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Nereikėtų stengtis šį karą suprasti racionaliai

Kaip publika 1965 m. reagavo į Dalios Urnevičiūtės pjesę, kurioje veikia pokario partizanai?

Andros Neiburgos proza

ANDRÉ GIDE

Prancūzų rašytojas André Gide’as (1869–1951), kaip ne-
mažai kitų Vakarų inteligentijos atstovų susiviliojęs komuniz-
mo idėja, Sovietų Sąjungą laikė pavyzdžiu, vedle, valstybe, 
kur utopija virsta tikrove. 1935–1936 m. rusų kalba buvo iš-
leisti keturi jo kūrinių tomai. 1936 m. A. Gide’as kaip „SSRS 
draugas“ buvo pakviestas į šią šalį. Kelionėje po SSRS jį 
lydėjo penki bičiuliai ir kolegos: aktyvus antifašistas ir ispanų 
respublikonų rėmėjas Louis Guilloux, olandų poetas Jefas 
Lastas, leidėjas ir rusų literatūros vertėjas Jacques’as Schif-
frinas, rašytojas ir dailininkas Eugène’as Dabit. Penktasis 
buvo Pierre’as Herbart’as, tuo metu gyvenęs Maskvoje, pro-
pagandinio leidinio „Internacionalinė literatūra“, leidžiamo 
keturiomis kalbomis, redaktorius. 

Tuo metu, birželio 18 d., mirė Maksimas Gorkis, ir per jo 
laidotuves A. Gide’as sakė kalbą Raudonojoje aikštėje. Iš 
Maskvos prancūzų delegacija traukiniu važiavo į Ordžoni-
kidzę (buvusį Vladikaukazą), dvi savaites praleido Tbilisyje, 
lankėsi Kachetijoje, Batumyje, Suchumyje, Sočyje, Kryme. 
E. Dabit Sevastopolyje susirgo ir mirė – nors vietos gydyto-
jai diagnozavo skarlatiną, jis, matyt, buvo užsikrėtęs vidurių 
šiltine.

A. Gide’as patyrė džiaugsmo bendraudamas su širdinga 
darbo liaudimi statybvietėse, gamyklose, poilsio namuose, 
su laimingais, sveikata trykštančiais vaikais pionierių sto-
vyklose, žavėjosi „kultūros parkais“, kur vakarais žmonės 
šokdavo ir dainuodavo, sportuodavo, žaisdavo šachmatais, 
sanatorijomis, įspūdį jam darė didingi paradai, senoji Lenin-
grado (Sankt Peterburgo) architektūra, Ermitažas, Kaukazo 
gamta. Bet po truputį jam pradėjo atsiverti akys. Jis matė, kad 
individas čia visiškai ištirpęs dirbtiniu entuziazmu trykštan-
čioje minioje, kad visų apranga, kaip ir mąstysena, vienoda, 
stebėjosi nelygybe, liaudies skurdu, valdančiųjų privilegijo-
mis. Be to, lankydamasis Prancūzijos kolonijose, išmoko 
nepasitikėti pateikiama informacija, suprato, kad svečiams 
daug kas rodoma dėl akių. Jį gąsdino ir jam pačiam teikia-
mos privilegijos: apmokamos restoranų ir viešbučių sąskai-
tos, specialūs traukinių vagonai arba geriausi automobiliai, 
geriausi kambariai geriausiuose viešbučiuose.

1936 m. pabaigoje pasirodė A. Gide’o knyga „Sugrįžimas 
iš SSRS“ (Retour de l’U.R.S.S.). Ji sukėlė „SSRS draugų“, 
pvz., Romaino Rolland’o, Louis Aragono, Paulio Nizano, ne-
pasitenkinimą, bet A. Gide’as, per tą laiką dar labiau apsi-
švietęs, gavęs laiškų ir dokumentų, patvirtinančių jo išvadas, 
1937 m. išleido dar vieną knygą – „Pataisas mano „Sugrįži-
mui iš SSRS“ (Retouches à mon „Retour de l’U.R.S.S.“), 
kurioje dar griežčiau vertino stalinistinį režimą, pateikė pa-
tikslinimų, statistinių duomenų. Jo knygos Sovietų Sąjungoje 
buvo uždraustos ir vėl pradėtos leisti tik pertvarkos laikais. 
Čia spausdinama ištraukų iš abiejų minėtųjų knygų.

Vertėja

Ivan Selivanov. Tyli ukrainietiška naktis. 1960

Jei iš pradžių buvau apsigavęs, geriausia kuo anksčiau 
pripažinti savo klaidą; nes čia, savo šalyje, jaučiuosi atsa-
kingas už tuos, kurie daro šią klaidą. Šiuo atveju svarbu 
ne savimeilė; o aš, beje, turiu mažai savimeilės. Mano aki-
mis, esama svarbesnių dalykų už mane patį; svarbesnių už 
SSRS: tai žmonija, jos likimas, jos kultūra.

●

Ką veikia šie žmonės prie parduotuvės? Stovi eilėje; eilė 
nutįsusi iki artimiausios gatvės. Jų čia du trys šimtai, laukia 
jie ramiai, kantriai. Dar ankstyvas laikas; parduotuvės du-
rys uždarytos. Po keturiasdešimt penkių minučių vėl einu 
pro šalį: tebestovi ta pati minia. Stebiuosi: kas iš to, jei atei-
ni pirma laiko? Ką laimi?

– Kaip ką laimi?.. Aptarnaujami tik pirmieji.
Ir man paaiškinama, kad laikraščiai paskelbė, jog bus 

atvežta daug... nežinau ko (manau, tądien pagalvių). Bus 
gal kokie keturi ar penki šimtai prekių, o dėl jų prisista-
tys aštuoni šimtai, tūkstantis ar pusantro tūkstančio pirkėjų. 
Dar vakarui neatėjus neliks nė vieno daikto. Poreikiai tokie 
dideli, o pirkėjų tiek daug, kad paklausa dar ilgai pranoks 
pasiūlą, smarkiai pranoks. Jos patenkinti nepavyksta.

Po kelių valandų užeinu į parduotuvę. Ji milžiniška. Vi-
duje neįtikėtinai daug žmonių. O pardavėjai, beje, neina iš 
proto, nes aplink niekas nerodo nekantrumo; visi laukia sa-
vo eilės atsisėdę ar stačiomis, kartais su vaiku glėbyje, be 
eilės numerių, tačiau tvarkingai. Jei reikės, žmogus praleis 
čia visą rytą, visą dieną; kai įeini iš lauko, atrodo, kad čia 
nėra kuo kvėpuoti; paskui pripranti, kaip priprantama prie 
visko. Ketinau rašyti: susitaikai. Bet rusas yra gerokai dau-
giau negu susitaikęs: jis, regis, jaučia malonumą laukdamas 
ir verčia tave laukti tiesiog šiaip sau.

Prasibrovęs per minią arba jos nešamas, apžiūrėjau par-
duotuvę nuo viršaus iki apačios, skersai išilgai. Beveik vi-
sos prekės atgrasios. Netgi galėtum pamanyti, kad norint 
atmušti norą audiniai, daiktai ir pan. gaminami kuo nepa-
trauklesni: taigi perkama tik iš didelio poreikio, jokiu būdu 
ne iš troškimo pasimėgauti. Norėjau parvežti draugams ke-
letą suvenyrų; viskas siaubinga. Tačiau, kaip girdėjau, jau 
kelis mėnesius dedamos didelės pastangos; pastangos page-
rinti kokybę; gerai paieškojus, negailint laiko, vienur kitur 
pavyksta rasti naujų gaminių, įdomių ir teikiančių vilties. 
Bet prieš rūpinantis kokybe turi būti užtikrinama kiekybė.

●

Grįžtu prie Maskvos liaudies. Pirmiausia į akis krinta 
nepaprastas vangumas. Vadinti tai tingumu, aišku, neap-
siverčia liežuvis... Bet apatijai nupurtyti buvo išrastas ste-
buklingas „stachanoviečių judėjimas“ (kadaise padėdavo 
bizūnas). Jis neduotų naudos šalyje, kur visi darbininkai 
dirba. Bet čia dauguma žmonių, vos tik likę vieni, 
atsipalaiduoja. Stebuklas, kad, nepaisant to, dar-
bas atliekamas. [...]

Vienoje gamykloje, kurią aplankėme, puikiai 
funkcionuojančioje, [...] man pristatomas sta-
chanovietis, kurio milžinišką portretą mačiau ant 
sienos. Jam pavykę per penkias valandas nudirbti 
savaitės darbą (o gal per aštuonias valandas – pen-
kių dienų darbą, nebeprisimenu). Ryžtuosi pa-
klausti, ar tai nereiškia, kad anksčiau per savaitę 
jis nudirbdavo penkių valandų darbą. Bet į mano 
klausimą pažiūrima kreivai ir neatsakoma.

●

Aplankiau keletą šio klestinčio kolūkio gyve-
namųjų namų... Visi šie „interjerai“ daro keistą ir 
liūdną visiško nuasmeninimo įspūdį. Kiekviena-
me iš jų tokie pat bjaurūs baldai, toks pat Stalino 
portretas, ir ničnieko daugiau; jokio asmeninio 
daikto, jokio asmeninio suvenyro. Visi namai kaip 
vienas; kolūkiečiai – regis, irgi kaip vienas – per-
sikraustę iš vieno būsto į kitą to netgi nepastebėtų. 
Šitaip laimė, žinoma, lengviau pasiekiama! Be to, 
girdi, kolūkietis visus malonumus patiriąs ben-
druomenėje. Jo kambarys – tik miegamasis; visas 

Sugrįžimas iš SSRS
jo gyvenimas persikėlęs į klubą, į kultūros parką – visokias 
sambūrių vietas. Ko daugiau norėti? Bendra laimė pasie-
kiama tik atimant kiekvieno individualybę. Bendra laimė 
pasiekiama tik kiekvieno sąskaita. Kad būtumėte laimingi, 
būkite vienodi.

●

Sovietų Sąjungoje iš anksto ir visiems laikams sutarta, 
kad jokiu klausimu nebegalima turėti nuomonės. Beje, 
žmonių sąmonė taip suformuota, kad konformizmas tam-
pa lengvas, natūralus, nejaučiamas, ir net nemanau, jog jie 
veidmainiauja. Ar revoliuciją įvykdė tikrai šie žmonės? Ne; 
šie ja tik naudojasi. Kas rytą „Pravda“ moko juos, ką dera 
žinoti, galvoti, kuo tikėti. Ir nevalia peržengti šių ribų! Taigi 
kaskart, kai šnekiesi su kokiu nors rusu, atrodo, lyg šne-
kėtum su visais. Tai nereiškia, kad kiekvienas tiksliai pa-
klūsta nurodymui; bet viskas taip sutvarkyta, kad negalima 
išsiskirti iš kitų. Ir pagalvojus, kad sąmonė pradedama for-
muoti nuo ankstyvosios vaikystės... Iš čia tas nepaprastas 
susitaikymas, kuriuo tu, užsienietis, kartais stebiesi, ir savo-
tiška galimybė jaustis laimingam, dar labiau stebinanti.

Gailiesi tų, kurie valandų valandas stovi eilėje; o jiems 
laukti – visiškai įprastas dalykas. Duona, daržovės, vaisiai 
tau atrodo neskanūs; bet kitokių nėra. Tau rodomus audi-
nius, daiktus laikai negražiais; bet pasirinkimo nėra. Ka-
dangi neturi su kuo palyginti, nebent su praeitimi, kurios 
nelabai gailiesi, su džiaugsmu pasitenkinsi tuo, kas siūlo-
ma. Čia svarbiausia įtikinti žmones, kad šiuo tarpu, lauk-
dami šviesesnės ateities, jie nė negalėtų būti laimingesni; 
įtikinti juos, kad visur kitur žmonės ne tokie laimingi kaip 
jie. O tai galima pasiekti tik uoliai stengiantis užkirsti bet 
kokius kelius bendrauti su išore (t. y. už šalies sienų). Dėl to 
darbininkas rusas, gyvenantis tokiomis pat arba žymiai blo-
gesnėmis sąlygomis, laiko save laimingu, yra laimingesnis, 
daug laimingesnis už Prancūzijos darbininką. Jų laimė susi-
deda iš vilties, pasitikėjimo ir nežinojimo.

●

Sovietinis pilietis apie užsienio šalis ničnieko nežino. Ne-
gana to, jis įtikintas, kad viskas užsienyje, visose srityse, 
klojasi kur kas blogiau negu Sovietų Sąjungoje. Šita iliu-
zija gudriai palaikoma; juk svarbu, kad kiekvienas, netgi 
nelabai patenkintas, sveikintų režimą, kuris apsaugo jį nuo 
didžiausių blogybių.

Iš čia randasi tam tikras pranašumo kompleksas. Pateik-
siu kelis pavyzdžius: visi studentai privalo mokytis kokią 
nors užsienio kalbą. Prancūzų kalba visiškai apleista. Ma-
noma, kad pirmiausia reikia mokytis anglų arba vokiečių 
kalbos. Stebiuosi, kad jie kalba taip prastai; pas mus antros 
klasės mokinys moka daugiau.

Vienas iš jų, kurį paklausinėjome, aiškina (ru-
siškai, Jefas Lastas išverčia):

– Prieš keletą metų Vokietija ir Jungtinės 
Valstijos dar galėjo mus kai kuriais klausimais 
pamokyti. Bet dabar nebeturime ko mokytis iš 
užsieniečių. Tad kam reikia jų kalbos?

Beje, nors jie vis dėlto domisi, kas darosi už-
sienyje, kur kas labiau jiems rūpi užsienio nuo-
monė apie juos. Jiems svarbu žinoti, ar žavimės 
jais, kaip derėtų. Jie bijo, kad mes nepakankamai 
informuoti apie jų laimėjimus. Iš mūsų tikisi ne 
tiek informacijos, kiek liaupsių.

Žavios mergytės, susispietusios aplink mane 
vaikų darželyje (kuriame, beje, viską galima gir-
ti, kaip viską, kas čia daroma dėl jaunimo), beria 
klausimus. Jos norėtų žinoti ne tai, ar Prancūzijo-
je mes turime vaikų darželių, bet ar Prancūzijoje 
mes žinome, kad jie Sovietų Sąjungoje turi tokius 
gražius vaikų darželius.

Jų klausimai kartais tokie pribloškiantys, kad 
dvejoju, ar verta juos persakyti. Gali atrodyti, kad 
išsigalvoju. Skeptiškai šypsomasi, kai pasakau, 
kad Paryžius taip pat turi metro. Ar mes turime 
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„Pradedame rytoj. Nugalėsime. Arba žūsime. 
Trečio kelio neduota“: suprasti Mordorą

Memorabilia

Sekmadienį buvau prie Klaipėdos piliavietės, šalia kurios 
renkami daiktai karo pabėgėliams iš Ukrainos. Daug žmonių, 
atnešančių šiltus rūbus, pledus, čiužinius, savanoriai, kalban-
tys įvairiomis kalbomis, Klaipėdos rusai, atnešantys daiktus, 
visuotinė parama Ukrainai, ori nuotaika, brangūs vokiški au-
tomobiliai, atvežantys gerą labdarą, gražus saulėtas sekma-
dienis Klaipėdoje, švarūs šaligatviai, spindintys renovuoti 
namai, taiki europietiška idilė. Bet tuoj pat sužinau iš draugų 
Ukrainoje, kad prie Poltavos okupantai sušaudė mikroauto-
buso keleivius, kad Chersonas yra puolamas ir blokuojamas, 
o rusų kareiviai jo prieigose žudo taikius gyventojus.

Jums sunku šį karą suprasti racionaliai? O jo racionaliai 
net ir nereikia stengtis suprasti. Reikėjo klausytis pačių niū-
riausių analitikų prognozių. „Naujojo Židinio-Aidų“ 2014 m. 
Nr. 5 išspausdintas Algirdo Narbuto straipsnis apie Rusijos 
kaip atgijusios Trečiosios Romos koncepciją „Trečioji Ro-
ma? Trečiasis Reichas? Trečioji Šventykla?“. Klaipėdos 
universitetas išleido studiją apie paramilitarizmą, partiza-
ninį karą, karinius konfliktus, Rusijos „minkštąją“ agre-
siją, istorijos vaidmenį ir galimybes priešintis agresoriui  
(V. Jokubauskas, J. Vaičenonis, V. Vareikis, H. Vitkus, Va-
lia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo 
problemos, Klaipėda: Druka, 2015). Norėčiau pateikti keletą 
ištraukų iš publikacijų, kuriose bandoma suvokti padėtį racio-
naliai ir kalbama apie tai, kad Putino veiksmai yra labai toli 
nuo bet kokio racionalumo.

●

Dar 1993 m. vieno Nyderlandų gynybos ministerijos pla-
navimo dokumento rengėjai nuspėjo, kad labiausiai tikėtina 
grėsmė taikai ir stabilumui Europoje yra konfliktas tarp Ru-
sijos ir Ukrainos. Beveik tuo pačiu metu Samuelis Hunting-
tonas garsiajame straipsnyje „Foreign Affairs“ konstatavo 
neišvengiamą civilizacijų susidūrimą, kad šis vyks civiliza-
cinio lūžio ribose; Vakarų ir Rytų krikščionybės civilizacinė 
riba Ukrainos teritoriją dalina perpus, bet karinis konfliktas 
yra mažai tikėtinas dėl abiejų tautų bendrumo. Tuo metu, 
nepaisant ankstesnių Henry Kissingerio ir Zbigniewo Brze-
zińskio prognozių, patys amerikiečiai susigriebė, kad atidavė 
Ukrainą Rusijos įtakos sferai. O Rusijos elgesį Ukrainoje ir 
Rytų Europoje buvo galima prognozuoti laiku perskaičius 
Januszo Bugajskio ir Edwardo Lucaso studijas. 2008 m. E. Luca-
sas knygoje „Naujas Šaltasis karas: Kremliaus keliama grės-
mė Rusijai ir Vakarams“ įžvalgiai konstatavo, kad „grįžome į 
didžiosios galios politikos laikotarpį. Jei norime apginti savo 
interesus, turime mąstyti aiškiai ir mokėti brangiai“ (E. Lu-
cas, Naujas Šaltasis karas: Kremliaus keliama grėsmė Rusi-
jai ir Vakarams, Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 279). Tada 
nenorėta mokėti brangiai. Dabar mokama dar brangiau.

Istorikai supranta, kad Lietuvos valstybės egzistencija yra 
susijusi ir su besikeičiančiomis pasaulio tvarkos sistemomis. 
Po 1815 m. Vienos kongreso, kuriame buvo nustatyta galių 
pusiausvyros Europoje sistema, Lietuvos teritorija pateko į 
Rusijos įtakos sferą. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, 
po Versalio susitarimų Maskva neteko vakarinių imperijos 
teritorijų, jose susikūrė modernios Lenkijos, Lietuvos, La-
tvijos, Estijos ir Suomijos valstybės. Tad Lietuva vėl tapo 
Vakarų civilizacijos dalimi. Po Jaltos ir Potsdamo sistemos 
susikūrimo Europoje Maskvos įtaka prasiplėtė giliai į vaka-
rus, o Lietuva vėl atiteko (ar sugrįžo) į Maskvos įtakos sfe-
rą. Šaltojo karo pabaiga ir komunizmo žlugimas lėmė įtakos 
sferos ribų sugrąžinimą į beveik Versalio sistemos nubrėžtas 
sienas. Tokiu būdu į Vakarų įtakos sferą patekus ir Balta-
rusijai bei Ukrainai Rusijos įtaka sugrįžtų į XVII a. buvu-
sias Maskvos didžiosios kunigaikštystės ribas. Tokie ryškūs 
įtakos sferų persiskirstymai atveria potencialaus ginkluoto 
konflikto galimybes. Kiek gali tęstis karinė retorika be tikro 
karo? Taip rašėme 2015 m. ir, deja, buvome teisūs.

●

O dabar apie ideologines koncepcijas, kurios galbūt pa-
aiškintų Mordoro vykdomos politikos kryptį. Daugelis prieš 
porą dešimtmečių Rusijos geopolitiko Aleksandro Dugi-
no, KGB uždaro archyvo darbuotojo, kabalisto, vieno iš Na-
cionalbolševikų partijos įkūrėjų, buvusio įtakingo Rusijos 
Valstybės Dūmos pirmininko Sergejaus Naryškino patarėjo, 
suformuluotų idėjų apie būsimą Rusijos geopolitinį vaidme-
nį, naujos „eurazinės erdvės“ formavimą pasitelkiant pansla-
vizmą ir supriešinant katalikiškas Lietuvą ir Lenkiją, naują 
autoritarinę valstybę ir konservatyviąją revoliuciją tada at-
rodė grėsmingos, bet tarp liberalų buvo vertinamos nerimtai. 
Be reikalo. 

Beje, 1997 m. išleistoje knygoje apie geopolitiką A. Du-
ginas išskyrė ypatingą Lietuvos reikšmę Rusijos vakarinę 
teritoriją supančioje dalyje. Anot jo, siekiant realizuoti eu-
razinius geopolitinius principus, Rusijai palankiausias vari-
antas būtų sukurti Rusijos ir Vokietijos interesus atitinkantį 
Baltijos bloką, kurį sudarytų Norvegija, Švedija, Vokietija, 

Estija, Suomija-Karelija, Danija ir galbūt Nyderlandai. Ypa-
tingas statusas galėtų būti suteiktas Lenkijai, Latvijai ir Lie-
tuvai, tačiau stipriausios grandys šioje schemoje yra Lenkija 
ir Lietuva, turinčios ilgą valstybingumo tradiciją ir politiškai 
nukreiptos prieš Euraziją. Lenkijos ambicijas sumenkintų 
Prūsijos atkūrimas, o Lietuva yra išskirtinė šalis – ji yra pats 
šiauriausias katalikiško pasaulio fragmentas, turi ilgą Balti-
jos jūros pakrantės liniją ir atskiria „rusų erdvę“ nuo šiauri-
nės Vidurio Europos dalies, nepriklausydama nei Šiaurės, nei 
Vidurio Europos pasauliui. Lietuva šioje schemoje buvo nu-
matyta kaip šalis, per kurią atlantizmo geopolitiką vykdan-
čios šalys (ir pirmiausia JAV) bandys realizuoti savo tikslus. 
Vadinasi, jai turi tekti ypač stiprus smūgis.

2007 m. Rusijoje buvo įsteigtas politinio technologo, Ru-
sijos Valstybės Dūmos nario Viačeslavo Nikonovo vadovau-
jamas fondas „Russkij mir“ („Rusų pasaulis“), kurio vienas 
iš tikslų – rusų kalbos ir kultūros sklaida užsienyje. Kartu 
buvo skleidžiama ir „rusiškoji“ Antrojo pasaulinio karo ir 
kitų istorinių įvykių versija. Rusijos užsienio reikalų minis-
terijos aprobuotuose leidiniuose „Russkij vek“ ir „Baltijskij 
mir“, skirtuose rusų diasporai užsienyje, buvo pateikiamos 
sovietinės istoriografijos versijos apie „išvaduojamąją“ Rau-
donosios armijos misiją ir Rusijos vaidmenį. Panaši propa-
ganda buvo skleidžiama ir Rusijos televizijos kanalais, bet 
Lietuvoje atsibusta tik dabar. O „Russkij mir“ dantis parodė 
Donbase prasidėjus karui.

2014 m. Ukrainos savanoris Jevhenas Dykyjus sakė: „Mes 
manėme, kad Rusija neis į tas šalis, kur yra NATO. Mes tu-
rėjome sutartį su NATO, tačiau pamatėme, kad tai tik popie-
riaus skiautelė... Pirmiausia pati šalis turi save ginti. Mano 
tikslas atskleisti, kad dažnai šalis lieka su savo problemo-
mis. Tam reikia pasiruošti ir to tikėtis.“ J. Dykyjaus teigimu, 
pirmas karo etapas Ukrainoje 2014 m. buvo didžiulė, gerai 
apmokama propagandos kampanija, kurios pirmaisiais po-
žymiais tapo istorinių sąsajų paieška („banderininkai“, „fa-
šistai“ ir panašiai), priminimas ukrainiečiams, kad Ukraina 
visada buvo Rusijos globoje, tuo tarpu Vakarams buvo tei-
giama, kad Ukraina yra neveiksni korupcinė valstybė, kuri 
negali susitvarkyti savo teritorijoje.

●

Ir apie svarbiausią asmenį Vladimiro Putino aplinkoje. 
Rusijos prezidento padėjėjas, talentingas politinis vadybinin-
kas, buvęs Michailo Chodorkovskio žmogus, Boriso Jelcino 
komandos narys, Putino administracijos vadovas Vladisla-
vas Surkovas Natano Dubovickio slapyvardžiu 2014 m. pa-
skelbė tekstą, kuriame aprašė ateities karą, kur kovos kelios 
koalicijos, tačiau ne viena prieš vieną ir net ne kelios prieš 
kelias, bet visos prieš visas sudarydamos laikinas sąjungas ir 
keisdamos jas netgi mūšio metu. Tokiame ateities kare ne-
bus svarbi pergalė, karas suvokiamas kaip procesas, į kurį 
įsitraukiama ir tam, kad jį pralaimėtum: „Konfliktuojančių 
šalių uždaviniai buvo labai skirtingi. Kas kam, kaip sakoma. 
Ginčytinų šelfo teritorijų užėmimas. Naujos religijos įdiegi-
mas jėga. Reitingo punktų pakėlimas. Naujų karinių spin-
dulių ir lėktuvų išbandymas. Galutinis draudimas skirstyti 
žmones į vyrus ir moteris, nes skirstymas pagal lytį griauna 
nacijos vienybę. Ir taip toliau. Naivoki praėjusių laikų vadai 
siekė pergalės. Dabar veikė ne taip kvailai. Kai kurie, žino-
ma, laikėsi senųjų papročių. Ir bandė ištraukti iš archyvų mi-
glotus burtažodžius. Maždaug – mes nugalėsime. Kai kada 
suveikdavo. Bet daugelis suprato karą kaip procesą. Tiksliau, 
proceso dalį, jo aštriąją fazę. Galbūt ne pačią svarbiausią. 
[...] Pradedame rytoj. Nugalėsime. Arba žūsime. Trečio ke-
lio neduota.“ Tokius teiginius būtų galima priskirti maginės 
fantastikos sričiai, tačiau autorius lieka vienas įtakingiausių 
Putino aplinkos žmonių, o jo straipsnį apie tai, kad „mes už 
taiką, bet ne tokią, kokia buvo Brest Litovsko taika 1918 m.“, 
kad „laikas nustatyti teisingas ribas“, skaičiau likus savaitei 
iki Rusijos agresijos.

Jau minėtas A. Duginas rašė, kad būtina „rusų tautą pavers-
ti pagrindine politine ir teisine kategorija. Priklausymas rusų 
nacijai turi būti suvokiamas ir išgyvenamas kaip neįtikėti-
na būties prabanga, kaip aukščiausia antropologinė vertybė. 
Vladimiras Leninas – tragiškas galingas Angelas, vienas iš 
Apokalipsės angelų. Jūs manote, kad žūsta SSRS? Ne, tai 
žūsta Roma, tai žūsta dvasia.“

Prieš kelias savaites pasirodė rusų politologo Valerijaus So-
lovejaus informacija, kad Putinas užsiiminėja okultizmu, turi 
šamaną iš Tuvos ar Buriatijos, kuris jam buria ir patarinėja, 
kaip reikia veikti didžiojoje politikoje, kad kažkur Maskvoje 
prieš pat Ukrainos puolimą Putino ratelyje įvyko ritualinė ce-
remonija (kaip Romos laikais), kurios metu Putinas išsitepė 
veidą krauju ir buvo sudegintas gyvas erelis. Visa tai skamba 
kaip iš keistų filmų, ritualo gelmių aš nesuprantu, bet jeigu 
atvirai – tikiu tuo, kad toks vyko. 

– VYGANTAS VAREIKIS –

Kita kryptis
Kompiuteris įsijungia normaliai, kaip visada. 

Šį šviesų pavasario rytą turbūt vėl bombarduoja-
mas Kijevas. Bijau ieškoti naujausių žinių. Nors 
nė nereikia. Varnos sulėkusios viską praneša. 
Jos – firminis karo ir mirties balsas. Sako, gyve-
na pusantro šimto metų. Galėtų papasakoti, kaip 
bombarduotas mūsų Vilnius. Kur slėpė vaikus. 
Ką darė kunigai, kokias maldas kalbėjo Bernar-
dinų parapijiečiai.

Broliuką vienuolį raginau vykti savanoriu į 
Ukrainą. Jaunas ir stiprus. Bet jis vienuolyne 
išmokęs išsisukinėti, todėl teisinasi, kad pran-
ciškonams nevalia imti ginklo. Aišku, tai ne 
visai tiesa. Šv. Jonas iš Kapistrano paveiksluo-
se raitas ant žirgo, su kardu ir vėliava rankose. 
Gynė Europą nuo netikėlių turkų. O vyskupas 
Valančius antai užrašęs, kaip Dotnuvos vienuo-
lyno viršininkas viską metė ir išdūmė į sukilimą. 
Nenusivilkęs abito, net nepasibalnojęs pavogtos 
kumelės. 

Melstis dabar irgi mėginam visi kaip kas mo-
ka. Vatikanas paskelbė pasninką už Ukrainą. 
Laikausi, nesunku, kad tik padėtų. Vakare pa-
sibarstysime galvas pelenais. Siunčiau maldas 
arkangelui Mykolui, jis didis kariūnas, visų 
dangaus kareivijų vadas. Jo vieno ieties mosto 
užtektų, kad žlugtų užpuolikai. Dar prisimenu, 
kaip anais laikais pažįstamas kovotojas mokė, 
kad beviltišku atveju galima naudotis angelų sar-
gų pagalba. Prašai savo angelo sargo, kad jis su-
sisiektų su tavo nuožmiausio priešininko angelu 
sargu, o tas paveiktų, suminkštintų priešininko 
širdį. Du sykius toks manevras man padėjo. Pre-
zidentas Putinas juk irgi turėtų turėti savo ange-
lą sargą. Ir širdį. Girdėjau, kad jo motina dirbo 
duonos parduotuvėje. Duona labai susijusi su 
visais širdies reikalais. Nors iš tiesų juk nežinai 
Dievo planų. Šventajame Rašte yra informacija, 
kaip Dievas užkietino faraono širdį, kad vergai 
izraelitai galėtų išeiti į laisvę. Ir Jėzaus taktika 
panaši ginčuose su fariziejais. Nelabai suprantu, 
kodėl toks ginklas. Totalus pasmerkimas? Be 
mažiausio šanso atsiversti ir pasitaisyti? Gal bū-
das suklaidinti, apgauti tironus? Kad savo pačių 
neapykantoje gautų galą.

Ši visai nedidelė nuotraukėlė atėjo su prierašu, 
jog fotografuota Ukrainoje per Antrąjį pasaulinį 
karą. Kad čia karo vaizdas, vokiečių okupacija, 
ir taip matyti. Į tolį nusidriekusi begalinė kariuo-
menės gurguolė. Ir raita moteris, judanti nežinia 
kur priešinga kryptimi. Du kareiviai žiūri nuste-
bę, lyg netikėdami savo akimis. Aišku, nustebęs 
ir tas, kuris gaudė šį keistą kadrą, čia juk nieko 
daugiau nebūtų prasmės fotografuoti. Paprastas 
kariuomenės judėjimas gilyn į okupuotą teritori-
ją. Tuščias dangaus plėmas.

Kai nusižiūrėjau tą nuotrauką internete, Pu-
tino invazija į Ukrainą dar buvo tolokai. Todėl 
pats karo fonas, taip pat ir geografija, čia nebu-
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teatro artistas, 2020 m. pagal Dmitrijaus Strocevo tekstą su-
kūręs dainą Baltarusijos žmonėms paremti. Lietuvos litera-
tūros vertėjų sąjunga šiuos metus yra paskelbusi Baltarusių 
literatūros metais, ir kovo 25 d. Baltarusijos nepriklausomy-
bės dienos proga Signatarų namuose vyksiančiame rengi-
nyje skambės toji daina – „Bijau žmonių kaip stebuklo“.

Su Virginijumi Pupšiu kalbasi Irena Aleksaitė.

– 2014 m., atsiliepdamas į įvykius Ukrainoje, pagal 
Anastasijos Dmitruk žodžius sukūrei dainą Ukrainos žmo-
nėms paremti, 2020 m. pagal Dmitrijaus Strocevo žodžius 
sukūrei dainą Baltarusijos žmonėms paremti. Papasakok 
apie tai plačiau.

– Taip, kuriu dainas laisvės trokštančioms tautoms. Juk 
čia neišarti aruodai: Baltarusija, Karabachas, Kazachsta-
nas ir (kodėl ne) Afganistanas. Jei rimtai, tai šiame bepro-
tiškame pasaulyje galima prikurti dainų kovidui pasmerkti 
arba antivakseriams paremti. Paremti... hm, žodis toks... 
labiau finansams tinkantis. Tiesiog negalėdamas atsiriboti 
nuo pasaulinės politikos dainomis kovoju su neteisybe ir 
prievarta taip, kaip suprantu ir moku. Bet tai nėra didžiau-
sia mano kūrybos dalis.

Prieš aštuonerius metus sukūriau dainą pagal Anasta-
sijos Dmitruk žodžius „Nikogda my ne budem bratjami“ 
(„Niekada mes nebūsime broliai“) ir padovanojau ją ukrai-
niečiams, kovojantiems Maidane. Daina užkariavo jutubą – 
per parą jos pasiklausydavo daugiau nei milijonas. Tada 
pirmą kartą patyriau, koks baisus dalykas tas populiaru-
mas. Čia, Lietuvoje, žiniasklaida elgėsi atsargiai – daina 
aštri, tarsi supriešinanti. Interviu teko duoti nemažai, ta-
čiau LRT niekaip nenorėjo jos transliuoti. Ir vieną vakarą 
skambina buvęs LRT vadovas Siaurusevičius ir sako no-
rįs susipažinti. „Žinoma, – sakau. Ir klausiu: – O dėl ko 
čia taip?“ – „Taigi, – sako jis, – buvau Maidane. Einu per 
Kreščiatiką, visur palapinės, laužai, protestuotojai. Vienas 
jų prieina ir klausia: „Iš kur tu?“ – „Iš Lietuvos“, – atsakau. 
„Iš Lietuvos? O Virgis Pupšis pažįsti?“ – „Ne, – atsakau, – 
tokio nepažįstu.“ – „Tu iš Lietuvos ir nepažįsti Virgis Pup-
šis?“ – stebisi žmogus. Tai va, – sako, – pasidarė gėda ir 
nusprendžiau susipažinti.“ Po tokios pažinties mūsų vaiz-
do klipą jau rodė ir per LRT. 

Su daina Baltarusijai buvo kiek kitaip. Per garsiuosius 
Baltarusijos 2020 m. įvykius negalėjau likti nuošalyje. Pa-
sirausiau atminties plokštėse, bandydamas prisiminti nors 
vieną baltarusį poetą, bet, be Jankos Kupalos, nieko nera-
dau. Laimė, išgelbėjo visagalis internetas. Suvedžiau gū-
gle „Baltarusijos poetai“ ir išmetė populiariausius: Janką 

Kupalą, Dmitrijų Strocevą ir dar keletą. Pamaniau, pasi-
domėsiu pirmu pasitaikiusiu, Strocevu, rašančiu rusiškai. 
Paskaičiau apie jį, perskaičiau kelis eilėraščius interne-
te, paskui paklausiau, kaip pats skaito. Tada susiradau jį 
feisbuke ir gavau atsakymą į man rūpimą klausimą – aki-
vaizdžiai ne vatnikas, ir parašiau jam laišką. Dima manęs 
nepažinojo, todėl pasakė norįs išgirsti kokių nors mano 
dainų. Kai nusiunčiau – klausimų neliko, beliko surasti tin-
kamą jo eilėraštį ir padainuoti. Jis atsiuntė jų pluoštą, švie-
žių, pulsuojančių tų karštų protesto dienų dvasia. Visi buvo 
parašyti verlibru. Bet jie man pasirodė niūrūs, per sunkūs 
dainai, o aš baltarusius mačiau labai šviesiomis spalvo-
mis. Tada pradėjau raustis jo ankstesnėje kūryboje ir radau 
man tinkantį, rodos, 2014 m. parašytą „Ja bojus’ liudej kak 
čiuda“ („Bijau žmonių kaip stebuklo“). Prilipo, bet buvo 
per trumpas. Vis tiek nusiunčiau jam demonstracinę versi-
ją, prašydamas palaiminimo. Strocevui patiko. Tada šovė 
į galvą mintis pailginti dainą išverčiant tekstą į baltarusių 
kalbą. Paprašiau Strocevo ir labai nustebau, išgirdęs jo at-
sakymą: „Mielai, bet ne taip gerai moku baltarusių, kad 
galėčiau išversti.“ Sakau: „Tai duok tam, kas moka.“ Taip 
atsirado poetė Nasta Kudasova, ji genialiai ne tik išvertė, 
bet ir įgarsino, ir dar pataisė mūsų – dainuojame keturiese: 
Jeronimas Milius, Gintautas Litinskas, Kęstutis Nevulis ir 
aš – toli gražu netobulą baltarusišką tartį. Taip gimė daina ir 
vaizdo klipas. Pamatęs, ką mes ten padarėm, Dima pasakė: 
„Nieko panašaus į tą eilėraštį nedėjau, bet jūs man parodė-
te, kas iš tikrųjų jame yra.“ Greitai po to, gal net dar kuriant 
vaizdo klipą, Dima buvo areštuotas 15 parų ir savo poeziją 
skaitė baltarusiškame kalėjime. Laimė, netrukus buvo iš-
leistas į laisvę. 

– Dabartinis Klaipėdos muzikinis teatras gimė iš Liau-
dies operos. Pavadinimas tarsi sako, kad tai buvo nepro-
fesionalų teatras, tiesiog liaudies – kas kaip moka, taip ir 
dainuoja. Gal žinai, kaip ten buvo iš tikrųjų? Gal dar ir 
dainavai toje Liaudies operoje? 

– Taip, dainavau. Dar studijuodamas Tautų draugystės 
ordino valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuo-
se. Profesoriaus Kazio Kšano pakviestas pradėjau toje 
operoje dirbti. Mokėdavo 40 rublių, o kartu su stipendija 
studentui tai visai padori parama. 

Pirmas spektaklis, kuriame teko vaidinti, – Strausso 
„Čigonų baronas“. Vos pramokęs choro partiją, bet sce-
noje nebuvęs, režisūrinio sprendimo nežinojęs, „disloka-
cijos vietų“ irgi, vyr. dirigento buvau pasiųstas į sceną! 
Klausiu: „Ką reikės daryt?“ – „Ką ir visi“, – nukirto va-
dovas. „Kad neturiu rūbų...“ – sakau. „Renkis Lupeikos 
(Vytautas Lupeika, dabartinis politikas, buvęs, gal net ir 
esamas choristas), greičiau, nėr kada.“ – „O batai? Mano 

47 dydis, bus tokių?“ – „Nebus, eik su savais.“ 
Laimė, buvo žiema. Apsivilkau ryškiai raudoną 
Lupeikos palaidinę, mėlynus šarovarus, įšokau į 
žieminius aulinius, pažiūrėjau į veidrodį – o ko 
ne čigonas? Ir nubėgau į sceną. 

Pats pavadinimas – Liaudies opera – man 
žiauriai juokingas, kaip ir pastatymai, kuriuose 
buvau užimtas. Iš pradžių ta opera iš tikro buvo 
„liaudies“, bet laikui bėgant didžiulėmis Kšano 
pastangomis ėmė balansuoti tarp „liaudies“ ir 
profesionalumo, kol galiausiai 1993 m. „liau-
dis“ krito, o teatras įgavo valstybinio, t. y. profe-
sionalaus, statusą. 

– Muzikiniame teatre artistas turi mokėti dai-
nuoti, vaidinti, šokti, verstis kūliais ir daugybę 
kitų dalykų. Kuris, tavo galva, iš tų dalykų svar-
biausias? Ir maždaug kiek jūsų artistų tų visų 
reikalingų savybių turi reikiamom proporcijom? 
Nes gali puikiai dainuoti, bet visiškai nemokėti 
vaidinti ir pan.

– Artistai, rengiami muzikiniam teatrui, pir-
miausia turi mokėti dainuoti, juk pavadinime 
žodis „muzikinis“ eina pirm „teatro“. Ir čia 
su tais „vaidinimais“ visada bėda. Ruošiant 
vaidmenį, solistui svarbiausia – muzikinė me-
džiaga. O tai gana sunkus ir sudėtingas darbas: 
ilgai šlifuojamos sudėtingiausios partijos vie-
tos, kad būnant scenoje arija lietųsi natūraliai, 
nebegalvojant, kur labiau išsižiot, giliau įkvėpt, 
patogiau atsistot. Solisto logika paprasta – tu-
riu paimti tris aukštas do, tada galiu nė nevai-
dinti, nes po trečios vis tiek ims ploti. Tik va 
bėda, šiuolaikiniame, moderniame teatre šito 
jau nebeužtenka. Naujos kartos režisieriai, pri-
pažinkim, ir žiūrovai, nori ne tik gražių natų, 
bet ir ryškių charakterių. Tad jau scenoje tenka 
mokytis to, ko negali išmokyti vokalo pedago-
gai. Nors jei atvirai, nėra čia tų proporcijų. Jei 
gali vien balsu, stovėdamas vietoje, priversti 
publiką ploti ir aikčioti, vadinasi, vaidinti, vers-
tis kūliais, stovėti ant ausų kaip ir nebūtina. O 

man patinka, kai artistas stovi ant ausų... ne kartą teko 
pastovėti, kartais improvizacijos baigdavosi suknežinta 
nosimi. 

Raimondo Paulo miuzikle „Sesuo Kerė“ vaidinau Herst-
vudą, o tardymo scenos metu taip ir nutiko. Tardė dviese –  
baleto artistai Ričardas Jankevičius ir Aurelijus Liškaus-
kas. Sėdėjau priešais „tardytoją“ Ričardą, o „tardytojas“ 
Aurelijus pagal sugalvotą schemą prieidavo iš už nugaros, 
čiupdavo man už plaukų ir galvą trenkdavo į stalą. Viskas 
veikdavo puikiai, aš ranka tvodavau per stalą ir galva ne-
pasiekęs stalo atšokdavau, o garsas ir vaizdas būdavo tarsi 
veidu. Tą kartą Aurelijus improvizavo ir nusprendė, kad 
vieną kartą tvoti negana, ir tai padarė dar kartą. Tik va bė-
da – Ričardas jau buvo pristūmęs tarybinį laidinį telefoną, 
tą, sukamą, kuriuo turėjau paskambinti, ir tas telefonas at-
sidūrė kaip tik ten, kur ir mano nosis... visa jėga trenkiausi 
į jį... Reikėjo matyti Ričardo veidą, kai suinkščiau kaip 
šunytis ir apsipyliau kraujais. Spektaklį pabaigiau apkli-
juotas pleistrais, ir tai nė kiek nesumenkino, atvirkščiai –  
sustiprino visas likusias finalines scenas. Finale buvau 
partrenktas per pusę perpjauto VW „Beetle“ ir žuvau po jo 
ratais. Finalinė scena buvo tokia įtaigi, kad po spektaklio 
paskambino maestro Vytautas Lukočius, žiūrėjęs tą vai-
dinimą su mažąja dukra, ir paprašė, kad pasikalbėčiau su 
ja, nes toji po spektaklio niekaip negali užmigti. Pridėjau 
telefoną prie ausies – o iš ten toks nuoširdus, plonas bal-
selis: „Tu mirei?..“ 

– Žinia, teatro repertuarą formuoja meno taryba. O ar 
artistas gali pasiūlyti kokią operetę ar pan.? Na, pasiūly-
ti, aišku, gali, bet ar bus išklausytas, ar jo siūlymas bus 
svarstomas? Žodžiu, kiek artistai dalyvauja parenkant re-
pertuarą?

– Meno tarybą suformuoja konkursą laimėjęs teatro va-
dovas. Jei laimi „vietinis“ žmogus, užaugęs būtent tame 
teatre, tai paprastai jis tęsia buvusią teatro repertuaro for-
mavimo tradiciją, žinoma, pridėdamas savo matymą, savo 
išmanymą. Jei „importinis“ – tada visuomet lauk radikalių 
permainų. Beveik visada braukiamas brūkšnys ir „naujas 
teatras“ prasideda nuo nulio. Toks vadovas atsineša savo 
koncepciją ir patarėjų iš šalies jam nebereikia. Sakytum, 
puiku, kas čia blogo, teatrui reikia šviežio kraujo. Atsa-
kyčiau – žinoma, puiku, jei pataikai su tuo matymu ir iš-
manymu. Bet jei po kelių nesėkmingų pastatymų nedarai 
išvadų, o toliau varai savo vagą, tiesiog prarandi žiūrovus. 
O susigrąžinti juos žiauriai sunku. Esu įsitikinęs, kad sėk-
mingo repertuaro formavimo raktas slypi teatro istorijoje, 
tiesiog reikėtų ją žinoti. Tikiuosi, kad dabartiniai teatro 
vadovai tai žino. 

– Turime garsių dramos režisierių, nuskambėjusių spek-
taklių, bet apie muzikinio spektaklio pasisekimą nedažnai 
tenka girdėti. Ar režisieriai, o gal teatro kritikai pramoginį 
žanrą laiko nevertu dėmesio, ar per menkos artistų jėgos, 
ar dar kokia nors priežastis? 

– Tai kad nelabai aišku, kur to pramoginio žanro labiau 
rasi – operoje ar dramos teatre. O kad mūsų geriausi re-
žisieriai ne taip dažnai stato muzikiniuose teatruose – tas 
taip, nes bijo. Bijo, nes nemėgsta masinių scenų (choras, 
baletas), pasigenda artistų aktorinio meistriškumo, ne visi 
moka skaityti partitūroje paslėptas dramaturgines linijas, 
turi skaitytis su aikštingu orkestru ir visas paslaptis išduo-
ti dirigentui. Jei rimtai, tai didesnio skirtumo režisuojant 
nėra, ir daugelis iš mūsų garsiųjų tai darė ir daro gana 
sėkmingai, juolab kad puikios muzikinės-dramaturginės 
medžiagos tikrai netrūksta. 

– Klaipėda ir Kaunas turi po muzikinį teatrą, Vilnius – 
operos ir baleto. Pagal teatrų pavadinimų logiką atrodytų, 
kad vadinamieji lengvi žanrai – operetės, miuziklai, gal 
dar roko operos – Klaipėdos ir Kauno teatrų reikalas, o 
klasikinės operos, baletai – Vilniaus. Bet Vilniuje statomos 
ir operetės, Klaipėdoje ir Kaune – operos ir baletai. Ar 
taip ir turėtų būti? Ir ar muzikinis teatras gali kokybiškai 
pastatyti operą?

– Klausimas teisėtas. Gali. Jei turi didelį biudžetą. Sam-
dai vardus: režisierių, dirigentą, solistus. Choras, baletas, 
orkestras – vietiniai. Ir viskas. Jei tokios sėkmės reikia, tai 
čia raktas į ją. Žinoma, tą galima padaryti ir savo jėgomis, 
bet tada į artistus reikia labai daug investuoti, tačiau tai 
ilgesnis procesas, o laiko ir – neslėpsim – noro paprastai 
trūksta. Kaip pavyzdys čia iškyla Juozo Miltinio figūra. 
Būtent Panevėžio dramos teatre buvo išaugintos visos 
jo teatro žvaigždės, kurias graibstyte graibstė visi teatrai 
ir kino studijos. Sakydamas „investuoti“ turiu galvoje – 
siųsti stažuotis, finansiškai skatinti, reklamuoti, garsinti, 
mažiausiai progai pasitaikius minėti artisto pavardę, girti 
ir garsiai viešinti veiklą. Miestas pamilsta artistą už jo ta-
lentą, o jei tas talentas mūsiškis, ne atvykėlis, ima tiesiog 
dievinti. Taip ir sukuriamas tikras teatro veidas. 

vo svarbu. Patraukė raitelės figūra. Tos dvi priešingos kryptys. 
Kai nuotrauka išdidinta, matosi išraiškingas ukrainietės moters 
veidas. Laisvas, orus, šiek tiek ironiškas, jei nori – triumfuojan-
tis. Tie patys rusai turi čia labai tinkantį žodį – отрешенность. 
Išversti sunku. Būsena, kai nieko aplinkui nematai, užsimiršti, 
nedalyvauji, esi iš kito pasaulio, nepavaldaus aplinkai. Ir todėl 
kelias veda kita kryptimi. Arklys taip pat viską supranta, persiė-
męs savo raitelės dvasia, suaugęs su ja į viena.

Kiek kartų visa tai jau įvykę, matyta ar girdėta! Kai įtūžę Naza-
reto gyventojai norėjo sučiupti Jėzų ir nustumti nuo skardžio, jis 
praėjo tarp jų ir pasišalino. Ši raita beginklė kaimietė yra nugalė-
toja, ne šimtai karių ir jų gurguolė. Ji ramiai joja įveikusi priešą. 
Darbas atliktas. Iš ano, kitiems nepasiekiamo ir nesuprantamo pa-
saulio atėjo pergalė, skirta silpnųjų giminei. Nebūtų nuostabu, jei 
fotografas, įamžinęs šį kadrą, jautė kažin ką panašaus. 

Mums, kaip visada tokiais atvejais, iš tolo turbūt lieka amžina-
sis trejetas: tikėjimas, viltis ir meilė. Arba užsirašyti savanoriais 
ir būti arti, matyti ir girdėti, tapti kūniškais liudytojais – kaip pir-
mųjų amžių krikščionys. Tačiau tikėjimas, viltis ir meilė nuo ano 
vasario ketvirtadienio jau nėra (ir nebus) lengvas, neskausmingas 
būdas panirti į religinį burbulą. Ši programa liovėsi galioti. Jau 
nuo pandemijos pradžios buvo aišku, kad visa tai bergždžia ir net 
nelabai gražu. Karas Ukrainoje reiškia naują pasaulį. Naują Baž-
nyčią – irgi. Nežinia, kas tai bus ir kaip atrodys. Gal nuolatinė kita 
kryptis, vis tolyn nuo bet kokio nežmoniškumo ir veidmainystės. 
Kūno išaukštinimas ir dvasios pajungimas kūnui. Gal daugiau vi-
dinės tiesos, o ne dogmų. Tik šiaip spėlioju.

Kalbama, jog Putinas tūno bunkeryje kažin kur Uralo kalnuo-
se. Šio žmogaus bunkeris turi būti saugus, patikimas, todėl nieko 
nuostabaus, kad ten neprasibrauna joks prašalaitis, net svetimas 
angelas sargas. Taigi verčiau melsiu prezidentui stebuklingo sa-
pno. Pavyzdžiui, pasirodo jam jo mama su duonos kepalu ran-
kose. 

Bet vis tiek jau šviesu šį pavasarį. Ukrainietė raitelė joja ir joja, 
be žodžių rinkdama visus, patikėjusius ta kita kryptimi.

     
-js-

Nukelta į p. 4 ►



2022 m. kovo 4 d. Nr. 5 (1381)4 ŠIAURĖS        ATĖNAIKNYGOS

„Invalidas“, „negras“, „čigonas“ ir kiti

„Netrukus po Atgimimo imta kal-
bėti apie neva netinkamus, nekorek-
tiškus žodžius, kuriuos reikia keisti 
kitais“, – taip knygos autoriai pradeda 
pratarmę. Iš tikrųjų ši mada iš Vakarų 
ėjo iš lėto, bet po truputį pas mus įgi-
jo nemažai jėgos. Aklai priimti viską, 
kas ateina iš Vakarų, neatitiktų pačios 
vakarietiškos dvasios, t. y. politinio ir 
kultūrinio pliuralizmo pagrindo, ku-

ris yra esminė vakarietiškos demokratijos savybė. Ir iki šiol 
įvairūs vis besiplečiančio politinio korektiškumo aspektai 
pačiuose Vakaruose vertinami anaiptol nevienodai, šia te-
ma yra išleista nemažai knygų, taip pat ir kritiškų. Tad vien 
jau tokios diskusinės knygos pasirodymas Lietuvoje yra 
sveikintinas.

Autorių požiūris į daugelį politinio korektiškumo reiški-
nių yra atvirai kritiškas, bet tai nėra publicistinė polemika –  
kalbos mokslo požiūriu gvildenami žodžių apibrėžimai ir 
apžvelgiama daug įvairių nuomonių, šiais klausimais pa-
reikštų Lietuvoje ir kitur, konkrečiai kalbama apie keletą 
svarbiausių į paribį stumiamų žodžių: „invalidas“, „negras“, 
„čigonas“ ir kt.

Viena iš pirminių išvadų yra tokia: „Pasinešus į begalinį 
kalbos eufemizavimą, nebeskiriami skirtingi kalbos reiški-
niai: neutralūs, niekuo dėti žodžiai, įvardijantys neigiamus 
nekalbinius reiškinius, ir menkinamąjį atspalvį turintys 
žodžiai“ (p. 20). Paminėtas būdingas angliškas pavyzdys: 
vertically challenged (apie žemaūgius žmones). Iš tikrųjų 
šios naujovės labiausiai ir diegiamos anglų kalboje (ir kito-
se Vakarų kalbose), Rytų Europoje šis reiškinys dar ne toks 
ryškus – tai matome ir šioje knygoje, kur pateikiama nema-
žai paralelių su kalbine praktika ir kalbinėmis nuostatomis 
Latvijoje. Čia galima pridurti, kad šių metų sausio pabai-
goje Latvijos žiniasklaidoje kilo polemika dėl Valstybinio 
kalbos centro išaiškinimo, kad žodis nēģeris („negras“) yra 
stilistiškai neutralus ir tinkamas vartoti. „Nēģeris latvių kal-
boje niekada nebuvo specifiškai neigiamai nuspalvintas“, – 
teigė kalbininkas Andrejus Veisbergas radijo laidoje.

Taip pat ir lietuvių kalboje, tad suprantamas knygos au-
torių noras išsaugoti „negrą“, bet čia, aš manyčiau, reikia 
pripažinti, kad šis traukinys jau nuvažiuoja, kalba šiek tiek 
keičiasi ir dėl pasaulinių politinių nuostatų, svarbu, kad ta 
kaita nebūtų perdėm politizuota ir radikali, netaptų kate-
goriška ir cenzūrinė, nes „[p]olitinė ir moralinė cenzūra, 

žodyno kontrolė, paremta ideologija, yra atviros diskusi-
jos priešingybė, grėsmė žodžio laisvei“ (p. 22). Gal tai ir 
subjektyvu, bet žodžio „negras“ man negaila, „juodaodis“ 
man nė kiek nekliūva, o „romas“ (tas žodis, kuris ne apie 
alkoholį) ir „žmoga“ kliūva.

Nemažas skyrius skirtas „feministiniam lingvistiniam 
aktyvizmui“. Iš tikrųjų alternatyvios galūnės, ypač kreipi-
niuose (pvz., „studentai / -ės“), gali atrodyti visai normaliai, 
ir tai nenauja; bėda atsiranda tada, kai nepaisoma saiko ir 
siekiama šitaip sudvejinti kone viską. Verta pakartoti auto-
rių cituojamą pavyzdį: 

„intymesnį dialogą su skaitytoja (-u); kiekvieno (-s) ra-
šančiojo (-sios) šūkis; skaitytojai susipažįsta su autore ar 
autoriumi“ (p. 47).

Toks tekstas atrodo kaip dzinguliukais perkrauta karvė, ir 
verta pastebėti, kad pati autorė visko neapgriozdino – „skai-
tytojai“ liko tik vyriškosios giminės, ir nežinia, ar autorei 
taip natūraliai pasirašė, akimirką praradus idėjinį budrumą, 
ar ji nusprendė, kad jau gana.

Knygoje paminėtas ir plačiai nuskambėjęs (jau dešimties 
metų senumo) bandymas „perrašyti“ Lietuvos himną. Ten 
žodis „tėvyne“ buvo pakeistas „motyne“, tad knygos auto-
riai paaiškina, jog „lietuvių kalba turi žodį motynė, bet jo 
reikšmė – „senoji bulvė, iš kurios išauga naujos“, – ir pa-
teikia autentišką vartosenos pavyzdį: „Supuvęs kaip bulvė 
motynė“ (p. 52). Kitur daroma ir tokia išvada: „politinio 
korektiškumo diegėjams dažnai trūksta gimtosios kalbos 
nuovokos ir kalbotyros pagrindų išmanymo, elementarios 
pagarbos mokslui“ (p. 131). Mat norint keisti kalbą reikia 
ją gerai išmanyti; bet dauguma tų, kurie išmano, t. y. kalbi-
ninkai, su kalba linkę elgtis atsargiai ir nepritaria ideologi-
zuotiems keitimams. 

„Visuotine lygybe susirūpinusius aktyvistus ėmė kankinti 
vienas nesusipratimas gramatikoje, kuris užgimė tada, kai 
antikinėje senovėje kažkam šovė į galvą paika mintis pagal 
analogiją su žmogumi išvesti vyriškąją ir moteriškąją gra-
matines gimines.“ Ši citata ne iš šios knygos, o iš vėlesnio 
teksto – Gintaro Lazdyno straipsnio „Naujojo babelio be-
laukiant“ („Š. A.“, 2021.XII.17). Ten šie dalykai skaidriai 
paaiškinti remiantis kalbotyra ir logika.

Knygoje „Apie žodžio korektiškumą“ kai kur vis dėlto iš-
einama už kalbos mokslo ribų. Kai cituojamas kalbininkas 
Vytautas Vitkauskas, peikiantis žodžio „draugas“ vartojimą 
sugyventinio prasme (p. 55), kyla įspūdis, kad čia kliūva 
ne tiek žodžio vartojimas, kiek pati ši praktika – poroms 
gyventi kartu nesusituokus.

Aptariamas ir madingas tapęs žodis „senjoras“. Nors ir 
skeptiškai vertindami šią svetimybę, autoriai pripažįsta, 
kad jos išgyvendinti nepavyks, o pabaigoje daro tokią išva-
dą: „Atsižvelgiant į visuomenės nuomonę, tokius pokyčius 

tenka priimti, tačiau susieti tuos žodžius tikslinga ne su Is-
panija, o su pagarba žmogaus amžiui, senatvei (lot. senior 
„pagyvenęs žmogus“)“ (p. 131).

Didelę knygos dalį užima žodžio „kaimietis“ visokeriopa 
reikšmių ir vartosenos analizė. Čia jau tarsi pereinama į kitą 
stovyklą ir aiškinama, kad šį žodį vartoti neigiama, menki-
namąja prasme yra nekorektiška. Bet vidinio prieštaravimo 
čia nėra, knygoje juk nepasisakoma prieš korektišką kalbą 
apskritai. Ir netgi apgailestaujama, kad „politinio korek-
tiškumo aktyvistės, aktyvistai“ šiuo atveju nemato reikalo 
įsikišti (p. 132). Suprantamas pasipiktinimas neigiamu kai-
miečio paveikslu, bet, matyt, tenka pripažinti, kad to išrauti 
iš kalbos nepavyks: „Tai per šimtmečius einąs, universalus, 
toli gražu ne tik lietuviams būdingas stereotipas“ (p. 78). 
Juolab kad, kaip teigiama naujajame „Bendrinės lietuvių 
kalbos žodyne“, antrąja, menkinamąja, žodžio „kaimietis“ 
reikšme „sakoma apie neišsilavinusį, prasto skonio ir pan. 
žmogų, kuris nebūtinai kilęs iš kaimo“ (išskirta mano – L. J.). 
Antra vertus, žodis „miesčionis“ juk irgi turi neigiamą ko-
notaciją.

Galbūt dėl to, kad kas nors iš trijų knygos autorių turėjo 
papildomą tiriamosios veiklos barą, dėmesio skirta fotogra-
fijai; vienas nuotraukomis iliustruotas poskyris pavadintas 
„Kaimiečio paveikslas dabartinėje fotografijoje“. Tatai 
netvirta gija susieta su korektiškumo samprata, pateikiant 
įkvepiančių pavyzdžių, o kartu teigiant, kad Rimaldo Vikš-
raičio nuotraukos miestelėnui rodo atgrasų kaimiečio pa-
veikslą (p. 127), nors ir pripažįstant jų savitą vertę.

Apskritai ši nedidelė knyga argumentuotai kelia klausi-
mus, kurių aktualumas ateityje turbūt tik didės. „Anglų kal-
boje įsitvirtinusi arba tik ideologijos aktyvistų priskiriama 
žodžio konotacija automatiškai keliama į kitas kalbas“ 
(p. 130). Beje, anglakalbėse šalyse jau skinasi kelią nauji as-
meniniai įvardžiai, skirti žmonėms, kurie nenori priskirti sa-
vęs nė vienai iš dviejų lyčių: pvz., šalia he ir she atsiranda xe.

Pavojingiausia yra tai, kad politinio korektiškumo prak-
tika Vakaruose kartais virsta diktatu ir prisideda prie elimi-
navimo (cancel) kultūros. 2020 m. solidžiame amerikiečių 
žurnale „Poetry“ buvo išspausdinta poema, kur nekaltame 
istoriniame kontekste paminėta (beje, teigiamai) Negress. 
Žurnalo redaktoriui Donui Share’ui teko ne tik atsistaty-
dinti, bet ir muštis į krūtinę bei viešai atgailauti (regis, gal-
vojant apie tolesnės veiklos galimybes).

Šie dalykai jau tapo žodžio laisvės klausimu platesniu 
aspektu.

– LAIMANTAS JONUŠYS –

Regina Kvašytė, Džiuljeta Maskuliūnienė, Kazimieras 
Župerka. Apie žodžio korektiškumą: sãva ir importuota. 

V.: Žuvėdra, 2021. 171 p.

– Įsivaizduokim, kad tu sumanai ir įkuri savo muzikinį 
teatrą. Kokiu principu formuotum repertuarą? 

– Atsakyčiau visiškomis banalybėmis. Pirma: teatras – 
sudėtingas mechanizmas. Antra: teatras – tai šeima. Bet 
juk taip yra, ką jau čia. Teatro kūrimas – tai ilgas procesas. 
Jei žmogus išbūna teatre ilgiau nei metus, viskas – jis, pats 
to nesuvokdamas, juo jau „užsikrėtęs“. Tokį reikia mylėti 
ir saugoti, nes atsitiktiniai paprastai per metus atsisijoja, 
lieka branduolys. Taigi, norint formuoti repertuarą, reikia 
turėti stiprią komandą. Kitas dalykas – augintis žiūrovus. 
Ypatingas dėmesys – vaikiškiems spektakliams, nes tai 
potencialūs suaugę žiūrovai ateityje. Kita vertus, kai esi 
valstybinis teatras, ne viskas taip paprasta. Ministerija nu-
leidžia tau planus: kiek vaikiškų spektaklių, kiek operų, 
kiek operečių, kiek miuziklų ir kiek baletų reikia pasta-
tyti per metus (kas moka pinigus, tas ir muziką užsako). 
Todėl formuočiau repertuarą laikydamasis laisvo miesto 
tradicijų, bet jokiu būdu žiūrovams nepataikaučiau ir jų 
neauklėčiau. Manau, per tiek metų praktikos tikrai žinau, 
ko jiems reikia. 

– Vikipedijos puslapyje apie tave parašyta: aktorius, so-
listas, kompozitorius, teatro muzikantas, dainų autorius ir 
atlikėjas. Taip pat režisavai kelis spektaklius, išvertei kelis 
libretus, tad galima pridėti – režisierius, vertėjas. Jei bū-
tum priverstas pasirinkti tik vieną iš veiklos sričių, kurią 
rinktumeisi? Ir kodėl?

– Tikrai, skamba kaip devyni amatai, dešimtas – badas. 
Nesu profesionalus nei režisierius, nei vertėjas, nei libretų 
autorius, nei kompozitorius. Viso to išmokė teatras, ir tur-

būt darau tai pakankamai profesionaliai, jei ta veikla turi 
paklausą. Ir čia būdavo visokių nuotykių. Pamenu, verčiau 
Brechto „Trijų grašių operą“, 23 zongus. Kankinausi gal 
mėnesį, kol pagaliau paguldžiau juos ant natų. Viskas de-
rėjo puikiai, bet man vis kirbėjo mintis, kad kažkas ten ne 
taip. Techniškai tarsi viskas ir teisingai, bet žodžiai „su-
lankstyti“ kažkaip dirbtinai, pritemptai. Gal po metų kartą, 
užsukęs į senų knygų knygyną, užtikau Brechto knygelę, 
permirkusią amžiaus kvapu. O ten – genialiai Stasio Šim-
kaus išversta didžioji dalis zongų... man net žandikaulis 
atkrito – kodėl tik dabar juos radau, kai jau nieko negali-
ma pakeisti?.. Tikrai būčiau užleidęs vietą profesionalui. 
Štai tada ir supratau, kuo skiriasi amatininkas nuo meistro. 
Tai nutiko prieš 20 metų. Paradoksalu, bet šiandien drąsiai 
sakau – pasirinkčiau vertimų duoną, nes mane būtent tai 
labiausiai veža. 

– Ar jūsų teatre yra ir daugiau dainuojančių kompozi-
torių? Jei yra, ar teatre yra surengtas jūsų, teatro artistų, 
koncertas? 

– Yra. Teatro vyr. chormeisteris Vladimiras Konstan-
tinovas. Mano galva, jis – profesionalus kompozitorius. 
Kiti greičiausiai irgi kuria – į stalčių, o gal ir nekuria, arba 
taip – kuria, bet nesigiria. Mudu su Vladimiru – „giria-
mės“. Jei neskaičiuosime dviejų spektaklių su mano dai-
nomis, tokio koncerto dar nebuvo. Gal, sakau, toks įvyks 
mano aštuoniasdešimtmečio proga...

– Kuris (ar kurie) iš tavo vaidmenų tau įsimintiniausias? 
Gal iš pradžių jis pasirodė nykus, o paskui jį atrakinai, gal 
pykaisi su režisieriumi, nes skirtingai tą vaidmenį matė-
te, gal jį kuriant reikėjo išmokti ko nors visiškai naujo ar 
pan.? Kuris spektaklis iš tų, kuriuose vaidini dabar, tau 
labiausiai prie širdies?

– Artistui įdomiausias vaidmuo tas, kurį kuria šiandien. 
Per savo karjerą esu sukūręs jų nemažai ir žinau, kad ne 

vienam režisieriui buvau kaip rakštis geroj vietoj. Ne dėl 
to, kad esu maištingo būdo, bet dėl savo keisto nenoro 
kiekvieną spektaklį vaidinti vienodai, aš nors truputį, bet 
improvizuodavau, neperspėdamas kolegų. Visada buvo 
smagu nežinoti, kaip viskas pasibaigs. Operetėje „Balius 
Savojoje“ vaidinau storą turką, kuris tekstuose turėdavo 
keletą turkiškų replikų, kurios man, kaip to vaidmens at-
likėjui, buvo visai nejuokingos ir nieko nereiškiančios. 
Tad jas savavališkai pakeisdavau į turkiškų sporto klubų 
pavadinimus, kurie man irgi nieko nereiškė, bet juos bent 
esu girdėjęs. Režisierius nebuvo labai sužavėtas, bet il-
gainiui pripažino, kad tai buvo gera mintis. Keista, bet su 
režisieriais nesipykdavau, nežinia kodėl jie man būdavo 
atlaidūs.

– Sakai, pasirinktum vertimų duoną... Man, vertėjai, tas 
patinka, nes manau, jog nėra įdomesnio darbo už vertimą. 
Taigi dar ne vakaras, gali imtis ir vertimų. O ką norėtum 
versti – poeziją? prozą? pjeses? 

– Šitas interviu vyksta beprotiškam pasaulio susinaiki-
nimo sūkuryje, ir mano atsakymai nieko nelemia. Dabar 
man rūpi Ukraina, todėl eisiu daryti tai, ką geriausiai mo-
ku – „šaudysiu“ priešus dainomis: dirbu prie šiomis die-
nomis plačiai nuskambėjusio Aleksandros Smilianskajos 
eilėraščio, kur paskutinė kiekvieno posmo eilutė – legen-
dinė tapusi Gyvačių salos gynėjų frazė. Gal tai ir nedidelė 
parama, bet tą darbą darau kiek geriau, nei verčiu. Ačiū už 
klausimus.

– O tau ačiū už atsakymus.

Solisto logika paprasta 
► Atkelta iš p. 3
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Kur Dalios Urnevičiūtės vieta?
Talentinga, jautrios, lengvai pažeidžiamos prigimties. Sla-

pukė. Aikštinga, reiškianti pretenzijas – redaktoriai jos pri-
sibijodavę. Toks apibūdinimų derinys Dalios Urnevičiūtės 
portretui. Ryškiai suspindusi kaip dramaturgė, debiutavusi 
eilėraščių knyga ir ilgainiui poezijos vis dėlto neužmetusi, la-
biausiai ji žinoma kaip prozininkė, apysakos „Leona“ autorė. 
Praėjęs vasaris buvo rašytojos sukakties mėnuo. Bet šis raši-
nys neproginis, sutapimas atsitiktinis, nelyginant papildomas 
dėmuo. Tik ar reikėtų teisintis? Ar kada kam pavyks atsisakyti 
progiškumo? (Arūnas Gelūnas radijo eteryje juokėsi, kad, jam 
užimant svarbų postą vienoje institucijoje, eilėje rikiavosi de-
šimtys dailininkų, panorusių rengti jubiliejines parodas. Ilgo-
kai kikeno iš tokio noro ir apskritai tokio „formato“.) 

Rašytoją priminė Juozo Baltušio „Dienoraščiai“. Taip, iš tų 
keistų klodų vis išnyra temos. Taigi – D. Urnevičiūtė skambina 
J. Baltušiui (savo vertės žinojimas; naudojimasis senstančio 
donžuano dėmesiu). Skambina pasiskųsti, kad „Vaga“ netin-
kamai redaguojanti jos „Našlės rūtas“. Šis lyg niekur nieko 
dienoraštyje atpasakoja tuos skundus ir, regis, visiškai palaiko 
gerokai jaunesnę kolegę, tarsi pamiršęs savo paties neseniai 
tuose pačiuose puslapiuose išsakytas liaupses Aldonai Baliu-
lienei, subtilumu ir taktu garsėjusiai redaktorei. 

Kad ir kokios leidybinės peripetijos būtų vykusios, A. Baliulie-
nės suredaguotos „Našlės rūtos“ šiandien daro šiltų rankų iš-
glostyto kūrinio įspūdį. Apskritai daro įspūdį. Grafikės Joanos 
Plikionytės sukurtas knygos aplanko piešinys – Madonos su 
kūdikiu variacija. Kasdienybės madona, atitinkanti apysakos 
kodus. Rašytoja nebijo sentimentalumo (ar melodramišku-
mo?), bet ir nepadaro jo dominuojančia melodija. Gali būti, 
kad tai dzūkiškosios pasaulėjautos atšvaitas (D. Urnevičiūtė 
gimusi Dauguose). Jei visai pagrįstai kalbama apie aukštaitiš-
kumą literatūroje (Pulgis Andriušis, Antanas Miškinis, Pranas 
Treinys, Ema Mikulėnaitė ir kt.), kodėl neprisiminus dzūkiš-
kumo?

„Našlės rūtos“ (1972) – D. Urnevičiūtės prozos debiutas, 
anuomet įvertintas kaip kuklus. Laikas parodė, kad autorės 
sprendimas imtis dar vieno žanro buvo visiškai teisingas ir pa-
darytas laiku. Brandžiausi yra jos prozos kūriniai. Ar reikėtų 
tikėti kritika, kuri dar ilgai pageidavo Aleksandro Gudaičio-
Guzevičiaus „Spalio komisaro“ heroizmo ir „maštabo“? Antai 
Igno Pikturnos apysakos „Rasa“ herojei prikišta, kad jai trūks-
ta Valentinos Tereškovos valios ir tikėjimo, o, tarkim, Bitė Vi-
limaitė supeikta už „Papartynų saulės“ padriką kompoziciją. 
Paradoksas, bet „Našlės rūtų“ iškritikuota tai, kas šiandien 
atrodo įdomiausia: kasdienybės karuselė ir joje besisukantys 
veikėjai su savo prieštaromis ir bėdomis.

1978 m. pasirodžiusi antra D. Urnevičiūtės apysaka „Sti-
klinis namas“ taip pat nesulaukė palankaus įvertinimo, nors 
tai stiprus kūrinys, kompozicija ir vaizduosena primenantis 
latvių prozos meistrės Regīnos Ezeros kūrybą. Užtat jau mūsų 
dienomis deramo dėmesio sulaukė „Leona“: pakartotinis lei-
dimas 2009 m. su Solveigos Daugirdaitės straipsniu. 

Netikėta ar ne, „Našlės rūtos“ sukimba į savotišką trilogiją 
su Vidmantės Jasukaitytės „Stebuklinga patvorių žole“ ir E. Mi-
kulėnaitės „Ona“. Garbingai pradeda šią triadą. 

Sudėliokime kitą dėlionę: trys įdomiausios praėjusio am-
žiaus aštuntojo dešimtmečio apysakos. Sauliaus Šaltenio 
„Riešutų duona“, Romualdo Granausko „Jaučio aukojimas“, 
D. Urnevičiūtės „Stiklinis namas“. Taip. 

Knygoje „Našlės rūtos“ yra dar viena apysaka. „Oranžinis 
šalmas“ – apie nesusikalbėjimą, šlyjančius Godos ir Aldo san-
tykius. Šalmuoti motociklininkai – lyg koks apibendrinantis 
aštuntojo dešimtmečio meninis įvaizdis: 1973 m. pasirodo Rai-
mondo Kašausko apysaka „Motociklininkai“, 1975 m. latviai 
sukuria vaidybinį filmą „Motociklų vasara“ (Imanto Ziedonio 
„Motociklas“ prabirbė kiek anksčiau – taip pavadintas jo eilė-
raščių rinkinys išėjo dar 1965 m.). „Oranžinis šalmas“ nelieka 
nepastebėtas, patenka į Maskvoje leidžiamą rinktinę, repre-
zentuojančią šiuolaikinę lietuvių apysaką (1976). Knygai pa-
renkamas kaip tik D. Urnevičiūtės kūrinio pavadinimas. Į rusų 
kalbą apysaką rašytoja išsiverčia pati. Kažin, kuris šūksnis čia 
tiktų labiau: „Koks pasitikėjimas savimi!“ ar „Oho, kokios ru-
sų kalbos žinios!“? 

●

1965–1967 m. Kauno dramos teatre viena po kitos pasta-
tomos net keturios D. Urnevičiūtės pjesės: „Vadink mane 
motina“, „Numintas slenkstis“, „Tėvuko žaislai“, „Tyluva –  
2 km“. Savotiškas rekordas ir visiškas rašytojos statuso įtvir-
tinimas. 

„Tėvuko žaislai“ sukomponuoti „teatro teatre“ principu. 
Grįžtama į neseną laiką, kai buvo šaudomi žydai, leidžiamasi 
į kaltės labirintus. Sovietmečiui būdingas niuansas: žodis „žy-
dai“ neminimas (galbūt siekta didesnio apibendrinimo – „žmo-
nės“?). Apie ką iš tiesų kalbama, nutuokiame iš detalių. Kodėl 
šiandienos režisieriai neatranda šio veikalo? (Taip, rikiuojasi 
nauji kūriniai, žydų temą pavertę beveik konjunktūrine, betgi 
tikėkime, kad jie atsiranda iš vidinės būtinybės, o ne siekiant 
lengvų premijų.) 

Latviai nevengia atsigręžti į sovietmečiu parašytas pjeses: 
pastaruoju metu įvairiuose Latvijos teatruose statyti Gunāro 
Priedės, Pēterio Pētersono, Leldės Stumbrės – labai skirtingai 

anuometę tikrovę pateikusių dramaturgų – veikalai. Ne visi su-
kurti spektakliai tapo įvykiais, bet visi kėlė susidomėjimą, in-
trigavo naujomis meninėmis paieškomis. Išties čia yra įdomių 
galimybių: spektaklis-tyrimas, spektaklis-revizija, „dvigubo 
dugno“ principas ir pan. 

Radikalumo ir būtinai provokacijų siekiantiems teatralams 
galima pasiūlyti D. Urnevičiūtės pjesę „Pagonė“ (1975 m. pa-
statyta tame pačiame Kauno dramos teatre). Atskleidus visą 
jos daugiabriauniškumą, būtų įdomiausias sovietmečio tyrinė-
jimas scenoje. 

●

Galime spėlioti, kaip Kauno, itin patriotiškai nusiteikusio 
miesto, publika 1965 m. reagavo į spektaklį „Vadink mane 
motina“, kuriame vaizduojami mūsų pokario partizanai. Nors 
ideologiniai kirčiai D. Urnevičiūtės veikale iš esmės sudėlio-
ti pagal okupanto „tiesą“, visgi jaučiamos autorės pastangos 
vengti vienplaniškumo, pateikti sudėtingesnių psichologinių 
kolizijų (kaip panašu į Mariaus Ivaškevičiaus deklaruojamas 
pastangas!). Nepajudinamu monolitu, beveik monstru išlieka 
tik partizanų rėmėjas kunigas. Kitoje D. Urnevičiūtės pjesėje 
„Tyluva – 2 km“ tokios pat „geležinės“ yra naujos santvarkos 
priešės davatkos. 

„Vadink mane motina“ – galbūt dinamiškiausias iš D. Urne-
vičiūtės dramaturginių kūrinių. Spektaklyje pagrindinį vaidme-
nį atliko aktorė Birutė Raubaitė, žiūrovams tuomet jau gerai 
pažįstama iš įspūdingo sceninio Žemaitės pavidalo. Vėliau ji 
suvaidins dar ne vieną motiną. Recenzentui Raimundui Samu-
levičiui įsiminė Gražinos Balandytės akvareliškai tapoma mo-
kytoja Regina. Partizanauti išėjusį gimnazistą idealistą Augustą 
vaidino jaunas Regimantas Adomaitis. Spektaklyje „Tyluva – 2 
km“ pagrindinį vaidmenį sukūrė Rūta Staliliūnaitė. „Tėvuko 
žaisluose“ į antipodiškus Anės ir Mėtos paveikslus gilinosi 
būsimos primadonos: G. Balandytė ir R. Staliliūnaitė. „Nu-
mintame slenkstyje“ jiedvi buvo viena kitos dublerės (Laimos 
vaidmuo). Visuose penkiuose spektakliuose pagal D. Urne-
vičiūtės pjeses Kauno teatre vaidino Genovaitė Tolkutė: ištisa 
moterų paveikslų galerija; „Pagonėje“ jai teko pagrindinis Mo-
nikos vaidmuo.

●

Ir dar keli žodžiai apie poeziją. Regis, vienintelis teatro mo-
tyvas D. Urnevičiūtės eilėraščiuose – Monikai Mironaitei de-
dikuoti posmai: „Tu atkasei, ką taip giliai / Pilkų dienų pūga 
užpustė“ (eil. „Aktorei“).

Muzikos kiek daugiau. Autorė nustebina – mini By Džyz 
(„Bee Gees“), Gabrielį (Peter Gabriel), taip pat Polį Moria 
(Paul Mauriat), anksčiau buvusią populiarią vengrų popgrupę 
„Neoton“. Sovietinės estrados dvelksmas: „Gyvenimas – šo-
kis ant būgno“ (eil. „Šokis“), aiški aliuzija į garsios Raimondo 
Paulo dainos rusišką versiją „Tanec na barabane“. 

Janinos Degutytės redaguotos D. Urnevičiūtės pirmos kny-
gos „Gegužio lietus“ eilės įvardytos skambiomis, dainingomis. 
Taip, liaudies romansu virto eilėraštis „Laiškas ant smėlio“: 
„Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką...“ Daug kam naujiena 
bus ir tai, kad Liveta ir Petras Kazlauskai savo dainai „Šilagėlė 
mamai“ iš D. Urnevičiūtės eilėraščio „išsiėmė“ vieną posmą. 
Garsiajam priedainiui: „Paimk mane, mama, už rankos...“ An-
samblis „Armonika“ daina pavertė eilėraštį „Nemunas atves“: 
„Mano tėviškę rasi be kelio, / Tave Nemunas senas atves...“ 

Duoklė ideologijai „Gegužio lietuje“ – ne posmai apie Le-
niną ar partiją. Eilėraštis „Užsienyje gyvenančiai draugei“ – 
išeiviams adresuota agitacija, raginanti sugrįžti gimtinėn. 

D. Urnevičiūtės poezijos stilistika marga, čia ir kaimas, ir 
miestas, jauki idilė ir veržlios naujosios statybos, atodairos 
į Eduardą Mieželaitį („Kojom remias jis į žemę gimtą, / O 
žvilgsniu – į žvaigždę tolimiausią...“) ir Henriką Radauską 
(„Tylutėliai lietus vaikštinėja / Galais pirštų po naują kvarta-
lą...“). 

Jos eilėraščių rinktinei „Ratilai“ (1988) „Vaga“ numatė ne-
didelį tiražą, vos keturis tūkstančius kaip kokiai debiutantei. 
Poezijos paklausa dar tebebuvo didelė, bet tikriausiai many-
ta, kad skaitytojai tokią poetę bus jau pamiršę. D. Urnevičiūtė 
nenustojo rašyti poezijos – į rinktinę įdėtas naujų eilėraščių 
pluoštas. 

Išleidusi du pirmuosius rinkinius, D. Urnevičiūtė buvo ge-
rai matoma lietuvių poezijos panoramoje. Šeši jos eilėraščiai 
įtraukti į dvitomę antologiją „Lietuvių poezija“, sudarytą Vy-
tauto Galinio. Vėliau perspektyva keitėsi – Vytauto Kubiliaus 
parengtame dvitomyje „Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija“ 
D. Urnevičiūtės nėra. 

Apie poezijos poveikį, kintančią jos svarbą, skaitytojo san-
tykį su šiuo menu iškalbiai byloja poetės eilėraštis „Krintu“. 
Tikrai vertas visų antologijų: „Sklaidau eilėraščius rytais, / 
Nes tik rytais geriu jau kavą. / Skaitau eilėraščius ne savo / Ir 
sumaišau juos su kitais, / Su tais girdėtais ir rašytais, / Kažkur 
ir kažkada skaitytais, / Kai svaigdavo blaivi galva – / Naktis, / 
eilėraščiai, / kava... [...] Skaitau eilėraščius kitų – / Širdis ir 
akys nesidžiaugia, / Ir du sparnai, nakty išaugę,/ Susiglaudžia. 
Krintu? / Krintu.“ 

– AUDRIUS MUSTEIKIS –

NADIA ANJUMAN

Nadia Anjuman (1980–2005) – talentinga af-
ganų poetė, kurią mirtinai sumušė sutuoktinis, 
priešinęsis jos poetinei karjerai kaip nepriimti-
nai tradicinėje islamiškoje kultūroje. Gimtąja 
darì, arba Kabulo persų, kalba spėjo išleisti ke-
lis poezijos rinkinius. 

Šios Anjuman eilės paimtos iš aštuonių šiuo-
laikinių Herato poečių rinktinės „Eilėraščiai kaip 
kulkos“ (Load Poems Like Guns (2015), sudarė 
ir į anglų kalbą vertė Farzana Marie).

Nemalonės gėlės

...lyg kliedėdama bandau paaiškinti,
kaip svarbu skambint pianinu, bet
negaliu aš sėdėti priešais jį,
bijau, kad mano blankiose akyse jis
įžvelgs liūdesio ežerus giliausius...
Sonatos garsai apgaubia šią žemę,
kur moterį galima išrauti kaip gėlę,
tą juodąją gėlę vilties...

...Dieve, iš kur šis purvas,
nuodai lyg mirties juodumo kava?
Kur žydi šios gėlės?
Kaip jos sveiką protą išlaiko?
Kokius stalus jos puošia
vasarų ir žiemų begalybėje...

Skriski, juodasis paukšti,
per kruviną Rytų dangų,
per lapkričio rūką,
kur nemalonės gėlių aromatas
ir aštrus sodininko pjautuvas
niekada tavęs nepasieks.

Vieversio giesmė

„Suglausti mano sparnai... Skristi aš negaliu“,
parašė ji prieš krisdama,
būtybė ne žemės, o dausų,

vieversys, kurį užmėtė akmenimis,
į žemę ji krito, giesmė jos nutilo,
kaulai suskilo tuščiomis viltimis.

Kaip išlikti šiam talentui ilgai,
kai tamsybė į meną akmenis mėto,
kai jos giesmę nutraukia vilkai?

Giedoti pasirinko ji pati, tvirtai,
nors nuojauta turėjo jai kuždėti,
kad giedančią ją pirmą užmuš – vilkai.

Tragiški pasakojimai

O tragiški pasakojimai,
įsikūrėte mūsų širdyse.
Šios liūdnos akys, šie tušti geltoni skruostai –
tai baisios tavo buvimo žymės.
O liūdesio lajos!
Šimtas pavasarių, rudenų atėję išeina,
randuotų širdžių pumpurai nuvysta.
Šimtas kliūčių pranyksta, šimtas karavanų 

praeina.
Faraonas miršta ir Nimrodo pasakojimas 

baigias –
o tu vis dar žalias ir gaivus,
lyg ką tik iš gamtos gimdos atėjęs.

O deginantis varge,
paliki mūsų širdžių vartus,
nėra jie tie, kuriuos verta sudeginti.
Bent kartą praeiki pro svetimus namus.

O tragiški pasakojimai,
jūsų draugija mus užvaldo.
Žinokit, jei naujų namų neieškosit,
rytoj mes paliksim liūdnus gyvenimo 

griuvėsius –
o jūs, apgailėtini ir nuogi,
laiko nežinioje
liksite benamiais.

Hamal 1380 / 2001 m. pavasaris

Vertė Kristina Tamulevičiūtė
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tik tramvajus? Omnibusus?.. Vienas klausia (ir tai jau ne-
be vaikai, bet mokyti darbininkai), ar Prancūzijoje mes irgi 
turime mokyklų. Kitas, šiek tiek labiau apsišvietęs, gūžteli 
pečiais; taip, mokyklų prancūzai turį, bet ten vaikai muša-
mi, jis žinąs iš patikimo šaltinio. Kad visi darbininkai pas 
mus labai nelaimingi, savaime suprantama, nes mes dar 
„nepadarėme revoliucijos“. Jų akimis, išskyrus SSRS, vi-
sur tvyro naktis. Išskyrus kelis begėdžius kapitalistus, visas 
pasaulis kapanojasi tamsoje. 

●

Kaip nesipiktinti panieka ar bent jau abejingumu, ku-
riuos aukščiau iškilusieji ir besijaučiantys aukštesni rodo 
„žemesniesiems“, tarnams, juodadarbiams, padieniams 
vyrams ir moterims, ir, sakyčiau, vargšams. Sovietų Są-
jungoje, suprantama, nebėra klasių. Bet vargšų esama. Per 
daug, gerokai per daug. O juk tikėjausi, kad jų nebematy-
siu, netgi, tikriau tariant, atvažiavau į SSRS, kad jų nebe-
matyčiau.

Toji smulkiaburžuazinė dvasia, kuri, bijau, linkusi ten 
įsigalėti, mano akimis, yra iš pašaknių ir iš esmės kontrre-
voliucinė. 

Bet Sovietų Sąjungoje „kontrrevoliuciniu“ šiandien vadi-
nama visai ne tai. Netgi beveik priešingas dalykas.

●

Šios gamyklos kontoroje mums į akis krito didžiulis sim-
bolinis paveikslas; čia buvo pavaizduotas centre kalbantis 
Stalinas, o jam iš dešinės ir kairės – plojantys vyriausybės 
nariai.

Stalino atvaizdas matyti visur, jo vardas – visų lūpose, 
jis neišvengiamai liaupsinamas visose kalbose. Ypač Gru-
zijoje. Kiekviename, net pačiame kukliausiame, pačiame 
nešvariausiame gyvenamajame kambaryje ant sienos, kur 
kadaise, aišku, kabėjo ikona, matydavau pakabintą Stalino 
portretą. Nežinau, kas tai: garbinimas, meilė ar baimė; jis 
visada ir visur.

Pakeliui iš Tbilisio į Batumį pravažiuojame Gorį, mies-
telį, kur gimė Stalinas. Pamaniau, kad, be abejo, būtų gražu 
pasiųsti jam žinią, kaip atsaką į priėmimą Sovietų Sąjungo-
je, kur mes visur sutinkami ovacijomis, vaišinami, lepina-
mi. Geresnės progos nebus. Paprašau sustabdyti automobilį 
prie pašto ir paduodu telegramos tekstą. Maždaug tokį: 
„Važiuodamas pro Gorį per mūsų nuostabią kelionę jaučiu 
širdingą norą parašyti jums...“ Bet čia vertėjas stabteli: aš 
negalįs rašyti šitaip. „Jums“ neužtenka, jei „jūs“ yra Stali-
nas. Tai nepadoru. Reikia ką nors pridėti. O kadangi atro-
dau šiek tiek suglumęs, gaunu patarimų. Tokių pasiūlymų 
kaip „Jums, darbininkų vadui“ arba „tautų vadui“, arba... 
nebeprisimenu kam. Man tai atrodo absurdiška; ginčiju, 
kad Stalinas yra aukščiau už tokias liaupses. Spyriojuosi 
bergždžiai. Nieko nepadarysi. Mano telegrama nebus pri-
imta, jeigu nesutiksiu ko nors pridurti. Bet kadangi kalba-
ma apie vertimą, kurio netgi negaliu patikrinti, pavargęs 
nusileidžiu, neprisiimdamas jokios atsakomybės ir liūdnai 
galvodamas, kad visa tai tik atveria tarp Stalino ir liaudies 
baisią, neperžengiamą prarają. O kadangi jau buvau matęs 
panašių pataisų ir „patikslinimų“ verčiant įvairias mano 
kalbas, kurias buvau priverstas sakyti Sovietų Sąjungoje, 
iškart pareiškiau, kad nepripažinsiu kaip savo jokio teksto, 
pasirodžiusio rusiškai per mano viešnagę, ir kad to nenuty-
lėsiu. Pasakyta, padaryta.

●

– Matote, – aiškino X, – menininkas pas mus pirmiau-
sia turi laikytis nubrėžtos linijos. O jei ne, nuostabiausi 
gebėjimai bus priskirti „formalizmui“. Taip, tai žodis, kurį 
mes radome išreikšti visam tam, ko esame linkę nematyti 
ir negirdėti. Mes norime sukurti naują meną, vertą mūsų, 
didžios liaudies. Šiandien menas turi būti liaudiškas arba 
nebūti.

– Jūs priversite visus savo menininkus tapti konformis-
tais, – pasakiau jam, – o geriausius, tuos, kurie nesutiks 
sudarkyti ar bent jau iškreipti savo meno, pasmerksite už-
marščiai. Kultūra, kuriai tariatės tarnaujantys, kurią tariatės 
rodantys, ginantys, užtrauks jums gėdą.

Tada jis užginčijo, kad aš samprotauju kaip buržua. O 
jis esąs tvirtai įsitikinęs, jog marksizmas, daugybėje kitų 
sričių jau sukūręs didžių dalykų, mokėtų sukurti ir meno 
kūrinių. Ir pridūrė, kad šiems naujiems kūriniams iškilti 
trukdo per daug tebevertinami atgyvenusios praeities kū-
riniai.

Jis kalbėjo vis garsiau; atrodė, kad skaito paskaitą ar at-
sakinėja pamoką. Tai vyko Sočio viešbučio vestibiulyje. 
Palikau jį nieko nebeatsakęs. Bet po kelių minučių jis užėjo 
į mano kambarį ir jau tyliu balsu pasakė:

– Velniai griebtų, aš gerai žinau... Bet ten mūsų buvo 
klausomasi, o... netrukus turi būti mano parodos atida-
rymas.

X yra tapytojas ir turėtų pristatyti žiūrovams savo naujau-
sius paveikslus.

●

Sovietų Sąjungoje, jeigu kūrinys neatitinka linijos, kad ir 
koks gražus būtų, jis paniekinamas. Grožis laikomas bur-
žuazine vertybe. Kad ir koks talentingas būtų menininkas, 
jeigu jo kūryba neatitinka linijos, dėmesys nukrypsta, nu-
kreipiamas nuo jo: iš dailininko, iš rašytojo reikalaujama 
prisitaikyti; o visa kita jam bus duota iš viršaus.

Tbilisyje mačiau šiuolaikinės tapybos parodą, apie ku-
rią, matyt, iš gailesčio būtų geriau nekalbėti. Bet galų gale 
dailininkai pasiekė savo tikslą – pamokyti (čia vaizdu), įti-
kinti, pritraukti (šių iliustracijų tema – Stalino gyvenimo 
epizodai). Ak, žinoma, šie nebuvo „formalistai“! Visa bėda, 
kad jie nebebuvo nė tapytojai.

Pataisos mano „Sugrįžimui iš SSRS“
Be visų kitų, man itin keistai priekaištauja Paulis Niza-

nas, paprastai toks protingas: „Vaizduoti SSRS kaip pa-
saulį, kuris nebesikeičia.“ Nežinau, iš kur jis tai ištraukė. 
Sakiau, kad SSRS keičiasi mėnuo po mėnesio. Ir kaip tik tai 
mane gąsdina. Mėnuo po mėnesio SSRS padėtis blogėja. Ji 
vis labiau tolsta nuo tos, kokią mes tikėjomės ją esant – ją 
būsiant.

●

Žinoma, aš žaviuosi jūsų pasitikėjimu, jūsų meile (sa-
kau tai be ironijos); bet vis dėlto, draugai, jūs pradedate 
nerimauti, prisipažinkit; ir klausiate savęs su vis didėjan-
čiu nerimu (pvz., galvodami apie Maskvos procesą): kiek 
dar mums reikės pritarti? Anksčiau ar vėliau akys jums 
atsivers; bus priverstos atsiverti. Tada jūs, jūs, sąžiningie-
ji, paklausite: kaip mes galėjome taip ilgai būti užmerkę 
akis?

Beje, geriausiai informuoti iš sąžiningųjų nė neginčija 
mano teiginių. Jie tiesiog ieško paaiškinimų ir jais apsigin-
kluoja. Taip, paaiškinimų, kurie kartu būtų ir apverktinos 
padėties pateisinimai. Mat jie stengiasi ne tik parodyti, kaip 
prie to prieita (tai, apskritai paėmus, nesunku suprasti), bet 
ir įrodyti, kad reikėjo prie to prieiti arba bent jau per tai 
pereiti, iš pradžių, laukiant šviesesnės ateities; ir kad šis ke-
lias, kuriuo einama atsukant nugarą socializmui ir Spalio 
revoliucijos idealui, vis tiek veda į komunizmą; ir kad kito 
kelio nebuvo; ir kad aš nieko apie tai neišmanau.

●

Vaikų lopšeliai ir darželiai dažnai būna nuostabūs. Bet, 
1932 m. sero Walterio Citrine’o duomenimis, gauti ten vie-
tą galėjo vienas vaikas iš aštuonių... Pagal naujus planus, 
jeigu juos pavyks visiškai įgyvendinti, vietų turėtų padvi-
gubėti: būtų priimami du vaikai iš aštuonių. Dar stygius, bet 
pažanga. Kita vertus, nuogąstauju, kad nepablogėtų padėtis 
dėl darbininkų būstų. Naujų statybų projektai toli gražu ne-
atitinka poreikio, nes gyventojų daugėja. Ten, kur viename 
kambaryje gyvenama po tris, netrukus gali tekti gyventi 
po keturis ar penkis. Reikia pridurti, kad daug šiuolaikinių 
gyvenamųjų namų darbininkams pastatyta taip paskubomis 
ar veikiau taip aplaidžiai ir iš tokių prastų medžiagų, kad 
netrukus jie gali tapti negyvenami.

●

Jei jau esi partijos narys, iš jos išstojęs kaipmat prarasi sa-
vo padėtį, kėdę ir visas kitas privilegijas, kurias per vargus 
gavai; o galų gale tau gresia represijos ir visų įtarinėjimai. 
Mat kam galėtų šauti mintis palikti Partiją, kurioje buvo 
taip gerai, kuri suteikė tiek privilegijų? O mainais tereika-
lavo su viskuo sutikti ir nebemąstyti savo galva. Kurių galų 
mąstyti (ir dar savo galva!), jeigu pripažįstama, kad vis-
kas klostosi puikiai? Mąstyti savo galva – tai kaipmat tapti 
„kontrrevoliucionieriumi“. Ir būti pribrendusiam Sibirui.

Puiki priemonė iškilti – skundimas. Tai garantuoja gerus 
santykius su policija, ir šioji tuojau pat ima tave saugoti, 
bet kartu naudojasi tavimi; mat kai jau pradėjai, nieko ne-
bereiškia nei garbė, nei draugystė: turi toliau eiti tuo keliu. 
Beje, didelių mokslų tam nereikia. O skundeiva jaučiasi 
saugus.

●

Kai Prancūzijoje politiniais sumetimais vienas iš partinių 
laikraščių siekia sukompromituoti kokį žmogų, šiuo niekin-
gu reikalu kreipiasi į to žmogaus priešą. Sovietų Sąjungoje 
kreipiamasi į artimiausią draugą. Ne prašoma, o reikalau-
jama. Geriausias būdas sudirbti žmogų – tai paremti šias 
pastangas išsižadėjimu. Svarbu, kad draugas atsimestų nuo 
to, kurį norima pražudyti; ir kad jis pateiktų įrodymų. (Prieš 
Zinovjevą, Kamenevą ir Smirnovą buvo nuteikti jų vaka-
rykščiai draugai: Piatakovas ir Radekas; prieš sušaudant ir 
šiuodu, jiems taip pat bus nuplėšta garbė.) Atsisakyti išda-
vystės ir niekšingo poelgio reiškia pražūti pačiam kartu su 
draugu, kurį norėtum išgelbėti.

Skundžiama dėl visko, skundžiami visi. Tave gali pra-
žudyti nekaltos vaikų šnekos. Nebedrįstama kalbėti jiems 
girdint. Kiekvienas stebi kitus, stebi save, yra stebimas. 
Daugiau jokio užsimiršimo, jokių nevaržomų šnekų, ne-
bent lovoje, jeigu pasitiki žmona. X juokėsi teigdamas, kad 
to užtenka paaiškinti, kodėl dabar taip dažnai tuokiamasi. 

Geriausias būdas apsisaugoti nuo įskundimų – užbėgti 
už akių. Beje, įkalinimu ar tremtimi baustini ir tie, kurie, 
girdėję netinkamas šnekas, iškart nepranešė. Skundeivišku-
mas – viena iš pilietinių dorybių. Prie to pratinamasi nuo 
pat mažų dienų, ir „pranešinėjantis“ vaikas yra giriamas. 

●

Mat proletariatas nė nebeturi galimybės išsirinkti atsto-
vo, kuris gintų pažeistus jo interesus. Liaudies balsavimai, 
atviri ar slapti, – tai pasityčiojimas, blefas: visi kandidatai 
paskiriami, nuleidžiami iš viršaus. Liaudis turi teisę rinkti 
tik tuos, kurie parenkami iš anksto. Proletariatas vedžioja-
mas už nosies. Užkimšta burna, surištomis rankomis, jis 
beveik nebegali priešintis. O taip, Stalinas gerai sužaidė ir 
laimėjo partiją; garsiai plojant viso pasaulio komunistams, 
kurie dar tiki ir ilgai tikės, kad bent jau Sovietų Sąjungoje 
jie pasiekė pergalę, ir laikys priešais bei išdavikais visus 
tuos, kurie neploja.

●

Kai vargais negalais ištrūkęs iš oficialių renginių, iš prie-
žiūros pabendravau su padieniais darbininkais, kurių už-
mokestis tėra keturi ar penki rubliai per dieną, ką turėjau 
manyti apie vaišes mano garbei, prie kurių man nebuvo 
leidžiama prisidėti? Beveik kasdienės vaišės, per kurias net 
užkandžių būdavo tokia gausybė, kad triskart pasisotinda-
vai, dar nė nepriėjus prie pagrindinių valgių; šešių patiekalų 
puota, trunkanti daugiau kaip dvi valandas ir išverčianti ta-
ve iš koto. Koks švaistymas! Nė karto nemačiau sąskaitos, 
tad negaliu patikslinti. Bet vienas iš mano bendrakeleivių, 
gerai žinantis kainas, mano, kad kiekvienos vaišės turėjo 
kainuoti daugiau kaip tris šimtus rublių žmogui su stipriai-
siais gėrimais ir vynais. O mes buvome šešiese, su vadovu – 
septyniese; ir kvietėjų dažnai būdavo tiek pat, kiek svečių, 
kartais net daug daugiau.

Per visą kelionę buvome, tiesą sakant, ne vyriausybės, o 
turtingos Sovietinių rašytojų sąjungos svečiai. Kai galvoju 
apie jos patirtas išlaidas, abejoju, ar mano autorinių teisių 
aukso gyslos, kurią jiems atiduodu, užteks toms išlaidoms 
padengti.

Būdami tokie dosnūs, jie, aišku, tikėjosi kitokio rezulta-
to. Manau, kad apmaudas, kurį leido pajusti „Pravda“, iš 
dalies ir kelia tai: aš nebuvau labai „rentabilus“. 

●

Svarbu matyti tikrovę tokią, kokia ji yra, o ne tokią, kokią 
būtum norėjęs matyti. 

SSRS nėra tokia, kokios tikėjomės, kokia žadėjo būti, ko-
kia tebesistengia atrodyti; ji apvylė visus mūsų lūkesčius. 
Jei nesutinkame jų sumažinti, reikia juos perkelti kitur.

Bet mes nenugręšim žvilgsnio nuo tavęs, šlovingoji ir siel-
vartingoji Rusija. Iš pradžių buvai mums pavyzdžiu, o dabar, 
deja, rodai, į kokius smėlynus gali įklimpti revoliucija.

Iš kelionės užrašų

Visada malonus Kolcovas nusiteikęs išpažintims. Gerai 
žinau, kad jis nepasakys nieko, ko, jo įsitikinimu, nedera 
man sakyti, bet kalba taip, kad galėčiau jaustis pamalonin-
tas jo pasitikėjimo. Girdi, aš nuo jūsų neturiu ko slėpti.

– Jūs negalite įsivaizduoti, – sako jis, – kokių keistų nau-
jų problemų mums iškyla su kiekvienu žingsniu. Ir joms 
reikia sugalvoti naujų sprendimų. Tik pamanykit, dabar 
geriausi darbininkai, stachanoviečiai, masiškai palieka ga-
myklas.

– Kuo tai galima paaiškinti?
– O, viskas labai paprasta. Jie gauna didžiulius atlygi-

nimus, kurių, net jei norėtų, jiems nepavyktų išleisti, nes 
kol kas rinkoje labai mažai ką galima nusipirkti. Tai netgi 
mums labai rimtas rūpestis. Taigi jie taupo, o kai jau turi 
susitaupę kelis tūkstančius rublių, visu būriu išvažiuoja pla-
čiai ir laimingai pagyventi mūsų Rivjeroje. Ir mes negalime 
jų sulaikyti. Kadangi tai geriausi darbininkai, jie žino, kad 
visada bus priimti atgal. Grįžta po mėnesio, po dviejų... žo-
džiu, kai ištirpsta santaupos. Tenka vėl juos samdyti: be jų 
neįmanoma apsieiti.

– Iš tikrųjų, keblus reikalas. Ar tokių daug?
– Tūkstančiai. Turėkit galvoje, kad kiekvienas darbinin-

kas turi teisę į mokamas atostogas. Atostogos suteikiamos 
tinkamu metu ir, savaime aišku, ne visiems iš karto, kad 
nesutriktų gamyklų darbas. Bet čia kitoks atvejis. Jie nau-
dingi, taigi atostogų išeina, kada patys nori, ir visi iškart.

Kolcovas kikena. Nutyliu, bet pagalvoju: jeigu bėda būtų 
rimta, jis taip nekalbėtų. Jis tiesiog nori išliaupsinti dar vie-
ną išradingą Stalino metodą. Argi jis nesugalvojo grąžinti 
į apyvartą moteriško koketiškumo, noro išsipustyti, pasi-
gražinti.  

– Nagi, draugai, pasirūpinkit savo damomis! Iščiustykit 
jas! Leiskit dėl jų pinigus.

Pastaruoju metu atidaryta daug naujų parduotuvių. Ir dar 
Sovietų Sąjungoje mane gerokai stebino daugybė „mani-
kiūrininkių“ ir kad visur kur (pirmiausia, savaime aišku, 
užburtame pajūryje) matai išsidažiusias moteris raudonais 
nagais. 

Sugrįžimas iš SSRS
► Atkelta iš p. 1

Nukelta į p. 13 ►
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ANDRA NEIBURGA

Prie gretimo stalelio
Andra Neiburga (1957–2019) – latvių prozininkė, vertė-

ja, kelių knygų autorė. Apsakymas Pie blakus galdiņa – iš 
antrojo jos apsakymų rinkinio „Stumk, stumk“ (Stum, stum, 
2004).  

Mergina sėdėjo prie gretimo stalelio, tamsiausiame kavi-
nės kampe. Išblyškusi, nervinga. Veidą slėpė šešėlis, šviesa 
nuo žemai pritvirtinto mažo sieninio šviestuvo, kokie degė 
prie kiekvieno stalelio, krito ant jos rankų, kurios nė aki-
mirkos neišbuvo ramiai – tai nervingai šluostė nematomus 
trupinius nuo tamsiai raudonos klijuotės, šioje pigioje vie-
toje atstojančios megztą staltiesę, tai tvarkė dirbtines gėles 
vazelėje arba sukinėjo apie pirštą siaurą žiedą, – tai nebuvo 
vestuvinis žiedas, tiek tai aš pastebėjau.

Lauke šlapią sniegą krėtė baltais šuorais, ji įėjo prieš ko-
kias penkiolika minučių, nesidairydama aplink, lyg gerai 
žinomoje ir pažįstamoje vietoje, perėjo visą salę – labai tiks-
lingai ir ryžtingai, ilgais, truputį svyruojančiais žingsniais, 
vanduo nuo jos šviesių, nelygiai nudažytų plaukų lašėjo ant 
veido ir nuo ilgaplaukių sintetinių kailinukų kuokštų var-
vėjo ant grindų; kailinukai buvo trumpi, aukščiau kelių, 
kurie – matėsi per plonas nailonines kojines – buvo nušalę 
mėlynai oranžinėmis dėmėmis, – visa tai aš spėjau įsidėmė-
ti per tą trumpą akimirką, kol ji įveikė atstumą nuo durų iki 
mano stalo, jau iš arčiau pastebėjau, kad akis ji apvedžiojusi 
juodai, nepagailėta ir blakstienų tušo, o lūpos bei skruostai 
švytėjo mėnulio blyškumu. Rankinuko ji neturėjo.

Mergina atsisėdo prie stalelio kampe, šalia manojo; ne 
atsisėdo – greičiau įdribo į kėdę ir tuoj pat į kišenę įkišo 
ranką, nervingai ir piktai ten pasiknaisiojo, ištraukė ją ir 
pradėjo graužti nagus.

Barmenas nukreipė į ją tingų žvilgsnį ir linktelėjo galva, 
bet nenutraukė pokalbio su moterimi prie baro, stambia pe-
roksidine blondine giluminiu prikimusiu balsu, juoda odine 
striuke, išsiplėtusiomis kraujagyslėmis išraudusiame veide, 
lengvai papurtusiomis akimis. Nesunku buvo įsivaizduoti, 
kad ji dirba turguje netoliese ir atėjo savo vakarinės normy-
tės – mokestį už užsakymą barmenui ji jau buvo pabėrusi 
smulkiais.

– Nori užrūkyti? – spėjau, pasisukusi į merginą.
– Taip. Ir?
Atsakymas buvo greičiau abejingas nei nemandagus, ji 

tik pripažino faktą – taip – ir net nepažiūrėjo į mane. Išsi-
traukiau „Dunhill“ pakelį.

– Prašom.
Mergina, nepasukdama galvos, apdovanojo mane krei-

vu, lyg ir piktu žvilgsniu pro drėgnų, ant kaktos užkritusių 
plaukų kuokštus, vis dėlto cigaretę paėmė; pastebėjau, kad 
tamsiai rudas nagų lakas apsilaupęs ir primena grindų da-
žus, man labai patiko toks nubrūžintas tamsrudis nagų la-
kas. Cigaretę ji iškart įsikišo burnon, be jokios gracijos, be 
gesto, sukando dantimis kaip bernas, dalykiškai ir godžiai, 
sušalusiomis rankomis susirado žiebtuvėlį šlapių kailinių 
kišenėje, – kad tai padarytų, ji turėjo persikreipti ant kė-
dės, ir kailinukai atidengė koją iki tamsiai rudos kojinės 
krašto, – man pasirodė, kad po jais ji nesegi sijono. Mer-
gina užsirūkė. Keli šlapi kailinių plaukeliai buvo prilipę jai 
prie pirštų ir pateko į burną, paėmusi cigaretę į kairę ranką, 
dešine ji stengėsi nurankioti nuo liežuvio nematomus plau-
kelius.

Barmenas suriko per salę:
– Sani, ko nors gersi?
– Ne, – atsisakė mergina.
Barmenas pusbalsiu tęsė pokalbį, o pavadintoji Sani galų 

gale lyg ir atsipalaidavo, laisviau įsitaisė ant kėdės, ištiesė 
ilgas kojas, giliai įkvėpdama dūmus, primerkė akis.

Šioje vietoje buvau pirmą ir – tikriausiai – paskutinį kar-
tą, nors pro šalį praeidavau kasdien. Šlapdriba ir drėgmė 
mane čia įvijo einančią iš biuro, – koks gi normalus žmo-
gus lankosi kavinėse netoli turgaus ir geležinkelio stoties? – 
plastikiniai stalai, bjaurios žvakidės, tamsios faneros sienų 
apdaila, vos juntamas pasenusių cigarečių dūmų ir pridegu-
sio aliejaus dvokas, papilkėjusios mėsos salotos vitrinoje, 
apdžiūvusios picos gabalai, kuriuos siūlo pašildyti mikro-
bangų krosnelėje.

Užsisakiau tik arbatos. Neturėjau su savimi nei laikraš-
čio, nei knygos. O ši vieta buvo pakankamai gera stebėti 
žmones, kokių nepažinojau savo kasdienybėje – toje siau-
roje aplinkoje, kurioje visi atrodėme esą iš vienos planetos, 
kurioje nesmirdi, bet kvepia – net tualetuose ir meilės guo-
liuose, kurioje visi praslysdavo vienas pro kitą, nesusilies-
dami ir neužkabindami, vartodavo daug skambių žodžių, 
nelįsdami į vienas kito tamsiuosius užkaborius.

Smalsumas pynėsi su lengvu nepasitenkinimu visa aplin-
ka ir negera nuojauta, kad galbūt tai, ką matau čia, yra tas 
tikrasis gyvenimas, kurio metų metais ieškojau ne tose 
vietose. Toks atradimas manęs nė kiek nedžiugino. Buvau 
gan daug padariusi, kad užmirščiau savo vaikystę Rygoje, 
Maskvos rajone, šeimoje, kur tėvas gėrė, o laiptinė dvokė 
tualetu.

Apsidžiaugiau, kad esu taip neutraliai apsirengusi – džin-
sais ir neperpučiama striuke – čia niekas negalėjo žinoti, 
kokios firmos ta striukė ir kiek ji kainuoja.

Kavinės durys atsidarė dar kartą, įleisdamos gatvės triukš-
mo ir drėgno vėjo gūsį. Įėjo bičas, vaikinas, būda – platus 
kaip spinta, skusta galva, odine, taip, žinoma, odine striuke. 
Jis pasipurtė, prunkštelėjo kaip didelis šuo ir atsisėdo tarp 
durų ir baro. Barmenas akimirksniu pertraukė pokalbį, pri-
pylė stiklą, atrodo, 150 gramų armėniško konjako ir nunešė 
jam. Būda, nežiūrėdamas į barmeną, išsitraukė iš kišenės 
suniurkytą penkinę ir numetė ant stalo.

– Tvarka.
Barmenas kaip laižyte nulaižė.
Būda žiūrėjo... į mane? Ne, į merginą prie gretimo sta-

lelio, ir aš per akimirką pajutau įtampą tarp jųdviejų – lyg 
stygą ties nutrūkimo riba, lyg magnetinį lauką, kuris du tam 
tikros masės kūnus sulaiko vietoje, neleisdamas nei nutolti, 
nei priartėti.

Būda nepasakė nė žodžio ir nejudėjo. Sėdėjo didelis kaip 
namas ir tik žiūrėjo. Viena horizontali raukšlė ant kaktos – 
ne rūpesčių, bet riebalų raukšlė, giliai paskendusios akys, 
maža Čingischano barzdelė, žiedas ant mažojo pirštelio ir 
auskaras ausyje. Pats ramus, taip pat ir rankos labai ramiai 
gulėjo ant stalo – kaip raudonos šviežios mėsos gabalai ant 
turgaus prekystalio.

Mergina atsistojo – lėtai ir sunkiai kaip sulėtintame filme 
ir tarsi ne raumenų, bet valios pastangomis įveikdama mil-
žiniškos gravitacijos lauką patraukė per salę link vyriškio, 
kuris iki šiol neleido savo veide pasirodyti nė mažiausiam 
emocijų šešėliui.

Ji atsisėdo priešais jį, ant paties kėdės kraštelio, keliai sti-
priai suspausti, rankos neramiai sudėtos. Rūkstanti cigaretė 
buvo palikta peleninėje ant stalo.

Dabar būda į ją nebežiūrėjo – tik per viršų, tik pro šalį, 
visą laiką kažkur į sieną ar į lubas už jos, o gal į savo paties 
vidų.

Bet merginos akys, tokios lyg išgąsdintos, mėgino jo 
žvilgsnį nutverti ir įkalinti.

Būda prie savo konjako dar nebuvo prisilietęs. O mergina 
pradėjo kalbėti – pašnibždomis, labai greitai, sujaudintai, 
rankos mėgdžiojo žodžius, – bet ne plačiais gestais, o tik 
smulkiais krustelėjimais, lyg jos rankose būtų nematomi 
virbalai ir ji mėgintų sumegzti tą ilgą pasakojimo žodžių 
srautą į kokį nors prasmingą, įtikinamą raštą.

Atrodo, ji dar labiau išblyško, dar smarkiau pamėlo šešė-
liai po akimis, o gal tik mano vaizduotė ją apdovanojo šiuo 
blyškumu, arba šviesa, sniegui rimstant, tapo mažumėlę 
ryškesnė ir, įsilauždama pro kavinės langą, visą prakaulų 
jos veidą padengė vėsia patina.

Akies kampeliu pastebėjau kažkokią porelę, ketinančią 
atsisėsti prie gretimo stalelio, kur ką tik sėdėjo mergina, pa-
sisukau ir nelauktai aštriai pasakiau:

– Užimta.
Nežinau, kodėl. Man atrodė, ji vėl sugrįš. Man norėjosi, 

kad ji sugrįžtų.
Pora atsisėdo nuošaliau, tokie abu jau gerokai įmetėję, 

tarp penkiasdešimties ir penkiasdešimt penkerių, skirtin-
gi, kaip susipažinę per pažinčių tarnybą, – pagalvojau 
aš, – ir atėję į pirmąjį pasimatymą. Moteris, didelė, ma-
syvi, smarkiai ir ryškiai išsidažiusi, išsikvėpinusi pigiais 
kvepalais. Juodi, vešlūs, bet pablukę plaukai garbanojosi 
apie galvą, ilga juoda odinė striukė, – ar iš tikrųjų čia ab-
soliučiai visi rengiasi oda? – storos blauzdos juoduose iki 
kelių batuose, labai purvinuose. Batų aulo viršus buvo per 
siauras stambiai kojai, ir užtrauktukas per kokį centimetrą 
nuslydęs žemyn. Rankinukas su auksine grandine, auska-
rai blizgantys ir ilgi. O vyro pilvukas apvalus kaip voro, 
nors pats smulkaus sudėjimo, smulkių kaulų; juodpilkis 
megztinis su elniukais taip švelniai prigludęs, žili ploni 
plaukai perskirti per plikę. Vyriokas stengėsi būti galan-
tiškas – atstūmė moters kėdę nuo stalo, padėjo nusivilkti 
striukę. Po jos striuke vąšeliu megztas megztinis didelė-
mis skylėmis, juodas, prigulęs, toks, kad iškeltų krūtis, o 
išmegztose skylėse bolavo purvina šviesi liemenėlė. Sės-
damasi moteriškė paguldė krūtis ant stalo, šypsojosi, bet 
taip truputį niekinančiai, – aš jaučiau, kad jie antrą kartą 
nesusitiks.

Tuo metu mergina kalbėjo dar greičiau, – girdėjau jos 
balsą, truputį monotonišką, apsiblaususį, tokia lyg ir teisi-
nimosi intonacija, įtempiau klausą, tačiau negalėjau atskirti 
nė žodžio.

Ji daugiau nebemedžiojo vyriškio žvilgsnio, nuleidusi 
galvą žiūrėjo į stalą, kažką ant jo paišė pirštu, plaukai už-
kritę ant akių, ir kas akimirką nubraukdavo juos kaire ran-
ka, vogčiomis mesdama greitą žvilgsnį į vyriškį, kol dešinė 
nebaigė piešti apskritimų ir kvadratų, apskritimų ir kvadra-
tų, o kartais širdžių, bet burna nebaigė kalbėti, kalbėti ir 
kalbėti.

Vyriškis vis dar nebuvo palietęs savo taurės ir vis dar žiū-
rėjo pro šalį.

Jau nebesnigo, lauke sutemo, bet aš dar nenorėjau išeiti ir 
užsisakiau antrą arbatos.

Pagaliau mergina nutilo.
Už lango sustojo mašina ryškiai šviečiančiais žibintais, ir 

abi nejudrios figūros akimirksniu virto siluetais, kaip nevy-
kusioje, prieš šviesą darytoje fotografijoje.

Mašina apsisuko ir nuvažiavo, mergina sujudėjo, vyriš-
kis ištiesė milžinišką ranką, paėmė taurę, išgėrė ją vienu 
gurkšniu, atsipūtė, sušvokštė, nusišluostė lūpas. Mergina 
kažką smulkaus, paslėpto po delnu, pastūmė per staliuką, ir 
vyriškis nežiūrėdamas įsidėjo tai kišenėn.

Tada jis pagaliau kažką pasakė, porą žodžių, aš, žinoma, 
negirdėjau, ką.

Merginos pečiai suglebo, rankos aprimo, veidas pasislė-
pė už plaukų. Visa figūra staiga lyg nuvyto – kaip gėlė va-
zoje.

Vyriškis pakilo, dar kartą nusistebėjau jo milžinišku sto-
tu, pakilo ir apsitampė kelnes, atsisveikindamas linktelėjo 
galva barmenui, perkošė žvilgsniu kavinės lankytojus, lyg 
ieškodamas kokio pažįstamo, vieną akimirką jo žvilgsnis 
palietė ir mane, nuo šio pro šalį slystančio žvilgsnio man 
pasidarė nejauku, o tada, braudamasis link durų pro mergi-
ną, vėl pro šalį ir virš jos žvelgdamas, pataršė jai plaukus 
tokiu, atrodytų, tėvišku ir kartu žeminančiu būdu – pradžio-
je lyg švelniai, bet visgi šiurkščiai suimdamas juos delnu, o 
paskui nežymiai, bet stipriai trūktelėdamas. Greičiau paju-
tau, nei mačiau, kaip mergina iš skausmo išsiviepė.

Dzingtelėjo durų varpelis, ir jo neliko.
Mergina pakėlė galvą, atrodė nustebusi, lyg ką tik paža-

dinta, lengvai paraudusi. Ji akimirką pamąstė, sukišo ran-
kas į kailinukų kišenes, pakilo, pasvarstė, lyg pasviro kūnu 
į durų pusę, sustingo šia nenatūraliai kreiva poza, stebuklas, 
kaip ji nepargriuvo, kaip išvis įmanoma taip išstovėti, o ta-
da pasisuko ir grįžo prie savo ankstesnio staliuko kavinės 
gilumoje.

– Čia porelė norėjo atsisėsti, – tariau, – bet neleidau.
– Ačiū.
Mergina atsisėdo.
Vėl pasiūliau cigaretę, ji neatsisakė. Šįsyk paskubėjau 

pasiūlyti ugnies ir galėjau iš arti apžiūrėti jos veidą. Akys 
pasirodė mėlynos, kakta šiek tiek spuoguota, visai nedaug, 
antakiai natūraliai šviesūs, padažyti juodu pieštuku, supra-
tau, kad iš tikro ji blondinė, ir pagalvojau, kad šviesi ji tu-
rėtų būti visur.

– Gal galiu atsisėsti prie tavo staliuko? – paklausiau.
Mergina nepatikliai dėbtelėjo į mane.
– Ar tu lesbė?
– Ne, rašytoja, – atsakiau. Ir pagalvojau, kad šis atsaky-

mas turi mažai ką bendro su klausimu.
Vis dėlto mergina išsyk pasidarė nuolaidesnė. Iš nuosta-

bos prasižiojo.
– Gerai, – tarė ji.
Aš persėdau.
– Gal ko nors išgersim?
– Nu, nežinau, – atsakė ji.
– Vyno?
– Mane erzina vynas. Po jo tiktai galvą skauda.
– Tada konjako?
– Nu, galbūt šampo.
Pamojau barmenui.
Užsakiau jai šampano, riešutų. Elegantiškas išgėrimas, 

šyptelėjau.
Sau paėmiau „Hennessy“, 50 gramų. Taip, ir du kavos, 

vieną baltos.
Iš tikro nebuvo ką kalbėti, ir mes gan įtemptai laukėme 

užsakymo.
– Tave vadina Sani?
– Taip. Ne. Tai pravardė. Tikras vardas Solvita.
– Sani. Malonu. Kaip saulė. Saulėta. Tu tokia esi?
– Ką? Kokia?
– Saulėta.
– A. Nu aš než’. Taip, galbūt.
Atnešė kas užsakyta. Konjakas, mano milžiniškai nuosta-

bai, šioje vietoje – pašildytoje taurėje. Tai pradžiugino.
Jaučiausi atsiribojusi nuo visko, kas čia vyksta, ir todėl 

labai laisvai. Juk tai pagaliau buvo filmas apie kažką kitą, 
kuriame vaidinau tiktai statistės vaidmenį, mažai pareigų ir 
jokios atsakomybės.

– Ko šypsaisi? – paklausė Sani.
– Šiaip sau. Matai tuos žmones prie gretimo stalo?
Per tą laiką ten buvo atsisėdę jau kiti du kavinės lankyto-

jai. Jaunesnio amžiaus, iš išvaizdos abu tokie paprasti, ne-
krintantys į akis. Abu su paltais, moteriai ant galvos didelė 
ilgakailė kepurė, pilkai violetinė.

– Nu, matau. Nu?
– Nori, aš tau apie juos papasakosiu?
Mergina truktelėjo pečiais.
– Jie yra įsimylėję. Ir atėję į slaptą pasimatymą.
– Iš kur žinai?
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Epifanijos iš Papiškių kaimo
Upė
Upė vingiuoja, bėga, teka
Iš šimtmečio į šimtmetį,
Nešdama žydinčių pievų kvapą,
Pušynų siaudesį, buvusių ir esančių 
Pakrantės sodybų garsus. 
Paklausyk ir išgirsi ganomų karvių
Maurojimą, avelių mekenimą,
Šunų amsėjimą, išperėtų ančiukų
Ciepsėjimą, kalamo dalgio aidą.
Užuosi vystančios žolės dvelksmą.
Viskas sutelpa upės šnekėjime,
Bangų teškenime, kai ji verčiasi
Per šiekštus, šakas ir akmenis,
Kai atsimuša į krantą.
Upe bėgūne, kas verčia tave
Nesustoti, bėgti ir bėgti,
Susilieti su jūra?

Pradinė Kvyklių mokykla
Žiema. Spigina šaltis.
Baigėsi pamokos
Kvyklių pradinėje mokykloje. 
Iš visų vaikų aš mažiausia.
Mokytojas iš koridoriaus
Įnešė mano kailinukus,
Šildo priglaudęs prie krosnies,
Apvelka, užriša šaliką
Ir išleidžia, linkėdamas nesušalti.
Kur dabar tas gerasis mokytojas?
Jį ištrėmė į Sibirą.
Ten jis kentė šaltį ir badą.
Nežinau, ar jis sugrįžo į Lietuvą.
Sibiro šaltį, badą kentėjo
Ir pradinės mokyklos statytojo
Zabuko šeima.
Kur tu, šviesiaplauke Dangute,
Su kuria visus pradinės mokyklos metus 
Sėdėjome viename suole? 

Prosenelė Karolina
Kai miškai apsipila pirmąja žaluma,
Pievos tviska nuo gėlių žiedų,
Mano prosenelė Karolina
Išsiruošdavo pėsčiomis 
Į Vilniaus Kalvarijas švęsti Sekminių.
Eidavo kasmet basos su kaimynėmis
Šimtą kilometrų. Bateliais apsiaudavo
Tik priemiesty, upelyje
Nusimazgojusios dulkėtas kojas.
Lūpos suskirdusios nuo karščio
Ir nuovargio, bet širdyje šviesu. 
Išauginti vaikai, daug anūkų
Ir proanūkių. Pasimels už visus,
Atsiprašys už visus. Po pamaldų
Kalvarijose apeis visas Vilniaus
Bažnyčias, kad turėtų ką pasakoti 
Anūkams ir proanūkiams.

Gegužės vakaras
Nuskambėjo paskutinis „Sveika, Marija“
Giesmės posmelis. Mojava pasibaigė.
Bet niekas dar nesiskirsto.
Visi sėdime ant prieklėčio,
Žiūrime į Paukščių Taką danguje,
Šnekučiuojamės, klausomės,
Kaip upelio karklynuose 
Suokia lakštingala. Nuo liepos
Šakų krinta grambuoliai.
Virš pievos kyla rūkas.
Kaimynų kieme sugirgžda svirtis,
Į lovius galvijams girdyti
Pilamas vanduo.
Pamažu visi stojasi,
Atsisveikina ir pėdina namo,
Žiūrėdami į priartėjusį 
Gegužės dangų.

Arkliai
Saulei užtemus mačiau, 
Kaip lekia lyg pašėlę arkliai.
Net žiežirbos žybsi iš po kanopų,
Kai pasagos atsitrenkia į akmenis.

Mačiau, kaip tabūnas žirgų
Šuoliuoja nuo kalvos ant kalvos,
Į slėnį, iš slėnio vėl ant kalvos.
O būrio priešaky skrenda mano Bėris,
Ilgakojis trakėnas, aukštai iškėlęs galvą.
O ant Bėrio tai sėdžiu aš.
Ir mes pasileidžiame per arimus,
Per pūdymus, keliais ir takeliais,
Kad pamatytume, kaip mėlynuoja Duobys,
Kaip bangelės plakasi į krantą,
Kaip užutėky skaistauja
Baltosios vandens lelijos.
 
Sėja
Grūdų pilna sėtuvė
Kabo tėčiui ant krūtinės.
Jis semia sauja ir sėja,
Balti grūdai krinta į žemę.
Aš biržiju. Šiaudų grįžtę 
Kišu į dirvą, žymėdama,
Iki kur ji apsėta.
Šalia dirvos prunkščia Bėris.
Greitai šokinės akėčios,
Jos užžers pasėtus grūdus.
Tėtis peržegnos dirvą,
Kad dygtų ir augtų 
Kasdienė duona.

Arpas
Dunksi, žvanga arpas,
Sukamas ranka.
Pavėjui išvėtyti grūdai 
Pilami į arpą.
Arpas likusius pelus išpūs.
Byra štai grūdai
Švarūs, slidūs, balti,
Sukišu rankas į grūdus,
Jie lyg upės vanduo
Teka pro pirštus, delnais.
Semiu juos į baltus drobės maišus,
Jie keliaus ne į klėtį,
O į slaptą skrynią troboj,
Kad stribai nesurastų
(Dar slogūs pokario metai)
Ir neuždėtų naujų prievolių.
Jei išslapstysim savo grūdus,
Tėtis juos sumals,
Atneš duonkubilį,
Mama užmaišys tešlą,
Užminkys, krės ant ližės 
Ir šaus į duonkepę krosnį.
Valgysim skanią,
Kmynais pagardintą duoną.

Ar pareinate namo?
Ar girdite, kaip Kernadėto bangos
Į krantą plakas?
Ir vieversėlis danguje čirena, šneka?
Ilgoj eilėj jūs gulite visi
Su kulkomis krūtinėse.
Durtuvais stribų badyti, žiauriai nužudyti.
Artojėliai, pjovėjėliai, žemdirbių sūneliai,
Ar pareinate namo? Juk nepamiršot kelio.
Antanėli, tu iš jų jauniausias, Untuku vadintas,
Našlaitėliu likęs, sesių užaugintas. 
Tam raiste prie Talio sparnais 
Plaka gervės, kad lizdų nesaugai.
Ant klojimo stogo gandras vis kalena,
Akėčias, kurias užkėlei, ir savo lizdą mena.
 
Lelijų skundas
Mus, kapinėse pasodintas lelijas, 
Rytais žadino vieversio trelės 
Ir saulės spinduliai.
Mes skubėjome skleisti žiedus,
Saulėtas, sunkias puokštes, 
Kad jos paguostų po mumis gulinčius,
Nudžiovintų artimųjų ašaras.
Staiga prie kapinių sustojo sunkvežimis,
Iš jo iššoko stribai, atlapojo kapinių vartus 
Ir šūkaudami atbėgo prie mūsų.
Kerziniais batais jie mindė mūsų stiebus.
Bjauriai keikdamiesi spardė 
Prasiskleidusius žiedus.
Sutrypė visus partizanų kapus,
Neliko net kauburėlių.
Mūsų balsus vėjas nunešė
Į čia pat tyvuliuojantį Kernadėto ežerą,
Bangelės kartojo lelijų aimanas.
Pakrantės medžiai lingavo šakomis,
Lemdami piktadariams pragaro ugnį.

Slėptuvė paskutiniam Lietuvos partizanui
Tėvai statydinosi namą, aš nupiešiau jam planą. 
Svarbiausia man buvo kambarėlis palėpėj,
Jį vadinome „salka“. Pro kambarėlio langą
Saulėlydžio gaisais žavėjaus,
Danguje skaisčias žvaigždes regėjau,
Medinėj lovoj ant šiaudų miegojau.
Atėjo metas, palikau namus.
Niekada nepagalvojau, kad mana „salkelė“
Taps slėptuve Kraujeliui – partizanui, 
Kurio aš niekad nemačiau,
Tėviškės keliuos nesutikau.
Nežinau, ar jis, užuolaidą praskleidęs,
Saulėlydžio gaisais žavėjos,
Ar danguje žvaigždes regėjo.
Mano lovoj ant šiaudų miegojo
Ir apie laisvą Lietuvą svajojo.
Mano tėvai kas vakarą gesino šviesą,
Kalbėjo rožinį, kad partizano nieks nepastebėtų,
Stribai prošal praeitų, durų netrankytų...
Ir tėvų širdys iš baimės nedrebėtų. 

Aliutė
Mano Papiškių kaimo nebėr.
Giminės, kaimynai guli kapeliuos
Ant Kernadėto ežero kranto.
Liko tik seserėčia Aliutė,
Gyvenanti Kernadėto pašonėj.
Viena vienintelė.
Vasarą ji šnekasi
Su rožinėm piliarožėm,
Geltonais lineliais,
Baltom pinavijom.
Kai atslenka lapkritis,
Mažame kambarėlyje
Aliutė užkuria krosnelę, 
Šildosi pavargusias rankas
Ir žiūri, kaip vėjas šokdina
Ežero bangas, žiemą –
Kaip šiaurys ežero ledu
Ridena sniegą, supusto
Didžiules pusnis pakrantėje. 
Naktimis ji sapnuoja savo vyrą.
Jis vėl ir vėl pasakoja, kaip surado
Pageležinkely stribų užkastus partizanus,
Kaip prausė, aprengė
Tėvų atneštais kostiumais,
Guldė į karstus,
Kaip slėpė juos pirtelėje,
Kol kaimą siaubė stribai.
Kai jie išsinešdino, 
Partizanus laidojo visas kaimas.
Merginos nupynė jiems rūtų vainikus,
Pynė ir Aliutė,
Nors jai tebuvo trylika metų.
Aliutė prisimena
Prabėgusius metus.
Ir kartais jie nušvinta
Lyg Kernadėtas giedrą 
Rugpjūčio naktį,
Atspindėdamas žvaigždes
Ir Paukščių Taką.

Ačiū mamytei
Avytė guli rami,
Mama čeksi žirklėmis,
Kerpa jos kailinius. 
Vilnų rietimas guli ant marškos.
Avelė stojasi suplonėjusi,
Neįprastai balta.
Nebebaisūs jai bus
Vasaros karščiai.
Kaimynas Zigmantas 
Savo karšykloje iškaršia vilnas.
Žiemą vakarais mama mina ratelį,
Verpia ir verpia kuodelį vilnų,
Siūlus susuka į matkus,
Dažo žaliai, geltonai, raudonai,
Audžia tautinius drabužius.
Pirmiausia man, o paskui draugėms,
Giminės moterims.
Per šventes apsivelku tautiniais,
Žali, pamarginti geltonu raštu,
Labai gražūs mano drabužiai.
Pasipuošusi jais jaučiuosi pagražėjusi,
Jauna, energinga, sveika, mylinti.
Ačiū mamytei už verpimą,
Už audimą, spalvų suderinimą,
Tautinių raštų rinkimą.
Ir numirusią gal mane pašarvos
Aprengtą tautiniais drabužiais.
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Yra ir (arba) nėra 
Meilė nėra profesija
poniška ar ne 

seksas nėra dantų gydymas
sklandus maudimo ir ertmių užpildymas

tu nesi mano gydytojas
tu nesi mano vaistas

niekas neturi tokios
galios, tu – tik bendras ir (ar) pakeleivis

Mesk šitą daktarišką rūpestį –
susisagstęs, dėmesingas,

leiski sau pyktį
ir leiski man

pyktį, kuriam nereikia nei 
tavo pritarimo, nei nuostabos

kurio nereikia įteisinti
kuris nenukreiptas prieš ligą 

tik prieš tave
kurio nereikia suprasti

dezinfekuoti ar uždeginti
kurį kaip tik būtina

išsakyti ir išsakyti.
Leiski man esamąjį laiką.

[1974]

Įsigyvenimas 
Santuoka nėra
namas ar netgi pašiūrė

ji dar prieš tai ir šaltesnė:

miško pakraštys, dykumos
pakraštys
nedažyti laiptai
už mūsų, kur tupim
lauke, kramsnodami spragėsius

atsitraukiančio ledyno pakraštys

kur skausmingai ir stulbdami,
kad ištvėrėme net 
iki šiol,

mudu mokomės kurti ugnį

[1971]

Lankymas
Praėję tos dienos, 
kai vaikščiojai vandeniu. 
Kai vaikščiojai. 

Tos dienos praėję. 
Tik viena diena likus, 
diena, kurioj esi.

Atmintis tau ne draugė. 
Ji tegali priminti, 
ko jau nebeturi: 

kairės valdomos rankos,
dviejų vaikštančių kojų.
Smegenų prietaisų prietaisėlių.

Alio, girdì?
Toji – dar judančioji – ranka 
stipriai stveriasi. 

Tai ne pinklės. 
Kažkas suregzta. 
Nepanikuokim. 

Šnektelkim apie kirvius,
kurie iš jų patikimi,
išvardint medžių daug galì.

Štai kaip daroma valtis, 
renčiamas namas, pastogė. 
Tai bergždžia; įrankių dėžė 

veiksmažodžių atvert nenusiteikus;
dildė, oblius, yla 
vėl metalu drumzliu patampa. 

Ar ką nors atpažįsti? – klausiau. 
Ką nors sava? 
Taip, atsakei. Tą lovą.  

MARGAReT ATWOOD
(g. 1939)

Žymiosios kanadiečių rašytojos eilėraščiai – iš rinkinių „Gy-
vuliai toje šalyje“ (The Animals in That Country, 1968), „Pogrin-
džio procedūros“ (Procedures for Underground, 1971), „Tu esi 
laiminga“ (You Are Happy, 1974), „Dvigalviai eilėraščiai“ (Two- 
-Headed Poems, 1978), „Rytas sudegusiam name“ (Morning in 
the Burned House, 1995).

Atwood poezijos publikacijų dar žr.: „Š. A.“, 2017.XI.17 (vertė 
A. P.), „Metai“, 2021, Nr. 7 (vertė G. Pulokas), „Literatūra ir me-
nas“, 2021.X.22 (vertė A. P.).

Pradedi 
Pradedi šitaip:
čia tavo ranka,
čia tavo akis,
šičia žuvis, melsva ir plokščia
popieriuje, beveik 
akies formos. 
Čia tavo burna, čia yra „O“,
arba mėnulis, – kaip 
labiau tau patinka. Čia geltona. 

Už lango
lyja lietus, žãlia,
nes vasara, o ana ten 
medžiai, o toliau pasaulis,
kuris yra apvalus ir tiktai
šitų devynių pieštukų spalvų. 

Čia štai pasaulis, kuris visapusiškesnis 
ir sunkiau perprantamas, negu tau aiškinau. 
Tu teisi, ištepliojusi jį šitaip
raudonai, o paskui 
oranžine: pasaulis dega.

Kai jau išmoksi šiuos žodžius, patirsi, kad žodžių yra daugiau, 
nei valiosi kada išmokti. 
Žodis „ranka“ plaukia virš tavo rankos 
lyg debesėlis virš ežero. 
Žodis „ranka“ prišvartuoja 
tavo ranką prie šito stalo, 
tavo ranka – šiltas akmuo, 
kurį laikau tarp dviejų žodžių.

Čia tavo ranka, čia mano rankos, čia pasaulis, 
kuris yra apvalus, o ne plokščias ir daug spalvingesnis,
nei mes įžiūrim.

Jis prasideda, jis turi pabaigą, 
čia yra tai, prie ko tu 
sugrįši, čia tavo ranka.

[1978]

Vis ir vis
Vis dažniau ir dažniau pakraščiai
mano kūno sutirpsta, ir aš virstu
troškimu sugerti pasaulį, įskaitant
tave, per odą, jei tik įmanoma, 
kaip kad šaltkraujis augalas įgudęs pasisavint deguonį 
ir gyvuoti nekaltu žaliuoju degimu.

Nesusiurbčiau tavęs
ir niekad 
nepribaigčiau, tebetvertum –
suptumei mane iš visų pusių, vientisas
kaip oras.

Deja, aš neturiu lapų. 
Užtat turiu akis,
dantis ir kitų ne žalių
dalykėlių, neutralizuojančių osmosą.

Todėl pasisaugok, rimtai,
iš anksto įspėju:

Šitoks alkis įtraukia 
visa ką į savo
erdvę; ir nėra galimybės 
viso to apsvarstyti, ramiai 
ir protingai išdiskutuoti. 

Čia nėra argumentų, tik
išbadėjusio šuns kaulų logika.

[1968]

Verčiau stebėti tėkmę –
grindim besiliejančią
saulės šviesą, 

mišką, sudarytą iš šešėlių; 
verčiau stebėti židinį, 
kursai dabar – paplūdimys.

[1995]

Pasaulietišką naktį
Pasaulietišką naktį klaidžioji
viena po savo namus. Pusė trijų.
Visi apleido tave,
bent šitaip teigi;
jau nuo šešiolikos pameni,
kaip kiti išeidavo kažin kur gerai leisti laiko,
bent šitaip įtardavai,
palikę tave prižiūrėt pupulius.
Įsikraudavai didelį kaušą vanilės ledų,
prisipildavai stiklą vynuogių sulčių
ir imbiero alaus, užsileisdavai Gleną Milerį
ir jo bigbendą 
ir prisidegdavai cigaretę, ir pūsdavai dūmus į dūmtraukį,
ir paverkdavai, kad nesi šokiuose,
tada pašokdavai, pati su savim, raudoniu išmušta burna.

Dabar, po keturiasdešimties metų, viskas pasikeitę,
pupelės vietoj pupulių.
Slaptą ydą privalu užlaikyti.
Štai kas nutinka, kai pamiršti pasimaitint 
numatytu laiku.
Lėtai ir kruopščiai jas verdi,
sausini, gardini grietinėle bei pipirais
ir laipioji aukštyn žemyn,
semi rieškučiom tiesiai iš dubenio,
garsiai su savim kalbėdama.
Nustebtum išgirdus atsakymą, 
bet šito dar reikės palaukti. 

Tarp žodžių šitiek daug tylos,
sakai. Sakai: pajausta nesatis 
Dievo ir pajaustas esimas 
yra daugmaž tas pats, 
tik atvirkščiai.
Sakai, turiu per daug baltų drabužių.
Užniūniuoji.
Prieš kelis šimtus metų
tatai galėjo būt mistika
arba erezija. Dabar nėra.
Lauke sirenos.
Kažką suvažinėjo.
Šimtmetis velkasi.

[1995]

Naktinis eilėraštis 
Nėra ko bijoti,
tai tik vėjas 
pasisukęs į rytus, tai tik
tavo tėvas  griaustinis 
tavo motina      liūtis

Šioje vandenų šalyje 
su smėlio spalvos mėnuliu, žliuginu it grybas,
nugrimzdusiais kelmais ir gausiais paukščiais,
besiturškiančiais, kur samanos želia
ant visų medžio šonų,
ir tavo šešėlis nėra tavo šešėlis,
bet atspindys,

tikrieji tavo tėvai pradingsta,
kai uždanga paslepia tavo duris.
Mes – kiti,
tie, iš po ežero,
kurie tyliai stovi prie tavo lovos,
tamsõs mūsų galvos.
Atėjome tavęs užkloti
raudona vilna,
savo ašarom ir tolimais šnabždesiais.

Tu liūliuojiesi ant liūties rankų,
vėsioje miego arkoje,
kol mes laukiam, tavo naktiniai
tėvas ir motina
šaltomis rankomis ir su užgesusiu žiburiu,
žinodami, kad esame tik
virpantys šešėliai, metami
vienos žvakės, šiam aide,
kurį išgirsi po dvidešimties metų.

[1978] 

Vertė Andrius Patiomkinas

Vertimą remia Lietuvos kultūros taryba
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Miglės Anušauskaitės komiksas

TEKSTAI NE TEKSTAI

Desperatiškas švytėjimas 

Praėjusiais metais pasirodė antro-
ji poetės ir literatūros kritikės Linos 
Buividavičiūtės knyga „Tamsieji 
amžiai“, kurioje autorė plėtoja te-
mas, pradėtas nagrinėti ir pirmaja-
me rinkinyje „Helsinkio sindromas“ 
(2017). Drąsiai kalbėdama apie 
traumas, kompleksus, seksualu-
mą ir su šiuo susijusias patologijas  
L. Buividavičiūtė išryškina šias pa-
tirtis platesniuose kontekstuose: pa-
sitelkdama literatūrines, filosofines, 

mitologines, biblines nuorodas ji ne tik įdomiai interpre-
tuoja kultūrinius fenomenus, bet ir atskleidžia komplikuo-
tas, gąsdinančias žmogaus būsenas. 

Skaitant L. Buividavičiūtės rinkinį galima įžvelgti įvai-
riais pavidalais pasirodantį siaubą, bylojantį apie svetimu-
mo ir apsėdimo baimę: „Aš augau tikroj velnidėj – man 
sekdavo / pasakas apie mirtinai velnių nušokdintą / merge-
lę [...] Kai susirgau obsesiniu sutrikimu – mano mintys ta-
po / velnio mintim. Žiūrėdavau į peilį ir galvodavau, / kad 
galiu visus užbadyti. [...] Neuroleptikai padėjo ištremti 
kipšus į šeštą pragaro ratą. / Bet vis dar bijau. Vis dar labai 
bijau – savęs ir tuščiabačių šokėjų“ (p. 35–36). Subjektė 
suvokia, kad tai, ko ji baiminasi, tėra netikri vaizdiniai, bet 
neatmeta galimybės, kad radikalus kitoniškumas (aptin-
kamas ir jos savastyje), bauginantis savo nepažinumu, iš 
tiesų egzistuoja ir yra destruktyvus. Panašus emocinis lau-
kas sukuriamas eilėraštyje „Švytėjimas“, kuriame galima 
aptikti atpažįstamas detales iš Stepheno Kingo tokio paties 
pavadinimo romano: „[...] Sklendžiu Tavo skaistykloj, esu 
mažas pasiklydęs berniukas, / sako, buvau sekmadienio 
vaikas, turėjau šešis jausmus, / bet kūjelis toks tvirtas, taip 
stipriai mušantis taktą – [...]“ (p. 47).

Autorė nevengia žaisti klišėmis. Pavyzdžiui, pasitelk-
dama banalias dichotomijas, ji sukuria įspūdingą reginį: 
„Mergaitės pensionatuose, / paauglės mergaitės, / sergi-
mos vienuolių / juodais abitais, senovinis filmas, / bana-
lus dvilypumas: balti / mergaičių marškinėliai – / tamsios 
mergaičių širdys, / šviesios mergaičių galvos – / tamsūs 
mergaičių tarpukojai. / [...] ...jos sapnuoja šešis / vilko-
lakius, kurie / tankiai alsuoja [...]“ (p. 13–14). Vis dėlto 
ištara „banalus dvilypumas“ tik parodo, kad banaliųjų 
gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos perskyrų rinkinyje nė-

ra: „...tamsa tėra būtina šviesos sąlyga“, – rašoma eilė-
raštyje „Kaunui“ (p. 63). Be tamsos negalėtume suvokti 
šviesos, o tai, kas glūdi tamsoje, privalo būti apšviečiama. 
Dėl šios priežasties šviesa gali būti labai skausminga, gal 
net skausmingesnė už tamsą. Tačiau susikoncentravimas 
į tamsiąją žmogaus pusę parodo, kad be šviesos mes ne-
galėtume įžvelgti jokių orientyrų ar būdų, kaip apibūdinti 
siaubą. Štai čia ir pasireiškia poetinio kalbėjimo jėga, nes 
šviesai arba „prasmės sietynams“ (p. 42) galime prilyginti 
pačią kalbą, dėl kurios atrandame labai įdomius dalykus 
ne tik apie save, bet ir apie pasaulį, kuriame gyvename. 
Kitaip tariant, L. Buividavičiūtė primena, kad poezijo-
je įprastos ribos nustoja galioti, veikiau jos kuriamos iš 
naujo, persvarstant tai, kas atrodo įprasta ne tik asmens 
vidiniame pasaulyje, bet ir kasdieniame gyvenime. Tar-
kime, ligoninių erdvių stebėjimas daug ką pasako ir apie 
pačią stebinčiąją, kaip ir jos savirefleksijos ar santykis su 
Vilniumi ir Kaunu, parodant specifines šių miestų savy-
bes, nuo kurių subjektės žiūra krypsta „anapus“: „[...] Ten 
viskas bus, kaip šiame gyvenime, o kartu visiškai kitaip. / 
Ledainių vėsa, asiliukų sapnai ir būdraujančių mintys – / 
vis daugiau kino teatrų, amžinų romuvų, ugnies, / kuri iš-
degins iliuzijas, bet tvers viltį [...]“ (p. 63). 

Paradoksalu yra tai, kad materija ir visi su ja susiję vai-
dmenys gali taip prislėgti, jog atrodo kone nežemiški: „[...] 
Žinau, privalu judinti šitas rankas dėl tų, prikaustytų lovo-
se, / išmuštų pigmentinėmis dėmėmis, viską praradusių, / 
dėl tų, kurių galūnes nunešė šrapneliai. // [...] ...negaliu pa-
glostyti savo / vaiko galvos – / ranka apsunksta, nes, man 
regis, vos paliesiu – ant jo irgi ims / byrėti žemės. // [...] 
bet jei pašauks, jei vėl reikės susikibti keliui, pažadu Tau 
savo / ranką, pasauli, / trumpam atokvėpiui nuo nežemiško 
sunkio“ (p. 29). Kita vertus, eilėraščių subjektė intuityviai 
suvokia, kad, įsisąmoninusi save kaip laisvą asmenybę, 
ji gali improvizuoti, kaitaliodama įvairiausius pavidalus, 
nors galima ir užmiršti „išlipti iš savo vaidmens“ (p. 42). 
Apie subjektės laisvės poreikį sufleruoja ne viename eilė-
raštyje pasikartojantis žodis „esu“ (p. 16, 22, 28, 31), kuris 
nurodo jos savipakankamumą, nepavaldumą laiko tėkmei 
arba gebėjimą persikūnyti į vis kitokias formas, susijun-
giant tam, kas realu ir įsivaizduojama: „[...] esu trapiausias 
užkonservuotas egzempliorius, / išteku pro stiklo trepana-
cijos angą, / per visus šamaniškus drebulio burtus“ (p. 31). 
Subjektės transformacijos nurodo savikūros galią. Tai 
reiškia, kad jos savivoka nėra vien tik destruktyvi, net jei 
„parašyta eilėraščių / apie šaltus baimės pirštus, ištraukian-
čius šiltą / seilėtą kolektyvinių sapnų gniutulą –“ (p. 31). 

Subjektė jaučiasi susijusi su kitų kartų moterimis, todėl, 
galima sakyti, atmintis ir vaizduotė tampa savotišku išsi-
gelbėjimu, nes būtent jas pasitelkus galima tapti kažkuo 
kitu ir besikeičiančius vaidmenis valdyti arba jų visų at-
sisakyti: „[...] Labai saldu yra / negyvėti, puotaujant sa-
vimi, / dar saldžiau yra / žinoti – aš nelauksiu / Tavęs su 
žibintu, mylimasis, / aš esu savo pačios sužadėtinė, / man 
niekada neužteko mažosios, saldžiosios mirties, / mane 
užpisa šita kasdieninė / rusiška ruletė – pati pasirinksiu: / 
trečią nakties valandą / daugiau nebedirbsiu – / ištuštinu 
kraujo indus, / ištuštinu laiko indus, / ištuštinu obsesijų 
indus – / galiu išeiti iš Tavo šešėlio olos“ (p. 27–28). 

L. Buividavičiūtei pavyksta suderinti šiurkštesnės raiš-
kos formas su intertekstais ir kitomis eilėraščio idėją per-
teikiančiomis raiškos priemonėmis. Visa tai jos kūryboje 
įkomponuojama natūraliai, be siekio nustebinti. Pavyz-
džiui, cikle „Nemeilė“ poetė nesistengia šokiruoti, tačiau 
kartu nesibodi atskleisti žiauriąją motinystės pusę paro-
dydama ne tik motinos negebėjimą prisijaukinti vaiką (jis 
suvokiamas it motinos gyvybinius syvus siurbiantis sve-
timkūnis), bet ir atkaklų nenorą jį pamilti: „[...] Tu mane 
erzinai trūkčiojančiais / kvėptelėjimais, vaikišku švebel-
džiavimu, / nevaikišku pasipriešinimu, tuo / medūzos Gor-
gonės žvilgsniu siurbdavai / iš manęs mane, nieko savo, 
nieko artimo / Tavyje nepažindavau, gyniau savo širdies / 
teritoriją it kalė, užuodusi svetimą / šunį – Tau ten vie-
tos nebuvo“ (p. 77). Kaip ir daugelis kitų eilėraščių, šis 
pasižymi intertekstualumu, sufleruojant, kad intymiausios 
ir skaudžiausios patirtys yra bendražmogiškos, todėl apie 
jas būtina kalbėti, išklibinant nusistovėjusius stereotipus, 
kad ir kaip tai būtų nepatogu ar būtų jaučiamas „neže-
miškas sunkis“. Kitaip tariant, subjektės kalbėjimas apie 
traumines patirtis, įvairiausias patologijas ir seksualines 
fantazijas suteikia akstiną kvestionuoti „normalumo / ne-
normalumo“ stereotipus bei suvokti sudėtingus žmogaus 
vidinio ir išorinio gyvenimo procesus. 

Pabaigoje norisi pridurti, kad jungdama skirtingų 
laikotarpių, kultūrų ženklus ir simbolius, naudodama 
ryškias detales L. Buividavičiūtė sukuria kupinus vidinės 
įtampos eilėraščius, bylojančius apie šviesos ir tam-
sos susietumą bei nuolat pasikartojantį nuopuolį, nes jei 
„juodom lelijom žydi / krikšto vanduo“ (p. 16), vadinasi, 
„desperatiškai švytime“ (p. 47).

– IEVA RUDŽIANSKAITė –

Lina Buividavičiūtė. Tamsieji amžiai. Eilėraščiai. 
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. 83 p.
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Įsišaknijimo būtinybė

Sesuo prieš Kalėdas mane pa-
klausė patarimo, kokią knygą pa-
dovanoti mamai švenčių proga, ir 
aš rimtu veidu atsakiau, kad štai 
neseniai pasirodė vertimas labai 
gero W. G. Sebaldo romano „Auš-
vicas“, kurį karantinui įsibėgėjus ir 
vienam labai išprususiam draugui 
parekomendavus pati skaičiau an-
gliškai. Pridūriau, kad tai labai gra-
žia, stilinga kalba parašyta knyga 
su fotografijomis, kurios skaitymo 

patirtį daro intensyvesnę, ir kad mama tikrai turėtų apsi-
džiaugti gavusi tokį romaną dovanų. Po poros dienų sesė 
man ėmė siųsti internetinių knygynų nuorodas ir klausinė-
ti, ar apie šitą „Aušvicą“ kalbėjau. „Na, ne šita čia knyga, 
ne šita. Tiek angliškos, tiek lietuviškos knygos viršelyje 
pavaizduotas šviesiaplaukis berniukas, taigi nuoroda į ho-
lokaustą ne tokia tiesioginė kaip tavo atsiųstuke“, – kažką 
tokio atsakydavau, aišku, šiek tiek buitiškesne ir sociali-
niams tinklams įprastesne kalba ir labai primygtinai pasiū-
lydavau ieškoti reikiamo kūrinio toliau. Sesuo galiausiai 
patikino nieko kito daugiau neberandanti, o aš nepatikėjusi 
praleidau penkias minutes gūgle ir supratau, jog padariau 
logiškai visiškai pateisinamą klaidą ir romanui, kuriame 
nemažai dėmesio skiriama tragiškai žydų istorijai Antrojo 
pasaulinio karo metais, suteikiau pavadinimą, labai tiesio-
giai man besisiejantį su holokaustu. Išsiaiškinus riktą ma-
ma laimingai sulaukė ne kokio nors dokumentinio istorijos 
veikalo, o vieno iš, mano akimis, talentingiau parašytų XX 
amžiaus kūrinių.

Man visada atrodė, kad vienas iš klasikinių ir univer-
saliai patogių būdų pradėti megzti romano audinį yra 
sukurti pasyvų pasakotoją, atsitiktinai susipažįstantį su 
pagrindiniu veikėju, kurio istorija greitai ir tampa pasa-
kojimo varomąja jėga. Teko vienur ar kitur skaityti, kad 
dėl daugybės priežasčių pasakojimai pirmuoju asmeniu 
patrauklūs jaunam, patirties dar stokojančiam rašytojui. 
Tokiu principu romaną pradeda ir W. G. Sebaldas, toli 
gražu ne pradedantis rašytojas, ir, manding, tokį pasakoji-
mo būdą jis pasirenka būtent turėdamas tam tikrą kūrinio 
viziją ir remdamasis sukaupta rašymo patirtimi. Pirmojo 
asmens pasakotojas, dalyvaujantis romane vien pasyviai ir 
net neturintis vardo, sukuria daug didesnę distanciją tarp 
skaitytojo ir pasakojimo dalyvių – tokio pasakotojo ma-
tymo laukas ribotesnis, jis nėra visažinis ir ne visi dalykai 

jam aiškūs, iki galo suprantami, ne visa informacija jam 
pasiekiama, pradedant – ir tai turbūt svarbiausia – jo akira-
tyje atsidūrusio pagrindinio veikėjo Austerlico asmenybe 
ir iš lėto romane besiskleidžiančia gyvenimo istorija. Taigi 
skaitant knygą lydi nuolatinis netikrumo ir neužtikrintumo 
jausmas, taip pat paliekama daugiau erdvės knygą į rankas 
paėmusio žmogaus vaizduotei, o romaną perskaičius Aus-
terlicas taip ir lieka susvetimėjusia, savo šaknų ir identite-
to paieškose įstrigusia figūra.

Pasakojimą į priekį stumia pirmiausia atsitiktiniai, 
o paskui jau ir tyčia planuojami ilgų pertraukų skiriami 
mūsų veikėjų susitikimai, kurių metu Austerlicas pama-
žėle atskleidžia savo praeities įvykius ir išgyvenimus. 
Pasakotojas su Austerlicu pirmą kartą susiduria geležin-
kelio stotyje ir jų pašnekesio pagrindine tema netrukus 
tampa architektūra, Austerlico studijų objektas. Kūrinyje 
apskritai nemažai dėmesio skiriama monumentalių, nera-
cionaliai masyvių pastatų aprašymams: ta pati geležinke-
lio stotis Belgijoje, bereikalingai pompastiška ir panaši į 
milžinišką pilį, neproporcingai išplėsti gynybiniai įtvirti-
nimai, kurie mažiausiai naudojami pagal paskirtį, teismo 
rūmai su daugybe aklinų kambarių ir niekur nevedančių 
durų ar bibliotekos su varginančiu administraciniu apa-
ratu, kurios „stengiasi išstumti skaitytoją kaip potencialų 
priešą“ (p. 400). Žmogaus vaizduotės kūriniai, įgavę pa-
vidalą tikrovėje, dažnai pasirodo graudžiai arba juokingai 
nederantys juos įrėminančiame kontekste, jiems suteikta 
perdėtai išpūsta reikšmė, kuri padaro juos groteskiškus ir 
nefunkcionalius.

Viena iš pagrindinių romano temų  –  ankstyvame amžiu-
je holokausto paliesto žmogaus patirtis. Austerlicas, gyve-
nimui jau persiritus į antrą pusę, grįžta į Prahą, iš kurios 
motinos pastangomis buvo išgabentas prieš vokiečiams 
Antrojo pasaulinio karo metais okupuojant dabartinę Če-
kiją, kad sužinotų savo istorijos pradžią. Austerlicas ieš-
ko motinos atvaizdo senuose vokiečių darytuose vaizdo 
įrašuose, bando atsekti tėvo pėdsakus, nes tai raktas į jo 
paties praeitį. Atrodo, kad savosios istorijos neišmanymas, 
ne paties žmogaus noru įvykęs atsiplėšimas nuo savo šak-
nų ir dramatiška šeimos istorija trukdo žmogui egzistuoti 
pasaulyje pilnutinai ir visiškai dabartyje – tai patiriame 
skaitydami ir W. G. Sebaldo romaną. Jo pavadinimas visų 
pirma yra nuoroda į pagrindinį veikėją  –  romane pasako-
jama jo istorija, tačiau Austerlicas mums ir knygos veikė-
jams rodosi uždaras ir ne visai suprantamas: „Ar negali 
man pasakyti, klausė ji, sakė Austerlicas, kodėl pasidarei 
toks neprieinamas? Kodėl, klausė ji, nuo tada, kai čia at-
vykome, esi lyg užšalęs tvenkinys?“ (p. 307). Tuo metu 
Prahoje gyvenusių žydų patirtys romane pateikiamos per-

filtravus jas per kelių veikėjų figūras. Austerlicas dalinasi 
su pasakotoju tuo, ką viešėdamas Čekijoje išgirdo iš senos 
kaimynės, o pastaroji savo ruožtu perpasakoja Austerlicui 
jo tėvo ir motinos įspūdžius. Arba  –  Austerlicas dalina-
si su pasakotoju tuo, ką perskaitė knygoje, aprašančioje 
tvarką gete. Pasakojami įvykiai šiurpinantys, tačiau perėję 
per šiuos kelis lygmenis pasirodo tarytum išgryninti nuo 
jausmų, pateikiami kone kaip faktai. Šis pasakojimo būdo 
ir šiurpių įvykių neatitikimas tik dar labiau pabrėžia XX 
amžiaus istorijos nežmoniškumą.

Skaitydama romaną jaučiausi taip, tarytum būčiau at-
sidūrusi akistatoje su laiku apskritai. Čia šokinėjama nuo 
praeities prie dabarties ir vėl atgal, o kadangi W. G. Se-
baldo tekstas tirštas ir klampus, net ir pats skaitymo pro-
cesas išsidriekia per kelias savaites. Dabartis mažiausiai 
reikšminga laiko erdvė romane, joje tiesiog išsiskleidžia 
Austerlico praeities motyvai: laikas bevaikio pastoriaus 
šeimoje, mokslo metai, kuriuos pagrindinis veikėjas patiria 
kaip išsilaisvinimą ir gauna progą sužinoti savo tikrąjį var-
dą, ar grįžimas į vaikystę Prahoje. Sąmoningesnį einančio 
laiko pajautimą sustiprina praeityje užsilikusių dabarties 
miestų aprašymai – kaip Austerlico aplankomo Terezyno  – 
arba bendresnių praeities vaizdų priešpriešinimas dabar-
čiai. „Kai, pavyzdžiui, vaikščiodamas po miestą netyčia 
dirsteliu į vieną tų tylių kiemų, kuriuose per dešimtmečius 
niekas nepasikeitė, aš kone fiziškai pajuntu, kaip užmirš-
tų daiktų gravitacijos lauke sulėtėja laiko tėkmė“, –  teigia 
Austerlicas (p. 363). Romane nemažai dėmesio skiriama 
seniai pražuvusiems Austerlico tėvams ir jo paties vaikys-
tei. Pasakojimą papildančios nuotraukos – žmonių, kurių 
seniai nebėra, sustingusių laike daiktų, seniai pasikeitusių 
koridorių ir pastatų –  nejaukios. Jos kelia slogią nuotaiką, 
nuteikia nerimastingai. Fotografijose užfiksuoti momentai 
apskritai žiūrinčiajam primena, kokie visgi dalykai yra 
trumpalaikiai  –  net, o gal ypač dėl to, kad tos fotografi-
jos nekelia jokių emocinių konotacijų, yra visiškai atsietos 
nuo į jas žvelgiančio žmogaus pasaulio ir svetimos jam ir 
jo dabarčiai. Tai patiria ir „Austerlico“ skaitytojas. 

Šio W. G. Sebaldo romano paskutinio puslapio užverti-
mas pabaigus skaityti yra tam tikras įvykis –  tai nėra lengvai 
perskaitoma knyga. Reikia susikaupimo, nes tekstas, ku-
riame nerasime tiesioginės kalbos, sunkiasvoris ir emociš-
kai įkrautas. Bet tai gera knyga, ypač jeigu pasigendame 
šiek tiek kitokių pasakojimų apie Europos žydus Antrojo 
pasaulinio karo metais.

– GINTARė BERESNEVIČIūTė –

Kinijos imperatoriaus šunys

Šiaip jau pats skaitymas pasižymi 
terapiniu poveikiu. Ypač apie trau-
mas. Kaip teigia Besselis van der 
Kolkas, „niekas nenori prisiminti 
traumos. Šia prasme visuomenė 
niekuo nesiskiria nuo pačių aukų. 
Visi mes norime gyventi saugiame, 
valdomame ir nuspėjamame pasau-
lyje, tačiau aukos primena, kad taip 
būna ne visada. Norėdami suprasti 
traumą, turime įveikti savąjį neno-
rą susidurti su tąja tikrove ir išdrįsti 

išklausyti išgyvenusiųjų traumas pasakojimus“ (p. 313). 
Net po daugelio metų, kai trauminė situacija atrodo jau 

„užmiršta“, kūnas ir toliau reaguoja. Žmogus gyvena ap-
imtas nuolatinio nerimo, pasiruošęs apsiginti. Bet kokia 
užuomina apie galimą pavojų sukelia nemalonius fizinius 
pojūčius – kūnas prisimena skausmą, ir tai gali išprovokuo-
ti impulsyvius ir agresyvius žmogaus veiksmus. Trauma 
keičia pasaulio suvokimą. Atsitiktinis praeivis tampa prie-
šu, kliūtys atrodo neįveikiamos, o nesėkmės verčia tikėti, 
kad gyvenimas niekada nebus toks, koks buvo iki traumos. 
„Daugelis traumuotų vaikų ir suaugusiųjų paprasčiausiai 
negali apibūdinti, ką jie jaučia, nes negali identifikuoti, ką 
reiškia jų fiziniai pojūčiai. Jie atrodo supykę, bet neigia 
esantys pikti; jie gali atrodyti išsigandę, bet sako, kad vis-
kas gerai. Nesugebėdami suprasti, kas vyksta jų kūnuose, 

jie nesuvokia poreikių, patiria sunkumų rūpindamiesi sa-
vimi“ (p. 164).

B. van der Kolkas kelis dešimtmečius dirbo su vaikų ir 
suaugusiųjų trauminiais patyrimais, sukūrė potrauminio 
streso gydymo būdus. Knygoje į bendrą teksto audinį su-
jungiami naujausi neurobiologijos, psichologinio traumos 
poveikio įvairiems gyvenimo aspektams tyrimai. Įvairūs 
traumų modeliai, prieraišumo teorijos, asmenybės teorijos 
ir dar daugiau visko susipina į holistinį modelį. Iliustruo-
ta daugybe pavyzdžių ir atvejų aprašymais. Neužmiršta 
ir traumų tyrimų bei traumų terapijos istorijos apžvalga. 
Užsiminta ir apie medicinos raidą, kaip keitėsi požiūris: 
antai nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio JAV 
psichiatrijos skyriai, įkurti ligoninių rūsiuose, pamažu ėmė 
kilti aukštyn, į viršų. Skaitytojas gali suprasti gynybinius 
mechanizmus ir kliedesius, susiformavusius dėl patirtos 
psichologinės traumos, ir atrasti sveikimo būdus. „Sten-
giausi rašyti taip, kad skyriai būtų naudingi ir išgyvenu-
siems traumas, ir juos gydantiems psichoterapeutams. 
Naudingos informacijos ras ir jaučiantys laikiną stresą. 
Kiekvieną iš aprašytų metodų plačiai naudojau savo pa-
cientams gydyti, išbandžiau juos ir pats. Kai kuriems žmo-
nėms pagerėja pasinaudojus vos vienu iš metodų, tačiau 
daugumai padeda skirtingi metodai, taikomi įvairiuose jų 
išgijimo etapuose“ (p. 325). Taigi, autorius neapsiriboja 
vien traumos ir potrauminio streso sindromo modelio ap-
rašymu, bet paaiškina su tuo susijusius psichologinius ir 
biologinius mechanizmus. Antroji knygos dalis kaip tik ir 
skirta traumų gydymo metodams aptarti. 

Pasak B. van der Kolko, „tyrėjai užkliudė sunkiausią 
ir brangiausią visuomenės sveikatos klausimą Jungtinė-
se Amerikos Valstijose – smurtą prieš vaikus. Buvo ap-

skaičiuota, kad bendros išlaidos viršijo išlaidas vėžiui ar 
širdies ligoms gydyti, ir kad įveikus smurto prieš vaikus 
problemą Amerikoje, bendras depresijos rodiklis sumažė-
tų daugiau kaip per pusę, alkoholizmas – dviem trečda-
liais, o savižudybės ir intraveninių narkotikų vartojimas 
ir smurtas artimoje aplinkoje – trimis ketvirtadaliais. Iš-
sprendus šią problemą, iš esmės pagerėtų darbo našumas 
ir nepaprastai sumažėtų laisvės atėmimo bausmių poreikio 
mastai“ (p. 240). 

Išgyvenusiems trauminę patirtį galimybės pabėgti ne-
pakanka. Buvo atliktas eksperimentas su šunimis. Kon-
centruotasi į bejėgiškumo tyrimą. Grupei šunų buvo 
sistemingai taikytas elektros šokas. Tai buvo vadinama 
„neišvengiamu arba trauminiu šoku“. Vėliau ši šunų grupė 
buvo prijungta prie kitos grupės, kurios atstovai anksčiau 
nebuvo patyrę elektros šoko. Įjungus elektros srovę ir ati-
darius kameros duris, antros grupės šunys iškart pabėgo, 
pirmosios – liko.

Kinijos imperatorius Džao Džengas mėgo išvaikyti 
ekspertų grupes (egzekucijomis ir pan.). Pasiskelbdavo 
svarbiausiu ekspertu. Pašalinęs vieną iš ekspertų bendruo-
menių, imperatorius parašė traktatą apie gyvūnus ir pasiūlė 
klasifikaciją, kokie būna gyvūnai: didžiojo Kinijos impe-
ratoriaus gyvūnai, didžiojo Kinijos imperatoriaus žmonių 
gyvūnai, paukščiai, benamiai šunys ir iš tolo į muses pana-
šūs gyvūnai. Kaip gali nesižavėti šiais klasifikacijos prin-
cipais? Panašiai ir su knygomis – naudingos, nenaudingos, 
primenančios muses ir puikios. 

– VIDAS DUSEVIČIUS –

Bessel van der Kolk. Kūnas mena viską: kaip išgydyti 
kūno, proto ir sielos traumas. Iš anglų k. vertė Diana 

Urbonė. V.: Liūtai ne avys, 2020. 640 p. 

W. G. Sebald. Austerlicas. Romanas. Iš vokiečių k. vertė 
Rūta Jonynaitė. V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2021. 420 p. 
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britų autorės novelių rinkinio, išleisto pernai. Pirmąkart šis 
kūrinys paskelbtas antologijoje The Best British Short Sto-
ries 2020.

Ačiū, kad renkatės „SelfStore4U“! Jauskitės ramūs, jū-
sų daiktai bus saugūs mūsų nuolatos stebimuose kontro-
liuojamos temperatūros seifuose. Mes didžiuojamės savo 
visapusiška apsauga. Namų remontas, apsivalymas ar 
paprasčiausiai vietos, kur galėtumėte laikyti savo slidi-
nėjimo ir žvejybos reikmenis, paieška – kad ir kokia būtų 
asmeninės saugyklos poreikio priežastis, mes jums padė-
sime. Kraustotės dėl iširusių santykių, darbo ar finansinių 
problemų? Užuot išpardavę visus savo daiktus ir pradėję 
nuo nulio, patikėkite juos „SelfStore4U“. 

Mes laikomės aukščiausių sandėliavimo standartų, kad 
suteiktume jums nuolatinę ilgalaikę saugyklą. 

Seifas 244
1 šešiavietė „Khyam“ palapinė
1 išsiskleidžiančioji „Eurohike“ palapinė. Su vienaragio 

piešiniu
1 pripučiamoji „Vango“ sofa. Be pompos 
2 sulankstomosios stovyklautojų kėdės su vyno laiki-

kliais
2 stovyklautojų kėdės vaikams. Su vienaragio piešiniu
1 pripučiamoji baidarė. 1 irklas
1 dujinė viryklė su integruotu keptuvu
1 dujų balionėlis
1 „Go Outdoors“ stovyklavimo dėžė su virtuvės reik-

menimis (4 lėkštės, 4 dubenėliai, 4 puodeliai, keptuvės ir 
puodų rinkinys)...

Siūlome saugojimą konteineryje. Siūlome pigų ir sau-
gų trumpalaikį bei ilgalaikį sprendimą. Siūlome išeitį tiek 
gyventojams, tiek verslo klientams. Mus teskiria telefono 
skambutis. Dėžės? Lipnioji juosta? Berūgštis sugeriama-
sis popierius? Patenkinsime visus jūsų pageidavimus. 

Seifas 173
12 „Tesco“ maišų „Visam gyvenimui“ su įvairiomis 

VHS juostomis ir DVD. Serialo „Draugai“ diskų kom-
plektai, keletas „Disnėjaus princesės“ ir „Davinos super-
kūno treniruočių“ egzempliorių 

1 IKEA maišas su mažais pliušiniais gyvūnėliais
3 IKEA maišai su vidutinio dydžio pliušiniais gyvūnė-

liais
9 „Really Useful“ dėžės su įvairiais „Lankašyro gyveni-

mo“ numeriais ir savaitgalių priedais
1 kabykla su vilnoniais bajiniais paltais (dydis L), striu-

kėmis su gobtuvais (dydžiai L–XXL, įvairūs rudeniniai 
atspalviai), odinėmis striukėmis (juodos, dydžiai L–XXL)

1 žalia šiukšliadėžė ant ratukų su įvairiais nešiojamai-
siais ir stacionariaisiais kompiuteriais, elektroninėmis de-
talėmis

7 „Aldi“ prekių krepšeliai ant ratukų su laidais ir kro-
vikliais

9 sulūžę „Dyson“ dulkių siurbliai. Modeliai DC07 (2 
vnt.), DC14, DC15, DC17 (3 vnt.), DC18 (2 vnt.)

Nukarpyti nagai „Duerr’s“ trintos uogienės stiklainyje

Mes esame atsakymas į jūsų visus su sandėliavimu su-
sijusius klausimus. 24 valandų per parą apsauga su visos 
teritorijos CCTV stebėjimu leis jums atsipūsti, žinant, kad 
jūsų daiktai gerose rankose. Be širdgėlos ir be papildomų 
mokesčių. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriimame degių, gen-
dančių, gyvų ar nelegalių produktų. 

Seifas 97
1 persiškas kilimas, apie 1890. Suvyniotas
1 Eduardo laikų stalas ir dešimt apmuštų kėdžių
1 portretas, aliejus ant drobės. Moteris kaštoniniais plau-

kais su gintariniais karoliais
9 poros damasto užuolaidų. Tamsiai violetinės su paauk-

suotais kutais
1 lova su baldakimu. Ąžuolas, vėlyvojo Viktorijos lai-

kotarpio
1 juodmedžio komoda su atidaromu viršumi ir aukso in-

krustacijomis. Slaptas stalčius

1 žurnalo „National Geographic“ rinkinys. 1950 m. ba-
landžio–1991 m. gruodžio numeriai

1 plastikinis konteineris su plaukais ir dulkėmis, pažy-
mėta – „Sąšlavos“

2 pikniko pintinės su įvairiais sidabriniais indais…

Paskaitykite nuostabius klientų atsiliepimus! Ieškokite 
mūsų interneto svetainėje „Trust Pilot“. 

Mūsų klientai nuolat sugrįžta. Kiekvienas kokonas – ats-
kiras pasaulis, priklausantis tik jums. Mes esame tik tam, 
kad patenkintume jūsų sandėliavimo poreikius. Jūs mums 
rūpite. Matome, kaip baiminatės, kad nepamirštumėte. 

Galioja pavėluoto mokėjimo mokestis. Klientas už daik-
tų draudimą atsako pats. 

Seifas 87
122 keptų pupelių „Tesco Value“ skardinės  
122 tunų konservų „John West“ skardinės
122 sūdytos jautienos konservų „Princes“ skardinės
12 makaronų vamzdelių „Aldi Family bag“ pakuočių  
12 greitai išverdančių ryžių „Aldi Family bag“ pa-

kuočių 
12 „Tesco Value“ paracetamolio dėžučių
12 „Tesco Value“ multivitaminų dėžučių
12 butelių „Pouilly-Fumé 2017 Ladoucette“
12 butelių „Rioja Reserva Viña Ardanza 2009 La Rioja 

Alta“
12 butelių „Châteauneuf-du-Pape Prestige Des Princes 

2016“
24 buteliai „Laurent-Perrier 2008 Champagne“
1 daugiafunkcis atidarytuvas 
1 kirvis...

Kondicionuotame mūsų seifų ore jūsų daiktai amžiams 
bus tobulai švarūs. Mes – avilys: korio akutėse glūdi jūsų 
suneštos žiedadulkės. Iš kiekvienos sklinda liūdna lopšinė, 
nurodanti jums kelią atgal. 

Seifas 77
9 „Staples“ dėžės su aplankais 
1 kartotekų spinta su penkiais stalčiais. Raudona su iš-

lindusiu apatiniu stalčiumi
6 „Staples“ ekonominės klasės popieriaus pakai 
2 biuro kėdės. Tamsiai pilkos
1 dėžė skrajučių. „Laisvės finansiniai sprendimai – mes 

įdarbinsime jūsų pinigus“…

Mes žinome, kaip tau rūpi tavo daiktai… 
Mes įsiklausome į tavo poreikius, brangus kliente. 

Atsidarančios gofruotos durys – atodūsis. Prieš tavo 
žingsniams nuaidint seifo grindimis, stabteli. Įeik į mūsų 
šventyklą. Įeik. 

Seifas 323

1 „Berketex“ vestuvinė suknelė „Rosetta“ ant kreminio 
atlasinio pakabo. Dydis 14, su etikete

1 pora baltais dirbtiniais deimantais nusagstytų aukšta-
kulnių, dydis 6, su etikete

14 dekoratyvinių paukščių narvelių
3 paauksuoti pastovai gėlėms
150 atlasą imituojančių poliesterinių kėdžių apdangalų. 

Tamsiai rožiniai (pakuotės po 10, neišpakuota)

Kiekvienas seifas – ir aruodas, ir kapas. Kviečiai ir rau-
gės, pasėti drauge. Visa saugiai įkurdinta prieš žiemos iš-
pardavimą. 

Seifas 322
1 metalinė lentyna su senoviniais stalo žaidimais, dėlio-

nėmis su žymiais pasaulio objektais ir provincijos peiza-
žais bei „Chemcraft“ chemijos rinkiniu (apie 1950)

1 lėlė iš neglazūruoto porceliano vardu Eliza, su natūra-
liais šviesiais plaukais, vaškinėmis rankomis ir kojomis

3 vidutinio dydžio dėžės su mažulyčiais žaisliukais. Bū-
klė įvairi, 1935–1976

1 vaisių dėžė su arbatos servizu, puoštu „Gainsborough“ 
rausvos spalvos rožių motyvais. Trūksta cukrinės

1 serviravimo lėkštė su žilvičių motyvais. Apie 1980

1 į ploną popierių suvyniota žaislinė beždžionėlė su mu-
šamosiomis lėkštėmis. Trūksta baterijų

1 „Sotheby’s“ aukciono katalogas...

Tai prasidės čia. Seife 322. Tu net nenutuoki. O iš kurgi 
galėtum žinoti? Apie „Chemcraft“ rinkinio chemikalus. Jų 
galiojimo laiką. Jų netvarumą. Dėžėje esantis mėgintuvė-
lis metų metus iro ir galiausiai jo sienelės tapo plonytės 
kaip plaukelis, jis tuoj įtrūks. Tirpalas iš jo prasisunks, 
akimirksniu įvyks reakcija ir įsiplieks melsva liepsna. Kaip 
viskas trapu, kai pagalvoji.  

Liepsna apgobs chemikalų dėžutę tarytum sausą pliaus-
ką ir glostys aukciono katalogo kampą. Ak, kaip viskas 
sausa. Mes didžiuojamės savąja apsaugos nuo drėgmės 
technologija! Žvelk, kaip išsilenkia ir klaiposi lapai, lie-
čiantys Elizos natūralių plaukų galiukus, kaip liepsna lai-
žo jos veidelį, o lakas trūkinėja. Antai kaip lėlės plaštakos 
lydosi ir panėšėja į pelekus. Jos tykš ir tykš ant mašinyčių 
tarsi taukų lietus, temperatūrai kylant švininės jų važiuo-
klės minkštės ir neilgai trukus pradės tekėti ant serviravi-
mo lėkštės su žilvičiais, virsdamos gyvsidabrio balutėmis. 
Čia išalkusios liepsnos šoks ant sintetinės plaukuotos 
beždžionėlės, o jos mechanizmą apims kaitra, sukeldama 
spyruoklių spazmus, ir beždžionėlė pradės mušti lėkštėmis 
kaip pasiutusi. 

Kaitra glaustysis prie saugyklos sienų ir seife 323 
esančios vestuvinės suknelės nėriniuotas kraštas sušils ir 
suminkštės. Krūtinė įsiliepsnos, karoliukai sproginės, plas-
tikinis strypas lydysis. Liepsnos pakels poliesterinį pamu-
šalą į orą ir apdegins ant pakabo paslėptą keliaraištį…

Seife 77
Skrajutės iššaus iš dėžių ir verpetais nuklos grindis ne-

lyg pajuodusios klevo sėklos...

Seife 87
Buteliai ir skardinės sprogs, „Rioja“ užvirs vulkaniniu 

pykčiu ir ištrykš iki lubų, keptos pupelės ištatuiruos gof-
ruotas sienas…

Seife 97
Juodmedžio komodos jungtys išsiklaipys, ir baldas 

sugirgždės. Slaptas stalčius iššoks paleisdamas į orą 
popieriaus skiautę. Ar tai nuotrauka? Meilės laiškas? 
Grasinimas? Pažadas? Ją pasiglemš ugninė migla, ir ji 
subyrės į skivytėlius…

Seife 173
Ugnies šuoras pakels odinių striukių odines rankoves į 

viršų. Vilnoniai paltai šoks pastatę apykakles. Galiausiai 
įsijungs purkštuvas ir tirštas rūkas virs garais. Žinoma, 
jau bus vėlu.  

Seife 244
Antai purkštuvų sistema aplieja kėdes su vienaragiais, 

kurios lenda iš savo maišų keistomis pozomis. Dujų balio-
nėlis išpampsta ir ima drebėti, jo vožtuvas šnypščia. Ma-
tuoklio rodyklė išsilydo prieš pat sprogimą.

O vėliau… daug vėliau… kaip manai, ko jie imsis?
Na, iš kurgi tau žinoti.
Slapčia tu viliesi, kad jie prisistatys su savo plonais 

sieteliais, švelnučiais šepetėliais bei sijojimo padėklais ir 
išgelbės likučius iš vaiduoklyno, plytinčio tarp gofruotų 
sienų. Kad jie sukatologuos liekanas ir eksponuos jas po 
stiklu ant minkštų aksominių pagalvėlių muziejuje miesto 
centre. Ateikit pasižiūrėti, gerieji žmonės, ateikit! Suodinos 
nėrinių draiskanos, nuo vyno butelio šukės maskatuojanti 
suplyšusi etiketė, suanglėję sulankstomosios kėdės kaulai, 
viena susilanksčiusi miniatiūrinė mušamoji lėkštė… Vaikai 
lipniais pirštais užmes į juos akį pakeliui į muziejaus par-
duotuvę, kur kvaršins tėvams galvas prašinėdami pieštu-
kų, trintukų bei rutulių su netikru sniegu su „SelfStore4U“ 
logotipu. Ir nostalgijos kupini tėvai miglos aptrauktomis 
akimis trauks pinigines. 

Vertė Paulius Andriuškevičius
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PEISAcHAS MARKUSAS

Streiklaužys

●

Čia yra cigarečių po aštuoniasdešimt kapeikų už pakelį 
ir netgi po šešiasdešimt; šios, vadinamos „proletariško-
mis“, labai bjaurios. Pakelis dvidešimties „papirosų“, ku-
riuos rūkome mes, vienintelių, žinomų užsieniečiams (kai 
kurie pavadinti „inturistiniais“), kainuoja penkis ar šešis 
rublius. Kai kurie dar brangiau.

Nežinodamas, kur rasti tabako krautuvėlę (Goryje, kur 
sustojome kelioms valandoms), Pierre’as Herbart’as prašo 
darbininko, su kuriuo šnekučiuojasi paupyje, nupirkti jam 
pakelį tų papirosų.

– Po kiek?

– Po penkis rublius.
Darbininkas, turintis puikų humoro jausmą, juokdama-

sis sako:
– Dienos alga.

Grįžus į Paryžių

– Kur jūs, po galais, matėte, kad aukštesnieji vadovai 
būtų tokie privilegijuoti? – sako man nepakartojamasis C., 
kuris grįžo iš ten visiškai pakerėtas. – Aš daug bendravau 
su K., tokiu mielu ir tokiu paprastu. Jis man parodė savo 
butą. Nemačiau ten nei prabangos, nei puošnumo. Jo žmo-
na, kuriai jis mane pristatė, žavinga ir tokia pat paprasta 
kaip jis...

– Kuri?
– Kaip – kuri? Jo žmona...
– A, taip, teisėtoji... Jūs nežinote, kad jis turi tris žmo-

nas. Ir dar du kitus butus, neskaitant galimybės naudotis 
kurortinėmis vilomis. Ir tris automobilius, iš kurių matėte 
tik kukliausią, aptarnaujantį teisėtą šeimą...

– Ar gali taip būti?
– Ne tik gali: taip yra.
– Bet kaip partija tai toleruoja? Kaip Stalinas...
– Tik jau neapsimetinėkit, kad esate toks naivus. Stali-

nas baidosi tyrųjų, nususėlių.

Parengė ir vertė Diana Bučiūtė

Pataisos mano „Sugrįžimui iš SSRS“
► Atkelta iš p. 6

Peisachas Markusas (Peysekh Markus, 1896–1973) gi-
mė Vyžainiuose, Suvalkų apylinkėse. Kurį laiką po Pirmojo 
pasaulinio karo gyveno Kaune, tačiau jau 1923 m. emigra-
vo į Jungtines Valstijas. Iš lietuviškojo laikotarpio geriausiai 
žinomas savo bendradarbiavimu Eljės Goldšmito ir Urjės 
Kacenelenbogeno žurnale Lite („Lietuva“) ir 1921 m. Kau-
ne pasirodžiusiu romanu „Aplink tvartą“ (Arum štal). Čia 
skelbiama novelė Štraikbrecher publikuota 1921 m. 2-ajame 
Kalmeno Zingmano redaguoto žurnalo Vispe („Sala“) nu-
meryje.

I

Kiekvieną rytą sunkios kepyklos rūsio durys nusileidžia 
ir trinkteli savo masyviu, aprūdijusiu svoriu, lyg sakytų:

– Lik, čia stovi didelės, gilios dėžės, sugeriančios į save 
maišus miltų ir upes vandens, ir krosnis, kaip velnias ryjanti 
malkas ir tešlą, niekaip nepasisotinanti, – joms reikia tavęs.

Durys su sunkiais vyriais buvo praviros. Laipteliais 
aukštyn žemyn bėgiojo šeimininkas ir svetimi žmonės 
išblyškusiais, bet ne kepėjų veidais. Jie kartkartėm persi-
mesdavo su darbininkais trumpa lyg laikrodžio dūžis šne-
ka, o su šeimininku ginčijosi ilgai, gana ilgai...

Vienas iš svetimųjų, storas, apkūnus vaikinas prikimu-
siu balsu ir mažomis pilkomis akutėmis, išsiėmė iš diržo, 
juosiančio juodus vasarinius marškinėlius, kišenės mažą, 
apsitrynusį laikroduką ir, pabrėždamas žodžius, kreipėsi į 
savininką:

– Iki aštuonių...
Palinkėję labos nakties darbininkams, nežiūrėdami į šei-

mininką, tarsi su juo niekada ir nebūtų kalbėję, jie išėjo iš 
kepyklos. Pusiaukelėje storasis vaikinas stabtelėjo ir ėmė 
šnekėtis su darbininku, stovinčiu prie pirmos dėžės. Tas 
mirktelėjęs jį pertraukė, kažką pasakė. Storulis atrodė la-
bai patenkintas ir, šypsodamas pilkomis akutėmis, tvirtai 
paspaudė anam ranką.

Vėl viskas nurimo, durys užsidarė. Darbininkai baltais 
chalatais stovėjo pagyvėję, palinkę virš dėžių. Su trumpais 
atokvėpiais, sunkiai ir įtemptai judėjo jų raumenys.

Kalba nesirišo. Šeimininkas sėdėjo ant miltų maišo, 
galvą atrėmęs į kitą, ir nuleidęs akis kramtė ūsų ir barz-
dos galiukus. Pasislinko arčiau darbininkų, stengdamasis 
nutaisyti draugišką miną, bandė pajuokauti, vienam kitam 
paplekšnoti per petį, bet, matydamas, kad kompanija tyli, 
perėjo prie kalbos apie reikalą ir kalbėjo ilgai, labai ilgai... 
Darbininkai tylėjo. Jis staiga liovėsi, nurijo žodį, pašoko 
lyg įkirptas, skubiai trenkė durimis ir išėjo...

Darbininkai persimetė žvilgsniais ir vėl įbedė akis į 
tešlos dėžes. Krikščionis Iljanas ilgu liesu kaklu, vis at-
sikrenkšdavęs, kai kalbėdavo, užniūniavo dainelę. Liūdna 
ji buvo. Kiti ėmė pritarti. Netrukus naujas darbininkas su 
juoda reta ješivos studento barzdele, stovintis kampe prie 
paskutinės dėžės, nustelbė jį smarkesne, žvalesne gaida. 
Likusieji prisijungė prie jo, o Iljano dainelė nuslopo...

Naujasis darbininkas išsitraukė iš apatinės kišenės lai-
kroduką. Trumpai, griežtai sudavė į dėžę. Darbininkai 
išsitiesė, daina nutrūko. Garsai tarsi pakibo po žemomis 
lubomis ir pranyko didelėje krosnies angoje... Visi, rodės, 
susivienijo:

– Reikia nusiųsti paskutinį įspėjimą!
Leibė, vyresnis darbininkas pliktelėjusia galva, per tą 

laiką stovėjo tylėdamas atokiau. Keletą kartų bandė pa-
gauti melodiją, bet jam nesisekė... Balsas strigo gerklėje. 
Dabar jis irgi priėjo arčiau ir, porą sykių atsikosėjęs, pra-
šančiu tonu pasiūlė:

– Draugai, nebūkite griežti. Geriau jam gražiuoju pa-
aiškinti, kad neišsiverčiame, viskas brangu... Juk ir pats 
kadaise buvo darbininkas...

Keletas, kuriems tai buvo naujiena, smalsiai į jį sužiu-
ro. Tai suteikė Leibei daugiau drąsos, ir jis kalbėjo toliau, 

pabrėždamas, kad kartu su šeimininku dirbęs Ciserskio 
kepykloje, ir vėl pakartojo: reikia gražiuoju ir tiktai gra-
žiuoju, gražiuoju visada galima pasiekti daugiau. Niekas 
jo neklausė, keletas darbininkų stovėjo susispietę būrelin, 
ir neatsirado nė vieno, kuris bent ką pasakytų į jo žodžius. 
Naujokas griežtai ir šaltai prasitarė, kad reikia ką nors pa-
siųsti pas šeimininką su paskutiniu paraginimu:

– Taip arba ne.
Visi tai pasigavo ir ėmė kartoti.
Darbininkas, kuris buvo nuėjęs pas šeimininką, sugrį-

žo. Jį iš visų pusių apsupo. Tą pačią akimirką, netarę nė 
žodžio, pasiėmė paltus ir, palikę degančią krosnį ir atviras 
dėžes, be jokios tvarkos pasuko link durų.

Šeimininkas kaip visada stovėjo už prekystalio. Iš pra-
džių šaltai žiūrėjo jiems pavymui, lyg tai jo būtų visai ne-
lietę. Bet netrukus pradėjo karščiuotis ir šaukti:

– Šunys, girtuokliai, plėšikai, vidury darbo!?
– Kraugerys! – atsisukęs riktelėjo mokinys mažasis 

Šmulikas.
Vienas iš vyresnių sudavė jam per ranką ir atitraukė 

atgal:
– Fu, sąmoningam darbininkui taip netinka.
Prie gatvės kampo jie sustojo. Ten jau laukė draugai iš 

kitos streikuojančios kepyklos. Vieni su kitais pasisveiki-
no, truputį pabuvo ir išsiskirstė. Dalis nuėjo į artimiausią 
smuklę… Dalis patraukė gretimomis gatvelėmis...

Leibė liko vienas, norėjo sušukti darbininkams, kad pa-
siimtų ir jį, nesvarbu kur. Grįžti taip anksti namo nega-
lėjo, žmona guli ligos patale, supras... Dar kažką norėjo 
pasakyti, tegu paklauso... Bet nieko jau nebebuvo. Jis ku-
rį laiką susimąstęs pastovėjo... Tada apsisuko ir skubiais 
žingsniais nuėjo atgal į kepyklą: „Jis pats su juo pakalbės, 
juk buvo darbininku, kartu dirbo, prisimins, pasakys jam, 
turės paklausyti. Argi tie nevykėliai moka kalbėtis?..“

II

Šeimininkas vaikščiojo pirmyn atgal po kepyklą ir kaž-
ką šnekėjo su šalia sėdinčia šeimininke. Leibei įėjus, jie 
nutilo. Šeimininkas įdėmiai į jį pažiūrėjo ir sarkastiškai 
šypsodamas tarė:

– Ir tu, Leibe, streikuoji su visa kompanija... Na!
Šeimininkė, visą tą laiką sėdėjusi nuošaly ir elgusis taip, 

lyg Leibės nebūtų nė pastebėjusi, priėjo ir tarė:
– O, Leibe, labas vakaras. Irgi streikuoji? Turbūt nori 

stiklinės kavos? – ir, nelaukdama atsakymo, paskambino į 
virtuvę, tuo metu savo švelniomis moteriškomis rankutė-
mis tapšnodama Leibei per pečius. – Na, žinoma...

Leibė tylėjo, susinepatogino, kad apskritai atėjo. Nuo 
švelnios moters rankos ir šypsenos žodžiai, kuriuos no-
rėjo pasakyti šeimininkui, išsisklaidė... Tas nesiliovė ner-
vintis:

– Niekšai... Šunys...
Leibė linksėjo galva:
– Taip... Taip...
Tarnaitė įnešė kavą. Šeimininkė sudraudė vyrą, kad ne-

sijaudintų: viena, neverta, antra, tai gali pakenkti sveika-
tai. Tada prisistūmė kėdę arčiau Leibės ir gailestingu balsu 
pradėjo klausinėti apie žmonos ligą, vis nepamiršdama 
pakartoti, kad jai būtina gera priežiūra.

Leibė nusitvėrė tų žodžių, smulkiai papasakojo apie pa-
siligojusią sutuoktinę, paskui persimetė prie vaikų, anie 
irgi silpni... Jautė, jam lengviau, taip randa būdą pasakyti 
šeimininkui, kad yra blogai, užmokesčio nepakanka. Bet 
šeimininkė neleido užbaigti: ji irgi panašiai mananti, to-
kiam žmogui kaip jis, su šeima, sunku. Tada pyktelėjo ant 
vyro, ko tas dar aną savaitę Leibei nepakėlė atlyginimo. 
Taip kalbėdama nuėjo prie prekystalio, sužvangino raktų 
ryšulėliu ir, išėmusi monetą, įspraudė jam į kišenę.

Leibė suvirpėjo: „Tfu, niekingas aš žmogus, išdavikas… 
Tfu...“

– Girdite, nupirkite žmonai butelaitį vyno... – nutraukė 
šeimininkė jo mintis. – Tik gero, ne bet kokio. – O po mi-
nutės šaltai, lyg nieko ir nebūtų atsitikę, pridūrė: – Leibe, 
ryt ateikite anksti, nevėluokite.

III

Leibė stojo dirbti. Keletą kartų buvo sutikęs draugus, tie 
su juo visai nekalbėjo, tik trumpai, kreivai nužvelgdavo 
paniekos kupinu žvilgsniu... Buvo labai skaudu. Taip no-
rėjo, kad į jį prabiltų, kad ir šiurkščiai, griežtai:

– Leibe! Menkas tu sutvėrimas, nevertas, kad žemė tave 
nešiotų!

Jis būtų išliejęs širdį. Verkęs... Papasakojęs visą tiesą: 
„Taigi, aš menkas sutvėrimas. Jūs teisūs, tik kodėl tą va-
karą palikote mane vieną... Žmona serga... Vyno jai nupir-
kau...“

Būtų puolęs ant kelių, rankas išbučiavęs, tegu jėga jį nuo 
darbo atplėšia... Silpnas jis... Žmona serga... Tegu iki krau-
jų sumuša...

Rytas. Jis įsliūkino į kepyklą kaip vagis, apsižvalgė į vi-
sas puses, pakūrė krosnį. Staiga nusimetė nuo savęs baltą 
prijuostę ir išėjo į gatvę. Kurį laiką dar gręžiojosi ir galvo-
jo: „Jeigu dabar sutiksiu draugą, sustabdysiu. Papasakosiu 
viską... viską. Net jeigu neklausys, nežiūrės. Laikysiu tvir-
tai, tvirtai ir nepaleisiu...“

Iš už gatvės kampo pasirodė Iljanas, krikščionis darbi-
ninkas ilgu liesu kaklu. Buvo pusiau užsimiegojęs ir apgir-
tęs, svyravo, kojos pynėsi. Mojavo ore kumščiais ir kažką 
įniršęs niurnėjo...

Leibė sudrebėjo, jautė, kad visas išblyško, gerklę pradė-
jo gniaužti... Pasirodė, kad tai jam Iljanas grasina, ir tarėsi 
girdįs: „Lei...ba, Lei...ba!“

Tada jau pasigailėjo, kad jį sustabdė, ir ėmė sukti į šoni-
nę gatvelę. Iljaša bėgo paskui, traukė už rankovės, laiky-
damas savo paltą, kurį buvo nusivilkęs, ir šaukė:

– Na, streiklaužy! Pirk paltą! Juk turi pinigų!.. Gėda!
Leibė bandė ištrūkti, bet anas tvirtai laikė ir nepaleido. 

Sukaupęs jėgas, energingai stumtelėjo jį nuo savęs. Iljaša 
krito veidu tiesiai į grindinį, kraujas pliūptelėjo į viršų... 
Leibė sustojo, išsigandęs apsidairė. Juos apsupo minia 
žmonių. Kažkas padėjo Iljanui atsikelti, tas įsikarščiavęs 
dar kartą prie jo pribėgo, ištiesė nuogą apžėlusią ranką ir 
suriaumojo:

– Na, mušk, streiklaužy! Mane tu dar muši, šunsnuki! 
Palauk, ir po mirties galuosies!.. – ėmė mosikuoti mažu 
peiliuku.

Minioje netikėtai išdygo naujokas juoda ješivos studen-
to barzdele... Priėjo prie Leibės, abu vienas į kitą pažiū-
rėjo, tas nebyliai parodė pirštu į sukruvintą Iljašos galvą, 
ir kumščiai jam ėmė gniaužtis... Jie susistumdė. Pasigirdo 
šūksniai:

– Gerai, duok jam!
– Žydas žydą?!
– Reikia, duok, nusipelnė...
– Pasigailėkit, juk žmona ir vaikai...
Leibė išsigandęs apsižvalgė, pridėjo ranką prie širdies, 

lyg norėdamas prisiekti. Vaikinas išblyško, kumščiai nusi-
leido. Nusispjovė į Leibės pusę ir priėjo prie Iljašos. Nu-
šluostė jam nosine kraują, paėmė už parankės ir pamažėle 
nuėjo.

Minia pradėjo po truputį skirstytis... Panarinęs galvą pa-
sišalino ir Leibė...

Iš jidiš kalbos vertė Goda Volbik
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Per Rusiją arkliais
Rašo mokyt. Pr. Gedvila

Pabaiga. Pradžia Nr. 1

Pabėgame iš Vitebsko

Rytojaus dieną pasiryžau pirmiausia rūpintis arkliams 
pašaru. Nusiskubinau pas ūkio vedėją – apie 25 metų am-
žiaus žydą. Pavadinau jį gerbiamuoju draugu komendantu, 
o tas jam be galo patiko. Leidimą važiuoti į kaimą pasi-
ganyti nors ir nedavė, bet sakė pasitarsiąs su pabėgėliams 
globoti komiteto pirmininku. Dabar jis esąs kažkur išva-
žiavęs. O tuo tarpu arkliams atnešė gerą glėbį šieno. Kai 
tik k-to pirmininkas grįžo, tuoj nuskubėjau pas jį su prašy-
mu. Neilgai svyravęs leido važiuoti į kaimą pasiganyti, tik 
įsakė nakčiai sugrįžti. Dar prašiau išduoti kokį dokumentą, 
kad niekas nekliudytų ar areštavę nenuvarytų kur kitur. Iš 
karto nenorėjo duoti, esą, mes esame policijos priežiūroje, 
iki gausime parėdymą iš draugo Lenino. Štai, pamaniau, 
mano „telegrama“ veikia! Paskiau sutiko išduoti karo pa-
bėgėlio bilietą ir tuo reikalu paskambino telefonu į raštinę. 
Raštininkas – žydukas bilietą parašyti atsisakė, esą, pa-
sibaigusios darbo valandos. Bet kai įspaudžiau sidabrinį 
rublį, greit gavau bilietą ir tekinas nubėgau kinkyti arklių. 
Kai kurie gyventojai padėjo sunešti mūsų daiktus, nors 
kai ką pavogė ir saulei leidžiantis išvažiavome. Tai ir bu-
vo pradžia mūsų pasiryžimo pabėgti. Jau anksčiau buvau 
numatęs kuriuo keliu turėsiu važiuoti, tat važiavome kaip 
seniai žinomu keliu. Arkliai, nors išbadėję, bet lyg nujaus-
dami mūsų skubėjimą, sparčiai bėgo kietu sušalusiu ke-
liu. Naktį privažiavome kaimą ir apsinakvinome pas vieną 
ūkininką. Arklius paleidome lauke ganytis: žolės nors su-
šalusios, buvo. Pasirodė, kad mūsų nuo Vitebsko „ganytis“ 
nuvažiuota 23 kilometrai. 

Tuoj pasirodė arklių badavimo vaisiai. Kumelė, dar 
prieš išvažiavimą iš „Lietuvaitės“ pirkta už 75,000 rublių, 
griuvo į ravą ir daugiau nebesikėlė. Taip ji ten išgulėjo dvi 
naktis ir vieną dieną. Matydamas, kad iš jos naudos nebus, 
antrą dieną pardaviau ūkininkui (pas kurį buvau sustojęs 
ir praleidau dvi naktis ir dieną) dvikinkį vežimą už 42,000 
rublių, 2 pūd. avižų ir 3 pūd. šieno. Tai turėjau arkliams 
maisto, o su 42,000 rb. dar ir šiandien vaikai žaidžia. Nu-
silpusią kumelę palikome ūkininkui, už kurią dar davė 
kepaliuką iš vikių mišinio keptos duonos. Pasikinkę pora 
geresnių arklių, leidomės tolimesnėn kelionėn. Jau saulei 
leidžiantis privažiavome lietuvių kaimą – Lamčius. Pasiil-
gimas savųjų mus traukte traukė sustoti pas juos nakvoti. 
Pas vieną ir sustojome. Vakarui sutemus prigužėjo pilnas 
kambarys kaimynų. Visi norėjo išgirsti, kaip sekasi gy-
venti bolševikų valstybės gilumoje. Po mano trumpo pa-

pasakojimo apie bolševikus, pradėjome tartis, kaip mums 
pervažiuoti rusų–lenkų administracijos liniją. Ji buvo nu-
statyta Beržūnės vaga ir buvo ne taip lenkų, kaip bolševikų 
saugoma, kad kas nepereitų į lenkų pusę. 

Prie pat Beržūnės stovėjo kažkoks dvaras, dabar bolše-
vikų apgriautas ir čia buvo jų štabas su kariuomenės dalies 
viršininku-komendantu. 

Pas bolševikų komendantą

Lamčių gyventojai vieningai man patarė eiti į dvarą ir 
prašyti komendantą leidimo.Nuo Lamčių iki dvaro buvo 
apie 3 kilm. Saulei tekant jau buvau dvare. Paklausiau kaž-
kokio senuko, kur gyvena komendantas ir nuėjau į mažą 
mūrinį namuką, stovintį tarp didžiulių liepų. Įėjęs radau 
už stalo sėdintį kareivuką. „Ar čia, klausiu, draugo ko-
mendanto raštinė?“ „Čia“, – atsakė. Pasisakiau, kad norįs 
gauti leidimą pervažiuoti administracijos liniją. Kareivu-
kas pašaukė ant krosnies gulintį komendantą ir pasakė ma-
no reikalą. (Rusijoj krosnys daromi dideli, ant jų viršaus 
galima gulėti). Kai komendantas murmėdamas atsikėlė, 
pakartojau, ko esu atėjęs. Liepė parodyti dokumentus. 
Parodžiau. O tų dokumentų tik pabėgėlio asmens liudi-
jimas – bilietas, gautas Vitebske. „Iš kur važiuoji“ klau-
sia. „Iš Samaros rėdybos, Krasniaukos valsč. Lietuvaitės 
kaimo“, atsakiau. „O kaip gavai bilietą iš Vitebsko?“ vėl 
klausia. Melavau. „Mums važiuojant pro Vitebską, pasa-
koju, susirgo mano žmona. Ten turėjome sustoti ir šauktis 
pabėgėliams globoti komiteto pagalbos. Iki žmona sirgo, 
komitetas mus laikė, o išvažiuojant išdavė savo įstaigos 
bilietą. Mūsų dokumentus pasiliko sau, registracijos reika-
lu“. „Gerai, sako komendantas, jeigu teisybė, kad važiuoji 
iš Krasniaukos val. tai pasakyk, ką pažįsti Krasniaukoje?“ 
Krasniaukoje turėjau daug pažįstamų, kurių visą eilę ir 
pasakiau. „O pilietį Cebą ar pažįsti“, paklausė komendan-
tas. „Pažįstu, sakau, tai labai geras žmogus. Buvo viršai-
tis, o dabar viršaitis ir valsčiaus teisėjas. Visų gerbiamas 
žmogus“. Komendanto akys prašvito džiaugsmu ir ištarė: 
„Cebas, tai mano tėvas!“ Kiek patylėjęs, vėl klausia: „O 
mane, ar nepažįsti?“ „Ne, sakau, tamstos nepažįstu, nes 
atvykau Čiorno-padinon 1915 m. liepos mėn ir nors dažnai 
nuvykdavau Krasniaukos valsč. valdybon, bet tamstos ne-
su matęs“. „Bet kodėl Vitebsko komitetas nedavė tamstai 
leidimo pervažiuoti rubežių. Juk jie žinojo, kad reikės va-
žiuoti?“, klausė komendantas. „Jie sakė, kad tokį leidimą 
galįs duoti tik komendantas“. Šitas paaukštinimas komen-
dantui patiko ir liepė parašyti leidimą. Sekretorius parašė: 
„1920 m. lapkričio mėn. 30 d. Gedvilai Pranui leidžiama 
pervažiuoti frontą su pora arklių, žmona ir 2 vaikais“. 

Gavęs raštelį, kaip su didžiausia brangenybe, skubėjau 
atgal į Lamčių kaimą. Dar tą pačią dieną, nors Lamčių gy-
ventojų ir buvome prašomi dar pabūti, apleidome svetin-
gus tautiečius ir pervažiavome rusų–lenkų administracijos 
liniją. 

Pervažiavus rusų–lenkų administracinę liniją, jau nie-
kas netikrino dokumentų. Su nakvynėm buvo sunkiau, nes 
karo paliaubų metu buvo atsiradę daug plėšikų, tad visi 
bijojo priimti nepažįstamą žmogų. 

Svečiuose pas kun. Povilą Kaziūną
Zagačiuose, kur klebonavo lietuvis kun. Povilas Kazi-

liūnas, sustojome nakvoti. Vakare nusiskubinau kleboni-
jon susipažinti su klebonu. Įėjęs radau tarnus ir užkalbinau 
lietuviškai. Mačiau, buvo nepatenkinti. Tačiau tuoj įbėgo 
linksmas kun. Povilas Kaziliūnas, klausdamas iš kur čia 
atsiradęs lietuvis. Jeigu kas iš šalies būtų mudu stebėjęs, 
būtų pamanęs, kad čia susitikta ilgai nesimačiusių dviejų 
brolių. Vakarieniaudamas pas kun. Kaziūną jaučiausi, kaip 
Lietuvoje. 

Atsisveikinant geraširdis kun. aprūpino mus maistu ir 
pinigais, o arklius pašaru. Dėkingas esu kun. Kaziūnui. 

Paskutinė diena okupuotoje Lietuvoje

Gruodžio mėn. 11 dieną artinomės prie lietuvių–lenkų 
demarklinijos. 

Nuo Zarasų mus beskiria vos 8–10 kilometrų... Nuotai-
ka pakilusi: juk greit būsime tėvynėje – Nepriklausomoje 
Lietuvoje... Tik kaip su demarklinija? 

Štai prieš mus ir atjoja jaunas lenkų karininkas. Prijo-
jęs ir užkalbina. Klausia iš kur ir kur važiuojame. Išgir-
dęs, kad važiuojame iš Užvolgio, kad kelionę tęsiame nuo 
rugsėjo mėn. 5 dienos, karininkas labai nustebo. Paskui 
ir sako: „Gal reikia jums kuo pagelbėti?“ Nustebau tokiu 
nelauktu šio lenko gerumu. „Gal pinigų jums reikia“, vėl 
klausia karininkas. „Ačiū, sakau, pinigų turime“. Tačiau 
greitai susipratau, ko prašyti: „Tik vieno dalyko, sakau, 
tamstos prašysiu, jei galite, patarkite kaip pervažiuoti de-
markliniją“. „Gerai, sako. Pavažiavę apie pusantro kilo-
metro rasite prie kelio gražų vienkiemį, tai komendantūros 
raštinė. Pasakysite raštininkams, kad komendantas liepė 
duoti leidimą demarkliniją pervažiuoti“. Ištardamas žodį 
„komendantas“, bakstelėjo pirštu sau į krūtinę ir pridūrė: 
„Aš esu komendantas“.

Leidimą pervažiuoti demarkliniją raštininkas parašė ir 
jau kitą dieną įvažiavome į Zarasus. Džiaugsmas buvo ne-
apsakomas, kad pagaliau laimingai baigėme ilgą vargingą 
kelionę. 

(Kalba netaisyta)

Kolektyvinė paslaptis
„Intriga buvo užmegzta beveik tobu-

lai“, – taip būtų galima pasakyti apie 
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro 
(KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Van-
dens g. 2, Klaipėda) vasario 18 d. atida-
rytą koliažų parodą „Satyrikonas“, kurios 
autorius pasirinko išlikti neatskleistas. 
Parodos anotacijoje menininko pasirinki-
mas neatskleisti savo tapatybės grindžia-
mas koliažams sukurti panaudota XX a. 
3–4 deš. medžiaga – kūriniai tarsi surinkti 
iš kolektyvinės sąmonės nuotrupų, tuo 
laiku vyravusio tobulo žmogaus ir jo gy-
venamosios aplinkos įsivaizdavimo. Kaip 
ir bet kuri gera detektyvo istorija, meno 
istorija kupina mįslių, mitų ir paslapčių, 
kurios laukia, kol bus įmintos. Šių gal-
vosūkių sprendimas yra didelis intelek-
tualinis malonumas ir tik nedaugelis gali 
atsisakyti tokios kultūrinės pagundos.

Galima surinkti patyrusių menotyrinin-
kų, kolegų menininkų ar tiesiog ištikimų 
meno gerbėjų, akylai stebinčių vaizduoja-
mojo meno lauką ir nepraleidžiančių naujausių parodų ati-
darymų, grupę ir suteikus jiems neribotus laiko ir finansų 
resursus laukti, kol jie išgliaudys šios parodos autorystės 
paslaptį. Arba galima tiesiog užeiti į KKKC internetinę 
svetainę ir parodų plane rasti pamirštą ištrinti autoriaus 
pavardę. Laimei, KKKC komanda nedirba liudytojų ap-
saugos programoje.

Užkirtus kelią žiūrovui ar žiūrovei tapti pradedančiuo-
ju meno Šerloku Holmsu, telieka leisti jam ar jai laisvai 
ganytis po parodų erdves. Menininko X koliažų paroda 
„Satyrikonas“ nėra tiesioginė Petronijaus knygos, kriti-
kuojančios savo laikų visuomenę, iliustracija, bet tekstas 
čia neatskiriamas nuo vaizdo. Tarpukario Europos esteti-
niai įvaizdžiai surinkti iš įvairių vintažinių žurnalų ir lai-

kraščių, papildomi to laiko mažmožiais, 
kurie, nors ir yra eiliniai vartotojiškos 
visuomenės elementai, mums, žiūrin-
tiems iš saugios laiko distancijos, atrodo 
žavingi, romantiški, be kapitalizmo įkro-
vų. Neįkainojamai idealizuotos praėjusios 
eros vaizdiniai sukuria niekada iš tikrųjų 
ir neegzistavusio pasaulio iliuziją – at-
simename praėjusius laikus taip, kaip to 
laiko reklamos (arba propagandos) kūrėjai 
ir būtų norėję, kad atsimintume. Koliažo 
realybė suteikdama fotografijų iškarpoms 
naują gyvenimą tarsi įrėmina jas taip il-
gai išvengti bandytose įkapėse. Tai mirties 
palinkėjimas vaiduokliams, švenčiantiems 
gyvenimą.

Kasdieninės estetikos ir populiariosios 
kultūros skiaučių kompozicijos, įtraukda-
mos objektus, įvykius ir žmones, sukuria 
naują istorinės (ne)tiesos trajektoriją, sa-
votišką prasmės perteklių, kuriame taip pat 
patraukliai gali atrodyti olimpinis plauki-
kas ir besišypsantis, šventinę eilutę dėvintis 

diktatorius. Manieringas latentinį pakilimą išgyvenančios 
visuomenės veidrodis nenoriai leidžiasi perskrodžiamas, 
tačiau nepalieka nuojauta, kad už retro vaizdų orgijos slypi 
kažkas daugiau. Visavertiško ir stilingo gyvenimo scenos 
vilioja net žinant, kad po kelerių metų jų veikėjų lauks vie-
nas iš žiauriausių karų pasaulio istorijoje. Užuot pripažinę 
savo moralinį pasenimą ir suabejoję savo statusu, seksiz-
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– Matai? Tu matai, kaip kalbasi? Visą pasaulį užmiršę, 
giliai giliai skęsdami vienas kito akyse. Taip žmonės kal-
basi tik santykių pradžioje. Moteris persisvėrusi per stalą, 
kad būtų kuo arčiau vyriškio, skruostai įraudę, akys spindi. 
Ji netekėjusi. O vyras – taip. Galbūt abu dirba vienoje įstai-
goje. Arba susijusiose – jis, pavyzdžiui, būna siunčiamas 
pas ją suderinti kokių nors dujų arba elektros sutarčių.

– Nu jau, eik sau! Iš kur žinai?
– Na, kaip – ji pasipuošusi – ne per daug, bet vis dėlto. 

Galima matyti, pasimatymui ruošėsi. Ji tik su rankinuku, 
ir mažu – taigi neatėjo tiesiai iš darbo. O vyras – nei šiaip, 
nei taip. Apsirengęs visai kasdieniškai. Ir už kėdės du 
„Rimi“ maišeliai su pirkiniais. Be to, slapta kas akimirką 
dairosi į laikrodį. Taigi – žmonai bus pasakęs, kad išėjo į 
parduotuvę. Ir maišeliai su pirkiniais yra jo alibi.

– Ee... – nustebinta nutęsė mergina. – Nu tu duodi.
– Taip, ir dar – ji geria vyną, jis – arbatą. Taip pat mielai 

gertų vyną, bet – žmona užuos.
– Kaip tu taip sugebi?
– Na, juk jau sakiau, esu rašytoja.
– Mmmmm... tada turi apie mane parašyti.
– Manai?
– Mhm.
– Tau nekaršta? Nenori nusivilkti kailinukų?
– Aha, gerai. Dabar šilčiau, nuo to šampo tikriausiai.
Aš padėjau, užmetėm kailinukus ant kėdės, sijonas, ži-

noma, buvo, tik labai trumpas; ir blankiai žalia megzta pa-
laidinė, aptempusi beveik vaikišką kūną, raktikauliai kaip 
siauros valtys, kaklas gležnas kaip vaiko, plonytėlė kaip 
voratinklis grandinėlė apie kaklą, aukso spalvos. O gal ir 
auksinė, taip, tikriausiai auksinė, jei jau tokia plona.

– Na, tai papasakok apie save, – paraginau. – O kas buvo 
tas vaikinas?

– Ak. Jis man toks, kaip pasakyti... kažkada buvo mano 
vaikinas, o dabar... nu, vobščem, išsiskyrėme mes. Bet jis 
man duoda darbo. Išsiversti dabar sunku.

– Kokio darbo?
– Ai, nesvarbu. Prekyboje ir šiaip. Nieko ypatingo. Tai 

šis, tai tas. O dabar aš jam truputį skolinga, ir...
Merginos rankos vėl pradėjo greitai judėti, ir aš pastebė-

jau, kad ant piršto nebėra siaurojo žiedo.
– Tu jam atidavei žiedą?
– Aha. Nu – tik laikinai, tipo užstatą. O jis pats man jį 

dovanojo, kai dar buvome kartu.
Mergina patylėjo.
– Auksas, – pridūrė tada beveik išdidžiai. – Ir grandinėlė 

taip pat, – lengvu judesiu palietė kaklą.
Aš ištiesiau ranką ir prisiliečiau taip pat. Vaiko oda. 

Grandinėlė kaip smėlio grūdeliai tarp pirštų.
– Graži? – džiaugsmingai paklausė ji.
– Graži.
– Jis manęs nenuskriaus, – staiga labai užtikrintai pareiš-

kė mergina. – Niekada. Jis tiktai grasina.
Ir vėl užsisklendė savyje.

– Kava aušta, – pasakiau aš. – Dar šampano nori?
– Aha.
– Na, tai papasakok apie save.
– Tu užsirašysi? – paklausė su naiviu pasitikėjimu.
– Ne, taip atsiminsiu. 
Sani pasakojo.
Tai buvo labai paprastas pasakojimas, kurio klausiausi 

tik viena ausimi, ir man atrodė, kad aš jai galėčiau tai pa-
pasakoti geriau negu ji man. Man jau seniai atrodė, kad 
apie gyvenimą žinau viską, išskyrus kažką svarbiausio.

Blondinė prie baro buvo prisigėrusi, ji miegojo, galvą 
pasidėjusi ant rankų, o plaukų galai mirko kažkokio gėri-
mo balutėje ant poliruoto baro paviršiaus.

Slaptieji įsimylėjėliai atsisveikino – jie karštligiškai 
gniaužė vienas kitam rankas, o vyriškio žvilgsnis buvo 
baikštus ir lakstantis aplink...

Kavinės gilumoje, lyg kokioje nišoje, būrelis trisdešimt-
mečių vyrukų pliekė kortomis. Vienas priminė kažkokį 
televizijoje matytą žurnalistą.

Mergina dėstė atsitikimus. Tiktai atsitikimus. Jos balsas 
skambėjo aistringai, ir barmenas – jau be prašymo – įpylė 
jai dar stiklą šampano, o aš kas akimirką pritariamai link-
sėjau galva arba nustebusi kilnojau antakius.

Atsitikimai manęs nedomino. Domino tai, kas už jų. Bet 
to niekas nenorėjo pasakoti. O gal ir nežinojo.

Prisiminiau tokį draugą, kuris sakė, kad savo tėvą bent 
šiek tiek pažinęs tik prieš pat jo mirtį. Paskutiniais mėne-
siais jis lydėdavęs tėvą pasivaikščioti. Tėvas žinojęs, kad 
greit mirs. Savo klajonėse jie kartu išrinko net antkapį ir 
tėvo amžinojo poilsio vietą. Niekur daugiau nebereikėjo 
skubėti – kada visa kasdienybė jau už nugaros, o svarbiau-
sia – priešakyje.

Momentas pokalbiams.
Paskui dažnai įsivaizduodavau šiuos neskubius ir lėtus 

pasivaikščiojimus – miglotai rudeniškame parke, žinoma; 
šiuos lėtai kaip vandens lašai tekančius žodžius. Kaip kine. 
Man norėjosi būti tuo draugu. Gal dabar jis žinojo esmę. 
Bet man nesakė. Jis taip pat atpasakojo tik atsitikimą.

Sani čiurleno kaip upelis.
– O meilė? – staiga paklausiau.
– Kas?
– Meilė? Gyvenimas? Ir mirtis?
Žinojau, kad tai nemaloni provokacija. Tačiau atsakymo 

nelaukiau.
– Bet juk aš tau pasakoju! – atkirto truputį suerzinta Sa-

ni. – Apie ką tada pasakoju? Argi nieko nesupranti?
– Ar tu save pažįsti?
– Eik sau!
– Aš savęs – ne.
– Liaukis, tu mane gąsdini. Tu girta?
– Ne, – atsakiau. – Pasakok toliau.
Aš klausiausi, negirdėjau ir svaigau nuo to, ką jaučiau 

savyje, šis pojūtis persekiojo mane dažnai, jo bijojau ir 
kartu troškau. Lyg eičiau koridoriumi, ilgu ir tamsiu, la-
birintu, nenujausdama, kas laukia už kito posūkio, ką vei-
drodyje pamatysiu ateinant priešais save. Pažinsiu save? 
Ar pasiklysiu ūksmingose sielos anfiladose? Ir kas žino – 
žaltvykslė tai ar kelrodis žiburėlis, viliojantis gelmėn? Ar 
ne saugiau likti saulėje, prie įėjimo?

– Nu, juk tu nesiklausai! – sugrąžino mane tikrovėn Sani 
balsas. – Tu išvis nieko negirdi! Tu prisigėrusi!

Ji buvo pikta.
O taip, buvau. Aš buvau. Girtėjau greitai, man daug ne-

reikėjo, 100 gramų konjako ir truputis vaizduotės mane 
visuomet panardindavo į banalius ir neproduktyvius ap-
mąstymus apie esmės paslaptis.

Sani skruostai jau buvo visai išmušti raudonomis dėmė-
mis, lūpos degė, akys irgi, ir aš apkabinau ją per liemenį, 
kuris buvo toks plonas kaip mano paauglės dukters.

– Aš viską girdėjau, – pasakiau raminamai. – Absoliu-
čiai. O dabar man reikia eiti, metas vėlus. Ir čia tvanku.

Pakviečiau barmeną.
Pradėjo grįžti minčių aiškumas. Vėl mačiau prirūkytą 

patalpą, televizorių lubų kampe virš baro, girdėjau rusišką 
dainelę apie mergaitę iš aukštuomenės, o žmonės prie ap-
linkinių stalelių jau taip pat buvo kiti.

– Mes greit užsidarysim, – tarė barmenas.
– Prašom sąskaitą.
Piniginės iš rankinuko neėmiau, kad niekas nematytų 

jos turinio – kreditinių kortelių ir gan storo pinigų pluošto. 
Užčiuopusi reikalingą kupiūrą, padėjau ant stalo. Truputį 
pradėjo skaudėti galvą.

– Sani?
– Taip?
– Nenori važiuoti pas mane? Man būtina išgerti geros 

arbatos. Bet nesinori to daryti vienai. O tu gausi dar šam-
pano. Labai gero šampano. Jei norėsi, žinoma.

– Ir tada tu išklausysi iki galo?
Kažkuri mano pažįstama kartą pasakė – nebaisu mirti, 

baisu mirti neatsisveikinus. Numirti neišsipasakojus ti-
kriausiai tą ir reiškia – numirti neatsisveikinus.

– Gerai, taip, žinoma, – tariau.
– Ir parašysi?
– Na, taip.
Užsivilkau striukę ir rusišku stiliumi apsivyniojau skarą. 

Nežinia kodėl, Sani tai pasirodė juokinga. Ji atsikėlė nuo 
kėdės, ir aš pastebėjau, kad ant kojų laikosi netvirtai. Pa-
dėjau apsivilkti kailinukus.

– Tu toli gyveni?
– Važiuosime taksi, – atsakiau.
Mašinoje Sani miegojo, padėjusi galvą man ant peties, o 

jos burnos kamputyje susikaupė permatoma seilė. Kvėpa-
vimas buvo ramus kaip vaiko, bet smirdėjo blogu šampanu 
ir cigaretėm. Iš rankinuko išsiėmiau nosinę ir švelniai nu-
šluosčiau jai burną.

Vėl snigo, ir už priekinio stiklo šlapio sniego dribsniai 
mašinos žibintų šviesoje sukosi galvą svaiginančiame sū-
kuryje, atrodė – mes lekiame kosmose, visatoje, tarp miria-
dų žvaigždžių, ir man nesinorėjo, kad šis kelias baigtųsi.

Ir tada mes atvažiavome.
Pušyse ošė jūros vėjas.
Vartai prasivėrė tyliai. Sode, veikiamos jutiklių, iškart 

užsidegė lempos.
– Oje, – atsiduso Sani.
– Na, taip, – pasakiau aš. – Gyvenu čia. Namas išties 

nėra didelis.
Nežinia kodėl, jaučiausi truputį nepatogiai.
Prie židinio mes gėrėme žaliąją arbatą, nuo kurios min-

tys pasidaro negailestingai aiškios, ir sausą šampaną, kuris 
protą įsiaučia į smulkučių sidabrinių oro burbuliukų šydą, 
o merginai nebuvo skanu, ir tada aš nurengiau Sani, ap-
svaigusi ji leidosi, kūnas virpančių liepsnų šviesoje atrodė 
šiltas, švarus ir nekaltas, o drabužiai dvokė truputį gaižiai, 
nunešiau juos į skalbimo kambarį ir paskui ją pačią nu-
prausiau duše, o ji juokėsi – juokėsi ir sakė, kad niekada 
nėra buvusi tokiame elegantiškame duše, su tokiais čiau-
pais, ir niekada jos nėra praususi moteris, nuo vaikystės, 
nuo to laiko, kai jiedvi su mama eidavo į pirtį, nes jų na-
muose nebuvo karšto vandens, ir dar kažką vis kalbėjo, 
bet aš nesiklausiau, nes tai vėl buvo tik atsitikimai ir atsi-
tikimai, bet esmė, bestija, kaip paprastai, kaip visuomet, 
kaip dažniausiai slydo pro šalį – čia pat greta ir vis dėlto 
nesugaunama.

Be to, Sani nelabai laikėsi ant kojų, ir turėjau būti dėme-
singa, kad ji nepaslystų ant dušo kabinos plytelių.

Mes atsibudome vėlai, šlapdriba buvo nurimusi, pušys 
už lango stovėjo sustingusios ir nejudrios akinamai balta-
me apklote, negailestingai švariame ir giedrame sušalusio 
dangaus fone. Jūros nesigirdėjo.

Sani paslėpė veidą mano kaklo duobutėje.
– Labas rytas...
– Labas rytas, – tariau aš, nemaloniai jausdama jos prisi-

lietimą. Ir man buvo truputį gėda dėl šio pojūčio.
Dalykiškai atsikėliau, išviriau kavos su cinamonu. Pa-

dengiau stalą valgomajame prie didžiojo terasos lango.
Pirmosios iš Olandijos atkeliavusios tulpės ant stalo, 

geltonos kaip saulė.
Viskas čia buvo taip neįsivaizduojamai harmoninga ir 

gražu. Iš tiesų – nesupratau, ko dar ieškau.
– Kada tu parašysi? – paklausė Sani, keldama prie lūpų 

puodelį kavos.
– Aš? – man netyčia ištrūko juokas. – Ką tu? Aš tave 

apgavau. Juk nesu jokia rašytoja.

Vertė Jurgis Banevičius

Prie gretimo stalelio
► Atkelta iš p. 7

mą, toksišką vyriškumą ir rasizmą smerkiančiais 
mūsų laikais šie koliažai mėgaujasi savo stilisti-
niais pranašumais, lyg siūlytų mums alternatyvią 
gyvenseną. Mes iš tikrųjų iš dalies grįžtame prie 
XX a. pirmosios pusės etinių nuostatų – #MeToo 
ir vadinamosios cancel culture šaknys siekia vie-
šo moralinių prasižengėlių gėdinimo tradiciją, tik 
šakės ir deglai šiais laikais virtualūs. Grįžtantis 
santūrumo ir (polit)korektiškumo vertinimas vis 
dėlto apgaulingas ir ne visada aišku, ar jo tikslas 
yra ištaisyti konkrečią klaidą ir didesnį jėgų dis-
balansą (tarkime, baltaodžių rasės kolonizacijos 
kontekste), ar tiesiog tai yra naujausias būdas su-
sidoroti, pažeminti ar pasityčioti iš suklydusiojo 
žmogaus. Susikurianti nauja dorovės hierarchija, 
atrodo, motyvuojama produktyvumo, o ne elgesio 
ar vertybių matais.

Nors fotografija daug prisidėjo prie „objekty-
vios“ istorijos fiksacijos, regis, tik ne taip seniai 
pradėjome suprasti jos klaidinančiąją pusę: rakur-
sas, poza ir į kadrą neįeinantys dalykai visiškai 
pakeičia tikrąjį vaizdą. Pasiremdami mūsų jau iki 
skausmo ištobulinta gražiosios pusės vaizdavimo 
strategija, koliažo žmonės į mus žiūri kaip mūsų 
veidrodžio (blogosios) pusės atspindys. Koliažas 
yra išskirtinė XX a. laikmena, atspindinti tai, kaip 
vartome straipsnius ir reklamas žurnaluose arba 
kaip perjungiame televizijos kanalus, bet parodos 
„Satyrikonas“ vaizdų ekologija, jos reanimuojami 
praeities fantomai yra gąsdinančiai šiuolaikiški – 

taip autentiškai juos sudėlioti galėtų tik dabarties 
žmogus, kuriam prieinamos neribojamo informa-
cinio naršymo gelmės, kuriose nebeegzistuoja 
originalo terminas. Kuo daugiau klonų, tuo labiau 
ilgimės tikrai savitų individų. Skirtingų sluoksnių 
prisotintas paviršius išgauna gylio optinę iliuziją, 
o žiūrovo kameros objektyve tarsi susidvejina du 
pasauliai – vienas yra tas, kurį gyvename dabar, o 
kitas yra mūsų paralelinis gyvenimas, kurį esteti-
zuotai išaukštins ateities kartos. Simuliuota laiko 
mašina sugeneruoja regimą praeities antrininką, 
mus guodžiantį linijinės evoliucijos miražu.

Atskleisdami paslaptį, išmokstame, kad jeigu 
tavo paslaptį žino daugiau nei vienas žmogus, 
bergždžia tikėtis, kad ji bus išsaugota. Taip pat 
kaip naivi mirštančių imperijų arogancija prieš 
barbarams ateinant ir išplėšiant jų paskutinį pus-
lapį gali tapti daugiasluoksniu hipertikrovės žai-
dimu.

– ROSANA LUKAUSKAITė –

Paroda veiks iki kovo 13 d.

Ingridos Mockutės-Pocienės nuotrauka
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ALFRED POLGAR

Alfredas Polgaras (tikr. Polak, 1873–1955) gimė Vienoje žydų imigrantų šeimoje. Žurnalistas, 
feljetonistas, teatro kritikas, vienas iš svarbių vadinamosios Vienos kavinių literatūros atstovų, 
bendravo su Peteriu Altenbergu ir jo bendraminčiais. Vokietijoje į valdžią atėjus naciams, buvo 
priverstas bėgti, jo knygos, tarp kitų, buvo deginamos. 1940 m. apsigyveno Amerikoje, trumpai 
dirbo Holivude (be kita ko, rašė scenarijus „Metro-Goldwyn-Mayer“), o po karo sugrįžo į Europą, 
apsistojo ciuriche, vertė anglų ir amerikiečių pjeses vokiečių scenai.

Vertėja

Dovanos

Gavau nosinaičių, jų fotografiją, knygų ir skutimosi veidrodėlį.

Nosinaitės

Visas gyvenimas, taip sakant, sukasi apie nosinaitę. Ji reikalinga ašaroms nubraukti. Pri-
minimo mazgeliui užmegzti. Užrišti akims, žaidžiant „aklą vištą“ arba sušaudant. Užkimšti 
burnai užpuolus. Švystelėti favoritei. Kandžioti iš įsiūčio ar skausmo. Mojuoti atsisveiki-
nant. Pasikišti tarp smakro ir smuiko. Tartum iš sijono viršutinės kairės kišenės kyšantis 
sąmojis, išlindęs it snieguolės iš dirvos žiemą. Sutvarstyti nedidelėms žaizdoms. Apsaugoti 
vasaros popietę užsnūdusio veidą nuo musių. Kaip balta pasidavimo vėliava. Ir, žinoma, 
galima ja nusivalyti nosį. 

Jų fotografija

Ji žvelgia smalsiai ir sykiu gana abejingai. Tam tikra prasme panirusi į apatiją. Taip ji 
žvelgia į kiekvieną. Jos lūpose žaidžia mįslinga šypsena. Kodėl ji šypsosi, dėl kokios prie-
žasties? Tai šypsena, kurioje susijungia niekas ir šis tas. Kas gali žinoti, kas išeis iš šios 
santuokos! Galva pakrypusi į šoną, tarp „taip“ ir „ne“. Ant kaktos žaidžia atspindžiai... ar 
savos vidinės, ar išorinės šviesos, sunku atskirti. Pusiau pasislėpusi plaukų tankmėje budi 
ausis, laukia ženklo, pagal kurį greitai rastų savo vaidmenį. Tiulio šalis ant kaklo švelniai 
ištrina ribą tarp oro ir figūros. Baikščiai sukryžiuotos rankos ilsisi skreite; ji sėdi ten tartum 
atsidavusi likimui, kurį, kaip išduoda valingas smakras, yra nusiteikusi kurti pati. Trumpai 
tariant, fotografija yra tikslus atvaizdas visų garantijų, kurias gali suteikti originalas.

Knygos, nauji leidimai

Jos yra pakankamai sunkios ir didelės, kad jomis būtų galima išlyginti dvejas kelnes. 
Paguldžius vieną ant kitos, pavirsta kalva, ant kurios pasilypėjus galima lengvai pasiekti 
tai, kas stovi ant spintos viršaus. Vienas tomas yra pakankamai siauras, kad juo būtų galima 
paremti išklibusią stalo koją. Tarpus trečiojoje knygų spintos lentynoje dabar bus galima 
užpildyti naująja dešimtimi egzempliorių ir literatūra, pagaliau išlaisvinta iš pakrypusios 
padėties, galės ten stovėti tiesiai.

Skutimosi veidrodėlis

Viskas jame atrodo nemaloniai išdidinta. Oda išvagota tūkstančio smulkių raukšlelių ir 
įbrėžimų. Tarsi daigyne veši plaukeliai. Nosis – monumentalaus dydžio ir atsikišusi, o bur-
na gyvena atskirą gyvenimą, primena šliužą arba aktiniją. Kakta atrodo tarsi mūšio laukas 
iš paukščio skrydžio, išraižytas apkasų. Jos pakilumoje dar liko šiek tiek šviesos, o lėkštame 
smilkinių slėnyje – jau vakaras ir šešėliai. Įsidėmėtinos akys, amfibijos, galinčios gyventi 
tiek sausumoje, tiek vandenyje, nemalonios būtybės, įkalintos akių vokų. Viršum jų užbrėž-
ti antakiai tarsi didžiuliai fermatos ženklai.

Kuo ilgiau žvelgiu į skutimosi veidrodėlį, tuo labiau pabūgstu ir pasibjauriu tuo, ką matau. 
Tačiau taip pat žinau, kad paties Fausto veidas spoksojo į jį (veikiausiai iš jo skutimosi vei-
drodėlio), o jis pamanė regįs žemės dvasią ir iš baimės sušuko: „Koks reginys kraupus!“

Iš: Alfred Polgar. Die Mission des Luftballons: Skizzen und Erwägungen. 
Berlin: Volk und Welt, 1975

Vertė Ugnė Ražinskaitė

Kai norisi 
užrašyti sapną

Diedas ant Stalo kalno
Užlipu ant Stalo kalno, žiūriu – atlekia tiesiai į mane diedas. Jis 

dėvi raudoną storų siūlų kepurę, striukė atlapota. Mėlyni blukin-
ti džinsai jam smunka, nes pro atsegtą užtrauktuką kyšo nuogas 
pimpis. 

Bebėgdamas jis išsitraukia peilį. Stoviu aš su šuniu suakmenė-
jusi iš baimės. Spėju pagalvoti, ar galėčiau atimti iš jo peilį ir nu-
durti jį suvarydama visus ašmenis į pilvo šoną. Tačiau tą sekundę 
nežinau, ar man būtų dėl to bėdų policijoje. 

Galvoju: „Kad tik viskas šuniui gerai baigtųsi.“
Kai diedas priartėja, matosi, kad jis nori pulti. Tiek mane, tiek 

mano šunį. Per stebuklą atimu iš jo peilį. Sukaupiu visas jėgas ir 
nupjaunu jo minkštą varpą. 

Diedas guli, kraujuoja, verkia. Aš bėgu laiptais žemyn, nes kaž-
kada apačioje mačiau raitąją policiją – atsiranda viltis, kad nė 
nereiks kviesti pagalbos telefonu. 

Vakare skambinu vyrui ir sakau: „Atsitiko kai kas labai baisaus. 
Mane užpuolė. Aš žudyti nenorėjau. Tačiau taip išėjo, kad jis nu-
kraujavo. Šuniui viskas ok.“ 

Ir toks keistas jausmas, kad ima juokas dėl to pimpio. 

Siuntinys
Tamsų vakarą skambina Justiniškėse į buto duris. Einu prie du-

rų. Spėju prisiminti, kaip vaikystėje, būdavo, paskambina į duris 
mano šokių partneris. Atidarius jis uždegdavo degtuką, užpūsda-
vo ir suvalgydavo sierą. Ir šį procesą užbaigdavo herojiška veido 
išraiška. Žiūrėdavau į pasirodymą pro durų grandinės tarpą, nes 
toliau kilimėlio jo neleisdavau. Suprask, mama sakė – negalima. 

Prieinu prie durų, pažiūriu pro akutę – nieko nesimato. Atidarau, 
o ten – metalinis konteineris, pilnas vandens. Staiga išnyra pilkas 
gražus ruonis iš Baltijos jūros. Sužimba žvaigždės, spinduliuoja 
raibsta. Sukasi vaivorykštės virš konteinerio, girdisi raminamas 
vandens pliuškenimas. Ruoniukas šokinėja, nardo. Nepaprastai 
gražu. Atpasakoti neįmanoma, nebent esate matę kokį nors gerą, 
seną animacinį filmą.

Paglostau ruoniuką, jis maloniai cypsi. Nežinau, kur jis dabar – 
ar laisvas jūroje, ar Lietuvos jūrų muziejaus reabilitacijos centre. 

Komanda
Man penkeri metai. Ateinu į stadioną, o ten penki berniukai, 

kuriems irgi tiek pat metų kaip ir man. Vienas blondinas garbano-
tas. Kitas tamsiais garbanotais plaukais. Trečias toks vikrus storo-
mis lūpomis. Subėga į liniją, sustoja lygiuodami. Kiekvienas dėvi 
Diego Maradonos marškinėlius. Tada staiga jie pradeda dainuoti. 
Garsiai, džiugiai. Ir tarsi filmuotųsi videoklipe, dainuodami bėga 
į mane, maivosi, žiopčioja pagal dainos žodžius, šypsosi. 

Pribėgę prie manęs stabteli ir džiugiai pasisveikina. Juokiamės, 
sukamės ratu. Ir tada suprantu, kad tai – Bradas Pittas, Michaelas 
Jacksonas, Mickas Jaggeris ir dar kažkokie du garsūs vaikystėje. 

Labanakt žinutė
Septynių valandų skirtumas vargina. Kai kurias žinutes pra-

žiopsau, kai kurių laukiu su nekantrumu gadindama nervus. 
Vieną vakarą akys pradėjo merktis daug anksčiau nei įprastai. 

Parašiau žinutę prieš miegą ir vis laukiau, ką man atrašys. Jaučiu, 
snaudulys atkeliauja, šviesa išjungta, o aš vis tikrinu ir tikrinu 
telefono ekraną. Nesulaukiau. O gal ir sulaukiau, tik užmigau. 

Ryte nubundu, ištiesiu ranką ir nuspaudžiu telefono mygtuką. 
Yra! Žinutė vakar visgi atėjo. Atidarau, ten – nuoroda. Paspau-
džiu – vyksta Gorbačiovo laidotuvių transliacija. 

– SOFIJA LEVČIUKAITė –

Kultūra – ne pakura. 
„Šiaurės Atėnai“ – penas jūsų sielai!

Lietuvos prenumeratoriai mūsų leidinį gali užsiprenumeruoti bet 
kuriame pašte arba internetinėje svetainėje www.prenumeruok.lt. 

Mūsų indeksas 0109. 


