks pasiduoti ir grįžti traukiniu 
atgal į Arkos kelio stotį bei į savo kambario vienatvę.

„Foyles“ – knygynas, apie kurį gandas siekia net tolimąjį 
Keiptauną, – pasirodo esąs vienas nusivylimas. Puikavima-
sis, kad „Foyles“ turi kiekvieną išleistą knygą, akivaizdžiai 
melas, o be to, padėjėjai, daugelis jaunesni už jį patį, neži-
no, kur rasti leidinius. Jam mielesnis „Dillons“, kad ir kaip 
atsitiktinai surikiuotos knygos jo lentynose. Jis stengiasi 
kartą per savaitę ten užsukti, pažiūrėti, kas naujo.

Tarp žurnalų, pakliuvusių jam „Dillons“ po ranka, yra 
„Afrikos komunistas“. Apie „Afrikos komunistą“ jam teko 
girdėti, tačiau lig šiol nebuvo jo matęs, nes Pietų Afrikoje 
jis uždraustas. Kai kurie straipsnių autoriai, jo nuostabai, 
pasirodo besą jo bendraamžiai iš Keiptauno – to paties uni-
versiteto studentai, iš tų, kur visą dieną miegodavo ir va-
karais eidavo į vakarėlius, prisigerdavo, veltėdžiavo tėvų 
sąskaita, neišlaikydavo egzaminų ir užtruko penkerius me-
tus užbaigti trejų metų studijas. Nepaisant to, štai jie rašo 
autoritetingai skambančius straipsnius apie migruojančios 
darbo jėgos ekonomiką arba sukilimus Transkėjaus užkam-
piuose. Kaip per visus tuos šokius, girtavimus ir lėbavimus 
jie rado laiko išsiaiškinti visus šiuos dalykus?

Labiausiai į „Dillons“ jis užsuka, šiaip ar taip, dėl poe-
zijos žurnalų. Ten, už priekinių durų, ant grindų atsainiai 
sukrauta jų stirta: „Ambit“, „Agenda“ ir „Pawn“. Gilia-
spaude kopijavimo mašina atspausdintos skrajutės iš atokių 
vietovių, tokių kaip Kilis; neįprasti pasenusių apžvalgų iš 
Amerikos kiekiai. Jis nusiperka visų po vieną ir parsineša 
tą krūvą į savo kambarį, ten atidžiai tyrinėja, bandydamas 
suprasti, kas ką rašo, kur jis pritaptų, jei ir pats pamėgintų 
publikuotis.

Britų žurnaluose vyrauja apmaudžiai kuklūs trumpi ei-
lėraščiai apie kasdienes mintis ir patirtis, eilėraščiai, kurie 
nebūtų privertę kilstelėti antakio ir prieš pusšimtį metų. Kas 
nutiko poetų čia, Britanijoje, ambicijoms? Ar jie dar nesu-
virškino naujienų, kad Edvardas Tomas, kaip ir jo pasaulis, 

seniai išnyko? Ar jie dar nepasimokė iš Paundo ir Elioto, 
ką jau kalbėti apie Bodlerą ir Rembo, iš graikų epigramų 
poetų, kinų?

Bet galbūt jis smerkia britus pernelyg skubotai. Galbūt 
skaito ne tuos žurnalus; galbūt esama kitų, labiau rizikuoti 
linkusių leidinių, kurie aplenkia „Dillons“. O galbūt esama 
kūrybiškų sielų, taip pesimistiškai nusiteikusių vyraujančios 
nuotaikos atžvilgiu, kad nesivargina siųsti tokiam knygynui 
kaip „Dillons“ žurnalų, kuriuose jie publikuojasi. „Botthe-
ge Oscure“, pavyzdžiui: kur „Botthege Oscure“ nusipirkti? 
Jei tokios šviesuolių grupės egzistuoja, kaip jis apie juos 
kada nors sužinos, kaip jis kada nors į juos prasibraus?

Kalbant apie jo paties rašymą, jis viliasi, jei tektų rytoj 
mirti, palikti pluoštą eilėraščių, kurie, suredaguoti kokio 
nesavanaudžio kalbininko ir nuosavomis lėšomis išleisti 
kuklia dvylikalape brošiūra, verstų žmones linguoti galvas 
murmant panosėje: „Koks perspektyvus! Kokia netektis!“ 
Tokia jo viltis. Tiesa, šiaip ar taip, ta, kad jo rašomi eilėraš-
čiai darosi ne tik trumpesni ir trumpesni, bet – jis neišven-
giamai tai jaučia – ir mažiau prasmingi. Atrodo, jis daugiau 
nebeturi savyje to, kas vertė jį kurti tokią poeziją, kokią 
rašė būdamas septyniolikos ar aštuoniolikos metų, kartais 
kelių puslapių ilgumo gabalus, padrikus, vietomis dram-
blotus, bet, nepaisant nieko, kupinus naujumo. Tie eilėraš-
čiai, bent dauguma jų, atsirado iš skausmingos įsimylėjimo 
patirties, taip pat ir iš skaitomų knygų srauto. Dabar, po 
ketverių metų, jis vis dar kenčia, bet jo kančia tapo nuola-
tinė, netgi lėtinė, kaip nesibaigiantis galvos skausmas. Jo 
rašomi eilėraščiai – ironiški, trumpi kūriniai, menki visomis 
prasmėmis. Kad ir koks būtų jų lyrinis subjektas, tai vis jis 
pats – nerandantis išeities, vienišas, apgailėtinas – jų centre; 
vis dėlto – to negali nepastebėti – šiems naujiems eilėraš-
čiams stinga energijos ar bent aistros gilintis į savo sielos 
aklavietę rimtai.

Iš tikrųjų jis visą laiką jaučiasi išsekęs. Prie pilko stalo di-
deliame IBM biure jam užeina žiovulio priepuoliai, kuriuos 
sunku nuslėpti; Britų muziejuje žodžiai plūduriuoja prieš 
akis. Jis tenori padėti galvą ant rankų ir miegoti.

Visgi nedrįsta prisipažinti, kad jo gyvenimui čia, Lon-
done, stinga plano, prasmės. Prieš šimtmetį poetai kvaiši-
nosi opijumi bei alkoholiu tam, kad galėtų nuo beprotybės 
bedugnės krašto pateikti savo regėjimų patirčių ataskaitas. 
Tokiomis priemonėmis jie pasivertė ateities aiškiaregiais, 
pranašais. Opijus ir alkoholis – ne jam, jis pernelyg baimi-
nasi dėl jų poveikio sveikatai. Tačiau išsekimas ir kančia ar 
negali paveikti taip pat? Ar gyvenimas ant psichologinio iš-
sekimo ribos prastesnis už gyvenimą ant beprotybės ribos? 
Kodėl didesnė auka, didesnis asmenybės sunaikinimas pa-
sislėpti palėpės kambaryje kairiajame upės krante, už kurį 
nesumokėjai nuomos, ar slankioti iš kavinės į kavinę, ap-
žėlus barzda, nesiprausus, dvokiant, kaulyti, kad draugai 
nupirktų išgerti, nei vilkėti juodą kostiumą ir dirbti sielą 
naikinantį darbą biure, pasmerkiant save mirtinai vienatvei 
arba seksui be aistros? Be abejo, absentas ir nudriskę rūbai 
dabar jau išėję iš mados. Ir kodėl, šiaip ar taip, herojiška 
nusukinėti nuomą nuo šeimininko?

T. S. Eliotas dirbo banke. Volisas Stivensas ir Francas 
Kafka dirbo draudimo bendrovėse. Eliotas, Stivensas ir 
Kafka kiekvienas savotiškai kentėjo ne mažiau nei Po ar 
Rembo. Nėra nieko negarbingo pasirinkime sekti Elioto, 
Stivenso ir Kafkos pėdomis. Jis renkasi dėvėti juodą kostiu-
mą, taip kaip dėvėjo jie, dėvėti jį lyg degančius marškinius, 
nieko neišnaudoti, nieko nemulkinti, sumokėti savo kainą. 
Romantizmo laikotarpiu menininkų kraustymasis iš proto 
buvo ekstravagantiško masto. Beprotybė liejosi iš jų šūsni-
mis eilių kliedesių arba dažų taškelių gausa. Tas laikotarpis 
baigėsi: jo paties beprotybė, jei jam lemta beprotybę kęsti, 
bus kitokia – tyli, diskretiška. Jis sėdės kampe, įsitempęs ir 
gunktelėjęs, kaip vyras su mantija Diurerio oforte, kantriai 
laukdamas, kol jo laikas pragare baigsis. O kai baigsis, jis 
bus tuo stipresnis, nes jį ištvėrė.

Tokį pasakojimą sau dėsto sulaukęs geresnių dienų. 
Kitomis dienomis, blogomis, jis svarsto, ar monotoniški 
jausmai, kaip jo, apskritai gali įkvėpti didingą poeziją. Mu-
zikinis akstinas jame, kadaise stiprus, jau nunyko. Ar dabar 
pamažu praranda ir poetinį akstiną? Ar nuo poezijos persi-
kels prie prozos? Ar tai slaptoji prozos paskirtis: antroji pa-
gal gerumą išeitis, susimovusių kūrybinių sielų užuovėja?

Vienintelis eilėraštis, per pastaruosius metus jo parašytas 
ir jam patinkantis, – vos penkių eilučių ilgumo.

Uolinių omarų žvejų žmonos
Įprato nubusti vienui vienos,
Jų vyrai šimtmečius žvejojo auštant;
Nė vienos jų miegas nėra toks neramus kaip mano.
Jei išėjai, tai eik pas portugalų uolinių omarų žvejus.

„Portugalų uolinių omarų žvejai“: jis paslapčia džiaugia-
si, kad rado, kaip įterpti tokią kasdienišką frazę į eilėraštį, 

net jei pats eilėraštis, įdėmiau panagrinėjus, atrodo vis ma-
žiau prasmingas. Jis turi sukaupęs žodžių ir posakių sąra-
šą, kasdieniškų arba mažai žinomų, kurį saugo laukdamas, 
kol galės rasti jiems namus. „Aistrus“, pavyzdžiui: ateis 
diena, kai jis įkurdins „aistrų“ epigramoje, o šios slaptoji 
atsiradimo istorija bus kaip tik tokia, kad ji buvo sukurta 
lyg apvalkalas tam vieninteliam žodžiui, lyg segė kad būna 
įsodu vienam brangakmeniui. Eilėraštis greičiausiai būtų 
apie meilę arba neviltį ir visas spindėtų dėl vieno malo-
niai skambančio žodžio, dėl kurio reikšmės jis nevisiškai 
tikras.

Ar epigramų pakaks poetinei karjerai susikurti? Formos 
atžvilgiu epigramai nėra ką prikišti. Jausmų pasaulis ga-
li tilpti vienoje eilutėje, tai ne kartą įrodė graikai. Tik jo 
epigramos ne visada pasiekia graikišką talpumą. Pernelyg 
dažnai joms stinga jausmo, pernelyg dažnai jos tiesiog kny-
ginės.

„Poezija – tai ne jausmų išlaisvinimas, bet išsilaisvinimas 
iš jausmų“, – teigia Eliotas. Jo žodžius jis persirašė į savo 
dienoraštį. „Poezija – tai ne asmenybės išraiška, bet išsiva-
davimas iš asmenybės.“ Tada Eliotas karčiai priduria paaiš-
kinimą: „Tačiau tik tie, kurie turi asmenybę bei jausmus, 
supranta, kodėl norisi išsivaduoti iš šių dalykų.“

Jis siaubingai baiminasi tiesiog išlieti jausmą ant popie-
riaus lapo. Šiam ėmus lietis, jis nežinotų, kaip jį sustabdyti. 
Tai būtų panašu į arterijos pažeidimą, o paskui stebėjimą, 
kaip gyvybė blėsta kartu su plūstančiu krauju. Proza, lai-
mei, jausmų nereikalauja – reikia tai paminėti. Proza – lyg 
lygus, ramus vandens paviršius, kurį laisvalaikiu galima 
smaigstyti, kuriant jo paviršiuje įvairius raštus.

Vieną savaitgalį jis paskiria išmėginti prozą pirmą kartą. 
Istorija, kuri bandymo metu atsiranda, – jei ją galima pava-
dinti istorija, – tikro siužeto neturi. Visa, kas svarbiausia, 
vyksta pasakotojo – neįvardinto jauno vyro, pernelyg pa-
našaus į jį patį, – galvoje, jis nusiveda neįvardintą merginą 
į nuošalų paplūdimį ir stebi, kaip ji plaukioja. Dėl kai ku-
rių nežymių jos veiksmų, nesąmoningų gestų jį staiga per-
smelkia įsitikinimas ją buvus jam neištikimą; negana to, jis 
suvokia, jog ji perprato jį supratus, tačiau jai vis vien. Tai 
viskas. Taip kūrinys baigiasi. Tiek jo susumavus.

Užrašęs šį pasakojimą, jis neįsivaizduoja, ką su juo dary-
ti. Nejaučia poreikio kam nors parodyti, išskyrus neįvardin-
tos merginos pirmtakę. Bet jis prarado ryšį su ja, be to, ji vis 
vien savęs neatpažintų, jai reikėtų paaiškinti.

Pasakojimo vieta – Pietų Afrika. Jam neramu dėl to, kad 
teberašo apie Pietų Afriką. Verčiau jau paliktų pietų afrikie-
tišką save praeityje, kaip praeityje paliko pačią Pietų Afriką. 
Pietų Afrika buvo prasta pradžia, kliuvinys. Niekuo nepa-
sižyminti, kaimiška šeima, niekam tikusi mokykla, afrika-
nų kalba: iš kiekvienos šių sudedamųjų dalių sąlygojamų 
sunkumų jis daugiau ar mažiau išsivadavo. Jis plačiajame 
pasaulyje, pats užsidirba sau pragyvenimui ir verčiasi visai 
neblogai; ar bent jau nesusimauna, ne akivaizdžiai. Jam ne-
reikia sau Pietų Afrikos priminti. Jei potvynio banga, atplū-
dusi nuo Atlanto vandenyno, rytoj nušluotų pietinį Afrikos 
žemyno smaigalį, jis neišspaustų nė vienos ašaros. Jis būtų 
vienas iš išsigelbėjusių.

Nors jo parašytas pasakojimas menkas (dėl to nėra jo-
kių abejonių), bet nėra prastas. Šiaip ar taip, išspausdinti jį 
prasmės jis nemato. Anglai jo nesupras. Tam, kad įsivaiz-
duotų pasakojimo paplūdimį, jie pasitelks angliško paplū-
dimio vaizdinį – keletą bangelių pliuškenamų akmenukų. 
Jie neregės akinančios smėlio erdvės uolėto skardžio papė-
dėje, daužomos bangų mūšos, žuvėdroms ir kormoranams, 
besirungiantiems su vėju, klykiant virš galvų.

Taip pat paaiškėja kitų aspektų, kuriais proza skiriasi nuo 
poezijos. Poezijoje veiksmas gali vykti visur ir niekur: ne-
svarbu, ar vienišos žvejų žmonos gyvena Kalk Bėjuje ar 
Portugalijoje, ar Meine. Proza, kita vertus, įkyriai reikalau-
ja tikslios aplinkos.

Jis dar nepakankamai gerai pažįsta Angliją, kad apie An-
gliją rašytų prozą. Netgi abejoja, ar pavyktų aprašyti jam 
pažįstamas Londono vietas, Londoną, pilną minių, slen-
kančių į darbą, šalčio bei lietaus, ankštų butų su langais be 
užuolaidų ir keturiasdešimties vatų lemputėmis. Jei jis ir 
pamėgintų, tai, ką pavaizduotų, niekuo nesiskirtų, nujaučia 
jis, nuo bet kurio kito viengungio tarnautojo Londono. Gal-
būt jis ir turi savo Londono viziją, tačiau ničnieko savito 
toje vizijoje nėra. Jei joje ir būtų tam tikros įtampos, tai tik 
dėl to, kad ji ribota, o ribota dėl to, kad neturi sąsajų su tuo, 
kas už jos ribų. Jis Londono neįsisavino. Jei čia ir vyksta 
koks įsisavinimas, tai Londonas įsisavina jį.

Iš: J. M. Coetzee. Youth. London: Vintage, 2003
Vertė Valda Urbelytė
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Kur buvo gera dirbti (1)

Restauracija: „Būrys“, 1985; „Sūnus palaidūnas“, 1985; „Nakties 
paklydėliai“, 1986; „Visi prieš vieną“ 1986; „Vilkolakio pėdsakai“, 1986; 

„Savaitgalis pragare“, 1987; „Pabudimas“, 1989; „Žuvies diena“, 1990
Nepriklausomybės priešaušriu, nuo 1985-ųjų, mūsų Ki-

no studija pagamina gerą dešimtį keistų keisčiausių filmų: 
beveik niekieno ir beveik apie nieką. (Išimtis – „Amžinoji 
šviesa“.) Nesėkmių procentas dabar tiesiog veria akį.

„Sūnus palaidūnas“ tarsi tęsia režisieriaus Marijono 
Giedrio nuo senų laikų mėgstamą bubniadą – „Perskeltą 
dangų“ ir „Nesėtų rugių žydėjimą“. Nors šis filmas pada-
rytas pagal Raimondo Kašausko apysaką „Žaliuojančios 
kalvos“ (plg. rašytojo brolio dailininko Arvydo Kašausko 
ekspresyvūs peizažai!). Deja, kino peizažai su žmonių fi-
gūromis išeina be vidinės ekspresijos, beskausmiai, su ties-
mukomis autocitatomis (visa giminė per Šv. Baltramiejų 
susirenka prie stalo). Sūnus palaidūnas, po ilgo prapuoli-
mo mieste grįžęs namo, palaidoja jo užsilaukusią motiną 
ir imasi tašyti akmenį. Turtingas brolis greit prasigers, jo 
žmona jį paliks – kaip palieka ir meilužė. „Jums trūksta ka-
ro ir bado, kad dulkes nuo smegenų nukrėstum.“ 

Gyvenimo blankybė – gera tema dramai. Tvarką drums-
čiantis chuliganėlis netgi sako: „Aš neturiu ką veikti na-
muose. Per daug gaivus gimtinės oras!“ Turtėjančio, bet 
dvasiškai skurstančio kolūkio linija vingiuoja pamažu, 
tačiau šita apysakos (1982) ir filmo slapta energija nežino 
išeities, dar neturi tikslo. Nežino, kas atsitiks dešimtmečio 
pabaigoje! 

Filmą „Būrys“ stato – kaip pokariniais „kūdais“ režisie-
rių laikais – režisierius Aleksejus Simonovas iš Maskvos 
(ir iš garsaus rašytojo Konstantino Simonovo šeimos). 
1941-ųjų vasara Lietuvoje, iš apsupties miškais į Baltaru-
siją besitraukiantys rusų kareiviukai, žinoma, yra humaniš-
ki, o karštą dieną išsirengiantys ir girtaujantys vokiečių 
kareiviai – nehumaniški. Jono Griciaus nufilmuotą spartų 
veiksmą ir šiandien stebi įsitraukdamas; tiesa, rusų aktoriai 
anemiški, režisieriaus su jais nepadirbėta. 

Tačiau įdomu šiame filme kas kita. Staiga ima ir iššoka 
toks kino paliudijimas: jaunas teatro režisierius Eimuntas 
Nekrošius – po Girėno vaidmens filme „Skrydis per Atlan-
tą“ (1983) – kažkodėl imasi suvaidinti epizodinį kunigą (23 
filmo minutė). Beje, dar egzistuoja tais pačiais 1983-iaisiais 
nufilmuotos „Neapykantos pamokos“ – Maskvos centrinės 
televizijos užsakymu debiutanto Antano Maciulevičiaus 
pagal Romualdo Granausko scenarijų susukta istorija vai-
kams apie karą, kurioje Nekrošius vaidina gana didelį he-
rojaus tėvo vaidmenį. (Deja, filmas nebesurandamas, gali 
perskaityti tik kritišką Sauliaus Macaičio atsiliepimą.) Ne-
priklausomybės pradžioje Eimuntas dar šmėkštelės Šarūno 
Barto filmuose „Koridorius“ ir „Mūsų nedaug“. Taigi per-
šasi išvada: režisierių, teatre jau pastačiusį „Kvadratą“ ir 
„Pirosmanį“, turėjusį aibes darbo, traukė kinas! Negi taip 
galėjo atsitikti? Juk filmavimo aikštelėje, žinia, visą dieną 
reikia stoviniuoti nieko neveikiant, o po visai visko – ta-
vo filmas išeina šiek tiek panašus į sumanytąjį arba išvis 
žlunga... Bet Nekrošius teatro scenoje ieškojo kitokio te-
atro, kūrė kitokią sūkuriuojančią atmosferą – taigi, galbūt 
kinematografas iš šono gali kažką pasiūlyti, gal jis išvis yra 
pajėgesnis? Nežinia, ką 30-metis maestro tada galvojo – ypač 
„Skrydyje per Atlantą“ praleidęs daugybę valandų – ir pa-
galiau nusprendė, kad kino Atlanto neįveiks. Ką gi, teatras 
laimėjo. 

LKS planuose kurioziniu 9-uoju dešimtmečiu atsiranda 
„Nakties paklydėliai“, kurį pasiūlyta režisuoti žydų kil-
mės lietuvių rašytojui Isaakui Fridbergui, baigusiam kino 
kursus Maskvoje ir rašiusiam scenarijus su Grigorijumi 
Kanovičiumi (sėkmingiausias „Lizdas vėjyje“ „Tallinnfil-
me“). Scenarijus ir čia efektingas, aktualus: nuo vestuvių 
stalo pakilusi pora važiuoja į Maskvą parsigabenti jiems 
paskirto deficitinio automobilio ir patiria žiaurius nuoty-

kius. Sudėtingo naktinio filmavimo pasiekimus reikia pri-
skirti operatoriui žvaigždei Vladimirui Nachabcevui, kurį 
Vytautas Žalakevičius pasikviečia iš Maskvos. Didelį vaidmenį 
rutuliojanti jaunutė Ingeborga Dapkūnaitė yra tik gundan-
čiai prasižiojusi žuvelė, kurios režisierius nemoka tinkamai 
pakreipti. Filmas beviltiškai nuskęsta, tačiau Fridbergas 
sėkmingai pasiekia „Mosfilmą“ ir ten jam pasiseka sukurti 
populiarų filmą apie profesionalų sportą „Lėlytė“, o vėliau 
atsidėti darbui Rusijos televizijoje ir radijuje. 

Tame pačiame silpną režisierių gelbstinčio, vien operato-
rinio meno sraute pasiliko ir kito debiutanto Artūro Pozdnia-
kovo filmas „Visi prieš vieną“. Net dviejų serijų detektyvo 
šiandien tiesiog fiziškai neįmanoma žiūrėti jo greičiau ne-
prasukant kompiuterio ekrane. Stambūs ir lėti, vėlgi kažko-
dėl naktinio ar aptemdyto, uždaro ir paviljoninio filmavimo 
planai (operatorius Aloyzas Jančoras) kriminalą greitai nu-
gesina. Netipišką advokatą mėginančio vaidinti Juozo Bu-
draičio grimasos erzina. Užsikabinti nėra už ko. Filmas gali 
pretenduoti į „Didįjį svogūną“, jei turėtume sveiko proto 
tokį įkurti visose srityse. Tiesa, beveik tuo pačiu metu reži-
sierius filmavo ir klijavo muzikinį videofilmą „Kažkas atsi-
tiko“, kuriam buvo lemta tapti legenda politiniu, bet tikrai 
ne meniniu atžvilgiu. Vėliau A. Pozdniakovas, išvažiavęs į 
Suomiją, tapo montažo režisieriumi. 

Nelemtasis dešimtmetis po LKS meno vadovo V. Žala-
kevičiaus sparnu (ar presu) tęsiasi pagreitintai artindamas 
kažkokią pabaigą. Į gamybą paleidžiami „Vilkolakio pėd-
sakai“, tematiškai pratęsiantys maestro talentingą ankstes-
nio dešimtmečio trilogiją, kuri, manau, meniškai dar nebuvo 
atitinkamai įvertinta: „Visa teisybė apie Kolumbą“ (1970), 
„Tas saldus žodis – laisvė“ (1972), „Kentaurai“ (1978). 

kinas

Didžiąją gyvenimo dalį intuityviai ieškojau vietos, kur 
būtų gera būti ir dirbti. Pradžioj pakako stalo savo 

kambaryje, kuris man atiteko mūsų šeimai sumažėjus. Jis 
buvo nemažas, aukštom lubom, kaip ir visi vadinamuosiuo-
se Mokslininkų namuose, su dideliu dvivėriu langu, pro ku-
rį iš penkto aukšto galėjai matyti energingai tekančią Nerį, 
Šv. Rapolo bažnyčią ir Šv. Jokūbo bažnyčios gan rūsčią 
vakarinę dalį, aukštyn kviečiančius jų barokinius bokštus. 
Taip pat – Šv. Jokūbo ligoninės (tada vadintos I tarybine) 
kiemą, per kurį retsykiais pamatydavai į lavoninę vežamus 
baltai uždengtus miruolius. Memento mori. Draugams ar-
chitektams patarus, mano kambarys buvo išdažytas šalta 
pilka spalva, bet užtat lubos – neįtikėtina, tiesiog skam-
bančia ciklamenine (!), kuri sugerdavo ir lietaus debesis, 
ir ryto saulę. Sienų niūrumą savaip dengė, sklaidė šviesi 
senelio rūbų spinta, nemaža knygų lentyna, keli paveikslai 
ir senas kriaušės formos barokinis veidrodis su nudaužytu 
dekoru. Išgyvenęs karą, ne kartą kritęs, kaip, beje, ir sene-
lio stovimas, kulkos pervertas laikrodis ir kulkos sužeistas 
šviestuvas. Šis veidrodis kartu su panašaus stiliaus stale-
liu ir siūbuojančia etažere liaunom kojelėm, kokias mėgsta 
tapyti dailininkė Meda Norbutaitė, tarsi stabdydama laiką, 
buvo pirkti iš skrybėlininkės ponios Rožės, kuri rengėsi su 
visai išvykti į Lenkiją, paskui į Izraelį. Bet darbui stalelis 
buvo per mažas ir per gražus. Muziejinis. Jis labiau būtų 
tikęs rašyti ranka, konspektuoti, mokytis atsivertus vieną ar 
dvi knygas, rašyti laiškus... Kai iš pirmų dviejų atlyginimų 
nusipirkau iš stenografistės nedidelę, gan lengvą, plokščią 
bordinės spalvos ispanišką mašinėlę „Kolibri“ su sidabri-
niu paukšteliu ant dangtelio virš klaviatūros, pamilau ją iš 
karto, bet ant „pasoginio“ stalelio pasidarė gan ankšta. Juo 
labiau kad ir darbų tolydžio daugėjo. Su ta mašinėle kelis 
dešimtmečius teko keliauti į įvairiausias vietas, kur buvo 
galima dirbti – į mūsų sodą, į Druskininkų sanatorijas, į 
Nidą, į lietuvišką Kaptarūnų kaimą Baltarusijoje. Ir dabar, 
kai jau niekas nebegamina joms specialių juostų ir nebere-
montuoja ilgainiui lūžtančių raidžių kojelių, dėklą su maši-
nėle, kompiuterio nukonkuruota, laikau po stalu ir galvoju, 
kokiam gi muziejui ją padovanoti. 

Jau laisvos Lietuvos laikais man atiteko dar prieškarinis 
Mamos rašomasis stalas, prie kurio ir dabar sėdžiu ir, pa-
sukusi galvą į kairę, jau iš A. Vienuolio gatvės vėl matau 

ypatingą vaizdą: Trijų Kryžių kalną ir baltus kryžius, kurie 
kartais išnyksta rūke ar pūgoje, Gedimino pilies vėliavą (patį 
bokštą dabar užstoja kažkokie Vyriausybės rūmų antstatai – 
gal liftams), Šv. Jurgio bažnyčios vakarinį fasadą, spindintį 
saulės laidos valandomis, ir grakščius jo bokštelius, ir di-
džiulį spalvas keičiantį klevą, o arčiau – Operos pietinį šo-
ną ir automobilių prigrūstą aikštę, kurioje, regis, numatoma 
statyti pagalbines patalpas baletui. Jeigu iškils čia aukštas 
statinys – siaubas! Nes aprašytas vaizdas mane tarsi gaubia, 
saugo, o gal ir įkvepia dirbti, neprarasti vilties. 

Jaunystėje romantiškiausia darbo vieta buvo mūsų so-
de, Ežerėliuose, Gaidžių gatvėje, kuri nuo Nemenčinės 

plento septinto kilometro vingiuoja kairėn, tiesiai į mūsų 
netipinį sklypą ant skardžio krašto, apsuptą pušyno. Greta 
buvo nemaža pieva, kurioje šeštojo dešimtmečio pradžio-
je dar ganėsi žalmargė karvė, o karvei dingus – kaimynų 
ožkos. Būtent jos viską nuėsdamos neleido pievai apaugti 
krūmais, plėstis čia miškui, todėl pieva buvo dosni žemuo-
gių, visokių žolynėlių, o rudenį pakraščiais pasipuošusi vio-
letiniais viržiais. Mūsų žemame, prastame plytiniame name 
vis prietema, o vasarai baigiantis – ir drėgmė; užtat vasarą 
tikras rojus – atviroje verandoje po stogu didelis stalas, prie 
kurio koncentravosi visas gyvenimas; jis buvo tarsi sutver-
tas tam, kad po lengvų pusryčių, po kavos sėstum prie jo 
ir dirbtum, plačiai aplink išsidėliojusi visokius rankraščius, 
lauko akmenėliais prislėgtus, kad vėjas neišnešiotų. Pavar-
gusi eidavau į pievą rinkti žemuogių ar mėlynių ir valgyda-
vom jas su pienu, kartais – su ožkos pienu ir juoda duona. 
Rudenį ilgai nesinorėdavo užbaigti sezono, dirbdavau prie 
to stalo apsivilkusi senus senelio Izidoriaus avikailius. Tar-
puose mėgau genėti vaismedžius, man patikdavo ant šakos 
pasikabinus kelis pjūklus sėdėti medyje. 

Čia atvykdavo draugai – kviesti ir netikėti, vieni padė-
davo prie sodo darbų, kiti mėgo semti vandenį iš šulinio 
į dideles metalo statines, nes vandentiekio nebuvo, o va 
Saulius Macaitis čia irgi mėgo rašyti žiūrėdamas kažkur į 
tolį, į siūbuojančias senų pušų viršūnes; būdavo, valandą 
kitą padirbam, paskui paskaitom vienas kitam ištraukas. 
Pamenu, po Ibseno „Šmėklų“ pastatymo Jaunimo teatre 
niekaip negalėjau sugalvoti pavadinimo recenzijai ir Sau-
lius juokais pasiūlė: pavadink tiesiog „Šmėklynu“, nes re-

žisierius Jonas Pakulis bandė ir tikras šmėklas spektaklio 
„uvertiūroje“ parodyti. Kokias dvi tris valandas padirbėję, 
išalkdavom. Mūsų užkandos būdavo kuklios, improvizuo-
tos iš turimų ir iš lauktuvių. Virdavom ant senos elektrinės 
viryklės, srovė ten silpna, tai net bulvių tekdavo laukti gerą 
valandą. Bet turėjom seną, parūdijusią dviejų aukštų elek-
trinę orkaitę – joje galėjai kepti pyragą ir obuolius, ir net 
pusė vištos tilpdavo. Dažnai kas nors atsiveždavo vyno, o 
kavos tai jau niekuomet netrūko. Saulei leidžiantis veranda 
skęsdavo rausvoje šviesoje, ir mūsų rankraščiai ant stalo 
atrodė šilti, jos nuspalvinti... Sovietmečiu per Kauno dra-
mos teatro gastroles atvažiuodavo į sodą aktorių – yra buvę 
Rūta Staliliūnaitė, Jūratė Onaitytė, Algis Masiulis, Rimas 
Bagdzevičius, Robertas Vaidotas, Valdas Žilėnas ir kiti, o 
kartą drauge su jais pavyko atsikviesti ir senojo teatro „pri-
madonas“ – Kazimierą Kymantaitę ir Moniką Mironaitę. 
Mes buvome sutarę sulaukti saulės patekėjimo, rytinių au-
tobusų, o damos vis dėlto buvo kiek anksčiau parvežtos na-
mo. Apie ką kalbėdavom? Aišku, apie teatrą. Vynas kaitino 
aistras, ginčijomės, žavėjomės... 

Bet atėjo laikas sodą parduoti. Aplink mus turčiai ėmė 
statytis prabangias vilas su tvirtom tvorom, ekranais, pik-
tais šunimis, išpuoselėtom angliškom pievelėm. O mūsų 
mediniai varteliai daugybę metų buvo uždaromi nedideliu 
kabliuku. Pradėjo lankytis benamiai, kartą atvažiavusi nebe-
radau indų, kitą – patalynės... Kartą atvykom į jau parduotą 
sodą, kuriame viskas buvo kaip buvę, nes naujus šeiminin-
kus užgriuvo krizės banga. Varteliai apraizgyti vijoklių, 
prie tako iškerojo erškėtrožė, šulinio dangtis neuždengtas... 
Pro verandos langą pamatėm, kad ant prieškarinės sofos, 
kuri buvo pirkta Kaune, man gimus, senu pledu užsiklojęs 
miega kažkoks jaunuolis, pigius sportbačius tvarkingai pa-
sistatęs kojūgalyje ant išskleisto „Savaitės“ žurnalo. Sūnus 
norėjo pasiimti ant sienos paliktą savo paveikslą, bet nuta-
rėm to bėdžiaus nežadinti... Išliko tik ilgesys, sapnai apie 
sodą – kaip ilgai lingavusi lūžta pušis, kaip atvyksti, o ten 
jau svetimi, kaip prie pamatų kalasi žibutės, o po obelim – 
krokai lenda tiesiog iš po sniego. Mama stovi po obelim ir 
klausia: „Kas ten čiulba?“

– AUDRONė GIRDzIJAUSKAITė –
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Dalykai, kurių vos nepraleidome
Meno pasauliui reaguojant į pandemiją ir skaitmeninant 

parodas, tyrimai rodo, kad daugelis lankytojų pirmeny-
bę vis tiek teikia asmeninėms patirtims galerijose, tačiau 
egzistuoja ir prie materijos neprisirišęs menas – per pas-
tarąjį mėnesį išpopuliarėję, milijonus kūrėjams sukraunan-
tys NFT (non-fungible tokens) suteikia galimybę pirkti ir 
parduoti unikalių skaitmeninių kūrinių nuosavybės teises 
naudojant blockchain technologiją. Instinktyvus noras ginti 
meną nuo popkultūros įsiveržimo yra pasikartojantis NFT 
kritikuojančiųjų motyvas, bet taip pat daug diskutuojama ir 
apie didžiulį elektros energijos sunaudojimą apdorojant to-
kių sandorių operacijas ir to poveikį aplinkai. Taigi kripto-
menas ne tik kelia grėsmę tam, kaip suvokiame meno vertę, 
bet dar ir svariai prisideda prie gamtos taršos. Tai atnaujina 
svarstymus, kad didžioji šiandienos kultūros dalis yra ne-
kokybiškas kažko geresnio ir patrauklesnio perdarymas –  
nepertraukiamas vis blankesnių reprodukcijų štampavimas, 
turintis nuraminti totalios amnezijos būseną pasiekusią ko-
lektyvinę sąmonę. Galiausiai kopija pateiks nuorodą, kuri 
nuves tik prie ankstesnės kopijos, o originalas bus jau ne-
beatsekamas. Tačiau ar gali būti, kad kada nors seniai iš-
nykusio ir užmiršto gyvūno referencija vis dėlto grįš per 
kolektyvinę pasąmonę, kaip, tarkime, drakono vaizdinys, 
skatinantis klausti, kas buvo pirmiau: fosilijos ar tautosaka? 

Sudėtingą šiuolaikinio žmogaus santykį su gamta, gy-
vūno vaizdinių kaitą ir dabar ypač jautrias bei aktualias 
ekologines temas bandė atskleisti Sigitos Dackevičiūtės 
instaliacijų paroda „(Ekologinės) alteracijos“, o vizualias 
gyvybės ir mirties interpretacijas gamtoje tyrinėjo fotogra-
fo Ginto Kavoliūno paroda „Nature morte“. Abi šios pa-
rodos nuo vasario 26 iki kovo 28 d. buvo eksponuojamos 
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose. 
Deja, dėl varginančio ir niekaip nesibaigiančio karantino 
parodas gyvai pamatyti buvo galima tik 5 dienas, bet ir už-
daryti virtualioje erdvėje turime ją išnaudoti savo naudai ir 
išmokti patirti materialias faktūras kitaip.

Menininkė Sigita Dackevičiūtė teigia, kad jai buvo įdo-enininkė Sigita Dackevičiūtė teigia, kad jai buvo įdo-
mu, kaip forma gali tapti kritiška nesugriaudama savęs. 
Instaliacijoje „Hierarchija“ – eksperimentai su gyvūnais, 
peraugę į genetines manipuliacijas, sukuriančias šiurpias 
„mikimauziškojo“ įvaizdžio variacijas. Septyniolikos žiur-
kiažmogių galvų choras, tarsi sustingęs cypsmo vidury, 
tvarkingai išsirikiuoja pakopomis su „pilkosiomis masė-

mis“ apačioje ir auksiniu biustu viršūnėje. Dėl anatominių 
ir genetinių panašumų į žmones biomedicininių tyrimų su 
gyvūnais modeliuose pirmenybė teikiama būtent pelėms 
ir žiurkėms. Žiurkės dažniausiai naudojamos elgesio tyri-
mams, nes jos yra daug socialesnės nei pelės ir jų elgesys 
geriau imituoja žmonių elgesį. Teoriškai tokie žiurkiažmo-
giai būtų pranašesni už žmones savo agresyviu siekiu išlikti 
ir prisitaikyti prie atšiaurių aplinkos sąlygų, taip aukštyn 
kojomis apversdami mūsų įsivaizduojamus hierarchijos 
dėsnius ir žmogaus viršenybę. Ne veltui posakis „žiurkių 
lenktynės“ vartojamas apibūdinant santykius kapitalizmo 
eroje.

Tačiau nubaudžiamas ne tik artimumas žmogui – in-
staliacijoje „Gamta / Civilizacija I“ kalbama apie tai, 
kaip geidžiamas autentiškas gyvūno grožis gali kainuoti 
jam gyvybę. Kailių industrija patenkina mūsų pirmykštį 
medžioklės instinktą, o iškilus etiniams nesutarimams 
pasiūloma alternatyva – netikras poliesterio kailio audinys, 
kurio skaidulos, patekusios į vandenynus ar sąvartynus, 
biologiškai nesuyra, tad taip pat prisideda prie taršos. 
Kūrinys „Veršeliai manyje svajoja apie rapsų lauką“ 
ironiškai pasakoja apie laukiniams gyvūnams nuodingo 
augalo grožį. Žmogaus sukurtas gamtos antrininkas kartais 
net labiau masinantis, bet beveik visada išsiduodantis savo 
išbaigtumu, todėl stačiakampiai kompiuterinių kodų ritmai, 
atstovaujantys augalijos pasaulio struktūroms, pradeda 
atrodyti netgi tikresni. Dar prieš kelis šimtus metų žmogaus 
gyvenimas buvo trumpas, brutalus ir labai glaudžiai susijęs 
su gamtos malone, tačiau dabar jau gamta keičiasi kartu 
su mumis ir bando prisitaikyti – pavyzdžiui, turistams 
paplūdimiuose išrankiojus jūros išskalautas kriaukles, kra-
bai atsiskyrėliai, neturėdami kitos išeities, savo apsaugi-
niam kiautui pasirenka konservų dėžutes ir kitas šiukšles, 
o šios vėžiagyviams galiausiai tampa mirtinais spąstais. Tai 
netgi gali sukelti grandininę reakciją, nes gaišdamas krabas 
išleidžia signalą, kad tuoj atsilaisvins kriauklė, ir tai privi-
lioja kitus jo gentainius. Net nesusimąstome, kad mūsų sen-
timentalumas grožiui gali pakenkti ištisoms ekosistemoms.

Konfliktiškas žmonijos santykis su gamta senas kaip 
pasaulis. Primindama Antikos laikus menininkė prikelia 
Medūzos mitą kūrinyje „Ekrano šviesa. Medūza“. Gamtos 
gaivališkieji elementai suvokiami kaip pabaisa, kurią turi 
įveikti herojus (arba jo įvaldyta technologija). Vis dėlto 
technologija gali padėti geriau sugyventi su gamta: nuo 
šviesą atspindinčių dažų, kurie, užpurkšti ant elnių ragų, 
sumažina nelaimingų atsitikimų keliuose tikimybę (apie 
tai pasakoja kūrinys „Sinchroniškas judesys. Susitikimas“), 
iki programinės įrangos, matematinio modeliavimo būdu 
tiksliau nei žmogaus intuicija pasiūlančios efektyviausius 
patruliavimo maršrutus norint sugauti brakonierius. 

Ginto Kavoliūno parodoje „Nature morte“ (kuratorė 
Danguolė Ruškienė) buvo pristatomi fotografijų ciklai, nuo 
2012 m. kuriami analoginiu, cianotipijos, šlapio kolodijaus 
būdais, atspausti ant rentgeno plokštelių. Estetinių paskatų 
vedamas sąmoningas grįžimas prie senesnių technologijų 
ir metodų čia kyla iš fotografijos funkcijų dvilypumo ir 
autoriaus siekio rasti tobulus formos sprendimus iš anksto 
surežisuotiems siužetams. Kompozicijų tikslumas cikle 
„Ant palangės“ padeda tyrinėti daikto (ir sudaiktintos gam-
tos) santykį su žmogumi, kai augalas tampa laikinu savo 
šeimininko (ne)rūpestingumo įkaitu. Žmogaus ir nevaržomo 
gamtos vitališkumo susidūrimas visada sukelia įtampą – 

medžių daigai, išdygę, žmonių supratimu, netinkamose 
vietose, išraunami, tad kūrėjas juos įspaudžia amžinybei 
fotogramų cikle „Arbaro“ (2016–2019). Šlapio kolodijaus 
plokštelių ciklas „Šokis lietuje“ (2019), kuriame užfiksuotos 
keliuose suvažinėtų varlių išdžiūvusios liekanos, ir rent-
geno plokštelėse užfiksuoti gyvūnų ir paukščių kaukolių 
atvaizdai cikle „Post-mortem“ (2019) žiūrovui leidžia be 
kaltės, nepažeidžiant žmogiškojo tabu, vujaristiškai stebėti 
estetiškas mirties formas. Tai primena, kad mūsų kultūroje 
gyvūnų ir mirusiųjų pasauliai turi susikirtimo taškų, – gal 
net iš totemo garbinimo laikų atėjęs tikėjimas, kad mirusieji 
gali siųsti ženklus per gyvūnus, į langą atsitrenkęs paukštis 
pranašauja mirtį, mirties išvakarėse kaukia šunys, o katės 
mato dvasias. Viskam, kas už suvokimo ribų, gyvūnija 
tampa atspirties tašku. Kaip ir pirmuosiuose bandymuose 
išsiųsti gyvybę į kosmosą, įsisąmoninant mirties ir nykimo 
procesą gyvūnai atlieka mokomųjų modelių vaidmenį.

Abiejose parodose gyvūnų trajektorija nuo aukų 
kelkraščiuose iki zoomorfinių, vartotojišką visuomenę 
kritikuojančių biustų, nuo estetinio iššūkio iki ekologinio 
nerimo iliustracijų pasakojo apie žmogaus savo vietos pa-
saulyje permąstymą. Gamtos ciklas mums primena ne tik 
apie mūsų laikinumą, bet ir tęsinių galimybę. Dirbtinis 
(gyvūno) intelektas jau ne už kalnų, o kartu su žmogaus 
formas atkartojančiais kuriami ir keturkojai robotai, kurie, 
pasirodo, yra greitesni ir stabilesni už dvikojus „kolegas“. 
Tai simbolinis galutinio prisijaukinimo aktas ir gal net 
kaltės dėl medžioklės, medžių kirtimo ir taršos išpirkimas, 
kai skubama taisytis suvokus, kad gyvūno ir augalo neby-
lumas irgi laikinas.

– ROSANA LUKAUSKAITė –

Sigita Dackevičiūtė. Hierarchija. 2018–2021

Gintas Kavoliūnas. Iš ciklo „Šokis lietuje“. 2019

Iš pradžių vienuolis manė, kad tai vyksta dėl jo pasikei-
tusio veido. Bet tas paaiškinimas neatrodė pakankamas. Be 
abejo, berniukas patarnautojas ir žemesnieji vienuoliai juo-
kėsi dėl to. Tačiau jų juokas buvo kiek kitoks nei tada, kai 
nosis buvo ilga. Atrodo, kad jiems neįprasta sutrumpėjusi 
nosis buvo juokingesnė nei ilgoji, prie kurios jie jau buvo 
pripratę. Bet ir tai dar ne viskas.

„Seniau jų juokas nebuvo toks įžūlus“, – giedodamas sū-
tras vienuolis vis stabtelėdavo ir, pakreipęs pliką galvą, pats 
sau taip murmėjo. Tokiomis akimirkomis mūsų Dzenčis, 
pakėlęs akis į gretimais kabantį Fugeno7 portretą, prisimin-
davo vos prieš keletą dienų buvusią ilgą nosį ir nusiminęs 
galvojo: „Aš – kaip žmogus, kuris, viską praradęs, ilgisi 
savo šlovingos praeities.“ Deja, Dzenčiui trūko įžvalgos 
perprasti šią situaciją.

Žmogaus širdyje slypi du prieštaringi jausmai. Kiekvie-
nas užjaučia artimą dėl nedalios. Bet jei tą nedalią pavyksta 
kaip nors palengvinti, aplinkiniams ima tarsi kažko trūkti. 
Gal net galima kiek perdedant sakyti, kad jiems kyla no-
ras, kad padėtis vėl pablogėtų. Dėl to ilgainiui jie ima jausti 
tam žmogui tam tikrą, nors ir pasyvų, priešiškumą. Nors 

Dzenčis ir nežinojo to priežasties, jam buvo nesmagu, nes 
Ikeno vienuolių ir pasauliečių elgsenoje jis pajuto tą stebė-
tojo egoizmą. 

Vienuolis kasdien darėsi vis niūresnis. Vos prasižiojęs 
iškart visus piktai ujo. Galiausiai net ir nosį gydęs moki-
nys ėmė jį apkalbinėti, esą Dzenčis daro nuodėmę, deramai 
neperteikdamas jiems Budos mokymo. Didžiausią įniršį 
vienuoliui sukėlė išdykėlis berniukas patarnautojas. Vieną 
dieną, išgirdęs skardų šuns lojimą, jis nieko neįtardamas iš-
skubėjo lauk ir pamatė tą vaikėzą mostaguojant dviejų šia-
ku ilgumo pliauska ir gainiojant liesą gauruotą šunį. Ne tik 
gainiojant. Gainiodamas jis šūkavo: „Gausi per nosį, gausi 
per nosį!“ Dzenčis čiupo tą pliauską ir smarkiai trenkė ja 
berniūkščiui per veidą. O tai būta tos pačios lentelės, kurią 
seniau naudodavo nosiai laikyti valgant.

Vienuolis ėmė gailėtis turbūt be reikalo patrumpinęs sau 
nosį.

Bet vieną naktį atsitiko toks dalykas. Sutemus staiga pa-
kilo stiprus vėjas, ir pagodos stogą puošiantys varpai skam-
bėjo taip garsiai, kad triukšmas pasiekė ir vienuolio patalą. 
Be to, atšalo, ir senasis Dzenčis niekaip negalėjo užmigti. 
Besivartydamas jis pajuto, kad jam niežti nosį. Palietęs pa-
stebėjo, kad ji kiek patinusi, it vandeninga. Ir karšta.

„Taip užsispyrusiai ją trumpinau, ir dėl to gal kokia liga 
prikibo“, – sumurmėjo vienuolis, nuolankiai suėmęs nosį 

rankomis, tarsi priešais Budos statulą aukojamus smilkalus 
ar gėles. 

Kitą rytą jis kaip visada pabudo anksti ir išvydo, kad 
ginkmedis ir kaštonas per naktį numetė lapus ir šventyklos 
kiemas šviesus, it auksu klotas. Pagodos stogas apšerkš-
nijęs. Brėkštančio ryto šviesoje akinamai žvilgėjo devyni 
pagodos smailę puošiantys žiedai. Verandos langinės pa-
keltos, ir ten stovėdamas vienuolis giliai įkvėpė. 

Ir tada jį aplankė jausmas, kurį jis jau buvo bepamirštąs. 
Vienuolis skubomis palietė sau nosį. Tai nebuvo trumpa 

vakarykštė nosis. Tai buvo jo senoji ilgoji nosis, penkių ar 
šešių sun ilgumo, dengianti viršutinę lūpą ir siekianti iki 
pat pasmakrės. Vienuolis suprato, kad per naktį nosis vėl 
ištįso. Ir jis vėl pajuto palaimą, tokią kaip tada, kai jo nosis 
sutrumpėjo. 

„Dabar jau tikrai niekas nebesijuoks“, – tarė sau Dzenčis. 
Ilga jo nosis kabalavo rudens ryto vėjyje. 

1916

Vertė Rima Torres

7 Samantabhadra (Fugenbosatsu) – bodhisatva, paprastai 
vaizduojamas sėdintis ant dramblio.

Nosis
► Atkelta iš p. 1
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Sugrįžimas. Į begalybę
Aš visuomet į liūdesį grįžau,
o liūdesys į lygumas.

Algimantas Mackus

užsilaukė laukai – 
ilgai 
negrįžai

saugiame jų glėbyje
nesvarumo
        saldybė

nemąstoma sala
lyg perkėla

į 
        kitą sielos krantą

kur šimtamečių medžių sąšaukos
pašventintos paplentėmis

Virsmas
pro stingdančias 
erdves ir nerimus
iškrėsti – 

kur?

galėčiau, jei galėčiau

kur?

tą ilgesį, tuos pelenus?

užželdinti išdegintas kertes
neprakalbintas,
apsakyti neapsakoma

ir išsilaikius virsme
išsitekt tarp dangaus ir žemės?

Iš aukštai
aš – Asche1

šiltutėlis
pelenų ryšulėlis

netelpu 
į standartinius rėmus

nuo žemės
traukos 
atsiplėšus 
išretėjusius atmosferų
sluoksnius
ištvėrus
ir atsivėrus

sugrįžtu aitvaru
žemėn
kad meilė
niekada
neišblėstų      

Atrama 
brakst, trinkt, blykt...

akimirką pasiremiu
į turėklus 
įsikimbu
į mamos suknelės kraštą – 
atlaikė – 
ir šį kartą

atlaikysiu
ir aš
       paradoksų protrūkį:
durstyti, durstyti – Durst2
pašėlusiam sąstingy

suvilgyk man lūpas
nemarumo vingyje

1 Pelenai (vok.). 
2 Troškulys (vok.).

SANDRA PetRAšKAitė-PABSt

Auginti gelmę
Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar 
dieną, sėkla dygsta ir auga, jam 
visiškai nežinant kaip.

Mk 4, 27

Žodį prie žodžio 
raišioti,
       rišti,
mintį pagauti,
išnešioti, pratęsti,
pasiklydusios eiti ieškoti,
neleisti pražūti.

Megzti ryšius su žmonėm,
su pasaulio vėsa
ir vienatvės strėlėm.

Kaip tinklą nerti,
siūlelį prie siūlelio
regzti,
       regzti,

kad atlaikytų,
atsivėrus prarajai,

pasvirus /

prie bedugnės
k
   rašto.

Gilius išgyventi
sielų ryšius –
       plyšius,
  
auginti savyje
ir kitame
gelmę.

Tabula rasa
tvilkte nutvilko
kai prisimenu – 
užkaistas puodas

varlių prūde kurkimas
vienkiemis laukuose
raudonas mūras

nepakartojamai baltai
         baltai
greitakalbe pradėjus berti
mangaratkė
kriaušiukės saldžios
užderės rugpjūtį
prikrėtus jų
sterblėn surinksi
praeinant šakos 

linksi 
       linksi
 linksi

nepakartojamai lengvai 
         lengvai
per pievas kvepiančias bridau
klaidžias mintis ujau ujau
         baidžiau

braidžiau
po miško balų
samanotus patalus – 
liūliavo liūnas
sau uoliai
pėdas bučiuodamas
kaip kūdikiui 
         tyrai

taip viskas buvo 
         tobula
ir liko – 
neatkartosi
neištirsi
ne!
nusėdusio tyrumo

         drumzlinam prūde

R
am

un
ės

 P
ig

ag
ai

tė
s 

nu
ot

ra
uk

a

Apie nebūtį
Po mūsiške aiškiąja, kalbančia kalba 
tyliai banguoja kita, neišsakoma ir 
neparodoma, negirdima ir neregima 
kalba, Niekio ir Esmo kalba, taigi 
galbūt netgi dvi kalbos. 

Arvydas Šliogeris

    nėra
           nes 
   yra

nebūties gestas
tyliai užgęsta
atpažintas
moste
atminties iškiliajame soste

aidas – laidas
spengesys
nebūties
spurdesys
kažkas kuo
nepasidalinsi
nei su artimiausiu 
išsiilgusi

    nėra
           tai
  yra

aklas Niekio ošimas
nesusipratimas
gramatinis pratimas 
įprotis

kiaurymė drevėj
nebūties šėlsmas – 
velkasi
       velkasi
pažeme – 
iš kailio neriasi
per galvą verčiasi

apeiti
neįsileisti
apeiti apeiti
kaip negandą
stengiuos

lyg iš niekur nieko
garai 
išsisklaido

dingsta sapnas
niūrus ir tikras

Sulaikiusi kvapą lig šiolei
lekiu aš,
keturmetė,
su blėkiniu puoduku
pas močiutę:

Pienyčio!
 Baltyčio!
  Gražyčio!

su putom, su putom, su putom

leidžiuosi
nuo kalniuko,
kad įpiltų
dar neataušusio,
šilto

su putom, su putom, su putom

siurbiu godžiai
sulaikiusi kvapą – 

lig šiolei

nenusišluosčiusi lūpų

nes žodžiai,
        nes žodžiai
man trykšta, man liejas
        į himną gyvenimui
per liepų alėjas

Ramybė
Prisiminimų vitražais
peršviesti
virpa delnai
kylant ir leidžiantis saulei į nežinią
tarpeklių lynais
įtemptais tarp bedugnių – 
nuo plaukų 
                        iki pėdų

ramybė – ramybė

pabudo
 prigludo 
           nusėdo

surakinęs nerimus
neperregimas rūkas
pakviečia susisukti 
           tylą
plaikstomą vėjų sraunių
suvynioti ją 
 standžiai
           sausai
į drobulės baltumą

– akinantį – 

Poezijos sodelyje
vaizduotės vyzdžiuose vėlai
vaikystės puslapius vartai
neįmatai – 
pro užtrauktas užuolaidas
lyg aidai lyg išblukę veidai
lyg užuominos
skleidžias
bulvių žiedais
atatupstai
atatupstai
atsitolinus

iškedentuose prisiminimuose
baltutėlis minkštimas
krieno macnumas
bičių geluonies
saldus nemarumas

staigiam posūky
minčiai ištrūkus
ore pakibus
bet nenutrūkus – 

poeziją vėjas
tėvo sodelyje
         sodele3

       sodelyje
       sėja
         nepailsdamas

3 So vokiškai reiškia „taip“, švabų tarmėje sodele 
(su malonybine priesaga -dele) ištariamas 
po ilgiau trukusio, pagaliau atlikto darbo 
pasigėrėjimo džiaugsmui išreikšti.
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eDUARDS AiVARS

Eduardas Aivaras (tikr. Aivars Eipurs, g. 1956) – 
latvių poetas, priskiriamas postmodernistinei poezi-
jos krypčiai. Yra išleidęs dešimt poezijos rinkinių, dvi 
trumposios prozos knygas. Jo kūrybai būdinga lako-
niškų formų paieška. Aivaro ilgų antraščių eilėraščiai 
tapo šiuolaikinės latvių literatūros naujove. Kai kas 
poetą laiko romantizmo gaivintoju šiuolaikinėje latvių 
literatūroje.

Čia spausdinami tekstai iš pernai pasirodžiusios 
knygos „Eilėraščių remontas“ (Dzejoļu remonts).

ŠĮRYT DAR KARTĄ ATĖJAU PASAULIN
Ir išjungiau signalizaciją
Tikiuosi, apsauga neatvažiuos

TYLIOJE AGENSKALNO GATVELĖJE
Tarp jazminų krūmų
Suradau dirbtuvėlę
EILĖRAŠČIŲ REMONTAS
Ant senos kušetės drybsantis jaunas vyras
Labai pagarbiai atsiduso: – Klientas!
Ir jis paporino: čionai retai kas beužeina
Nes pusmetį eilėraščiai netaisomi
Paskiau išmetami arba saugomi nepakeisti
Panašiai kaip sugedę dantys
Eilėraščių ydos neprogresuoja
Tokios pačios gali likti visą amžių
Net poetui mirus

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAIP Į MANO KNYGOS 
ILIUSTRACIJĄ ĮKRITO IR DINGO KAIRĖ AKIS
Toliau skaičiau epą apie Gilgamešą

BUVO GERAS ŠIO EILĖRAŠČIO PAVADINIMAS
Dvi burnos valgė žuvį
Kiekviena iš savo galo
Ar tai simbolis buvo
Ar kilkė didžiulė

TEKSTO ĮPAREIGOJIMAS
Šiandien važiavau dviračiu
Šalikelėje jauna moteris juoda skarele
Paprašė dvidešimties centų
Aš važiavau greitai, bet išgirdau
                 tą lėtai tariamą tekstą
Kuo vardu ši moteris?

PRIEŠAKY MANĘS AUKŠTU TILTU
Per upę ėjo žmonės
Didžiulis būrys, ir man pasirodė
Jie yra tie, prieš kuriuos po akimirkos pasirodysiu
Aš paskui juos
Paveju, aplenkiu ir sakau:
– Aš jums kai ką paskaitysiu.
– Nereikia, – sako jie. – Mes juk iš eilėraščio.

VYRAS IR SAVIŽUDYBĖ
Iš jo akių prasiveržė krioklys

DARBO INTERVIU TELEFONU
Alio, tai Disfunkcinis pasaulis?
Mes priklausomi, aš iš disfunkcinės šeimos
Gesinu gaisrus
Man patinka krosniaviečių šarma
Ją dažnai matyti teko
Galėsite skambinti man, kai kitos išeities nebebus
Išsilavinimas? Taip, aukštasis, aukštoji mokykla
Aristotelis sakė, kad esu politinis gyvulys
Taip, turiu pagalvį su Europos taisyklėmis
O man patinka krosniaviečių šarma

EILĖRAŠTIS, KURIAME EINA DVI ŽIRAFOS, 
VIENA GALVA ATSITRENKIA Į SAULĘ, IR ŠI 
NUKRENTA
Tamsa 

LEKTORĖ STOVĖJO PROFILIU
Tai buvo iš tikrųjų
Kalba perėjo į kitą dimensiją
Po to ji pažvelgė į mus
O mes į ją spoksojome 
Ir jos žodžiai kaip kumeliukai nušuoliavo prošal 

ASMENS BYLA 
Mėlynakis
Ramaus būdo
Į gimtinę kaktą prasiskėlęs

TOKS LAISVESNIS VAKARAS
Namuos nėra vaikų
Ir mes bendraujame su patriotizmu
Gulime suglaudę nuogas nugaras
Kiekvienas savo telefone
Skaitome Konstituciją

GIMSTA IR UŽAUGA VAIKAI
Daug mano eilėraščių baigė mokyklą
Keli eilėraščiai jau sukūrė šeimas

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAD MAN LEISTA IŠPLĖŠTI 
SAVO GYVENIMO LAPUS
Tai nemaloniausia laisvės forma

DIRIGENTĖ
Choras miršta, dažniausiai altai
Iki konkurso visi išmirs
Bet bandom – dalyvausim!
Išeisiu į sceną viena pati
Ir pirmą vietą iškovosiu.
Tegul žiuri pirmąkart regi
Kaip gieda balti angelai 

JEI PACIENTAI ŽINOTŲ, KAS DEDASI PSICHIATRO 
GALVOJE
Jie niekad neitų pas jį
Bet
Mes visi esame pamišę, kiekvienas savaip

EILĖRAŠČIŲ REMONTAS
Turguje ieškojome inteligentų armėnų
Kurie Rainį galėtų armėniškai skaityti

ŽVAIGŽDŽIŲ KONSTELIACIJA
Jie krito dviese
Taip 1616 metų balandžio 23 dieną
Krito Servantesas ir Šekspyras
Taip 2007 metų liepos 30 dieną
Krito Bergmanas ir Antonionis
Taip 2016 metų rugpjūčio 1 dieną
Krito sode du balti alyviniai obuoliai

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAIP SSRS ARMIJA 
VIRTO LATVIJOS ARMIJA IR KAIP PASIKEITĖ 
KOMANDOS, KAIP VISKAS SUSIMAIŠĖ, KAI 
PASIRODĖ MOTERIS
Lygiuok! Ramiai!
Stirna eina!

NĖ VIENAS PERSONAŽAS NEIEŠKO AUTORIAUS
Autorius ateina į barą
Prieblandoj ilgai žvalgosi sugėrovo
Jis pasirenka chemiką, ne bet kokį
O tą, kuris vyksta komandiruotėn į Novosibirską
Abu vakarais mes gėrėm net trejus metus
Po to aš išlipau iš lėtojo mirties vagono
Susitikome po ketvirčio amžiaus
Chemikas atrodė kur kas vyresnis už mane
Pagal dokumentus ne vienais metais jaunesnis
Jis visą laiką ritmingai darė vieną ir tą patį
Darbas baras namai darbas baras namai, niekad baras dukart
Jis gėrė tiek, kad neprarastų darbo
Visą gyvenimą su motina vienam kambary, greit vienas bus
Nežino, kaip bus, liks tik televizorius
Ir liūdesys apie merginą, kurią seniai vedė kitas
Abu tylėjome tol, kol autoriui išsprūdo:
– Tu dažai plaukus?
– Jau nebe, – atsakė chemikas.

MANO NAKTYJE RYGOJ NUMIRĖ PASKUTINIS 
RUSAS
Pabudau ir verkiau užspringdamas:
– Ką mes, latviai, vieni patys veiksime?

EILĖRAŠČIŲ REMONTAS VI
Aš savo sapną papasakojau keliems marsiečiams
Ir nė vienas neliko abejingas

DAR VIENAS GEOMETRINĖS FORMOS 
EILĖRAŠTIS
Pro žemę praskriejo trys futbolo aikštės 

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAIP SENOVĖS EGIPTO 
AMŽIAI PRIEŠ PORĄ TŪKSTANČIŲ METŲ 
ŠIANDIEN NEBEVAIDINA DIDELIO VAIDMENS. 
KAIP IR ANKSTYVIEJI VIDURAMŽIAI, TĖRA 
DRĖGNAS MIRKSNIS
Po 2 000 metų Liuteris ir, pavyzdžiui, Eipuras
Atrodys vienu metu gyvenę
Du žmonės iš vieno regiono

RAŠYTOJAS BĖGA
Mišku, lauku, keliais, takeliais
Pakaušy pajaučia alsavimą, skaitytojas vejasi
Bėgo kiek įgalėdamas, nesvarbu kaip
Skaitytojas aplenkia rašytoją pievoje prie skardžio
Ir paridena moterį žemyn šlaitu
Jis žadina rašytoją:
– Ei! Kodėl tu nerašai?

Vertė Arvydas Valionis

Marius Samavičius. Oh Father. 2017
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TEKSTAI NE TEKSTAI

Žvelgiant nuo lapo briaunos 

Kas galėtų pasistiebti 
arčiau anapusybės slenks-
čio – žmogaus rankų kū-
ryba ar savaiminio judesio 
dėsnio sukeltas gamtos reiš-
kinys (objektas)? Pasistieb-
ti ne tik forma, bet ir esme 
priartėjant prie transcen-n-
dencijos klodo – problema, 

aktuali tiek žmogiškosios veiklos įprasminimo, tiek 
ekologinės kritikos požiūriu. Nors sąvoka „kūryba“ galėtų 
būti jungiančiąja terpe ar bent jau sąlyčio tašku, skirtin-
gos prigimties (esančių savaime ir „dirbtinai“ atsiradusių) 
reiškinių sankirtoje dažnai kyla hierarchijos nusistovėjimo, 
asmenybės įsivietinimo bei identiteto formavimosi proble-
mos. Dėl esme ir savybėmis besiskiriančių objektų, įvairių 
kultūrų, laiko ir erdvės dimensijų sąveikos užgimstančių 
įtampų ir jų poveikio subjekto jausenoms atspindžių gali-
ma aptikti ir Erikos Drungytės eilėraščių rinkinyje „Kalnas 
ir miestas“. Nykstančią skirtį tarp materijos (daiktiškojo 
kūrybos rezultato) ir meno apibūdina eilėraščio „Karo 
daina“ eilutės: „Kur tik bežengtum, fortai ir bokštai / Ir 
ant elektros stulpų savo morzę / Švelniai kukuojantys karo 
purpleliai / Kur besikastum, šaltinių tuneliai / Akys pelėdų, 
šikšnosparnių kulkos / Pilnos tranšėjos kaulų ir iečių / [...] 
Va, ką plevena vyčiai jų klostėse / Ką duobkasiai ir poetai 
dainuoja“ (p. 10). Daiktiškumo riba tarsi trinama atmin-
tyje (duobkasių) ir transformuojama į žodį (eilėraštyje) ar 
melodiją (dainos). Mirtis (arba plačiąja prasme pabaiga) 
yra formas niveliuojantis slenkstis. Kita vertus, baigtis 
nevaizduojama kaip trūkusi virvelė ar išsekęs šulinys. 
Ėjimo ratu, apvalios pasaulio formos motyvai simboli-
zuoja amžiną judėjimą ar bent jau cikliškumą: „...viskas 
yra apvalu, ir viena iš kita išnyra be galo, be krašto“ (p. 18) 
arba „Viskas staiga lyg gyvatė praryja / Uodegą savo ir 
sukasi sukasi“ (p. 20). 

Lyrinio subjekto ir pasaulio vienis atskleidžiamas 
eilutėse: „Neįmanoma / Pasislėpti atsiskirti užsirakinti /  
Iškirpti savęs iš vietos / Kito iš tavęs“ (p. 22). Rinki-
nio eilėraščiuose iškeliama įsivietinimo problema trinant 
geografinės vietovės svarbą priartėja prie įsiprasminimo 
užduoties. Stengiamasi ne tiek integruoti individą į aplinką, 
kiek sutalpinti pasaulio atspindžius subjekto jausenose: 
„Mažas berniukas marškiniais – suknele / Brenda per 
vasaros vėsą / Įsileisdamas į save ežerą / Įsileisdamas į 
save rožę / Spausdamas delne šokinėjantį / Akmenuką, 
kuris lieka atmintyje / Aštriai durdamas – kratyk nekratęs“ 
(p. 25). 

Apmąstant vietos problematiką, rinkinyje pabrėžiamas 
ir paralelinių pasaulių vaidmuo. Sapnas, knygų puslapiuose 
raidėmis nubarstyta erdvė, fantazija, atmintyje įstrigę 
praeities fragmentai tarytum tampa prieglobsčiu eilėraščių 
asmenybei, sunkiai randančiai saugesnį kampelį netvarioje 

ir bauginančioje tikrovėje: „Suras tau švelnių sugulovių 
heterų / Tu tik paguosk juos burtažodžiais pasakų // Nes 
ką gi daryt vejamiems Adrastėjos / Nes ką gi atryti baimės 
privalgiusiems // Nes ką apkabinti per panikos priepuo-
lius / Įėjus į kambarius savojo kūno // Ir nieko neradus ten 
nieko ničnieko / Netgi garstyčios grūdelio pelėkautams“ 
(p. 39). Tačiau ne taip lengva pabėgti nuo savo vidinio 
pasaulio, prigimties ar (bendrąja prasme) lemties: „viskas 
plevena šalia“ (p. 74), – konstatuoja eilėraščio „Manyk 
nemanęs“ subjektas.

Kaip galimas išlikimo receptas iškeliama pasidavimo 
natūraliai tėkmei idėja. Pavyzdžiu pasirenkama gamta, 
kuri, nepaisydama destruktyvios žmogaus veiklos, gyvena 
„sau“ („O gamtai tai kas – ji niekaip nieko nevertina“,  
p. 78). Tiesa, gamtos objektai turi daugiau galios (gal 
dėl to, kad priklauso primityvesnei raidos pakopai ar 
įsiprasmina būdami kūrybos rezultato, o ne kūrėjo pozici-
joje?) ištverti nesaugios aplinkos ar vidinės sumaišties 
sąlygotus išbandymus. Galbūt toji ištvermė, atsparumas 
(nuolankumas) niokojimui ir atspindi aukštesnės jėgos 
prado egzistavimą bei žmogaus rankų kūrybos – Kūrėjo 
veiklos skirtį? Žmogui, besiginančiam nuo aštrių būties 
briaunų, kartais tenka įsikalinti barikadose („Tuščias mano 
glėbys, vien tik skydai skydai ir skydai“ (p. 75) ir patirti 
tokios gynybinės pozicijos sukeltą tuštumos jausmą bei in-
tegravimosi į aplinką komplikuotumą. 

„Negalėdami pripažinti, kad gamta yra tobula / Ir kiekvie-
nas spyglys ar krentąs jo šešėlis / Turi niekuo nepakeičiamą 
prasmę / Iš nuobodulio, bet dažniausiai iš noro / Įrodyti 
pranašumą ir galią, perdarom viską“ (p. 26), – pastangas 
imituoti aukštesniąją jėgą ir keisti aplinką apmąsto lyrinis 
subjektas. Kartu konstatuojama, jog natūralia kaita ir 
savaiminiu atsinaujinimu gamta pranoksta žmogaus rankų 
kūrinius. Net genialiausi žmonių protai negali prilygti 
gamtos reiškiniui savaiminės esmės, „tiesiog“ egzistavi-
mo ir harmonijos kūrimo parametrais: „Bet argi tau kyla 
koks klausimas, argi klaidina / Turbinos besočių galaktikų, 
neatpažinti dar objektai, / prisėdus prie upės ar vartančio akį 
šaltinio?“ (p. 37). Kaip galimas įvairių dimensijų sankir-
tos taškas iškyla tujos kapinėse vaizdinys (eilėraštis „Tu-
jos ištveria žiemą“, p. 30). Tuja, kaip gajus ir universalus 
augalas, tarsi įkūnija miesto ir laukinio būvio, šiandienos 
ir praeities, gyvenimo ir anapusybės sąlytį. 

Kaip gyvastį į grumstą įspraudžianti, materijos savy-
bes sujungianti grandis tarp urbanistikos (žmogaus veik-
los rezultato) ir gamtiškojo prado galėtų būti ir pirminė 
žmogiškosios egzistencijos priežastis. Požiūrio į erdvę, 
materiją, priklausomybės nuo laiko, lūkesčių, geografinių 
ribų nyksmą galima iliustruoti eilutėmis: „Bet kaip 
priartėja žvaigždynai, visatos / Subliūkšta atstumai ir 
laikrodžių laikas / Ir knygos lentynose, gal tiktai knygos / 
Durelėm į juodąją skylę pasvyra: / Eilėraščių mantrose lyg 
centrifugoje / Tu nesvarus, save patį pametęs“ (p. 89). Tary-
tum pilnatvė patiriama tik susigūžus į Nieką, tik ištrynus 
save iš buities paraščių. Taip niveliuojant abiejų (žmogaus 
ir Aukščiausiojo) veiklos prigimtį iki kūrybinio prado 
užuomazgos.

Rinkinio eilėraščių raiška spalvinga žodyno įvairove ir 
netikėtais sugretinimais. Štai „serenčių oranžu namuos 
springsta vazos“, „kapuos caksi zylės“, o „draugų vis 
daugiau urnų kiautuose“ (p. 11). Dėl įdomesnio daiktų 
(reiškinių) įkontekstinimo, neįprastų savybių priskyrimo 
netgi iš pažiūros neįmantrūs įvaizdžiai paneria į gilesnės 
minties vandenis („Dulkės... praskleidusios dar vieną 
rytą, / Pulso užuolaidoj tyliai gyvena“, p. 17). Eilėraščiuose 
stipriai juntama emocija – nuotaika dažnai melancholiška, 
persmelkta artėjančios baigties nuojautų, konstatuojama 
komplikuota būtis. Gausu intertekstų (nuorodos į Biblijos 
siužetus, Antikos motyvai, literatūros kūrinių fragmen-
tai), yra ir naratyvinio žodžių dėliojimo apraiškų. Tačiau 
dažnai minties sklandumą nustelbia (gerąja prasme) po-
etinis gaivališkumas ir ryškiaspalvių įvaizdžių koliažas. 
Objektai, įskiepyti į svetimą terpę, ar netikėti sugretini-
mai kuria brandžios ir kartu inovatyvios minties įspūdį 
(„Ar apie tai nudeginta iki anglies krešumo / Visa tavo 
žvaigždyno epopėja, pakorusi aikštėj / Ant balto gulbės 
kaklo kiaulės galvą liūdną?“ arba „Per visą gomurį / Snin-
gantis krūmas“, p. 52). 

Tiesa, rinkinio autorės nepavyktų apkaltinti perdėto sen-
timentalumo nuodėme. To išvengti padeda žongliravimas 
aštresnių kampų minties skeveldromis ar kategoriškesnėmis 
frazėmis: „O pabandyk nugramdyt nuo grindinio visų ant jo 
kritusių vaikų odą / O pabandyk išdurti kiekvienos mažos 
mergaitės geidžiančias akis / O pabandyk išlupti kokaino 
pistoletą iš aukso misionieriaus rankų / O pabandyk per-
miegot su visomis Sen Deni prostitutėm iš meilės“ (p. 57). 
Nevengiama paryškinti socialines problemas (smurtas prieš 
vaikus, pilietinių teisių aktualizavimas, santvarkų sankirtos 
problemos). Šiurkštesnis žodis prasikeičia su atviru sub-
jekto silpnumo pripažinimu („Man taip reikia / Į kažką at-
siremti / Nors į cigaretę / Į dūmą / Karčią iki ašarų / Seilę“, 
p. 64) ar pavojaus nuojauta („O viduriuos žiedą jau kažkas 
traukia / Ne nuo bevardžio – granatai iš lūpų“, p. 88).

E. Drungytės „Kalnas ir miestas“ – išraiškinga knyga 
apie įsiprasminimą išgyvenant tarpines būsenas, apie 
atskirų būties dedamųjų sutalpinimą individo jausenoje. 
Dekonstruojant reiškinių prigimtines savybes, neslepiant 
emocijos ieškoma išeities, siauro ir vingiuoto takelio į 
harmonijos kampelį, kuriame nors trumpam atlėgtų egzis-
tencijos slėgis. Balansavimas tarp urbanistinio šurmulio ir 
gamtos dėsningumo bei ramybės, tarp vakarykštės dienos 
ir nesaugaus rytojaus, tarp racionalaus socialinių slinkčių 
vertinimo ir gaivališkos emocijos yra tarsi žvilgsnis į 
buvimą pasistiebus ant lapo briaunos. Galbūt palypėjus 
aukščiau nuslops skausmas dėl netobulo pasaulio ydų, dėl 
žmogiškosios veiklos ribotumo ir destruktyvaus pobūdžio. 
Gal balansas pakryps į pėdsakų, o gal į švaraus lapo pusę. 
„Kai iškasi duobę / Nebūtinai juoduma / Sunkus molis // 
Dažnai puriam smėly / Dunksteli saujos sudie lyg į šviesą“ 
(p. 86), – nepraranda vilties rinkinio lyrinis subjektas. Lyg 
šviesu. Kol geluonys nesudygo. 

– TOMAS VYŠNIAUSKAS –

Erika Drungytė. Kalnas ir miestas. Eilėraščiai. 
K.: Kauko laiptai, 2021. 100 p.

Miglės Anušauskaitės komiksas
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Kosmėjos ir kosmosas Bileišiuose

Kada juslės tampa imlios? Kai 
ištinka kažkas netikėta arba kai 
iškrinti iš rutinos, atsiduri kitoje 
erdvėje, išnyri iš miesto šurmu-
lio ir informacinės taršos. Taip 
susiklostė šis dosnių vasarų die-
noraštis (užrašai, užrašinėjimai, 
paraštės, fragmentai, nuotrupos, 
impresijos, poetinė proza?). Šiuo 
atveju žanrinės prieskyros svar-

bios tik tiek, kad žinotume, koks veikalo pobūdis (autorei 
kuklinantis – „ne užrašai, žemiau už juos, atsitiktiniau“, 
p. 13). Nors pati Viktorija Daujotytė sako, kad tai atosto-
gaujančios sąmonės tekstai, akivaizdu, kad sąmonei atos-
togų nebūna, tik sulėtėja laikas ir žmogus tampa atidesnis 
aplinkai ir savo vidui. Knyga dedikuota vyrui Antanui 
Pakeriui – Sodininkui, kurio gimtinėje skleidžiasi, žydi ir 
vysta rudeniop keliolika fiksuojamų vasarų (2002–2017). 
Sodininkas Antulis įskiepijo apie šimtą obelų ir kriaušių, 
„augalinė jo siela, bent didelė dalis, tokio artimumo au-
galams žmogaus gal kito ir nėra. Tokios empatijos, so-
lidarumo“ (p. 230). Artumas gamtai fiksuojamas kaip 
pamatinis buvimo ir užrašymo veiksnys ir įšaknija kasmet 
tarsi iš naujo atrandamą žemiškąjį Bileišių / Edeno sodą su 
įskiepytais vaismedžiais, pačių sodinta beržų alėja, ežeru, 
pievomis, gėlių darželiu, paukščiais. Drauge Sodininko 
metafora aprėpia ne tik žemės kultivavimą, bet ir kultūros 
lauką, ypač skaitomas knygas, monografiškai tyrinėtus ar 
šiame krašte gimusius rašytojus. Tokia abipusė gamtos ir 
kultūros skverbtis galima tik kaimo apsupty. Sodyba – sa-
vipakankamas pasaulis, virš kurio skirtingom natom ošia 
kosminė beržų, klevų, obelų, didžiojo ąžuolo, epušių mu-
zika.

Išplėtotas ego – eko motyvas (aš ir pasaulis, kurį tauso-
ju, kur galiu apginti „tą vieną medį“), pabrėžiama nuostata 
nesikišti į gamtos tvarką, stebėti iš šalies, glamonėti žvilgs-
niu ir palytėjimais, girdėti gamtos akustiką, regėti spalvyną 
ir vengti bet kokio destruktyvesnio gesto. Kurmiarausį iš-
lyginti reikia atsargiai, kad neužgriautum urvelių kurmiu-
kams. Fenomenologinė pozicija išlaikoma ir santykyje su 
gyvenimu, kurio tūris apima kūrybos visumas: literatūros 
fenomenologija nėra griežtas metodas – „tik budinti ir bu-
dinanti nuoroda į pirminį santykį“ (p. 61). Ir dar priduria: 
„mano knygų struktūros minkštos“ (p. 91). 

Šis rašinėlis galėtų vadintis ir „Basa profesorė“: iki 
pat rudens maudosi Rašų ežere, ravi daržą, verda košę ir 
uogienę, skina pupas, tėvo dalgiu (!) šienauja kasmet so-
dyboje suvešinčią žolę, kontempliuoja ant suoliuko rytų 
pusėje. Daujotytė savo knyga patvirtina, kad kraštovaiz-

džio poetika galima dalyvavimu, įsibuvimu, sutaptimi, 
o ne aprašymu. Vasaras Aukštaitijoje nuolat persmelkia 
gimtųjų Žemaitijos vietų (Keiniškės, Pagirgždūčio, Pavan-
denės, Daugėlų dvaro) atmintys, ypač apie motiną, moters 
dalią ir moteriškąją darbų liniją. Itin godojama iš tėviškės 
parsivežta rožikė. Sėdinčią ant slenksčio gaubia to paties 
mažo krašto dangus, skirtumai ne tokie ir dideli, bet pa-
mėgta sėdėti būtent rytų pusėj, žvelgti pro rytinį langiuką, 
kur panašiausias vaizdas į gimimo vietų peizažą. (Dažnai 
paviršines fikcines knygas lygindama su svariomis 2020 
metų egodokumentinėmis dar kartą įsitikinu, kad atsi-
menamas gyvenimas ilgėja, kad „atsiminimas pats gyvy-
bingiausias rašymo impulsas“, p. 77.) Žmonių figūruoja 
nedaug – artimieji, guvios vaikaitės Monika ir Salomėja, 
vyro giminės šaknis Apolonija, keletas ūlyčios senbuvių 
(Paulė, Valė, nebylė Akvilė, Veronika ir jos ąžuolas) – pra-
silenkiant suinteresuotai pakalbinami. 

Kad Daujotytė labai atidi gamtos niuansams, bene pir-
mąkart užfiksavau kažkokia proga kalbantis apie Romu-
aldą Granauską ir jo apysakoje „Baltas vainikas juodam 
garvežiui“ subtiliai pavaizduotas mėlynąsias slyvas, kurios 
rašytojui ant šakos atrodo dulsvos, apsitraukusios švelniu 
pilkumo pūkeliu, dingstančiu vos prisilietus. Mėlyna – 
prisilietus. Juslinė tikrovė suintensyvėja pavirtusi rašme-
nimis, tapatus pastabumas teikia atpažinimo džiaugsmą. 
Aštuoniolikmetė išvažiavo į universitetą ir vėliau lyg su 
visam įsigyveno antrinės tikrovės pasaulyje, parašė tris de-
šimtis knygų, bet neatsitolino nuo žemininkės pasaulėjau-
tos. Iš kiekvieno fragmento byloja žemės syvų jutimas – be 
pirštinių ravi, rauna, purena, čiuopia dygius, gruoblėtus ar 
glotnius gamtos pavidalus (gudobelę, usnį, žievę, bulvę, 
erškėtrožę, dilgėles, liepžiedžius, šiaudus, čiobrelius, čes-
nakus). Aktyvios visos juslės – skonis (avietės, gervuogės, 
žemuogės, kmynai, pupos su ankštimis), klausa (volungės, 
vyturių, dagiliukų giesmės ir tylos mistika), spalvų spek-
tras (ypač geltona: bitkrėslės, pienės, nakvišos, purienos, 
jurginai; violetinė – alyvos, dagys; mėlynos svarba: pa-
kelių trūkažolės, gležnosios veronikos, Mergelės Marijos 
simbolika). 

Ši knyga pritampa prie prigimtinės kultūros studijų, 
natūraliai į jas įsiterpdama, papildydama ir sušildydama. 
Anot folkloristės Jurgos Sadauskienės įvado žodžių, žem-
dirbiškas ir etnografinis vyksmas kartojamas per šimtme-
čius atpažįstamais judesiais: per „bulvės „kūno“ čiuopimą 
žemėje, kantrų gėlių laistymą sausros metu – priartėjama 
prie tūkstantmetės bukolikų ir georgikų tradicijos, prie tos 
pačios varginančio fizinio darbo patirties ir rezignuojančios 
sąmonės dažnio“ (p. 7). Gal rezonuojančios? Sąskambių, 
sambalsių ir sąlyčių persmelktas visas dienoraštis. Su vė-
lyvuoju Arvydu Šliogeriu, ieškojusiu tikrumo simuliakrų 
pasaulyje ir pakėlusiu bulvę į aukščiausią rangą („Bulvės 
metafizika“, 2010). Su Jurgiu Baltrušaičiu ir jo lietuvišką-
ja poezija „iš pirminio santykio“ (palėpėje prie mažo stale-

lio dirba sūnus Jurgis); liepos mėnuo – išskirtinai Janinos 
(ne visi nutolę nuo literatūros atpažins Degutytės figūrą). 
Kadaise literatūrologiškai apmąstyti, interpretuoti poetai 
yra saviškiai, daugiausia minimi vardais – Onė, Janina, 
Jonas, Judita, Vladas, Sigitas, Granas. Kai kurios lako-
niškos įžvalgos – esminės: „Salomėja, o dabar ir Justinas, 
įtraukiami į atpirkimo kelią“ (p. 233, 2015 m.). Apie lite-
ratūros katedros kolegos Donato Saukos mirtį pamąstyta 
gruntaunai, pateikiamas tikslus kondensuotas asmenybės 
portretas.

Dar vienas jau man pačiai svarbus sąskambis – upė 
Šventoji, tekanti per Rašų ežerą, sujungianti Bileišius su 
Užpaliais, mano senelių sodybviete ant upės kranto, mano 
kosmėjų vasaromis. Ausį glosto ir visi artimiausi vieto-
vardžiai: Jūžintai, Dusetos, Vyžuonos, Obeliai, Vaižganto 
Maleišiai. Kas kelintas puslapis linksniuojamos, dažniau-
siai minimos, labiausiai lepinamos – kosmėjos (ramulės): 
ir smulkios, kaimietiškais naiviais veidukais (baltos, raus-
vos, tamsraudonės), ir vienintelė taip išsišakojusi „kaip 
mažas pasaulio medis“ – nepasididžiuota ant jos suskai-
čiuoti 87 švytinčius žiedus (jie nesusiglaudžia net naktį): 
„taip žydi mano senovinės gėlės – geltonieji jurginai, kar-
kleliai, ramulės, medetkos, piliarožės. Koks gražus yra pa-
saulis, kai žiūri į jį iš ramybės bokšto“ (p. 158).

Žodžių skambesio nuolatinis gaudesys sąmonėje virsta 
jungtimis, trumpais eilėraščiais, neįpareigojančiais haiku, 
pamąstant, kad „lietuviškas haiku neturėtų būti spraudžia-
mas tik į septyniolika skiemenų“ (p. 169), o geriau sa-
vaime išsinertų iš akimirksnio būsenos ar sukristalėtų iš 
patirties. Tuose atsitiktiniuose (už)rašinėjimuose daug kul-
tūrinių aliuzijų ar specifiškai daujotytiškos leksikos: griež-
lė griežliausia, naivabūdė kosmėja, skridūs paukščiukai, 
antrakartės gėlės, mama bulvė ir jos bulviukai, dangovaiz-
dis, eilėraštiškai atsiminti, surašytas smilius, žolinas da-
gilio balsas, paukštiškumas kaip būties forma... Meškerės 
valas, žvejų vadinamas žilka, mena per anksti mirusį brolį, 
eidavusį meškerioti į Žebenkavo prūdą ir anksti pražilusį 
(„daiktai žodžiuose atanka“, p. 43). 

Kiekvienam dienoraščiui būdingas kartojimasis ir mo-
notonija čia veikia kaip buvimo pagal gamtos ritmus neiš-
vengiamybė ir patvirtinimas, o kai praradimai ypač gelia, 
paguodžia ciklinis laikas, mažmožių grožis, todėl knygą 
vienija mažorinė tonacija. Likimo dovana yra patirtą nuos-
tabą, dermę, dėkingumą spontaniškai išsakyti kalbinėmis 
figūromis:

  per šviesiai žalią, 
  pro tamsiai mėlyną 
  parveski, vasara, 
  mane namo 

  (p. 285)

– JŪRATė SPRINDYTė –

Viktorija Daujotytė. Iš Bileišių vasarų. 
K.: Prigimtinės kultūros institutas, 2020. 296 p. 

Naujas maskviečių žurnalistų sce-
narijus apie Argentinos verslininką, 
norintį sukurti nacionalinę ekono-
miką ir susiduriantį su neofašizmu, 
padrikas. Žinoma, Almanto Grike-
vičiaus filmas nereklamuojamas taip 
garsiai kaip kadaise V. Žalakevičiaus 
kuriamos, finansiškai pajėgesnės kino 
dramos, jis nebedarys įtakos Lotynų 
Amerikos išsilaisvinimo kovai, kaip, 
reikia manyti, tikėjosi aukštuose pos-
tuose sėdintys. Vis dėlto peržiūrint 
LKS 9-ojo dešimtmečio kino produk-
ciją „Pėdsakai“ šiandien nesukelia 
gėdos jausmo (nors pats A. Grikevi-
čius vėliau yra prisipažinęs: „Buvau 
priverstas kurti labai neįdomų filmą, 
kad išsaugočiau studiją“). Režisie-
rius, operatorius Donatas Pečiūra, 
dailininkai Mikas Malkovas ir zita 
Gustienė ir visa filmavimo grupė iki 
pat užsienyje sunkiai besidarbuojan-
čio direktoriaus (prodiuserio), manau, 
susitvarkė su užduotimi profesio-
naliai. Jeigu praleidi pro akis į visas 
puses tampomus siužeto viražus, tai veiksmo paralelinis 
montažas – Buenos Airių vitrinos ir magistralės drauge su 
Tušetijos kalnynais – netgi maloniai svaigina. Iš daugybės 
nesėkmių – tai viena mažiausių. 

Čia pat lyg tas tęstinis šiuolaikinis projektas prasidėjęs ir 
dramatiškai (dėl ligos ir susikeitusių režisierių) užbaigtas 
„Savaitgalis pragare“ – jau su abiejų V. Žalakevičiaus ir 
A. Grikevičiaus vardais titruose – dešimtmečio kontekste 

tampa filmu ne tiek apie karą, kiek apie... 
kino bendruomenę, filmo gimimo proce-
są. Lietuviškai felinišku „8 ½“. Galbūt 
jame paslėpti sluoksniai, kuriuos sugebė-
sime (aš dabar nesugebu) – kaip ant seno 
mūro sienos – nusivalyti dar po tam tikro 
laiko. Kinas, tikiu, pasigamina tokio tipo 
mistikos. 

Skirtingai nei E. Nekrošius, teatro re-
žisierius drąsuolis Jonas Vaitkus nieko 
nepaisydamas žengė į svetimą kino terito-
riją – Maskvos televizijos užsakymu LKS 
sukūrė miksuotą dokumentikos, dramos 
ir baleto viziją „zodiakas“ (1986) ir gana 
gryną kino operą „Don Žuanas“ (1987). 
O tada po sėkmingos inscenizacijos teatre 
Antano Škėmos pjesę „Pabudimas“ mėgi-
no ekranizuoti. 

Švelniai juokaudama sakyčiau, kad fil-
mas „Pabudimas“ vėlgi labiau opera nei 
kinas. Na, opera atvirkščiai. Čia ne įkve-
piama ir dainuojama, o nuolat iškvepiama, 
kvapas gniaužiamas, dantimis griežiama, 
cypiama neprašnekant; veidai-kaukės įsi-

rėmina ir dingsta tamsoje... Na, toje tamsoje galima įžiūrėti 
režisieriaus įdvasintus ir gerai aktorių Algimanto zigman-
tavičiaus, Virginijos Kelmelytės, Liubomiro Laucevičiaus, 
Juozo Kisieliaus atliktus tragiškus vaidmenis. 

Paskutinis LKS vaidybinis filmas, kurį finansavo Mas-
kva, – „Žuvies diena“ Jolitos Skablauskaitės kūrybos mo-
tyvais. Ir pirmas mūsų vyrų režisierių bandymas atskleisti 
šiuolaikinės moters uždarą vidinį pasaulį! Nei daugiau, 
nei mažiau. Cenzūros barjerai smarkiai siūbavo, pinigų 
dar buvo (po to jų nebus visai), todėl režisierius Algiman-
tas Puipa, paėmęs keistą jam literatūrinę medžiagą – gal iš 
baimės, gal trokšdamas kiek atpalaiduoti rašytojos painius 
mazgelius, – nusprendžia šitą dramą sužaisti stilistiškai 
lengvai. Panašiai kaip savo debiute „Nebūsiu gangsteris, 
brangioji“ (1979). 

Pradedanti rašytoja Veronika (akt. Daiva Stubraitė) kelis 
kartus apsinuogina prieš veidrodį; bendrauja su tokiu pat 
niūriai bohemišku partneriu ir kvatokle drauge („Nekreipk 
dėmesio, nepatiks – išvarysi“), cinišku redaktoriumi („Li-
teratūrą užpuolė moterys“). Ekrane – tik minčių ir jausmų 
nuotrupos; net tris kartus reikia nereikia išklojami ilgiausi 
sapnai; pilką moters dienos tėkmę paįvairina povandeni-
niai plaukiojimai ir avių bandos kalnuose; V. Žalakevi-
čiaus „Savaitgalio pragare“ (!) filmavimas pajūryje; Kosto 
Smorigino intermedija... Įsimintiniausias šiuose dzingu-
liukuose man dabar pasirodo senis Jokūbas (akt. Antanas 
Mackevičius), vienintelis išties susirūpinęs Veronika ir at-
sargiai lydintis ją per visą istoriją. 

J. Skablauskaitės raštuose tokie tariamai lengvi moters 
pasąmonės šnarėjimai, pliūpsniai – žuvies kalba? – išrašo-
mi susikaupus, o A. Puipos ekrane – vos ne komiškai. Vis 
dėlto filmas tampa savotiška būsimos moterų kūrybos ir 
kūrybos apie moteris kine uvertiūra. Toliau jos apie save 
filmuos pačios, o ir vyrai stengsis būti dėmesingesni.

– JŪRATė VISOCKAITė –

Restauracija
► Atkelta iš p. 6
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Architektūrinė liniuotė,  
arba Kodėl nepradedame statyti namo nuo stogo
Tikriausiai daugelis iš mūsų turime neišspręstų klau-

simų, neduodančių ramybės ilgą laiką. Tokią nesuvestą 
sąskaitą turiu ir aš, ją įgijau dar studijų laikų diskusijose 
su architektūros mokslus bandančiais įveikti jaunaisiais 
kolegomis. Laimei, mano aplinkoje buvo ne tik kuriančių 
išskirtinę architektūrą, bet ir klausiančių, ką reiškia kur-
ti architektūrą, kas yra architektūra, kodėl ji egzistuoja 
ir kam ji skirta. Tai vertė nuolatos permąstyti discipliną 
iš didžiosios A ir, bandant priartėti prie jos šaknų, visoje 
virtinėje keltų ir aistringai diskutuotų klausimų įsiminė 
vienas: kas yra pirminis architektūrinis vienetas? Klausi-
mas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti naivus ir paprastas, 
bet kartu skatinantis ieškoti atspirties taškų ir pirminių ar-
chitektūrą sudarančių elementų, žvelgiant giliau, peržen-
giant pastato arba namo sampratą. Štai matematikai turi 
pirminius skaičius – didesnius nei 1, kuriais skaičiuojame 
daiktus. Arba fizikai turi elementariąsias daleles – tokias 
daleles, apie kurias, pasak Vikipedijos, „nėra žinoma, kad 
būtų sudarytos iš smulkesnių dalelių“. O kaip yra architek-
tūroje? Ar galime klausti, kas yra 
architektūros elementarioji dale-
lė arba pirminis vienetas? Ir kas 
tai galėtų būti? Plyta, siena, lan-
gas? Riba, erdvė, taškas? O gal 
tai Žemės trauka, Darwino evo-
liucijos teorija, matematika? Tą 
kartą bendro atsakymo nerado-
me ir kiekvienas pasilikome prie 
savos interpretacijos.

Bet ar tikrai daiktus galime skai-
čiuoti tik pirminiais skaičiais? 
O fizikoje pasaulį konstruoti iš 
atomų, protonų ar neutronų? 
Daugelis fizikos specialistų pa-
liudytų, kad jau palyginti seniai 
matome pasaulį per bozonų ir 
fermionų prizmę ir atrandamų 
vis mažesnių dalelių karuselė 
tik įsisuka. Ankstesni vienetai 
tampa naujų vienetų sudėtine 
dalimi, nauji vienetai tampa dar naujesni. Tačiau šio teksto 
tikslas nėra išnagrinėti naujausius kvantinės mechanikos 
pasiekimus ar netgi atsakyti į klausimą, kas yra pirminis 
architektūrinis vienetas. Įdomiau klausti, kaip mes nusta-
tome, jog tam tikras reiškinys yra vienetas, o ne, pavyz-
džiui, 1,325. Jeigu egzistuoja vienetai, vadinasi, egzistuoja 
ir liniuotė arba matų sistema, gebanti tiksliai identifikuoti 
ir apibrėžti vienetą. Todėl vienetai netenka prasmės su-
vokiant, kad liniuotė tam tikra prasme yra svarbesnė už 
matuojamą vienetą. Kokią liniuotę paimsi į rankas, tokius 
vienetinius rezultatus ir gausi. Iškyla dar daugiau klausi-
mų: iš kur atsiranda liniuotės? Kas ir kaip jas kuria? Kodėl 
jos parenkamos būtent vienokios, o ne kitokios? Kokią įta-
ką liniuotė daro matuojamajam? Ir galų gale grįžtant prie 
architektūros natūraliai kyla klausimas: kas galėtų būti ar-
chitektūrinė liniuotė, gebanti matuoti pirminius architek-
tūros vienetus?

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ liniuotė apibūdi-
nama kaip „lentelė linijoms brėžti, kam nors matuoti bei 
skaičiuoti“. Kituose žodynuose liniuotė apibrėžiama kaip 
„paprasčiausias ilgio matavimo prietaisas“ arba „prietai-
sas, skirtas matuoti atstumus ir brėžti tiesias linijas“. Kal-
bant apie veikimo principą, liniuotę galima įvardyti ir kaip 
visuotinai priimtą etaloną, kuriuo galima išreikšti santy-
kius tarp matuojamų elementų arba tarp matuojamojo ir 
matuojančiojo. Liniuotė pati neinicijuoja matavimo proce-
so, tik informuoja apie sutartą etaloninį matavimo vienetą. 
Kitaip tariant, liniuotė geba visiems suprantama ženklų 
kalba reprezentuoti panašumus ar skirtumus, atsirandan-
čius tarp atskirų objektų ir struktūrų. Liniuotė reprezen-
tuoja žinojimą daugeliui suprantamais matavimo vienetais 
arba teoriniais modeliais, grafikais, vaizdiniais ir kitokio-
mis reprezentacijos formomis, medijuojančiomis sąsają 
tarp matuojančiojo (mūsų) ir matuojamojo (aplinkos).

Žvelgiant į architektūrą iš laiko perspektyvos, žmogus 
yra centrinė figūra, kurią galima įvardyti ir kaip architek-
tūros matavimo vienetą, ir kaip architektūrinę liniuotę 
viename. Žmogaus poreikis apsisaugoti nuo lietaus, vėjo, 
saulės ir kitokio aplinkos poveikio buvo ir tebėra pirminė 
namų ir architektūros egzistavimo priežastis. Pradedant 
pirmykščiais laikais, namų ir statinių dydžiai, formos ir 
kitos savybės priklausė nuo žmogaus gebėjimo nešti, kirs-
ti, pjauti, rišti ir kitaip manipuliuoti aplinkoje randamomis 
medžiagomis. Tad natūraliai susiklostė žmogaus kūno po-
reikių ir galimybių matais grįsta architektūrinė raiška, ji 
persikėlė ir į senovės Romos laikus. Vitruvijus savo gar-
siajame veikale „De architectura“ šlovina žmogaus kūno 
proporcijų grožį ir harmoniją, išskirtinai pabrėždamas 
gamtos ištobulintą simetriją, be kurios neįsivaizdavo ga-

limybių sukurti gražią ir harmoningą šventovę, rūmus ar 
paprastą namą. Po 15 amžių Leonardo da Vinci įvaizdino 
Vitruvijaus aprašytą žmogaus proporcijų harmoniją va-
dinamajame „Vitruvijaus žmogaus“ piešinyje, kuris darė 
nemažą įtaką ir kaip praktinis, ir kaip kultūrinis etalonas 
kuriant Renesanso architektūrą. Nelabai situacija pasikeitė 
ir po dar trejeto amžių, kai šveicarų architektas Le Corbu-
sier sukūrė ir savo projektuojamuose pastatuose naudojo 
matų sistemą „Le Modulor“, taip pat grįstą žmogaus kūno 
proporcijomis. Nors „Le Modulor“ sistema nebuvo pri-
valoma visiems projektuojamiems pastatams, ji leido Le 
Corbusier kurti mažiausios vienam žmogui reikalingos 
erdvės matavimo vienetais grįstą architektūrinę raišką, 
ją su dideliu entuziazmu perėmė nemaža dalis pasaulio 
architektų. Praeito amžiaus viduryje Ernsto Neuferto su-
darytame ir išleistame, iki šiol naudojamame šiuolaikinės 
architektūros žinyne galime rasti ne vieną skyrių, detali-
zuojantį žmogui pritaikomų erdvių dydžių ir proporcijų 
parametrus.

Tačiau žmogus yra ne tik dilbio ilgiais ar pėdos ir ūgio 
santykiais išreikštos architektūros fizinių matų sistemos 
priežastis. Žmogaus veikla sukūrė ištisą kultūrinę ir soci-
alinę architektūros suvokimo ir vertinimo ekologiją. Tai, 
kas yra gražu ar negražu, teisinga ar neteisinga, patinka 
ar nepatinka, vertinama žmogaus ištobulintomis ir repre-
zentuojamomis vertybių matricomis. Architektūra įgauna 
formos, estetines, funkcines savybes, reprezentuojančias 
visuomenėje vyraujančias kultūrines, socialines, politines, 
gyvenimo būdo, estetinio stiliaus ir grožio suvokimo ten-
dencijas, ir kartu tampa šių tendencijų bei reprezentacijų 
įkaite. Pastatai, namai, statiniai tampa reprezentacijomis, 
nulemtomis žmogaus anatomijos ir kultūrinės socialinės 
veiklos konstruktų. XIX amžiuje Johannas Wolfgangas 
Goethė architektūrą įvardijo kaip „sustingusią muziką“. 
Perfrazuojant šią mintį, architektūrą galima įvardyti kaip 
„sustingusią žmogiškųjų matavimo sistemų reprezentaci-
ją“. Pavyzdžiui, namas atpažįstamas kaip „gražus“, „ko-
kybiškas“ ir „teisingas“, jeigu jo reprezentacinę raišką 
galima pamatuoti visuotinai pripažintais homocentriniais 
matavimo vienetais.

Kyla klausimas: kodėl straipsnio apie archi-
tektūrą pradžioje pirminius vienetus apibrėžiu 
remdamasis gamtos mokslų terminologija? 
Tikriausiai dėl to, kad, pavyzdžiui, fizika yra 
disciplina, kurioje didieji šiandienos atradi-
mai įvyko tada, kai buvo kritiškai įvertintos 
praktikoje naudojamos įvairios reprezentaci-
jos formos. Nepasitikėjimas reprezentacijo-
mis ir atidus jų (per)vertinimas tapo vienu iš 
pagrindinių praeito amžiaus viduryje gimusių 
mokslo studijų (science studies) arba mokslo 
apie mokslą kausimų. Greta kryžminių moks-
lo žinių santykių socialiniame, istoriniame ar 
filosofiniame kontekste tyrimo mokslo studi-
jos skyrė nemažai dėmesio kritiškai įvertinti 
mokslininkų ir tyrėjų kuriamas reprezentacijas, 
jų interpretacijas ir panaudojimą tolesniems 
tyrimams. Filosofė Karen Barad, remdamasi 
fiziku Nielsu Bohru, taip pat suabejojo tyrimų ir įvairių 
matavimo aktų reprezentacijomis, kaip ir paties matavimo 
akto skaidrumu. Pasak jos, nėra įmanoma atskirti objek-
tą nuo subjekto, žinantįjį nuo žinomojo, matuojantįjį nuo 
matuojamojo. Matavimo aktas negali reprezentuoti ir ap-
rėpti nepamatuojamų būvio formų. Fizikoje objekto padė-
tis erdvėje turi prasmę ir gali būti pamatuota tik naudojant 
matavimo įrenginį – fiksuotą ilgio matų liniuotę ir trimatę 
matavimo sistemą. Taip gaunama objekto pozicijos erdvė-
je reprezentacija trimatėje sistemoje. Tačiau jeigu objekto 

padėtis būtų matuojama kitokiais įrenginiais, pavyzdžiui, 
skonio receptoriais arba elektromagnetinėmis bangomis, 
tuomet būtų gauta visiškai kitokia informacija, identifi-
kuojanti matuojamą objektą. Negana to, šviesa, kaip fizi-
kinis reiškinys, gali būti apibrėžta ir kaip dalelių srautas, 
ir kaip elektromagnetinė banga. Dalelių srautas ir elektro-
magnetinė banga šviesos reiškinyje egzistuoja paraleliai, 
tuo pačiu metu ir tai, kaip suvokiame šviesą, priklauso 
nuo matavimo įrenginio, išprovokuojančio arba bangos, 
arba dalelės matomumą. Kuo labiau šviesa provokuojama 
ir tyrinėjama kaip dalelių srautas, tuo mažiau pastebimas 
bangų egzistavimas. Todėl Karen Barad tokius matavimus 
įvardija fenomenu, kuriame nėra įmanoma atskirti stebi-
mąjį nuo stebinčiojo, matavimo įrankį nuo matuojamo 
objekto. Fenomenas – tai elementų matavimo(si) perfor-
manse vykstanti nuolatinė intra-akcija arba priežasties ir 
pasekmės santykiu grįsta praktika, lemianti matuojamojo 
įtaką matuojančiajam ir atvirkščiai. Mokslinė, socialinė, 
kultūrinė liniuotė ir matavimo sistemos tiesiogiai dalyvauja 

žmonių ir ne žmonių, kaip ir žmogaus ir architektūros, 
matavimo(si) performanse, darydamos tiesioginę įtaką 
matuojantiems ir matuojamiems reiškiniams. Dėl to repre-
zentacijas Karen Barad siūlo keisti performatyvia praktikų 
samprata, apibrėžiančia „priežastinį santykį tarp praktikų 
ir materialiųjų fenomenų“ (Karen Barad, Meeting the Uni-
verse Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of 
Matter and Meaning, Duke University Press Books, 2007, 
p. 139).

Nužingsniavus giliai į fizikiniais dėsniais grįstos, vadi-
namosios posthumanistinės performatyvumo sampratos 
narstymą, laikas sugrįžti prie pagrindinės šio straipsnio 
dedamosios – architektūros ir persvarstyti joje vyraujan-
čius bei plačiai artikuliuojamus reprezentacinius mode-
lius. Kaip jau aptariau, žmogus ištisomis dekadomis buvo 
ir yra viena iš centrinių architektūrinės liniuotės figūrų. 
Tačiau kitų mokslo disciplinų pasiekimų pavyzdžiai ir 
įkvepiantis savikritiškas požiūris skatina permąstyti ar-
chitektūrines praktikas klausiant: ar tikrai žmogus, kurio 
vidutinis amžius yra žymiai trumpesnis nei standartinio 
namo, yra pagrindinis architektūros matavimo vienetas? 

Ar žmogaus elementarieji poreikiai yra ta priežastis, dėl 
kurios buvo statomas 27 kilometrų ilgio Didysis hadro-
nų priešinių pluoštų greitintuvas? Galų gale, ar tikrai dėl 
žmogaus kaltės namus statome pradėdami nuo pamatų, o 
ne atvirkščiai – pakabindami pirmiausia stogą ore ir vėliau 
įrengdami sienas? Susikoncentravę į save, architektūrą ir 
namus matuojame homocentriniais matavimo vienetais, 
nepastebėdami, jog egzistuoja aplinkybės ir reiškiniai, tu-
rintys lygiavertį arba net didesnį svorį architektūros feno-
mene. ►

Leonardo da Vinci „Vitruvijaus žmogus“, Le Corbusier „Le Modulor“ ir Ernsto Neuferto žmogaus matmenų santykių schema 

Thomo Youngo piešinys, rodantis sutampančių bangų interferencijos 
efektą (iš Thomo Youngo knygos „Philosophical Transactions“, 1803). 
Piešinys iliustruoja reprezentacijos nepatikimumą. Jeigu į iliustraciją 
pažvelgtume smailiuoju kampu iš kairiojo šono, galime aiškiai matyti 
pulsuojantį radialinį šviesių ir tamsių dėmių piešinį, kuris žvelgiant 
įprastu stačiuoju kampu nėra aiškiai matomas
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Zero waste
Mūsų organizacijoje įprasta nešiukšlinti. O jeigu 

tenka pasišiukšlinti, tai bent jau susirink ir rūšiuok. 
Aišku, vėliau gali dalyvauti „Darom“ ir pasiimti vis-
ką. Bet surinkęs vis tiek – rūšiuok. Beveik 11-asis 
įsakymas, tik labai paprastas ir aiškus. Pradėk nuo 
savęs. Nusišypsok ir pasaulis nusišypsos tau. Įsijunk 
šypseną. Pradžiai bent tiek.

Sako, pas mus nėra skirtingų konteinerių, tik vie-
nas. Dėl to – atseit – negali rūšiuoti. Tuomet sakai, 
kad yra, gal kiek toliau. O tau atkerta, kad vis tiek 
juos visus į vieną krūvą suverčia. Nėra viskas taip 
(paprasta). Bet, žinoma, nieko nepadarysi – haters 
gonna hate.

Maždaug panašiai, tik kitaip pradėjom pokalbį su 
užsienyje labai garsiu zero waste’ininku (beveik vais-
tininku). Jis garsus dėl to, kad zero waste’ina. Tiks-
liau, jis visai newaste’ina. Dar tiksliau – jis waste’ina 
zero. Realiai, jis nieko, anot jo, newaste’ina.

Pasitikome svečią plačiai šypsodamiesi. Savaran-
kiškai nusprendėme, kad jis po ilgos kelionės galbūt 
bus pavargęs ir ištroškęs, tad mandagiai pasiūlėme 
šaltos kavos. Pašnekovas dar mandagiau atsisakė. 
Ne kavos, o, žinoma, šiaudelio joje.

Bet mes taip lengvai nepasidavėme. Kiek perdė-
tai vaizduodami nesutrikusius gudriai primerkiam 
vieną akį sakydami, gi waste’inat bent kažką, bent 
šiek tiek kartkartėmis nuwaste’inat. (Aišku, ne laiką 
turime omenyje, čia būtų aiškiau.) Prisipažįsta. Bet 
ne kompromituoti susirinkom, o apsišviesti – kaip 
jam tai pavyksta?

Pradėti galima ir nuo šiukšlių (apie tai jau šiek tiek 
buvo pradžioje, maždaug iki šypsenų). Bet, klau-
siam mes, iš kur tos šiukšlės, jei jau taip nieko visai 
newaste’inat? Pašnekovas juokiasi. Jam juokingas 
mūsų tamsumas. Mus akina jo šviesa.

Kai susitvarkai su šiukšlėmis, galima pereiti 
prie apsipirkimo, sako jis. Viskas labai paprasta:  
į parduotuvę reikia keliauti su daugkartiniu, geriau-
sia iš jau susidėvėjusių kelnių pačių pasisiūtu krep-
šeliu. (Ten, kur kišenės, bandome būti supratingai 
išradingi, galima įsidėti mobilką? Pašnekovas ne-
supranta klausimo. Aiškiname, kad mobilka –  
tai mobilusis telefonas. Reakcija nesikeičia.)

Į šį rankų darbo maišą dėsime pirkinius. Norėdami 
mišrainės ar salotų, krepšyje privalome turėti savo 
daugkartinę tarą, pavyzdžiui, puslitriuką. Pomidorų, 
agurkų ar kitų sveriamų gėrybių, savaime supranta-
ma, nededame į polietileninį maišelį. Juos stveriame 
plikomis rankomis ir metame į bendrą krūvą. Net jei 
kartu perkame, pavyzdžiui, batus ir jie guli tame pa-
čiame maiše, ir pomidorai braukosi į jų padus.

Bet kaip tuomet turėti atliekamos taros vedžiojamo 
augintinio tortams? Mes, irgi savaime suprantama, ne 
iš kelmo spirti, bet pašnekovas, matyt, šuns neturi. 
Atmosfera kaista.

Pieną perkame iš vietinių karvių augintojų, van-
denį geriame iš čiaupo, vyną, kad nereikėtų pirkti 
plastmasinės ar popierinės taros, daromės patys. Na, 
gerai, stiklinėje taroje blizgantį gėrimą kaaartais 
dar galima įsigyti. Alų irgi geriausia pasigaminti. O 
kitus gėrimus?.. Gerti apskritai nesveika, sako už-
sienio žvaigždė. Jis, matyt, susipažinęs ir su naujau-
siais mūsų šalies įstatymais. 

Vienintelis popierinis dalykas, kurį, deja, priva-
lome pirkti (atsidūsta pašnekovas), – tualetinis po-
pierius. Žinoma, priduria žvaigždė, kerpė, samana iš 
miško laikinai irgi tinka, tik vėliau bėda – sudžiūsta. 
Papildomų sveikatos problemų niekas nenori. Gal 
galima iš sudėvėtų rūbų skudurėlių pasigaminti? Bet 
pašnekovas atsako, kad tiek drabužių jis neturi.

Plaukus patartina plauti dilgėlių nuoviru, kuris ne 
tik sveikas, bet ir, ilgiau palaikius, plaukams suteikia 
natūralų kaštoninį atspalvį. Kaštonas visuomet ma-
dinga. Ir žydi gražiai, mėginame įsiterpti. Gegužę, 
dar patikslinam. Pašnekovo akyse klaustukai. Mūsų 
ausyse – grybai.

Švara svarbi visiems, nori nenori turi kažką įsigy-
ti, kad tai panaudojęs kvepėtum ar bent jau nedvok-
tum labai. Pavyzdžiui, dantis, liaudis sako, pravartu 
valytis du kartus per dieną. Kvepiančiai ir švariai 
burnai reikalinga dantų pasta, šepetėlis, dantų siūlas 
ar specialūs krapštukai, skalavimo skystis ir dar gal 
papildomai kas nors pagal poreikius. Bet mūsų pa-
šnekovas sako, kad dantis geriausia skalauti su soda, 
nereikia jokios dantų pastos! Čia veikiausiai dėl pu-
tojimo, klausiame. Bam! Pataikėme, pokalbis rezga-
si laisviau. Baisu iš anksto džiaugtis, bet atrodo, kad 
palengva imame gaudytis.

Tęsiant dantų valymo temą, vietoj dantų siūlo, anot 
pono zero, išsisuksime su patalynės (medvilnės, šil-
ko) audinio siūlu. O dantų šepetukai tegu būna bam-
bukiniai (kad būtų galima kompostuoti – pergalingai 
supratingai dantų temą pabaigiame mes).

– Labai atsiprašau, gal jau minėjote, – kadangi vė-
luoju, gali būti, neišgirdau, – o ką daryti su „Fairy“ ir 
kitomis riebalų šalinimo ir šveitimo priemonėmis?

Visuomet ji vėluoja ir dar va šitaip pertraukia pas-
kaitas. Mes žinojome, kodėl. Gėda prisipažinti, kad 
nesupranti, kas kalbama. Geriau pavėluoti ir išsisu-
kant nekaltai paklausti: gal jau sakėte, aš pavėlavau, 
negirdėjau, tai DĖL TO nesuprantu. Iš kur tokių 
žmonių atsiranda?.. Nenoriu išsiduoti, kad retsykiais 
rūšiuoju ir žmones, bet...

O štai svečias, surūšiuotas šiukšles (o ne žmones) 
vieną kartą per mėnesį nešantis konteinerių link, 
mūsų įkyriosios kolegės nepažįsta, tad kuo ramiau-
siai atsako į užduotą klausimą. Riebalams pašalin-
ti, pasak zero waste’ininko, tinka tam tikros rūšies 
muilas (koks nors special ūkinis), kurį sutarkavus 
gaunami ir puikūs skalbimo milteliai. Apskritai (ir 
čia pašnekovo tonas keičiasi, staiga atsiranda pamo-
komųjų diezų) nereikia turėti daug daiktų, drabužių, 
priemonių. Privalome suvokti, kad ne mes daiktams, 
o daiktai mums tarnauja. Svarbiausia – atsisakyti, 
perdirbti, kompostuoti ir rūšiuoti.

Pavyzdžiui, kartą per metus apsilankius second-
hand parduotuvėje puikiausiai galima kombinuoti 
įvairius drabužių derinius. (Mes suprantame, kad 
taip įmanu atrasti net savitą stilių ir išsiskirti iš mi-
nios! Nagi – taupyti madinga!) Atvykusiems sve-
čiams vaišes pridera patiekti stikliniuose induose. 
Kad atsilankiusieji išvengtų apsidrėbimų, jiems de-
rėtų siūlyti medžiagines servetėles (panaudotas ne 
išmetame, o skalbiame naudodami sutarkuoto mui-
lo skalbimo miltelius-drožles), o iškylaujant gamto-
je ketaus (!) puodus šveisti smėliu, žvyru ar druska. 
Viskas paprasta!

O kaip moteriai išlikti gražiai, šiek tiek paryškinti 
veido bruožus, pasidažyti, klausiame mes, nes, kaip 
jau supratote, dauguma klausytojų šioje salėje – de-
ja, moterys. Na, sako garsusis ekologas, čia sunku ir 
patarti. Žmona bandė pasidaryti dilgėlių lūpų blizgį 
– ištino, skaudėjo, nepadažė, niežtėjo. Tačiau tušą 
blakstienoms ar pieštuką antakiams paryškinti įsta-
biausiai pakeitė pakepintas migdolas. (O mes juos 
valgom, man į šoną kumštelėjusi sukrizena vėluoto-
ja. Jos priaugintos blakstienos beveik remiasi į mano 
petį. Kutena. Dabar jau erzina.)

O kaip prieskoniai, pieno produktai ar į margas-
palvius čežančius popierėlius įvynioti saldainiai? 
Šokoladai? Ledai?.. Ką daryti su tokiomis šiukšlė-
mis (ne saldumynais, aišku, o jų pakuotėmis)? Kokį 
šokoladą, kokius ledus pirkti? 

Nereikia pirkti, nukerta užsienio žvaigždė. Jis dar 
sykį primena, kad iš tiesų žmogui labai nedaug terei-
kia. O tai, ko reikia, gali būti tik gryna, medžiagiš-
ka, ne maišely, paties pagaminta arba iš stiklo. (Man 
prašom vieną kaušą ledų. Ne, ką jūs, dėkit į delną. 
Arba dar geriau – grūskit tiesiai į burną! Aaa...)

Na, gerai. Vis dėlto turi būti dar kas nors. Mes 
intensyviai galvojame, pauzė vis ilgėja ir galų ga-
le beveik choru skanduojame: vaistai, kaip perkate 
vaistus? Juk nori nenori prisireikia kokios piliulės, 
o jos visą laiką dėžutėse, buteliukuose, plastmasinė-
se pakuotėse, visuomet su vartojimo instrukcijomis. 
Ką tada daryti? Ką daryti susirgus?

Mes nesergame, beveik po vieną raidę atsakymą 
surenka kalbėtojas. 

Iš tiesų, pripažinkim, įspūdinga.
Vienintelė problema, anot jo, į namus siunčiami 

reklaminiai lankstinukai, bankų informacija, sąskai-
tos ir kiti popieriniai niekeliai. Čia, sako oratorius, 
verda nuolatinė kova – panašūs reklamuotojai taip 
paprastai nesutinka nebeteikti nepageidaujamos pa-
slaugos. Pašto dėžutė kiekvieną naktį stebuklingai 
prisipildo nereikalingos makulatūros.

O knygos, bandau rėkti aš (nors vartotojiška pri-
gimtis jau gniaužia gerklę), kaip dėl knygų? Ar vis 
dar skaitote popierines? Galbūt lankotės biblioteko-
je? Gal šiais laikais jau klausotės garsinių knygų? 
Ar skaitote elektronines?.. Bet svečias apsimeta ne-
išgirdęs, sėdi ir šypsosi. 

Ar gali būti, kad jis apskritai neskaito? Knygų 
neperka – bijo popieriumi susižeisti. Nei mobil-
kos, nei planšetės jis veikiausiai neturi. Šuns irgi. 
Porą sekundžių atrodo, kad net nekvėpuoja – ne-
duokdie, anglies dvideginį išwaste’ins.

– O jis vaikų turi? – Blakstienos vėl slidinėja ma-
no petimi. – Nes, aišku, visokių dalykų būna, bet jei 
viską jie iš tiesų su žmona daro, kaip čia pasakoja, 
tai tų vaikų ne vienas turėtų po ekologiškus namus 
lakstyti... – O jau juokiasi vėluotoja, o juokiasi!

– GIEDRė SKAITė –

►Pavyzdžiui, gravitacija. Mūsų akis yra pripratusi prie 
architektūros, kokią matome, vartojame ir suvokiame jau 
ilgą laiką, ir net nepastebime milžiniškos gravitacijos įta-
kos. Kolonos, kapiteliai, kontraforsai, piliastrai, arkbuta-
nai, sijos, santvaros, trosai, sienos – tai architektūriniai 
elementai, atsiradę ne dėl geresnių pastato estetinių sa-
vybių ar siekio patogiau gyventi, tai yra ne kas kita kaip 
įrenginiai, padedantys nugalėti Žemės traukos jėgą. Namą 
galima įvardyti kaip antigravitacinę mašiną gyventi, papil-
dant garsiąją Le Corbusier frazę „A house is a machine for 
living in“. Įsivaizduokime, jeigu Žemėje neegzistuotų gra-
vitacija, kokiu dideliu antigravitacinių konstrukcijų balastu 
namas galėtų atsikratyti? Namui nereiktų nei pamatų, nei 
stogo, nei visų išvardytų antigravitacinių įrenginių, būtų 
galima tenkintis tik vidaus erdvę nuo išorės atribojančios 
sienos / stogo / grindų pertvaromis, visai kaip tarptautinėje 
kosminėje stotyje, šiuo metu sklendžiančioje 408 kilome-
trų aukštyje virš Žemės. 

Arba jeigu remtumėmės žmogaus, kaip socialaus gy-
vūno, sunkiai išgyvenančio pavieniui ir be tarpusavio 
pagalbos, išeities tašku. Tuomet darytume išvadą, kad 
žmogaus biologinių instinktų nulemtas socialinis ir kultū-
rinis aktyvumas skatino ir skatina žmones burtis į dides-
nes bendraminčių grupes. Taip ilgainiui atsirado miestai, 
jie vis didėja ir tankėja, daugėjant pasaulio gyventojų. Tad 
žmogaus biologiniai išlikimo ypatumai kartu su gravitaci-
ja sukūrė tokį architektūrinį reiškinį kaip laiptai. Laiptai, 
galima sakyti, nėra nei reikalingi, nei nereikalingi žmogui 
ir tikriausiai būtų galima išgyventi ir be jų. Taip pat kaip ir 
namo nebūtina statyti aukšto, pasinaudojant galimybe rasti 
laisvą žemės plotą teritorijose greta tankiai užstatyto mies-
to. Bet dėl biologinių instinktų tankėjantys miestai priver-
tė žmogų prisitaikyti prie laiptų, išmokstant jais naudotis 
kaip savaime suprantamu kasdienio gyvenimo elementu. 
Taip pat paskatino įprasti gyventi daugiaaukščiuose pas-
tatuose, vieniems virš kitų, kas nėra būtina žmogaus išli-
kimo sąlyga.

Jau minėtas Ernstas Neufertas praeito amžiaus viduryje 
„sustandartino“ tuo metu naudotas įvairių matmenų ply-
tas, nustatydamas joms 125 × 240 × 90 mm matmenis, 
naudojamus ir dabartinėje plytų gamyboje. Tai jis pada-
rė tam, kad plytų mūras sinchronizuotųsi su oktametrine 
matų sistema, kuri buvo taikoma beužsimezgančioje ma-
sinėje namų statyboje. Sistema, kaip ir plytų žingsnis, 
buvo grįsta metriniais matais, joje keturios standartinės 
oktametrinės plytos su papildoma vieno centimetro storio 
siūle sudarė vieną metrą. Tokia oktametrinė sistema leido 
kambarių dydžius matuoti ne metrais, žmogaus ūgiais ar 
žingsniais, bet plytomis. Negana to, oktametrinė sistema 
mūrą jungė ne tik su plieno gamyklose liejamų metalo 
gaminių dydžiais, bet ir su medžio pramonėje gaminamų 
elementų matmenimis. Todėl konkrečius namų aukščio, 
ilgio, pločio parametrus padiktuodavo sinchronizuota 
matų sistema, leidžianti sklandžiai integruoti įvairias sta-
tybos medžiagas ir technologijas, sumažinant klaidos ga-
limybę iki minimumo. Ir žmogaus anatomijos, socialinio 
elgesio bei kultūrinio aktyvumo diversifikacija turėjo pa-
klusti standartizuotos oktametrinės sistemos viršenybei.  
Panašių pavyzdžių būtų galima rasti ne vieną. Tad nors ir 
kaip norėtume tikėti, jog architektūra tarnauja žmogui, yra 
kuriama remiantis kūno proporcijomis, atliepia žmogaus 
funkcinius, kultūrinius, socialinius poreikius ir lūkesčius, 
iš tikrųjų architektūra yra begėdiškai statiška, lėta, neran-
gi ir savanaudiška momentinė erdvinio reprezentatyvumo 
forma. Žmogus yra judrus, lankstus elementas, gebantis 
keisti ne tik savo kūno formas, bet ir įpročius, mąstymą, 
veiklą ar judėjimo trajektorijas. Žmogus, prisitaikyda-
mas prie architektūrinių esamybių, paklūsta su žmogumi 
nesusijusių veiksnių nulemtiems erdviniams režimams ir 
ilgainiui su tokiais režimais susigyvena. Architektūra, sto-
vėdama šimtus metų ir „pragyvendama“ ne vieną žmonių 
kartą, tampa matavimo vienetu, visomis savo materialio-
siomis ir nematerialiosiomis savybėmis transformuojančiu 
žmogų į architektūros reprezentaciją.

Architektūros absoliučiai negalime vertinti tik per 
žmogaus prizmę, nes pati architektūra turi daugybę į 
save orientuotų savybių, nepasiduodančių homocentrinei 
architektūros matavimo matricai. Matuodami aplinką savi-
mi, pastebime ir sureikšminame tik mums svarbias aplinkos 
savybes. Taip pat neverta suabsoliutinti ir žmogaus sufor-
muotos architektūrinio mąstymo prieigos, teigiančios, jog 
erdvinį režimą, gyvenimo būdą ar kultūrines pasekmes 
apibrėžia tik architektūra. Architektūra – tai žmogaus 
ir namo abipusių represijų arba simbiozių, kovos arba 
sugyvenimo laukas, nuolatinė konfrontacija ir dery-
bos tarp to, kas yra, ir to, kas gali būti. Tai fenomenas, 
plėtojantis intra-aktyvų vyksmą ir tapsmą nuolatiniame 
apibrėžčių perbraižymo performanse. Tad apsidairykime 
ir pamąstykime, ar mes turime savo namus, ar vis dėlto – 
namai turi mus.

– MINDAUGAS REKLAITIS –
Tekstas yra Architektūros fondo projekto „Aikštėje“ 
kuruojamo ciklo „Namai“ dalis. Projekto strateginė 

partnerė – Lietuvos kultūros taryba.
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Prie lietuvybės versmių
Dvidešimt penkeri metai su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva (1972–1997)

Pabaiga. Pradžia Nr. 5

(Ne)leidimai rengti ekspedicijas. Dabar laisvėje gyve-
nančiam jaunimui gali būti sunku suvokti, kad sovietiniais 
laikais negalėjai be leidimo su būriu kraštotyrininkų nuva-
žiuoti į kokią nors vietovę ir ją tyrinėti. Reikėjo gauti par-
tijos rajono komiteto leidimą rengti ekspediciją. Galutinį 
sprendimą priimdavo pirmasis sekretorius. Įsileisdami į ra-
joną ekspediciją partiniai dariniai kiek rizikavo: jeigu būtų 
įvykę kas nors komunistinei ideologijai netinkamo, juos 
būtų kaltinę įsileidus ekspediciją. Nuo to galėjo nukentėti 
karjera. Todėl priimant sprendimą dėl leidimo svarbi buvo 
viešoji nuomonė apie ekspedicijos rengėjus. Prisimenu, 
kai sužinojau, kad kai kurie liaudies dainų klubo „Raskila“ 
nariai mus laikė „raudonaisiais kraštotyrininkais“, beveik 
apsidžiaugiau, nes tai girdėdamas KGB mus laikys pati-
kimais ir kelios ekspedicijos, jeigu „neprisidirbsime“, bus 
beveik garantuotos. 

Leidimais pirmosioms ekspedicijoms rūpinosi Č. Kuda-
ba, nuo 1975 m. tuo teko rūpintis man. Kiek žinau, buvo 
užkliuvęs leidimas surengti Kvėdarnos (Šilalės r.) ekspe-
diciją 1976 m. Apie tai yra pasakojusi etatinė Šilalės r. 
kraštotyros darbuotoja Irena Petkuvienė. Buvau parašęs 
pareiškimą dėl ekspedicijos Šilalės r. kultūros skyriui, sky-
riaus vedėjas Aleksandras Šidlauskas pareiškimą nunešė 
partijos komitetui, o tas perdavė rajono saugumiečiams 
tikrinti. I. Petkuvienė rajono KGB vyriausiąjį susitiko gat-
vėje ir tas ėmė gąsdinti visokiais blogais dalykais, jeigu ji 
priimsianti ekspediciją. I. Petkuvienei neišsigandus, KGB 
pareikalavo, kad ji kiekvieną dieną atvažiuotų į ekspedici-
ją. Iš tikrųjų, gerbiamoji I. Petkuvienė ekspedicijos metu 
kasdien pasirodydavo Kvėdarnoje, o aš negalėjau suprasti, 
kodėl ji važinėja iš Šilalės. Gal po savaitės ji pasakė ne-
beatvažiuosianti, nes, jos nuomone, aš neblogai besi-
tvarkąs. Man pareiškus nuostabą ji ir papasakojo šią 
istoriją.

Kvėdarnos ekspedicijoje turėjome kitų iššūkių. 
Priėmėme dvylika Dailės instituto dizaino specialy-
bės studentų, kurie buvo baigę pirmą kursą ir turėjo 
atlikti praktiką. Iš jų mažiausiai trys – žinomų par-
tinių veikėjų atžalos. Ir, atrodo, gana pinigingos, nes 
iš karto ėmė pijokauti vietinėje knaipėje. Jų praktikos 
vadovo ekspedicijoje nebuvo, vyti juos lauk bijojau. 
Nusprendžiau, kad jų pinigai – ne begaliniai, juolab 
kad jie ne tik patys gėrė, bet ir vaišino kitus. Mano 
spėjimai pasitvirtino. Antrą savaitę į ekspediciją užva-
žiavo Liaudies kontrolės komiteto pirmininkas A. B. 
prašyti, kad jo sūnų pirma laiko išleisčiau iš ekspe-
dicijos. Suvaidinau, kad apgailestauju, bet „išleidau“. 
Su juo, atrodo, išvažiavo dar du. Po šios ekspedicijos 
priimdavome tik pavienius dailininkus, kurie norėjo 
užsidirbti pinigų. Jų piešinius tarpininkaujant V. Bal-
trušaičiui nupirkdavo Liaudies buities muziejus.

Keistai prasidėjo 1977 m. Tauragnų (Utenos r.) eks-
pedicija. Per atidarymą Tauragnų vidurinės mokyklos 
stadione į bėgimo taką įvažiavo ir lėtai ratu ėmė suktis 
automobilis. Tuo momentu sveikinamąjį žodį tarė Taurag-
nų apylinkės pirmininkas. Kai tik jis pamatė automobilį, 
dviem sakiniais užbaigė kalbą, atsiprašė, kad labai skuba, 
ir pasišalino, tiksliau, pabėgo. Iš jo elgesio supratau, kad 
demonstravosi Utenos KGB. Nė viename rajone jie anks-
čiau taip nesielgdavo, stengdavosi būti nematomi. 

Vakare prie bendrabučio pastebėjau stovintį tą patį auto-
mobilį. Kitą vakarą nusprendžiau paprovokuoti – priėjau 
arčiau ir pažiūrėjau į numerius. Netoliese stovintys du vy-
rukai sukruto – vienas šūktelėjo: „Dar numerių žiūrės!“, 
o kitas su eismo reguliavimo lazdele man lyg ir šėrė, bet 
išsisukau, nepataikė. Jautėsi, kad yra išgėrę. Užmezgiau 
pokalbį: „Čia mes gyvename, tai esame lyg ir atsakingi 
už bendrabučio aplinką. Gal kokie vagys važinėja.“ Su-
tartinai užtikrina, kad jie ne vagys, jie – „iš organų“. Juos 
dominanti mergina, kuri šiandien ryte važiavusi į Daugpi-
lį pirkti nacionalistiškų latviškų knygų. Kadangi niekas į 
mane nesikreipė, ginuosi, kad turbūt ne mūsiškė. Jie aiš-
kina, kad pati sakiusi, jog iš ekspedicijos. Sakau: „Eikit, 
žiūrėkit.“ Jie pasisukiojo tarp bedainuojančių mūsiškių ir, 
neradę tos merginos, pasišalino. 

Vėliau sužinojau, kad iš tikrųjų A. P., universiteto Kau-
no fakulteto studentė, norėdama patekti į Uteną, o iš ten – į 
Daugpilį, ryte susistabdė KGB automobilį ir nepažįsta-
miems vyrukams išpliurpė apie savo kelionės į Daugpilį 
tikslus. Ji dar kartą patvirtino mano požiūrį į kai kuriuos 
kauniečius: jie yra patriotiškai nusiteikę, ima apie pa-
triotizmą plepėti dar nieko nenuveikę ir patenka į KGB 
informatorių akiratį. Tai visiškai prieštaravo mūsų pasi-
rinktai strategijai – išoriškai būti lojaliems ir vengti KGB 
dėmesio.

Dėl vėlesnių ekspedicijų organizavimo Rokiškio r. 
(1979 m. Panemunėlyje ir 1980 m. Obeliuose) neturė-
jome jokių sunkumų. Gal ir dėl to, kad partijos funkcio-

nieriai dar prisiminė mano darbą Žiobiškio apylinkės 
pirmininku.

1982 m. susidūrėme su Biržų r. vadovų nenoru priimti 
ekspediciją. Padrąsinti sėkmės Rokiškio r., iš pradžių krei-
pėmės į juos siūlydamiesi tyrinėti Nemunėlio Radviliškio 
apylinkes. Gavome neigiamą atsakymą, kad rajonas nega-
lėsiąs mūsų priimti, nes būsianti nepasibaigusi pionierių 
stovykla. Vėliau kraštotyrininkų pasitarime Vilniuje sutik-
tas rajono kraštotyrininkų pirmininkas, vienos Biržų vidu-
rinės mokyklos direktorius, manęs atsiprašė ir paaiškino, 
kad nepriimti nusprendęs partijos pirmasis sekretorius, 
nes bijąs neigiamų publikacijų apie rajono kultūrinį gyve-
nimą, ir liepęs kaip priežastį nurodyti pionierių stovyklą, 
kuri darbą baigė liepą, t. y. jau nedirbo mūsų ekspedicijos 
metu rugpjūtį. Įprastas sovietinių funkcionierių triukas 
nurodyti ne tikrą, o tariamą techninę priežastį. Dėl Biržų r. 
partijos pirmojo sekretoriaus sprendimo labai nenustebau, 
nes jis garsėjo kairuoliškomis pažiūromis ir buvo fanatiš-
kai nusistatęs prieš tradicinės medžiaginės kultūros pa-
veldą, pavyzdžiui, buvo nurodęs ūkių vadovams nuversti 
vėjinių malūnų stogus, kad gamta pati sunaikintų „buožinį 
palikimą“. 

Pasvalio r., į kurį kreipėmės gal kiek skubotai, irgi atsa-
kė neigiamai. Pagaliau susitarėme su Tauragės r. partine 
valdžia, kad ekspediciją organizuosime Skaudvilės apylin-
kėse. Praėjus dviem savaitėms po susitarimo gaunu žinią 
iš Tauragės, kad jie negalėsią priimti, nes vasarą būsianti 
kapitališkai remontuojama mokykla, kurioje jie buvo nu-
matę ekspediciją apgyvendinti. Supratau, kad tauragiškiai 
nenori priimti dėl ideologinių priežasčių. Tai patvirtino ir 
viena ramuviškė, kurios tėvai mokytojai dirbo Skaudvi-
lės mokykloje, – tą vasarą toje mokykloje nebuvo jokio 
remonto.

Ėmiau nerimauti, nes mūsų ramuvos veiklos prasmė 
paremta ekspedicijomis. Kreipiausi pagalbos į Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoją 
Kazimierą Račkauską, faktiškąjį respublikos kraštotyri-
ninkų vadovą. Jis sakėsi negalįs kuriam nors rajonui skam-
binti ir nurodyti priimti ekspediciją. Gal ir negalėjo. Gal 
jis ir daugiau ką nors žinojo, bet pagal KGB „papročius“ 
negalėjo pasakyti. Išgelbėjo draugijos Vilniaus miesto se-
kretorė Laima Vasiljeva – susiskambino su mokslo drauge, 
dirbusia Pašvitinio apylinkės pirmininke, ir gavo jos ofici-
alų pakvietimą rengti ekspediciją Pakruojo r. 

Bandžiau išsiaiškinti, kuo mes užkliuvom KGB. Prie-
žasčių galėjo būti net kelios. Pavyzdžiui, Kino studija fil-
mavo 1981 m. Paežerių ekspedicijos dalyvius ir atskleidė, 
kad daug dėmesio skiriame tradicinės kultūros, papročių 
fiksavimui. Apie tai stengdavomės viešai per daug nekal-
bėti. Kai man pasakė, kad bus sukamas filmas, tuo dėl mi-
nėtos priežasties labai neapsidžiaugiau.

Kita priežastis susijusi su mūsų pačių elgesiu. Tradiciškai 
priešpaskutinę ekspedicijos dieną skirdavome ekskursijai 
po rajoną, kuriame dirbo ekspedicija. Paežerių ekspedici-
joje gavome tik vieną autobusą. Todėl važiavome per du 
kartus. Pusei ekspedicijos išvažiavus į ekskursiją, buvau 
likęs mokykloje. Atbėgo žmogus iš ryšių skyriaus, kuris 
buvo įsikūręs mokyklos patalpose, kviesdamas prie telefo-
no. Skambino persigandusi Vilkaviškio partijos komiteto 
propagandos ir agitacijos skyriaus darbuotoja ir pasakė: 
„Ką tik skambino Pajevonio tarybinio ūkio partinės orga-
nizacijos sekretorius ir sakė, kad prie paminklo didžiajam 
kunigaikščiui Vytautui privažiavo autobusas, iš jo išlipo 
grupė jaunų žmonių ir giedodama deda gėles prie pamin-
klo. Ar ten ne Jūsų vadovaujami ekskursantai?“ Supratau, 
kad mūsiškiai ir, ko gero, jiems vadovauja patriotiškasis 
Valdas Striužas. Bet nepasidaviau, bandžiau suktis: „Kad 

mūsiškiai niekada negieda, nesu girdėjęs. Gal šiaip iš kur 
nors atvažiavę.“ Veiksmas vyko sinchroniškai: ramuviškiai 
dainuodami deda gėles prie Vytauto paminklo, Pajevonio 
partorgas skambina Vilkaviškio partijos komitetui, komite-
to darbuotoja – Mačiekui, o šis išsisukinėja. Gal po penkių 
minučių ta partijos komiteto darbuotoja vėl paskambino ir 
pranešė, kad skambinęs partorgas ir sakęs, kad visi sulipę 
į autobusą ir nuvažiavę. Dar pridūrė, kad tas neužsirašęs 
autobuso numerio. Ši žinia nudžiugino. 

Apie dar vieną galimą priežastį sužinojau rengdamas 
knygą apie buvusius Paežerių ir Pilviškių valsčius. Tai 
buvusi Paežerių kolūkio partinės organizacijos sekretorė, 
kilusi iš pokario rusų „biežancų“, kuriai visur vaidenda-
vosi „nacionalistai“ ir kuri, „kovodama“ su jais, rašydavo 
gausybę skundų. Kuri priežastis, o gal ir visos, lėmė ki-
lusius nesklandumus dėl ekspedicijos? Prisiminkime, kad 
1982 m. buvo paskutiniai Leonido Brežnevo gyvenimo 
metai.

Ekspedicijos ir Mokslų akademijos institutai. Taip 
jau susiklostė, kad organizuodami ekspedicijas daugiau 
suartėjome ne su atitinkamomis universiteto katedromis, 
o su tuometiniu Lietuvių kalbos ir literatūros institutu, 
Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriumi, Lietu-
vos liaudies buities muziejumi. Išimtis – kalbininkai A. 
Girdenis, B. Stundžia ir A. Judžentis. Prof. P. Dundulienė 
vasaromis rengė savo ekspedicijas, kuriose istorikai atli-
ko etnografijos praktikas, ir mums mažai galėjo padėti. 
Paprašyta pagalbos pažadėjo du tris ramuviškius priimti į 
savo ekspedicijas. Bet tas mūsų netenkino, nes stengėmės 
pasirinktą vietovę tyrinėti kompleksiškai: gamta (augali-
ja ir gyvūnija), vyresnių žmonių prisiminimai, dabarties 
sociologiniai tyrimai, tradicinė medžiaginė ir dvasinė kul-
tūra (iki 30 temų), šnektos ypatumai, vardynas, tautosaka, 

eksponatai Liaudies buities muziejui ir medžiagi-
nės kultūros archefaktų fiksavimas piešiniais. Isto-
rijos instituto Etnografijos skyriaus vyr. mokslinis 
bendradarbis V. Milius etnografams vadovauti pats 
pasisiūlė, bet su sąlyga, kad surinktos etnografinės 
medžiagos rašomąja mašinėle perspausdintą pirmąjį 
egzempliorių perduosime Lietuvos istorijos institu-
tui. Etnografinę medžiagą dauginti nutarėme bijoda-
mi jos sunaikinimo užėjus kokiai nors ideologinei 
kampanijai. Ją gaudavo Lietuvos istorijos institutas, 
universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, Lietu-
vos liaudies buities muziejus, rajono, kuriame vyko 
ekspedicija, muziejus. Jeigu etnografinė medžiaga 
ir būtų buvusi naikinama, ją plačiau paskleidus kur 
nors būtų išlikusi. Kai Lietuvos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Petras Griškevičius viešai sukri-
tikavo „etnografiškumą“, partinio oficiozo „Tiesos“ 
vyriausiasis redaktorius Albertas Laurinčiukas mūsų 
ramuviškei Mildai Augulytei, kuri „Tiesoje“ dirbo 
kalbos redaktore, nurodė atidžiai sekti, kad į laikraštį 
nepraslystų joks žodis su šaknimi „etnograf-“.

Institutai ramuviškiams buvo lyg apsaugos „sto-
gas“. Manau, kad KGB pasiteiravus apie mūsų surink-

tą medžiagą iš institutų būtų buvę gauti mums palankūs 
atsiliepimai. Duoklę turėjome atiduoti Romo Šarmaičio 
vadovaujamam Partijos istorijos institutui: rinkome prieš 
Lietuvos valstybę veikusių žmonių (tuometine terminolo-
gija, „revoliucionierių pogrindininkų“), sovietinių partiza-
nų, stribų (anuomet „liaudies gynėjų“) ir pan. atsiminimus. 
Jie turėjo ir išliekamosios vertės, nes stribai minėdavo 
partizanų pavardes, pasakodavo apie žymesnių partizanų 
žūties aplinkybes. Iš Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos partiniai bonzos reikalavo, kad būtų tyrinėjama 
dabartis, renkama medžiaga apie socializmo laimėjimus. 
Mus gelbėjo prof. J. Mardosos sociologiniai tyrimai ir žur-
nalistės G. Kadžytės rašiniai apie traktorininkų, melžėjų 
dinastijas. 

Ekspedicijų ataskaitose apie tai, ko reikalaujama, rašyda-
vau detaliai, dar apie surinktą kalbos medžiagą, tautosaką, 
o apie etnografinę medžiagą – tik šiek tiek, nors ją rink-
davo vos ne 30 nuošimčių ekspedicijos dalyvių. Kadangi 
partinių struktūrų reikalavimai buvo minimaliai vykdomi, 
niekas negalėjo pasakyti, kad jie ignoruojami. O kad gal 
nepakankamai surinkta medžiagos apie dabartį, visuomet 
buvo galima pasiteisinti patirties stoka. Mūsų ekspedicijo-
se surinkta tautosaka, kalbos ir etnografinė medžiaga 1990 m. 
sudarė apie 3 nuošimčius Lietuvos saugyklose saugomos 
tokio pobūdžio medžiagos.

Kai Vilniaus miesto kraštotyrininkams uždraudė rengti 
ekspedicijas, jų pirmininku, regis, dvejiems metams buvo 
paskirtas vėliau liūdnai pagarsėjęs Partijos istorijos ins-
tituto darbuotojas Juozas Jermalavičius. Buvau girdėjęs 
paskaitą, kurioje jis iš „proletkulto“ pozicijų vertino kraš-
totyrininkų darbą. Jo nuomone, tradicinė valstiečių kultūra 
yra atgyvenusi, liaudies dainos menkavertės, reikia domė-
tis pažangiąja visuomenės jėga – proletariatu. Jis tuo tikėjo 
ir kai užlipo ant „platformos“, nenustebau. Kai jį kur atsi-

Prie Minijos. Daugiadienis žygis po vakarų Žemaitiją. 1977, 
lapkritis. Viktoro Dagio nuotrauka
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tiktinai sutikdavau, imdavo klausinėti apie įvykusią ekspe-
diciją, joje surinktą medžiagą. Plačiai papasakodavau apie 
privalomąją dalį, dar apie kalbos medžiagos rinkimą, šiek 
tiek apie tautosaką ir nukreipdavau kalbą į šalį. Tuo me-
tu Partijos istorijos institutas rengė „Lietuvos komunistų 
partijos istorijos apybraižą“. Imdavau klausinėti apie Vin-
co Kapsuko ir zigmo Angariečio pažiūrų skirtumus, apie 
kairuoliškas Broniaus Pušinio pažiūras. Imdavo pasakoti, 
įsikarščiuodavo ir ekspediciją užmiršdavo.

Kvalifikacijos kėlimas. Į 1975 m. universitete įsteigtą 
Visuomeninių profesijų fakultetą šalia meno saviveiklos 
kolektyvų, gamtosaugos klubo ir kitų darinių buvo įtrauk-
ta ir kraštotyrininkų ramuva. Gyvenimas palengvėjo, nes 
jau nebereikėjo aiškintis, kodėl organizuojamos tradici-
nės kultūros paskaitos ir ekspedicijos. Atsakymas tapo 
logiškai pagrįstas: paskaitos skaitomos pagal kraštoty-
ros organizatoriaus specialybės programą, ekspedicijose 
atliekama privaloma praktika. Nors KGB ir toliau mumis 
domėjosi, jautėmės drąsiau. Organizavome tautosakos ir 
lietuvių etnografijos paskaitas. Jos buvo būtinos, nes tik 
lituanistai būdavo išklausę tautosakos kursą, istorikai – 
etnografijos. O mūsų ekspedicijose dirbdavo daug mate-
matikų, bibliotekininkų, kitų specialybių studentų. Pagal 
programą išklausę paskaitų ciklą, ekspedicijoje rinkę me-
džiagą ir ją sutvarkę gaudavo kraštotyros organizatoriaus 
pažymėjimą.

Bandėme ruošti ekspedicijai pirmąsyk į ją važiuojančius. 
Jie turėjo susirinkti literatūrą, ją pastudijuoti ir padaryti 
pranešimą ta tema, kuria ruošėsi rinkti medžiagą ekspedi-
cijoje. Ne iš visų išreikalaudavome, bet stengdavomės.

Vėlesniais metais sėkmingai išnaudodavome Studentų 
mokslinės draugijos konferencijas. Nesusiklosčius dalyki-
niams santykiams su Istorijos fakulteto katedromis neti-
kėtai į pagalbą atėjo Tarybų Sąjungos komunistų partijos 
istorijos katedra. Šioje katedroje buvo šviesių žmonių: 
doc. Povilas Vitkauskas, plataus akiračio doc. (dabar prof.) 
Vygintas Pšibilskis ir kt. Doc. P. Vitkauskas prie katedros 
„priglaudė“ mūsų kraštotyrininkų sekciją. Per 9 metus 
(1980–1988) šioje sekcijoje buvo perskaityti 263 prane-
šimai, paremti praėjusios vasaros ekspedicijos medžiaga: 
etnografine tematika – 147, istorine tematika – 46, socio-
loginių tyrimų – 30. Ramuviškių, ypač etnografų, praneši-
mai buvo beveik parengti straipsniai būsimoms lokalinių 
tyrimų monografijoms, kurias tikėjomės kada nors išleisti, 
pavyzdžiui, į 2020 m. parengtą monografiją „Pilviškiai“ 
pateko keturiolika 1981 m. konferencijoje perskaitytų 
etnografinių pranešimų. 

Universiteto 400 metų jubiliejus. Artėjant jubiliejiniams 
universitetui 1979 m. daugėjo užduočių mūsų kraštoty-
rininkų ramuvai. Buvau paskirtas atsakingu už fakulte-
tų muziejų kūrimą, už senojo (iki 1831 m.) universiteto 
profesorių kapų paieškas ir priežiūrą, buvo kalbama, kad 
kraštotyrininkai turi užrašinėti profesorių atsiminimus. Į 
tokį platų užduočių spektrą pažiūrėjau kūrybiškai. Kalbė-
tis su profesūra reikėjo žinių, patirties ir studentams kraš-
totyrininkams tai buvo beveik neįkandamas riešutas. Pats 
imtis šio darbo negalėjau dėl laiko stokos. Už 25 metų va-
dovavimą universiteto kraštotyrininkams man niekas nėra 
sumokėjęs nė kapeikos. Tiesa, atgavus Nepriklausomybę, 
1997 m. su J. Trinkūnu pasidalijome Valstybinę Jono Ba-
sanavičiaus premiją. Kaip ir kiti katedros dėstytojai, turė-
jau tokį pat pedagoginio darbo krūvį, turėjau rengti naujus 
kursus. Kai kurie iš kolegų apie vadovavimą kraštotyri-
ninkams gal nelabai ir žinojo. Fakultetų muziejų kūrėjus 
kiek konsultavau ir skatinau užrašinėti savos profesūros 
atsiminimus. 

Universiteto profesorių kapus surasti Rasų ir Bernardinų 
kapinėse padėjo šių kapinių tyrinėtoja ir turbūt geriausia 
žinovė istorikė Vida Girininkienė. Gaila, kad jos triūsas ne-
buvo įvertintas nei moksliniu laipsniu, nei kokia nors pre-
mija, tarkim, Valstybine J. Basanavičiaus. 1978 m. kapus 
parodžiau fakultetų atstovams. Kai kurie jų pradėjo juos 
tvarkyti, pasodino gėlių. Praėjus jubiliejui mes, ramuviš-
kiai, 1980 m. rimtai užsiėmėme profesorių kapų tvarkymu. 
Kapų priežiūros tarnyba į Rasų kapines atvežė juodžemio, 
jį išnešiojome prie kapų, suformavome kauburėlius gėlėms 
pasodinti. Taip profesūros kapus prižiūrėjome iki pirmųjų 
Nepriklausomybės metų, mus pakeitė lenkų patriotinės or-
ganizacijos. Profesūros kapus tvarkėme ne tik Rasų, bet 
ir Bernardinų, taip pat Jašiūnų ir Turgelių kapinėse. Tra-
dicinė buvo tapusi kapų priežiūros talka gegužės mėne-
sį. Sekmadienių rytais rinkdavomės Rasų kapinėse, iš ten 
pėstute pereidavome į Bernardinų kapines.

Po 1980 m. Rasų kapinėse buvo restauruojami istorinę 
vertę turintys antkapiai. Restauratoriai paprašė ramuviškių 
pagalbos nekvalifikuotiems darbams. Pavyko susitarti su 
prorektoriumi B. Sudavičiumi, kad kiekvienam studentui 
privalomą darbo valandų skaičių ramuviškiai atidirbtų ne 
universitete, o Rasų kapinėse. 

Leidyba. Organizuodami ekspedicijas tikėjomės jose 
surinktą medžiagą paskelbti atskirais leidiniais, taip, kaip 
tai darė N. Vėlius. Totalitarinėse valstybėse leidyba, kaip 
ir radijas bei televizija, griežtai kontroliuojama. Vice-
ministras V. Pranaitis patarė bandyti leisti kaip mokymo 
priemones nedidelėmis penkių spaudos lankų knygutėmis. 
Kaip šnektos tekstus pavyko išleisti tris tokias knygutes. 

Jose paskelbėme Sarių (1972), Luokės (1973) ir Joniš-
kėlio (1974) ekspedicijose užrašytos tautosakos, šnektos 
pavyzdžių, vietovardžių. Prie jų išleidimo prisidėjo doc.  
A. Girdenis ir dr. Kazimieras Garšva: pasirūpino jų apsvars-
tymu universiteto katedroje ir rekomendacijos spausdinti 
gavimu. Sudėtingesni reikalai buvo su istorinio-etnografi-
nio pobūdžio leidiniais. Iš Sarių ir Luokės ekspedicijų me-
džiagos parengtą leidinį 1976 m. gruodį pateikiau svarstyti 
Lietuvos istorijos katedrai, kuriai vadovavo Istorijos fa-
kulteto dekanas doc. Vytautas Lesčius. Dekanas primyg-
tinai prašė leidinio neteikti svarstyti, atsiimti. Nesutikau. 
Svarstymo metu pagrindinė recenzentė prof. P. Dundu-
lienė pasakė, kad studentai negali rengti ir leisti mokymo 
priemonių ir kad ji iš savo ekspedicijų-praktikų irgi galėtų 
tokių leidinių parengti. Formaliai profesorė buvo teisi. Gal 
ji nesuprato paslėptos gudrybės tokiu būdu skelbti ekspe-
dicijų medžiagą. Po kiek laiko leidinį apsvarstė Partijos 
istorijos katedra ir rekomendavo leidybai. Šie leidinukai 
buvo išspausdinti rotaprintu, vietomis sunkokai įskaitomi. 
Paskutinis leidinys, kurį mums pavyko išleisti kaip moky-
mo priemonę, buvo skirtas Joniškėlio ekspedicijai (1974). 
Jo spausdinimo kokybė geresnė: tekstas surinktas specia-
lia rotaprintiniams spaudiniams skirta rašomąja mašinėle, 
geras baltas popierius, lengva skaityti. Įteikus šį leidinį 
universiteto leidybos skyriui įvyko toks su cenzūra susi-
jęs įvykis. Leidybos skyrius leidinį, kaip įprasta, perdavė 
cenzūruoti. Kai po kiek laiko leidybos skyrius pasiteiravo 
cenzorių apie leidinį, jie atsakė tokio leidinio negavę. Apie 
tai leidybos skyrius pranešė man. Pasakiau, kad turime an-
trą egzempliorių. Nežinau, ar dėl mano informacijos, ar 
šiaip leidinys pas cenzorius atsirado. Dar buvome parengę 
leidinį apie Žagarę, bet jo nebeišleidome. Pasirodo, kol 
mes leidome minėtas knygutes, už leidybą atsakinga mi-
nisterijos darbuotoja buvo dekretinėse atostogose. Grįžusi 
į darbą ji pareiškė dėl kažkokių kraštotyros leidinių savo 
karjeros negadinsianti. 

V. Milius pasirūpino, kad trijų ekspedicijų (Kvėdarnos, 
Tauragnų ir Upninkų) medžiagos paskelbtume tęstiniame 
leidinyje „Kraštotyra“.

1994 m. su buvusiu ramuviškiu, verslininku Petru Jonu-
šu sutarėme, kad jis steigs leidyklą ir leis „Lietuvos vals-
čių“ seriją. Pirmosios penkios monografijos buvo iš mūsų 
ekspedicijose surinktos medžiagos: „Sintautai. Žvirgždai-
čiai“ (1996), „Žagarė“ (1998), „Obeliai. Kriaunos“ (1998), 
„Plateliai“ (1999), „Žiobiškis“ (2000). Po to iš mūsų eks-
pedicijų medžiagos išėjo „Kvėdarna“ (2004), „Tauragnai“ 
(2005), „Panemunėlis“ (2011), „Pilviškiai“ (2020).

Ideologiniai žaidimai. Anksčiau minėti faktai rodo, kad 
KGB iki pat Nepriklausomybės atgavimo vykdė slaptą uni-
versiteto kraštotyrininkų ramuvos priežiūrą. Kaip atsvarą 
lituanistinės medžiagos rinkimui retkarčiais į vakarones 
pasikviesdavome revoliucionierių pogrindininkų, pokario 
sovietinių aktyvistų. Jie kartais pateikdavo įdomių istori-
nių liudijimų. Antai pogrindininkas Laurynas Kapočius, 
pasakodamas, kaip jis 1931 m. organizavo Marijampolės 
cukraus fabriką statančių darbininkų streiką ir slėpdamasis 
nuo policijos įsidarbino grioviakasiu Juozo Tūbelio tėvo 
dvarelyje Rokiškio apskrityje, prasitarė, kad ardomosios 
veiklos užduotis skirianti moteris iš Kominterno gauda-
vo 400 litų mėnesio algą ir niekuo nerizikavo, o užduotis 
vykdydami rizikavo lietuviai ir rusai. O jeigu būtų buvę 
nustatyta simuliavimo, vengimo vykdyti užduotis faktų, 
grėsė akistata su mirties bausmės vykdytojais, kuriuos 
kontroliavo Kominternas ir kurie, prisidengę diplomatų 
neliečiamybe, šmižinėjo po visą Europą. 

 Ramuviškiai. Tarp į kelias ekspedicijas važiuojančių 
ramuviškių užsimegzdavo draugiški, šilti santykiai. Vėles-
nėse ekspedicijose apie trečdalį sudarydavo senbuviai, ku-
rie jau buvo dirbę ne mažiau kaip dviejose ekspedicijose. 
Jie užduodavo toną, palaikydavo ekspedicijose susiklos-
čiusias tradicijas: ekspedicijos atidarymą – universiteto 
kraštotyrininkų ramuvos vėliavos pakėlimą ir vėliavos 
nuleidimą – ekspedicijos uždarymą. Dar vykdavo eks-
pedicijos mediumas. Pirmosiomis ekspedicijos dienomis 
stengdavomės surengti daugiau vakaronių ir jose pasako-
dami apie ekspedicijos tikslus kuo plačiau paskleisti ži-
nias apie jas. Į kai kurias vakarones susirinkdavo šimtas ir 
daugiau vietinių žmonių. Dar mūsiškių šimtas su trupučiu. 
Vietiniai muzikantai ramuviškiams pagrieždavo negirdė-
tų melodijų, vyresnieji pamokydavo savo krašto dainų ir 
šokių. Šviesaus atminimo K. Eigminas pasakodavo anek-
dotus. Esame pasakoję trimis tarmėmis: K. Eigminas – 
uteniškių, R. Kasparas – žemaičių raseiniškių, Skirmantas 
Valentas – kupiškėnų. Šiltas, gražus bendravimas be svai-
giųjų gėrimų tęsdavosi iki išnaktų.

Vakaronėse plevenanti dvasia ugdė bendrumo jausmą, 
supratimą, kad būdami vieningi galime nugalėti visas kliū-
tis, nepasiduoti svetimiems ir išlikti savimi, ugdė pasidi-
džiavimą savo tradicijomis, iš amžių gūdumos ateinančia 
kultūra. Tautosakos, etnografinės ir kitokios medžiagos 
rinkimas, nuoširdus bendravimas su kaimo žmonėmis, 
liaudies dainos – visa tai žadino meilę gimtajam kraštui ir 
buvo gera tautiškumo ugdymo mokykla.

Komunistinė ideologinė priespauda rajonuose labai 
priklausė nuo partijos pirmųjų sekretorių pasaulėžiūros 
ir išsilavinimo. 1974 m. vakaronės Pasvalio vidurinėje 

mokykloje metu prie manęs prisigretinęs lietuvių kalbos 
mokytojas perspėjo, kad pagal jų rajono standartus galime 
būti apkaltinti nacionalizmu. Nenustebau, nes žinojau, kad 
Pasvalyje ilgai pirmuoju sekretoriumi dirbo mažaraštis 
kairuoliškų pažiūrų rokiškėnas, kuris buvo laikomas geru 
pirmųjų sekretorių rajonams ugdytoju. Komunistinei ideo-
logijai jis labai tiko, tik ne mūsų tautai.

Ramuviškių mėgstami buvo daugiadieniai žygiai valsty-
binių švenčių dienomis ar per žiemos atostogas, jiems va-
dovaudavo matematikas V. Dagys, istorikai A. Petrašiūnas 
ir Arūnas Vaicekauskas, lituanistas A. Judžentis. Šių žygių 
dalyviai privalėjo pasirengti ir žygyje papasakoti pasirink-
tos vietovės istoriją, apie gamtos istorijos paminklus, iš tos 
vietos kilusius žymesnius žmones.

Nuo pat universiteto kraštotyrininkų ramuvos gyvavimo 
pradžios buvo rengiamos naujų narių krikštynos. Jos vyko 
įvairiose vietovėse: Dzūkijos kaimuose, Rūdninkų girioje, 
Medininkų pilyje, o nuo 1976 m. Lietuvos nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos poilsinėje – Pakretuonio malūne. 
Vėliau naujokų duodama priesaika buvo parengta remian-
tis Mikalojaus Daukšos „Postilės“ prakalba. 

Nuo 1975 m. buvusio ramuviškio, Liaudies buities mu-
ziejaus darbuotojo V. Baltrušaičio dėka muziejuje ėmėme 
rengti ramuviškių diplomantų palydas. Renginys prasidė-
davo talka retinant krūmynus muziejaus teritorijoje. Po 
to laužas vos ne iki rytmečio su tradicinėmis ramuviškių 
linksmybėmis ir žygis pabėgomis į Pravieniškių geležin-
kelio stotį, į pirmąjį Vilniaus traukinį.

Ekspedicijos, žygiai, tradiciniai klubo renginiai, vakaro-
nės, surinktos medžiagos tvarkymas vienijo ramuviškius, 
telkė juos į stiprų draugišką kolektyvą. Neatsitiktinai su-
sikūrė keliolika laiko išmėginimus išlaikiusių ramuviškių 
šeimų.

Suprantama, kad į ekspedicijas susirinkus per šimtą 
jaunų žmonių įvykdavo ir netoleruotinų dalykų. Panemu-
nėlio ekspedicijoje (1979) gyvenome vidurinės mokyklos 
patalpose. Buvo tradicija rytais kelti merginas. Mūsiškiai 
prisikalbino muzikos mokytojo paauglį sūnų, kad tas atra-
kintų muzikos kabinetą, ir apsirūpino pučiamaisiais instru-
mentais. Gal koks vienas ir mokėjo jais groti. Baubdami 
įvairiais balsais sukėlė tokį triukšmą, kad net gretimų dau-
giabučių langai atsivėrė, tarp jų ir mokyklos direktoriaus. 
Išėjęs į mokyklos stadioną pasimankštinti sutikau ten 
besimankštinantį direktorių, kuris jau buvo išsiaiškinęs 
instrumentų kelio iš muzikos kabineto į kraštotyrininkų 
rankas vingrybes. Direktorius tiesiai pareiškė, kad grįžęs 
iš mankštos rašys laišką universiteto rektoriui J. Kubiliui. 
Nelabai viliojanti perspektyva. Kartu apibėgus gal porą ra-
tų stadiono taku direktoriaus tonas pasidarė ramesnis. Aki-
vaizdžiai pamačiau teigiamą fizinių pratimų įtaką nervų 
sistemai. Išsiskyrėme geruoju. O daugiau kaip po 30 metų 
nuo to įvykio kartu su direktoriumi parengėme dvitomę 
monografiją „Panemunėlis“.

Tas pats vyrukas, kuris organizavo „koncertą“, ir dar 
vienas sumanė „saugoti“ klubo vėliavą, t. y. naktį miegoti 
lauke prie vėliavos. Skolinti čiužiniai, pakloti ant beto-
nuotos aikštelės, naktį drėksta. Be to, aikštelė buvo prie 
pat kelio, kuriuo žmonės anksti ryte į pieninę nešė pieną. 
Leidau pasirinkti: miegoti su visais patalpoje arba grįžti į 
savo lovas, t. y. į namus. Pasirinko poilsį su visais. Panašių 
įvykių pasitaikydavo ir kitose ekspedicijose.

Ekspedicijas lydėjo sėkmė, nes niekas nežuvo ir nebuvo 
sužeistas avarijose, bet nuskendo žmogus mažai upių tu-
rinčiame Pakruojo r., į kurį patekome su vargais. Žuvo fi-
zikas Gediminas Tamakauskas. Matyt, žmogui niekas taip 
nekenkia, kiek jo paties kompleksai. Gediminas nemokėjo 
plaukti, dėl to kompleksavo ir savo nemokėjimą slėpė nuo 
kitų. Su kitais maudėsi žvyrduobėje, kurioje po vandeniu 
dar buvo iškasta dviejų metrų gylio duobė, kad užtektų 
vandens kolūkio gyvuliams girdyti. Gediminas apie tai 
nežinojo, braidė pakraštyje, kur negilu, o paskui, žengęs 
kelis žingsnius toliau, įsmuko į duobę. Ne iš karto pastebė-
jo kartu besimaudantys ramuviškiai. Ištraukė be sąmonės, 
dar gyvą. Kitą naktį mirė. Palaidojome Rokantiškių kapi-
nėse Vilniuje 1982 m. rugpjūčio 4 d.

Po ekspedicijos dėl šio įvykio buvo įvairių rūpesčių. Iš 
pradžių sunerimo prie ministerijos veikęs statybinių būrių 
štabas, nes klaidingai pamanė, kad tai įvyko statybiniame 
būryje ir dėl šio įvykio jie praras daug balų tarprespubli-
kinio lenktyniavimo suvestinėje. Kai sužinojo tikrą tiesą, 
nurimo. Viena ministerijos darbuotoja man nuoširdžiai 
patarė pasirūpinti, kad būtų skenduolio parašas, jog jis pa-
sižada maudytis atsargiai. Ekspedicijos pradžioje surink-
davau dalyvių parašus, kad jie nevažinės pakeleivingomis 
mašinomis ir laikysis saugaus maudymosi taisyklių. 

Universiteto mokslinės tarybos posėdis. Prieš posėdį su-
tikau rektorių J. Kubilių, šis mane labai išbarė, kad nesau-
gąs jaunų žmonių. Posėdžio dalyvius painformavau apie 
įvykį. Prorektorius B. Sudavičius siūlė griežtą papeikimą 
motyvuodamas tuo, kad organizuojąs ekspedicijas, kurių 
organizuoti niekas neliepia, o to pasekmė – žuvęs žmo-
gus. Kažkas bandė ginti. Aiškinau, kad ekspedicija vyko 
pagal Visuomeninių profesijų fakulteto kraštotyros orga-
nizatorių programą. Rektorius ir kiti prorektoriai tylėjo. 
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Difuzija
Mano senų bičiulių pora, abu puikūs kulinarai, savo na-

muose organizuodavo jaukius pasisėdėjimus. Dažniausiai 
susirinkdavom ta pati kompanija, o kartais atsirasdavo ir 
naujų veidų. Būdavo smagu – liedavosi ir vynas, ir kalbos.

Vienos tokios vakarienės metu man nepažįstamas sve-
čias tvirtai įsitikinęs teigė, kad žmogų visiškai charakteri-
zuoja jo pomėgiai.

– Gerai, – tariau abejodama. – Štai, pavyzdžiui, man 
patinka pušys, katinai, paparčiai, žvejyba iš valties, lau-
kinių karvelių burkavimas, barzdoti vyrai, sendaikčiai, 
paveikslai su paslaptim, marcipano skonis, rūsio kvapas, 
senos apleistos kapinaitės, akmenys, akimirka prieš auš-
rą... Dar – kai kurių žodžių skambesys: „difuzija“, „iliuzi-
ja“, „demiurgas“, „eskadrilė“... Ir ką? Ką jūs galit pasakyt 
apie mane? 

– Nepaminėjot muzikos.
– Na, taip... Kaip ir saulės, mėnulio ar žvaigždžių.
– Bet pripažinkit – nepaminėėėjot...
Visą likusį vakarą tas žmogus manęs beveik „nematė“ 

ir dėl to buvo truputį nejauku. Tik atsisveikinant draugiš-
kai mostelėjo ranka ir baritonu šūktelėjo:

– Pažadu nesiskusti!
Nejaukumas išsisklaidė. O gal perėjo į kitą būseną.

Vilko valanda
Prabundu pusę keturių ir negaliu užmigti. Nei naktis, 

nei rytas. Nei keltis, nei kankintis. Už lango kieme kaž-
kas įkyriai grikši tarsi netepti vyriai. Guliu, laukiu. Tačiau 
smalsumas nugali. Užsimetu chalatą, tipenu į balkoną ir... 
negaliu patikėti – apačioje, vaikų darželio teritorijoje, su-
pasi mergaitė. Ne paauglė kokia, o ketverių penkerių metų 
vaikas! O Viešpatėliau... Ir ką daryti? Skambint policijai? 
Vaikų teisėms? Teisės, greičiausiai, miega. Šūkaut iš ke-
tvirto aukšto irgi nedrąsu – kaimynų langai aplink visi tam-
sūs. Basomis įsispiriu į batus ir puolu laiptais žemyn. Labai 
keista – darželio varteliai užrakinti. Jo nedidelę teritoriją 
juosia aukštoka tvora, apaugusi tujomis. Artimiausias ži-
bintas tai įsižiebia, tai užgęsta. Gal reaguoja į judesį, tačiau 
aplinkui nieko nėra – sūpynės tuščios, mergaitės nematyti. 
Nesuprantu, aš ją aiškiai regėjau. Įžiūrėjau net švytuojan-
čius rausvus sandaliukus. Pati vaikystėj nešiojau tokius. 
Prieš pusę amžiaus. Dabar vaikai tokių neavi... 

Pietų pertrauka
Kartą pabandžiusi supratau, kad man patinka pietauti 

po tiltu. Čia aplanko kitokios mintys nei įprastai kasdie-
nybėje.

Svarbiausia yra laikytis ritualo: ateini, atsisėdi sėdimo 
ploto dešinėje (priežastis paprasta – toje pusėje saulė, ne 
tilto šešėlis), nusiauni batus (ho, gal jau virstu į japonę), 
išsitrauki iš rankinės lauknešėlį (jo ir pavadinimas tuo-
met pasiteisina, nes jei niekur neitum ir valgytum iš na-
mų atsineštą maistą biure, jį reiktų vadinti „biurnešėliu“) 
ir... stebuklingu būdu išsineri iš savęs, pasineri į Nerį, į 
dangų, į debesį, į praeivius (ateivius-nueivius), jų šunis 
(katinų nepasitaikė), bėgikus (bėkit bėkit – visi ten pat nu-
bėgsim), dviratininkus... O kur dar antys! Dešimtys ančių. 
Kultūringos, nereikalauja dalintis pietumis. Nes kokie gi 
tie pietūs po tiltu – nesineši juk sriubos ar Kijevo kotleto. 
(Ir stalo sidabro nesineši.) Viskas minimaliai. Juolab gerai 
ir nepameni, ką ten valgai. Labiau – ką matai, ką pajauti.

Štai prisėda netoliese bėgikas. O aš pasisotinusi ritualo 
pabaigai jau dūmą traukiu. Ir suku galvą: kodėl jis prisėdo, 
gal kas nutiko, gal bloga, silpna nuo to bėgimo. O ir vėjas, 
zaraza, mano dūmą į jo pusę gena. Staiga vaizduotės pra-
monė pradeda savo vaizdų gamybą. Krenta bėgikas tarsi 
pašautas, ritasi kaip didelis ežys ir pūūūkšt į Nerį! Pakyla 
jūros bangos spalvos ir formos banga ir iki pusės užlieja 
krantinę. Batų nebėr, o man dar į darbą grįžti reikia. Ak, 
ir iš tikrųjų jau reikia. Nors taip gražiai neša vanduo lapus 
(batus, bėgikus)... Jie plaukia vienu metu ir vandeniu, ir 
dangumi. „Čto takoje osen’ – eto nebo!“

Ir kai pagalvoji, tikra laimė, kad iš mano visų biurų biu-
ro šimtų darbuotojų daugiau niekas nepietauja po tiltu (na, 
bent jau vienu metu su manim). Kas, jei visi užsimanytų?! 
Juk neužtektų nei sėdimų, nei stovimų vietų. Aišku, dar 
galima valtyse. Bet tam, kad išsilaikytum po tiltu nenu-
neštas srovės, turėtum taip irklais plakti, kad apie savo 
lauknešėlį tada pamiršk, žmogau. Išvada: jei atsipalaiduoji – 
judi pirmyn. Tačiau gana filosofijų. Turiu neatsipalaiduot 
ir varyt darban (mmm... ar judėsiu tada pirmyn?).

Keturiasdešimt penkios minutės pietaujant po tiltu yra 
sekundė.

– ILONA KOzIK –

Mokslinė taryba prorektoriaus B. Sudavičiaus pasiūlymui 
pritarė. Rudenį fakultetas išsiuntė į kolūkį Lazdijų r. La-
bai saugojau studentus, kad nesusižalotų, nes, gavęs antrą 
griežtą papeikimą, būčiau turėjęs palikti universitetą. Po 
mėnesio grįžęs iš kolūkio nustebau, kad nėra rektoriaus 
įsakymo dėl papeikimo. Sutiktas ramuviškis Regimantas 
paaiškino, kad jo tėvas viceministras V. Pranaitis B. Su-
davičių perkalbėjęs.

Paskutinės ekspedicijos. Man kartais ir pačiam ne-
labai aišku, kodėl baigėsi mūsų ekspedicijos. Bandau 
analizuoti. Priežastys, matyt, buvo kelios. Atgavus Ne-
priklausomybę atsivėrė įvairūs tradicinės kultūros šalti-
niai ir dėl to natūraliai sumažėjo kraštotyrininkų ramuvos 
trauka. Štai kaip mažėjo ekspedicijų dalyvių skaičius: 
Gražiškiai (1990) – 126 kraštotyrininkai, Plateliai (1991) – 
106, Kapčiamiestis (1992) – 92, Viešintos (1993) – 58, 
Lomiai (1994) – 65, Kriūkai (1995) – 47, Žiobiškis 
(1997) – 40. Kita priežastis – mažėjantis idealizmas. Jo 
buvo daug praėjusio amžiaus 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių 
ekspedicijose. Išvardinti darbštuolius neužtektų vietos. 
Kiek kilometrų pėsčiomis su posunkiu magnetofonu su-
korė ir kiek valandų praleido šifruodamos keliose ar net 
keliolikoje ekspedicijų užrašytus tautosakos tekstus tau-
tosakininkės, daugiausia lituanistės, bet pasitaikė ir kitų 
specialybių ramuviškių. Ir visa tai neatlygintinai, tik iš su-

pratimo, kad dirbamas svarbus, tautai reikalingas darbas. 
Taip galiu pasakyti ir apie kitus sąžiningai ekspedicijose 
dirbusius ramuviškius. Tiesa, ir geriausiose 9-ojo dešimt-
mečio ekspedicijose pasitaikydavo keli tinginiaujantys, 
kurie nieko rimto nenuveikdavo. Tai dažniausiai buvo iš 
pašalės kieno nors į ekspediciją įprašyti dalyviai, kurių 
dėl vienos ar kitos priežasties nepriimti negalėjau.

Sumažėjusį atsidavimą dirbti ekspedicijoje liudija ir 
toks faktas: Lomių ekspedicijos antrosios savaitės pra-
džioje keli jaunuoliai pareiškė, kad išvažiuoja į Palangą. 
Klausiu, kaip su pasirinkta tema, juk nepakankamai su-
rinkta medžiagos. Jie tik gūžteli pečiais. Matyti, kad iš 
anksto dar Vilniuje susitarę. Tuo momentu aiškiai supra-
tau, kad su mūsų ekspedicijomis baigta. Matyt, lėmė ir 
kapitalizmo apologetų, liberalų propaguojamos idėjos: 
negali būti nemokamo darbo, už kiekvieną darbą turi būti 
užmokėta. Tokių idėjų reiškėjų atsirado ir tarp ramuviškių. 
Buvo ir nuo mūsų nepriklausanti priežastis: per dvidešimt 
penkerius metus pasikeitė informacijos apie tradicinę kul-
tūrą pateikėjų karta, jų atmintis, palyginti su jų tėvų, buvo 
gerokai skurdesnė. Iš jų vertingos informacijos surinkti 
galėjo tik patyrę tyrinėtojai.

Kadangi cenzūros nebėra, koncentruojuosi į leidybą, į 
lokalines monografijas.

2020 m. gruodis

– VENANTAS MAČIEKUS –
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Išeik į lauką su Marija. Žiūrėk, kaip jinai gražiai atrodo!
Urtė Baranauskaitė, juodojo šokolado mėgėja

Kai aš niekam nerūpiu, man labai gera.
Mikalojus Vilutis, dailininkas ir rašytojas

Aš niekad nebuvęs, tik savo žinau.
Gintaras Zinkevičius, fotografas

Visas pokštas, kad knyga yra nepaskaitoma.
Benediktas Januševičius, rašytojas, fotografas

Aš kaifuoju nuo debesų Lietuvoj!
Erika Drungytė, poetė

Vien tik skaitmenoj gyventi pavojinga.
Goda Characiejienė, kraštovaizdžio architektė

Kas kada grįžtant besustoja!
Marija Šileikaitė-Čičirkienė, fotografė

Atsiguli ant stalo, ir ten viskas aišku pasidaro.
Rasa Mažonienė, kūno terapeutė

Aš labai mėgstu neužbaigt.
Aldona Jakubovskienė, keramikė

Kiekvienas mes turim savo Latviją.
Ona Jautakė, rašytoja

Galiu užduoti sau klausimą, bet ne tau atsakymą.
Audrius Dabulskis, keleivis

Nieko nepritaupysi iš tų pelių.
Gintas Kavoliūnas, fotografas

Reikia įstumt save į nepatogią situaciją, kad būtų 
lengviau.
Arnas Markevičius, verslininkas

Jeigu žmogus nuo dūšios duoda, reikia ir šūdą imti.
Tadas Žvirinskis, poetas

Nepasiduokit ir siųskit į aukštesnę instanciją.
Ilona Jokimienė, direktorė

Ateidavo iki mūsų beveik iki pat mirties.
Asta Valskienė, koordinatorė

Tam ir pavadinom, kad nereiktų jaustis.
Rytis Lukoševičius, emocijų paleidimo mokytojas

Buvo man gegutės išjungtos.
Aidas Marčėnas, poetas

Matinis stiklas mane nuramina.
Mindaugas Česlikauskas, fotografas

Jeigu ir pramiegi, stebuklai prasideda vėliau.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas

Ilgai gyveni, kol išmoksti pasirinkti.
Margarita Ivanauskaitė, muziejaus darbuotoja

Jūs galvojat, kad jūs labai man patinkat?!
Raimondas Guobis, siaurojo geležinkelio stoties 
sandėlininkas

Man tavęs mažai, bet aš tyliu, nesakau.
Snieguolė Michelkevičiūtė, fotografė

Ką daro tekstas? Jis mus išmušinėja.
Rūta Pivoriūnienė, konsultantė

Ko aš nebijau, tai nurengti žmones.
Urtė Baranauskaitė, juodojo šokolado mėgėja

Netinku prie darbo, tinku prie grožio.
Rimvydas Pupelis, dailininkas

Kaip nutraukti tą monologą kitiems girdint?
Gintautas Trimakas, fotografas

– RIČARDAS ŠILEIKA –


