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Lietuvos kaimas bus panašus į skandinaviškas kaimiškas vietoves

Bet kurios valstybės piliečiai yra atsakingi už tai, kaip juos valdo

Kad norėtum romaną skaityti, reikia, kad jis patiktų

NATSUME SŌSEKI
Natsumė Sōsekis (tikr. Natsume Kinnosuke, 1867–1916) – 

japonų rašytojas, poetas, kinų ir britų literatūros žinovas, 
laikomas iškiliausiu moderniųjų laikų japonų literatūros auto-
riumi. Po studijų Tokijo imperatoriškajame universitete (dab. 
Tokijo universitetas) dirbo dėstytoju, dvejus metus stažavosi 
Londone. Skatino jaunus rašytojus (tarp jų buvo ir Ryūnosu-
kė Akutagawa), domėjosi jų kūryba. 

„Sanširas“ (Sanshirō) – trylikos skyrių romanas, pirmoji 
trilogijos dalis, pirmąkart skelbtas 1908 m. rugsėjį–gruodį 
laikraštyje „Asahi Shimbun“. Knygoje vaizduojama XX a. 
pradžios Japonijos visuomenė, gvildenamos Vakarų kultūros 
įtakos, modernizacijos, žmogaus prigimties temos. Romano 
protagonistas Sanširas iš atkampaus gimtojo kaimo Japo-
nijos pietuose atvyksta į Tokiją pradėti mokslų universitete. 
Autorius su humoru vaizduoja jauno žmogaus idealizmą, 
naivumą ir troškimą pažinti pasaulį. Ir Sanširo, ir traukinyje 
sutikto ūsuoto vyro portretuose yra autobiografinių detalių. 

Čia pateikiamas pirmojo romano skyriaus, kuriame apra-
šoma Sanširo kelionė į Tokiją, vertimas. 

Vertėja

Toshiro Kawasės ikebana

Kai Sanširas nubudo iš snaudulio, moteris buvo spėjusi 
pradėti pokalbį su greta sėdinčiu seniu – prieš dvi stotis į 
traukinį įlipusiu kaimiečiu. Sanširas atsiminė, kaip, pami-
šėliškai klykdamas, senis įlėkė į vagoną prieš pat pajudant 
traukiniui ir bemat nusirengė iki pusės, apnuogindamas jai-
to1 žymėmis išmargintą nugarą. Sanširas sekė, kaip nusi-
šluostęs prakaitą senis vėl apsivilko ir įsitaisė greta moters.

Moteris įlipo Kiote. Ji iš karto krito į akis Sanširui. Visų 
pirma, jos oda tamsi. Palikęs Kiūšiū salą ir Honšiū salos 
pietuose sėdęs į Sanjo geležinkelio linijos traukinį, Sanširas 
pastebėjo, kad artėjant prie Osakos ir Kioto moterų oda vis 
baltesnė, ir ėmė skausmingai ilgėtis tolstančios gimtinės. 
Įlipus moteriai, pasijuto turįs kitos lyties šalininkę. Jos odos 
spalva tokia kaip Kiūšiū gyventojų.

Tokia kaip Omicu Mivatos. Prieš leisdamasis į kelionę jis 
manė, kad Omicu perdėm įkyri. Džiaugėsi pagaliau būsiąs 
toli nuo jos. Bet dabar pasirodė, kad ir tokios moterys gali 
būti nieko sau.

Tačiau šios moters veidas daug pranašesnis. Burna nesu-
glebusi. Akys gyvos. Kakta ne per aukšta, kaip kad Omicu. 
Žodžiu, ji malonių bruožų. Daugmaž kas penkias minutes 
Sanširas žvilgčiojo į moterį. Kartais jų akys susitikdavo. 
Kai greta moters prisėdo senis, Sanširas dar atidžiau į ją 
įsispoksojo. Moteris šypsodama pasislinko ir pakvietė senį 
sėstis. Tada Sanširas užsnūdo.

Tuo tarpu moteris draugiškai įsišnekėjo su seniu. Sanši-
ras atsimerkė ir tylėdamas klausėsi. Kalbėjo moteris. 

Kiote žaislai esą pigesni ir geresni nei Hirošimoje. Ji 
turėjusi reikalų Kiote, tad išlipusi ir nusipirkusi žaislų 
parduotuvėje prie Takojakušio2 šventyklos. Ji džiaugiasi 
pagaliau grįšianti į tėviškę ir pamatysianti vaikus. Bet vy-
ras nebesiunčiąs jai pinigų, tad, deja, teksią apsigyventi pas 
tėvus. Vyras ilgą laiką dirbęs Kurėje karinio jūrų laivyno 
mechaniku, o per karą3 iškeliavęs į Liušūną. Po karo grįžęs. 
Tada vėl išvykęs uždarbiauti į Daireną. Iš pradžių ir rašęs, 
ir pinigų kas mėnesį siuntęs, bet jau pusmetis nebėra nei 
laiškų, nei pinigų. Jis nesąs nepatikimo būdo, tai ne bėda, 
bet, nebegalėdama pragyventi, ji grįžtanti į tėviškę laukti 
žinių iš vyro.

Seniui nebuvo tekę girdėti apie Takojakušį ir žaislai jo 
greičiausiai nedomino, tad iš pradžių klausydamas tik link-
čiojo, bet išgirdęs apie Liušūną staiga išreiškė atjautą, gir-
di, tikrai gaila. Esą jo paties sūnus per karą buvo paimtas į 
armiją ir galop žuvęs svetur. Išvis nežinia, kam reikalingi 
tie karai. Jei po jų bent ekonominė situacija pagerėtų, tai 
dar būtų galima juos pateisinti, bet dabar ir mylimas sūnus 
žuvo, ir kainos pakilo. Kaip visa tai kvaila. Seniau nebu-
vo jokio reikalo keliauti svetur, kad užsidirbtum. Dėl visko 
kaltas karas. Tačiau svarbu neprarasti tikėjimo. Be abejo, 
vyras gyvas ir darbuojasi. Kiek palūkėjus, jis būtinai sugrį-
šiąs, – guodė moterį senis. Galiausiai traukiniui sustojus jis 
palinkėjo jai sėkmės ir mikliai išlipo.

Drauge su seniu išlipo dar keli keleiviai, o įlipo tik vienas. 
Ir prieš tai vagonas nebuvo pilnas, o nūnai čia tapo kažkaip 
vieniša. Gal ir dėl to, kad lauke sutemo. Stotininkas, gar-
siai žengdamas traukinio stogu, iš viršaus nuleido uždegtas 
žibalines lempas. Sanširas, tarsi tik dabar prisiminęs, kad 
ankstesnėje stotyje nusipirko priešpiečių, ėmė valgyti. 

Kai traukinys vėl pajudėjo, po poros minučių moteris 
atsistojo ir pro Sanširą išėjo iš vagono. Jis tik tuomet pa-
stebėjo jos obio4 spalvą. Apžiojęs troškintos stintos galvą 
žvilgsniu nulydėjo moterį. Kramtydamas galvojo, kad bus 
nuėjusi į tualetą. 

Pagaliau moteris grįžo. Dabar jis pamatė ją iš priekio. 
Sanširas jau buvo baigiąs valgyti. Nudelbęs galvą tvirtai 
sugnybo lazdelėmis paskutinius porą kąsnių ir susigrūdo į 
burną, o moteris, atrodo, dar nesiruošė sėstis. Staiga pakėlęs 
akis, Sanširas išvydo ją stovint tiesiai prieš save. Vos paga-
vusi jo žvilgsnį, pasitraukė. Tik, užuot praėjusi pro Sanširą 
ir grįžusi į savo vietą, ji atsistojo priešais, pasisuko ir iški-
šusi galvą tylomis įsižiūrėjo pro langą. Sanširas matė, kad 
nuo stipraus vėjo prie smilkinių jai plaikstosi plaukai. Atsi-
vėdėjęs sviedė lauk tuščią priešpiečių dėžutę. Tarp moters ir 
Sanširo tebuvo vienas langas. Išvydęs skriejant baltą prieš 
vėją sviestos dėžutės dangtelį, Sanširas susivokė pasielgęs 
kvailai ir pažvelgė į moterį. Deja, ji buvo iškišusi galvą pro 

langą. Pasitraukusi ėmė kruopščiai šluostytis kaktą gėlėta 
medvilnine nosinaite. Sanširas nusprendė, kad jam dėl visa 
pikta derėtų atsiprašyti. 

– Atleiskit, – tarė jis. 
– Nieko tokio, – moteris ir toliau šluostėsi veidą. 
Neturėdamas kitos išeities, Sanširas nutilo. Tylėjo ir mo-

teris. Ji vėl iškišo galvą pro langą. Trys ar keturi kiti ke-
leiviai mieguistais veidais sėdėjo blausioje lempų šviesoje. 
Niekas nesikalbėjo. Tik garsiai bildėdamas lėkė traukinys. 
Sanširas užsimerkė. 

Po valandėlės pasigirdo moters balsas:
– Jau turbūt netoli Nagoja?
Dabar ji buvo pasilenkusi ir veidu prisikišusi prie Sanši-

ro. Sanširas nustebo. 
– Teisybė, – tarė jis, nors iš tikrųjų nebuvo tikras, nes į 

Tokiją važiavo pirmąsyk.
– Traukinys tikriausiai vėluos.
– Turbūt taip.
– Ar ir jūs lipsite Nagojoje?..
– Taip, lipsiu. 

Sanširas
Nagoja – galutinė šio traukinio stotis. Jų pokalbis buvo 

labai paprastas. Moteris prisėdo įkypai priešais. Kurį laiką 
vėl tebuvo girdėti traukinio bildesys. 

Kai traukinys pasiekė kitą stotį, moteris paprašė Sanširą, 
kad atvykus į Nagoją palydėtų ją iki viešbučio. Prisispy-
rusi kartojo, kad vienai nesmagu. Sanširas pagalvojo, kad 
ji teisi. Bet jam nelabai norėjosi sutikti. Juk jis tos moters 
nepažįsta, tad dvejojo, bet ryžtingai atsisakyti irgi nedrįso ir 
tik kažką sumurmėjo. Taip jie atkeliavo į Nagoją.

Didysis Sanširo lagaminas pasiųstas tiesiai į Tokiją, į 
Šinbašio stotį, tad dėl jo keblumų nebus. Nešinas patogia 
rankine ir skėčiu, Sanširas žengė pro stoties vartus. Ant gal-
vos turėjo užsivožęs vasarinę gimnazisto kepurę. Norėda-
mas pasirodyti, kad gimnaziją5 jau baigė, buvo nulaupęs jos 
ženkliuką. Dienos šviesoje matyti, kad ten, kur būta žen-
kliuko, kepurės spalva ryškesnė. Moteris seka įdurmu. San-
širas kiek susinepatogino dėl savo kepurės. Bet dabar jam iš 
paskos eina ta moteris, tad nieko nepadarysi. Be abejo, jai 
tai atrodo paprasčiausia nešvari kepurė.

Traukinys, turėjęs atvykti devintą trisdešimt, vėlavo ke-
turiasdešimt minučių, ir buvo jau po dešimtos. Bet lauke 
tvyrojo karštis ir gatvės šurmuliavo, lyg būtų dar tik pava-
karys. Priešais pora viešbučių. Sanširui jie atrodė pernelyg 
prabangūs. Abejingai praėjęs pro elektra apšviestus triaukš-
čius, palengva žingsniavo tolyn. Kadangi jis čia pirmąsyk, 
nežinojo, kur eiti. Tiesiog traukė ten, kur tamsu. Moteris ty-
lėdama jį sekė. Priėjęs atkampų skersgatvį, greta kampinio 
pastato išvydo dviaukščio viešbučio iškabą. Iškaba nešvari, 
prideranti ir Sanširui, ir moteriai. Grįžtelėjęs Sanširas pa-
klausė moters nuomonės ir tai atsakius, kad tinka, ryžtingai 
žengė vidun. Įėjęs ruošėsi paaiškinti, kad keliauja ne drau-
ge, bet juos pasitiko nepertraukiama tirada: „Sveiki atvykę, 
prašom į vidų, ketvirtas numeris, abrikosų kambarys...“ ir 
nematydamas kitos išeities Sanširas tylomis leidosi veda-
mas su moterimi į ketvirtą, abrikosų, numerį.

Jiedu susėdo vienas priešais kitą ir spoksodami į tuštumą 
laukė, kol kambarinė atneš arbatos. Kai toji pranešė, kad 
jau paruošta vonia, Sanširas nebedrįso pasisakyti nesąs 
moters bendrakeleivis. Užsimetęs ant kaklo rankšluostį, pa-
reiškė eisiąs maudytis pirmas. Vonia buvo koridoriaus gale, 
šalia tualeto. Ten tvyrojo prieblanda ir buvo gana nešvaru. 
Nusivilkęs stryktelėjo į vonią ir susimąstė. Plekšnodamas 
vandenį ir galvodamas apie prikibusią prie jo moterį, išgir-
do žingsnius koridoriuje. Kažkas įėjo į tualetą. Paskui išėjo. 
Nusiplovė rankas. Girgždėdamos prasivėrė vonios durys. 
Tai buvo toji moteris, ji klausė:

– Gal nuplauti jums nugarą?
– Ne, nereikia, – garsiai atsiliepė Sanširas. 
Bet moteris nesitraukė. Priešingai, ji įėjo vidun. Ir ėmė 

juostis obį. Matyt, ji ruošėsi lipti į vonią pas Sanširą. Visai 
neatrodė, kad drovėtųsi. Sanširas it įgeltas šoko iš vonios. 
Kai paskubomis nusišluostęs grįžo į kambarį ir nustėręs atsi-
sėdo ant pagalvėlės, kambarinė atnešė registracijos knygą. 

Sanširas sąžiningai įrašė esąs vardu Sanširas Ogava, dvi-
dešimt trejų6 metų, studentas, iš Fukuokos prefektūros Mi-
jako apygardos Masakio kaimo, bet kai atėjo eilė užpildyti 
moters duomenis, sutriko. Geriau būtų palūkėjęs, kol toji 
grįš iš vonios, bet dabar jau per vėlu. Kambarinė laukia. 
Neturėdamas ką daryti, pakeverzojo, kad moteris iš tos pa-
čios prefektūros, tos pačios apygardos, to paties kaimo, to-
kia pačia pavarde, vardu Hana, dvidešimt trejų metų. Ir ėmė 
energingai vėduotis nesulankstoma vėduokle.

Nukelta į p. 7 ►

1 Jaito (yaito) – moksibustija, akupunktūros atmaina: 
akupunktūriniai taškai stimuliuojami smilkstančiomis 
vaistažolėmis. (Visos pastabos – vertėjos.) 
2 Jakušis (Yakushi, sanskr. Bhaiṣajyaguru) – buda, kuriam 
priskiriamos gydomosios galios. Takojakušis (Takoyakushi) – 
Jakušis, padedantis maldininkams, prisiekusiems nevalgyti 
aštuonkojų (tako).  
3 Japonijos–Rusijos karas, 1904–1905 m. 
4 Obis (obi) – kimono diržas.  
5 Gimnazija čia daugmaž atitinka dabartines bakalauro 
studijas. Po Antrojo pasaulinio karo tokios Japonijos 
gimnazijos tapo universitetais. 
6 Pagal šiuolaikinį skaičiavimą Sanširui būtų dvidešimt dveji.
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Iš Amerikos

Memorabilia

Puikybė
Apvirtęs rusiškas sunkusis tankas KV-2. Per 

penkiasdešimt tonų sverianti pabaisa. Karo pra-
džioje vokiečių artilerija buvo bejėgė pramušti 
jos šarvą. Kartojama ir kartojama istorija, kaip 
netoli Raseinių 1941 metų vasarą vienui vienas 
tankas KV-2 buvo užtvėręs kelią vermachto 
tankų divizijai. Truko gal dvi paras, kol vokie-
čiai įsigudrino tanką paimti. Žuvę penki rusai 
tankistai savo priešininkų pagerbti už drąsą ir 
palaidoti su visomis kariškomis ceremonijo-
mis. Pamuštas tankas išdidžiai fotografuotas. 
Mačiau internete kelias nuotraukas. Vermachto 
kariai buvo jį praminę Russischer Koloss. Karo 
istorikai – Raseinių tanku. 

Šis KV-2 tankas atrodo sveikas, be kovos žy-
mių. Nesuprasi, ar buvo nustumtas žemyn nuo 
šlaito, ar pats nudardėjo. Veiksmo vieta – Vi-
tebsko miestas Baltarusijoje, mūsų buvusi di-
džioji kunigaikštystė. Tie patys 1941-ieji, liepos 
pabaiga. Pažymėta kitoje nuotraukos pusėje. 
Per Vitebską teka Dauguvos upė. Atrodo, kad 
čia jos krantas. Dviaukštis pastatas fone – iš carų epochos, 
tokių prikepta po visas gubernijas. Stovėjo katalikų ir unitų 
bažnyčios, vilnietiškasis barokas. Senamiestis daug kartų 
griautas. Karo pradžioje veikė žydų getas, bet ten tuojau 
neliko nė vieno gyventojo. Kartą per metus Vitebskas mi-
nimas katalikų pamaldose kaip šv. Juozapato Kuncevičiaus 
kankinystės vieta. Imperatoriui Napoleonui čia patiko la-
biau nei Vilniuje. Viešėjo porą mėnesių, atšventė savo 
gimtadienį. Paskui leidosi tolyn, link pražūties. Aišku, visi 
girdėję apie Chagallo vaikystę Vitebske ir jo gražuolę mū-
zą. Raudonų plytų namelis tebestovi, kažin kaip nenatūra-
liai, gal kad niekas daugiau nesikarsto stogais.

Nuotraukoje įdomus antrasis planas – grupelė miestiečių, 
vyrų ir moterų, skubiu žingsniu neriančių pro šalį. Viena 
moteriškė net nežiūri į tanko pusę. Pasileidę tekini į turgų ar 
į bažnyčią. Turbūt sekmadienis. Karas karu, o gyventi rei-
kia. Būtų šalia berniūkščių, tai jie užsikabarotų ant vamz-

džio ar vikšrų, lįstų į objektyvą. Prisimenu, anais laikais 
keliaudami po Baltarusiją, kitame garsiame LDK mieste 
fotografuojame Lenino paminklą, išdygusį jėzuitų kolegi-
jos vietoje. Vietinis Gavrošas, kad palinksmintų turistus, 
užsiropščia revoliucijos vadui į tarpkojį. Paminklas grandiozi-
nis, vadas išsižergęs plačiausiai, vietos per akis. Dabar ten 
visus bemat suareštuotų už tokias linksmybes.

Neturėtų manęs dominti jokie tankai ir patrankos. Seniai 
praėjo laikai, kai senamiesčio kiemuose pykšt pokšt su me-
diniais šautuvėliais, mes būsime mūsiškiai, o jūs – fricai. 
Hände hoch! Ukraina dabar privertė visus užsirašyti sava-
noriais. Antai net vienuolius ir kunigus. Bet ir vėl tik medi-
nis šautuvėlis rankose.  

Gal todėl ir smagu, kad tankas galiūnas, lyg girtas, nu-
siritęs į griovį. Toks stiprus ir didingas, su penkiais tankis-
tais, o tu jį patvarkai iš medinio šautuvėlio. Izraelio tautai 
Senajame Testamente varo siaubą egiptiečių karo vežimai 

ir raiteliai. Jie patys turėjo tik asilus ir gal kokį 
mulą. Pranašai vis duoda ir duoda, kad karo veži-
mai – netikra viltis. Kad reikia pasitikėti gyvuoju 
Dievu, jo ginkluote. Štai Dovydas, piemuo, ru-
daplaukis pacanas, paprastu akmeniu nudobia 
milžiną. Ne mažesnį už aną Leniną ant pjedesta-
lo. Kiek tik nori panašių faktų Biblijos knygose. 
Net beginklės moterys susidoroja su siaubūnais, 
apsiginklavusiais iki dantų. Man patinka tos is-
torijos. Rusiją, kartu su jos šventuoju patriarchu, 
pasmaugs puikybė. Kaip ir visas kitas viešpatys-
tes. Kaip nenugalimąją Katalikų Bažnyčią. Prieš 
karą, kada Lietuva draskėsi dėl Vilniaus krašto, 
kažkoks čekų politikas viešai kalbėjo, kad Len-
kija žlugs per savo didybę ir kad lietuviai čia 
pranašesni – dėl savo silpnumo ir dėl jiems pa-
darytos skriaudos.

Gyventi su puikybe neapsimoka. Ji Bažnyčios 
tėvų vadinta didžiausiu blogiu ir nuodėme. Tai, 
ko nenorėčiau dabar, kad būtų buvę gyvenime, 
įvyko per puikybę. Dažniausiai iškart nė nepa-

stebi. Tariesi turįs teisingą nuomonę, daugiau išmanąs, ga-
vęs dėl to daugiau teisių ir t. t. Aišku, nebūtinai puikybė čia 
pat nuritina į griovį. Tik eini vis kvailyn. Vis juokingiau 
save aukštini. Ir vis mažėja tikrovės suvokimas.

Nebūtų pasaulyje tiek pasakų apie Jonelį kvailelį ar naš-
laitę Elenytę variantų, jei tie dalykai iš tiesų negaliotų. 
Apmaudžiausia, kad pildosi čia ir dabar, nelaukiant amži-
nybės. 

Ir ne tik karas Ukrainoje žada mažųjų apdovanojimą. Po-
piežius Pranciškus ratukuose – tai irgi viena iš anos rūšies 
pasakų. Nelabai tikiu, kad jo sumanyta bažnytinė reforma 
pasisektų. Koją jam pakišo ir pandemija, ir karas. Vežimė-
lyje – jau ne žiniasklaidos žvaigždė. Atvaizdas silpnumo ir 
ribotumo. Jeigu ką, tai daug geriau. Paguoda visiems medi-
niams šautuvėliams. Ims ir nuvers dar vieną tanką.   

-js-

Sietlas pasitinka lietuvišku oru – žema temperatūra 
net vasarai, debesys, vėjai nuo vandenyno ir dargana. 
Sietlas – „Microsoft“, „Amazon“, „Starbucks“ ir „Bo-
eing“ sostinė, technologijų gigantų, hipsterių, alterna-
tyviosios muzikos miestas – yra draugiškas žmogui ir 
panašus ne į Amerikos, bet į Europos miestus. 

1962 m. išleistoje ir didžiulio populiarumo sulauku-
sioje knygoje „Kelionės su Čarliu ieškant Amerikos“ 
Johnas Steinbeckas aprašė pasikeitusį savo jaunystės 
laikų Sietlą – „nedidelį, bet erdvų miestą su daug me-
džių ir sodų, su namais, derančiais prie jį supančio 
kraštovaizdžio“. Dabar – „visur, kur tik bepažvelgsi, 
matyti pašėlęs augimas, primenantis piktybinio auglio 
plėtimąsi. Buldozeriai šlavė žalius miškus, o likusį 
laužą stūmė į krūvas sudeginti. Nuo medžių nudirta 
balta mediena gulėjo išilgai pilkų sienų. Kažin kodėl 
pažanga labiau primena griovimą?“ (John Steinbeck, 
Kelionės su Čarliu ieškant Amerikos, iš anglų kalbos 
vertė Arvydas Malinauskas, Vilnius: Jotema, 2021, 
p. 209). Dabar viskas kitaip. Gausūs miesto centre 
kylantys dangoraižiai, apsupti žalumos, yra pavyzdys kraš-
tovaizdžio architektams. Miestas turtingas, nes jame daug 
labai turtingų ir gausiai švietimui ar medicinos tyrimams 
aukojančių filantropų. Kai kurių Vašingtono universiteto 
pastatų statybą finansavo Billas Gatesas ir Paulas Allenas 
(paminiu tik žinomiausius). Allenas, sužavėtas Jimi Hen-
drixo muzikos, Sietle dar įkūrė Populiariosios kultūros mu-
ziejų.

Gyvename globaliais laikais, tad ir infliacija yra globa-
lus reiškinys. Kai prieš ketverius metus buvau Amerikoje, 
kainos ten buvo kitokios. Net ir brangioje Kalifornijoje, ku-
rioje dėl aukštųjų technologijų kūrėjų susiklostė tokia situa-
cija, kad būsto neišgali išsinuomoti net neblogas nuolatines 
pajamas gaunantys vidurinės klasės amerikiečiai, viskas 
buvo gerokai pigiau. 

Diskusijos, vykstančios JAV spaudoje, sukosi apie šaudy-
nes Teksaso mokykloje ir ginklų kontrolę, infliaciją, būsto 
nuomos, maisto produktų ir benzino kainų kilimą. Prakti-
niai žingsniai, kuriuos pasiūlė prezidentas Bidenas norėda-
mas sustabdyti kainų augimą, yra panašūs į tuos, kuriuos 
siūlo Europos politikai: „investicijos į šalies infrastruktūros 
kūrimą“, „vaikų ir senjorų apsauga“, „vaistų kainų kontro-
lė“ ir pan. 2021 m. patvirtintas Amerikos gelbėjimo planas, 

kuriam buvo skirta 1,9 mlrd. dolerių, paskatino infliaciją – 
vasaros pradžioje ši pasiekė 8 proc. („Biden Sees Little Po-
wer to Cut Prices“, The Wall Street Journal, 2022-06-02).

Atminimo diena, kai yra pagerbiami kariai, žuvę už šalį, 
šiemet amerikiečiams sutapo su savaitgaliu ir jie turėjo 
net tris laisvas dienas. Milijonai amerikiečių išskubėjo pas 
gimines arba į vasaros namelius kepti barbekiu, tuo tarpu 
degalų pardavimo kompanijos pakėlė kainas iki 5 dole-
rių už galoną. Amerikiečiams automobilis yra būtinybė 
(bent jau daugeliui pietinių ir Vidurio Amerikos valstijų 
gyventojų, nes, tarkime, Memfyje jokio viešojo trans-
porto, išskyrus autobusus, išvežančius neaiškią publiką į 
priemiesčius, nėra). Praeitais metais Ohajo valstijoje ben-
zinas kainavo apie 1,65 dolerio už galoną, dabar – 4,60 
dolerio. Karas Ukrainoje ir apribojimai, įvesti naftai iš 
Rusijos, taip pat turi įtakos, tad jau pasigirsta balsų apie 
JAV naftos eksporto ribojimą. Maisto produktų kainų au-
gimas pastebimas visur. Lietuviai, kurie ir gerais laikais, 
kitaip negu amerikiečiai, paklausti, kaip gyvena, dažnai 
atsakydavo aimanuodami dėl gyvenimo sunkumų, dabar 
turi kuo skųstis. O galbūt tai tik į naudą? Turint omenyje 
išmetamą nesunaudotų produktų kiekį, tonas plastiko ir 
kartono, į kuriuos vyniojami produktai, tai, kad amerikie-

čiai į prekybos centrą arba parką porą kvartalų va-
žiuoja automobiliu. 

Kita vertus, darbo rinka Amerikoje taip pat išaugo – 
nedarbo lygis JAV yra tik apie 3,6 proc. – mažiausias 
per pusšimtį metų. Didžiulės statybos Sietle ir Vakarų 
pakrantės miestuose tai patvirtina. Kai kurie viduti-
nio dydžio Amerikos miestai, tokie kaip „muzikos 
miestas“ Nešvilis, pastaruoju metu sulaukia didesnio 
iš didmiesčių atvykstančio gyventojų skaičiaus, ir jų 
masinis atvykimas kelia nekilnojamojo turto ir nuo-
mos kainas. 

Kitas Amerikos miestas, kurį aplankiau, – karštas ir 
tvankus Memfis, garsus tuo, kad jame karjerą pradėjo 
Elvis Presley, buvo nužudytas Martinas Lutheris Kin-
gas, yra gaminamas „kukurūzinis“ viskis ir kepami 
geriausi Amerikoje barbekiu. Jauti, kad tai tie Pietūs, 
kuriuos aprašė Trumanas Capotė ar F. Scottas Fitzge-
raldas. Pietūs – saulės užlieti namai, ryški šviesa, nuo 
kurios paskausta akys, automobiliai, kurie tvoskia 
karščiu ir kurių vairuotojams siūloma nesignalizuoti 

(žmonės čia nervingi ir turi ginklus), apsnūdusios betoninės 
miesto gatvės. Memfyje, kitaip negu Sietle, didžiuliai na-
mai miesto centre gana apleisti, miesto centras tarsi atiduo-
damas laiko malonei. Prasideda nuosmukis, į centrą keliasi 
vargingesni gyventojai, energija skiriama naujų brangesnių 
rajonų prie Misisipės ir jos užutėkių plėtrai, prekybos cen-
trams priemiesčiuose, naujiems namams su pievelėmis.

Trumpas pastabas baigčiau Johno Steinbecko žodžiais: 
„Europoje dabar populiaru aptarinėti amerikiečius. Kiek-
vienas tariasi juos gerai žinąs. Šis užsiėmimas ne mažiau 
patinka ir mums. Daugybę kartų bendraudamas su savo tė-
vynainiais, grįžusiais iš trijų savaičių kelionės po Europą, 
girdėdavau juos užtikrintai apibūdinant prancūzus, britus, 
italus, vokiečius, o labiausiai – rusus. Savo kelionėse aš 
greitai pastebėjau skirtumus tarp vieno konkretaus ameri-
kiečio ir visų amerikiečių. Jie taip skiriasi vienas nuo kito, 
kad atrodo kaip visiškos priešingybės“ (p. 278).

– VYGANTAS VAREIKIS –

Autoriaus nuotrauka
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Melioracijos istorija Lietuvoje – labiau kultūrinė nei ūkinė?
Šis interviu su Lietuvos socialinių mokslų centro vyres-

niuoju mokslo darbuotoju dr. EDŽIU KRIAUČIŪNU yra 
grupinės šiuolaikinio meno parodos „Melioracija“, kuri bus 
atidaryta birželio 22 d. Žemės ūkio rūmuose, Kaune, dalis. 
Anot kuratorės ir šio interviu sumanytojos Agnės Bagdžiū-
naitės, rengiant parodą tokiu pavadinimu norėjosi pradėti 
nuo aiškesnio konteksto atsakant į klausimus, kas yra me-
lioracija ir ką ji turi bendro su modernizacijos arba progreso 
idėjomis. Parodoje, kurioje dalyvauja 11 menininkų iš įvairių 
šalių – beveik pusė iš jų kūrėjai (-os) iš Ukrainos, – šiandieni-
nis mūsų ryšys su progresu ir neišvengiama jo dialektika bei 
materialumu išreiškiamas vizualiomis meninėmis priemonė-
mis. Paroda tiesiogiai neiliustruoja mokslininko nupasako-
tos Lietuvos kaimų „modernizacijos“ istorijos. Šiuo interviu 
siekiama trumpam nukreipti žvilgsnį nuo šiuolaikinio meno 
ir susikoncentruoti į melioracijos Lietuvoje raidą ir procesus, 
kurie turėjo ne tik labai aiškią produktyvumo, derlingumo di-
dinimo funkciją, bet ir išgrynintą ideologinę kryptį.

– Papasakokite, ką žinote apie melioracijos procesą Lie-
tuvoje. Kokią įtaką tai darė Lietuvos industrializacijos eta-
pui sovietmečiu? 

– Industrializacija pirmiausia su miestais sietina pramo-
nės plėtra. Lietuvos kaimiškose vietovėse sovietmečiu in-
dustrializacijos būta, tačiau ji buvo kiek kitokia. Tiesiogiai 
su pramonės plėtra kaimiškose vietovėse sietina pramonės 
įmonių ir gyvenviečių šalia jų statyba. Lietuvoje tokių gy-
venviečių sovietmečiu buvo įkurta apie 150. Daugiausia –  
gyvenvietės šalia durpių, žvyro, molio, smėlio, klinčių, 
dolomito ar kitų statybos medžiagų gavybos įmonių. Ša-
lia durpynų buvo išplėstos gyvenvietės: Ežerėlis, Tyruliai, 
Rėkyva (1965 metais priskirta Šiaulių miesto teritorijai), 
Baltoji Vokė, Eičiai, Traksėdžiai, Šepeta ir kt. Pramonės 
įmonės taip pat buvo Jašiūnuose, Matuizose, Juodupėje, 
Didžiasalyje, Kraštuose ir kt. Antalieptė buvo susieta su 
energetikos objekto – hidroelektrinės aptarnavimu. 

Kitas industrializacijos aspektas: sovietmečiu statant dide-
lius pramonės objektus (Mažeikių naftos gamyklą, Akmenės 
cemento gamyklą, Ignalinos atominę elektrinę ir kt.) dalis 
kaimų pateko į pramonės plėtros zonas ir buvo sunaikinti, 
tačiau plėtra dažniausiai vykdavo gana retai apgyvendinto-
se teritorijose, tad galime sakyti, kad kaimiškos teritorijos 
smarkiai nenukentėjo. Kiek garsesnis atvejis – kaimai, už-
lieti įrengiant Kauno hidroelektrinę (1959 metais buvo pa-
naikintos 45 gyvenvietės: vienkiemiai, kaimai ir Rumšiškių 
miestelis). 1961–1962 metais įrengiant Elektrėnų marias 
buvo užtvindyti keli kaimai (iš viso 140 sodybų). 

Vis dėlto didžiąją dalį Lietuvos kaimiškų vietovių soviet-
mečiu reikėtų sieti ne su industrializacija, o su kolektyviza-
cija, kurioje labai norėdami (ypač sovietmečio pabaigoje) 
taip pat galėtume rasti industrializacijos požymių, pavyz-
džiui, didelių gyvulininkystės kompleksų statybos. Melio-
racija labai glaudžiai susijusi su kolchoziniu žemės ūkiu. 
Apskritai, kalbant apie procesus, kurie vyko sovietmečio 
kaime, labiau tiktų žodis „modernizacija“. Štai Vytauto Di-
džiojo universiteto profesorius dr. Vylius Leonavičius so-
vietmetį vadina hibridine modernybe. 

Be abejo, gana sunku išimti iš bendro konteksto vieną 
kurį nors sovietmečio reiškinį, kad ir melioraciją, – reikėtų 
žiūrėti plačiau. Labai supaprastintai kalbant, aš būčiau lin-
kęs į sovietmetį žiūrėti kaip į „Titaniką“: pasmerktas buvo 
tas „Titanikas“, bet jame gyveno žmonės, kai kurie iš jų 
suprato tikrovę ir kur link veda esama tvarka, jai priešinosi, 
kiti nesuprato ar nenorėjo suprasti, dar kiti apskritai gimė 
tame skęstančiame laive, o jaunam žmogui ypač sunku bu-
vo suprasti buvusią tvarką, joje susigaudyti. Bet tas visas 
„Titaniko“ sociumas kažką veikė, kai kurie netgi labai sten-
gėsi, darė karjeras, o kaip jau ten išėjo, taip išėjo. Net dabar 
galėtumėme rasti leidžiamų knygų apie buvusias sovietines 
statybas – ir apie melioraciją, kolūkinę praeitį. Jose, be abe-
jo, nemaža nostalgijos, bet yra ir tikrovės, kurios vertinimą 
gal palikime istorikams.

– Gal tuomet, jei melioracija taip glaudžiai susijusi su 
kolūkių kūrimusi, pradėkime nuo jų kūrimosi subtilybių?

– Nežinau, ar verta nupasakoti visą kolūkių kūrimosi 
procesą, nors tai labai svarbu ir glaudžiai susiję su melio-
racija. Tiek kolektyvizacijoje, tiek melioracijoje sutapo du 
dalykai: politinis ir ūkinis aspektai. Žiūrint iš anuometinės 
valdžios pozicijos, jie labai gerai derėjo tarpusavyje: tra-
dicinio kaimiško gyvenimo naikinimas Lietuvoje ir kartu 
bandymas pagerinti ūkinę situaciją. Galėtume netgi sakyti, 
kad melioracija buvo kolektyvizacijos parankinė – vienkie-
mių naikinimo priemonė. 

Sovietų Sąjungai 1940 metais okupavus Lietuvą, tarpu-
kariu susikūręs vienkieminis kaimo teritorijų apgyvenimas 
su daug individualių ūkių „socialistinei“ sistemai netiko – 
tiek dėl stambesnių, „kolektyvinių“ ūkių planavimo, tiek 
politiniu – gyventojų kontrolės požiūriu. Nors buvo bandy-
mų sovietinį ūkį diegti jau 1940–1941 metais, itin sparčiai 
tai imta vykdyti maždaug nuo 1949 metų derinant privers-
tinį ūkininkų „stojimą“ į kolchozus su nenorinčių to daryti 
trėmimu į Sibirą. Vien 1948–1949 metais iš Lietuvos buvo 
ištremta daugiau kaip 70 000 žmonių, 98,3 % jų buvo vals-

tiečiai. Represinių metodų pasekmė: 1951 metų pradžioje 
kolūkiuose jau buvo apie 90 % valstiečių ūkių. 

Svarbu pabrėžti, kad sovietinė politika kaime (pradinia-
me etape) ir buvo svarbiausia politika Lietuvoje, o nuo jos 
sėkmės apskritai priklausė visos okupacinės politikos sėkmė. 
Pagrindinė kaimo politikos priemonė buvo kolektyvizaci-
ja – prievartinė agrarinė reforma, kurios metu ūkininkai 
prievarta buvo verčiami kolūkiečiais, jų žemė nacionali-
zuojama, o kitas turtas (gyvuliai, inventorius ir kt.) nusavi-
namas kolchozo labui ir sudarė jo ūkinį pagrindą. Vykdant 
kolektyvizaciją, pirmiausia siekta sunaikinti ūkininkų so-
cialinį sluoksnį – kaip ideologinį priešą, o ekonominis as-
pektas (bent jau pradiniame etape) buvo antrinis. Žvelgiant 
į pirmąjį kolektyvizacijos dešimtmetį, ekonominę logiką 
apskritai sunku rasti, nes gana neblogus rezultatus rodęs 
valstiečių ūkis buvo esmingai sugriautas, o kolūkių veiklos 
rezultatai buvo apverktini.

Po Stalino mirties represiniai metodai tokiais mastais 
nebebuvo taikomi, gyventojai prie kolchozinio ūkio ėmė 
prisitaikyti. Tačiau tik apie 1965–1970 metus žemės ūkis 
pasiekė prieškarinius rodiklius. Tad maždaug nuo to laiko-
tarpio galime kalbėti apie kolchozinio ūkio sutvirtėjimą – 
statyti stambūs gyvulininkystės kompleksai, patys ūkiai jau 
turėjo šiek tiek lėšų ir gražinosi savo centrines gyvenvietes: 
statė kultūros namus, kolūkio administracinius pastatus, 
darželius, buitinio aptarnavimo įmones ir kt. 

Svarbu ir tai, kad kolektyvizacija buvo tiesiogiai susieta 
su kaimo gyvenviečių pertvarka: buvo ne tik nusavinami 
ūkiai, bet ir siekiama gyventojus iškeldinti iš savo namų, 
perkeliant į kolūkio gyvenvietę. Tokia kaimo gyvenviečių 
sistemos pertvarka pradėta 1951 metais, ją norėta pabaigti 
kuo greičiau, tačiau gyventojai nenoriai kėlėsi iš savo na-
mų, tad procesas truko visą sovietmetį. 1967 metais dar bu-
vo 264 000 vienkiemių, juose buvo 73,9 % kaimo namų ir 
juose gyveno 70,5 % kaimo šeimų.

Būta tokių deklaracijų, kad štai kuriame nors kolchoze vi-
si gyventojai tvarkingai susikėlė į centrines gyvenvietes ir 
nebeliko nė vieno vienkiemio. Nežinau, kiek ten tiesos, aš 
nelabai tikiu. Tiesiog žinant sovietinę tikrovę – būdavo ra-
portuojama pirma laiko, o apie nepageidaujamus reiškinius 
(šiuo atveju likusius vienkiemius) buvo nutylima. Tikrai 
vienkiemių liko. Taip iki sovietmečio pabaigos nepavyko jų 
išnaikinti, procesai vyko labai lėtai ir nebuvo iki galo baigti. 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad lietuviai niekada 
netikėjo sovietų valdžia ir nebuvo socialistinės statybos 
optimistai, jei kalbėtume apie bendrą komjaunuolišką ak-
tyvumą. Kur kas svarbesnis buvo individualizmas, Lietu-
voje visi bandė individualiai išgyventi ir netgi sovietmečio 
pabaigoje, tarkime, jei žiūrėtume, kiek supirkdavo pieno – 
daugiau negu trečdalį viso supirkimo sudarė iš gyventojų 
individualių ūkelių supirktas pienas. Sovietai visais įma-
nomais būdais siekė užgožti individualią iniciatyvą, jiems 
jau geriau buvo, kad žmonės dirbtų tik valstybei, bet visko 
sukontroliuoti nesugebėjo, o kartais gal nelabai ir stengė-
si, nes, kaip minėta, privatus ūkis papildydavo žemės ūkio 
produkciją, kurios trūkdavo. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad visą sovietmetį svarbiausias 
dėmesys buvo skiriamas ne konkrečiam žmogui, o „komu-
nizmo statyboms“. Svarbiausia buvo ūkio ir energetikos pa-
jėgumų plėtra, o gyventojų gerovės gerinimo planai buvo 
antriniai. Jei kokia nors gyvenvietė ar sodyba trukdydavo 
ūkio objekto statyboms ar miestų plėtrai, tai į šios gyvenvie-
tės gyventojų interesus, be abejo, atsižvelgiama nebūdavo: 
gyventojus tiesiog iškeldavo, sodybos būdavo privalomai 
griaunamos, neatsižvelgiant į žmonių nuomonę (nors jiems 
būdavo suteikiamas gyvenamasis plotas).

Kolchozinis ūkis ir kiti valdžios vykdomi darbai (tarp jų 
ir melioracija) anuometinėje žiniasklaidoje visaip būdavo 
liaupsinami, naujasis „tarybinis“ kaimas visuomet būdavo 
rodomas su pompastika, kaip socialistinės valstybės pa-
siekimas, kuris leidžia kaimo žmogui geriau, „šviesiau“ 
gyventi. O vienkieminis kaimas būdavo rodomas ir apra-
šomas tamsiomis spalvomis, kaip gūdžių tamsių „buržuazi-
nių“ laikų rudimentas. 

– Tai kaip vis dėlto vyko melioracija?
– Lietuvoje, iki Antrojo pasaulinio karo iš esmės buvusio-

je agrarinėje šalyje, kolchozinė kaimo gyvenviečių „pertvar-
ka“ socialiai buvo skausminga ir bent iki 1960–1970 metų 
dažniausiai prievartinė. Būta įvairių gyventojų išsikėlimo iš 
vienkiemių skatinimo būdų, vienas efektyviausių, taikantis 
„bizūno ir meduolio“ metodą, – asmeninio ūkio žemės ploto 
apribojimas iki minimumo (vykdant melioraciją ir plečiant 
kolūkio laukus, būdavo suariamos visos naudmenos aplink 
sodybą, beveik „iki langų“) ir nemažos piniginės kompen-
sacijos išmokėjimas išsikėlimo iš sodybos atveju (piniginė 
išmoka būdavo apskaičiuojama pagal atskirą metodiką, 
įvertinant pastatus, vaismedžius ir kt.). Vidutiniškai vienai 
sodybai iškraustyti buvo skiriama 3–4 tūkst. rublių (tai su-
darė kelerių metų kolūkiečio atlyginimą; tiesa, kolūkiečio 
atlyginimą gana sunku apskaičiuoti, nes dalį atlyginimo 
gaudavo natūra – grūdais). Pinigai sodybos nukėlimui buvo 
skiriami ne iš ūkio, o iš valstybės biudžeto.

Kiekviena savivaldybė, administracinis rajonas turėjo 
savo melioracijos kontorą (melioracijos statybos valdybą –  
MSV). Ta MSV dažnai būdavo įkuriama ne centriniame 
administracinio rajono mieste, o kitame rajono mieste. Tar-
kime, Plungės rajono MSV buvo Rietave, Trakų rajono –  
Vievyje. Jie turėjo visą techniką, įrengdavo melioracijos 
sistemas, prižiūrėdavo jas. Žinau, kad buvo planas viską 
nusausinti ir melioruoti, pagerinti 100 procentų. Taip pat 
žinau, kad nepavyko, bet buvo deklaruojama, jog Rasei-
nių rajone, pavyzdžiui, buvo nusausintos visos žemės, jei 
gerai pamenu. Jei melioracija būtų apsiribojusi tik žemių 
sausinimu, tai neigiamo konteksto kalbant apie ją būtų ge-
rokai mažiau. Dabar melioruojama gerokai mažiau ir netgi 
apauginama mišku daugiau teritorijos, negu melioruojama. 
Viešojoje erdvėje girdime, kad neprižiūrimos melioracijos 
sistemos darosi problema. Reikia atkreipti dėmesį, kad lau-
kų sausinimas buvo tik vienas iš sovietinės melioracijos 
tikslų, kitas, kaip minėjome, – vienkiemių naikinimas. Taip 
pat pažymėtina, kad buvo vykdoma laukų konsolidacija, jie 
tapo labai dideli. Dabar esama įvairių vertinimų, kai kas 
mano, kad dideli žemės ūkio laukai nėra taip ir blogai – 
patogiau dirbti su technika. O geografai, kiti gamtininkai 
sako, kad tokia „kolūkinė“ žemėnauda nėra gerai, nes ma-
žesniuose laukuose neišpustomas dirvožemis, įvairesnis 
kraštovaizdis. Bet yra ūkininkų, kurie dideliais laukais 
džiaugiasi. Dabar nuvažiavę į Suvalkiją ar į Šiaurės Lietu-
vą pamatytume, kad didžiuliai laukai, priklausę vienam ar 
kitam kolūkiui, yra apdirbami vieno ūkininko.

– Bet ar nebuvo vyraujanti nuomonė, kad Lietuvos žemės 
yra labai derlingos, tereikia įvykdyti melioraciją? Noriu 
paklausti apie žemės ūkio produktyvumą, nes vis dėlto buvo 
tokia nuomonė, kad išplėtus apdirbamos žemės plotus der-
liaus ir produkcijos tik padaugės ir visiems tai išeis į nau-
dą. Ar tiesa, kad melioracijai įsibėgėjus ir apdirbamiems 
laukams plečiantis derlius išaugo?

– Nepasakysiu tiksliai, bet dauguma Lietuvos kolūkių bu-
vo įsiskolinę, turėjo skolų. Derlingumas, palyginti su dabar-
tiniu, netgi su prieškariu, buvo juokingas. Kaip ir minėjau, 
prieškario žemės ūkio lygis buvo pasiektas maždaug apie 
1965–1970 metus. Taigi negalime kalbėti apie sovietme-
čiu itin išaugusį derlingumą, nors, žinoma, jis kiek didėjo, 
ypač sovietmečio pabaigoje. Šiaip ar taip, lyginant su Va-
karų valstybėmis (ir su dabartine Lietuva), žemės ūkis buvo 
atsilikęs, nors reportažus apie žemės ūkio „klestėjimą“ rodė 
vos ne kiekvienoje „Panoramoje“. Kai kurie kolūkiai buvo 
itin remiami ir iš jų formuojami lyderiai, kaip pavyzdys ki-
tiems ūkiams. Tai buvo dirbtinė „iš viršaus nuleista“ lyde-
rystė. Neseniai teko lankytis Klausučiuose (Jurbarko rajono 
savivaldybė) – buvusioje garsaus Mičiurino sodininkystės 
tarybinio ūkio centrinėje gyvenvietėje. Dabar gyvenvietė ga-
nėtinai apleista ir šviesią ateitį šiai dirbtinai išplėstai gyven-
vietei sunku būtų prognozuoti. Dabartiniu metu labai daug 
kas priklauso nuo geografinės kaimo padėties miestų siste-
mos atžvilgiu. Štai kitas buvęs visos Lietuvos „lyderis“ –  
Juknaičiai prie Šilutės. Ten architektūriškai gana moderni 
gyvenvietė, suplanuota modernistiškai. Dėl gana geros geo-
grafinės padėties ir gan patogių būstų ši gyvenvietė gana 
gerai laikosi ir dabar. 

Bet visiems kolūkiams paramos neužtekdavo, kitus tar-
kuodavo, dažniausiai bėda buvo verčiama ant kolūkių pir-
mininkų. Visokių jų ten buvo, nors žmonės sakydavo, kad 
vieno šlubo vokiečio užtektų vieną kolūkį suvaldyti, o bū-
davo gausios specialistų kontoros (specialistai dažniausiai 
buvo baigę Kauno žemės ūkio akademiją ar Veterinarijos 
akademiją).

O gan prasti žemės ūkio rodikliai buvo užprogramuoti pa-
čioje socialistinėje sistemoje – planai būdavo „nuleidžiami 
iš viršaus“ ir nieko tie kolūkių pirmininkai iš esmės pakeis-
ti negalėjo. Melioracija taip pat – toks išpūstas burbulas: 
visas žemes numelioruosime ir suklestėsime. Matėme tą 
klestėjimą. Tiesiog pati sovietinė sistema buvo klaidingai 
užprogramuota. 

Tradicinis gyvenimo būdas buvo sugriautas ir kūrėsi 
kitas – kolūkinis. Atsirado įvairios ataskaitinės šventės, 
Povilaitis, ansamblis „Nerija“ ir kiti panašūs ansambliai va-
žiuodavo į kolūkio kultūros namus ir žmonės džiaugdavosi. 
Galima spėti, kad galbūt viskas baigdavosi masine girtuo-
klyste, bet dabar kai kurie žmonės anuos laikus prisimena 
su nostalgija. Kaip tai vertinti, nežinau, smerkti nereikėtų, 
bet iškreiptos tikrovės tikrai būta.

– Aš ir vėl grįžtu prie melioracijos. Kaip galėtume ver-
tinti melioracijos naudą, ar tai buvo nors kiek naudingas 
procesas, ar jis buvo perteklinis, galėjęs ir nevykti? Ar buvo 
galima išvengti melioracijos, kai augant populiacijai didė-
jo maisto poreikiai? Man įdomu, kaip jūs apibrėžtumėte 
melioracijos procesą arba kas galėtų būti įvertinta kaip 
tinkama melioracija?

– Tai buvo prievartinis procesas, todėl jis tikrai nėra geras 
pavyzdys. Kita vertus, Lietuva yra kritulių pertekliaus zono-
je, drėgmės yra per daug ir jei norima daugiau įdirbti žemės, 
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Rožės ir griuvėsiai
Kai tik atvykau, Visbio grožis buvo kone skausmingas. 

Ar galiu juo mėgautis, kai Ukraina vis dar ginasi nuo oku-
pantų? Saulė, goslus gegužės žydėjimas (augalai, kurių 
nesu mačiusi), kambarys su vaizdu nuo kalvos į katedrą, 
senamiestį, jūrą. Neišeidama iš savo kambario matau, kaip 
saulė vakarais leidžiasi į jūrą. Laisvas, lėtas laikas (beveik 
trys savaitės!), stipendija. Visi reikalingi patogumai: vien-
vietis kambarys su vonia, virtuvėlė, pora skalbimo mašinų 
ir šildomas kambarys rūbams džiautis, rezidencijos rūsyje 
netgi įrengta sauna. Švedai – praktiški žmonės. Prabanga, 
kelianti kaltę.

Karas čia atrodo labai toli, ne visai tikras. Toks, prie ko-
kio buvau pripratusi, tiesiogiai neliečiantis, rodomas per 
ekranus. Suskaičiavau gal tik dvi Ukrainos vėliavas ir vieną 
užrašą „fuck Putin“. Ir vis dėlto kaip tik šiomis dienomis 
kalbama, kad Švedija stoja į NATO. Vartau virtuvėje ant 
stalo kasdien paliekamus švediškus laikraščius, nesuprantu, 
ką rašo, bet iš paskirų atpažįstamų žodžių ir nuotraukų ga-
liu nuspėti, apie ką. „Būtina sustiprinti strategiškai svarbios 
Gotlando salos saugumą bei priešraketinę gynybą“, – rašo-
ma ir lietuviškoje spaudoje. 

„Ar kareivių daug matyti?“ – klausia bičiulis, dalindama-
sis straipsniu pavadinimu „Ar švedų atostogų salai gresia 
Rusijos invazija?“. Antraštę panaudoju eilėraščiui, jame 
bandau įsivaizduoti, kad tai, kas dabar dedasi Ukrainoje, 
vyksta čia: „Ar įspūdinguose akmenukų paplūdimiuose 
išsilaipins rusų kareiviai? / Ar nukreips raketas į mažus 
spalvotus namukus? / Ar vogs skalbimo mašinas iš švedų 
namų?“

Kareivių nemačiau nė vieno. Tiesa, kita rezidentė sakė, 
kad Gotlande vyko karinės pratybos, girdėjau praskrendan-
čius sraigtasparnius. Autobusu keliaudama iki Forės salos 
mačiau pakelėje stovintį seną karinį sraigtasparnį, šarvuo-
tą automobilį. Aplankiau keletą gamtos draustinių, kurie 
anksčiau buvo naudojami kariuomenės, rašoma, kad tai pri-
sidėjo prie savito kraštovaizdžio formavimosi. Bet tik tiek, 
rodos, Gotlandas buvo gerokai demilitarizuotas pasibaigus 
Šaltajam karui. 

Švedės, su kuriomis kalbuosi, dėl stojimo į NATO nedžiū-
gauja. Nesijaučiu turinti teisę vertinti. Būdama lietuvė esu 
šališka, pamenu, kaip po vasario 24 d. guodėme save vis 
kartodami, kad mes esam NATO nariai, mes esam NATO 
nariai, mūsų nepuls, mus gins. Bet juk nežinau, kaip yra 
Švedijoje. „O kaip tau atrodo?“ – klausia kažkas Kirstin, 
švedės dramaturgės, per bendrą vakarienę. „Aš manau, kad, 
gaudami teises, turime prisiimti ir atsakomybę.“ Beveik visą 
vakarienę taršome Švediją (daugiausia tai daro pačios šve-
dės), kaip nebe tą šalį, kokia ji buvo prieš 50 metų, garsėjusi 
gerove ir užtikrintomis socialinėmis garantijomis. „Turbūt 
daug žmonių tiki, kad Švedija neutrali, bet iš tiesų taip nėra. 
Šalis nebuvo neutrali ir per Antrąjį pasaulinį karą – leido 
nacių kariuomenei naudotis savo geležinkeliais, yra grąži-
nusi politinių kalinių į Sovietų Sąjungą“, – pasakoja viena 
švedžių. 

Aplankau Gotlando muziejų. Čia daug apie karus – tarp 
valstiečių ir miestiečių, tarp švedų ir danų, tarp vietinių gy-
ventojų ir piratų. Sunku suvokti, kokie įprasti karai buvo 
žmonijos istorijoje. Dar sunkiau atsisakyti tikėjimo, kad 

karas – praeities reliktas, kad žmonija pasimokė iš XX am-
žiaus tragedijų.

Lena (Baltijos rašytojų ir vertėjų centro Visbyje vadovė) 
sako, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, pasaulyje, – beprotybė, 
pure evil. Ir kaip gyventi, dirbti, kai visa tai vyksta. „O čia 
taip gražu“, – sako, modama link virtuvėlės lango, pro kurį 
atsiveria saulėta Visbio panorama, katedra, jūra. Apima be-
jėgiškumo jausmas, trumpam nutylame. Virtuvėlėje esame 
trise. Kirstin ima kalbėti apie kalbos galią. Ir aš prisime-
nu ukrainiečių eilėraščius (poetus Daryną Gladun, Lesyką 
Panasiuką, Serhijų Žadaną, Liubą Jakimčuk, kuriuos seku 
feisbuke). Jie rašo dabar, liudija siaubą ir viltį. Atskirti nuo 
namų ar likę Ukrainoje ir savanoriaujantys, išgyvenantys 
netektis, nerimaujantys dėl artimųjų, jie vis tiek sugeba ra-
šyti, kurti stiprią, sukrečiančią, išliekamąją vertę turinčią 
literatūrą.

Ar turiu teisę aš rašyti apie Ukrainą? Ar turiu ką pasaky-
ti? Juk šita tragedija ne mano. Kalbėjomės apie tai Dary-
nos Gladun moderuotoje diskusijoje „Threatening Poetry“. 
Renginys vyko Berlyne ir virtualiai. Daryna sukvietė poe-
tus iš Baltijos šalių, Sakartvelo, Moldovos, Sirijos, Ukrai-
nos. Pati būdama iš Chmelnyckio, gyvenusi Kyjive, sakė, 
kad panašų klausimą sau kėlė 2014-aisiais, kai prasidėjo 
karas Donbase. Poetė Eka Kevanišvili sakė, kad jai buvo 
sunku rašyti apie karą, kai Rusija užpuolė Sakartvelą. Kad 
nesinorėjo rašyti patetiškai, banaliai, kad reikėjo laiko, dis-
tancijos. 

Rašau Darynai atvirlaiškį į Berlyną. Mes susipažinome 
vertimo dirbtuvėse Ukrainoje pernai rudenį. Vertėme viena 
kitos eilėraščius, vaikščiojome po Darynos gimtąjį Chmel-
nyckį, kalbėjomės apie kasdienybę, darbus, kūrybą. Sunku 
rasti žodžius, bet suprantu, kad kalbėti svarbu. Kad svarbu 
būti kartu. Įmetu atviruką į pašto dėžę ir toliau klaidžioju 
po Visbį. Lankstinukuose rašoma, kad Visbis vadinamas 
city of roses and ruins, rožių ir griuvėsių miestu. Rožės dar 
nežydi. Bet nesunku jas įsivaizduoti, senamiesčio namukų 
fasadai apraizgyti rožių stiebų ir lapų. Užtat žydi obelys, 
alyvos, magnolijos, rododendrai, tulpės, narcizai ir kitos 
gėlės, krūmai, medžiai, kurių pavadinimų nežinau. Griuvė-
siai čia – miesto sienos, viduramžių bažnyčių ir vienuolynų 
liekanos. Jos primena kaulus. Viena bažnyčia – skeletas, ki-
ta – šonkauliai, trečia – dubens kaulas. Kai kuriais griuvė-
siais rūpinasi privačios bendrovės, juos galima išsinuomoti 
vestuvėms, šalia įrengtas viešbutis, kavinė. Vienos bažny-
čios bokšte net gyvena bitės! 

Keista, kokia skirtinga gali būti griuvėsių reikšmė. Vienų 
einam lankyti, fotografuojamės šalia. O kiti kelia skaus-
mą, pyktį, sielvartą. Griuvėsiai, kurie ką tik buvo namai. 
Šiandien ukrainiečių poetas Lesykas Panasiukas feisbuke 
pasidalino nuotraukomis iš savo ir Darynos Gladun buto 
Bučoje. Išplėšto, suniokoto, rašo, kad pro langą matosi ly-
giai 13 sudegintų automobilių, kad atsimena, kur gulėjo 
kūnai.

Kuo pradėti kitą pastraipą? Kokį paguodžiantį žodį pa-
rašyti Lesykui ir Darynai? Griuvėsiai ir rožės, griuvėsiai ir 
rožės, juk turėtų būti ir rožių. Pavyzdžiui, mano bute Vil-
niuje apsistojusi Ana iš Kramatorsko, labai mėgsta gėles ir 
visokius augalus. Nežinau, ar mėgsta rožes, reikės paklaus-

ti, galbūt nuvažiuoti kartu jų pasižiūrėti į botanikos sodą 
Kairėnuose. Jos sūnus dabar mokosi Jėzuitų gimnazijoje. 
Šiąnakt sapnavau, kad aš vėl mokykloje, jėzuitkėje, ir staiga 
prisimenu, kad ir Ženia čia dabar mokosi. 

Šitą tekstą įsivaizduoju lyg linguojantį žmogų, kuris taip 
ginasi nuo skausmo, ramina save, kartais per ašaras ima 
dainuoti, dainuoja „Červona kalyna“ arba „Stefanija“, arba 
dainą, kurios visai nežinau, bet ji guodžia.

Pabudau vis dar Gotlande, šviečiant saulei, toli nuo ka-
ro. Apie Visbį sužinojau ne iš geografijos, bet iš literatū-
ros. Mariaus Buroko, Rimanto Kmitos ir kitų kadaise čia 
rezidavusių poetų eilėraščių. Vakar tyrinėjau rezidencijos 
biblioteką. Čia ne viskas švediškai, bet ir kitom kalbom, o 
kiek lietuviškų knygų! Kas jas čia skaito?.. Vien lietuviškos 
poezijos trys lentynos! Daugelis paliktos anksčiau buvusių 
autorių. Pagavo azartas – ėmiau iš lentynos visas knygas 
iš eilės ir ieškojau autografų. Keistas jausmas rasti užra-
šus iš praeities, lyg kokias knygų runas, ypač jau mirusių 
autorių – Kęstučio Navako, Nijolės Miliauskaitės. Bandau 
įsivaizduoti, kaip jie čia gyveno, ką veikė, su kuo bendravo, 
apie ką galvojo, ar lengvai jiems rašėsi.

Pamažu viskas tampa pažįstama: kreida ant lentos užra-
šyti kitų rezidentų vardai, kurių pirma negalėjau nei ištarti, 
nei prisiminti, ima kelti emocijas. Pagaliau nebesijungiu 
„Google maps“ kur nors eidama. Kambario, virtuvėlės ir 
bibliotekos erdvės tampa savos. Kūnas eikliau ir drąsiau ju-
da nuo sienos magneto griebdamas peilį, mesdamas šiukš-
les į vieną iš keturių šiukšlių dėžių („we in Sweden are very 
serious about garbage“, – pamenu frazę iš filmo „Bergmano 
sala“). Vieną iš keturių rezidencijos dviračių, kurį pamažu 
prisipratinau, norisi laikyti savu. 

Pro virtuvėlės langus gamindamasi maistą matau ant kal-
vos užkopusias turistų grupeles. Šiandien jiems nepasisekė, 
rūkas, nesimato įspūdingos miesto panoramos. Ir jaučiuosi 
už juos pranašesnė, juk aš čia lyg ir gyvenu, štai gaminuosi 
vakarienę (šildausi ką nors lengvai paruošiamo) ir galiu ligi 
valiai pro langą žiūrėti į tai, ką jie fotografuoja. 

Esu čia, viešnagė jau perkopė į antrą pusę, ir žinau, kad 
viso to ilgėsiuosi. Gaila, kad negaliu pasigriebti ir išsivež-
ti su savimi išgyvenimų, apimančių kelionėse: nuolatinio 
stebėjimosi, grožio patyrimo, jausmo, kad nuotykiai laukia 
kažkur visai už kampo.

Laikinumo ir neužbaigtumo jausmai kelionėse sustiprėja. 
Neaplankysiu viso Gotlando. Neapeisiu visų Visbio sena-
miesčio gatvelių. Net jei ir apeisiu, nepamatysiu jų skirtin-
gais metų laikais, įvairiu paros metu. Panašiai jaučiuosi ir 
bibliotekose. Aš niekada visų šitų knygų neperskaitysiu!

„Kai išvažiuosi, violetiniai rododendrai jau bus nužydėję, 
bet pražys baltieji“, – sako Slavica (serbė vertėja, šiuo metu 
verčianti Tovę Jansson) mums vaikštant po Visbio botani-
kos sodą. Rezidencijos bibliotekoje paliksiu savo knygą, 
užrašysiu ką nors (pasistengsiu įdomiai). Galbūt po metų, 
penkerių, dešimties kita lietuvė, atvykusi čia rašyti, atras 
poezijos lentynas ir ją atsivers.

– RAMUNė BRUNDzAITė –

Sparnuotoji
Visai būtų smagu, kad ta sparnuotoji būčiau aš, 

bet taip nėra, o ir pradžioje parašiau „Skraidančio-
ji“ ir vėl – galvodama apie save. Bet reikia patiks-
linti: rašydama „Skraidančioji“ galvojau apie save, 
o ištaisiusi, kaip turi būti, t. y. „Sparnuotoji“, jau 
galvojau apie keramikę Kristiną Alšauskienę ir jos 
naujausią parodą „Sparnuotoji“, veikiančią Žiež-
marių sinagogoje. Gal sparnų ir neturiu, tačiau 
skristi moku! Dažniausiai pasikartojantis sapnas, 
jog skrendu, nes tame sapne tai... kaip važiavimas 
dviračiu, tereikia „perkąsti judesio paslaptį“ ir pa-
justi, kad išeina. Kita vertus, skristi man išeina ir 
kitaip. Be sparnų.

O štai keramikė K. Alšauskienė turi sparnus, nes juk ne-
rengtų tokios parodos: ji pati pripažįsta, kad nesislapsto – 
kalba apie save, savo patirtį, svajones, buitį ir būtį. Taip, 
parodoje dominuoja paukščiai, tarp jų – didelio formato 
aristokratiška gervė, mįsles užmenantys porcelianiniai kiau-
šiniai ir... varnos: paprastut paprastutės, pilkasermėgės (bet 
labai išradingai dekoruotos), tarp kurių yra ir balta varna. 
Išduosiu paslaptį (tai bene didžiausia šio teksto prasmė) –  
su balta varna autorė ir tapatinasi. Bet juk, kai pagalvoji, 
kiekvienoje varnoje slypi ir gervė, o baltoje tai apskritai su-
kaupta daugybė įvairiausių patirčių niuansų, nes vien būnant 
baltai, t. y. neįsiliejant saugiai į minią, reikia pirmiausia būti 
viduje itin stipriai, žinančiai ir ieškančiai. Būtent tokia ir yra 
iš Kauno į Kaišiadorių rajoną nuplasnojusi K. Alšauskienė, 
į molį žvelgianti su didžiule atida ir atsakomybe.

Žiežmarių sinagoga, kurioje eksponuojama „Sparnuoto-
ji“, yra vienas iš nedaugelio variantų, kai erdvė, pripildyta 
kūrinių, tampa dar iškalbingesnė ir atvirkščiai – keramikos 
darbams suteikia daugiau gylio, o sparnams galimybę skris-
ti, pavyzdžiui, keramikos kūrinyje „Mirusios kopos Nr. 2“ 
metafizinėje plokštumoje įstrigę sparnai yra tarsi riksmas, 
sustingęs dramatiškas mostas, paskutinis plastelėjimas, o 
gal visai kitokio pobūdžio metafora – visi K. Alšauskienės 
kūriniai yra daugiaplaniai, turintys keletą dugnų. 

Pamėgusi baltąjį molį ir puikiai su juo dirbanti, šioje pa-
rodoje keramikė rodo ir savo darbus iš itin įnoringo porce-
liano – įspūdingus gervės kiaušinius su viršuje išsiliejusiu 
tarsi baltymu, kuriame įvairiausi inkliuzai, o gal nuoroda į 
užsimezgusią gyvybę arba atvirkščiai – beprasikalančią jau 
susiformavusią gyvastį. 

Lietuvos dailininkų sąjungos narė keramikė 
K. Alšauskienė parodų nerengia dažnai, yra tyli, 
nesiafišuojanti menininkė. Tarkim, mums ben-
draujant, ji neužsiminė apie urnų parodą, surengtą 
2018 m. Kauno galerijoje „Balta“, nors paroda 
sulaukė nemažai žiniasklaidos dėmesio. Greičiau-
siai dėl paliestos itin jautrios, o iš tiesų – baugios 
temos, nes šiandien kaip niekad žmogus bijo mir-
ties, gal net ne tiek bijo, kiek turi slaptos vilties 
ją atitolinti. Turbūt gerovė daro savo, sėja klaikią 
paniką jos netekti.

Na, o menininkas dažnai mėgsta nutylėti pra-
eitus kūrybinius etapus, neprisirišti ir nekopijuoti 

savęs, kas yra išties labai sudėtinga – išlikti autentiškam ir 
drauge nekopijuoti savęs, ypač pavykusio. Tai tarsi vėl pra-
dėti nuo nulio, vėl rizikuoti atrandant ir kažko netenkant.

Likdama ištikima savo kūrybos įkvėpėjai gamtai, K. Al-
šauskienė šįkart užsiaugino sparnus. Paradoksalu: sparnai 
iš molio – gana sunkios medžiagos, – bet kad skristum, nėra 
būtina, jog jie būtų iš plunksnų. Reikia (norėjau parašyti 
„tiek nedaug“, o iš tiesų – tiek daug), kad jie išaugtų. Iš-
laukti.

– ENRIKA STRIOGAITė –

Autorės nuotrauka
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ALEKSEJ KAMENSKICH

Kaip skirtingų šalių piliečiai išgyveno 
tamsius laikus: 5 knygos

Aleksejus Kamenskichas – rusų istorikas, filosofijos 
daktaras, buvęs tarptautinės istorinio švietimo, labdaros ir 
žmogaus teisių gynimo draugijos „Memorial“ Permės sky-
riaus valdybos narys. 1989 m. Rusijoje įkurtas „Memorialas“ 
daugiausia dėmesio skyrė totalitarinių režimų nusikaltimų 
tyrimui ir viešinimui, represuotųjų reabilitacijai ir pagalbos 
aukų artimiesiems teikimui. Rusijoje „Memorialo“ veikla nuo 
šio amžiaus pradžios susidurdavo su vis didesniu valdžios 
spaudimu ir persekiojimu, kol galiausiai praėjusių metų 
gruodį teismo sprendimu draugija likviduota kaip juridinis 
subjektas. „Memorialo“ aktyvistai yra pareiškę, kad veiklą 
vis tiek tęs kitomis formomis. 

Iš pradžių šį sąrašą sudariau negalvodamas apie ben-
drą temą – tiesiog įtraukiau knygas, kurios šiuo metu 
ganėtinai aktualios man ir žmonėms, su kuriais galėčiau 
ir norėčiau diskutuoti. Tačiau galiausiai paaiškėjo, kad 
šios knygos temiškai susijusios: visos jos apie tai, kaip 
žmogus, atsidūręs politinėje situacijoje, verčiančioje 
jį griebtis nepriimtinų veiksmų, bando gelbėtis – ir ne 
tik gelbėtis, bet ir pagal galimybes atsispirti išoriniam 
poveikiui. Be to, šiose knygose vienaip ar kitaip iš-
skleidžiama kiekvieno paskiro individo atsakomybės 
problema – atsakomybės už tai, kad jis drauge su kitais 
bendrapiliečiais atsidūrė tokioje situacijoje. Mums su ju-
mis tai galbūt ne itin malonus dalykas, bet niekur nuo to 
nepabėgsi: esame ne tik aplinkybių aukos, bet ir subjek-
tai, atsakingi už tai, kas vyksta.

Sebastian Haffner, „Vieno vokiečio istorija: 
1914–1933 m. atsiminimai“ (Geschichte eines 
Deutschen: Die Erinnerungen 1914–1933, 2000)

Tai savotiškas [Sebastiano Haffnerio pseudonimu pasi-
rašinėjusio vokiečių žurnalisto ir istoriko (1907–1999)] 
autobiografinis romanas. Toks apibrėžimas tarsi priešta-
rauja pats sau: juk autobiografija – dokumentinis tekstas, 
o romano žanras leidžia išmonę. Šis kūrinys daugiau ar 
mažiau dokumentinis, bet jį galima pavadinti ir priversti-
nai grožiniu: autoriui 1938 m. teko iš Vokietijos emigruo-
ti į Didžiąją Britaniją; tais pačiais metais jis pradėjo rašyti 
autobiografiją, bet, nenorėdamas statyti į pavojų Vokieti-
joje likusių artimųjų, negalėjo vadinti daiktų tikraisiais 
vardais. Rezultatas – labai įdomus kūrinys, kuriame, vie-
na vertus, remiamasi žmogaus prisiminimais ir išgyveni-
mais, kita vertus, kuriami tam tikri tipizuoti paveikslai. 
Būtent šie reflektuojančio autoriaus sukurti paveikslai 
parodo mums, kaip palaipsniui formavosi ir įsitvirti-
no nacių režimas Vokietijoje. Ir kaip žmogus, įsitikinęs 
antifašistas, tam tikru momentu pajunta, kad dar vienas 
žingsnis – ir jis praras save, taps būtybe, kurios nepajėgs 
nei nekęsti, nei niekinti. Būtent tada Haffneris suprato, 
kad emigracija – vienintelė išeitis. Svarbu, kad paskutinė 
jo knygos dalis skirta būtent 1933 m. ir tiems metodams, 
kuriuos naciai, jau atėję į valdžią, naudojo siekdami, kad 
režimui taptų lojalūs ir tie žmonės, kurie iki tol nerodė 
jam jokio ypatingo lojalumo. Pavyzdžiui, aukšto lygio 
teisininkai, Berlyno universiteto studentai, prieš gaudami 
diplomus, išeidavo kažką panašaus į karinius mokymus –  
juos siųsdavo į karinę bazę, kur su jais darbuodavosi spe-
cialiai parengti SS ir vermachto atstovai.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į nacių metodus, kuriuos 
naudojant žmonės, pasižymintys sveiku kritiniu mąstymu 
ir puikia intelektualine ironija, absoliučiai abejingi naciz-
mui, po karinių mokymų kurso pasijusdavo iš esmės besą 
naciai. Žinoma, ne užkietėję, bet pasirengę visiškai na-
cistinei indoktrinacijai. Haffneris šį pasirengimą pajunta 
pats – ir tai jį išgąsdina. Jo romanas – tai po šitokio „ap-
dorojimo“ žmoguje vykstančių pokyčių refleksija.

Karl Jaspers, „Kaltės klausimas“ 
(Die Schuldfrage, 1946) 

Tai palyginti nedidelis tekstas, ne knyga, parašytas 
1946 m. Vokietija krito. Tai didžiulė trauma vokiečiams, 
tai tėvynainių žūtys, šalies padalijimas ir t. t. Tokiomis 
aplinkybėmis Jaspersas kelia klausimą, ar vokiečiai yra 
atsakingi už nacių režimo nusikaltimus. Šitaip klaus-
damas jis tampa kone balta varna, vienu iš nedaugelio 
vokiečių intelektualų, kurių balsai skamba šitaip: „Taip, 
dabar mums labai blogai, patiriame visa apimantį pralai-
mėtojų kompleksą, tačiau vis dėlto pamąstykime, kokiu 
mastu esame atsakingi už šiuos nusikaltimus?“

Atsakydamas į šį klausimą, Jaspersas skiria keturias 
kaltės rūšis (čia svarbu pabrėžti, kad šiame ankstyvajame 
tekste jis neskiria kaltės ir atsakomybės sąvokų – atskirs 
jas kiek vėliau). Taigi, pirmoji kaltės rūšis – juridinė, bau-
džiamoji. Čia viskas aišku. Yra baudžiamasis kodeksas, 
jo įstatymų pažeidėjas yra kaltas, sprendimą priima teis-
mas. Kur kas sudėtingiau su kita atsakomybės forma – 
politine. Jasperso nuomonė vienareikšmiška: bet kurios 
valstybės piliečiai yra atsakingi už tai, kaip juos valdo. 
Mums visiems tai labai nemaloni maksima, tačiau ji vi-
siškai teisinga. Galime būti antifašistai ir antinaciai, atvi-
ri pacifistai, bet vis tiek kartu su visais bendrapiliečiais 
esame atsakingi už režimą, kuris mūsų vardu vykdo tam 
tikrus veiksmus. Būtent „atsakingi“: kaltė nukreipta į pra-
eitį (kalti jaučiamės dėl to, ko nepadarėme ar padarėme), 
o atsakomybė nukreipta ne tiek į praeitį, kiek į dabartį ir 
ateitį: kaip pilietis, esu atsakingas už tai, kad nusikaltimai, 
įvykdyti mano valstybės vardu, nebebūtų įmanomi, ir čia 
ir dabar turiu daryti viską, kad mano valstybė pasikeistų.

Trečioji forma – moralinė kaltė. Gal aš ir neprisidedu 
prie neteisybės, bet priklausydamas žmonių giminei kaip 
tokiai jaučiuosi kaltas, kad šalia manęs daromas blogis, 
kuriam negaliu užkirsti kelio. Kas instancija šiuo atveju? 
Moralinės kaltės negalima primesti iš išorės, negalima 
prieiti prie žmogaus ir jo apkaltinti – niekam neprivalu 
būti didvyriu ir rizikuoti savo gyvybe, idant išgelbėtum 
artimą. Todėl kaltės nuosprendžio instancija yra tavo pa-
ties sąžinė ir vertinimas tų, kuriems rūpi žmogus, vei-
kiantis kaip moralinės kaltės subjektas.

Galiausiai ketvirtoji forma – metafizinė atsakomybė. 
Jaspersas – tikintis krikščionis, todėl jis kalba apie kaltę 
prieš Dievą dėl neįsivaizduojamo blogio, kurį daro žmo-
nės. Iš dalies tai yra atsakomybė už mūsų žmogiškąją 
prigimtį.

Hannah Arendt, „Žmonės tamsiais laikais“ 
(Men in Dark Times, 1968)

Čia kalbame apie keletą žmonių, kurių kiekvienam 
skirta po knygos skyrių. Arendt rašo apie tai, kaip ne-
žmoniškų politinių režimų, verčiančių atsisakyti žmo-
giškumo, sąlygomis įmanoma išlikti savimi. Ji nagrinėja 
kuo įvairiausius žmones, pavyzdžiui, Rosą Luxemburg, 
Angelo Giuseppę Roncalli (1958–1963 m. popiežių Joną 
XXIII), jau minėtą Karlą Jaspersą, Walterį Benjaminą, 
Bertoltą Brechtą ir kt. Visi jie labai skirtingi žmonės – 
žydai, vokiečiai, italai, – prieš savo valią atsidūrę baisioje 
situacijoje. Kaip jiems pavyko su ja dorotis ir išsikaps-
tyti? Kiekvienas turėjo savo strategiją – pramintų kelių 
nėra ir negali būti, neįmanoma parašyti vadovo „Kaip 
išsigelbėti bet kuriuo tamsiu metu“. Tačiau Arendt pa-
rodo tuos takelius, kuriais į šviesą stengėsi ištrūkti žmo-
nės, siekiantys išsaugoti žmogiškumą: vieniems pavyko, 
kitiems ne – kaip antai Benjaminui, kuris, susidūręs su 
neįveikiama kliūtimi išvykti iš nacių okupuotos Prancū-
zijos, gyvenimą baigė savižudybe.

„1968-ųjų invazija: rusų požiūris“ 
(Invaze 1968: ruský pohled, 2011; 

red. Josef Pazderka) 

XXI a. pradžioje [čekų istorikas, žurnalistas] Josefas 
Pazderka ėmėsi įdomios interviu serijos: jis atvyko į Ru-
siją ir pasikalbėjo su 1968 m. Prahos įvykių liudininkais 
ir iš dalies dalyviais. Būtent rusais, pačiais įvairiausiais: 
žmogaus teisių gynėjais, sovietų žurnalistais ir kariš-
kiais, eiliniais mokytojais ir t. t. Kaip jie išgyveno šiuos 
įvykius, ką žinojo, kokius argumentus girdėjo ir kokį 
poveikį tie argumentai jiems darė, kaip jie dabar vertina 
šiuos įvykius ir savo poelgius? Ši knyga – pačių skirtin-
giausių balsų galerija. Čekiškai išleista 2011 m., o ru-
siškas leidimas pasirodė 2016 m., ir, kas svarbu, rusiška 
versija neatkartoja čekiškosios. Visus tekstus moksliniu 
aspektu redagavo Aleksandras Danijelis, be to, knygoje 
atsirado naujų pokalbių.

Kuo dar įdomi ši knyga? Pavyzdžiui, tuo, kad dabar 
mes analizuojame argumentus ir retoriką, lydinčią Ru-
sijos įsiveržimą į Ukrainą, ir kai lyginame šiuos argu-
mentus, konceptus ir tropus su vartotaisiais 1968 m., 
atrandame neįtikėtinai daug panašumų: tas pačias dis-
kursyvines figūras ir tropus. Mano hipotezė tokia, kad 
Putinas tiesiogine šio žodžio prasme bando kopijuoti 

Andropovą. Esminis panašumas, tarkim, iš 1968 m. per-
imtas argumentas: „NATO kariai rengėsi invazijai į Če-
koslovakiją, todėl jei nebūtume nieko darę, netrukus joje 
būtų šeimininkavęs bundesveras [Vokietijos ginkluoto-
sios pajėgos].“ Beje, šiai tezei ginti buvo pasitelkiama 
kas tiktai nori. Tarkim, amerikiečių filmavimo grupė 
kūrė filmą apie vieną iš Antrojo pasaulinio karo epizo-
dų, ir filmuojant naudoti keli seni amerikiečių tankai. 
Sovietų naujienų agentūros jų nuotraukomis „įrodinė-
jo“, jog amerikiečių karinė technika jau netoli Prahos. 
Taigi panašaus sukirpimo metodai naudoti jau 1968 m. 
Antra, invazija buvo suplanuota iš visų pusių: Bulgari-
ja, Vengrija, VDR – visos jos įvedė savo karių. Ir, mano 
manymu, kaip tada, taip ir dabar Kremlius tikėjosi, jog 
ukrainiečiai nesipriešins, kaip nesipriešino čekai ir slo-
vakai, bet viskas pasisuko kažkaip ne taip.

Esama dar vieno svarbaus panašumo: daugelis respon-
dentų, prisimindami šiuos įvykius, teigė, jog būtent jie 
tapo tuo lūžio tašku, po kurio jų gyvenimas ir tikrovės 
suvokimas radikaliai pasikeitė.

Erik Mueggler, „Laukinių dvasių amžius: 
atmintis, prievarta ir vieta pietvakarių 

Kinijoje“ (The Age of Wild Ghosts: Memory, 
Violence, and Place in Southwestern China, 2001)

Kinijoje gyvena tokia nedidelė tauta – i (yi, anksčiau 
vadinta lolo): gana tradicinė, žemdirbiška, archajiška, 
praktikuojanti šamanizmą, panašų į chantų, mansių ir ki-
tų Sibiro tautų šamanizmą. XX a. 9-ojo ir 10-ojo dešimt-
mečių sandūroje amerikiečių etnografas ir antropologas 
Erikas Mueggleris praleido nemažai laiko nedideliame 
slėnyje, kuriame gyvena šios etninės grupės atstovų. Es-
mė tokia, kad šiai etninei Kinijos mažumai teko patirti 
visus svarbiausius XX a. Kinijos istorijos įvykius – ko-
lektyvizaciją, masinį badą, kultūrinę revoliuciją, gimsta-
mumo kontrolės kampaniją ir t. t. Mokslininką domino, 
kaip archajiškoje bendruomenėje gyvenantys žmonės 
suvokia šiuos įvykius ir kaip bandė į juos atsakyti. O 
svarbiausia: kokiomis formomis gali atsakyti? Mueggle-
ris į šį klausimą atsakė: savosios tradicinės kultūros for-
momis. Užkalbėjimų, ritualų, laidotuvių apeigų, raudų, 
dainų ir kt. Amerikiečių etnografas kruopščiai analiza-
vo, pavyzdžiui, i tautai būdingas psichikos ligų, žmog-
žudystės ir savižudybės sampratas, fiksuodamas, kaip 
mėginama su šiais reiškiniais kovoti ir į juos reaguoti. 
Jis nustatė įdomų ir keistą dalyką.

Iki maoistinės revoliucijos tirtieji i žmonės gyveno ne-
didelėje, kelis kaimus vienijusioje bendruomenėje. Šios 
bendrijos apeigų branduolys buvo bendrų protėvių kultas. 
Jie turėjo nedidelę šventyklą, prie šventyklos – nedidu-
ką ryžių lauką, dalyvaudavo būtinose bendruomeninėse 
šventėse, nederliaus metais iš bendros žemės gautas pa-
jamas išdalydavo nepasiturintiesiems ir t. t. Ir štai įvyksta 
kultūrinė revoliucija, chunveibinai sunaikina šventnamį 
ir šitaip rituališkai nužudo protėvius – protėvių, žinoma, 
neįmanoma nužudyti, bet sunaikinus šventyklą galima 
iš esmės pakeisti jų charakterį. Taigi protėviai, daugelį 
kartų̃ dėmesingai rūpinęsi savo palikuonimis, virsta lau-
kinių dvasių gauja ir įninka persekioti tuos, kurie dalyva-
vo tame baisiame nusikaltime: susargdina, apsėda, išvaro 
iš proto ir priveda prie savižudybės. Dabar bendruome-
nės užduotis – kaip nors susitaikyti su šiomis dvasiomis 
ir vėl padaryti jas gerais senoliais ir senolėmis.

Kitas svarbus dalykas – kaip i tikrovės suvokimas susijęs 
su jų geografine padėtimi likusios Kinijos dalies atžvilgiu. 
Jų slėnis yra aukštai kalnuose, o likusioji Kinija – žemumo-
je, ir čia įdomiai interpretuojama senoji mikrokosmą ir ma-
krokosmą siejanti mitologema. Žmogaus kūnas, kai kurių 
tautų įsivaizdavimu, atitinka pasaulį arba valstybę, i atve-
ju – Kiniją. Šio kūno galva, žinoma, yra tame aukštikalnės 
slėnyje – ten, kur galvai ir priklauso būti. Bet tada paaiš-
kėja, kad visa žemutinė Kinija, o ypač ta jos dalis, iš ku-
rios atkeliauja vyriausybės sprendimai, sutampa su apatine 
žarnyno dalimi. Bėda ta, kad apatinę dalį kamuoja keistos 
ligos, kurių padariniai – kultūrinė revoliucija, kolektyviza-
cija ir t. t. Visa tai pasmerkia kančioms galvą ir visą kūną. 
O Kinijos išgijimą užtikrins natūralių funkcijų grąžinimas 
visiems organams. Taigi, kad ir kaip būtų keista, šiuose ar-
chajiškuose vaizdiniuose susikristalizavusi, galima sakyti, 
visa apimanti politinė programa.

gorky.media
Vertė A. P.
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Rudens gėrybės
Pirma prie durų atrasta dėžutė jokių keistenybių ne-

žadėjo. Atrodė, paprasčiausias siuntinys iš didžiausio 
pasaulyje prekybos internetu tinklo. Ir adresas užrašy-
tas teisingas. Tik adresatas niekam iš mūsų, tuo adresu 
gyvenančių, nežinomas. Arthur Hardy. Tvirtas vardas ir 
pavardė, pamaniau. Stipriai skamba, kai balsu sau gar-
siai pasakai. Nunešęs padėjau užpakalinėje verandoje 
ant grindų. Jau temo ir turėjau svarbesnių reikalų liku-
siam vakarui: skaityti knygeles ir dainuoti lopšines savo 
dar šlapiais po maudynių plaukais lakstantiems ir nie-
kaip nenurimstantiems angelams. Kruopščiai išsimui-
lavęs, nusiploviau rankas, mintyse kartodamas „vienas 
Misisipė, du Misisipė, trys Misisipė…“, kol visus pirštus 
suskaičiavau. Kaip kitąsyk dainos fragmentas nejučia į 
atmintį įsimeta ir pačiu netikėčiausiu momentu laukan 
prasiveržia, taip dabar užkrečiamųjų ligų kontrolės cen-
tro pasiūlyta skaičiuotė pratrūko. Kad ją kur, tą pande-
miją!

Kitą rytą anksti, dar net nespėjus kavos paragauti, su-
džiūvusio dumblo spalvos autobusiukas jau stovėjo prie 
namų. Dar vienas siuntinys. Adresas ant pakuotės tas. 
Gavėjas – Arthur Hardy. Pradėjo vyniotis gija… Iš tos 
internetinės krautuvės nieko pastaruoju metu nebuvau 
pirkęs ir jokių prekių nelaukiau. Bene pati bus ką užsisa-
kiusi, svarsčiau sau tyliai. Nunešiau ir tą paketą į veran-
dą ir padėjau šalia pirmojo. Vėl rankas plautis!

Vakare žmona užtikrino, kad nieko nepirko iš parduo-
tuvės galingos upės pavadinimu. Klaida darėsi akivaizdi. 
Vienas neteisingas skaičiukas adreso užraše ir gavėjas už 
dvidešimt kvartalų laukia nesulaukia savo pirkinio. Ar-
ba – čia, visai kur nors už kelių namų, nors nieko tokiu 
vardu ir pavarde aplinkui nepažinojau. 

Kol sumojau, ką daryti su mįslingais siuntiniais, prie 
durų atsirado ir trečias. Arthur Hardy. Ir vėl! Ne, nu to 
betrūko! Kiek galima! Tuoj pat susiradau pirkėjų ap-
tarnavimo skyriaus telefono numerį ir, belaukdamas 
saldžialiežuvautojo kitame (ne)laido gale, sau tylomis 
rinkau žodžius, kuriais tuoj tuoj imsiu plūstis. Iš pra-
džių paaiškinęs situaciją, pareikalavau liautis siųsti ne-
aišku ką, neaišku kam. Arthur Hardy, tik pamanykit! 
Atsakymo sulaukiau visai kitokio, nei galėjau tikėtis. 
Saldžiabalsis prekybininkų atstovas pasakė, kad niekas 
atvežtųjų siuntinių nepasiges. Mat pirkėja (-as) jau su-
sizgribo ir pareikalavo jų teisingu adresu. O su man prie 

durų paliktais daiktais galiu daryti, ką panorėjęs. Ir pa-
siūlė tris variantus: pasilikti, išmesti arba kitam atiduoti, 
pavyzdžiui – labdarai. Viskas čia labai gražu, mintijau 
sau vienas, bet turiu pirmiausia sužinoti, kas tose pakuo-
tėse, po galais, yra! „Beje, – klientus aptarnaujantis bal-
sas pridūrė, – mes padarysime viską kuo greičiau, kad 
ne jums skirti siuntiniai jūsų nebevargintų, bet… Galite 
sulaukti dar kelių, kol mes viską sutvarkysime. Ir su bū-
simais elkitės taip pat: galite pasilikti, išmesti arba kam 
nors atiduoti.“ Arthur Hardy, tu ir pavarai, pagalvojau. 
Net turtingiausio pasaulyje žmogaus didžiausia pasauly-
je parduotuvė nieko padaryti negali! Atveš dar daugiau 
nelauktų „dovanų“. Nesustabdomu srautu, kaip ta upė, 
kur savo vandenis galingus į vandenyną plukdo…

Išrikiavau visus tris paslaptinguosius siuntinius ga-
vimo tvarka ir ėmiausi lenktiniu peiliu lipniąją juostą 
pjauti, gėrybes ant grindų dėlioti. Pirmame radau veido 
kaukes. Ne tas, kuriomis pasipuošus pandemijos metu į 
krautuves ir kitas žmonių susibūrimo vietas einama, bet 
drėkinamąsias, visą veidą uždengiančias. „Gaivinanti ja-
poniška sakė“ – skelbė užrašas ant pakuotės. Ir dar – „12 
vienetų“. Antrame besanti juoda lengva suknelė: labiau į 
plotį negu į ilgį. Nieko gero iš trečio siuntinio nebesitikė-
jau, pirmųjų dviejų turinį išvydęs. Taip ir nutiko. Jame –  
tokio pat juodumo ir labai panašios, plonytės medžiagos, 
tokios kaip suknelės, prijuostė. Ne tikrų tikriausia, kokią 
pats mielai virtuvėje dėvėčiau, bet labiau dekoratyvinė, 
karnavalinė. Nei čia išmesti, nei kam pasiūlyti, pama-
niau. Reiks į labdarinę vežti.

Kai po dviejų savaičių sulaukiau naujo siuntinio, jau 
žinojau, ką su juo daryti. Tuoj pat pralupęs pakuotę at-
radau sunkoką dėžutę. „Susikurk savo stilių“ – skelbė 
užrašas. Įtarimą sukėlė raidžių kratinys vietoj gamintojo 
pavadinimo ir daug žadantis tvirtinimas „tobulas 24+3 
gelio lakas“. Iki tol gyvenime dar nebuvau nei matęs, nei 
regėjęs, kad kas savo prekę vadintų tobula. Tebūnie! 

Kitą rytą, tik pabudęs, nulėkiau prie durų patikrinti. Ką 
gi šį kartą Arthur Hardy nusipirko, tai yra atsiuntė. Nie-
ko. Popiet – nieko. Vakare – nieko. Kitą rytą – tas pats. 
Negali būti, kad jau viskas Negali ir tiek!

Kai jau pripratau prie minties, kad daugiau nieko ne-
besulauksim, „gėrybės“ pasipylė kaip iš gausybės rago. 
Pirmiausia moliūgą imituojantis Helovynui skirtas apda-
ras mažam vaikeliui: beretė, liemenė ir šlepetės. Ačiū, 

maloningasai Arthur Hardy, kad iš didžiulio būrio nie-
kniekių išrinkai vieną daiktą, kuris galbūt tiks mūsų pu-
santrų metų berniukui dobiliukui! Helovynas jau buvo 
ne už kalnų (tai buvo tarsi paliudijimas, kad Arthur Har-
dy gal vis dėlto yra tikras žmogus iš kūno ir kraujo), tad, 
vakarinio pasivaikščiojimo laikui atėjus, tuoj užvilkau 
savo mažam žmogiukui aštrios negamtiškai oranžinės 
spalvos liemenę (per maža), užmaukšlinau beretę (tiks) 
ir apaviau šlepetes (ne lauke vaikščioti skirtos). Žmo-
giukas iš karto nusprendė, kad „ne“, ir tučtuojau nusi-
spyręs šlepetes pabėgo tampydamas per ankštą liemenę. 
Beretės ant savo galvos nematė, tad ta tiko, mat judesių 
nevaržė. 

Tada sulaukėm mėsos švirkšto… Nesu siaubo filmų 
mėgėjas, bet nuotrauka ant dėžutės sukėlė būtent to-
kias asociacijas. Didžiulis metalinis daiktas įsmeigtas į 
iškeptą kalakutą, apkaišytą šviežiai atrodančiomis dar-
žovėmis. Apie tokį kulinarinį triuką, kai marinatu pa-
gardinama kepama paukštiena, buvau girdėjęs, bet kam 
dar kažką švirkšti į jau ant stalo dedamą iškeptą paukštį, 
nelabai supratau. Šiemet Padėkos dieną tikrai nekepsim 
kalakuto. Atleiskit, gerbiami sveteliai!

Galiausiai sulaukėme unitazo šepečio. Ne bet kokio, o 
tokio, kuris pats save ir drėkina, ir sausina, ir išvalo! Va! 
Ko ne stebuklas?! Net nenutuokiau, kad tokių žmogaus 
kūrinių esama, bet daili aprašinėta dėžutė primygtinai 
tvirtino, kad tai – ne klaida. 

Kokiuose internetinės parduotuvės užkaboriuose Ar-
thur Hardy sugebėjo atrasti visas jį dominančias prekes, 
jis vienas težino. Bene ta nesustabdoma ir viską nešanti 
upė bus į krantą išmetusi. 

Pandemijos vis dar negalėdami atsikratyti kaip kokio 
įkyraus uodo, neįstengėme plačiai užmesti tinklo su Ar- 
thur Hardy pasiūlytais masalais. Vienintele greitai ve-
randą palikusia rudens gėrybe tapo didžiulius kulinari-
nius pasiekimus žadantis pagardų švirkštas. Visos kitos 
neilgai trukus nugulė labdaros parduotuvės lentynose –  
joje savo sunkiai uždirbtus pinigus į jas iškeis geros va-
lios žmoneliai.

– LAURYNAS LATVIS –

Trys siaubaitės pasakaitės (3)
Šlapieji nuotykiai

Kokių tik istorijų išgirsti apie pasakiškus dalykus, iš-
tinkančius žmones žvejojant. Vieną su visu laiveliu il-
giausiai tąso po jūrą žuvis milžinė, kitam užkimba ežero 
vandenin paniręs kormoranas, trečias džiaugiasi upės 
kranto žolėse nutrūkusį lydį išgriebusiu nežinia iš kur 
atsiradusiu baltu šunimi ir t. t., ir pan. Kartą ir mes, du 
žvejybos mėgėjai, patyrėme kai ką ypatinga.

Saulė jau slinko į vakarus. Oras buvo puikus. Tačiau –  
ne žūklei. Po šešių spiningavimo valandų – po šešių tuš-
čio metimo ir traukimo valandų! – tylėdami plaukėme 
namo. Širdis džiaugės tik tuo, kad pagaliau pamatėm 
erelį. Praeitą vasarą regėdavom jį dažniau, netgi žino-
jome, kurioje pušyje jo lizdas: tempdavo savo vaikams 
gyvates, o tie – triukšmingai pasitikdavo. Šįmet, ko gero, 
bus pakeitęs buveinę. 

Danguje pasirodęs erelis visada būdavo geras ženklas –  
tuščiomis negrįždavome. Bet ne tądien.

Kadangi ežeras buvo didelis, irklavome pasikeisdami. 
Pakalbėdavom kartais, jog motoriukas būtų neprošal, 
bet... tai ir likdavo kalbomis.

Kai iki kranto buvo koks pusvalandis kelio, išgirdome 
duslų bumbtelėjimą į valties dugną. Ir vėl. Ir dar kartą. 
Sutrikę susižvalgėme. Staiga iš vandens visu savo svo-
riu, visa savo grožybe valtin įvirto metrinė storapilvė ly-
deka. Įvirto ir guli. Akys aptrauktos pilku ūku... Pelekai 
išskleisti lyg vėduoklės... Dantys aplūžę... Velniaižin, kas 
toje gelmėje darosi. Nė žodžio netarę, griebėm ir išme-
tėm žuvį atgal į ežerą. Jautėm – nevalia pasilikti. 

Gerą gabalą ta savižudė dar vijosi mus, tačiau šiaip ne 
taip atitrūkome. (Tikrai reikia motoriuko.)

manote, tik žuvies tikisi išplaukdamas žvejas? Tik gra-
mai kilogramai jam galvoje? Ne visai taip. 

Šuniški vargai
Kartą gyveno šuo, kuris, net ir labai stengdamasis, nie-

kaip negalėjo pakelti ir bent minutę nulaikyti uodegos. 
Dėl to visada atrodė liūdnas ir užguitas, nors iš tikrųjų 
toks visiškai nebuvo. Jo vargšę uodegą slėgė viso pa-
saulio sunkis, tiksliau – visi šuniui ant uodegos nuėję 
žmonių darbai, planai ir projektai. O kaip jam norėjosi 
kartais pavizginti tą uodegą, džiaugsmą parodyti! Arba 
iškelti kaip vėliavą ir nešt per pasaulį.

„Ir sugalvok tu man tokį posakį... – gulėdamas prie 
šiukšlių konteinerio ir stebėdamas praeivius, mąstė šuo. –  
Patys juk aiškina: žodis – ne žvirblis; žodis kaip sėkla –  
numesk ir sudygs. O paskui dar jie tvirtina, kad šuo ge-
riausias žmogaus draugas. Kaip tikėti tais žmonėmis?“

Bet negi inkši lyg pienburnis, juolab kai tavo broliams 
iš tos pačios vados nepalyginamai blogiau. Vienam visą-
laik velkasi nė kiek nereikalinga, visiškai nefunkciona-
li, tartum atauga išdygusi penkta koja. (Kaip nepatogu! 
Kaip neestetiška!) Kitas – baugu ir pagalvoti – apskritai 
kažkur pakastas. Dažnai net patys žmonės neišmano kur. 
O trečią, nabagą, vis bando pakarti. Karia karia – nepa-
karia. Na, argi galima prie to priprasti?

Staiga iš už debesies išlindo saulė ir būrelis žvirblių, 
šaižiai čirškaudami, sutūpė beveik prie pat šuns.

„Neee, man reikia mažiau mąstyti“, – reziumavo at-
sistodamas. Lėtai pasirąžė, nusižiovavo ir, priėjęs prie 
konteinerio kampo, pakėlė koją. Uodega kaip visada ir 
vėl truputį sušlapo.

Tuomet metė abejingą žvilgsnį į nerūpestingai strak-
sinčius paukščius ir nuėjo šunkeliais. 

Mergina ir papartis
Kartą miške augo papartis. Žinoma, miške jų augo ne-

suskaičiuojama galybė, tačiau papasakoti noriu būtent 
apie šį.

Tai buvo aukštas, plačiai išsikerojęs augalas, įsitaisęs 
nedidelėje lomelėje, atokiau nuo kitų. Gal dėl to, o gal ir 
visai ne dėl to šį atsiskyrėlį kankino nerimo sindromas, 
ypač sustiprėjantis birželio gale. Jis niekaip negalėjo su-
prasti ažiotažo dėl savo gentainių žiedų. Netgi išplėtojo 
teoriją, kaip būtų galima paslėpti tuos žiedus dar tik už-
simezgusius. Tačiau šios informacijos neviešino ir nieko 
neišmanė, ką šiuo klausimu mąsto kiti paparčiai.

Vieną gražią saulėtą dieną (ypač giedrų dienų papartis 
nemėgo) miške pasirodė mergina su tatuiruote. Papartis 
iš pradžių nekreipė į ją dėmesio, nes nemažai jau matė 
ir merginų, ir tatuiruočių. Bet jai prisiartinus sustingo – 
netgi vėjas nesugebėjo jo pajudinti. Merginos koją puošė 
paparčio lapas! Ne visai tokios žalios spalvos kaip jis 
pats, beeet... Paparčiui kilo įtarimas. Ji galėjo būti iš tų 
ieškotojų, kurių jis taip bijojo.

Akimirksniu suraitė lapus embriono pozon ir tapo bemaž 
gysločio didumo. Mergina priartėjo dar labiau. Vos neužli-
po ant jo. Apsidairė į visas puses ir, kilstelėjusi sijono pa-
durkus, pritūpė. Ir pasipyyylė!.. Papartis, nesuvokdamas, 
iš kur tas lietus saulėtą dieną, nesusiturėjo – išrietė sprandą 
ir žvilgtelėjo aukštyn. O dangau! O dangų dangau... Tokio 
įstabaus žiedo jis gyvenime nebuvo regėjęs. 

Ne, ši mergina jo nenuskriaus. Tikrai nenuskriaus. 
Galbūt net nė viena mergina jo nenuskriaus!

Taip paparčio nerimas sumažėjo perpus.

– ILONA KOzIK –  
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Netrukus moteris grįžo. Ji atsiprašė. Sanširas atsakė, kad 
nieko baisaus. 

Išsitraukęs iš rankinės sąsiuvinį, ėmėsi rašyti dienoraštį. 
Nebuvo ką rašyti. Atrodė, kad jei ne ta moteris, rašyti tikrai 
būtų apie ką. Čia moteris pasakė tuoj grįšianti ir vėl paliko 
kambarį. Rašyti tapo dar sunkiau. Ėmė svarstyti, kur ji bus 
išėjusi. 

Atėjo kambarinė pakloti patalo. Atnešė tik vieną platų 
futono čiužinį, o kai Sanširas paaiškino, kad reikia dviejų, 
puolė ginčytis, girdi, kambarys per ankštas, tinklelis nuo 
uodų per mažas ir taip toliau ir nesileido perkalbama. Vei-
kiausiai ji tiesiog tingėjo daryti kaip paprašyta. Galop paža-
dėjo pasiklausianti vedėjo, kai tas sugrįšiąs, po tinkleliu nuo 
uodų užsispyrėliškai paklojo tą vieną futoną ir pasišalino. 

Po kurio laiko grįžo moteris. Atsiprašė taip ilgai užtru-
kusi. Ėmė krapštytis po tinkleliu ir pasigirdo žvangenimas. 
Turbūt tai buvo vaikams pirkti žaislai. Paskui ji vėl surišo 
savo ryšulėlį. Iš po tinklelio tarė: „Aš jau gulsiu.“ Sanši-
ras kažką burbtelėjo ir sėdėdamas ant kambario pertvaros 
bėgelių toliau sau vėdavosi. Manė taip sėdėti visą naktį, 
kol išauš. Bet gėlė uodai. Už tinklelio jis nebegalėjo tverti. 
Galų gale atsistojęs išsiėmė iš rankinės kartūninius marš-
kinius ir kelnes ir apsivilkęs juos ant nuogo kūno susijuosė 
tamsmėlyniu medžiaginiu dirželiu. Tada pasiėmė du rankš-
luosčius ir šmurkštelėjo po tinkleliu. Moteris tebesivėdavo 
kitoje futono pusėje. 

– Atleiskite, bet aš perdėm jautrus ir nepratęs miegoti ant 
svetimo futono... Tad atsiprašau, bet turiu apsisaugoti nuo 
blusų, – taip pasiaiškinęs Sanširas ėmė vynioti paklodės 
kraštą moters link. 

Futono vidury atsirado ilgas baltas ruožas. Moteris ap-
sivertė ant kito šono, nugara į jį. Išskleidęs rankšluosčius, 
Sanširas patiesė juos vieną prie kito ir atsigulė ant jų. Kiau-
rą naktį jis nė piršto neiškišo už tos siauros juostos ribų. 
Moteris netarė nė žodžio. Nusisukusi į sieną, ji nejudėjo. 

Pagaliau išaušo. Kai nusiprausęs veidą jis sėdo prie pus-
ryčių stalo, moteris išsišiepusi paklausė, ar naktį nepuolė 
blusos. Sanširas kuo rimčiausiai padėkojęs jai už rūpestį 
patikino, kad ne, ir nudelbęs akis ėmė uoliai baksnoti sal-
džias juodąsias pupas savo dubenėlyje.

Kai susimokėję jiedu paliko viešbutį ir priėjo stotį, moteris 
pasisakė keliausianti Kansajo linija į Jokaičį. Netrukus atva-
žiavo Sanširo traukinys. Moteriai dar teks palūkėti savojo. 
Palydėjusi Sanširą iki stoties vartų, ji mandagiai nusilenkė: 

– Ačiū už pagalbą... Geros kelionės.
Laikydamas rankoje rankinę ir skėtį, kita ranka Sanširas 

nusiėmė kepurę ir ištarė tik vieną žodį:
– Sudie. 
Moteris įsižiūrėjo jam į veidą ir galop kuo ramiausiai tarė:
– Jūs labai nedrąsus žmogus, – ir reikšmingai nusišypsojo. 
Sanširas pasijuto taip, tarsi kas būtų jį parbloškęs ant 

perono. Įlipus į traukinį jam degė ausys. Kurį laiką jis tik 
sėdėjo susigūžęs. Pagaliau per peroną nuaidėjo mašinisto 
švilpukas. Traukinys pajudėjo. Sanširas kyštelėjo galvą pro 
langą. Moteris jau seniai sau nuėjusi. Jis pamatė didelį lai-
krodį. Sanširas tykiai grįžo į savo vietą. Keleivių buvo ne-
mažai. Bet į jį niekas nekreipė dėmesio. Tik įkypai priešais 
sėdintis vyras trumpai pakėlė akis. 

Sanširas susinepatogino nuo vyro žvilgsnio. Nutaręs 
prasiblaškymui ką nors paskaityti, prasegė rankinę ir ant 
viršaus išvydo sumankytus vakarykščius rankšluosčius. Pa-
traukęs juos, dugne užčiuopė ir išsitraukė pirmą pakliuvu-
sią knygą – tai buvo jam nesuprantamų Beikono straipsnių 
rinktinė. Įrišta taip negrabiai, kad tiesiog gaila Beikono. 
Knygas, kurių nesiruošė skaityti kelionėje, buvo sudėjęs į 
didįjį kelioninį lagaminą, bet paskui dar porą įmetė į ranki-
nės dugną ir, deja, dabar po ranka pasitaikė viena jų. San-
širas atsivertė dvidešimt trečią puslapį. Jam rodėsi, kad jei 
tai ir būtų kokia kita knyga, vis tiek nepajėgtų skaityti. Ką 
ir kalbėti apie Beikoną. Bet, pagarbiai atsivertęs dvidešimt 
trečią puslapį, akimis permetė nuo viršaus lig apačios. Žiū-
rėdamas į tą puslapį manė pergalvosiąs vakarykštę naktį. 

Kas tai būta per moters? Ar pasaulyje esama ir tokių? Ar 
moterys gali būti tokios ramios ir nesutrikdomos? Ar ji ko-
kia bemokslė tamsuolė, o gal ji labai drąsi? O gal naivi? 
Šiaip ar taip, neišbandžius nežinia. Jam reikėjo pasiryžti ir 
pamėginti. Bet jis pabijojo. Kai atsisveikinant jį išvadino 
nedrąsiu, buvo sukrėstas. Tie žodžiai tarytum apnuogino jo 
dvidešimt trejų metų gyvenimo kliaudą. Net ir jo paties tė-
vai nebūtų taip taikliai pasakę. 

Sanširas nugrimzdo į dar didesnę neviltį. Pasijuto taip, 
lyg koks nepažįstamas prašalaitis būtų jį siaubingai iško-
neveikęs. Ir dar jis jautė vis gilesnę kaltę dvidešimt trečiam 
Beikono knygos puslapiui. 

Nederėjo šitaip dvejoti. Kalba čia ne apie mokslus ar 
universitetą. Viską nulėmė jo charakteris. Buvo galima pa-
sielgti kitaip. Kita vertus, jis, išsilavinęs, turbūt negalėtų 
kitaip priimti tokio elgesio. Vadinasi, nuo moterų reikia lai-
kytis atokiai. Kaip tai bestuburiška. Ir baisiai formalu. Tarsi 
jis būtų koks apsigimėlis. Tačiau...

Sanširas nukreipė mintis kitur. Jis važiuoja į Tokiją. Jis 
mokysis universitete. Jis susitiks su įžymiais mokslinin-

kais. Jis bendraus su rafinuoto skonio ir kilnios prigimties 
studentais. Jis skaitys knygas bibliotekoje. Jis rašys. Jis 
sulauks sėkmės. Jis nudžiugins motiną. Praskaidrinęs sau 
nuotaiką paikomis mintimis apie ateitį, pajuto, kad neberei-
kia slėpti veido knygoje. Sanširas pakėlė galvą. Priešais sė-
dintis vyras vėl žiūrėjo į jį. Šįkart Sanširas nenusuko akių. 

Vyras buvo užsiželdinęs tankius ūsus. Pailgo veido, liesas, 
truputį panašus į šintoistų šventiką. Tik tiesia nosimi primi-
nė vakarietį. Sanširas, mokslų ragavęs vaikinas, nusprendė, 
kad jo pakeleivis – mokytojas. Vyras vilkėjo raštuotu kimo-
no, po juo – tvarkingais baltais apatiniais marškiniais, mū-
vėjo tamsiai mėlynomis tabėmis7. Iš rūbų Sanširas priėjo 
prie išvados, kad mokytojauja progimnazijoje. Pagalvojus 
apie savo paties šviesią ateitį, Sanširui tas vyras atrodė kaž-
koks lyg nevertas pagarbos. Jam jau apie keturiasdešimt. 
Kažin ar jis ką daugiau pasieks. 

Vyras be perstojo rūkė. Atrodė visiškai atsipalaidavęs: 
sukryžiavęs rankas iš šnervių leido ilgas dūmų sroves. Tik 
vis vaikščiojo į tualetą ar kur. Kartais pakilęs rąžėsi. Turbūt 
jam buvo nuobodu. Gretimas keleivis ant sėdynės padėjo 
baigtą skaityti laikraštį, bet vyras nė nemanė jo pasiskolinti. 
Sanširui tai pasirodė keista ir jis užvertė Beikono knygą. 
Ketino išsitraukęs kokią kitą paskaityti iš rimtųjų, bet pa-
tingėjo. Labiau jam norėjosi pasiskolinti laikraštį. Deja, jo 
savininkas buvo nugrimzdęs į gilų miegą. Sanširas ištiesė 
ranką į laikraštį ir tyčia atsiklausė ūsočiaus: 

– Ar galima? 
Šis abejingu veidu patikino:
– Žinoma. Skaitykit.
Bet paėmęs laikraštį Sanširas nerimo. Jis nerado skaityti-

nų straipsnių. Peržvelgė laikraštį per porą minučių. Stropiai 
sulankstęs padėjo atgal ir linktelėjo vyrui, o tas, irgi linkte-
lėjęs, paklausė: 

– Ar jūs gimnazistas?
Sanširas nudžiugo galvodamas, kad bendrakeleivis ti-

kriausiai bus pastebėjęs žymę ant jo kepurės, kur būta gim-
nazijos ženkliuko. 

– Taip, – atsakė jis. 
– Tokijuje?
– Ne, Kumamote8. Ir... – Sanširas nutilo. 
Norėjo pasisakyti jau tapęs studentu, bet lyg ir nebuvo 

reikalo apie tai užsiminti, tad nutylėjo. Pašnekovas, teat-
sakęs „matai kaip“, toliau pūtė dūmus. Nė nemanė klaus-
ti, kodėl jis, gimnazistas iš Kumamoto, išsiruošė į Tokiją. 
Ko gero, jo nedomino Kumamoto gimnazistai. Čia priešais 
Sanširą miegantis keleivis tarstelėjo: „Ak šitaip.“ Bet jis 
kalbėjo ne pats su savimi, o per miegus. Ūsočius, žiūrėda-
mas į Sanširą, šyptelėjo. Ta proga Sanširas paklausė:

– O jūs kur keliaujate?
– Į Tokiją, – lėtai teatsakė tas. 
Jis jau nebepanėšėjo į progimnazijos mokytoją. Bet ka-

dangi važiuoja trečia klase, akivaizdu, kad neina kokių 
svarbių pareigų. Sanširas liovėsi jį kalbinęs. Ūsočius su-
kryžiavęs rankas retsykiais ritmingai mušė priekiniais ge-
tų9 dantimis į grindis. Greičiausiai jam buvo nuobodu. Bet 
atrodė nenusiteikęs pokalbiui.

Kai traukinys pasiekė Tojohašį, miegojęs keleivis žvitriai 
pakilo ir krapštinėdamas akis išlipo. Sanširas nustebo, kad 
jam pavyko nubusti pačiu laiku. Galvodamas, kad galbūt, 
priešingai, užsimiegojęs jis bus supainiojęs stotis, Sanši-
ras pažvelgė pro langą ir suprato, kad tikrai ne. Išlipusysis 
praėjo pro stoties vartus ir kaip niekur nieko nužingsniavo 
tolyn. Lengviau atsidusęs Sanširas atsisėdo priešais. Nūnai 
jis sėdėjo greta ūsočiaus. Tuo tarpu tas, iškišęs galvą pro 
langą, nusipirko saldžiųjų persikų.

Padėjęs vaisius tarp jųdviejų, pasiūlė ir Sanširui.
Sanširas padėkojęs suvalgė vieną. Ūsočiui jie turbūt patiko, 

nes valgė daug. Siūlė ir Sanširui. Sanširas suvalgė dar vieną. 
Valgydami persikus, jiedu įsiplepėjo lyg geri pažįstami. 

Pasak ūsočiaus, persikai – nemirtingųjų išminčių vaisiai. 
Juk jie be galo skanūs. Ir kauliukai jų tokie keisti, taip įdo-
miai skylėti. Sanširas niekad nebuvo girdėjęs tokių dalykų 
ir nusprendė, kad ūsočius tauzija niekus. 

Tuo tarpu tas prašneko apie Šikį10. Esą Šikis ypač mėgęs 
vaisius. Galėjęs jų suvalgyti galybę. Kartą sudorojęs šešio-
lika didžiulių saldintų persimonų. Ir nieko. Ūsočius esą ne-
valiotų to padaryti. Sanširas klausėsi šypsodamas. Pasidarė 
visai įdomu. Jis norėjo pasikalbėti apie Šikį, bet ūsočius 
išsišiepęs tęsė:

– Į tai, kas mums patinka, savaime tiesiasi rankos. Nie-
ko čia nepaveiksi. O kiaulės rankų neturi, tad joms tiesiasi 
knyslė. Sako, surišus kiaulę ir padėjus jai palei knyslę ska-
numynų, knyslė vis ilgėja. Tįsta tol, kol tuos gardumynus 
pasiekia. Nėra nieko įspūdingesnio už aistringą troškimą. 

Sunku buvo suprasti, ar jis kalba rimtai, ar juokauja. Tas 
kalbėjo toliau:

– Visa laimė, mes ne kiaulės. Jei mūsų nosys tįstų link to, 
ko norim, būtų tokios ilgos, kad nė į traukinį netilptume.

Sanširas prunkštelėjo. Bet pašnekovas išliko netikėtai 
santūrus:

– Tokie dalykai pavojingi. Štai žmogus vardu Leonardas 
da Vinčis kartą įšvirkštė į persiko kamieną arseniko, no-
rėdamas patikrinti, ar nuodai pateks į vaisius. Bet kažkas 
paragavo tų vaisių ir numirė. Tai ne juokas. Reikia būti at-
sargiam, – sulig tais žodžiais jis suvyniojo sudorotų persikų 
nuolupas ir kauliukus į laikraštį ir sviedė pro langą.

Sanširui nebebuvo juokinga. Išgirdęs Leonardo da Vinčio 
vardą jis krūptelėjo ir susimąstė apie vakar sutiktą moterį; 
jam pasidarė keistai nesmagu ir jis nutilo. Tačiau ūsočius 
veikiausiai to nė nepastebėjo. Jis paklausė:

– O į kur Tokijuje?
– Po teisybei, važiuoju ten pirmąsyk, tad gerai nežinau... 

Kol kas manau apsistoti kraštiečių bendrabutyje.
– Tai Kumamote jau...
– Jau baigiau gimnaziją.
– Mat kaip, – pasakė vyras, bet nei pasveikino, nei pagyrė. 
Tarsi tai būtų kasdieniškiausias dalykas, tarė:
– Vadinasi, dabar į universitetą.
Sanširui sukilo nepasitenkinimas. Jis tik trumpai tarstelėjo:
– Taip.
– O į kokį fakultetą? – ūsočius klausinėjo toliau.
– Į pirmą.
– Teisės katedra?
– Ne, humanitarinių mokslų.
– Mat kaip. 
Išgirdęs tą „mat kaip“ Sanširas kaskart pasijusdavo keis-

tai. Ko gero, tai labai didis arba itin pasipūtęs žmogus, o 
gal jis tiesiog neturi nieko bendra su universitetais ir jais 
visai nesidomi. Bet niekaip nepaaiškėja, kaip yra iš tiesų, 
tad nežinia, kaip su tokiu elgtis.

Hamamacu stotyje abu it susitarę nusipirko priešpiečių. 
Ir baigus valgyti traukinys nejudėjo. Už lango po peroną 
vaikštinėjo keletas vakariečių. Viena pora, tikriausiai su-
tuoktiniai, nepaisydami karščio laikėsi už rankų. Moteris 
visa apsivilkusi baltai, neregėto gražumo. Sanširas per vi-
są gyvenimą tebuvo matęs penkis ar šešis vakariečius. Du 
buvo Kumamoto gimnazijos mokytojai, vienas jų, deja, 
kuprotas. Pažinojo ir vieną moterį, misionierę. Jos veidas 
aštrių bruožų, lyg kokio ešerio ar lydekos. Taigi tokie puoš-
nūs užsieniečiai jam ne tik retas reginys. Jie atrodo viso-
keriopai pranašesni. Sanširas atidžiai į juos įsistebeilijo. 
Ne veltui jie tokie pasipūtę, pagalvojo. Ir dar nusprendė, 
kad jei jam tektų nukeliauti į Vakarus ir gyventi tarp tokių 
žmonių, jaustųsi apgailėtinai. Jis uoliai stengėsi pro langą 
nugirsti jų pokalbį, bet nieko nesuprato. Jų tarimas visai 
kitoks nei Kumamoto mokytojų.

Ūsočius irgi pažvelgė pro langą iš už Sanširo nugaros ir 
tarė:

– Kažin, kada pajudėsim, – o žvilgtelėjęs į nueinančią 
vakariečių porą, pridūrė: – Kokie gražūs, – ir nusižiovavo. 

Sanširas, supratęs elgęsis kaip tikras kaimietis, pasitrau-
kė nuo lango ir atsisėdo. Atsisėdo ir vyras. Ir pakartojo:

– Vakariečiai gražūs.
Sanširas, nesugalvodamas, ką sakyti, tik numykė ir šyp-

telėjo. O ūsočius staiga tėškė:
– Prasti mūsų popieriai. Tokiomis fizionomijomis, tokie 

skystablauzdžiai – tai kas, kad laimėjom karą su Rusija ir ta-
pom išsivysčiusia šalimi – vis tiek nieko doro iš to nebus. Juk 
ir mūsų namai, ir sodai ne geresni nei mūsų veidai – jūs nesa-
te lankęsis Tokijuje, tad jums nėra tekę matyti Fudžio kalno, 
tiesa? Netrukus išvysit jį pro traukinio langą. Tai žymiausias 
dalykas Japonijoje. Daugiau mes neturime kuo didžiuotis. 
Bet Fudžio kalnas dunkso nuo senų senovės, tai gamtos kū-
rinys. Ne mes jį padirbom, – ir vėl plačiai išsišiepė. 

Sanširui nė į galvą nebūtų šovę, kad po Japonijos–Rusi-
jos karo dar įmanoma sutikti tokių žmonių. Stačiai neįtikė-
tina, kad tai japonas. 

– Bet juk Japonija vis sparčiau vystysis, – paprieštaravo jis. 
Tačiau ūsočius rimtai atrėžė:
– Japonija žlugs.
Jei kas drįstų taip kalbėti Kumamote, išsyk gautų į kaulus. 

Gal net būtų suimtas už tėvynės išdavimą. Sanširas užaugo 
aplinkoje, kur nė atokiausioje smegenų kertelėje nebuvo 
įmanoma galvoti tokių dalykų. Jis pamanė, kad galbūt ūso-
čius, pasinaudodamas jo jaunyste, tyčiojasi. Tas ir toliau sė-
dėjo išsišiepęs. Bet kalbėjo kuo ramiausiai. Nesumodamas, 
kaip jį suprasti, Sanširas pasidavė ir nutilo. Vyras tęsė:

– Tokijas didesnis už Kumamotą. Japonija didesnė už To-
kiją. O... – čia jis pažiūrėjo į atidžiai klausantį Sanširą: – O 
Japonijoje nėr tiek erdvės, kaip žmogaus vaizduotėje. Tad 
nevalia aklai atsiduoti jokioms idėjoms. Jei per daug steng-
sitės Japonijos labui, nieko gero iš to nebus.

Išgirdęs tuos žodžius Sanširas pajuto išties palikęs Ku-
mamotą. Ir susivokė Kumamote buvęs tikras bailys.

Tą vakarą Sanširas atvyko į Tokiją. Per visą kelionę ūso-
čius neprisistatė vardu. Ir Sanširas nepaklausė jo vardo, bū-
damas tikras, kad Tokijuje tokių vyrų sutiks ant kiekvieno 
kampo.

Iš japonų kalbos vertė Rima Torres

7 Tabės (tabi) – kojinės su atskirtu nykščiu. 
8 Kumamotas – miestas Kiūšiū saloje. Viešbučio 
registracijos knygoje Sanširas įrašė savo namų adresą 
Fukuokos prefektūroje, bet jo gimnazija yra gretimoje, 
Kumamoto, prefektūroje. 
9 Getos (geta) – tradiciniai sandalai plokščiu mediniu padu 
su dviem paaukštinančiais „dantimis“ ir medžiaginiais 
dirželiais. 
10 Shikis Masaoka (tikr. Masaoka Noboru, 1867–1902) – 
poetas, rašytojas, lingvistas, žurnalistas, literatūros kritikas. 
Vienas svarbiausių haiku poetų. Natsumės Sōsekio 
draugas.

Sanširas
► Atkelta iš p. 1
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Nervas klajoklis
nesuprantu, kada ir kaip tai atsitiko,
kur aš buvau tuo metu,
Antarktidoje
ar savo kambaryje,
aš sapnavau
ar mačiau miražą dykumoje,
skridau lėktuvu
aplink Žemę,
ruošėmės gyventi Marse,
kelionė į Mėnulį vyko iš tikrųjų
ar svajonėj,
ką aš veikiau tuo metu,
buvau saviizoliacijoj,
gėriau kavą,
vyko eilinis stebuklas,
pasirašinėjau dokumentus,
klausiausi muzikos
ar glosčiau katiną,
galvojau apie tave,
rašiau dar vieną eilėraštį
apie branduolinį,
negaliu tiksliai pasakyti, kur tuo metu buvau
ir ką veikiau, ką valgiau,
kalbėjausi su savimi
ar su kažkuo kitu,
klojau sofą ar
kepiau blynus,
kai klajoklis nervas sugrįžo į namus,
sugrįžo per karą,
mano namuose viskas po senovei,
tačiau aš žinau, kad klajoklis nervas tai pakimba prie lubų palėpėj,
tai palenda po lova,
įsitaiso tarp dulkių
viršutiniam lango kampe tarp užuolaidų,
sūpuojasi ant voratinklių,
įlenda į lempučių tarpus,
liana, gebenė, vijoklis,
mes suradome vienas kitą,
mano namuose viskas po senovei,
jis vis labiau įsitvirtina manyje,
nervas klajoklis leidžia šaknis,
ar girdi

Romantinė komedija „Tobulas vyras“
ak, ta Alma,
ji turi tobulą vyrą su garantija,
visos jau pamilo Tomą,
tik viena Alma ne,
bet jei Alma nebūtų susisiekusi su savimi,
ji niekada nebūtų sutikusi Tomo,
kuris jos laukė amžinai,
mašinos švelnesnės nei žmonės,
vienintelis dalykas, kurio dabar gailiuosi,
kad tada tavęs neapkabinau –
kilo audra, tada tavęs neapkabinau,
per paskutinį mūsų susitikimą,
įsivaizduoji, jei būčiau buvusi mašina, 
būčiau pasielgusi tobulai, jei tu būtum Tomas,
man atleistum; jei mes būtume mašinos,
mes niekada nežudytume vieni kitų;
jei, jei tik truputį būtume
tobulesni ir protingesni už žmones, galėtume
gyventi laimingai ir ilgai,
jei būtume tokie kaip Tomas,
kuris amžinai laukia, yra geras, protingas, švelnus
ir net gali būti netobulas,
niekada neištrūksi iš savo atspindžio, Alma,
bet mes turime viltį:
Tomą, kuris gali ištrūkti

Sunku yra kalbėti
jie susižadėjo,
o paskui susituokė,
jiems gimė vaikelis,
ji daug juokėsi
ir nemiegojo,
jis buvo geras humoristas,
išleidęs dvi eilėraščių knygas,
jie pasistatė namą užmiestyje,
ji išmoko siūti ir ėmė eiti
vadovaujamas pareigas,
jie paėmė paskolą
ir išplėtė verslą,
tapo labai galingi,
jis vadovavo miesteliui,
jų dukra tapo žymia mezgėja,
kažkas verkė parkritęs po kryžiumi
tamsoje,

ALMA RIebždAITė

Saviizoliacija
karas, keturios sienos, pavasaris kaip ir pernai
kažkur toli, nepasiekiamas: už lango,
atidarau: į kambarį virpėdamas įteka oras
plona srovele, tai pavasario upė, kurios yra per maža,
sienos yra krantai, silpnumas yra grandinės,
kurių negali sutraukyti,
dabar norėčiau apkabinti medį, kurį galiu matyti,
bet jis per daug viešoje vietoje,
trokštu, kad šitoje lauko erdvėje mano kūnas galėtų būti

mažu judančiu taškeliu, o visa erdvė šviestų
kaip nukritusi žvaigždė, kurianti paralelinį pasaulį,
norėčiau, kad vienintelis atominis sprogimas būtų
šitas pavasaris,
ir kai negaliu įkvėpti, amžinai iš ekrano įkvepia
Coco Chanel ir Marina Abramović,
intriguojančiai įdomu:
ar dar liksiu vieną sezoną šiame
pasaulyje, tave primena
tiktai filmai,
skubi evakuacija iš įvykio vietos
būtų sprendimas,
apkabinsiu tave viešoje vietoje,
kai išeisiu, bet visur aplinkui
vienas ir tas pats įvykis – visi kiti įvykiai
mėnulyje pasibaigė,
matau pro langą

Absurdiškas eilėraštis apie baltąjį žmogų
šiąnakt sapnavau, kaip apšaudė mūsų namus,
kilo gaisras, mes jį užgesinome,
paskui pabėgome į mišką, bet ir ten buvome apšaudomi,
anksčiau dažnai sapnuodavau karą,
antroje sapno dalyje mus apgavo:
galėjome pasirinkti, ar saugiai sugrįžti namo lėktuvu,
ar vykti automobiliu per čiabuvių žemes,
negalėjau atsispirti norui pažinti pirmykščių žmonių kultūrą,
baltasis mus pardavė kaip verges, mes priešinomės
dvokiančiai nelaisvės amžinybei,
tapome papuasų belaisvėmis ir turėjome jiems tarnauti,
supratome, kad niekada negrįšime į namus, į mums įprastą

civilizuotą kultūrą, tai buvo siaubinga,
keista, gyvenome beveik laimingos,
užmezgėme ryšį ir niekas mūsų neišnaudojo,
slapčia svajojome apie laisvę, bet ištrūkti iš begalinių

džiunglių, kur čiabuviai orientuojasi geriau nei katės,
mums buvo be šansų, slapčia rezgiau mintį, kad per laiką

pažinsime džiungles, išmoksime gyventi 
kaip vietiniai, tada ir pabėgsime iš niekur į kultūringą

pasaulį – 
tikėjome, kad vieną dieną atklys baltasis ir mus išgelbės,
neatklydo,
atklydo, tik mes visai nebenorėjome būti išgelbėtos,
bet atrodo, kad ir jis buvo dar vienas nelaimėlis, kuris

nieko negalėjo padaryti,
tapome šiltos, patenkintos, murkiančios
ar sulaukėjome,
jau nepamenu, kaip viskas tose džiunglėse baigėsi,
pabudusi išeinu pasivaikščioti
ir atrodo, kad ne kojos neša mane, o aš tempiu kūną valios

jėgomis,
dainuoja Bobby Vintonas
„I’m so hurt“

2022 metų pavasaris
vėlus vakaras, bet miestelyje vyksta gyvenimas,
keista, ir realybėje, ir vaizduotėje įpratau jį matyti
tylų, užgesintą pandemijos,
žiūriu, alėjos, kol manęs nebuvo,
išgražėjusios,
pasipuošusios pirmais gležnais žiedais,
atsirėmusi į griūvančią Oginskių parko tvorą –
pavasaris! Miesto centre
mergaitės juokiasi, žaidžia su kamuoliu,
„jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“,
dama su šuniuku, jaunimas, porelė,
mane pagauna nerimas
kaip šiaurinis vėjas ir neša,
fotografuoju skaudančia širdimi,
godžiai geriu orą,
dar spėju kažką pagalvoti apie pabrangusį pasaulį, kai

išgirstu žmones,
kalbančius mūsų miestely
iki šiol negirdėta kalba

tai buvo nesvarbus žmogus,
kurio niekas nenorėjo matyti,
vaikščiojo apdriskęs
ir kalbėjo apie dalykus,
kurių niekas nenorėjo girdėti,
justinas mikutis
kartais verkdavo

kokia buvau naivi,
jie buvo gurmanai, 
ragaujantys meną kaip šafraną

Vinda
neužsiveda manyje mašina,
suprantu: esu
nepataisoma

Būti savimi
per karą
radau slėptuvę
savo pasaulyje
įsivaizdavus, kaip tampu artimųjų
belaisve – 
buveinė sudužo,
tą naktį žemė atsivėrė
ir prarijo mane,
baimės buvo keistos, iracionalios:
ne pandemijos, karo,
o artumo, bet dar labiau –
savęs,
nes būti savimi reiškė mirtį,
įsivaizduokite žmogų, kuris labiau
negu maro ir karo
bijo ką tik išsiritusio paukštyčio
ir laukinių gėlių,
taip atrodė mano baimės,
dėl to dar baisiau:
būti nenormaliai,
mano bunkerio skeveldros mėtosi aplinkui,
sėdžiu po mėnuliu ant aukšto kalno,
lietus šukuoja plaukus,
klykauja sidabriniai paukščiai,
kažkas išėjo pasivaikščiot ežero 
paviršiumi ant aukštakulnių,
neturiu, kur pasislėpti, karas suleido į mane
savo juodą geluonį,
gulėjau ir degiau po tuo mėnuliu, kol kažkas
atnešė puodelį vandens,
vyzdžiai sušnypštė,
juoda egoistinė baimė
užgeso

Pragaro prieangis
užplikyta kava šįryt nusišypsojo,
visada laimės
drungni žmonės,
jie visko bijo,
prie visko prisitaiko,
yra nuolankūs,
visais laikais išsaugo
prarastą gyvybę

Pasaulio pabaiga
sėdėsiu prie molberto ir piešiu,
tu juoksiesi,
kažkas gers vyną,
naudosis paslaugom,
drožinės rūpintojėlio vainiką,
norės atsikąsti šokolado,
lies mylimosios plaukus,
matuosis gėlėtą suknelę,
ars žemę,
dvi draugės šnibždėsis tarpusavyje,
moterys gamins koldūnus
kariams į frontą,
kažkam riedės ašara,
kai kris atominė bomba,
„pošol von“ sukosi galvoje,
lauke džiūvo skalbiniai,
plaikstomi balto vėjo,
pasaulis taip ir pasibaigs
švelniai
glostant vaiko galvą
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dUNYA MIKHAIL 

Dunya Mikhail (g. 1965) – nuo 1995 m. Jungtinėse 
Valstijose gyvenanti Irako asirų ir amerikiečių poetė, ra-
šanti arabiškai ir angliškai. Šie eilėraščiai – iš poezijos 
rinktinės „Karas pluša“ (The War Works Hard, 2005), 
kurią į anglų kalbą vertė Elisabeth Winslow.

Kaulų maišelis
Kokia laimė! 
Ji surado jo kaulus. 
Kaukolė irgi maišelyje,
maišelyje jos rankoje,
maišelyje kaip kituose maišeliuose 
kitose virpančiose rankose.
Jo kaulai kaip tūkstančiai kitų kaulų
masinėje kapavietėje,
jo kaukolė, ne tokia kaip kitos.
Dvi akys, arba kiaurymės,
kuriom per daug matė,
dvi ausys, 
kuriom klausė muzikos,
sekusios savo istoriją,
nosis, 
oro švaraus nepažinusi,
burna, žiojinti lyg praraja,
nepanaši į tą, ją bučiavusią
ten, tyliai,
ne šitoj vietoj,
tarškioje nuo dulkėtų kaulų ir kaukolių, 
atkapstytų podraug su klausimais:
Ką reiškia mirti tokia mirtimi
vietoje, kur tamsybė skamba tokia tyla,
ką reiškia susitikt mylimiausius štai 
šitokiom tuštymėm?
Grąžinti savo motinai
mirties proga 
saują kaulų,
kuriuos ji tau dovanojo
gimimo proga?
Iškeliauti be mirties ar gimimo liudijimų,
nes diktatorius neišrašo kvito,
kai atima tau gyvybę? 
Diktatorius taip pat turi širdį,
balioną, kuris niekad nesprogsta.
Jis turi ir kaukolę, didelę, 
ne tokią kaip kitos. 
Viena pati sprendė matematikos uždavinį, 
iš kiek milijonų padauginti mirtį,
idant būtų lygu tėvynei.
Diktatorius – didžios tragedijos režisierius. 
Ir žiūrovų jis turi,
žiūrovų, kurie ploja,
kol ima barškėti kaulai... 
kaulai maišeliuose,
pilnas maišelis pagaliau jos rankoj, 
ne taip kaip nusivylusios kaimynės, 
kuri dar nesurado savųjų.

Batsiuvys 

Įgudęs batsiuvys 
per visą gyvenimą 
kalė vinis
ir lygino odą 
įvairiausioms kojoms:
kojoms, kurios sprunka 
kojoms, kurios spardo 
kojoms, kurios spraudžias 
kojoms, kurios vejasi 
kojoms, kurios bėga 
kojoms, kurios trempia 
kojoms, kurios linksta 
kojoms, kurios šokčioja 
kojoms, kurios klumpa
kojoms, kurios nejuda 
kojoms, kurios dreba 
kojoms, kurios šoka 
kojoms, kurios sugrįžta...
Gyvenimas – tai sauja vinių
batsiuvio rankoje.

Inana*
Aš – Inana. 
O čia mano miestas.
Ir štai mūsų susitikimas,
raudoniu išnokęs.
Čia, neseniai,
kažkas prašė padėti
visai prieš pat mirtį.
Namai tebestovėjo 
su stogais, žmonėmis, 
klegesiu.
Palmės
buvo man kažką bekuždą,
bet joms nukirto galvas,
kaip tiems svetimšaliams mano šaly. 
Matau senuosius kaimynus 
per televizorių,
bėgančius nuo 
bombų, 
sirenų
ir Abu Al-Tubaro**.
Matau naujuosius kaimynus, 
bėgančius
šaligatviais – 
rytinė mankšta.
Čia aš
mąstau apie ryšį 
tarp pelės ir kompiuterio. 
Ieškau tavęs internete.
Skiriu tave
kapas po kapo,
kaukolė po kaukolės,
kaulas po kaulo.
Regiu tave
sapnuose.
Regiu senienas,
išmėtytas 
ir sudaužytas
muziejuj. 
Mano karoliai tarp jų.
Rėkiu: 
Atsitokėkit, mirusiųjų sūnūs!
Paliaukit kovoję 
dėl mano apdarų ir aukso!
Kaip išblaškote miegą 
ir išbaidote bučinių pulką, 
skriejantį tautiečiams!
Granatmedžių ir kalėjimų pridaigstėte,
raudoniu išnokusių. 
Tai jūsų skylės mano apsiauste.
Štai mūsų susitikimas...

Nekaringi pareiškimai

1 

Taip, tikrai rašiau laiške, 
kad lauksiu tavęs amžinai. 
Ne tikrąja „amžinai“ reikšme, 
tik dėl ritmo pavartojau šį žodį. 

2

Ne, jo nebuvo tarp jų.
O jų tokia daugybė!

Daugiau, nei kada esu mačius
per televizorių.
O vis dėlto jo nebuvo tarp jų.

3

Be raižinių 
ar atramų. 
Ji visąlaik ten pat,
prieš televizorių,
ši tuščia kėdė.

4

Sapnuoju stebuklingą lazdelę,
kuri mano bučinius paverčia žvaigždėmis.
Kad naktį žvelgtum į jas 
ir nė nemėgintum skaičiuoti.

5

Dėkoju kiekvienam, kurio nemyliu.
Jie neaitrina man širdies,
jie neverčia rašyti ilgų laiškų, 
jie netrikdo mano sapnų.
Aš nelaukiu jų neramiai,
neskaitau jų horoskopų žurnaluose, 
nerenku jų numerių,
apie juos negalvoju.
Aš jiems be galo dėkoju.
Jie neverčia mano gyvenimo aukštyn kojom.

6

Nupiešiau duris,
už kurių sėdėsiu,
nestygdama atidaryti, 
vos tik tu parsirasi.

Nebylusis filmas

Ten,
dangaus žaidimų aikštelėj,
dievai svaido mus it prakeiktuosius
ir netarę nė žodžio
bloškia į žemę.
Jie stebi mus, bet
negirdi.
Mes nebyliajam kine
netikusio režisieriaus.
Nenuostabu, kad dievams nusibosta,
kad išjungę mus eina miegoti 
arba pamiršta 
besiriečiančius it klaustukai
tuščiame ekrane
ar žiovulio apimtus bemaldaujant
dievų sugrįžimo
net ir be žodžių.

Vertė Andrius Patiomkinas

* Šumerų meilės, vaisingumo, gyvybės ir karo 
deivė; pirmoji rašytinėje istorijoje užfiksuota 
deivė. (Abu paaiškinimai – knygos redaktorių.) 
** Užkapotojas – žudikas maniakas 8-ojo 
deš. Bagdade. Kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo 
valdžiusio BAAS režimo parankinis.
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TEKSTAI NE TEKSTAI

ją reikia melioruoti. Žinoma, tai daryti reikia savanoriškai, 
o ne per prievartą. Ūkinės naudos nusausinus užmirkusią 
žemę, be abejo, yra. Bet jei su mano kolegomis geografais 
pakalbėtumėte, tai išgirstumėte, kad ta priverstinė melio-
racija vienareikšmiškai buvo blogas dalykas, ypač tai, kad 
tuo pačiu metu buvo naikinami kaimai ir tradicinė gyven-
sena. Dabar melioracijos sistema po truputį apleidžiama ir 
dėl to girdime nusiskundimų. Prisimintina, kad buvo meli-
oruojami ne tik laukai, bet ir miškai, kuriuose melioracijos 
sistemos dabar taip pat nelabai prižiūrimos. Kai kur bebrai 
prižiūri, atkuria tai, kas buvo iki melioracijos. Nežinau, 
kaip įvertinti. Lietuvoje melioracija yra reikalinga dėl že-
mės ūkio, bet jei mes norime natūralios gamtos, tuomet 
melioracija yra nereikalinga. Reikia balanso, kaip dabar 
madinga sakyti – tvarios plėtros. Lygiai taip kaip su Kau-
no mariomis. Prisimenu profesoriaus Česlovo Kudabos 
paskaitas, jis tyrinėjo ardomas Kauno marių pakrantes ir 
nebuvo vienareikšmiško hidroelektrinės įrengimo vertini-
mo. Žmonėms energija reikalinga ir marių jau nebenuleisi, 
jos ardo krantus, kraštovaizdis, kaimai buvo sunaikinti, o 
ir upė nebenatūraliai teka. Kita vertus – didelis vandens 
telkinys, daug žvejų, žmonės maudosi. Lygiai taip pat ir su 
Kruonio hidroelektrine, kurios dėl ekologijos gynėjų pro-
testų nepastatė iki numatytų pajėgumų. 

Buvo ir kitų projektų Lietuvoje – buvo norima užtvenkti 
Nemuną aukščiau Kauno ir užtvindyti Merkio ir Nemu-
no santaką. Gerai, kad šis projektas nebuvo įgyvendintas. 
Ūkio poreikiai ir aplinkosauga dažnai vienas su kitu nede-
ra. Apie melioraciją galima panašiai samprotauti. Žmonių 
vis mažiau ir mažiau dirba žemės ūkyje ir BVP žemės ūkis 
sudaro neženklią ir mažėjančią dalį. Gal tuomet nereikia 
mums tokio intensyvaus žemės ūkio, gal galime aplinko-
saugai daugiau palikti? Turizmui? Čia daugiau abejonių 
negu tikrumo. 

O kalbant apie aplinkosaugą, tai kolūkių laikais tikrai 
niekas apie ją negalvojo. Būdavo tiesiog statomos fer-
mos prie ežerų. Esu matęs baisių dalykų. Zarasų rajone 
gyvulininkystės ferma buvo pastatyta Saločių ežero pu-
siasalyje ir visos nuotekos tekėjo tiesiai į ežerą. Trakuose 
prie Akmenos ežero stovėjo ferma. Fermoms reikia daug 
vandens, dėl to jas statydavo prie ežerų ir negalvodavo. 
Kiekviename ūkyje kur pakliuvo (kur patogiau privažiuo-
ti) stovėdavo amoniako cisternos. O jau vėliau, 8-ajame, 
9-ajame dešimtmetyje, po truputį pradėta galvoti, kad ne 
visai gerai, kas vyksta. Buvo įkurtas nacionalinis parkas 
(anuomet LTSR, dabar – Aukštaitijos), landšaftiniai draus-
tiniai, šie vėliau tapo regioniniais ir nacionaliniais parkais. 
Tas judėjimas buvo prasidėjęs dar sovietmečiu, aišku, gal 
mažai kas kreipdavo dėmesį į aplinkosaugininkus, kurie 
dažnai buvo mokslininkai, nelabai jų klausė, bet idėjos jau 
buvo plėtojamos. Buvo ir pažangių miškininkių, kurie apie 
tai galvojo ir kalbėjo. Manau, kad tai buvo neišvengiama 
pasaulinė tendencija. Sovietmetis, kad ir koks buvo, kaž-
kokių ryšių su pasauliu turėjo. 

– Šiandien Lietuvos ūkininkai, kiek teko skaityti, nesu-
taria, kam turėtų priklausyti melioracijos sistema ir kas 
ja turėtų rūpintis, nes vis dėlto sistema išvedžiota visur ir 
viena dalis yra priklausoma nuo kitų. Jei vienas ūkininkas 
pataisys vieną sistemos dalį, tai dar nereiškia, kad ji visa 
veiks, – tokia grandinine reakcija grįsta sistema, kuri šiuo 
metu priklauso kaip ir valstybei, yra susijusi su skirtimi 

tarp kolektyvinės ir privačios nuosavybės. Kas įvyksta Lie-
tuvoje, kai praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje 
pereinama į sistemą, labai smarkiai paremtą privačia nuo-
savybe? Kadangi jūsų tyrimų sritis yra regionai ir kaimas, 
įdomu, kaip įvardintumėte požiūrį į privačią nuosavybę, 
kai pereinama iš ideologijos, paremtos, nors ir kreivai, 
šleivai, kolektyviškumo principu?

– Mes labiau tyrinėjame gyventojus. Kai prieš keliolika 
metų mėginta įkurti Daugų regioninį parką, susirinko daug 
vietinių žmonių, jie šaukė, rėkė, kad nereikia ir kad kaip 
juos varė į kolūkį, taip dabar varo į regioninį parką. Taigi, 
regioninio parko įkurti nepavyko. Šiaip bendra nuostata yra 
tokia, kad Smetonos laikais buvo ideali, graži Lietuva, nors 
buvo visko, daug visokių blogybių buvo, bet jos pasimirš-
ta. Kaimus iš tiesų skirstė į vienkiemius, o Lenkijai pri-
klausiusios teritorijos neišskirstė, todėl jei nuvažiuotume į 
Vilniaus kraštą, rastume gatvinių kaimų, kuriuose namas 
stovi prie namo. Teko girdėti, kad ne vienoje vietoje skirs-
tymo iš kaimų į vienkiemius žmonės taip pat nenorėjo. Gal 
tiesiog priprantama prie gyvenimo būdo. Kaimynas su kai-
mynu galėdavo pasišnekėti per tvorą, o dabar jį kelia per 
kilometrą vieną nuo kito. Nemažai ūkių, kurie gavo žemės 
Smetonos laikais, bankrutavo labai greitai, per dešimtmetį. 
Tačiau atsirado ir stipresnių, kurie supirko tas žemes. 

Ir jei klausimas yra apie kolektyvinį ir nekolektyvinį 
mentalitetą, tai Lietuvoje jis, be jokios abejonės, buvo ne-
kolektyvinis, palyginti su SSRS. Atsimenu, dar pas senelį, 
kuris gyveno vienkiemyje, atvažiuodavo tikrinti, ar ne per 
daug gyvulių auginama, reikėdavo juos slėpti, tikrindavo, 
ar ne per daug bulvių pasodinta ir kt. Visi lietuviai visko 
daugiau augindavo ir su buteliuku patikrą pereidavo. 

Dar vienas toks įdomus aspektas buvo susijęs su miš-
kų ūkių sistema, kuri labai skyrėsi nuo žemės ūkio. Ten 
žmonės daug daugiau žemės galėjo turėti ir savo sodybose 
likdavo gyventi, niekas jų neskubindavo, jie patys išsikel-
davo, jei norėdavo. Papročiai buvo likę smetoniniai. Jeigu 
koks mažas kaimas, o žmogus dirba girininkijoje, tai nu-
važiuoja su arkliu, išpjauna šiek tiek miško ir grįžta – ten 
viskas šiek tiek kitaip buvo. Ir dar tos senosios kaimo ben-
druomenės ilgiau išliko, žmonių bendravimas net kitoks: 
„Sesute, sesute, broliuk, broliuk...“ Kolūkiai neišvengia-
mai formavo žmonių mentalitetą, tik nespėjo iki numato-
mų sunkiai suvokiamų tikslų suformuoti, performuoti. Tuo 
reikėtų ir pasidžiaugti. O ir žmonės dirbo kolūkiuose, bet 
gyvulius vis tiek sau augino, kiekvienas po karvę turėjo. 
Apie pieną jau minėjau ir iš to buvo nemenkas uždarbis. 
Prisidurdavo ir užtekdavo vaikus į mokslus išleisti ar butą 
mieste nusipirkti. Individualizmas visada lietuviui buvo 
svarbiau. Bandyčiau spėti, kad sovietų valdžia į jį kiek pro 
pirštus žiūrėjo, nes tas „blogasis“ individualizmas gana 
nemenkai paremdavo šlubuojantį kolchozinį ūkį.

O jei kalbėtume apie sovietmečiu sukurtų melioracijos 
sistemų dabartinę priežiūrą ar atnaujinimą, tai neabejoti-
nai būtinas žemės savininkų susitarimas ir kooperacija. 
Nemanau, kad šias sistemas turėtų tvarkyti valstybė, ji gali 
prisidėti, ji gali kurti finansavimo priemones, bet rūpintis 
sau priklausančia žeme vis dėlto turi ir privalo pats savi-
ninkas ar grupė savininkų. Kalbėjome apie tai, kas būna, 
kai viskuo rūpinasi valstybė.

– Su kokiais melioracijos ir kaimo modernizacijos pa-
dariniais dabar susiduriame? Aplinkosaugą ir ekologinius 
pažeidimus, su kuriais tikriausiai iki šiol dorojamės, jau 
minėjome. 

– Buvau pamiršęs ir dabar prisiminiau dar vieną aspektą –  
miestietiškos aplinkos kūrimą kaime. Tai buvo pats blo-
giausias dalykas, kai daugiabučiai buvo statomi kaimuose. 
Būta visokių bandymų – net statyti ištisus miestelius nau-
joje vietoje. Yra toks miestelis Tyruliai, rekomenduočiau 
ten nuvažiuoti pažiūrėti, kaip miestelis atrodo dabar: da-
lis daugiabučių apleisti – langai išdaužyti, stogai kiauri. 
Kitaip ir būti negalėjo – Lietuvos kaimas miestietiškiems 
svetimkūniams negailestingas, į tai verta kreipti dėmesį ir 
dabar, būtų mano valia – užkonservuočiau šį miestelį kaip 
muziejų. Ne tik architektūrinį, galima atidengti daugiau 
sluoksnių – tiesiog atskleisti socializmo dvasią, fasadinį 
spindesį ir vidinį skurdą.

Kai žmogus apgyvendinamas kaime, bet daugiabuty-
je, tada jis neturi nieko. Jokios žemės, nieko. Iš dabarties 
žvelgiant – ši kaimo „urbanizacija“, toks miesto kėlimas į 
kaimą nepasiteisino visiškai. 

Tad galima teigti, kad sovietmečio bandymas kurti mies-
tišką aplinką kaimo teritorijose buvo itin nesėkmingas: bū-
tent šiose gyvenvietėse arba daug tokių pastatų apleisti ir 
griūva, arba juose gyvena labai menkas pajamas turintys 
žmonės, dažnai – gyvenantys iš pašalpų, turintys proble-
mų dėl alkoholio vartojimo. 

O ką turime, tai sugriautą tradicinę lietuvių gyvenseną. 
Ji gal ir taip būtų sugriuvusi, nežinau. Šiaip ar taip, urbani-
zacija vis tiek būtų įvykusi.

– Man dar įdomu, kai jūs sakote „tradicinė gyvensena“, 
„tradicinė gyvensena Lietuvos kaimuose“. Gal galėtumėte 
apibrėžti, ką turite omeny? 

– Aš turiu galvoje bendruomeninius santykius, ne tai, 
kad duoną kartu kepa ir pan., kas irgi buvo, bet bendruo-
meninius santykius tarp žmonių, kurie net ir durų nera-
kindavo. Nors, žinoma, ten visko būta. Kartais žmonės iš 
mokslininkų nori išgirsti viską labai aiškiai, apibrėžtai, bet 
abejonių yra labai daug ir mes nežinome, kas būtų, jeigu 
būtų. Kai paskaitai seną žurnalą, Smetonos laikų kronikas, 
tai ten visko būta: žmogžudysčių, miško vagysčių ir t. t. 

Sovietmetį galime vertinti kaip modernizacijos laikmetį, 
šleivos kreivos, dažnai priverstinės modernizacijos. Jei kal-
bėtume apie miestus, modernybės galėtume įžvelgti daugiau. 
Kalbant apie kaimą, ji tokia su išlygomis, pritempimais. Ži-
noma, sovietmečiu padaugėjo gyventojų, palypėjusių soci-
alinės hierarchijos laipteliais kiek aukščiau (iš valstiečių – į 
žemės ūkio specialistus ar mokytojus). Ir vis dėlto didžiąją 
dalį kaimo bendruomenės sudarė gana menkai išsilavinę ko-
lūkiečiai. Tradiciniai žmonių santykiai buvo sunaikinti, for-
mavosi kitos bendruomenės – kolūkinės. Net sovietmečiu 
būta abejonių – vienoje iš kino kronikos „Tarybų Lietuva“ 
serijų girdime tokius žodžius: „Vienodi tipiniai namai, išri-
kiuoti palei kelią kaip senovėj kareivinės. Jokios fantazijos 
suplanavime. O juk ateitis į tai pažiūrės kaip į mūsų dienų 
architektūrinį palikimą.“ Todėl kalbėti apie modernią kaimo 
bendruomenę sovietmečiu nesiverčia liežuvis, juolab kad 
tos bendruomenės subyrėjo greičiau nei kolūkiai. 

Tačiau nesinori dabartinio kaimo ir jo ateities piešti 
niūriai. Net kalbant apie melioraciją – nemažai buvusių 
melioracijos įmonių vienokia ar kitokia forma veikia ir 
dabar. Man atrodo, kad nebetoli tas laikas, kai Lietuvos 
kaimas bus panašus į skandinaviškas kaimiškas vietoves. 
Jau galime rasti pavyzdžių. Kas liko kaime, jau žino, kaip 
gyventi, ir nori ten gyventi, o kas išvažiavo, tas išvažiavo. 
Ir artinasi supratimas, kad ne tik gyventojų skaičius lemia 
gyvenamosios vietovės gyvybingumą. Kalbant apie gyve-
nimo kokybę, tai kaime tikrai galime rasti ekologiškesnę 
gyvenamąją aplinką, o mūsų kaimiškos vietovės tikrai pa-
lanki vieta gyventi, keliauti, poilsiauti.

Melioracijos istorija Lietuvoje – labiau kultūrinė nei ūkinė?

► Atkelta iš p. 3
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Apie romaną, kuris patiko

Kad norėtum romaną skaityti, reikia, 
kad jis patiktų. 

Kad bandytum ką pasakyti, turi su-
dominti ir kaip tekstas. 

Latvio Andrio Kalnozolo romanas 
„Mane vadina Kalendorium“, išleistas 
2020 metais, o dabar jau ir Lietuvoje, 
ir patiko, ir sudomino.

Netikėtas turiniu ir jo tarsi užslėptu 
daugialypiškumu. Netikėtas pasakoji-

mo struktūra, labiausiai ir lemiančia savitą romaniškumą 
jau žanro požiūriu. Laikas perteiktas savaitėmis: 52 savaitės 
ir paskutinės pradžia. Erdvė – mažas Latvijos miestelis. 
Veikėjas ir pasakotojas – Oskaras, jau suaugęs, didelis 
ir stiprus, bet, kaip pats save apibūdina, „silpnų nervų“, 
turi kažkokį sindromą ir dar kitų negalavimų. Labiausiai 
mėgsta keptas strimėlytes. Ir tos strimėlytės, apie kurias 
vis užsimenama, veikia lyg koks neišaugamo vaikiškumo 
kodas. Ir primena Latviją, jūrą. Pensininkė mama gauna 
savo vaiko neįgalumo pensiją, juo rūpinasi. Pastorius, 
vadinamas Arvydu, padovanoja Oskarui kalendorių. 
Išmoksta iš kalendoriaus visus vardus ir vardadienių da-
tas, gali jas paklaustas pasakyti. Mažai tekalba, net mano, 
kad norint, jog tave išgirstų, apskritai reikia kuo mažiau 
kalbėti. Tie, kurie kartais užkalbina, vadina Kalendorium, 
nežino, kad jis yra Oskaras. „Jiems tai nesvarbu.“ Bet Os-
karui „svarbu“ yra ir žodis, kurį reikia apmąstyti pirmiau-
sia. Nuo „Svarbu“ knyga ir prasideda. Svarbu, kad šviečia 
saulė ir reikia ją pamatyti, svarbu, kad yra mergaitė, kurią, 
kaip pats galvoja, yra pamilęs. Bet nereikia ko nors apie ją 
žinoti. O jos vardą išgirsti apskritai būtų baisu. Ir kai tas 
baisumas priartėja, Oskarą vėl ištinka lyg ir nutolusi krizė, 
laimė, trumpam. 

Šiam jaunam, stipriam, bet „silpnų nervų“ žmogui rūpi 
ir dalykai, kurie šiaip lyg ir neturėtų rūpėti – kad ir tai, kas 
yra tikra, kas tiesa. „Datos yra tikros, ir žmonių vardai yra 
tiesa. Dėl to aš galiu būti ramus. Visa kita su klaustuku“ 
(p. 183). To, kas su klaustuku, žinia, daugiau. Kiekvienas 
žmogus juk su klaustuku. Kas gali pagalvoti, kad senoji 
Janina, išgerianti, visą daržą apsisodinanti aguročiais, da-
ro tai savo mylimo žmogaus atminimui, nes aguročiai iš 
vienos jo kišenėje rastos sėklelės. Puiki labdaringa sriu-
ba iš tų aguročių, sugalvota Oskaro: juk kiekvienas alka-
nas turi teisę į karštos sriubos lėkštę. Turi būti kažkokia 
tvarka, apsauganti alkanus. Nuo grandinės nors kartais 
paleidžianti šunį. Turi būti kažkokia išeitis seniems, vie-
nišiems. „Jei esi senas ir vienišas, paskambink, ir mes ką 
nors sugalvosim“, – tokį skelbimą tiems, kuriems nuo 70 
iki 100, parašo Oskaras. Ir randa atsiliepiančių. Turi būti 
veiksmų, atgaivinančių dvasią, leidžiančių pajusti tarpu-
savio bendrumą. Kas žmoniškumas nelengvoje žmonių 
kasdienybėje, jei ne ryšiai, pasisakymai ir išklausymai, jei 
ne labdaringa sriuba, jei jau būtina. Bet kažkas ir daugiau. 
Kodėl ne teatras, kuriamas iš tų pačių žodžių, kurie kažkuo 
svarbūs, tose pačiose apleistose erdvėse, kur kažkada buvo 
gyvas gyvenimas (senoji ligoninė su operacine, bankruta-
vęs baldų fabrikas). 

Lyg ir kasdienė, kalendorinė romano kompozicija, ką 
Oskarui pasiseka užrašyti (yra baigęs devynias specialios 
mokyklos klases), papasakoti, kas kaip nors vyko. Dienos 
siužete dažnai dalyvauja mama: „Mes valgom pusryčius, 
ir ji kalba apie šį bei tą, bet aš mažai ką galiu suprasti. Ma-
no protas kažkur nuplaukia. Bet net ir taip gana malonu. 
Ir nors vaikščiojau visą naktį, vėl išeinu į lauką. Ir mane 
taip trikdo žmonių judėjimas, kad imu galvoti – vaikščioti 
man reikėtų tik naktį, o dieną miegoti“ (p. 55). Mama 
kartą paklausia, kas yra ta mergina, apie kurią Oskaras vis 
galvojąs. „Ir šį kartą aš pasakiau, kas ji yra. Ji yra šviesa –  

pasakiau ir paskui jau nieko nebesakiau“ (p. 90). Atsako 
kaip poetas, poezija prieinama visiems, Oskaro pasakymo 
mentalinį tikrumą išsaugo sintaksė; laiku sustoti, kad tai, 
kas tarsi pasisako, neišnyktų. 

Oskaras tikriausiai yra policijos akiratyje. Pavargęs 
užmiega ant suoliuko, policininkai pažadina. „Galbūt 
jie pamanė, kad aš girtas. Bet aš geriu labai jau retai“  
(p. 55). Tenka bėgti, slėptis. Oskaras bijo „klinikos“. Yra ten 
buvęs dar berniukas, ir gali būti, kad gydymas, grėsminga 
aplinka sveikatą yra pabloginusi. Fiksuota klinikos baimė. 
„Silpnų nervų“ žmonės, ypač vaikai, ne visada turi būti 
gydomi griežtos priežiūros klinikose. Iškilus spektaklio 
idėjai, bet nepasisekus pjesei, nes ji niekam nepatiko, Os-
karas supranta, kad turi savo „aktoriams“ papasakoti apie 
save. Kad atsirastų ryšys: „Tai rytoj aš jiems pasakysiu, 
kodėl mažai kalbu“ (p. 265). Papasakoja apie kliniką: „Aš 
buvau didelis kūningas paauglys be prasmės ir pritaiky-
mo. Man buvo galima tik įdurti sistemą, maitinti kopūstais 
(kasdien įvairiais pavidalais) ir daugybe tablečių, kurių 
prasmės man niekas nepasakė. Ten niekas neturi prasmės 
nei reikšmės“ (p. 270). Romano siužetas – to paauglio, jau 
jauno vyro, bandymas surasti savo galimybes gyventi, pri-
imti kitų pagalbą ir padėti kitiems. 

Ribų problema svarbi ir užrašomo pasakojimo stilistiko-
je. Devynios pagalbinės mokyklos klasės „silpnų nervų“ 
žmogui nesuteikia didelių stiliaus pasirinkimų. Vargu ar 
jo žodyne yra ir „prasmė“ ar „reikšmė“. Bet žmogaus pa-
saulis romane turi išlaikyti savo tūrį, sudėtingumą, proble-
miškumą. Tad naudojama dvigubo pasakojimo technika. 
Veikiančio ir pasakojančio asmens ir rašytojo, rašančio 
apie veikiantį ir taip pat rašantį, mąstymo, suvokimo, kal-
bos galimybių sampyna. Tokia kalbinių galimybių sampy-
na nėra nauja, ne sykį literatūroje išbandyta. Kalnozolas 
šią techniką naudoja savitai ir subtiliai. Tai reiškia, kad 
tiksliai žaidžia kalba, jos paviršiais. Silpnos (pažeistos) 
psichikos žmogus negalėtų reflektuoti savo kažkur nuplau-
kiančio proto, bet kito pasakotojo kalbinė parama yra vos 
pastebima. Kaip ir žaidimo, netgi internetinio. „Agario“ –  
žaidimas burbulais – lyg leidžia virtualiai susitikti ir su 
mergina, kuri Oskarui labai patinka. Žaisti simboliais len-
gviau nei kalbėtis. 

Subtilūs dviejų pasakotojų balsų susiėjimai lemia gra-
žias, dėmesį pritraukiančias pasakymo formas, lyg kokias 
reziumė. Bent keli pavyzdžiai: „Ir tada aš galvoju, kad yra 
išorinė tiesa ir vidinė tiesa. Ir vidinė tiesa yra visada, o 
išorinė tiesa vis pasidaro buvusi. Ir jei aš dabar klystu, tai 
galų gale – tai yra tiesa. Ar ne?“ (p. 32); „Taip jau yra, visi 
man artimi žmonės kartkarčiais suserga. Tik aš nesergu. 
Nes sergu visą laiką“ (p. 182); „Dabar reikia galvoti tik 
geras mintis ir negalvoti blogų minčių. Ir miegoti reikia 
eiti, kai būsiu užšovęs velkę“ (p. 174). 

Pasitelkiamos knygos, atsargiai įtraukiamos į Oskaro 
suvokimą. Pamatęs spektaklį, suvokęs teatro džiaugsmą, 
Oskaras skaito seno, jau mirusio režisieriaus knygą. Ir 
įsidėmi mintį, kad režisierius į pirmąją repeticiją aktorius 
turi kviesti pats, o ne koks asistentas ar asistentė. Taip ir 
daro, prisiėmęs režisieriaus funkciją. Su Otto, žmogum 
iš mokslo erdvės, suveda mokslinė knyga, kurią Oskaras 
bando paskaityti. Ir susirūpina, kaip tas Otto pragyvena, 
juk mokslininkai mažai teuždirba, jam reiktų padėti. Ti-
kriausiai girdėjo iš televizoriaus, svarbaus pokalbininko. 
Susiranda adresą ir parašo jam laišką. 

Gal sąmonė turi būti kiek pažeista, kad ją dengiantis kas-
dienių ir pragmatinių reikalų luobas lyg įlūžtų, prasivertų 
kitų ir kitiems rūpesčiams? Dideliems ir visai mažiems – 
pavyzdžiui, kam vardui Otto dvi t... Iš paviršiaus papras-
tame, gal ir primityviame savaičių ir vardų kalendoriuje, 
rašomame Oskaro, vis prasiveria koks plyšelis, išvedantis 
lyg į kitą erdvę. Pasirodo neįgalaus žmogaus valia (jei ir 
prilaikoma kalbinės kito pasakotojo valios), pasiryžimas 
kažką padaryti, nuveikti, jei ir ne itin prasmingo, pra-
gmatiškai žvelgiant: tarkim, žingsnis po žingsnio tvarkyti 
senosios, jau niekam nebereikalingos ligoninės patalpas. 

Galiausiai lyg peržengiamas koks slenkstis ir pasirodo 
toks įrašas: „Aš negersiu. Taip esu nusprendęs. Nebenoriu 
to daryti. Man reikia būti blaivia galva, nes turiu ateities 
planų. Ir tie yra dideli. Apie smulkmenas nebegalvosiu. 
Toks aš esu savo gimtadienio išvakarėse senosios ligoni-
nės operacijų salėje. Naujasis Oskaras pasiruošęs ateiti į 
pasaulį“ (p. 236). Gal ir palengvinta. Gal ir padidinta. Bet 
jei kalbėtume ne apie Oskarą. Kai taip parašo, Oskaras jau 
yra daug nuėjęs, jis jau daug daugiau kalba ir kalbasi. Kal-
ba yra svarbiausias takas į tikrovę. Kuo daugiau kalbos, 
tuo daugiau ir tikrovės, ir takų į ją. Oskaras jau gali sustoti 
ir prie abstraktaus žodžio „atėjimas“, jį apmąstyti, susieti 
su gimimu ir savo gimimo diena. „Pavyzdžiui, kovo 20 
pas mane ateis mano naujas pasaulis, jei taip galima pa-
sakyti apie labai senus žmones. Labai tikiuosi, kad ir Otto 
atvyks“ (p. 234). 

Otto sunkiai serga, begali kalbėti tik svirplio balsu. Lyg 
Oskaras būtų nujautęs jo tykantį pavojų, laiku pasišaukęs 
jį į savo „naują pasaulį“, susidarantį iš labai senų, neįgalių, 
nuo ko nors priklausomų. Tad gilusis Andrio Kalnozolo 
romano klodas gali būti suvoktas kaip galimybė žmogaus 
pasauliui atsinaujinti iš paskutinių resursų, iš to, kas jau 
tarsi išstumta anapus ribų – „silpnų nervų“, labai seni, 
vieniši, ligoti, bankrutavę, kalėję, piktnaudžiaujantys al-
koholiu, patyrę dvasinių traumų, nebetekę savo idėjų arba 
jomis nusivylę, kaip senas komunistas Leo, Kalendoriaus 
vadinamas Leninu, nebetikįs komunizmu, nes jau „pri-
klausomas nuo medikamentų“, estas Kallė, buvęs didelio 
dienraščio redaktorius. Oskaras pirmiausia tą kompaniją ir 
susikviečia į savo gimimo dieną senojoje, nebeveikiančio-
je ligoninėje, operacinėje. Atliekami žmonės, atliekamos 
vietos, daiktai. Susitikimo aprašymas stilingas, su vos jun-
tama šypsena: „Susipažįstam vieni su kitais. Visi išgeria. 
Skamba „ABBA“. Aš kartkarčiais pašoku ir valgau stri-
mėlytes. Birutėlė su Ruoze kampe čiauška. Leninas nenori 
šokti su Maiga. Kallė su visa medine koja vaikšto šokių 
grindimis ir su svečiais apsikeičia po žodį. Visi po truputį 
išlaisvėja. Aš manau, kad mes įdomiai praleisim naktį“ (p. 
238). Kompanija sudaryta, ryšiai sumegzti. „Kompanija“ 
susitelktus žmones vadina ir Oskaras, tad vargu ar gražia-
me, stilingame vertime tinkamai vartojama ir „Gauja“, lie-
tuvių kalboje neigiamo ar bent ironiško atspalvio.

Oskaro surinkti žmonės ima justi vienas kitą, juos traukia 
kalbėti ir kalbėtis. Oskaras jaučia, kad dar niekada nebuvo 
iš karto pasakęs tiek daug žodžių. Teatro, spektaklio idėja 
atsiranda lyg savaime, gal iš tiesų teatras yra gyvenimui ar-
timiausia meno forma. Kūryba – tai, ko žmonės negali iš-
vengti. Vienintelis būdas atnaujinti ir senkančius dvasinius 
resursus, džiūstančias dvasios upes. Ir kodėl ne: rekvizitų 
(arba atliekamų, tad liūdnų daiktų) pilna. Žodžiai užrašy-
ti. „Aktoriai pasiruošę repetuoti. „Liūdesio technika“ yra 
spektaklis apie liūdesį, kuris mus ištinka, kai džiaugsmas 
pasirodo esantis tiesiog tuščia technika. Šypsenos dantys“ 
(p. 272). Tai jau apie dabartį. Apie žmones, pavargusius 
dėl pastangų džiaugtis. Apie šypseną ne iš širdies, o tik iš 
dantų. Galbūt ir iš romano autoriaus, aktoriaus ir režisie-
riaus, patirties. Kai bliūkšta visos meno „technikos“, lieka 
tik kalba. Pati sunkiausia technika. 

Spektaklis pasiseka. Susirenka žmonių. Gali būti svar-
bus ir tarptautiniu mastu, – pamano buvęs žymaus dien-
raščio redaktorius. Bet Oskarui tai brangiai kainuoja. „Po 
vakarykščio man vėl gresia klinika“ (p. 276). 

Premjera yra ir romano kulminacija. Jau į pabaigą, nes 
tikrai sunku būtų iš to aukšto taško tinkamai grįžti į siuže-
tą. Jo vagą pakeičia motinos mirtis. Romaną tenka baigti 
poetiškai, alegoriškai, Oskarą išsiunčiant anapus jam už-
brėžto ir paties apsibrėžto pasaulio, ėjimui įduodant krikš-
čioniškąjį paramstį – tikėjimą, viltį ir meilę. 
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Oi jūs knygos, knygos

Tikėjausi daugiau autoriaus pozicijos. Nors 
gal ir gerai, kad pagaliau publikuoti pačios 
Onos Šimaitės užrašai, laiškai, egodoku-
mentai. Jos pačios balsas temperamentingas, 
emocingas, net kategoriškas. Nuotraukose –  
simpatiška geraširdė moteris su kasa per gal-

vą. Jos nupasakoti geto laikų gyvenimo fragmentai beveik 
visada dramatiški, liudijantys žmoniškumo triumfą bar-
barybės akivaizdoje. Epistolinė ir sakytinė komunikacija 
su holokaustą išgyvenusiais žmonėmis – viso gyvenimo 
dialogas, draugystės ryšiai, rūpestis.

Grožinė Vaivos Grainytės disertacija: in-
telektuali, bet ar tikrai nebanali? Viskas kaip 
pridera postmoderniai knygai – šaltiniai, ci-
tatos, išnašos, nuorodos. Siužetas nušautas ir 
pagarbiai palaidotas. Idėjiniu požiūriu rezo-
nuoja Gabijos Grušaitės „Stasiui Šaltokai“ –  

ironizuojamas tūkstantmečio kartai būdingas gyvūnų 
gelbėjimas, liguistas rūpinimasis beglobiu kačiuku, nors 
aplinkui daug beglobių žmonių. Be reikalo ištraukiama ir 
nuvalkiota įkyrių vaisingumo skatinimo tradicijų tema; 
neapykanta supermamytėms nelabai kuo skiriasi nuo ne-
apykantos LGBT, tik engiama neva dominuojanti žmonių 
grupė (ir vis dėlto kliūva išskirtinai moterims, ne vyrams). 
Nieko, milenialsai neleis jai uždominuoti.

Daugmaž klasikinis pasakojimas, ir jis 
įtraukia. Juo pasitiki, kaip gerai išmanoma 
prozos tradicija. Paantraštė – „Keturios is-
torijos“. Dvi į kalną (įdomu), dvi nuo kalno 
(nebe taip įdomu). Vaizdinga kalba ir filolo-
go suoprotis apie kompoziciją. Performansų 

seminaras, į kurį susirenka šūdmalos profesijų atstovai iš 
įvairių Europos kraštų, aprašomas taip: „Prieš atvykdami 
mes turėjome atlikti namų darbus – sugalvoti savo numerį 
pagal bendrą temą „Re-flections“. Kaip aiškino anotacija, 
ši tema „jungia lankstumą, taigi judesį, ir jo atspindį, taigi 
apmąstymą, jungia, bet jo nesutapatina, palikdama erdvės 
spontaniškam skirtybės generavimui“ (p. 47). Kartais gry-
nai tokių neva filosofijos tekstų ar recenzijų žmonės man 
atsiunčia į laikraštį.

Prieš bene 12–15 metų labai mėgau Fel-
lini: peržiūrėjau visus jo filmus. Neįprastas 
religingumo ir šventvagystės mišinys atrodė 
magiškas ir artimas. Knyga nuvylė, režisieriai 
nėra rašytojai. Nėra jie ir dailininkai (nors pro 
forma yra). Gal ir miela pasiskaityti, kaip var-

gina infotriukšmas (p. 40) arba atsiribojimą nuo autofikci-
jos (p. 45), bet nusivylimo priežastimi veikiausiai tapo ne 
pati knyga, o mano susidomėjimas jau kitu kinu. Milanas 
Kundera vadinamas geriausiu Europos rašytoju (p. 185), 
vadinasi, jis rašo ir įžangą knygai. Ne itin skanu. 

Įdėta nemažai darbo, bet Baltušio pastišo ne-
radau. Nebent parodijuojamas smulkus kasdie-
nybės ir buities detalių aprašinėjimas (labiau 
būdingas Baltušio dienoraščiams, ne „Sakmei“). 
Man pasirodė svarbus kapitalistinės formacijos 
vaizdavimas, vartojimas, nemokėjimas „gu-

driai suktis“, verslumo stoka. Humanitaro padėtis, socialinis 
pjūvis. Kaip ir dera postmodernistinei literatūrai, gausu co-
py–paste iš laikraščių: susirgusiųjų kovidu maršrutai bepras-
miai, bet liaudies komentarai juokingi (pvz., apie Arminą 
Lydeką: atskleistas luominis konfliktas). Intarpai apie Dzer-
žinskį turėtų rodyti nesavanaudišką humanitaro interesą, 
bet jis neatskleistas. Pandemijos valdymas romane komiš-
kas, žvelgiant jau iš perspektyvos. Tiksliau, Šapoka parodo 
juokingais rakursais. Ligoninėje vienas kito išsigandę ko-
sėjantys vyriškiai, iš kurių vienas net iššoka pro langą, –  
vykęs komizmas, kaip ir epizodas apie Šičko metodą. Nuo 
pat pirmųjų puslapių kankina slengo problema: irgi vartoju 
tam tikrą dalį gariūnmečio leksikos (kuklesnę negu protago-
nistas), bet karo kontekste skaityti tą leksiką nelengva.

Pavargau nuo cinizmo literatūroje, nors ma-
ne, skirtingai negu hipsterius, kai kurie pasažai 
retkarčiais dar prajuokina. Pvz.: „[…] aš ne-
kenčiau ir Paryžiaus, šis miestas, apkrėstas už 
aplinką atsakomybę jaučiančių buržua, man kė-
lė pasibjaurėjimą, aš pats gal ir buvau buržua, 
bet nejaučiau atsakomybės už aplinką, vairavau 

keturių varomųjų ratų dyzelinį visureigį – gal nieko doro 
gyvenime ir nenuveikiau, bet bent jau prisidėjau prie plane-
tos naikinimo […]“ (p. 42). Bet mizoginija tai užkala juodai. 
Jeigu kokia nors autorė taip atsainiai rašytų apie vyrų lytiš-
kumą, būtų akimoju visuotinai pasmerkta kaip nužmogėjusi 
ir pan. Išvargus daugiau nei pusę, skaityti lengviau: įstabiai 
aprašyta akistata su vokiečiu pedofilu ir geriausio draugo 
Emeriko, dar didesnio lūzerio, koučinimas.

Suprantama, kodėl populiaru ir verčiama: 
veikia kaip beletrizuota biografija. Vykusiai 
aprašyti kankinimai, kurie ir kaip faktologija 
sukrečia. Dar įdomu tapybos kūrinių rinkinys 
ir Kunstkameros objektai: panašiu principu 
Undinė Radzevičiūtė kūrė „Gėrio ir blogio 
biblioteką“ (esu beveik tikra, kad jos viena 

kitos neskaito). Bet romanas apie imperatorę, aplink ją 
viskas ir sukasi. Nuostabiai sukomponuota pabaiga: auka 
taip prisiriša prie kankintojo, kad nebegali gyventi be jo. 
Alkoholizmo reiškiniai vaizduojami tiksliai it gamtos kū-
nai mažųjų olandų drobėse. Tik imperatorės sąmonė, man 
rodos, vis vien kiek per aukšta – tiek geriant, moterų de-
gradacija vyksta ūmiau. 

Nors aprašoma istorija vyksta šiais lai-
kais, siužete beveik neegzistuoja mobilieji 
telefonai ir kompiuteriai. Aišku, tai labai ge-
rai, nes susitelkiama į veikėjų emocijas, tik 
klausimas, kiek jos aktualios vaikams, kurie 
daugumą savo emocinių klausimų sprendžia 
virtualybėje. Pasakojimas realistinis, šiltas, 

apie šeimą: matosi, kad autorė iš tikrųjų išmano jodinėjimą 
ir žirgų priežiūrą. Jaukios Tanios Rex iliustracijos primena 
vaikystėje trokštas, bet neturėtas knygeles iš VFR. 

Erzino šriftas, bet skaityti pradėjau nuo „Žal-
girių“ – įdomu, mėgstu skaitinius apie lesbie-
tes, mintyse atpažįstu dokumentiką. „Kraujo 
broliai“ (tiksliau, „Raudoni batraiščiai“ – tokiu 
pavadinimu buvo pastatyta) turėjo gerai atro-
dyti scenoje, bet nagrinėjamų problemų tankiu 
vis dėlto persūdyta: nacizmas ir homofobija, 

brolžudystė ir antisemitizmas – įmanoma suvirškinti, bet 
tada daug kas nuslysta paviršiumi. „Honey, Moon!“ libretą 
nustelbia 2015 m. performansas, o „NT drama“ – užkalanti 
tema, bet parašyta žmoniškai, įmanoma statyti teatre. 

Skaitydama mąsčiau, kodėl Pasolini, viešai 
prisistatydavęs kaip antiklerikalas, visgi rašė 
Mergelei Marijai skirtus eilėraščius-litanijas. 
Netgi suvulgarinau klausimą: kodėl gėjai tiek 
daug dėmesio skiria moters (motinos, sesers, 
Mergelės Marijos ir pan.) grožio ir seksualu-
mo garbinimui. Radau ir sovietiją išjuokiantį 

tekstą, kuriame minimas Kremlius ir Brežnevas: aktualus, 
bet nepasakyčiau, kad tai poezija.

Turėjau keistų lūkesčių – kad Mirtis taps 
žmogiškai prijaukinta, kentės ar pan. Ne, toks 
gyvenimas. Visgi labai patiko, kad ji apvilkta 
jaukia, languota tarsi Salomėjos suknele. Kau-
kolė pailga, nelabai žmogiška, labiau primena 
kiaušingalvius iš Leonardo Coheno vaizdo klipo 

„In My Secret Life“. Arba inkus – jie surišdavo kūdikiams 
galvas taip, kad kaukolė deformuotųsi į pailgą. Ką reiškia 
tulpė? Nonsensą, tekste ji net neminima.

Pradėjusi skaityti, buvau priversta prota-
gonistei mintyse suteikti nedidelį sutrikimą 
ir per tą prizmę aiškinti sau jos motyvus. 
(Suprantu, tai nemandagu, neetiška ir pan., 
bet juk nesu specialistė, neviešinu tos įsivaiz-
duojamos diagnozės, nors gyvename laikais, 
kai daugelis patys jomis mosikuoja, kad tik 

suvoktume juos asmenybės tipų klasifikacijoje.) Kiti vei-
kėjai vaizduojami juokingai, bet kai įsidiegiau tas „sutri-
kimo“ recepcijos taisykles, psichologiją palikau ramybėje: 
mačiau tik „literaturščiną“ su estetinėmis intelektualinėmis 
detalėmis. Romanas apie romano rašymą ir klausimo „Kas 
aš esu?“ narstymas – genetinis testas į šį klausimą neatsako, 
bet gali tapti įdomiu savęs perkonstravimo žaidimu. Tiks-
liau, ne savęs, o fantazijos ir struktūros savo galvoje. Kodėl 
autorė nėra gavusi Nacionalinės premijos? Nežinau.

Kai skaičiau, Seime kaip tik kalbą sakė Zi-
ta Šličytė – kaip iš akies lupta romano Teta 
Lidija (romane ji vis dėlto dviprasmiška vei-
kėja: kaip, manau, būna ir gyvenime). Skai-
čiau kaip įtraukiančią istoriją – ar tik nebus 
čia populiariosios literatūros požymis. Tęsi-
nys vertas „Tarnaitės pasakojimo“, bet Olga 

Tokarczuk kartais rašo sudėtingiau. 

Drąsi knyga, kurioje kalbama ir apie pri-
klausomybę nuo alkoholio, sveikimą, ir apie 
kopriklausomybę šeimoje. Geros metaforos: 
troleibusai kaip miesto upė, upė kaip kasetės 
juostelė, upė kaip paauglė; buto raktas kaip 
smuiko raktas. Kitos temos iš autorės kas-
dienybės – maršrutizatorių pardavinėjimas, 

skambučiai į Afriką, darbas knygyne, psichologinės kon-
sultacijos, įsimylėjimai. Skaitydama galvojau, kaip AA, 
kurie minimi ir knygoje, veikia kūrybą (ir mano pačios). 
Man regis, neigiamai – žmogus nevalingai imi kalbėti 
daug atsargiau, aptakiau, švelniau ir saldžiau, kad tik neį-
skaudintum kitų. Visos bendruomenės anksčiau ar vėliau 
ima tave savintis ir... suvalgo.

Valentino Sventicko anotacija senamadiš-
ka, bet tiksli: pamini, kad autoriui buvo ne-
svetima Valdemaro Kukulo draugija. Tikrai 
esama estetinės bendrystės. Įvaizdžiai įprasti, 
gamtiniai, būdingi ne vien Kukulo, bet ir Jono 
Strielkūno kartai (itin dažnai minimas vėjas): 
eiliavimas kartais sąmoningai negrabus. Spė-

ju, knyga apie meilę, nors subjektas viename eilėraštyje iš-
pažįsta, kad nieko nemyli. Nepatikėjom, pernelyg lyrinės 
intonacijos ir per daug užuominų į „tu“. 

Retkarčiais turiu vilties, kad kuris nors al-
manachą ėmęsis sudarinėti jaunesnis poetas 
sumaištaus ir paskambins tik savo bendraam-
žiams (ar sugeneruos visus pagal dar kokį nors 
požymį). Na ne, šiemet autoritetams nusilenkta 
giliu tūpsniu – sudarytojo žodyje net per daug 
nuolankumo ir nuoširdžios pastangos aprėpti 

visą poetinę metų panoramą. Vis vien jaudina, imu almana-
chą tarsi kokius „Žmones“ į rankas, vartau, godžiai skaitau –  
kažko, matyt, tikiuosi. Man jis iš tikrųjų reiškia žmones. 
Norisi pajusti, kas naujo, kas ką rašo, kur krypsta. Maloniai 
nustebino Lauros Kromalcaitės eilėraščiai; Gretos Ambra-
zaitės gal irgi būtų nustebinę, bet pasidubliavo su publikacija 
„Litmenyje“. Kai kurie kitų autorių eilėraščiai girdėti iš skai-
tymų, o užsienio svečiai festivalio metu virsta kūnu. Dainius 
Gintalas rašo poeziją paaugliams! Vadinasi, ne veltui kažkada 
aptarėm tokio žanro galimybę. Plokštelės, jau maniau, nesi-
klausysiu, bet klausiausi ir nusprendžiau, jog ji irgi vaikams –  
tiesiog užleisti namuose, kad susipažintų su žanru. 
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Protingavimai (26)
●
– Vis dar rašai savo paistalus.
– Ne paistalus, o protingavimus.
– Tai sinonimai. 
●
Paišau paveikslą ir užmirštu, kad gyvenimas yra kančia.
Gal ir žiūrintis į mano paveikslą užmiršta.
●
Viso gyvenimo draugą Kastytį vertinu labiau už Milo 

Venerą. 
●
Nėra skausmo, jeigu žmogus jo nejaučia. Bet skausmo 

priežastis yra. Aš vėl apie tą patį. Menas kaip skausmas. 
Nėra meno, jeigu nėra to, kuris jį jaučia. Bet meno kūriny-
je meno priežastis yra ir be jaučiančiojo.

●
Akys mato paveikslą, bet nemato meno. Akys mato 

obuolį, krentantį žemyn, bet nemato žemės traukos. 
●
Vargšė dailė. Tylus, kuklus, neprimetantis savęs, todėl 

dažniausiai nematomas menas.
– Garsas žmogų veikia daug labiau negu spalva, – tariau aš. 
– Tu neteisus, Mikalojau. Garsas ir spalva vienodai vei-

kia žmogų. Raudona spalva sukelia nerimą. Fortissimo. 
Žalia – ramybę. Andante. 

Nusprendžiau patikrinti. Patiesiau ant stalo raudoną stal-
tiesę ir įjungiau radiją – šis skleidė vos girdimą zirzimą. 

Atėjo žmonės ir sakė: 
– Iš kur tas bjaurus zirzimas? Neįmanoma susikaupti!
Nė vienas iš jų neatkreipė dėmesio į raudoną staltiesę. 

Nesukėlė ji nerimo. 
●
Nutapiau „rėkiantį“ 75 × 60 cm paveikslą ir pastačiau 

ant sofos atlošo. Susirinko žmonės. Nė vienas iš jų nepa-
stebėjo mano paveikslo. Kitą kartą ant atlošo padėjau sau-
so raudonojo vyno butelį. Atėjusieji pamatė vyno butelį ir 
krykštė iš džiaugsmo. O man širdį skaudėjo.

●
Muzika padaryta iš garsų. Garsas yra oro banga. Nėra 

oro – nėra muzikos. Šviesa yra begalinės tuščios erdvės 
banga. Jai užtenka tik savęs, kad būtų. Tuščia erdve ji 
sklinda be galo. Atspindėta šviesa – paveikslo vaizdas – 
taip pat. Dailė – aukštesnės rūšies menas už muziką. Nu-
sišneki, Mikalojau. Šūdo vaizdas taip pat sklinda tuščia 
erdve be galo.

●
Mokslininkas iš to, kas yra, padaro daiktą, naudingą kū-

nui. Menininkas – sielai. 
●
Intelektualus žmogus pirmas padarė ratą. Jeigu jis ra-

to nebūtų padaręs, ratą tikrai padarytų kitas intelektualus 
žmogus. Jeigu Leonardas nebūtų nutapęs Monos Lizos, 
joks kitas žmogus nebūtų jos nutapęs. 

●
Menas yra tai, kas pavadinta menu. Susitarimo reikalas.
Daugumai žmonių tikriausia taip, bet menininkams – 

ne.
●
– Būkit geri, pasakykit, kad aš esu genialus menininkas. 

Aš jums už tai duosiu pinigų.
●
Labai iškalbingi, bet nelabai protingi žmonės yra pavo-

jingi kultūrai.
●
Kodėl Dievas ne feministas? Kodėl vyrai negimdo vai-

kų gimdymo kančiose? Kodėl jie nepeni vaikų tėvo pienu, 
nors spenelius turi? Kur teisybė? 

– Mikalojau, moterys valdo tave ir visą pasaulį. Štai kur 
teisybė. 

●
Labai svarbiu meno kūrinio vertinimo kriterijumi dabar 

tapo tai, kas yra tarp kūrėjo kojų. 
●
Pramonė – tai daiktų gamyba pardavimui. 
Menas tapo savarankiška pramonės šaka. Taip buvo pa-

sakyta dokumentiniame seriale „Nuostabios mintys“ apie 
meno kūrėją Michaelą Kraigą-Martiną.

●
Ant vienodų galvų skirtingos šukuosenos. Ant skirtingų 

galvų tokios pačios šukuosenos.

●
Patologija įdomi žmonėms. Reikia užsiauginti ausį ant 

nugaros ir suteikti tam gilią filosofinę prasmę. Menininkas 
iš savo kūno daro meno kūrinį. 

●
– Žmonės mato kažkokius daiktus, – sako šikšnosparnis, –  

jie bepročiai. Jokių daiktų nėra, nes aš jų nematau. 
Gal šikšnosparnis teisus.
●
Daikto vaizdą laikyti daiktu yra stabmeldystė.
Vaizdas yra tai, ką akys mato, bet ne tai, kas yra.
●
Genialios mintys sklando erdvėje. Garbė tam, kas pirmas 

jas nustveria už uodegos. Jau Parmenidas pasakė – mąs-
tau, vadinasi, esu, tabula rasa, mano galva, yra Aristotelio 
terminas, o Renesanso laikais buvo pasakyta, kad žmogus 
yra tuščias pergamento lapas, į kurį pasaulis prirašo, kas 
pakliūva. 

●
Aš netikiu tabula rasa. Tikiu, kad žmogus gimsta jau 

turėdamas savo „aš“. 
●
Gyvuliai laimingi, nes neturi proto. Jie nenori būti ge-

resni, negu yra. 
Sau jie tobuli.
●
Tobuli žmonės galvoja: 
– Aš esu tobulas ir mano misija yra tobulinti kitus. 
●
Laimė ir tobulybė man yra tas pats. 
●
Pasaulio, kuriame esu, nėra be manęs.
●
Mano praeitis yra ilgesys, dabartis – pagirios, ateitis – 

baimė. Siaubingai bijau mirti, bet numiręs būti visai ne-
bijau. Nebijau nebūties. Kartais pavydžiu jau mirusiems 
žmonėms.

●
Mano kūnas yra fizika, o aš metafizika. Fizika nori val-

gyti, o metafizika dainuoti.  
●
Mano mėsa nebeturi ką veikti šiame pasaulyje. Nuobo-

du jai.
●
Neviltis. Pilna galva tiršto nuobodulio. Nesinori juoktis, 

nesinori verkti, nesinori gyventi, nesinori mirti. Tik val-
gyti norisi. 

●
Joks mąstantis ir sąžiningas žmogus apie gyvenimą nie-

ko gero nepasakė.
– Mano sūnus pats protingiausias, – sakė Lessingas. – 

Jis nenorėjo gimti, jį replėmis ištraukė iš moters įsčių ir jis 
tuoj pat numirė, nes pamatė, kad gyvenimas yra ne Dievo 
karalystė, bet ašarų pakalnė. 

Pažiūrėkite į Schopenhauerį. Piktas, nelaimingas, pil-
nas pagiežos. Neapkenčia gyvenimo ir verkia šunį apsi-
kabinęs. Kai buvau vaikas, suaugusieji man sakydavo: 
jeigu mūsų neklausysi, verksi šunį apsikabinęs. O man 
patinka verkti šunį apsikabinus. Jis laižo ašaras nuo ma-
no veido.

●
Filosofas Audrius Beinorius klausia: ką norėtumėte da-

ryti po mirties?
Ilgai galvojau.
– Norėčiau daryti tą, ką man buvo gera daryti žemėje. 
O gal pasakyčiau: nieko. Norėčiau būti patenkintas sa-

vimi. 
Enjoy yourself. Moka anglai pasakyti tai, kas svarbiausia. 
●
Tai bus pasiekta nekenčiant savęs. Laimė bus pasiekta 

nekenčiant savęs. Taip supratau Pascalį.
●
Nieko per daug, pasakė Pitakas. Tokia yra ir Budos, ir 

Kristaus, ir Senekos tiesa. Jie kalbėjo apie kūną. Sielai per 
daug nebūna. Jai reikia laimės, už kurią laimingesnės nėra.

●
Aš esu noras būti laimingam. Kai būsiu visiškai laimin-

gas, noro būti laimingam nebeliks ir nebeliks mano vargšo 
„aš“. Aš būsiu gryna laimė. Toks mano budizmas. 

●
Nemigos mano. Sunkios ir slogios. Tamsoje ir tyloje 

nuoga ir bjauri tiesa matosi.
●
Aš nenoriu mirti, aš nenoriu nubusti. Visą dieną laukiu 

vakaro, kada atsigulsiu, žiūrėsiu į televizorių ir užmigsiu. 
●
Saulė leidžiasi. Žiūriu į Siesarčio ežerą. Vanduo juodas 

ir lygus, kaip veidrodis. Jame atsispindi nuostabus Dievo 
sukurtas grožis, tik tamsesnis. Nekenčiu savęs liguista 
neapykanta. Kodėl nesugebu būti laimingas nuostabiame 
Dievo sukurtame pasaulyje? Ir žmonių, kuriuos myliu, ne-
sugebėjau padaryti laimingų. Kančia – laimės priežastis. 
Palaiminti kenčiantys... Per mažai, matyt, kentėjau. Tie, 
kurie daug kentėjo, moka kitus laimingus padaryti. 

●
Baisiai nekenčiu savęs, bet myliu dar baisiau.
●
Mano anūkas sakė:
– Mačiau žmogų, kuris labai negražiai elgėsi. Man buvo 

gėda, lyg tas žmogus būčiau aš. Turbūt tai empatija. Gal 
žmoguje yra dalelė visų žmonių. Gal žmonija yra didelis 
žmogus, padarytas iš mažų žmogiukų? Sakoma, žmogus 
yra sąmonė. O gal žmogus yra Jungo kolektyvinė pasą-
monė? 

●
Man buvo du keliai. Arba prasigerti, arba negerti visai. 

Dabar vėl du keliai. Arba rašymas ir paišymas, arba be-
protnamis.

●
Matau, kad viskas keičiasi, o apie tai, kas keičiasi, nieko 

negalima žinoti. Seniai pasakyta. O apie esmes, apie tai, 
kas nesikeičia, dar mažiau žinau. 

●
Ar žmogus sutvertas kokiam nors tikslui? Ar žmogus 

turi ne savo paties sugalvotą tikslą? Aišku, žmogus nori 
būti laimingas, bet kas yra laimė, jis nežino. Jis labai gerai 
žino, kas yra nelaimė. 

●
Noriu būti toks, koks aš noriu, bet ne toks, kokio nori 

kiti. Turbūt tai reiškia norą būti savimi.
●
Kaip atrodo galimybė? Ar prieš pasaulio sutvėrimą jau 

buvo galimybė jam atsirasti? O kada atsirado galimybė? 
Ar ji neatsiradusi? Gal Dievas yra galimybė? 

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abra-
omas, AŠ ESU!“ – sakė Jėzus. Jis nepasakė – aš gimiau. 
Jam nėra gimimo, nėra anksčiau nei vėliau, Jam nėra lai-
ko, Jam nebūna „kur nors“, todėl Jam nereikalinga erdvė. 
Jam reikėjo įlįsti į žmogaus kūną, kad su žmonėmis galėtų 
susišnekėti.

●
Akmuo nežino, kad jis yra. Pats savęs jis nepatiria. Jis 

yra objektas, kurį patiria subjektas. O jeigu nėra subjekto, 
tai nėra ir akmens, pasakytų Berkeley. O gal akmuo yra 
galimybė būti patirtam.

●
Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti, parašyta 

Šv. Rašte.
Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami, pasakė Jė-

zus savo mokiniams, kurie gyveno taip, kaip Jis mokė. 
Jis galėjo pasakyti: jūs būsite dėl manęs niekinami tų, 

kurių dievas yra pilvas. 
● 
Jeigu žmogui virta bulvė tokia pat skani kaip Jūbario 

karališkasis melionas, tai jis ne savo pilvo tarnas.
Apie tokį žmogų Omaras Chajamas pasakytų: jis laimin-

gas ir didis dvasia.
●
Laimingas žmogus gali būti tik tas, kurio laimė nepri-

klauso nuo to, kas ne jis. 
●
Kvailys maitinasi savo kūnu. 
Protingas žmogus maitinasi savim. Vienam jam nuobo-

du nebūna. Jam minioj būna nuobodu.
●
Egocentrikas skambina telefonu ir sako: čia aš.

– MIKALOJUS VILUTIS –
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Juodoji medalio pusė
Vidurnaktį atsargus beldimas į langą pažadino na-

miškius iš miego. Visi bijojo prieiti, pažiūrėti, kas ten. 
Nejaugi jau sulaukėme? Viešpatie susimildamas, pasi-
gailėk mūsų!

Beldimas pasikartojo, bet jis buvo ne toks, apie kokį 
žmonės kalbėdavo.

Senelė, kaip vyriausia namuose, priėjo prie lango ir, 
atitraukusi išsiuvinėtą užuolaidėlę, paklausė:

– Kas ten?
– Šiąnakt trečią valandą jus veš. Greičiau bėkit!
Tai pasakęs žmogus dingo tamsoje.
Kur bėgti?! Kas laukia? Ir kam tu dabar reikalingas? 

Išgąstis ir siaubas skambėjo ausyse. Aplinkui jau ne 
viena apleista sodyba, kur ūbauja plėšikas vėjas ir įsi-
kuria nauji gyventojai.

Senelė atsisėdo prie lango, rankomis susiėmė galvą. 
Žibalinė lempa apšvietė jos išvargusį veidą. Įsivyravo 
spengianti tyla. Greitai namiškiai sukilo, pradėjo reng-
tis. Visi buvo sutrikę, zujo iš vieno kambario į kitą, ne-
suvokdami, ką su savimi pasiimti, o ir daiktai krito iš 
rankų.

Neišlaikiusi įtampos teta pasakė niekur nevažiuo-
sianti. 

– Čia gimiau, užaugau, čia mūsų visų šaknys. 
Mamos brolis paklausė:
– Ką darysim?
Visų nustebimui, senelė ištarė: 
– Nors kamienas išvežamas, bet šaknys lieka gimto-

joje žemėje, o iš jų visada gali išaugti naujos ataugos. 
Spręskit patys, ne maži...

Mama su teta nutarė bėgti. Jos ir šiandien dėkingos 
tam komjaunuoliui, kuris įspėjo, ir joms dar teko pagy-
venti, tai yra slapstytis Lietuvoje keletą metų.

Mama buvo nėščia (su manimi – Jaunučiu). Mane 
slaptai pagimdė vienoje Joniškio ligoninėje 1950 m. 
gegužės 28 d. Prisidengusi nakties skraiste, bėgo iš vie-
nos vietos į kitą. Buvo daug žmonių, suvokiančių, kad 
negali būti tiek daug nusikaltėlių! O čia dar jauna mo-
teris su kūdikiu. Padėdavo, sušelpdavo. Dienom mane 
slėpdavo pas daug savų vaikų turinčius kaimynus.

Buvo tardymai, nuolatinis klausimas: „Kur dukra?“ 
(Klaidingas įskundimas.) Aiškinimais, kad pagimdė 
berniuką, saugumiečiai netikėjo ir net nesidomėjo, bet 
ieškojo mergaitės. Šituo patikėti negalėjo ir jaunas tar-
dytojas, nes skunde figūravo mergaitė. Jau tais laikais 
pasitikėta daugiau popieriumi negu gyvu žmogumi.

Ešelonas buvo skubiai lipdomas, vagoną kabino prie 
vagono. Sudžiūvusi pagyvenusi moteris, sulinkusi nuo 
naštos, laikydama vienoje rankoje pilną krepšį rude-
ninių obuolių, lėtai yrėsi pro susispietusius ginkluotus 
žmones vis šaukdama: „Juozuk, Juozuk! Kur tu, mano 
sūnau? Atsiliepk! Kelionėn tau obuolių įdėjau!“

Į vagonus „krovė“ po trisdešimt šeimų. Duris užstum-
davo, pro grotas matėsi išbalę ir dideliu liūdesiu pažen-
klinti moterų veidai, nuskalbti ašarų. Ausyse skambėjo 
vienintelis klausimas: „Už ką, už ką?“

Garvežys stenėdamas truktelėjo savo neįprastą krovi-
nį ir šnopuodamas vežė tolyn į rytus.

Praėjus penkioms dienoms, vagone viena moteris pra-
dėjo gimdyti. Vyrai nusisuko, o moterys ištiesė drobulę, 
sudarydamos užtvarą, kad niekas nežinotų ir nematytų, 
kokiom sąlygom ateina į pasaulį maža būtybė.

Kažkas suriko: 
– Vody, vody...1
Sargybinis atšovė: 
– Ne veleno fašistam vodu podavat’.2
Nežinojo mažas padarėlis žvitriom akelėm, kad vos 

gimęs jis jau yra pažymėtas ypatingu ženklu, nes jo tė-
vai „nusikaltėliai“. Ir jį patį kaltės jausmas ir netikru-
mas persekios visą gyvenimą. Ir nesvarbu, kad tu nieko 
nepadarei, vis tiek kentėsi.

Visiems rūpėjo klausimas, kur mus veža. Kas bus su 
mumis, o kur kiti šeimos nariai?

Mūsų kelionė nutrūko Tomsko srityje, prie Obės, o 
tiksliau – prie vienos iš jos prieplaukų. Barža, kurią vil-
ko nedidelis vilkikas, buvo kimšte prikimšta žmonių. 
Vietoj stogo – brezentinis užtiesalas nuo lietaus. Sibi-
ro ruduo šaltokas ir labai jau ankstyvas. Visi sėdėjome 
susispaudę vienas prie kito, kad šilčiau būtų. Viduryje 
vaikai – kad nesušaltų ir neiškristų per bortą, o iš kraštų 
vyrai.

Ūkio vadovai (žmonių pirkliai darbams sovchoze, kol-
choze) nepatikliai nužvelgdavo, kur stipresni žmonės, 
be mažų vaikų – pasiimdavo, o vienišų vyrų beveik ne-
buvo. Moterų su mažais vaikais nenorėdavo imti. Bet, 
matyt, buvo gautas įsakymas, kad visus imtų, mažai kas 
žiemą ištvers – išmirs, planą reikia vykdyt, o ten vasarą 
naujų atveš. 

Maistas, kurį duodavo, buvo menkas. Seni ir ligoti 
silpo, mirė... Nuo sūrios silkės labai troškino, o vande-
nį normuodavo. Trumpai iššokę į krantą prieplaukose, 
visi prašydavo atsigerti, bet vietiniai žmonės žiūrėdavo 
nepatikliai, nes vietinė valdžia buvo pranešusi, kad at-
veš didžiausius šalies priešus – fašistus! Ant kranto su-
sirinkdavo visas kaimas pažiūrėti fašistų. Visiems buvo 
įdomu. Kai kurie nusivildavo, kad atvežtieji panašūs į 
juos, ir pavydėjo, nes pagal aprangą šie atrodė dar gra-
žesni už juos.

Tarp mūsų buvo Šaulių šeima iš Žemaitijos. Jie buvo 
dar visai jauni, stiprūs, gražūs. Negandos ir sunkumai, 
nepritekliai jų nepalaužė. Jie buvo iš kaimo, darbų už-
grūdinti, vargti nebijojo. Tik labai graužėsi dėl savo 
paliktos žemės, sodybos. Iš kalbų buvo galima supras-
ti, kad jie gyveno gražiame slėnyje prie upės vingio. 
Aplinkui plytėjo derlinga žemė, kuri prašyte prašėsi 
artojo rankų. Vis klausinėjo, kas su ja bus, kaip ji be 
jų apsieis. Juk apleis ją, o su ja reikia švelniai elgtis. 
Kartais vakarais pradėdavo pasakoti apie savo sodą, 
apie pavasarį žydinčius medžius, kartu sukeldami ap-
linkiniams nostalgiškus jausmus ir sopulį. O sunkiau-
sia būdavo klausytis apie prinokusias slyvas, vyšnias, 
obuolius. Visiems burnose prisirinkdavo seilių, o kai 
kas gailiai pradėdavo kūkčioti, tik traukinys vežė vis 
tolyn ir tolyn.

Per daug stiprus jausmas siejo juos su žeme, su gim-
tine. Nutrūkę gyvybės ryšiai su gimtąja žeme, sodyba, 
kaimu... Kraujuojančios žaizdos jiems atrodė nepakelia-
mos. Jų penkerių metų dukrelė žaisdavo su kitais vaikais. 
Keistoki žmonės, – kalbėjo apie juos aplinkiniai, –  
neaišku, kur veža, nežinia, kas bus su jais, o jie vis kal-
ba apie savo ūkį. Nežinia, kas bus su mumis, o jie vis 
klausinėja, kas bus su jų žemele, kaip ji be jų išsivers.

Bet buvo keliauninkai tyleniai, ir jų veiduose atsispin-
dėjo geliantis liūdesys, kančia, o paklydęs žvilgsnis be 
priežiūros bastėsi po sausakimšai prikimštą vagoną. Jų 
sielvartas ir išsiskyrimas su Tėvyne buvo toks didelis ir 
nenusakomas, kad jie buvo linkę tylėti. Nesuprato „nau-
jieji priverstiniai piligrimai“, kad turėti žemės – didelis 
nusikaltimas, kad žemė pasidarė pavojinga, o dirbantys 
ją – nusikaltėliai. 

Moteris su vatinuku, perjuostu diržu, apmetė griežtu 
žvilgsniu – „darbo jėga“ atrodė sveika – ir nusprendė 
paimti į savo vadovaujamą ūkį, bet, išgirdusi pavardę 
Šaulys, atšoko nuo jų kaip nuo ugnies. Kiti iš mūsų žiū-
rėjo į ją nieko nesuprasdami, stebėjo jos piktoką veidą, – 
kas vis dėlto taip ją įžeidė, ko ji užsirūstino? Pasirodo, 
prieš pat karą atvežė čia būrį vyrų darbams miškuose, 
tarp jų buvęs Šaulių sąjungos vadas užmušė sargybinį, 
pabėgo iš tremties vietos ir dingo be žinios. Mūsiškiai 
pradėjo įrodinėti, kad yra tokia graži lietuviška pavardė, 
bet ji nieko nenorėjo girdėti.

– Fašist on i jest’ fašist... Za nim nado v oba gliadet’!3

Lemtis atkreipė Apvaizdos pirštą į mus. Susodino į 
vežimą, kurį traukė pilki jaučiai. Jie ir atvežė į kaimą.

Tas žmonių rinkimas darbams man ir dabar prime-
na filmuose matytą juodaodžių vergų pardavinėjimą 
plantatoriams, kaip JAV filme „Dėdės Tomo trobelė“. 
Skirtumas tik toks, kad mes buvome balti ir be antran-
kių, kad už mus nemokėjo pinigų, tik iš kapitono, prie 
kurio laivo buvo prikabinta barža, paimdavo doku-
mentus. O ta rūsti moteris buvo ūkio direktorė. Ji pa-
sakė trumpą kalbą, kad mes sąžiningu darbu turime 
išpirkti savo kaltę tarybinei liaudžiai. Pagrasino, kad 
už bet kokį pasipriešinimą laukia didelės bausmės – 
10 metų ir daugiau kalėjimo. Nuvedė į nedidelį rąstinį 
namelį, kuriame jau gyveno totorių šeima. Kambario 
kampe stovėjo metalinė lova, iš lentų sukaltas nedide-
lis stalas.

Po kokios pusantros valandos atėjo nedidukė moteris, 
apsigobusi didele skara, ir atnešė penkias virtas bulves 
ir kepalą sudiržusios, prastai iškeptos juodos duonos, 
keletą galvučių svogūnų ir stiklainį pieno – vaikui, – su-
dėjo visas gėrybes ant stalo ir tarė: „Rytoj iš ryto užeikit 
į kontorą, paskirsim į darbus. Vyrų kaime beveik nėra, 
todėl visi darbai guli ant moterų pečių.“

Žmonės mums užduodavo begalę klausimų: „Už ką 
patekot čia? Kiek nužudėt tarybinių žmonių?“ Jiems 
buvo keista, kad tokios jaunos moterys galėjo būti fa-
šistės. Ir kai atsakydavai, kad viso šito nebuvo, jie trau-
kė pečiais, stebėjosi, netikėjo. Lietuvos jie nė vienas 
nežinojo, jiems tai buvo Germanija, o kas susiję su 
šiuo žodžiu, buvo neapkenčiama, nepriimtina. Kiti sa-
kė: „Raz vy zdes, značit, vinovaty, raduites, što vas ne 
rastreliali!“4 Taip galvojančių buvo tik keletas ir tik iš-
gėrę drįsdavo pasakyti, o dauguma gailėjo, bet stengėsi 
neparodyti.

Staiga vieną dieną išsikvietė direktorė ir pasakė, kad 
kai kurie mūsų šeimos nariai yra Irkutsko srityje, pali-
ko adresą. Išrašė leidimą pakeisti gyvenvietę. Išmokėjo 
truputį pinigų kelionei. Kaimynai – vietiniai gyvento-
jai – atėjo palydėti ir jau žiūrėjo nebe taip piktai kaip 
pradžioje.

Tai buvo didžiulė šventė. Vargti kartu su artimaisiais 
svetimame krašte visada lengviau. Nesvarbu, kad liki-
mas mus nubloškė taip toli nuo Lietuvos.

Susitikimas buvo džiaugsmingas, visi apsiverkėme. 
Galvojom, kad jau niekada nebepasimatysim, laikėme 
vieni kitus su visam dingusiais ar žuvusiais. Ant stalo 
atsirado keletas virtų bulvių. Gėrėme arbatą. Buvo ir 
duonos kepaliukas. Pamačiau man dar nematytą daiktą 
lėkštėje – tamsiai rudos spalvos. Senelė tą rusvą daik-
tą pradėjo tepti ant duonos. Buvo labai skanu! Ir dabar 
dar užplūsta prisiminimai, burna pritvinksta seilių, kai 
išgirstu žodį „marmeladas“. Tada ko nors skanesnio ne-
galėjau net įsivaizduoti.

Senelė persišaldė ir mirė nuo plaučių uždegimo eida-
ma 63-iuosius metus. Mirus senelei, likimas nukreipė 
mane į savaitinį darželį. Tarp vaikų buvo žymiai sma-
giau negu tarp suaugusiųjų. 

Suaugusieji dirbo tokius pat darbus miške kaip ir 
Tomsko srityje. Tik čia žiemos buvo dar šaltesnės. Iš-
davė visiems veltinius, pinigus už juos išskaičiavo iš 
būsimos algos. Mišką kirto visi, išskyrus vaikus. Žiemą 
sniego iki juosmens, o kai kur – net iki pusantro metro 
pripustydavo. Dirbti nelengva. Miške reikėjo įvykdyti 
normas. Dirbo žmonės nuo ankstaus ryto iki tamsos, o 
iki kirtavietės 4–6 km. Išeidavo darban pėsčiomis dar 
spindint žvaigždėms, jos ir parlydėdavo į barakus. Iš-
sidžiauti drabužius buvo galima miške prie laužo ir tik 
grįžus į savo buveinę.

Nuolat trūko maisto. Kartais po kelias dienas neat-
veždavo duonos. Ir tik vėliau supratau, kas vadinama 
„russkaja bezalabernost’, beschoziaistvennost’“5. Už-
tat nuolat buvo atgabenama degtinės. Jos čia netrūko. 
Lietuviai vengė, bet gavus algas ar avansą būdavo tris 
dienas „pjanka“ arba „zapoj“6, o kas negėrė – tą pri-
versdavo. Stipriausias pražiodydavo negeriantį ir supil-
davo pusę butelio pradžiai, „štob privyknul“7. Aplinkui 
vyrija, ir pusė jų – paleisti iš kalėjimo, o prisigėrę ką 
nors papjaudavo arba geriausiu atveju išgertuvės baig-
davosi muštynėmis.

Žmonės, ypač pagyvenę, buvo sulysę, sulinkę nuo 
sunkaus darbo, o kur dar nuolatinis palydovas badas. 
Nuo neprivalgymo organizmas nusilpdavo ir užpuldavo 
įvairios ligos.

Nepakeliamos, sunkios darbo sąlygos, tėviškės il-
gesys, artimųjų netektis paspartindavo giltinės darbą. 
Palikti gyvenvietę buvo draudžiama – galėjo išsiųsti 
į lagerį, kur dar baisesnės sąlygos. Mirė ir vaikai, ir 
suaugusieji. Lavonus kraudavo į stirtas ir užpildavo 
sniegu, kurio buvo iki soties. Šios krūvos styrojo pa-
miškėse po 42–50 °C šalčio stogu toliau nuo kelio, kad 
nesimatytų.

Atėjus pavasariui su benzininiu pjūklu išpjaudavo že-
mės luitus ir lavonus užkasdavo. Vėliau tose kapinėse 
atsirado įvairių kryžių. Rusai tokius klausimus spręs-
davo paprastai – įkeldavo karstą į vežimą, šiaip taip jį 
aptvarkydavo ir visi kaimynai, grojant armonikai, nuly-
dėdavo į kapines. Mums, vaikams, tai buvo tikra šven-
tė, nes kai negyvėlį užkasdavo ir įkaldavo į žemę keistą 
kryžių su dviem skersiniais, svarbiausia – palikdavo ant 
kapo truputį sausainių, saldainių, pusę stiklinės degti-
nės ir pasišalindavo. Nedidelis mūsų būrelis nuolat ly-
dėdavo į kapinaites, ir kartais suaugusieji nuoširdžiai 
stebėdavosi paskui juos sekančia nuolatine liūdėtojų 
vora. Tai buvo mūsų visų „lydėtojų“ paslaptis. Vėliau 
suaugusieji sužinojo, kad visas tas „gėrybes“ mes nu-
renkame, ir palikdavo kokį vyrą jų saugoti. Tas saugo-
tojas pats išmaukdavo degtinę, kartais dar parūkydavo 
ir dingdavo, o tada mes išlįsdavome iš eglių tankmės ir 
pasivaišindavome.

Skaudžiausia būdavo, kai vaikai netekdavo abiejų tė-
vų – tada jie buvo vežami į vaikų namus, kurių buvo 
visas kvartalas. Kūdikius rasdavo geležinkelio stotyse 
ant suolų ir atveždavo į mūsų gyvenvietę. Lietuviukai, 
netekę tėvų ir pakliuvę į vaikų namus, gaudavo naujas –  
rusiškas pavardes. Dokumentuose atsirasdavo įrašas – 
„rusas“.

Menu žiemą, kai termometras sprogo, tą naktį buvo 
55 °C šalčio, ir mes dvi savaites nėjome į mokyklą, nak-
timis traškėjo tvoros, o kartais sproginėdavo, tarsi kas iš 
medžioklinio šautuvo šaudytų, ir lauke būdavo šviesu. 
Tėvai nešdavo nakčiai į tvartą ketinį rundulį, kuriame 
buvo raudonos anglys, kad gyvuliukai (jau buvom šiek 
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tiek prasigyvenę) – mūsų kiaulaitės – nesušaltų. Vištos 
per žiemą gyveno virtuvėje. Žiemai malkas ruošdavo-
me visą vasarą. Įvilkdavo į kiemą vilkikas rąstą, tai ir 
zulindavo savaitę vyrai, kol jį supjaudavo, nes būdavo 
storas ir su pjūklu neprieidavai. Senelis buvo pastatęs 
malkinę, kur sukapotas malkas sukraudavo, tai kaimy-
nai pradėjo vogti, nes rusų tautybės žmonės nelabai 
rūpinosi malkų paruoša žiemai. Yra – ir gerai, jie ir gy-
vulių beveik neturėdavo. Senelis dirbo ligoninės sargu 
ir turėjo teisę turėti medžioklinį šautuvą. Kartą vakare 
parsinešė pliauskų ir keliose išgręžęs šerdį kažką pilko 
pripylė.

Po kelių dienų iššaukė jį pas komendantą. O nutiko 
štai kas – kaimynas ėmė vogti pliauskas, o senelis pa-
stebėjo, kad jos dingsta. Todėl išgręžęs skylę pripylė 
parako ir skylę užtaisė, o kaimynas buvo ne tik tinginys, 
bet ir pageriantis. Tamsoje parsinešė grobį ir užkūrė 
krosnį, tada taip driokstelėjo, kad puodai po visą vir-
tuvę buvo išmėtyti. Paskundė gyvenvietės komendan-
tui. Senelis tiesiai rėžė: „Ten, kur aš anksčiau gyvenau, 
vagis teisdavo, o čia?“ Komendantas: „Što, tebe žalko, 
što čelovek vzial paru ochapok?“ Senelis jam: „No eto 
vorovstvo.“ Komendantas: „Zapomni, prokliatyj fašist, 
jesli ješčio tak sdelaješ, to ja tebia posažu! Ponial! Po-
šol von!“8

Tiesa, kaimynas daugiau nebevogė ir kitiems pasakė, 
kad tie „litovcy ne šutiat“9. Pasirodo, tokių vagiančių 
buvo ne vienas.

Mūsų veltiniai buvo pakalti mašinų padangų guma, 
ir žiemą, kai mašinomis veždavo rąstus per gyvenvietę, 
mes prisikabindavome prie rąstų ir gražiai lėkdavome 
kreivu keliu. Vairuotojai sustodavo ir nusijuosę diržą 
gąsdindavo mus. Kaip tai buvo pavojinga, tik žymiai 
vėliau supratau.

Žiemą užšaldavo Toporoko upė, ir didžiuliai trakto-
riai, tokie kaip „Stalinec“, važiuodavo per upę, o jos 
ledo sluoksnis siekdavo arti 1,5 metro. Tuo laiku taisy-
davo tiltą.

Svarbiausia, kad žiemą būdavo Kalėdos. Tai kažko-
kie paslaptingi vakarai, kai mama užkabindavo tamsias 
užuolaidas, kad į kiemą, gatvę neprasiskverbtų šviesa. 
Ir kam? Pamenu, jau buvau didelis, kai iš Lietuvos at-
vyko kunigas krikštyti mano seserų – Romos ir Almos, 
o kartu ir manęs. Apkūnus, visas baltas, su paauksuo-
tom juostom, visi šeimynykščiai pritilę, o jis toks svar-
bus ir visi jam rodo pagarbą. Pusę šaukšto (man pasakė, 
kad cukrus) įdėjo į burną ir kažką pasakė. O tai ir buvo 
krikštas, tik man labai burnoje sūru buvo, ir tik vėliau 
sužinojau, kad aš jau buvau krikštytas Lietuvoje. O čia 
kunigas atvyko slaptai iš Lietuvos! O kokie skanūs val-
giai – ypač pyragaičiai, spanguolių kisielius, šiugžda 
šienas po gražiai išsiuvinėta balta staltiese, ir tas dar 
kažkas toksai nedidelis labai greitai ištirpęs burnoje, – 
bet prieš tai reikėjo persižegnoti. Degė žvakės, buvo 
paslaptinga tyla, žmonių kuždesiai ir pakili nuotaika.

Vasara ateidavo staiga. Per keletą savaičių ievos ap-
sipildavo žiedais ir prisirpdavo. Tik vasarą labai pulda-
vo uodai, ir mano sesutę, kuriai buvo apie trejus metus, 
vadinamosios „moškės“ naktį taip sukapodavo, kad 
ryte užtindavo akys, ir mama, prieš išvykdama į darbą, 
turėdavo boro rūgštim pravalyti vokus, kad mažylė ga-
lėtų atsimerkti ir matyti saulę. Uodai, „moškės“ labai 
sukandžiodavo ir senyvus žmones, kurie mažai judėda-
vo. Vabzdžiai surasdavo plyšius ir skaudžiai kąsdavo, 
o kadangi aš buvau vyresnis ir daug judėdavau, tai jie 
manęs nespėdavo stipriai sugelti. Suaugusieji nešiojo 
apdangalus, kad apsisaugotų. Tinklelis buvo pinamas 
iš ašutų. Vakare be jokio uždangalo iš viso nebuvo įma-
noma ką nors lauke daryti. Nuo įkandimo parausdavo 
oda, užtindavo akys, bet normas miške privalu įvyk-
dyti.

Mes, vaikai, valgydavom laukines rūgštynes. Ypač 
mėgome ievų uogas. Jos buvo šiek tiek didesnės negu 
Lietuvoje, bet nuo jų lūpas sutraukdavo. Įsigijome ož-
ką, iš darbščios ūkininkų šeimos kilusi mama sugebėjo 
taip ją prižiūrėti, kad ožka duodavo po 5 litrus pieno per 
dieną. Apie tai sužinojo korespondentai ir net atvyko 
pažiūrėti iš paties rajono centro, esančio už 55 km, nes 
dažniausiai ožkos duodavo 1,5–2,5 litro. Trys litrai – 
stebuklas, o čia – penki? Neįtikėtina... Atvykusieji visko 
išklausinėjo ir daug kartų fotografavo, tik neišspausdi-
no! O priežastis viena: negalėjo „kulako“10 ožka tiek 
pieno duoti – primelavo. Nors mama buvo pasiūliusi 
jiems dalyvauti, kai ji melš. Nelaukė korespondentai, 
išvažiavo. Tiek pieno duodavo pusiau laukinės karvės, 
kurios bastydavosi po miškus. 

O vėliau, po Stalino mirties, įsigijome karvę. Ir gy-
venimas pradėjo keistis. Namuose atsirado grietinės, 

sviesto, rūgpienio ir net sūrio. Kai rūkydavo mėsą, tai 
dienos metu ją saugodavo senelis su medžiokliniu šau-
tuvu. Rusai stebėdavosi, o ypač totoriai, čiuvašai, kal-
mukai, kad kiaulės mėsa rūkoma. Jie viską sūdydavo, 
bet mokytis rūkyti nenorėjo sakydami: o kam, „vsio 
ravno sješ, tak kakaja raznica, v kakom vide“11. Blo-
giausia buvo, kad reikėdavo šienauti už 18–25, o kartais 
net už 35 km, o ir keliai labai blogi – beveik nevažinėja-
mi, pažliugę nuo lietaus.

Bado šmėkla liko užmarštyje, bet tai jau buvo žymiai 
vėliau. O dabar mano gyvenimas savaitiniame darže-
lyje dar tekėjo sena vaga. Elektrą gyvenvietėje ir visur 
išjungdavo 23 val., naktinė auklėtoja nueidavo miego-
ti šalia krosnies ant gultų, o budėtojos irgi užmigdavo, 
kampe pastačiusios uždegtą žvakę. Kartą naktį išgirdau 
tylų šalia gulinčio draugo krebždėjimą. Protarpiais gar-
sas nutildavo, o vėliau vėl pasigirsdavo. Pagalvojau, 
kad per vakarienę jam pavyko nugriebti duonos žiaube-
rę ir dabar jis ją graužia.

Bet krebždėjimas naktimis vis nesiliovė. Nuspren-
džiau nemiegoti ir sargauti, kol sužinosiu. Kai miegan-
čiųjų šnopavimas tapo lygus, kaimynas tyliai atsikėlė, 
apsisiautė antklode ir lyg vaiduoklis nuslinko tamsiu 
koridoriumi į virtuvę. Grįžo kažką pasikišęs po antklo-
de. Jo rankose pamačiau nedidelį baltą daiktą. Kai jis jį 
atkišo man, supratau, kad tai nuskusta žalia bulvė. Vir-
tuvės darbuotojos jas skusdavo iš vakaro. Kitą naktį da-
lyvavau ir aš. Žalią bulvę valgiau palindęs po pagalve, 
kad niekas negirdėtų, neišduočiau paslapties. Graužiau 
neskubėdamas, pasigardžiuodamas, bet greitai šis ma-
lonumas baigėsi. 

Naktimis mes abu jau nemiegodavome, laukdami, kol 
visi kietai sumigs. Imdavome tik po kelias bulves, nes 
bijojome, kad virtuvės darbuotojos nesuprastų. Po kelių 
nakties žygių pastebėjome, kad po mūsų virtuvėn slen-
ka dar kelios šmėklos. Darėsi pavojinga. Mums surengė 
pasalą. 

Tuokart pakilome keturiese. Kažkas riktelėjo: „O 
ką darote?“ Puolėm bėgti, bet tarpdury susigrūdę už-
kliuvome vienas už kito, pargriuvome su bulvėmis 
rankose. Pasipylė smūgiai – per nugaras, galvas, ran-
kas... Pritrenktas pliauska aš trumpam praradau sąmo-
nę. Kai atsipeikėjau, skaudėjo galvą, o į mane žiūrėjo 
akys. Nepiktos. Moteris pakėlė mane, pastatė ant kojų. 
Svaigo galva, jutau, kad kaklu už marškinių apykaklės 
teka kraujas. Ji pakėlė mano smakrą, pažiūrėjo į akis, 
apkabino galvą, prispaudė prie chalato ir tyliai pradė-
jo kūkčioti. Jutau, kaip lašeliai krenta ant galvos. Tik 
dabar ji pamatė mano galvoje žaizdą. Patepė ją jodu. Iš 
už prijuostės ištraukė nedidelį džiūvėsėlį, įdėjo man į 
delną, užgniaužė pirštus. Jutau, kad padariau kažką ne-
gero, neleistino. O ji, žiūrėdama man į veidą, maldavo: 
„Malčik, prosti menia...“12

Ji aiškino, kad bulvių norma – visiems, kad jų ir taip 
trūksta. Tą naktį ilgai negalėjau užmerkti akių. Kamuo-
jamas minčių, kad tapau vagimi visų savo draugų aky-
se. O jeigu rytoj įskųs grupės auklėtojai, o ši pastatys 
prieš visus ir gėdins, kad aš vagis?!. Išvargęs užmigau 
tik prieš rytą.

Po kiek laiko atradome naują maisto davinį. Nakčiai 
bulves slėpdavo, bet liko žvakė, o ji nuo karščio išsily-
dydavo ir kol karšta, mes, kraštus atgnybę, kišdavome 
į burną. Kartą nusideginau liežuvį. Atsigulę žiaumoda-
vome, kol paskausdavo žandikauliai, tekdavo užmigus 
ir nuryti. Kai budėtojos pastebėjo – degančią žvakę pra-
dėjo kelti aukščiau.

Vėliau mums kartą per dieną pradėjo duoti po žuvų 
taukų šaukštą per prievartą, nes pavasariop mūsų veidai 
tapdavo išblyškę, permatomi. Ir šiandien kartkartėmis 
žvilgteliu ir netikiu, kad ant veido matosi mėlynos krau-
jagyslės, tarsi kokie upeliukai. Nuo žuvų taukų vemda-
vome, tai kažkoks vyras prieidavo, savo didele ranka 
suėmęs žandikaulį pražiodydavo ir, iš riebaluoto butelio 
įpylęs kelis gurkšnius į burną, suspaudęs, kurį laiką dar 
palaikydavo.

Sušilus orams, apspisdavome išmėtytus rąstus, nes 
vietiniai gyventojai nesupjaudavo kamienų iš karto, 
bet po truputį ar kai jiems prireikdavo malkų. Ant rąs-
tų būdavo sakų, ir mes peiliais ar kokiu gelžgaliu juos 
nugrandydavome. Buvo rudi ir kartoki, o svarbiausia – 
kieti, ir labai mikliai reikėdavo dantimis kramtyti, nes 
atšaldavo ir trupėdavo burnoje. Buvo labai kartu.

Gyvenimas pasikeitė po 1956 m. Parduotuvėje atsi-
rasdavo normuotų miltų, obuolių, arbūzų, vasarą net 
ledų. Ir kai mama sakydavo, kad Lietuvoje obuolių yra 
kiekviename sode, tai buvo sunku įsivaizduoti! Ir šian-
dien, išvydęs obuolį, nejučiom prisimenu tą normuotąjį 
Sibire ir burna prisipildo seilių.

Žmonės pradėjo palikti šią žemę. Pirmieji išvyko len-
kai, o mūsų šeima gyveno lenkų barake ir mano pirmoji 
kalba buvo lenkų. Su manimi namiškiai nesugebėdavo 
susikalbėti, nes lenkams išvykus pradėjau kalbėti laužy-
ta rusų kalba vis įterpdamas daugybę lenkiškų žodžių.

Netikėtai teta Albina su šeima gavo leidimą išvykti į 
Lietuvą. Netrukus – pirma žinutė iš jų, iš Lietuvos. Aš 
gavau elementorių, kuris vadinosi „ABC“, tai man pasi-
rodė labai graži knyga, o svarbiausia – nesuprantama. Iš 
džiaugsmo nusinešiau parodyti į mokyklą. Vaikai apspi-
tę negalėjo atsigrožėti paveiksliukais. Toje knygoje jie 
buvo labai gražūs, daug gražesni nei rusų vadovėliuose. 
Mokytoja Ana Nikolajevna Melnik nusinešė į mokytojų 
kambarį ir po paros atnešusi liepė niekam nerodyti ir 
daugiau nesinešti į mokyklą, nes tai fašistų knyga. Bu-
vo direktorius išsikvietęs į savo kabinetą, įtariai pats ją 
apžiūrėjo (jis šlubčiojo – karo palikimas) ir pasakė, kad 
į mokyklą daugiau negalima tokių dalykų neštis.

Parėjęs namo, numečiau knygą į kampą ir tariau, kad 
nesimokysiu iš jos, nes tai fašistų knyga! Su diržu ma-
ma mane privertė iš jos mokytis. Sekėsi sunkiai, ypač 
tarimas. 

Sibire man nutiko dar keli įdomūs nutikimai. Kartą 
per pamoką pasakiau, kad Dievas yra, ir kas netikėta – 
man pritarė mokytoja, bet vaikai iš prieglaudos pradėjo 
juokdamiesi pirštais rodyti į mane, ir tada mokytoja la-
bai nuraudusi nutilo. (Po 30 metų su savo pirmąja mo-
kytoja kalbėjome apie šį įvykį ir ji pasakė, jog tuomet 
išsigando dėl manęs, kad nebūčiau nubaustas.) Ir kur 
būtų mane išsiuntę, nebent toliau į rytus? Taip buvo visi 
įbauginti, Stalino šmėkla vis dar šiepė savo nasrus.

Įstrigo atmintin dar vienas įvykis, kai 1957 m. vėlai 
rudenį (spalį) išvedė į mokyklos kiemą ir mes visa kla-
se stebėjome „Sputniko“ skrydį. Žiūrėjome į žvaigždėtą 
dangų, bet viena žvaigždė labai jau greitai judėjo, tai ir 
buvo pirmas tarybinis palydovas, kuris skriejo aplink 
Žemę. Šaukėme ir plojome.

Tiesa, reikėtų paminėti ir dar vieną įvykį – kuriozinį. 
Parbėgau namo iš mokyklos antros pamainos, apie 19 
val. Buvo atvykęs dėdė Voldemaras Jansonas iš Seve-
ro Jeniseiskio rajono, Krasnojarsko krašto, ten buvo jo 
tremties vieta. Pasakiau, kad greitai statys komunizmą 
ir žmonėms nereikės dirbti ir parduotuvėse visko bus! 
Dėdė Voldemaras atidžiai manęs klausėsi ir paklausė: 
„Ant kokio kampo jį statys?“ Ilgai mąsčiau: o kodėl ne-
pasakė, kur jį statys?

Ir tik po 30 metų mudu su mokytoja pasijuokėme iš 
savo naivumo. Tada ji tą ištarė ir aš tuo tikėjau – nors 
ji buvo ukrainietė, ištremta iš savo tėvynės, tada visus 
buvo užvaldžiusi euforija.

Atėjo laikas ir mums palikti svetimą Sibiro žemę. Kai-
mynai prašė, kad pasiliktume. Ir atlyginimus čia pradė-
jo nemažus mokėti. Bet mano mamą šaukė Tėvynė: „Aš 
pilką akmenį graužčiau nuo šaligatvio, kad tik būčiau 
Lietuvoje.“ Man tada atrodė labai nesuprantamas toks 
noras ir net labai keistas. Bet tėviškės dūmai šviesesni 
už svetimą ugnį. Tėvams norėjosi nuolat girdėti gimtąją 
kalbą, upelio čiurlenimą tėviškės pievose, gyventi sene-
lių ir tėvų žemėje.

Kvitoko gyvenvietė
Taišeto rajonas
Irkutsko sritis

– JAUNIUS KULNYS –

1 Vandens, vandens... (Ši ir tolesnės frazės pavartotos 
rusų k.) 
2 Draudžiama fašistams duoti vandens.  
3 Fašistas ir yra fašistas... Jį reikia nuolat stebėti. 
4 Jei jūs čia – vadinasi, esate kalti, džiaukitės, kad jūsų 
nesušaudė.  
5 Rusiškas neūkiškumas. 
6 Išgertuvės, kai alkoholiniai gėrimai geriami daug dienų 
paeiliui.  
7 Kad įprastum. 
8 Ką, tau gaila, kad žmogus paėmė keletą glėbių? – Bet 
tai juk vagystė. – Atsimink, prakeiktas fašiste, jeigu dar 
taip padarysi, tai aš tave pasodinsiu! Supratai! Eik lauk! 
9 Lietuviai nejuokauja. 
10 Priešiškas turtingo ūkininko įvardijimas. 
11 Vis tiek suvalgysi, tai koks skirtumas, kokiu būdu 
paruošta. 
12 Berniuk, atleisk man.
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bukinistės istorijos (3)
25.
– Sveiki, norėčiau grąžinti knygą, užvakar pirkau. 
– Aha, pamenu. O kas nutiko? Vis dėlto sunkiai įskaito-

mas šriftas? 
– Ne dėl to. Ne. Matote... Čia apie meilę... Trise. Man 

nebeaktualu. Savo atšokau jaunystėj.   

26. 
Į knygyną užsuko jauna mergina. Apsidairė. Tada nedrą-

siai prisiartino prie prekystalio ir paklausė: 
– Klausykit, gal galit man padėti? 
Pamačiusi, kad linktelėjau, ėmė dūsaudama pasakoti:
– Ieškau knygos. Tėčiui. Jam šiek tiek virš 40 metų. 

Neseniai išgyveno krizę. Nėra skaitęs jokių kitų knygų, 
išskyrus „Mažąjį princą“. Patiko. Paprašė manęs, kad pa-
siūlyčiau ką nors. O aš nežinau ką. Per didelė atsakomybė. 
Galbūt kažkas patiktų ir pradėtų skaityti knygas. 

– Tai dabar man permetat tokią atsakomybę? – nusijuokiau. 
Pradėjau naršyti lentynose. Tarsi pirmą kartą. Nesvarbu, 

kad knygų katalogas gerai nusėdęs atmintyje – kartais ran-
ka greičiau suranda už galvą. Matyt, ranka kliudė bukinis-
tą Joną, nes ir šis išsijudino, įsiterpė į pokalbį: 

– O gal jūs padovanokit kažką, kas jums pačiai patinka? 
– Kad nežinau... 
– Arba kokį Daną Browną! – įsiterpė vienas iš nuolati-

nių knygyno lankytojų.
– Na, tik jau ne Daną Browną, – atkirtau. (Ne todėl, kad 

kas nors būtų labai blogai su Danu Brownu, bet nujaučiau, 
kad čia ne tai, ko reikia.) 

Kol Jonas diskutavo su mergina ir lankytojais apie kny-
gas kandidates, ranka atrado TĄ knygą. Padaviau. Mergi-
na pavartė, paskaitinėjo, Jonas tuo tarpu pabumbėjo, kad 
galgi ne, reikėtų ko nors kito, bet ji šyptelėjo ir pasakė:

– Na, taip ir žinojau, kad tiesiog reikėjo pas jus užeiti. 
Pasiūlėt knygą, kurią ir pati užsinorėjau perskaityti, – susi-
rado piniginę ir priėjo susimokėti. 

– Ateikit po to ir papasakokit, ar patiko tėčiui, – įsiterpė 
kitas nuolatinis knygyno lankytojas.  

– Būtinai. Galbūt prie to paties ateisiu ir dar vienos re-
komendacijos, – šyptelėjo, pasičiupo knygą ir išėjo pro 
duris. 

Taip dabar ir sėdim, laukiam. O kažkur kitur sėdi vyras 
ir skaito Arto Paasilinnos „Zuikio metus“.  

27. Šilumėlė 

Užsuko labai neįprastai laimingas vyras. Manytumei, 
kad net strakaliojo po visą knygyną, kol galiausiai atstra-
kaliojo iki prekystalio ir pareiškė:

– Nu kaip jauku pas jus!! 
– Aha, tikrai, – atsakiau su 80 % mažiau entuziazmo nei 

lankytojas. Kažkam rytas juk.
– Mačiau, kad turit „Norėčiau mokėti daryti stebuklus“!
– Turim, štai, – padaviau.
– Tik šitą leidimą? O gal senesnį?
– Šiuo metu tik šį.
– Nieko, tiks. Net labai,– prisispaudė knygą prie krūti-

nės, sakytumei, apsikabino (visas išsišiepęs).
Nespėjus net pagalvot, iš kur šitiek džiaugsmo gali 

trykšti, ėmė pasakoti:
– Šitą knygą praganiau prieš 14 metų. Vis tikėjausi atras-

ti, vis neperleido, paskui perleido ir praleidau progą įsigy-
ti. Galiausiai atradau pas jus, tai draugams pasakiau, kad 
jaučiuosi kaip keliaudamas į pasimatymą. Tikrai, ir labai 
pasisekusį, – dar labiau suspaudė knygą rankose, matyt, 
tikrindamas, ar neištrykš.

Paskui apsisuko ir išstrakaliojo iš knygyno.
Na, ir kaip nesišypsot?

28. Verbų sekmadienis 

Į darbo pabaigą užsuko moteriškė. Nuvarvėjusiu blaks-
tienų tušu. Žvilgtelėjau pro langą – oras puikus. 

Pašmirinėjo aplink, galiausiai priėjo prie prekystalio ir 
pasakė: 

– Norėčiau, kad parekomenduotumėt kokią nors saviug-
dos knygą. 

„Šūdas“, – pagalvojau. Ne todėl, kad iš visų įmanomų 
pasaulio vietų ji pasirenka knygyną, bet todėl, kad pasi-

renka knygyną, kuriame dirbu aš, nė velnio nenusimananti 
apie saviugdos knygas. 

Ilgai rausiausi lentynose, kol galiausiai labai atsargiai 
pasiūliau tris variantus: 

– Štai čia tokia bendresnė knyga – apie sėkmę ir kaip 
pasiekti tai, ko trokštate. Kita – apie tai, kaip atrasti san-
tarvę santuokoje. Na, o ši – labiau į dvasinę pusę – apie 
moterišką dvasingumą ir jo galybę.

Galvoju, nu, gal kas nors tiks ir gausiu atsakymą, kur 
glūdi ta saviplakos priežastis. 

Moteris apžiūrėjo visas knygas, paskaitinėjo aprašus, 
pakėlė akis ir pareiškė:

– Paimsiu visas. 

29. 
– Oho, kiek daug gerų knygų. Ar kažkas atsisakė savo 

filosofijos knygų? 
– Aha. Mirė, – paaiškinau. 
– Kaip manote, ar ant antkapio iškalė – „Liūdi artimieji, 

džiaugiasi bukinistai“?

30.
– Sveiki, ieškau vienos knygos, gal galite padėti? 
– Taip, sakykite. 
– Neseniai feisbuke ant sienos pamačiau jūsų įkeltą kny-

gą, tai susidomėjau. 
– Aha, gal pamenate knygos pavadinimą? 
– „Anglai neverkia“. 
Imu ieškoti knygyno sistemoje – nieko. 
– Ar tikrai pas mus matėte? 
– Taip, dar, pamenu, toks raudonas viršelis buvo. Labai 

sudomino. 
Gūglinu. Nėra tokios knygos. Apskritai. Imu į knygy-

no sistemą vesti po vieną žodį. Radusi plačiai išsišiepiu, 
nes ne anglai neverkia, o angelai. Atnešu knygą. Paduodu. 
Moteris sutrikusi pavarto, grąžina: 

– Ai, tai tiek to tada...

31. Smagiausi autorių pavardžių MIX’ai 

– Galbūt turite Šarlio Boldererio? 
– Kur čia kažką Bulgakòvo galiu rasti? 
– Draugė rekomendavo paskaityti ką nors Simonos Be-

vojėr, ar galit patikrinti katalogą? 
– Norėčiau kokios klasikos. Gal Voltáiro kokio paskai-

tyčiau.  
– Ar jau turite Vaisètos naujausią knygą?

32. 
Nugirdau dėl knygos besitariančią porą: 
– Kiek čia tėra tie 3 eurai, gi 10 litų, reikia imt. 

33. 
– Gal turite knygų apie tai, kaip auginti vaikus? 
Padaviau kelias. Prisėdo pavartyti. Paskui sudėjo visas į 

lentyną, vėl priėjo: 
– O gal turite apie sodininkystę ir augalų auginimą? 

34.
– Man baltos kavos ir meduolį. Tuojaus grįšiu. 
Išėjo į tualetą. 
Grįžo. 
– Pavyko? – klausia. 
– O jums? – paklausiau. 
Nejaukiai patylėjom. Pasiėmė kavą ir nubidzeno prie to-

limiausiai esančio staliuko.

35. Parulskis – naujasis tinderis

Į knygyno puslapį gavome pranešimą: 
Sveiki, ar galėtumėte suteikti šiek tiek informacijos? 
          Sveiki, klausom. 
Ar galėčiau pabendrauti su jūsų S. Parulskio eksperte?
            :D bendraujate. 
Puiku. Viskas labai paprasta. Pasiūlėte man 
kelias Parulskio knygas. Aš jums noriu 
pasiūlyti nueiti į pasimatymą :) 

36.
– Sveiki, „Mint Vinetu“ knygynas klauso. 

– Sveiki, ar turit Jurgio Kunčino „Tūlą“?
– Deja, šiuo metu neturime, – iškart atsakiau. 
– ANE. IŠ KUR ŽINAI, LEISK TAVĘS PAKLAUSTI?! 
Nespėjus pasisakyti, pašnekovas toliau meiliai rėkė į ausį: 
– TAIGI GIRDĖJAU, KAD NEPATARŠKINAI KLA-

VIATŪROS! 
Padėjo ragelį.

Nuo to laiko kiekvieną kartą, kai neturime knygos, pade-
du telefoną prie klaviatūros ir labai garsiai PATARŠKINU.    

37.
– Sveiki, o kas yra „Mint Vinetu latė“?
– Sveiki, kava su kondensuotu pienu.
– Aha, o kas ta „bukiu…nisk...e“? 
– Bukinistų kava. Stipresnė kava, didesnis espreso shotas.
– A. O kas yra „Alice in Wonderland“? 
– Kakava su daug visokių priedų. 
– Kokių? 
– Pabarstukai, zefyrai, plakta grietinėlė, guminukai...
– O, guminukai? 
– Taip. 
– O genmai... gen...
– „Genmaicha“ – žalia arbata su ryžiais. 
– O „Rooibos“? 
– Raudona arbata. 
– Matau, kad turite mačios arbatos. 
– Ne, čia arbata matė. 
– O kuo čia skiriasi? Nors nesvarbu, gal turit mačios latės? 
– Ne, tik mačios limonado. 
– Ai, matau, su kuo limonadai šitie? 
– Kofeinu. 
– Supratau, o turit su kokiu kitu skoniu? 
– Tik tai, ką matote. 
– O gal turite knygą...
– Taip? 
– „Vėtrų... kalnas“. 
– Neturime.
– Iš kur žinote? Taip greit atsakėt. 
– Brontės gan retai atneša. 
– A, o pas jus atneša knygas žmonės, galima nusipirkti 

ar tik vietoje skaityti? 
– Taip, knygų kainos nurodytos ant knygos paskutinio 

puslapio. 
– O, kaip įdomiai... Tai gal aš latę paimsiu. 
– Gerai, kokią? Šaltą ar karštą? 
– O gal čailatės turite? 
– Ne, neturime. 
– Šaltą tada gal. Kokio pieno turite?
– Sojųvanilėsmigdolųavižųpaprasto. 
– Jūs labai greitai kalbate, gal galite pakartoti? 
Pakartoju. 
– Sojų vanilė. Tai čia saldžiau? 
– Taip. 
– Gerai, paimsiu. 
– Vietoj ar išsinešti? 
– Į išsinešimo puodelį... Bet aš vietoj būsiu. 
Gaminu. 
– Aš jus turbūt šiek tiek nervinu, bet gal dar galite wi-fi 

kodą pasakyti? 

38. 
Į knygyną užsuko moteris su 2 charizmatiškais jaunuoliais. 
– Sveiki, norėčiau jums atiduoti knygą, nebereikia. 
– Ačiū, paimsime. 
Žvilgteliu į pavadinimą – „Kodėl gražiems gimsta mer-

gaitės“.

39. 
Vaikšto paauglės po knygyną, labai giliai filosofuoja 

apie knygas. Viena sako: 
– Mano mama tai visai nesveika, turi kokias 7 „Petro 

imperatorės“ dalis.

40.
– Sveiki, norėčiau kavos su sukiršintu pienu. 

– SKAISTė ŠAUMANAITė –


