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Maris Berzinis: žmogus į Dievą netiki, bet vaikus auklėja pagal krikščioniškus principus

Kodėl Romanas Rozdolskis aktualus ir šiandien?

Naktinė budėtoja pažadindavo ir sakydavo: prisirišk, atsirišai, kai miegojai

Jokūbas andriJauskas

Jelena Jušina. Ten, kur sudaužytos svajonės...

Mokslo žmonių akiratyje iškilo nauja problema – kons-
piracijos teorijos. Žinant faktą, kad jos beveik niekam ne-
trukdydamos egzistavo visais laikais, šis neregėto masto 
mokslininkų susirūpinimas pats ne ką mažiau problemiš-
kas. Kas kelia tokį susirūpinimą? Mokslininkai dažniausiai 
teigia, kad tai konspiracijos teorijų neigiamos pasekmės 
(visuomeninė nesantaika, klimato kaitos neigimas, dar ne-
seniai ypač aktualus buvęs nusistatymas prieš skiepus ir 
t. t.). Galbūt šią mokslinę tendenciją skatina ir kiti dalykai, 
nes egzistuoja daug reiškinių, pasižyminčių ne mažesnėmis 
neigiamomis pasekmėmis, bet nesulaukiančių tiek daug dė-
mesio. Šiaip ar taip, akivaizdu, kad pirminis impulsas tirti ir 
kalbėti apie konspiracijos teorijas šiais laikais kyla iš noro 
identifikuoti esamos sistemos rakštį, autoritetingai pažymė-
ti ir sutvirtinti kaip peiktiną, šalintiną trukdį, kartais netgi 
pasiūlant ir konkrečias priemones, kaip tai atlikti. Čia kyla 
pavojus ne tik nesuprasti dalyko dėl išankstinio neigiamo 
nusistatymo, bet ir pasmerkti reiškinį, pasižymintį vertin-
gomis savybėmis. 

Moralinių prietarų pinklės
Šis neigiamas nusistatymas, mokslininkams tik nurodantis 

tyrimų kryptį, viešajame diskurse nulemia didžiąją dalį svars-
tymų. Tad nenuostabu, kad trūksta intelektualinės prieigos, 
kuri tokiai mąstymo inercijai galėtų pateikti svarią alterna-
tyvą. Jos nesant, lengva pasiduoti moralizmo padiktuotoms 
klišėms, grįstoms panašiais atvejais įprasta formuluote – jei-
gu reiškinys yra moraliai, socialiai peiktinas, vadinasi, ir jo 
ištakos „blogos“. Konspiracijos teorijos nepriimtinos? Ne 
bėda, tam egzistuoja ištisas sąrašas paprotinančių ir pato-
logizuojančių nuaiškinimų: tikintys šiomis teorijomis taip 
elgiasi, nes stokoja žinių, proto, serga psichoze, yra veda-
mi apmaudo, nepritampa prie besikeičiančių sąlygų ir t. t.1 
Žinoma, tokie aiškinimai tiesiog neatitinka tikrovės. Tuose 
pačiuose moksliniuose konspiracijos teorijų tyrimuose2 pri-
pažįstama (kas ir taip akivaizdu), kad tai nėra patologija, kad 
net ir labai protingi, išprusę žmonės gali tikėti konspiracijos 
teorijomis ir kad informavimas, „nemelagingų“ žinių sutei-
kimas nieko nekeičia, jeigu nėra noro jomis tikėti. 

Kaip alternatyvą paprotinimui ir patologizavimui save 
bando pristatyti marksistinė arba, plačiau, kritinės teori-
jos prieiga, kurioje atskaitos tašku laikomas ne pavienio 
individo protas ar tariamas psichinis sutrikimas, o socia-
linė-ekonominė santvarka – kapitalizmas. Argumentuo-
jama maždaug taip: konspiracijos teorijos randasi todėl, 
kad žmonės gyvena visuomenėje, kurioje jie susvetimėję 
politinių procesų atžvilgiu ir išnaudojami ekonomiškai. 
Visi perdėti pasakojimai apie fantominius sąmokslus tėra 
metaforizuota kalba („tikrasis priešas ne driežažmogiai, o 
tave išnaudojantis kapitalistas!“) apie neigiamas kapitalisti-
nės visuomenės pasekmes, kurias tikintys konspiracijomis 
nujaučia, nuo kurių kenčia, tačiau kurių poveikio nepajėgia 
suformuluoti taip gerai kaip, tarkime, teoretikai3. Manyčiau, 
tokia prieiga kur kas arčiau tiesos, nes čia bent numatoma 
reali grėsmė, kurią asmuo patiria. Tačiau lieka daug spragų: 
komplikuojasi jų kilmė, nes konspiracijos teorijas kuria ir 
valdantieji (būtų sunku visokius lukašenkas ir trampus va-
dinti nuo kapitalistinės santvarkos kenčiančiais proletarais), 
be to, konspiracijos teorijos egzistuoja visose tirtose (ne tik 
kapitalistinėse) visuomenėse, todėl kapitalistinė santvarka 
nėra tokia išskirtinė jų radimuisi ir plėtrai, taip pat ne visi 
gyvenantys šiuolaikinėje santvarkoje jomis tiki, todėl kyla 
natūralus klausimas, kodėl tiki tik kai kurie.

Tačiau svarstant kritinės teorijos prieigą į akis labiausiai 
krenta ne teorinės spragos, bet užuojautos kauke pridengtas 
žiūrėjimas iš aukšto. Juk čia konspiracijos teorijos (ir jomis 
tikintys) tėra mažas socialinis nesusipratimas, gimstantis 
iš blogų visuomenės sąlygų, kurias reikėtų pagerinti, taip 
panaikinant ir sąlygas tokiam mąstymui. Kitaip tariant, ti-
kintys konspiracijos teorijomis panaudojami kaip dar viena 
figūra tapyti „socialinės nelygybės“ paveikslą. Tai retori-
nis ėjimas – „kuo daugiau visuomenės neigiamų aspektų 
kildinsime iš esamos socioekonominės santvarkos, tuo sva-
riau atrodys mūsų antikapitalistinė pozicija“. Dėl to tikin-
tys konspiracijos teorijomis laikomi bėdžiais, kapitalizmo 

Turint omenyje tokią mūsų priešistorę, nesunku suprasti, 
kodėl kiekvienoje visuomenėje gyvena bent dalis žmonių, 
nuolatos kuriančių pasakojimus apie slapta rezgamus pa-
kenkti siekiančios grupės sąmokslus, – instinktas tai dary-
ti buvo „išveistas“ milijonus metų trukusios natūraliosios 
atrankos, kurios metu pasiteisino kaip efektyvi atsargumo 
priemonė, savotiškas savisaugos instinktas4. Skaitytojui gali 
kilti natūralus klausimas: „Juk konspiracijos teorijos dažnai 
būna akivaizdžiai klaidingos, išgalvotos, nieko bendro su re-
alybe neturinčios, taigi, kaip tokios teorijos galėjo būti nau-
dingos? Argi neturėtų būti priešingai – naudingos juk turėtų 
būti racionaliai, kruopščiai ir atsargiai patikrintos, realybę 
atitinkančios teorijos?“ Čia pasirodo įprastai mąstysenai sve-
timas faktas: melas, fikcijos, visokios „melagienos“ biologi-
niu požiūriu dažniau naudingesni už tiesą. Paprastai kalbant, 
žmonės, kuriems genų mutacijos suteikė konspiracistinį 
mąstymą, kartu suteikė ir didesnį šansą išlikti ir perduoti 
šiuos genus į kitą kartą aplinkoje, kurioje įtarumas, nepasiti-
kėjimas, įsitikinimai apie kitos grupės siekius pakenkti buvo 
itin naudingi: jau geriau perdėtai įtarinėti, kurti dažnai klai-
dingas teorijas apie pulti ar pakenkti pasiruošusius priešus ir 
imtis atitinkamų priemonių, nei rizikuoti išnykimu. (Be to, 

 Svarstymai apie konspiracijos teorijų kilmę
nereikia pamiršti, jog kai kurios konspiracijos teorijos iš tie-
sų pasiteisina.) „Geriau garsiai loti, nei rizikuoti“ – šis faktas 
pagrindė didžiąją dalį žmonijos priešistorės. 

Instinktas yra pastovus ir tik jo pasireiškimo būdai kin-
ta nuo istorinių aplinkybių. Todėl, griežtai kalbant, kons-
piracijos teorijos nekyla dėl kokių nors istorinių pokyčių, 
pavyzdžiui, religijos vaidmens nuosmukio arba „didžiųjų 
naratyvų“ krizės, – gebėjimas, troškimas kurti ar tikėti kons-
piracijos teorijomis yra įgimtas, o ne įgytas. Šiam instinktui 
nesvarbios laiko ir erdvės koordinatės, istorinės sąmonės 
metamorfozės – prieinami duomenys apie konspiracijos te-
orijas tai patvirtina, nes jos aptinkamos universaliai: jos eg-
zistavo tarp laukinių, kur dažniausiai pasirodo kaip įtarimas, 
jog svetima gentis siekia pakenkti savo magijos, kerų galia, 
antikinėje Graikijoje ir Romoje, viduramžiais – vyravo ra-
ganų medžioklės pavidalu, netgi Prancūzijos revoliuciją kai 
kurie interpretavo kaip masonų ir filosofų (seni geri laikai, 
kai buvo manoma, kad filosofai turi įtaką) sąmokslą. Kitaip 
tariant, faktas, kad konspiracistinio mąstymo ištakos yra pa-
veldimumas, sumenkina visus bandymus šio reiškinio kilmę 
aiškinti įprastu istoriniu požiūriu; pastaroji prieiga geriausiu 
atveju liečia tik paviršių ir savo teorines aspiracijas tegali 
pateisinti patogia antrinių aspektų klasifikacija. 

Instinktas vienas tik kaip žodis, realybėje jis susideda iš 
daugybės įvairių išvien veikiančių gebėjimų, jautrumo ir 
malonumo paskirstymų – jautrumo pavojui ir žalai, pastaro-
sios suasmeninimo (antropomorfizacija), sustiprėjusio pa-
saulio interpretavimo, nepasitikėjimo, mėgavimosi prasmės 
kūryba (tai, kas psichoanalizėje vadinama joui-sens). Tai 
savitas gebėjimų ir motyvacijų kompleksas, biologinė ma-
šina, nuo menkiausių trigerių5 užsivedanti ir pasileidžianti 
nepaliaujamai gaminti prasmę. Mašina, galinti susijungti 
su kitomis mašinomis, emocijomis, afektais, bet vien dėl to 
neturėtų būti su jais painiojama. (Pavyzdžiui, dažnai sako-
ma, kad konspiracijos teorijos kyla iš resentimento, apmaudo, 
t. y. nuslopinto pykčio, kuris negali išsiveržti kitu būdu, – 
todėl ieškoma, ant ko išlieti pyktį, ir todėl kuriamos teo-
rijos apie sąmokslus. Bet resentimentas nėra konspiracijos 
teorijų šaltinis, jų tarpusavio santykis tik atsitiktinis – tiek 
konceptualiu, tiek istoriniu požiūriu; resentimentas gali pa-
sinaudoti šia mašina kaip priemone, bet jokiu būdu nėra jos 
fons et origo. Konspiracijos teorijų kildinimas iš apmaudo  
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1 keli šios pozicijos pavyzdžiai: https://www.tspmi.vu.lt/ 
komentarai/kaip-lietuvoje-kyla-masines-psichozes-ir-samokslo- 
teorijos-g-karaliaus-n-maliukeviciaus-komentarai/; https://
www.bernardinai.lt/dar-vienas-virusas-samokslo-teorijos/ 
2 Michael butter, Peter knight (ed), Routledge Handbook 
Of Conspiracy Theories, routledge/Taylor & Francis Group. 
2020. 
3 iliustracija marksistinės-psichoanalitinės minties, kad 
(bent dalis) konspiracijos teorijų yra „metaforizuotas 
produktas“ – fetišas, – skirtas išvengti „traumuojančios“ 
tiesos, jog tave priespaudoje laiko kapitalistas, – slavojaus 
Žižeko knygos „iš pradžių kaip tragediją, po to – kaip 
farsas“ skyrius „Tarp dviejų fetišizmų“. iliustracija labiau 
kritinės teorijos pozicijos, kad konspiracijos teorijos randasi 
dėl susvetimėjimo, – Volkerio Heinso straipsnis Critical 
theory and the traps of conspiracy thinking. 
4 išsamiau ši mintis pristatyta https://journals.sagepub.com/
doi/full/10.1177/1745691618774270  
5 sakydamas, kad instinktas yra pagrindinė determinacija 
kuriant konspiracijos teorijas, nenoriu sudaryti vaizdo, jog 
jis yra sau pakankamas ir izoliuotas nuo aplinkos, socialinių 
sąlygų. akivaizdu, kad ne bet kokie trigeriai sužadina šį 
instinktą (kaip ne bet kas sužadina seksualinį instinktą): 
moksliniai tyrimai rodo, jog, bent visuomenės lygmeniu, 
itin svarbios tokios aplinkybės kaip valdžios skaidrumas 
ir socialinės gerovės užtikrintumas; jos akivaizdžiai 
koreliuoja su konspiracistinio mąstymo vyravimu, todėl, 
pvz., Švedijoje, valstybėje, pirmaujančioje minėtose srityse, 
konspiracistinis mąstymas nėra taip smarkiai paplitęs 
kaip kitose šalyse. bet tai nereiškia, jog blogos socialinės 
sąlygos savaime nulemia tokį mąstymą, tarsi trumpojo 
jungimo principu specifinę psichinę konfigūraciją įrašytų 
tiesiogiai į tabula rasa; jos tėra sąlyga, tam tikri ženklai 
paveldėtam instinktui „suaktyvėti“. 

aukomis, nors patys tokiais savęs visai nelaiko. Todėl ir čia 
blaivų mąstymą užgožia neigiamas nusistatymas, net jeigu 
jis pajungtas ne esamos sistemos gynybai, bet į ją nukreip-
tai kritikai. 

Nuo karo iki taikos
Knygoje War in Human Civilization karo istorikas Azaras 

Gatas priešinasi tebegyvuojančiam, Jeano-Jacques’o Rous-
seau įkvėptam mitui, kad žmogus prigimtinėje būklėje buvo 
švelni, taiki būtybė ir „blogas“ tapo tik dėl civilizacijos įta-
kos. Pasak Gato, ši idiliška fantazija prieštarauja faktams: 
mūsų protėviai medžiotojai-rinkėjai gyveno brutaliomis 
karo arba jo keliamos grėsmės sąlygomis, jų mirtingumas 
dėl karinių veiksmų su kaupu pranoksta modernių visuome-
nių skaičius. Naktiniai reidai, užpuolimai iš pasalos, seria-
lą „Sostų karai“ primenančios išdavystės – tai efektyviausi 
būdai susidoroti su pavojų keliančiu priešu. Archeologiniai 
ir antropologiniai duomenys patvirtina dažniausiai pasitai-
kančią karybą: „Naktį atliekamais ir ryte kulminuojančiais 
veiksmais užpuolikai priešus siekė užklupti miegančius ir 
nužudyti kiek įmanoma daugiau, ypač vyrus, bet taip pat 
moteris ir vaikus.“ 
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Šydas, dengiantis Rusijos visuomenę

Memorabilia

Karo veidas
Deda į akis patekėjusi kovo saulė, ir prie tos nuotrau-

kos nejučia imtum kalbėti: „Sveika, Marija, malonės 
pilnoji…“ Dabar po pasaulį sklinda daugybė nuotraukų, 
kurios tau rodo gyvą Dievo Motiną. Su kūdikiu, be kū-
dikio, jo ar jų netekusią, vežamą gimdyti, visai be jėgų, 
pasliką, sužeistą, gydančią kitus, romiai kažin ko lau-
kiančią, raudančią, rėkiančią, grūmojančią okupantams, 
išprotėjusią, slėptuvėse ir gatvėse, prie lauko krosne-
lės, apsikabinusią vyrą ar brolį, ar sūnų, kurio daugiau 
nematys, humanitariniuose koridoriuose su skurdžia 
manta, stumiančią vaikišką vežimėlį, atbėgančią iki pat 
mūsų ir dar toliau. Savo namų nėra, kitur nei vandens, 
nei maisto, bemiegės naktys, žieminiai drabužiai, veidai 
suodini. Jauni ir matę visko, gal net aną kitą karą savo 
žemėje prieš aštuonis dešimtmečius. „Karo veidas ne-
moteriškas“ – taip pavadinusi savo pirmąją knygą Sve-
tlana Aleksijevič. Bet kažin, ar tikrai taip yra. Dabar kare 
dominuoja moterys. Tarytum nuo jų ir priklausytų vis-
kas. Visa priešo užpulta teritorija. Pergalės džiaugsmas. 
Žmogaus vardas. Šis ir anas gyvenimas. Per kiekvieną 
karą turbūt panašiai. 

Žurnalo viršelyje mano mamos nuotrauka. Kitoje 
pusėje užrašas: „Studentė komjaunuolė D. Nikšaitė at-
lieka meninės gimnastikos pratimą.“ 1952 metų kovas. 
Mama bebaigianti Istorijos ir filologijos fakultetą. Dar 
lygiai metai iki Stalino mirties. Nuotrauką prisimenu iš 
vaikystės. Nukirptas žurnalo viršelis visą laiką pagarbiai 
laikytas šeimos albume. Bet paties „Sporto“ žurnalo ne-
buvau matęs. Išlindo jis besikuičiant po internetą, tarp 
kitos popierinės produkcijos. Pamačiau ir krūptelėjau. 
Lyg būčiau iš naujo susitikęs su mama. Dabar ji turi man 
padėti, nes esu per mažas ir per silpnas pakelti tai, kas 
vyksta. Net žodžių neturiu, ne tik vilties ar drąsos. Pats 
sau neišmokęs pasakyti pamokslo.

Apie savo vaikystės karą mama daug nekalbėdavo, 
matyt, buvo išsitrynę. Paauglės mergaitės žvilgsnis ki-
tas. Žinau, kad su draugėmis erzindavo jaunučius vo-
kiečių kareivius. Garsiai jiems padeklamuoja: „Nemyli, 
nenori, nereikia, nes meilės motoras neveikia.“ Kareiviai 
nesupranta nė žodžio ir pyksta. O netrukus jie, jau kaip 
belaisviai, atstatinės Vilniuje sugriautus Vokiečių gatvės 
namus. Istorijos-filologijos fakulteto studentės pakeliui į 
paskaitas slapčia kyšteli jiems duonos, gautos už korte-
les, panašias į mažus pašto ženklus. Duonos, aišku, ir pa-

čioms norisi. Bet suveikia anas motoras. Juk per vasaras 
jau perskaityti visi Helenos Mniszek romanai. (Kodėl aš 
neskaičiau?) Gražuolis kapelionas Cukuras vedasi gim-
nazistes prie Nemuno ir deklamuoja Brazdžionį, Putiną. 
Tebėra dvi kapeliono nuotraukos, dedikuotos savo moki-
nei. Buvo gražūs papročiai. Kitoje karo metų nuotrauko-
je baltaplaukė mergytė meiliai apsikabinusi katinėlį. Dar 
prisimenu, kad vokiečiai traukdamiesi susprogdino pilies 
bokštą Raudonėje. Ten buvo mokykla, gyveno mokytojų 
šeimos, turėjo visi bėgti. Berniukai žūdavo ar susižalo-
davo knebinėdami pievose rastus sprogmenis. Pirmoji 
Komunija neišvaizdžioje kaimo bažnyčioje irgi ūžiant 
bombonešiams, dėl to paskui ir Kristaus mokymas liko 
kitoks, ne pagal katekizmą. Iš margo karinės palapinės 
audinio prosenelė pasiuvo namams naują čiužinį. Ant jo, 
jau Vilniuje, ji, rodos, ir pasimirė po daugelio metų.  

Kitą karą kariavome jau kartu su mama. Tai buvo 
1968-ieji, Prahos pavasaris. Man aiškiai pasakė, ką rei-
kia palaikyti, kas mūsiškiai, o kas okupantai. Mama, 
mokėjusi lenkiškai, pramoko ir čekų kalbos, kad galėtų 
klausytis pogrindinio radijo iš Prahos. „Rusai jau tarp-
duryje!“ – dar spėja sušukti diktorius, o paskui – tik tyla. 
Išmokau netikėti laikraščiais. Žinojau, kodėl susidegino 
studentas Janas Palachas. Nuo tada laisvė tokia graži.

Tankus Prahos gatvėse mes su mama nugalėjome. Per 
ledo ritulio pasaulio čempionatą 1969 metais Čekoslo-
vakijos komanda du kartus laimėjo prieš Rusiją. Namie 
nebuvo televizoriaus. Kad pamatytum rungtynes, reikėjo 
eiti pas gerus žmones į kitą miesto galą. Buvo tikra per-
galės šventė. Naktį grįždami Basanavičiaus gatve kly-
kėme abu iš džiaugsmo. Iki šiol, kai žaidžia čekų ledo 
ritulininkai, jie būna iš mūsų su mama šalies, visada – 
mūsiškiai.

Dabar kovas, kančios ir mūšiai Ukrainoje išvien su 
gavėnia, Velykų laukimu. Kristaus kryžiaus kelias paga-
vęs kiekvieną, net jeigu nepraktikuoji religijos. Ir viskas 
šiandien per daug panašu į aną senų laikų kenčiančio 
Dievo Tarno istoriją, kad vėl nesitikėtum jos neįmano-
mo finalo, sumuštųjų šlovės, atsimainymo, spindinčio 
žmonių miesto. 

Nežinau, ką galvoja komjaunuolė Dalia Nikšaitė, brė-
žianti aplink save šviesų lanką. Nors metas baisus, tęsia-
si baimė ir prievarta, jos tėvas kalėjime, baltas kaspinas 
jos rankose lyg norėtų drąsiai apjuosti ir suimti visa, kas 
atėjo ir dar ateis. Jai jau ne už kalnų vaikai, varginga 
buitis, netektys, ašaros, išdavystės, meilės alkis, vienatvė. 
Baltas ratas erdvėje prasiskyręs, atviras, nuolankiai lei-
džiama, kad į jį suplauktų viskas, net ir tai, kas atrodo 
nepakeliama tam grakščiam jaunam kūnui ir jautriai sie-
lai. Bet gal tik taip ir gali atsirasti anie pacituoti angelo 
žodžiai: malonės pilnoji.

Nieko daugiau dabar nė negalėsiu – tik padėkoti už 
moterišką karo veidą. Tai reiškia nežmoniškas naštas, 
nuimtas nuo kitų pečių ir užsikrautas sau. Bet taip pat 
ir pažadą, jog bus atlaikyta. Ir nuostabų šokį tamsoje ir 
siaube. Ir tai, kad anas meilės motoras vis veikia, veikia.   

-js-

Šiandien daugelis – įvairaus plauko ekspertai, interne-
to entuziastai ir paskiri mėgėjai – savo galvose dėliojasi 
galimus Rusijos pradėto karo Ukrainoje baigties scena-
rijus. Įtariu, kad ne vienas jų rytais nubunda fantazuoda-
mas, kaip kažkas iš artimiausios Putino aplinkos surezga 
sąmokslą ir jį nuverčia. Nors šis scenarijus nėra nerea-
listiškas, yra tik vienas išties tvarus karo baigties būdas: 
diktatorių turi nuversti jo paties žmonės, ir ne pavieniai 
elito nariai, o masės.

Rusijos visuomenė dažnai apibūdinama kaip apatiška, 
valstybinės dezinformacijos prifarširuota masė ir čia, 
deja, yra nemažai tiesos. Pridėję dar ir nesėkmingų 2020 m. 
rugpjūčio protestų satelitinėje Baltarusijoje patirtį, tu-
rėtume visai nesistebėti, kodėl tiek daug žmonių į bet 
kokias kolektyvinio veiksmo tikimybes Rusijoje žvelgia 
skeptiškai ar net visai pesimistiškai.

Tačiau optimistiškesnis požiūris, kad didelio masto 
kolektyvinis veiksmas Rusijoje yra tikėtinas, toli gražu 
nėra naivus ir taip yra dėl dviejų pagrindinių priežasčių. 
Pirma, šiuolaikinė Rusijos visuomenė nėra Hitlerio Vo-
kietija: nors apatijos ten apstu, atrodo, jog eilinis rusas 
nėra toks Putino geopolitinių fantazijų fanatikas, kad dėl 
jų sutiktų kilniai kęsti jo laukiantį ekonominį neprite-
klių. Antra, mes niekada iki galo nesuprasime, ką rusai 
iš tikro galvoja. Taip jau veikia autokratiniai režimai.

Frazę „sankcijos neveikia“ tapo populiaru kartoti kaip 
mantrą. Tiesa, sankcijų įvedimas nesustabdys tą akimir-
ką link Ukrainos miestų riedančių tankų ir skrendančių 
raketų. Mokslinė literatūra taip pat pažymi, kad sank-
cijos dažniausiai nėra efektyvios, tačiau su tam tikro-
mis išlygomis. Dabartinių sankcijų prieš Rusiją mastas 
neturi istorinio precedento. Jos yra kompleksinės ir jas 

įvedančios visuomenės, atrodo, nebijo nukentėti pačios. 
Taip pat sankcijos yra derinamos su kitomis politikos 
priemonėmis, tokiomis kaip ginklų tiekimas, kas turėtų 
padidinti jų efektyvumą.

Paprasti rusai sankcijų poveikį jau junta arba dar pajus. 
Svarbu pažymėti ir tai, kad dauguma jų greičiausiai nėra 
fanatikai, kurie priimtų naują finansinį status quo kaip 
privalomybę, kurią reikia iškęsti dėl kilnių tikslų „dena-
cifikuoti“ Ukrainą. Kremliaus į viešąją erdvę stumiama 
paramos invazijai simbolika – balta raidė Z – taip pat 
prigyja sunkiai ir kol kas telieka režimo dirbtinai bruka-
ma butaforija. Kai kurie protestuotojai Rusijos gatvėse 
netgi laikė plakatus su vienu žodžiu – začem („kodėl“).

Kita populiari mantra yra sakyti, kad rusai nenori val-
dančiojo režimo pokyčių. Greičiausiai mes negalime 
žinoti, ko jie nori ir nenori, ir šis nežinojimas yra fun-
damentalus autokratinio režimo veikimo principas: dik-
tatūrose gyvenantys žmonės falsifikuoja savo prioritetus 
dėl saugumo. Tai nereiškia, kad mes negalime bent šiek 
tiek apčiuopti rusų viešosios nuomonės. Kai kurie moks-
lininkai teigia, kad diktatoriams, tokiems kaip Putinas, 
irgi svarbu jausti visuomenės pulsą, todėl jie ir leidžia 
vykti visuomenės nuomonės apklausoms. Nepriklauso-
mo Jurijaus Levados centro duomenimis, dar prieš Ru-
sijos įsiveržimą į Ukrainą 60 proc. rusų buvo įsitikinę, 
jog dėl suirutės Rytų Ukrainoje iš esmės yra kalta JAV ir 
NATO užsienio politika.

Nors paklaidos rusų viešosios nuomonės apklausose 
gali būti didelės, jos šį tą vis tiek pasako. Tas pats Juri-
jaus Levados centras 2015 m. atliko kitą, labiau vertybi-
nę, apklausą, kas rusams yra svarbiausia. Demokratiją 
pažymėjo vos 7 proc. apklaustųjų. Žodžio, saviraiškos 

laisvę – tik 9 proc. Tačiau daugiau negu pusė kaip svar-
biausius dalykus pasirinko stabilią šalies politinę ir eko-
nominę padėtį, socialinę gerovę ir laiku mokamas algas 
bei pensijas. Jeigu sankcijos ir toliau kirs per šiuos gū-
džiai pragmatiškus interesus – revoliucinis slenkstis bus 
peržengtas. Gatvėse daugėjant protestuojančių žmonių, 
policijai darytųsi vis sunkiau visus suimti, nustatyti visų 
tapatybę.

Kovo 13 d., sekmadienį, Rusijoje jau buvo suimta 
beveik 15 tūkst. protestuotojų, praneša „OVD-Info“, 
nepriklausoma žmogaus teisių organizacija. Anot poli-
tikos tyrėjos Ericos Chenoweth, efektyvūs protestai yra 
ilgalaikiai protestai. Norint sisteminio pokyčio, juose 
reikia kantriai rodytis diena iš dienos, taip pat – rinktis 
įvairias taktikas, pradėti streikus ir panašias iniciatyvas. 
Galiausiai, prie protestuotojų turi prisijungti ir didesnę 
įtaką turintys žmonės, politinio elito nariai. Mokslininkė 
taip pat mato individualias pastangas kalbėtis su Rusijo-
je gyvenančiais draugais ir pažįstamais kaip efektyviau-
sią būdą bent šiek tiek pralaužti informacijos blokadą ir 
valstybinę propagandą.

Garis Kasparovas, kalbėdamas Samo Harriso tinkla-
laidėje, teigė, kad revoliucijos Rusijoje galime tikėtis po 
kelių mėnesių. Gali būti ir taip, kad ji visai neįvyks. O jei 
ir įvyks, išorės stebėtojams ji bus netikėta, o vėliau – po 
truputį ims rodytis kaip buvusi neišvengiama.

– MariJa Verner –

Pastaba: tekstas rašytas kovo 13 d., nuo šios datos kai 
kurie įvykiai galėjo ir pasikeisti.
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Vertybinė vidaus politika
Vienas sutiktas rokiškėnas juokavo, kad Rokiškis turi 

tris garbės piliečius – Vaivą Mainelytę, Algirdą Mykolą 
Brazauską ir italą, kuris buvo pakviestas į Rokiškį iš-
mokyti gyventojus gaminti mocarelą. „Rokiškio sūris“ 
šį gaminį gana dideliais kiekiais eksportuodavo į Kini-
ją. Iš Vilniaus į Rokiškį dažniausiai tenka važiuoti keliu 
Vilnius–Utena, kuris per visą Lietuvos nepriklausomy-
bės laikotarpį taip ir nesulaukė deramo remonto, nors 
yra vienas prasčiausių kelių. Pastarosiomis savaitėmis 
vairuotojams buvo rekomenduojama vykti į Uteną per 
Ukmergę, nes lietaus išplautos kelio duobės gadina auto-
mobilius. Ir šis tekstas, prasidedantis kelione į Rokiškį, 
turėjo būti skirtas mėginimams atrasti vertybinę vidaus 
politiką, kol viešoji erdvė, rodos, pripildyta tekstų ir 
komentarų apie tarptautinius santykius, Lietuvoje dar 
žinomus vertybinės užsienio politikos vardu. Tekstas tu-
rėjo užduoti klausimą, kodėl per pastaruosius 30 metų 
nesugebame susiremontuoti kelio. Kur keliaus rokiškė-
nų pagaminta mocarela? Ar Užsienio reikalų ministerija 
konsultavo tokias įmones kaip „Rokiškio sūris“, ar padė-
jo ieškoti naujų rinkų, ar tiesiog sostinėje buvo priimami 
sprendimai, o Rokiškio gyventojai buvo palikti kapstytis 
patys? Kai Druskininkuose buvo įšaldytos sanatorijos 
„Belorus“ sąskaitos dėl įvestų sankcijų agresorei ir šios 
sanatorijos darbuotojai per Kalėdas, kai norisi ne tik sa-
ve išlaikyti, bet ir nudžiuginti artimuosius dovanomis, 
negavo darbo užmokesčio, valdančiųjų arogantiška lai-
kysena kėlė nerimą, kad užsienio politikos veiksmų pa-
sekmės vidaus politikai liks neįvertintos.

Ar valstybė dabar rūpinasi žmonėmis, kurie neteks 
darbo „Lietuvos geležinkeliuose“ dėl nutrūkusio trąšų 
tranzito? Ar žinoma, kiek potencialiai žmonių Lietuvoje 
dėl pakitusių prekybinių santykių su Kinija gali netekti 
darbo? Kaip baigsis „Achemos“ darbuotojų streikas, kurį 
teko stabdyti dėl šalyje įvestos nepaprastosios padėties? 

Visų šių klausimų aktualumas išlieka, tačiau berašant 
tekstą įvyko tai, kuo visi taip nenorėjome tikėti ir į ką 
neįmanoma nereaguoti, – Rusija įsiveržė į Ukrainą. Deja, 
anksčiau nedarbo ir prastų kelių problemos galėjo simbo-
lizuoti opias vidaus problemas, tačiau jų mastas per die-
ną išaugo nežmoniškai, o pagrindinis klausimas – kiek 
pašliję ar nutrūkę valstybių santykiai kainuoja šių vals-
tybių gyventojams – šiandien, kai dalis politologų prog-
nozuoja naująją geležinę uždangą, kaip niekad prašosi 
rimto pokalbio.

Neseniai užsienio reikalų ministras Gabrielius Lands-
bergis, bendraudamas su Socialdemokratų frakcijos na-
riais, ironiškai komentavo, kad šiandien apie užsienio 
politiką nuomonę turi visi, tarsi pripažindamas, kad, jo 
akimis, tai ne visų piliečių, o valdančiojo elito reikalas. 
Jautresnei kairei ausiai tokį teiginį sunku girdėti ir tuo-
met, kai žinai, kad tavo gimtajame miestelyje žmonės 
galbūt neteks darbo, o šiandien, karo atveju, kai kalbame 
apie žmonių gyvybes, turbūt niekam nekyla klausimas 
dėl to, kaip arti ramų, kasdienį gyvenimą gyvenančio 
žmogaus yra valstybės vykdoma užsienio politika. Ypač 
jei ji vykdoma artilerijos pavidalu. 

Witoldas Gombrowiczius dienoraščiuose atvirai bjau-
rėjosi bet kokiu entuziazmu priešpriešindamas jam savo 
dėdės išmintį, jog kad ir kas deklaruojama ir švenčiama, 
„gyvenimas yra gyvenimas“. Todėl įtarumo persmelk-
tam protui visai šiai vienybės euforijai apėmus pasaulį, 
kai žmonės šimtais tūkstančių plūsta į gatves palaikyti 
Ukrainos, smaigsto Ukrainos vėliavėles kur tik įmano-
ma, žavisi besiginančiais Ukrainos žmonėmis ir drąsiu 
prezidentu, džiaugiasi dėl Europos vieningos politikos, 
vadinamųjų neutralių šalių įsitraukimo į sankcijas Rusi-
jai, kultūrinių ryšių nutraukimo, kyla nerimas, kad fone 
bręsta nutylėti, sunkūs pavojai.

Vienas iš jų – santykis su rusų diaspora Lietuvoje. Tiesą 
sakant, kažin ar sugyvenimo problemas buvome išspren-
dę ir iki šio karo, bet, regis, po Rusijos invazijos į Ukrainą 
tikimybė, kad rusai Lietuvoje kitą rytą pabudo ruskiais, 
yra labai didelė. Norisi tikėti, jog feisbuke plintantys vil-
niečių salono įrašai, kad Putino režimo nereikėtų tapatinti 

su Rusijos žmonėmis, kad ne visi rusai palaiko Putiną, 
pasiekia šalies gyventojus už sostinės ribų. Stebint, ko-
kia pasipriešinimo reakcija kilo, kai Vilniaus kino centro 
„Skalvija“ administracija paskelbė pašalinsianti iš reper-
tuaro ukrainiečių režisierės Kiros Muratovos filmą rusų 
kalba, atrodo, kad mums nėra ko bijoti. Filmas buvo grą-
žintas į repertuarą, administracija pripažino padariusi klai-
dą. Visgi, naršant žiniasklaidą ir stebint situaciją įvairiose 
darbo vietose, tenka pripažinti, kad vaizdas yra liūdnas. 
Vienos įdarbinimo agentūros vadovas Mečislovas Bušas 
portalui „Delfi“ teigė: „Mūsų įmonė griežtai atšaukia pla-
nuotą bendradarbiavimą su Rusija. Ir mes patys, ir mūsų 
klientai nenorime suteikti darbo Rusijos piliečiams, jie 
čia nereikalingi.“ Tiesa, agentūros vadovas pabrėžia, kad 
tai negalioja šalyje gyvenantiems rusams, tačiau ši frazė 
labai panašaus pobūdžio kaip ta, kurią dabar sakydami 
kaifuoja visi. Tik kaip buvo taikliai pasakyta Lietuvoje 
gyvenančio ruso – niekada nepamirškime šioje frazėje 
labai svarbaus žodžio: ne „rusų laive, eik...“, o „rusų ka-
rini laive, eik...“ Tad gyvenant tokiame garsiniame fone 
galima tik labai labai naiviai viltis, kad ir Rusijos opozici-
onieriams, nors ir ne itin noriai išduodame vizas, ir mūsų 
šalyje gyvenantiems Rusijos piliečiams ar rusakalbiams 
Lietuvos piliečiams Lietuvoje vietos gyventi visavertį gy-
venimą nesumažės. Būtų šaunu, jei rusiška frazė įkvėptų 
mokinius mokytis rusų kalbos ir suvokimas, kad gyvename 
bendroje valstybėje su šios šalies piliečiais, kad mūsų geo-
politinė padėtis tokia, jog mokantiems šią kalbą lengviau 
orientuotis ir bendrauti, būtų skatinamoji pozicija mo-
kyklose. Ko gero, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ne 
vienas į mokyklą einantis vaikas rinkosi mokytis vokiečių 
kalbą, savo pasirinkimą motyvuodamas tuo, kad rusiškai 
šneka ruskis – priešas, okupantas.

Artimoje aplinkoje teko susidurti su atveju, kai namų 
tvarkytojos paslaugų buvo atsisakyta, nes ši neva yra 
„proputiniška“. Ir čia vėl liūdna realybė, „gyvenimas yra 
gyvenimas“, kaip sakė Gombrowicziaus dėdė, ir tenka 
pripažinti, kad daugybė Rusijos piliečių šiandien, tikėti-
na, tikrai palaiko Putiną. Na, o jei tokia namų tvarkytoja 
ir nepalaikė jo, galima manyti, kad susidūrusi su atlei-
dimu ims palaikyti. Ar nėra taip, kad didesnis pasiprie-
šinimas Putinui tokioje situacijoje yra naudininko, o ne 
galininko linksnis prie veiksmažodžio „atleisti“? 

Teigdami, kad šiandien vyksta karas ir turime kaip 
piliečiai stoti arba į vieną, arba į kitą pusę, kartais ga-
lime nenoromis padauginti priešo šalininkų skaičių. Ir 
jokiu būdu negalima teigti, kad sankcijos Rusijai yra 
žalinga politika, ar sakyti, kad verta nutylėti savo po-
ziciją kalbant su proputinišku kaimynu, tačiau nerimas 
dėl tolesnės Rusijos padėties pasaulyje kažkodėl atrodo 
adekvatesnis nei viltis, kad Rusijos piliečiai, patirdami 
ekonominį spaudimą ir žeminimą, sukils ar kad daugu-
ma jų ims nekęsti diktatoriaus. Smagu matyti Rusijos 
oligarchą, kliedintį apie privačią nuosavybę kaip verty-
bę, kai areštuojama jo vila, tačiau ar tikrai galime tikėtis 
tų, iš kurių ir taip nėra ką atimti, sukilimo? Solidarumo 
su Ukraina akcijoje rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės 
laikomas plakatas, raginantis Rusijos moteris sukilti ir 
stabdyti karą, nes jų rankos suteptos ukrainiečių krauju, 
panašesnis į šantažą nei į solidarumą. Kokią turime teisę 
kaltinti Rusijos moteris? Ko gero, prieš reikalaujant su-
kilimo Rusijoje reikėtų pagalvoti, kiek laiko Lietuvos vi-
suomenė gyveno priespaudoje ir kaip būtume reagavę į 
kaltinimus mūsų moterims, jog leidžia vykti represijoms, 
neina į gatves ir nesukyla? Jei tavo „išėjimo į gatves“ pa-
tirtis yra valstybinės šventės, kai gali apsigaubti vėliava 
ir nusifotografuoti, jei niekada „eidamas į gatves“ niekuo 
nerizikuoji, net savo darbu, neturi ko prarasti, galbūt ir 
atrodo, kad masėms išeiti į gatves protestuoti yra lengva. 
Tačiau prisiminkime, kad Rusijoje išeiti į gatves reiškia 
rizikuoti ne tik savo darbu, gyvenimu, bet ir visos savo 
šeimos likimu, o mintis, kad išėjus milijonams Rusijos 
jėgos struktūros neturės, kur talpinti žmonių, tiesiog pra-
silenkia su realybe – Rusija tikrai yra nemaža šalis. Kai 
ieškojome vietų, kur įkalinti užsieniečius, kuriuos vadi-

name neegzistuojančiu neteisėtų migrantų terminu, mes 
prisiminėme apleistą pataisos įstaigą Kybartuose, o kiek 
tokių sulaikytiesiems greitai pritaikomų patalpų yra Ru-
sijoje, tikrai neužteks rankų ir kojų pirštų suskaičiuoti.

Ir pagaliau: jei ir pasikartotų toks scenarijus kaip Ru-
munijoje, kur diktatorius Nicolae Ceaușescu buvo nu-
verstas pačių vidinių struktūrų, kokia tikimybė, kad prie 
nustekentos, izoliuotos Rusijos vairo stos demokratinio 
pasaulio šaukliai? Paranojiška vaizduotė leidžia įsivaiz-
duoti net ir mirties bausmės grąžinimo scenarijų Rusi-
joje. Pastarųjų dienų įvykiai tikrai rodo, kad šios mūsų 
kaimynės ribos sunkiai nuspėjamos.

Tačiau, kiek stabdant apokaliptinės vaizduotės prog-
nozes, norisi grįžti į Lietuvos kontekstą ir vėl pacituoti 
iškalbingąjį įdarbinimo agentūros vadovą M. Bušą. Kal-
bėdamas apie padėtį darbo rinkoje ir galimybes padėti 
ukrainiečių pabėgėliams, jis teigė: „Pasiteiravome savo 
klientų, ar būtų galimybė rasti papildomų darbo vietų 
moterims, kurios bėga nuo karo. Taigi „Rivona“, Mari-
jampolėje esančios įmonės „Iceco“, „Juodeliai“, taip pat 
„Biovela“ parodė iniciatyvą įdarbinti ukrainietes. Dau-
giausia tai būtų nekvalifikuoti darbo pasiūlymai – juk 
svarbu, kad žmonėms būtų už ką gyventi.“ 2021 metų 
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, daugiau nei 
pusė nelegalaus darbo Lietuvoje dirba užsienio šalių 
piliečiai. Statybų sektoriuje tokių žmonių ypač daug, o 
jame – didžiausias nelaimių darbe skaičius šalyje. Baisu, 
tačiau daugybė lietuviško kapitalo įmonių, labai tikėtina, 
vadovausis M. Bušo pozicija, jog „svarbu, kad žmonėms 
būtų už ką gyventi“, kas galbūt ilgam stabdys bet kokią 
pažangą darbo santykių srityje. 

Norisi tikėti, kad Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos pastangos lengvinti ukrainiečių įsidarbinimą, ska-
tinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų integraciją duos 
vaisių, tačiau bet kuris žmogus, kuris neskirto kitų pagal 
tautybę, visoje šitoje suirutėje turėjo pasijusti prislėgtas 
valstybės veidmainystės. Šiuo metu Lietuvoje yra virš 
11 000 nuo karo bėgančių ukrainiečių, o kol šis tekstas 
bus išspausdintas, tikėtina, skaičius dar išaugs. Ką tik 
negalėjome priimti 2 000 žmonių – mums trūko patal-
pų, pinigų, valstybinių institucijų darbuotojų. Kvietėmės 
kalėjimo prižiūrėtojus, kad saugotų „neteisėtus migran-
tus“, būdami kurti jų kančioms, jų karams, jų patiriamai 
seksualinei prievartai, apgyvendinome žmones pataisos 
įstaigose. Šiandien teisinė bazė norint keičiama per die-
ną, statomi nauji, modernūs užsieniečių registracijos 
centrai, žmonės užsieniečiams siūlo savo butus, o vidaus 
reikalų ministrė, ką tik užsieniečius, bėgančius nuo karo, 
vadinusi hibridine ataka, šiandien kitiems užsieniečiams 
teigia: „Priimsime jūsų tiek, kiek reikės.“ Tiesiog plika 
akimi matoma, kad ne resursų trūkumas ar teisinės bazės 
spragos, o grynas, koktus rasizmas, trumparegiškumas 
mums neleidžia priimti atvykstančių žmonių į savo vi-
suomenę. Labai gaila, kad krentančias bombas girdime 
tik kelių šimtų kilometrų spinduliu.

Kvalifikuotų darbuotojų integracijos strategija niekaip 
nenumalšina nerimo, kad žmones, atvykusius iš kitų 
valstybių, paversime mus aptarnaujančiu personalu. O 
tai iš esmės yra pražūtinga politika, kuri, tikėtina, lems 
daugybės Lietuvos piliečių požiūrį į užsienietį kaip į 
aptarnaujantį, kaip į prastesnį. Kaip jausis darbuotojas 
iš Afganistano, Ukrainos, Sirijos, Rusijos ir Lietuvos, 
turėtų būti prioritetinis vidaus politikos klausimas. Kur 
mokysis šių šalių piliečių vaikai – kokias formuosime 
klases mokyklose, kai nebepakaks dėstymo lietuvių kal-
ba? Atrodo, kad naujojo pasaulio pradžia, apie kurią šne-
kama karo akivaizdoje, reiškia ir homogeniškos Lietuvos 
pabaigą. Ar mes tikrai pakankamai ruošiamės ir bręsta-
me taip, kad netrukdytume su savo karais, baimėmis ir 
įsitikinimais vaikams iš Afganistano, Ukrainos, Rusijos, 
Irako ar Libano ir Lietuvos ramiai žaisti viename kieme, 
lankyti tą pačią mokyklą?

– eMiliJa ŠVobaiTė –

„Šiaurės Atėnai“ – dėl ko verta tikrinti pašto dėžutę!
Nuo šių metų „Šiaurės Atėnai“ kainuoja 1,80 Eur, tad prenumeruoti – pigiau! 
lietuvos prenumeratoriai mūsų leidinį gali užsiprenumeruoti bet kuriame pašte arba internetinėje svetainėje www.prenumeruok.lt. 
Mūsų indeksas 0109. 
Metų prenumerata į užsienį kainuoja 70 eur. elektroninio varianto (docx, mobi, pdf) prenumerata – 25 eurai. 
užsienio arba elektroninio varianto prenumeratoriai pinigus gali pervesti į sąskaitą banke „swedbank“ lT36 7300 0100 0000 7071 arba per 

„PayPal“ (mokėjimo paskirtis – prenumerata) ir redakcijos el. p. satenai@gmail.com pranešti, nuo kada ir kokiu adresu siųsti laikraštį. elektroninį 
laikraščio variantą išsiunčiame anksčiau, negu spausdintinis pasirodo platinimo vietose.

„Šiaurės at ėnus“ jau ketvirtadienio pavakare ga lima ras ti Vilniaus knygynuose „akademinė knyga“, „eureka!“, „keistoteka“ ir „Mint Vinetu“.
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Išsilavinusios senovės graikės
Mokyklą baigiau daugiau nei prieš dešimt metų, tačiau 

vis dar prisimenu technologijų arba darbų pamokas, kurių 
metu užsiimdavome skirtinga veikla: mergaitės mokydavo-
si gaminti valgyti, siūti, megzti, o berniukai? Tiksliai ne-
žinau, pačiai neteko tose pamokose dalyvauti, nes turėjau 
mokytis moteriai pritinkančių darbų, bet, kiek teko girdėti, 
berniukai ne vien tik vinį į sieną mokydavosi įkalti. Gal ir 
keista, bet maistą gaminti išmokau ne šiose pamokose, ap-
maudu dėl to, kad niekas neišmokė naudotis gręžtuvu, gal 
šiandien būtų lengviau namuose paveikslus kabinti. 

Tokios technologijų pamokos šiek tiek primena senovės 
graikus, kurių vaikai, sulaukę septynerių, būdavo atskiria-
mi pagal lytį: mergaitės mokydavosi vienų, o berniukai kitų 
dalykų. Tačiau ne viskas vien juoda ar balta: nors senovės 
Graikijoje švietimas buvo berniukų iš pasiturinčių šeimų, 
galėjusių pasisamdyti mokytoją, privilegija, mergaitės taip 
pat turėjo galimybę mokytis rašto to meto visuomenėje. 

Senovės Graikijoje išsilavinusios moterys dažnai būda-
vo užsienietės arba heteros (apie heteras galite pasiskaityti 
„Š. A.“, 2021.I.15), tačiau kai kurie antikos autoriai kalbėjo 
apie tai, kad moteriai buvo pravartu išmokti rašto paslap-
čių. Vienas tokių buvo istorikas ir filosofas Ksenofontas 
(430–350 m. pr. Kr.), kuris veikale „Ūkvedys“ kalba, kad 
raštas mergaitėms gali praversti tvarkant namų ūkį: Ischo-
macho žmona, būdama keturiolikos metų, galėjo pati suda-
ryti pirkinių sąrašą. Filosofas Teofrastas (IV a. pr. Kr.) taip 
pat patarinėjo mergaites mokyti rašto, kad šios galėtų geriau 
rūpintis namų ūkiu. Aišku, ne visi su tuo sutiko: Menandras, 
komedijų autorius ir Teofrasto mokinys, teigia, kad mokyti 
moterį – tas pats, kas gyvatei duoti daugiau nuodų. Šiandien 
istorikai sutinka su tuo, kad mergaičių raštingumas dažnai 
priklausė nuo šeimos socialinės kilmės ir finansų. 

Raštingos moterys buvo lyginamos su mūzomis, menų ir 
literatūros globėjomis: tiek mūzos, tiek išsilavinusios mote-
rys ikonografiniuose šaltiniuose vaizduotos rankose laikan-
čios papiruso ritinėlį ar vaško lentelę. Kaip pavyzdį galime 
paminėti Afroditės šventykloje Argo mieste stovėjusią ste-
lą, kurioje buvo pavaizduota poetė Telesila (VI a. pr. Kr.), 

o prie jos kojų – papiruso ritinėlis su citata, simbolizuojan-
tis moters amatą. Nedaug moterų poečių kūrybos išliko iki 
šių dienų, o ir ta, kuri išliko, buvo ignoruojama moderniojo 
laikotarpio kritikų. Reikėtų paminėti, kad ikonografiniuo-
se šaltiniuose kartais sunku atskirti deivę nuo mirtingosios 
moters. Pavyzdžiui, antikinėje vazoje, kaip manyta, pa-
vaizduotos skaitančios, rašančios ar muzikos instrumentus 
laikančios mūzos, tačiau tarp jų taip pat identifikuotos ir 
mirtingosios poetės Sapfo, Mirtidė ir Korina. Kiekviena iš 
šių poečių kartais vadinama dešimtąja mūza, o toks paly-
ginimas taip pat aptinkamas jaunų merginų antkapių epi-
tafijose. Reikia taip pat nepamiršti, kad tokiuose tekstuose 
randame idealios senovės graikų moters paveikslą, kuris ne 
visada atitinka realybę. 

Papiruso ritinėlis, su kuriuo vaizduojamos mūzos ar mir-
tingosios moterys, yra suprantamas kaip edukacijos, švie-
timo simbolis. Tai tam tikra išsilavinusio žmogaus – vyro 
ar moters – klišė. Papiruso ritinėlis gali taip pat reikšti tam 

tikrą amatą ar profesiją. Kaip pavyzdį galime paminėti mo-
terį gydytoją vardu Mūza iš Bizantijos – antkapio steloje 
ji pavaizduota stovinti ir rankoje laikanti papiruso ritinėlį. 
Žinodami, kad gydytojo amatas buvo perduodamas iš kar-
tos į kartą, galime numanyti, kad Mūza kilusi iš gydytojų 
šeimos, o moters vardas pats kalba apie ryšį su mūzomis. 
Pavaizduota su papiruso ritinėliu, ši moteris puikiai išmanė 
medicinos meną ir jos praktiką. Moterys gydytojos daž-
niausiai rūpindavosi gimdyvių ir kūdikių sveikata, tačiau 
jos taip pat buvo medicinos traktatų autorės, ypač vaistų 
gaminimo temomis: viena tokių autorių buvo moteris vardu 
Antiochė (I a.). Žymusis gydytojas Galenas (II a. pr. Kr.) 
savo darbuose cituoja moterį Asklepidę iš Bitinijos, kuri 
buvo artrito ir edemos specialistė. O vėlyvosios antikos 
autoriai net keletą veikalų priskiria moterims, pavyzdžiui, 
Kleopatrai ir Metrodorai, kurios buvusios ginekologinių 
traktatų autorės V a.

Dar viena iš veiklos sričių, kuria užsiiminėjo moterys, – 
istorija. Galime paminėti moterį vardu Aristodama iš Smir-
nos (III a.), kuri kūrė poemas apie Aitolijos istoriją kronikos 
ir mitologinio pasakojimo forma. Aristodamai buvo suteik-
tos Tesalijos miesto Lamijos pilietės teisės, o tai buvo ne-
paprasta privilegija moteriai, įgyta dėl jos kompetencijų. 
Dar viena žinoma moteris istorikė buvo Nikobulė, istorinio 
veikalo, skirto Aleksandro Didžiojo kasdieniam gyvenimui 
ir mirčiai analizuoti, autorė. Šis kaip ir nemaža dalis hele-
nistinio laikotarpio veikalų neišliko iki mūsų dienų. 

Senovės Graikijoje būta moterų istorikių, poečių, gydy-
tojų, tačiau jos vis dėlto buvo mažuma. Na, o kalbant apie 
mažumas, norėtųsi paminėti prieš kelias savaites sociali-
niuose tinkluose matytą nuotrauką, kurioje matyti Lietuvos 
mokslų akademijos prezidiumo nariai – visi vyrai. Moterų 
informacijos centras šmaikščiai, bet labai taikliai pakomen-
tavo: „Padėkime Lietuvos mokslų akademijai rasti moterų 
mokslininkių“, o tai juk neturėtų būti sunki užduotis, ar ne? 

– VilMa losyTė –

kilikas, 460–450 pr. kr. kairėje pavaizduota mergina neša 
vaško lenteles ir stilius, jos abi galbūt eina į rašto pamokas. 
iš: www.metmuseum.org

dažniau sutampa su siekiu šį reiškinį delegitimuoti.) Čia 
svarbu pabrėžti, jog instinktas – ne nuosprendis; žvelgiant 
iš individo raidos perspektyvos jis pasižymi tam tikru pa-
slankumu ir elastiškumu, bet apie tai vėliau.

„Prieš šią esamybę sukilti ir ovyje tapti sargais 
gyvųjų ir mirusių...“6

Grįždamas prie klausimo, iš kur kyla toks didelis moksli-
nis susidomėjimas konspiracijos teorijomis, kodėl taip ne-
kantriai jas siekiama pasmerkti viešumoje, manau, kad šio 
neigiamo nusistatymo perviršio nepaaiškina tik pragma-
tinis (reali arba potenciali žala visuomenei) pagrindimas. 
Prie pastarojo derėtų pridurti kelis papildomus aspektus, 
kuriuos sieja bendras nusistatymas prieš valdymą: pirma, 
konspiracistinis mąstymas, kurio natural habitat yra karinė 
arba karo grėsmės būsena, taikos sąlygomis praranda savo 
įprastą panaudojimo būdą, todėl instinktas išsikrauna vi-
suomenės viduje (išorinio priešo pakeitimas vidiniu), antra, 
ir tai yra pirmojo punkto tęsinys, nepasitikėjimas, įtarumas, 
prasmėkūra pradeda veikti tiesiogiai prieš valdžią, prieš jos 
bandymus save legitimuoti autoritetingai primetant vieną, 
totalizuojantį, mokslu grįstą žinojimą. Šią konfrontaciją ga-
lima suvokti kaip pilietinį karą idėjiniu lygmeniu dėl teisės 
simbolizuoti, aiškinti socialinį gyvenimą. Būtent dėl šios 
priežasties esamos valdžios sergėtojai – įkūnijantys siste-
mos baimę ir nerimą – puola smerkti konspiracijos teorijas 
lyg siundomi šunys, siekiantys įsiteikti šeimininkui. Tai 
sentimentas, kylantis iš baimės, tačiau turintis stiprų val-
džios užnugarį – savotiškas įžūlus bailumas.

Nepasitikėjimas, įtarumas, prasmėkūra, jautrumas grės-
mei... – savybės, dėl kurių instinktas šiais laikais itin de-
monizuojamas, tačiau kartu savybės, dėl kurių jis gali tapti 
vertinamas. Manau, kad, susiklosčius tinkamoms aplinky-
bėms, iš jo išauga tam tikras intelektualo tipas, prilaikan-
tis visoms visuomenėms būdingą inercinę slinktį į bandos 
mąstymą, buką racionalizmą, tai atskira grėsmei itin jautri 
mąstytojų rūšis, įtari visoms galios, priespaudos formoms, – 
savotiškas „saugiklis“, natūrali kritinio mąstymo kalvė. Vi-
sokios kritinės teorijos7, galios analizės (galbūt ir įtarumo 
hermeneutika?..) yra giliai įsišaknijusios šiame potrauky-
je, stumiančiame nepasitikėti, įtarti, interpretuoti grėsmę, 
teorizuoti. Tai tam tikra filosofo-sargybinio laikysena, iš-
auganti iš daugeliui bendro instinkto, vienas jo savybes slo-
pinant, kitas išryškinant, instinktą formuojant, kultivuojant, 
apdirbant, atsisakant tam tikrų, nuo šio instinkto neatsie-

jamų ydų, kitaip tariant – jį sublimuojant. (Žinoma, tokie 
išvedžiojimai gali pasirodyti pritempti ir užgauti kolegų 
filosofų orumą, nes jie dažniausiai manosi – netgi jeigu to 
nedeklaruoja – pakilę virš paprastos, „gyvuliškos“ būties, 
pasinėrę į „gryną“, keistu būdu nuo kūno atsiribojusį mąs-
tymą; tokios metafizinės iliuzijos filosofui tiek pat natūra-
lios, įgimtos, kiek lakštingalai polinkis čiulbėti, tačiau tai 
nereiškia, kad jomis reikia visada vadovautis.) 

Konspiracistinis mąstymas pasižymi įgimtu automatiz-
mu (tik itin išlikimui padėjusios psichologinės ir biologinės 
„priemonės“ tampa įgimtais automatizmais) grėsmės ženklus 
interpretuoti kaip nurodančius į kenkti siekiančią grupę, ki-
taip tariant, antropomorfizuoti, suasmeninti grėsmę arba ža-
lą, ją suprasti kaip neatsiejamą nuo individo ar grupės tikslų 
ir ketinimų. Tokiam mąstymui priešinasi mokslinė-filosofinė 
pasaulėžiūra, kuri pirmenybę teikia kompleksiniam pavojaus 
aiškinimui, kildinančiam jį iš sudėtingų, nuo asmens nepri-
klausančių priežasčių (pvz., žemės drebėjimas – Dievo baus-
mė ar su Dievu nieko bendro neturinti įvairių seisminių jėgų 
išdava?). Galima įsivaizduoti, kad žmogus, kurio konspira-
cistinis instinktas labai stiprus, patekęs į mokslinio lavinimo 
terpę, pamažu išmoksta suspenduoti savo įgimtą nuostatą 
anapus grėsmės įžvelgti asmenų ketinimus. Suspenduoti, bet 
jokiu būdu ne panaikinti – todėl vėlesnis mokslinis gebėji-
mas žvelgti suspendavus natūralius polinkius išlieka greta 
ankstesnio gebėjimo: tas pats žmogus gali tikėti konspiraci-
jos teorijomis ir kartu būti „išsilavinusiu“ mokslo žmogumi. 
Iš čia kyla rizika svyruoti tarp dviejų polių: neapdoroto kons-
piracistinio mąstymo ir iš jo kilusios, panašiomis savybėmis 
pasižyminčios, sublimuotos jo dalies. 

Mums artimas ir ryškus šio instinkto sublimaciją atlikusio 
mąstytojo pavyzdys – Giorgio Agambenas – filosofas, staiga 
visame pasaulyje sulaukęs milžiniško pripažinimo dėl savo 
teorijos apie Vakarams būdingą „piktnaudžiavimą“ išimties 
būkle, tačiau taip pat staigiai jį praradęs dėl savo pasisaky-
mų pradėjus plisti COVID-19 virusui („virusas tik išmonė, 
sąmoningai naudojama kaip valdžios įrankis“, – pozicija, 
kurios filosofas vėliau dalinai atsisakė). Mūsų požiūriu šis 
Agambeno riktas negali nepasirodyti kaip nuopuolis į „že-
mesnę“ plotmę – filosofas, iki tol „vairavęs“ savo vyraujantį 
instinktą, staiga iš rankų paleido vadeles, neteko kontrolės ir 
pasidavė instinkto vilionėms interpretuojant grėsmingus įvy-
kius visų pirma matyti pakenkti siekiančios grupės sąmokslą 
(taip pat elgėsi Agambeną inspiravęs, dar vienas „sublimuo-
to konspiracisto“ atvejis, Michelis Foucault, kuris pradėjus 
plisti AIDS tai vadino „išmanyta liga“; ironiška, kartu ir 
liūdna, kad nuo jos ir numirė, t. y. konspiracijos teorija apie 
ligą nepasiteisino). Turbūt dar artimesnis mums pavyzdys 

– Nida Vasiliauskaitė, kurios atveju akivaizdus svyravimas 
tarp šio instinkto „aukštumų“ ir „dugno“. Todėl minėtą ins-
tinktą galima laikyti ne tik pasiteisinusia strategija išlikti, bet 
taip pat atsakingu už itin įdomias ir visuomenėms naudingas 
antitotalitarines mąstymo ir teorijų kūrimo kryptis. 

Šiais ne visai grakščiais ir neišsamiais svarstymais noriu 
pasakyti, kad už konspiracijos teorijų slypi sudėtingi ir ver-
tingi dalykai, ant kurių užklijuoti vienintelį „ne“ (o tik tokie 
bandymai ryškiausi viešojoje erdvėje) – nuodėmė. Intelek-
tualine užduotimi turi tapti siekis ne konspiracizmą paneig-
ti, bet surasti kriterijus, kurie šio mąstymo atžvilgiu nebūtų 
smurtiški, kurie išryškintų jo trūkumus be siekio pasmerkti. 
O minėtas instinktas akivaizdžiai pasižymi tam tikrais trū-
kumais; nuo per daug skuboto sudėtingų procesų aiškinimo 
individų, grupių intencijomis iki apokaliptinėmis spalvomis 
perspausto jautrumo grėsmei, disciplinos interpretuojant 
trūkumo, kur kiekvienas menkniekis suprantamas kaip pra-
našingas „totalitarizmo“, „nepaprastos padėties“, žodžiu, 
visokio dangaus griuvimo ženklas. O ir perdėtas nepasiti-
kėjimas viskuo ir įtarumas ne ką geresni už „sterilų“, aklai 
oficialia dogma pasitikintį naivumą. 

Galiausiai...
Konspiracijos teorijos nėra „x“ dalyko stoka, nėra šaluti-

nių reiškinių vedinys, ne patologija, ne proto trūkumas; jos 
turi savita logika grįstą sritį, iš kurios išauga ir pagal kurią 
turi būti suprantamos ir vertinamos. Pandemija akivaizdžiai 
parodė, kad moralizavimas ir paprotinimas nėra tinkama 
strategija vesti dialogą su žmonėmis, kuriančiais konspira-
cijos teorijas ir jomis tikinčiais. Todėl būtų geriau ir daugiau 
naudos strategiją pakeisti ir, tarkime, sakyti: „Nenustokite 
teorizuoti, bet įveskite tam tikrus interpretavimo, grėsmės 
atpažinimo, prasmės kūrimo standartus – daugiau disci-
plinos interpretuojant, tolerancijos jautrumui, susilaikymo 
nuo skubotų teorinių sprendimų, šalto proto budrumo vietoj 
aklo nepasitikėjimo ir pan. – kitaip tariant, darykite, ką da-
rote, bet darykite tai geriau – išraskite instinktą sublimuo-
jančias priemones.“ Moralizavimą, kuris visada nukreiptas 
į dabartį ir praeitį, derėtų pakeisti žvilgsniu į ateitį, taip su-
darant galimybę tapti, keistis neatsisakant savo pamatinių 
egzistencijos prielaidų – tobulėti. Neturiu iliuzijų, kad tokia 
prieiga ims ir išspręs visas problemas, bet esu įsitikinęs, 
kad tai geriau už dabar viešumoje vyraujančią strategiją. 

6 Hėrakleitas, Fragmentai, vertė Mantas adomėnas, 
Vilnius: aidai, 1995. 
7 Pavyzdžiui, anksčiau minėtame Heinso straipsnyje 
įtaigiai parodoma, kad tokie kritinės teorijos atstovai kaip 
Theodoras adorno ir Maxas Horkheimeris neišvengia 
dreifavimo į konspiracistinį mąstymą. 

Svarstymai apie konspiracijos teorijų kilmę
► atkelta iš p. 1
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Tas amžinas švino skonis
lietuviškai neseniai pasirodė latvių rašytojo Mario berZinio romanas „Švino skonis“. knygos vertėja laura laurušaitė  

kalbasi su autoriumi rusijai ką tik įsiveržus į ukrainą

– Norisi paklausti ne tik apie patį romaną, bet ir plačiau – 
apie tautybę, žmoniškumą ir moralę. „Švino skonis“ yra ir 
apie istorijos virsmus, kurių kulminacija buvo Holokaustas, 
ir apie paprastus žmones juose, apie draugystę, išdavystę, 
blogį, drąsą ir, aišku, apie meilę. Kuris aspektas jums, kaip 
autoriui, atrodo svarbiausias, artimiausias? 

– Tikriausiai draugystė tarp Mačio ir Kolios. Ir Rūdžio, 
aišku. Ir meilė… Ir veikėjų išgyvenimai, nuotykiai… Man 
labai sunku išskirti kurį nors aspektą, nes tik jie visi drauge 
kuria pasakojimą, kurį norėjau perteikti. Viskas artima ir 
svarbu.

– Kodėl būtent šis laikotarpis, kuris Baltijos šalių istori-
joje buvo toks sudėtingas, – 1939–1941 metai?

– Kai latvių rašytoja Gundega Repšė mane kalbino [daly-
vauti serijoje „Mes, Latvija. XX amžius“ – L. L.], ji klausė, 
ar sutikčiau imtis rašyti apie karo metus. Nors konkrečių 
datų neįvardijo, tikriausiai turėjo galvoje periodą nuo 1941 
iki 1945 metų. Sutikau, bet taip jau išėjo, kad šios sąlygos 
tiksliai neįvykdžiau. Beje, ir jos pačios romane „Bogenė“ 
vaizduojamas tas pats laikotarpis, apie kurį aš rašau. Lai-
mei, romanai visiškai nepanašūs, mes pasakojame abso-
liučiai skirtingas istorijas, skiriasi abiejų stilistika. Ir Ingos 
Abelės romane „Gausmas“, kuris vaizduoja pokarį, 1949 
metų deportacijas, yra daugybė karo epizodų. Šen bei ten 
visi slystelėjome už apibrėžtų laiko ribų. 

Bet kalbant, kodėl 1939–1941 metai, tai pirmiausia dėl 
to, kad norėjau parodyti, kaip žmonės priėmė artėjančią 
karo grėsmę, į Baltijos šalis įžengiančius rusus. Perteikti 
žmonių mintis, požiūrį, elgesį. Apie tai kalbėti man atrodė 
svarbu, o įvykių pasirodė tokia daugybė, kad toliau 1941 
metų pabaigos taip ir nepasistūmėjau. Bet gal ir gerai. Aš 
rašau intuityviai, be išankstinio plano, veikėjų poelgiai 
sukelia jų kitus poelgius, vieni įvykiai išprovokuoja kitus 
įvykius, kol staiga pajunti, kad jėgos išseko, o ir istorija jau 
papasakota.

– „Švino skonis“ – unikali knyga, nes nors knygos veiks-
mas vyksta tais siaubingais laikais, jūs negramzdinate skai-
tytojų tragizme, kaip paprastai atsitinka tokio pobūdžio 
kūriniuose. Latvių literatūroje jūsų vardas glaudžiai susijęs 
su komišku ir ironišku personažu Gūtenmorgenu, ir jus pa-
tį latviai neretai taip pavadina. Kaip jums sekasi suderinti 
šį žaismingą žvilgsnį į pasaulį ir tokias traumines, niūrias 
temas? Jūsų nuomone, „Švino skonyje“ daugiau tamsos ar 
šviesos?

– Tamsa ir šviesa romane mainosi taip pat, kaip ir mūsų 
visų gyvenimuose, gamtoje. Visgi nors finalas tragiškas, 
stengiausi labiau judėti į šviesą, ir labai norėtųsi tikėti, kad 
skaitytojai tai pajus. Žmogaus dvasia veržiasi į šviesą, kito, 
geresnio, kelio juk nėra. Todėl už 25 000 žvaigždučių [žy-
minčių nužudytus žydus – L. L.] knygos gale dar yra tokia 
anapusinė vizija, išreiškianti mano įsitikinimą, kad fizine 
mirtimi niekas nesibaigia, sielai suteikta galimybė judėti 
toliau, šviesos link. 

– Pagrindinis romano veikėjas Matis yra dažytojas. Ši 
profesija taip taikliai parinkta, suteikiant dažams, dažymui 
daug gilesnę prasmę. Antrojo pasaulinio karo metais pa-
saulis spėjo persidažyti ir raudonai, ir rudai, o daugelis 
stengėsi išbaltinti savo suterštą sąžinę kaip Matis ligoninės 
sienas. Kita vertus, balta spalva išspinduliuoja visą mato-
mą spalvų spektrą ir tuo pat metu yra taikos spalva. Kiek 
jums buvo reikšminga ši spalvų simbolika? 

– Hm… Spalvų simbolinės reikšmės yra instrumentas, 
kuris naudojamas ir gyvenime, ir mene nuo senų laikų ir bus 
naudojamas toliau. Man irgi spalvos svarbios ir žaidimas jų 
reikšmėmis atrodo labai galinga išraiškos priemonė.

– Vos pasirodęs romanas „Švino skonis“ Latvijoje tapo 
viena labiausiai aptarinėjamų knygų. Apie ką buvo disku-
tuojama? Ar nesulaukėte priekaištų, kad iškraipėte žydų 
patirtį vaizduodamas iš latvio žiūros taško? 

– Ne, jokių priekaištų iš žydų pusės nesu sulaukęs. Iš 
viso nebuvo jokios žydų bendruomenės reakcijos. Gal jie 
apskritai neskaito latviškų romanų, nežinau. Man rodos, 
didžioji dalis dabartinių Latvijos žydų yra rusakalbiai. Ir 
dar turiu įtarimą, kad žydai mano, jog kalbėti apie jų tautos 
likimą turi teisę tik jie patys, bet yra gerai išauklėti ir apie 
„Švino skonį“ nieko nesako. Toks mandagus santūrumas, 
už kurį esu jiems dėkingas. Ypač dėl to, kad toli gražu ne vi-
si žydai „Švino skonyje“ pavaizduoti teigiamai. Jei kokios 
kitos tautos atstovas parašytų ką nors apie latvių kančias 
tais laikais, kažin kaip mes reaguotume. Spėju, kad nenu-
tylėtume.

– Mane žavi, kad jūs nekartojate nacionalinių stereotipų, 
bet juos virtuoziškai demaskuojate: visų tautų atstovai gali 
būti ir herojai, ir išdavikai, nevykėliai, kenkėjai. Įskaitant 
latvius. Ar latviai nepyko dėl tokio vertinimo? 

– Porą kritiškų komentarų esu skaitęs, bet suprantu, kad 
ne visi pasirengę girdėti nemalonius dalykus apie savo tau-
tiečius. Tačiau tokia istorinė tiesa, ir mano požiūris toks, kad 
negalima negražių dalykų pašluoti po kilimėliu ir apsimesti 

angeliukais. Nes kol purvas neiškeliamas į dienos šviesą, 
neaptartas ir dėl jo neatgailaujama, tautos dvasia negali ap-
sivalyti ir prašviesėti. Vokiečiai ištisus metus atgailavo dėl 
savo nuodėmių ir vėl tapo galinga nacija tik šitaip apsivalę. 
Užtai rusai niekad nesistengė gailėtis dėl savo skriaudų ki-
tiems, todėl iki šiol yra apgailėtina tauta, kuri dėl visų savo 
nelaimių kaltina kitus. Tai akligatvis. Ir jų senas imperia-
listinis pasaulio supratimas pastato juos į padėtį be išeities. 
Blogai, kad nuo jų mentalinių deformacijų, pamišimo tenka 
kentėti kitoms tautoms. Labai tikiuosi, kad ateityje fašistinė 
Rusija sužlugs ir suskils į keletą normalaus dydžio valsty-
bių, ir visi jų imperialistiniai rudimentai išnyks. 

– Ką jums pačiam reiškia tautybė, latviškumas?
– Nelengva būti latviu, bet kam šiandien lengva. Juokau-

ju. Tikriausiai kai latviu esi gimęs ir išaugęs, tai jau taip 
įsilieję į kraują, kad atrodo vienintelis geriausias dalykas. 
Myliu Latviją ir latvius. Latviškumas man yra artimiausia 
ir suprantamiausia egzistencijos būsena. Manau, kad lygiai 
taip pat sėkmingai galėčiau įsijausti ir būti lietuvis, estas, 
uzbekas, japonas ar marokietis, jei tik būčiau gimęs ir už-
augęs atitinkamoje tautoje ir šalyje.

– Romane nemažai nuorodų į Bibliją. Ar esate tikintis? Iš 
kur jūsų humanizmas ir pacifizmas? 

– Esu tikintis, konfesiškai liuteronas, bet tai ne taip 
svarbu. Esu ultraekumeniškai nusiteikęs, pripažįstu ne tik 
krikščionybę, bet ir kitas didžiąsias religijas, kurios ska-
tina žmogų užjausti, atleisti, mylėti. Mano tėvai apie Dievą 
nekalbėdavo, ir pasikrikštijau tik būdamas 34 metų. Ilgą 
laiką mąstęs apie dvasinius dalykus priėjau prie išvados, 
kad taip, Dievas yra. Esu tvirtai įsitikinęs daugkartine 
sielos reinkarnacija, nes per vieną gyvenimą siela nega-
li pasiekti tokio lygmens, kad jai nebereikėtų įsikūnyti. 
Tačiau kiekvieną gyvenimą reikia stengtis nugyventi taip, 
lyg jis būtų vienintelis. 

Kalbant apie humanizmą... jei man ir būdingas kažkoks 
humanizmas, tai manau, jis man įdiegtas auklėjant. Tai 
būdinga mūsų kultūrai – žmogus sako, kad į Dievą netiki, 
bet vaikus auklėja pagal krikščioniškus principus. Bent jau 
tiek. Mano pacifistinis nusiteikimas susiformavo tarnaujant 
sovietinėje armijoje. Ne kartą mačiau, kaip žmonės miršta 
nuo ginklo, ir suvokiau, kaip tai beprasmiška. Tiesa, Rusi-
jos įsiveržimas į Ukrainą mano pacifizmą gerokai supurtė. 
Yra tokia sąvoka kaip „pateisinamas smurtas“, ir jei Latvija 
būtų puolama, aš visgi eičiau šaudyti okupantų.

– Esate užsiminęs, kad jus domina geopolitiniai procesai 
pasaulyje, romaną rašėte Rusijai puolant Donbasą. Ar ro-
mano paralelės su įtempta politine šiandienos situacija yra 
atsitiktinės? 

– Specialiai jokių paralelių su šiandienos politine situ-
acija neieškojau, ir to visai nebūtina daryti. Šios paralelės 
tiesiog savaime egzistuoja gyvenime, realybėje. 

– Jūsų kūrinyje pavaizduota ir mikro-, ir makropasaulio 
griūtis. Kas jums pačiam svarbiau – bendrieji procesai, jų 
suvokimas ar konkretaus individo likimas? 

– Nežinau. Man atrodo, viskas svarbu, viskas turi savo 
vietą ir prasmę. 

– Kiek žinau, romanas buvo pastatytas Latvijos nacio-
nalinio teatro scenoje. Ar jūsų netrikdo, kai kūrinys tarsi 
pradeda gyventi naują gyvenimą? Ar pastatymas buvo arti-
mas jūsų interpretacijai ir įsivaizdavimui?

– Mano atsakomybė baigiasi sulig ketvirtu knygos 
viršelio puslapiu. Toliau jau kitas menininkas ima mano 
darbą kaip šaltinį, kaip impulsą savo meno kūriniui. Man 
atrodo, režisierius labai ištikimai laikėsi originalo, visi dia-
logai kaip iš knygos. Jis sukūrė naują meno kūrinį, už kurį 
atsakingas jau teatras. Ką aš čia galiu prieštarauti. Man gali 
patikti, nepatikti, bet tai jau mano problema. Aš apskritai 
esu laimingas, kad mano darbas dabar teatro scenoje. Man 
viskas patinka, viskuo esu patenkintas. Pažįstu žmonių, ku-
rie į tą spektaklį ėjo po kelis kartus. 

Buvo keletas kino režisierių, kurie irgi kažką mąstė, bet 
Latvija maža, kino resursai riboti, o Davis Symanis pastatė 
filmą „Tėvas naktis“. Girdėjau užkulisinių pokalbių, kad 
iš „Švino skonio“ galėtų išeiti geras filmas, bet dviejų 
filmų Holokausto tema negalime sau leisti. Mažai Latvijai 
būtų per daug. Ir aš tai suprantu. Todėl belieka dėti viltis į 
Holivudą arba į Lietuvą (juokiasi).

– O į kokias dar kalbas yra išverstas „Švino skonis“?
– Į rusų yra išverstas ir išleistas. Žinote, bet jūs man irgi 

nesakėte, kad verčiate. Man kažkada seniai leidėjai sakė, 
kad lyg lietuviai įsigijo autoriaus teises, bet greitai užmiršau, 
o tada staiga bac – jau knyga. Žinau, kad dar į armėnų 
ir anglų yra išversta. Bet su anglų vertėja mums nekaip 
ėjosi. Ji išeivijos latvė ir anglų kalba jai net nėra gimtoji. 
Pati būdama latvė, ji manęs nepaliaujamai klausinėjo dėl 
senųjų žodžių, prisiuntė daugiau kaip pusšimtį klausimų ir 
pareiškė, kad Matis kvailys. Aš sakau: tau būdinga pabėgėlio 
psichologija, protingas tiktai tas, kas sugeba savo uodegą 
išsukti. Taip mes ir ginčijomės. Aš pats negaliu įvertinti 

vertimo, nes anglų kalbą moku ne taip jau gerai. Bet tie, kas 
gali, sako, kad nekoks. Gal tai skamba keistai, bet man tikrai 
tas pats, kiek ta knyga išeis į pasaulį. Latvijoje gyvendamas 
aš nepagaunu kaifo, mano garbėtroškos poreikiai išvis 
baisiai minimalūs. Džiaugiuosi viskuo, kiekvienu vertimu, 
kiekvienu leidimu džiaugiuosi, bet turiu kitų darbų. Dabar 
rašau kino scenarijų, plėtoju idėją juodajai komedijai apie 
grybus, nes latviams grybavimas labai svarbus.

– Lietuviams irgi.
– Niekaip negalėjau numatyti, kad išleidus knygą manęs 

dar po to apie ją klausinės. Idealiu atveju įsivaizduoju, kad 
paskui kiti kalba, o aš jau nebedalyvauju. Iš dalies ma-
lonu, bet praeities darbai visą laiką velkasi iš paskos. Kurie 
nusisekę geriau, tie dar labiau. Man norisi gyventi ramiai 
ir harmoningai, tai nepavyksta, bet bent jau turiu tokią 
svajonę.

– Prieš baigdama norėčiau prisiminti kitus jūsų kū-
rinius ir temas. Visos jūsų knygos labai skirtingos ir 
visose nagrinėjamos kokios nors opios ir aktualios mū-
sų visuomenės problemos. Esate parašęs romanus apie 
šiuolaikinę biurokratiją, apie tarybinį korifėjų rašytoją 
ir politiką Vilį Lacį. Jūsų net elektroninio pašto adresas  
pilsonis.bērziņš (pilietis.berzinis). Ar tai nuoroda į atsakin-
gą pilietinę poziciją?

– Pirmiausia ten saviironija, nujaučiamas net šioks toks 
komizmas. „Pilietis Berzinis“ yra maždaug tas pats, kai 
kalbėdami nenorime sakyti konkrečios pavardės ir sakome 
„pilietis N“. Berzinis yra populiariausia latviška pavardė, o 
Marių Berzinių Latvijoje yra apie 130. Elektroninio pašto 
adresas su mano vardu ir jo įvairiomis variacijomis jau 
buvo užimtas, teko sugalvoti ką nors, kas kitus priverstų 
nusišypsoti. Bet pilietinis nusiteikimas man irgi būdingas, 
rimtai. 

SIMON ARMITAGE

simonas armitageʼas (g. 1963) – anglų poetas, 
romanistas, dramaturgas, muzikantas, dabartinis 
Jungtinės karalystės poetas laureatas, – solidari-
zuodamasis su rusijos karinę agresiją patiriančia 
ukraina, parašė ir kovo 11 d. britų dienraščio „The 
Guardian“ portale paskelbė eilėraštį Resistance. 

Pasipriešinimas 
Ir vėl karas: žmonės 
   neša artimuosius iš subombarduoto namo 
      degančiu stogu. 

Dar vienas gyvavaizdis 
   archyvinės kronikos: platformos ir traukiniai 
       (daugiau niekada, daugiau niekada), 

vaikai, perduodami 
   iš rankų į rankas viršum galvų, gyvenimai, 
      sutilpę bagažo lentynose. 

Ir vėl karas: dūmai, taip, dūmai, 
   čia pat, ties horizontu, klaidingai 
      palaikyti tirštu rūku. Pirštai kryžiuojas.

Senas mėlynas traktorius 
   tempia šarvuotį 
      į niekieno žemę. 

Valandėlė paliaubų: sudievu 
   žieminių paltų ir kailiniuotų gobtuvų kolonoms, 
      žengiančioms lynu

per suzmekusį tiltą 
   balansuojant – į rytus, į vakarus – 
      su krepšiais ir lagaminais – sudievu. 

Ir vėl karas: moteris juodarūbė 
   spraudžia kariui saulėgrąžos sėklų, įsitikinus,
      jis savo gyvastimi išaugins 

tautinę gėlę. Svajose 
   paukščiais kulkos tevirsta, kasetinės bombos 
      teišsprogsta paukščių pulkais. 

Melagienos – tai naujienos, 
   iš kurių išbrauktas 
      gailesis. Ir vėl karas:

oro pavojaus sirenos nevalioja užgožti 
   katedros varpo dūžių – 
      pavadinkime tai viltimi. 

Vertė Andrius Patiomkinas
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Apie Krystyną Meissner

Cicerono futurologija

2032-ieji. Steriliai renovuotos bi-
bliotekos automatinė sistema nu-
skenuoja QR kodą, fone ūžia 3D 
spausdintuvai, žengiu link lentynų, 
apeinu grindis valantį robotą, imuo-
si tyrinėti menką filosofijos veikalų 
lentyną, akis užkimba už rusvo apsi-
trynusio tomelio, pačiumpu, pūsteliu 
dulkes – Markas Tulijus Ciceronas, 
„Apie pranašavimą“.

„Pranašavimas“ skamba archajiškai, tarytum iš pra-
eities tamsos ištrauktas atavizmas. Lyg užklydęs anachro-
nizmas, liudijantis kitados egzistavusias prietaringas 
praktikas arba iracionalų tikėjimą paranormaliais reiš-
kiniais. Bylodamas apie baimingą konfrontaciją su 
ateitimi, pranašavimas neišvengiamai yra laikiškas fe-
nomenas, o nūdien jam įprasta maskuotis „rimtesniais“ 
pavadinimais, tokiais kaip „prognozė“, „anticipacija“, 
„hipotezė“ ir panašiai.

Šiaip ar taip, susiduriame su tikimybės ir šanso krite-
rijais, nutiesiančiais tiltą tarp dabarties ir ateities. Kad 
būtų kuo saugiau „įsipatoginta“ ateityje, dabarties kodas 
turi būti iššifruotas – šiandien matomi ženklai išsikeroja 
į potencialius ateities scenarijus. Šiuo požiūriu dabartis 
atrodo tarsi lerva, tapsmu besiskleidžianti į kitokį pavi-
dalą, – pranašavimas virsta tuo, kas šiame kismo konti-
nuume siekia susiorientuoti ir įgyti užtikrintumo. 

Ciceronas mus teleportuoja į 44 m. prieš Kristų. Prana-
šavimas, neatsietinas nuo religijos, yra įtakingas Romos 
politinio ir socialinio gyvenimo palydovas. Pranašavimą 
paranku vadinti komunikacijos su dievais forma, gam-
toje ieškančia ypatybių, leidžiančių nuspėti būsimojo 
laiko įvykių eigą. Dievai suvokiami kaip jėga, žmonėms 
siunčianti trajektorijas iš ateities – šitaip laike prasive-
ria savotiški įtrūkiai, siūlantys dvasininkams žvilgtelėti į 
tai, kas galbūt nutiks.

Žinoma, knygoje „Apie pranašavimą“ neaptiksime tie-
sioginių užuominų apie tokias laiko kilpas arba keliones 
laiku primenančius naratyvus, tačiau ateities klausimas 
nepalieka vaizduotės neįaudrintos. Veikalą išties įma-
nu perskaityti kaip istorinį epą, pasireiškiantį portalu, 
nusviedžiančiu į epochą, kai romėnų mąstymas buvo 
susipynęs su graikų – retorikos meistras ir eruditas Cice-

ronas tampa mediatoriumi, pritaikančiu graikų filosofiją 
tuometinei Romai.

Tą įkūnija ir pasirinktas dialogo stilius, būdingas Pla-
tonui, kuriuo ir seka Ciceronas – šis yra sakęs, kad „man 
mieliau klysti kartu su Platonu, nei laikytis teisingų pa-
žiūrų kartu su jo priešininkais“. Visgi filosofas, kurio 
būta ir politiko oratoriaus, veikalo „Apie pranašavimą“ 
pirmojoje knygoje nėra dogmatiškas apologetas – jis ne-
prisiima kategoriškos pozicijos pranašysčių klausimu, o 
veikiau renkasi „diplomatiškai“ laviruoti ir atsargiai iš-
laikyti kompromisinį nuotolį. 

Autorius nesiekia ko nors žūtbūt įrodyti, neapiben-
drina ir neįtvirtina savo paties nuostatų, tačiau pateikia 
gana turtingą sintezę, sudarytą iš plataus anuometinio 
kultūrinio peizažo. Didžioji dalis knygos argumentacijos 
yra kontekstuali: laikmečio dvasios išdavos ir antikinės 
mitologijos detalės, besisukančios apie karybą, mūšius, 
asmenybes, papročius, – šitaip veikalas „Apie pranaša-
vimą“ užveda laiko mašiną ir nukelia į laikus, kai gyvu-
lių viduriai buvo atsižvelgtinas ateities kompasas.

„Taip pat tikiu, jog būta tam tikro žemės garavimo, 
kurio prisisėmę protai liedavo pranašystes“, – savo bro-
lio Kvinto lūpomis ateities numatymą gina Ciceronas. 
Nors ir antrojoje veikalo dalyje, kuri taip pat pasirodys 
lietuviškai, jis imsis ateities spėjimus vertinti skeptiškai, 
šįsyk išreiškiamas pasitikėjimas pranašavimo esatimi. 
Žvelgdamas į abi svarstymo puses, mąstytojas priešprie-
šina „už“ ir „prieš“ požiūrius – lyg archetipinis „bestu-
buris“ liberalas, nepateikiantis baigtinių tvirtinimų.

Kadangi čia kalba gravituoja aplink ateitį, neapibrėž-
tumas įsismelkia kaip būtinasis ingredientas. Juk ap-
mąstoma religinė problematika, todėl šiai akompanuoja 
spekuliacijos bei amžinoji perskyra tarp determinizmo 
ir laisvos valios. Tai irgi viena priežasčių, kodėl kny-
ga „Apie pranašavimą“ nėra tik romėniškų tradicijų ir 
fortūną „pasikinkyti“ siekiančių prietarų dokumentacija – 
filosofijos ringas ateities spėlionių neleidžia laikyti po-
kvailiais pramanais ar naivios intuicijos apžavais.

Lengva suabejoti veikale aptariama kvazipagoniška 
„aiškiaregyste“, kai „daugelį, kurių nirtulingas protas 
įvykius regi žymiai anksčiau laiko, sujudina girios ir 
miškai, daugelį – upės arba jūros“, bet sunku paneigti 
pranašavimą kaip mums būdingą ateitiškumo „uoslę“: 
galima nė kiek netikėti pranašavimu ir pranašystėmis 
per se, bet visi visur ir visada pranašauja. Įvairūs lūkes-
čiai, nuojautos, būgštavimai ir nuogąstavimai mums be 
atvangos perša ateities vizijas.

Antikinį senovės Romos religingumą šiandien „pava-
duoja“ mokslo žinios ir mokslinės fantastikos artefaktai. 
Technologijų sektoriaus „žiniuonių“ plejada optimistiš-
kai buria inovacijas, statistiniai duomenys projektuoja 
ateities modelius, algoritmai leidžia įminti rytojaus kur-
są, nors kartu populiari niūri distopinė fikcija, siūlanti 
gana nerefleksyvų, bet pagrįstą „likimą“: toliau bus tik 
blogiau. Patetiško pozityvo šydas nebeišgali paslėpti 
ateities kaip neatsipirksiančios investicijos.

Cicerono laikotarpio rudimentai blykčioja horosko-
pais, sėkmės vaikymusi sporto lažybose, per petį švys-
čiojamais druskos žiupsniais, maldomis laisvajai rinkai, 
gatvę perbėgančios juodos katės simbolizmu ar vizitu 
būrėjos palapinėje, nors ir „ant bajerio“ – kad ir kaip 
šiandien būtų išaiškinta daugelis kauzalumų, šiam bui-
tiniam šamanizmui galima nesunkiai priskirti retorinį 
klausimą knygoje: „Ar kada nors būta tokios tautos, kuri 
nesiremtų dieviškuoju ateities spėjimu?“ 

Knyga „Apie pranašavimą“ nusako žmogaus santykį 
su nežinomybe ir pačiu Jo Didenybe Laiku. Pranašavi-
mas – ar prietaringas, ar apskaičiuotas – užėmė ir užims 
svarbią vietą mūsų realybėje. Nors šiais laikais jis ne-
bėra „profesionalus“, kaip gamtos ženklų interpretacijos 
menas, ir akivaizdžiai nebeturi legitimios įtakos viešu-
moje, daugybę reikšmių mėginame įprasminti ateities gai-
rėmis – bandymai suteikti atsitiktinumams prasmę visad 
išliks aktualūs.

Lygiai taip pat kaip ir sapnai, lemties klausimas, sielos 
problema ir priežastingumo ryšiai – tam taip pat atseikė-
jama dėmesio, ir visuomet nesunku pastebėti, kad daug 
ko ramsčiu tampa temporalumas. Kliūva gražių šiojo 
apybraižų: „Juk būsimi dalykai nepradeda egzistuoti 
staiga – laiko tėkmė primena lyno išvyniojimą, ji nesu-
kuria nieko nauja, nieko, ką atskleistų pirmą kartą.“ Tad 
kai kurių sakinių proza vis primena eklektišką Cicerono 
natūrą ir įvairialypius gabumus.

Egzaltuotai įsitvėrusi į magines apraiškas ir stoikų ar-
gumentus, veikalo „Apie pranašavimą“ pirmoji knyga 
gali pasirodyti naivoka, tačiau tai nesukliudo jai besti 
lazda į mūsų makaulėse nevalingai trinamus orakulo ru-
tulius ir padėti atpažinti per tūkstantmečius niekur neiš-
garavusias mąstymo struktūras. Pamedituoti ateities ar 
įšokti apsižvalgyti 2032-uosiuose su leidiniu gal ir neiš-
degs, bet Cicerono veikalas leis įsitikinti, kad pranašavi-
mas vienaip ar kitaip egzistuoja.

– linarTas TuoMas –

Ciceronas. Apie pranašavimą. Pirmoji knyga. 
Iš lotynų k. vertė, komentarus parašė Živilė Pabijutaitė. 

V.: Phi knygos, 2021. 272 p. 

Lenkų teatras atsisveikino su viena aktyviausių, iš-teatras atsisveikino su viena aktyviausių, iš-
tikimiausių jo gyvenimo dalyvių – režisiere ir dviejų 
tarptautinių festivalių steigėja Krystyna Meissner. 1991 
metais ji įsteigė festivalį „Kontakt“ Torunėje. Vėliau, nuo 
1999-ųjų, jau vadovaujant Jadwigai Oleradzkai, jis truko 
apie dešimtmetį. Šiaip taip gyvuoja ir dabar. Susipažino-
me 1991-aisiais kažkurio mūsų teatro fojė per spektaklio 
pertrauką ir tą pačią dieną ji jau pakvietė mane, o vėliau 
ir kitus mūsų teatro kritikus į savo sumanytą festivalį. 
Kitais metais jau buvau festivalio tarptautinės žiuri nare, 
vėliau šioje žiuri keletą metų dalyvavo ir net jai vado-
vavo Rolandas Rastauskas ir Ramunė Marcinkevičiūtė. 
Apie „Kontaktą“ galima išleisti knygą – tiek daug festi-
valis yra sukaupęs teatrinės, kultūrinės ir žmogiškų ryšių 
patirties. Festivalio pavadinimas nėra atsitiktinis, jis iš-
reiškia jo sumanymo esmę ir tikslus: bendrauti, pažinti, 
dalintis. 

Bene dvidešimt metų iš eilės kiekvieną pavasarį, ge-
gužės pabaigoje, kraudavausi lagaminą ir vykdavau į 
kelionę, žadančią daugybę teatrinių įspūdžių, parodų, 
susitikimų su nuostabiais žmonėmis – šventės organi-
zatoriais ir svečiais, išklausyti įdomių pranešimų, da-
lyvauti teatrinių leidinių pristatyme. Taip pat – naršyti 
po knygynus įdomių ir reikalingų knygų. Per tuos me-
tus Torunėje teko pamatyti per du šimtus įvairių šalių 
spektaklių. Matėme iškilių, pasauliui žinomų režisierių 
spektaklius ir dar jaunų, savo kelią pradedančių režisie-
rių darbus. Tarp jų visuomet buvo ir mūsiškiai – Jonas 
Vaitkus, Eimuntas Nekrošius, Rimas Tuminas, Oska-
ras Koršunovas, Gintaras Varnas, parodę po kelis sa-
vo spektaklius, ne kartą apdovanoti, pagerbti. Būtent 
Torunėje lietuvių, taip pat ir kitų iš Sovietų Sąjungos 

išsivadavusių respublikų teatrams atsivėrė ir Europos 
festivalių vartai. 

Svarbu ir tai, kad Krystynos Meissner dėka ir lietuvių, 
latvių bei estų studentams buvo suteikta galimybė pasi-
svečiuoti teatrų šventėje, ne tik susipažinti su festivalio 
spektakliais, bet ir pažinti nuostabiąją Torunę, įsikūru-
sią ant Vyslos krantų. Festivalio direktorei ypač rūpėjo 
įtraukti į programą posovietinių respublikų teatrus, kad 
šie pajustų ypatingą globos ir draugiškumo atmosferą, 
kad pasijustų esą Europos tautų šeimoje. Pamenu, kad 
jos rūpesčiu pirmaisiais „Kontakto“ metais mums buvo 
apmokama viskas – kelionė, viešbutis, bilietai ir darbas 
žiuri. Krystyna Meissner iš tikrųjų buvo aristokratiškai 
dosni ir širdinga. (Beje, miesto valdžia neatsitiktinai ją 
kaltino pereikvojimais, nesuvokdama jos kaip festiva-
lio direktorės humanistinių paskatų ir to meto specifi-
kos.) Džiaugiuosi, kad po kiekvieno festivalio, kai jam 
vadovavo Krystyna Meissner, o ir vėliau, grįžusi namo, 
dalyvaudavau specialiose LRT laidose ir mūsų spaudoje 
dalindavausi gausiais festivalio įspūdžiais. Visa tai tilpo 
mano knygoje „Laiškai žiūrovams“ (2009).

Krystynos meilė teatrui buvo ypatinga, trykštanti iš 
vidaus, nors nebūtum pastebėjęs kokių nors teatrališkų, 
į akis krintančių pačios Krystynos savybių. Ji buvo itin 
kukli, santūri, geranoriška, o kartu objektyvi. Visuomet 
vilkėjo juodais drabužiais, jos šviesų veidą supo kupe-
ta neramių tamsių plaukų ir spindėjo mėlynos smalsios 
akys; savo išore greičiau priminė kokią pasišventėlę 
vienuolę nei artimai su teatru susijusį žmogų. Lengvai 
su visais bendravo, mezgė svarbius teatrui ryšius. Nors 
visuomet apsupta žmonių, man atrodo, buvo labai vie-
niša. Buvo išskirtinai inteligentiška, niekuomet nede-

monstravo savo intelekto, turėjo savitą humoro jausmą. 
Per žiūrėtų spektaklių aptarimus, – Torunėje jie vykdavo 
kiekvieną vėlų vakarą septynias dienas iš eilės, – Krys-
tyna visuomet aktyviai dalyvaudavo, skatindama disku-
sijas, iškeldama aktualius klausimus, ir, pati nerūkanti, 
išbūdavo iki išnaktų tirštai prirūkytame gražiajame To-
runės teatro bufete. 

Artimiau pabendraudavome Vilniuje, jai atvykus žiū-
rėti mūsų spektaklių, kur nors kavinėje, o kartą ir mano 
namuose vakarieniaujant. Kalbantis kamerinėje aplin-
koje buvo dėmesinga pašnekovui, jos spindinčių akių 
žvilgsnis buvo įdėmus, o pokalbiai su ja, savaime aiš-
ku, sukosi apie teatrą; mėgo pasakoti apie savo suma-
nymus, dvejones, keliones po įvairiausias šalis renkant 
spektaklius savo šventei, apie sutiktus įdomius žmones 
ir nuotykius, neretai nutinkančius keliaujant. Beje, visus 
spektaklius žiūrėdavo pati, nepasitikėjo pavaduotojais, 
svetima akim. Niekuomet apie žmogų nesakė to, ko ne-
galėtų pasakyti jam esant greta. Paskutinį kartą matėmės 
Vroclave, kur Krystyna, išėjusi iš Torunės teatro, nelen-
gvai įkūrė kitą festivalį – „Dialogą“, kuriame tikėjosi 
pratęsti pamatinę „Kontakto“ kryptį ir galbūt dar pakelti 
festivalio meninio lygio kartelę. Šiame festivalyje yra te-
kę būti tik vieną ar du kartus. Bet niekuomet nepamiršiu 
ten matyto Roberto Wilsono režisuoto Georgo Büchne-
rio „Voiceko“ su gyvu džiazo orkestrėliu ir to, kaip po 
spektaklio apsikabinusios su Krystyna prie rūbinės ver-
kėme, sukrėstos tobulo reginio. Tai ir buvo paskutinis 
mūsų pasimatymas. 

– audronė GirdZiJauskaiTė –
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Nepamirštamas Romanas Rozdolskis
Skaitant komentarus apie besitęsiantį karą, vienas iš 

akis badančių aspektų yra tendencija visiškai nusigręž-
ti nuo Ukrainos visuomenės kaip subjekto. Tiek dešinėje, 
tiek kairėje politinio spektro pusėje visuomenė (ir valsty-
bė), kuri yra priversta atremti Putino invaziją ir šovinistinę 
avantiūrą, yra vaizduojama tik kaip dar vienas nereikšmin-
gas pėstininkas geopolitinių šachmatų lentoje. Tai neblogai 
iliustruoja šiomis dienomis internete pasklidęs interviu su 
garsiu tarptautinių santykių specialistu profesoriumi Joh-
nu Mearsheimeriu, kuris tyrinėja Rusijos ir JAV konflikto 
manifestacijas Rytų Europoje pasitelkdamas neorealizmo 
tarptautinių santykių teoriją. Šioje analizėje Ukraina net 
nefigūruoja kaip subjektas, nes dviejų galių kaprizai ir ka-
riniai interesai sudaro pagrindines tokios analizės gaires. 
Vis dėlto ypač stebėtina, kad panašios minties linijos yra 
plėtojamos kairiųjų grupėse, kurios ir yra parašiusios bene 
įtaigiausią realizmo mokyklos kritiką. 

Vaizduojant karą tik kaip dviejų stipriausių galios cen-
trų dvikovos išraišką, tampa neįmanoma tinkamai įvertinti 
Ukrainos visuomenės pasipriešinimą ekspansyviai Putino 
režimo užsienio politikai. Tokia interpretacija tiesiog ne-
geba pasipriešinimo laikyti solidarumo ir palaikymo ver-
tu veiksmu. Į paraštes taip pat nustumiama „nacionalinio 
klausimo“ problematika ir „nacionalinio apsisprendimo“ 
sąvoka. Dėl tam tikrų priežasčių kairiesiems jos simboli-
zuoja žingsnį į dešiniosios ir reakcingos politikos teritoriją. 
Nors šiandien vulgarios pozicijos, teigiančios, kad nėra nie-
ko grynesnio nei „klasių kova“ ir kad kitos priespaudos ir 
diskriminacijos formos turi būti traktuojamos kaip išvesti-
nės ir antrarūšės, yra atkartojamos tik nežymios mažumos – 
priespauda tautiškumo pagrindu vis dar išlieka tema, kurios 
nereikia išsamiau apsvarstyti. Tačiau toks požiūris visiškai 
ignoruoja turtingas socialistų ir anarchistų tradicijas, kurios 
niekada nebuvo abejingos reikšdamos paramą imperialisti-
nėje priespaudoje gyvenančioms tautoms. 

Kelios dienos iki karo pradžios dar kartą peržvelgiau sa-
vo užrašus apie prieš kelerius metus skaitytą 1948 m. pu-
blikuotą Romano Rozdolskio tekstą „Engelsas ir beistorės 
tautos: nacionalinis klausimas 1848 m. revoliucijoje“. Roz-
dolskis buvo vienas įtakingiausių praėjusio amžiaus ukrai-
niečių marksistų. Praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio 
pabaigoje jis buvo pašalintas iš Ukrainos komunistų parti-
jos dėl paramos kairiųjų opozicionierių programoms. Kiek 
vėliau, 1942 m., – suimtas dėl pagalbos žydams teikimo ir 
ištremtas į Aušvico koncentracijos stovyklą. Karo metais 
Rozdolskis atsidūrė net trijose koncentracijos stovyklose. 
Prisiminimuose apie Aušvicą jis atpasakojo nugirstą dvie-
jų kalinių pašnekesį. Jaunas kalinys iš Lenkijos kreipiasi į 
vyresnį kalinį, pramintą „profesoriumi“, klausdamas, kaip 
Aušvicas atrodys po karo: „Argi jūs, profesoriau, abejojate 
tuo, kad niekas iš čia neišeis gyvas?“ – „Tai tiesa, – atsako 
profesorius. – Bet gyvieji negali prarasti vilties... Naujoji 
Lenkija pastatys Aušvico muziejų ir jį lankys delegacijos iš 
visos Europos. Ant kiekvieno akmens, ant kiekvieno take-
lio jie padės vainikus – nes kiekvienas šios žemės lopinėlis 
yra persisunkęs krauju. Vėliau, kai barakai sugrius, kai ant 
kelių užžels žolė ir kai jie pamirš apie mus – ateis nauji ir 
dar tragiškesni karai, atsinešdami dar baisesnį gyvulišku-
mą. Nes žmonija šiandien stovi prieš dvi galimybes: arba ji 
sugalvos naują, geresnį visuomeninės raidos modelį, arba 
ją galutinai pribaigs barbarizmas ir kanibalizmas.“ Pasak 
Rozdolskio, šie žodžiai, kuriuos jau XIX a. viduryje buvo 

ištaręs ne kas kitas, o Friedrichas Engelsas, įgavo visiškai 
kitokį svorį juos išgirdus Aušvice. Jie skambėjo daug įti-
kinamiau nei bet kada anksčiau. Baigdamas prisiminimus, 
Rozdolskis retoriškai klausė: „Ar šiandien, po Aušvico, po 
Kolymos, po atominės bombos išradimo, kas nors gali abe-
joti šiais [Engelso] žodžiais?“

Vakaruose Rozdolskis geriausiai žinomas dėl indėlio į 
Marxo metodologijos studijas ir išsamios šio klasiko užrašų 
apie politinę ekonomiją (išleistų knygos „Grundrisse“ pa-
vidalu, vėliau susistemintų „Kapitalo“ tomuose) analizės. 
Kitas, daug mažiau žinomas, Rozdolskio tyrimų objektas 
buvo istorinės studijos. Be dėmesio agrariniams sociali-
niams santykiams, feodalizmo kaip gamybos būdo analizei 
(anuometinėje Galicijoje), valstiečių priespaudai ir jų ko-
voms prieš išnaudojimą, Pirmojo pasaulinio karo istorijai, 
Rozdolskio interesų lauko centre figūravo 1848 m. (ir 1849 m.) 
Tautų pavasaris ir jo metu Vidurio ir Rytų Europoje iškilęs 
„nacionalinis klausimas“. 

Kaip sufleruoja pavadinimas, „Engelsas ir beistorės tau-
tos: nacionalinis klausimas 1848 m. revoliucijoje“ yra teks-
tas, plėtojantis tiesmuką Engelso ir, kiek konkrečiau, Kelno 
dienraščio „Neue Rheinische Zeitung“ požiūrio į „naciona-
linį klausimą“ kritiką. XIX a. viduryje vykusių revoliucijų 
įkarštyje šis leidinys teigė, kad mažos tautos, tokios kaip 
vengrai, airiai, turkai ar ukrainiečiai, istorijoje niekada ne-
vaidins progresyvaus vaidmens. Ilgainiui jos bus pasmerk-
tos išnykti. 1848 m. revoliucijos metu Marxas ir Engelsas 
slavus (išskyrus lenkus) ir kitas Rytų Europos tautas (rumu-
nus ar Transilvanijos saksus) traktavo kaip beistores, reak-
cingas ir išnykti pasmerktas formacijas. Tokie pareiškimai 
tapo ypač problemiški ne tik prasidėjus nacių okupacijai Ry-
tų Europoje, bet ir po Antrojo pasaulinio karo. Didžia dalimi 
dėl Stalino cenzūros nemaža dalis kairiųjų tiesiog vengė dar 
kartą persvarstyti „nacionalinį klausimą“. Minėtame tekste 
Rozdolskis teigia, kad Engelso bandymas sulyginti slavų 
nacionalinio išsivadavimo iš imperialistinės Austrijos pries-
paudos judėjimus buvo klaidingas dėl perdėto revoliucinio 
optimizmo ir neužtektino istorinės analizės sudėtingumo. 

Viena vertus, Marxas ir Engelsas vengė kritiškai vertinti 
revoliucijos bendražygių – tokių kaip lenkų ir vengrų kilmin-
gieji – veiksmus. Pastarieji išnaudojo ne tik savo tėvynainius 
lenkus ir vengrus, bet ir kroatų, serbų, ukrainiečių, slovakų 
ar rumunų tautybės valstiečius. Išnaudojamų klasių pasiprie-
šinimas 1848 m. revoliucijos metu, teigia Rozdolskis, buvo 
išreikštas tautine forma. Negebėdamas apčiuopti socialinio 
revoliucijos ir protesto aspekto, Engelsas labai greitai šį isto-
rinį virsmą sulygino su reakcingo nacionalizmo apraiškomis. 
Kita vertus, tiek Marxas, tiek Engelsas buvo įsitikinę netrukus 
ateisiančios paskutinės kapitalizmo krizės neišvengiamybe. 
Jų akimis, klasiniai santykiai tarp žemvaldžių ir valstiečių 
toje istorinėje konjunktūroje jau buvo netekę esmės ir pa-
smerkti už kampo laukiančiai griūčiai. Pasak Rozdolskio, dėl 
perdėto optimizmo, kad socialistinė revoliucija neišvengia-
ma, XIX a. viduryje Marxas ir Engelsas nejučiomis atsikratė 
materialistinio metodo ir taip nusisuko nuo išsamios klasinės 
analizės. Diskredituodami klasinę nacionalinių judėjimų ba-
zę, jie grįžo prie Hegelio. O šio filosofo raštuose rasti prie-
mones idėjiškai išbraukti slavų tautas iš istorijos progresijos 
buvo labai paprasta. Tad rašydamas šį tekstą autorius plėtojo 
Marxo ir Engelso kritiką atsispirdamas nuo jų pačių metodo-
loginių principų. Rašinio pabaigoje Rozdolskis tvirtina, kad 
egzistuoja du būdai žvelgti į Marxą ir Engelsą: arba kaip į 

nuostabius kritinio mokslinio metodo steigėjus, arba kaip į 
tam tikrus šventyklos įkūrėjus, bronzines statulas. Rozdols-
kio pozicija šios takoskyros fone buvo aiški. 

Kodėl Rozdolskis aktualus ir šiandien? Mano akimis, tai 
vienas iš nedaugelio praėjusio amžiaus istorinio materia-
lizmo mąstytojų, kuris padeda mums žvelgti į besitęsiantį 
karą kaip į konfliktą, kurio metu sprendžiamas Ukrainos 
nacionalinio apsisprendimo klausimas. Viename iš minėto 
teksto puslapių Rozdolskis klausia: kodėl darbininkai turėtų 
atsitraukti nuo klasių kovos ir svarstyti „nacionalinį klau-
simą“? Kodėl anglų, vokiečių, austrų, rusų darbininkams 
turėtų rūpėti nepriklausomos (ar autonominės) airių, lenkų 
ar ukrainiečių valstybės, kurios tik sugriautų didelius politi-
nius ir ekonominius regionus? Ar ne tų regionų vientisumas 
ir skatina vystymąsi socializmo link? Atsakydamas į šiuos 
klausimus Rozdolskis kvietė atsiriboti nuo abstrakčių ir is-
toriškai klaidingų formuluočių apie neva a priori egzistuo-
jantį darbo klasės „revoliucingumą“ ir „internacionalizmą“. 
Kiekviename istoriniame ir nacionaliniame kontekste šios 
savybės paprastai būdavo ilgo laikotarpio – kovų, pralaimė-
jimų ar ryšių užmezgimo – rezultatas. Gebėjimas mąstyti 
remiantis internacionalizmo principais buvo sudėtingas ir 
dėl to, kad kasdieniai darbo klasės rūpesčiai su jais dažnai 
neturėdavo tiesioginių sąsajų arba netgi jiems prieštaravo. 
Visgi teisinga kairiųjų partijų linija šalyse, kuriose didžio-
sios tautos diskriminavo mažesnes, turėjo dvi sudedamąsias 
dalis. Viena vertus, reikėjo skatinti dominuojančios tautos 
darbininkų solidarumą su jų kolegomis iš engiamųjų tautų 
kovojant už bendrus socialinio teisingumo interesus. Kita 
vertus, ir dar svarbiau – kviesti dominuojančios tautos dar-
bininkiją priešintis tautinės priespaudos politikai, vykdomai 
didžiųjų šalių valdančiųjų klasių pastangomis. Ši dialektinė 
internacionalizmo pozicija sufleravo kovą už socialinį tei-
singumą atsikratant partikuliarizmų, tačiau ji niekad nebuvo 
įmanoma be pirminio ir visiško išsivadavimo iš tautiškumo 
pagrindais vykdomos priespaudos. Būtent šio internacio-
nalizmo, o kartu ir „nacionalinio klausimo“ esmingumo 
pravartu mokytis šiandien. Tai leis neabejingai atsiliepti 
į Ukrainos kairiųjų prašymus garsiai kalbėti apie situaciją 
jų šalyje, remti jų pasipriešinimą Putino režimo agresijai ir 
Rusijos antikarinį judėjimą. Vadovaudamiesi šia logika ga-
lėsime ne tik organizuoti protestų ir solidarumo akcijas su 
Ukrainos visuomene, bet ir priimti visus Lietuvoje norinčius 
atsidurti pabėgėlius bei visokeriopai juos palaikyti.

Žymus britų marksistas Perry Andersonas studiją „En-
gelsas ir beistorės tautos: nacionalinis klausimas 1848 m. 
revoliucijoje“ vadino vienu iš įtakingiausių istorinio mate-
rializmo tekstų nuo Lenino laikų. Vienas garsiausių belgų 
marksistų Ernestas Mandelis ją apibūdino kaip „vienintelę 
marksistinę Marxo kritiką“. Skirtingose kairiųjų grupėse 
Rozdolskio rašinys ilgainiui tapo klasikiniu pritaikyto is-
torinio materializmo pavyzdžiu. Šiandien priešindamiesi 
Putino agresijai Ukrainoje, mes turime dar vieną galimybę 
sugrįžti prie per mažai žinomų ir deramai neįvertintų Roz-
dolskio istorinių darbų. 

1947 m. emigravęs į Detroitą, dėl savo kairiųjų pažiū-
rų Rozdolskis nerado darbo nė viename JAV universitete. 
Paskutiniais gyvenimo metais rengė istorinę Brest Litovs-
ko taikos studiją, ji taip ir nebuvo baigta. Rozdolskis mirė 
1967 m. spalio 20 d. 

– Jokūbas sąlyGa –

Koliažas iš Šekspyro
Vilniaus mažajame teatre parodytas Uršulės Bartoševi-

čiūtės spektaklis pagal Šekspyro pjesę „Kaip jums patin-
ka“ (vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė). Nors eidama žiūrėti 
tikėjausi, kad bus daug destrukcijos ir chaoso (pranešime 
spaudai vis minimas lyties takumas ir kiti verbaliniai grioz-
dai; taip pat prižadėta, kad bus camp stilistikos), teatre teko 
pripažinti, kad tai vis dėlto Šekspyras, ne išsidirbinėjimas. 
Camp esama, bet jis ne toks dominuojantis kaip Łukaszo 
Twarkowskio spektakliuose. Išryškėja Šekspyras su savo 
bendražmogiškomis aistromis ir ontologinėmis problemo-
mis, nors režisierė savo pasisakymuose jų ginasi, teigia kū-
niškumą, seksualumą ir per juos konstruojamą identitetą.

„Kaip jums patinka“ – viena iš mažiau populiarių Šeks-
pyro pjesių, kurioje yra garsusis sakinys: „Pasaulis visas – tai 
scena, / Joj aktoriai ir moterys, ir vyrai; / Jų įėjimai čia ir 
išėjimai, / Ir daugel vaidmenų atlieka vienas / Šioj pjesėj 
septynių veiksmų.“ Mokykloje buvau išsirašiusi kiek kitokį 
vertimą, turbūt pažodinį: jis man visada primindavo, kad 
Hamletą gali suvaidinti ir moteris (regis, tai buvo parašyta 
tame pačiame mokykliniame vadovėlyje). Pjesės pavadi-
nimas skiriamas užsakovams, tarsi merkantiliškas, patai-
kaujantis žiūrovams. Tiesa, žiūrovams spektaklyje niekas 
nepataikauja ir, ačiū Dievui, nepriekabiauja prie jų, nors dėl 

specifinės rūsio erdvės sėdima taip arti aktorių. Ievą Rojū-
tę mėgstame kaip erdvinės instaliacijos menininkę, bet jos 
ir scenografija puiki: požeminis metro, didmiesčių Hadas, 
kuriame tiek daug visko atsitinka. Virtinių bistro, prekybos 
centro vežimėlis ant slidžių, netikrų augalų oazė, vandens 
prisemti guminiai batai ir žemė šiukšlių maišuose (kostiu-
mų dailininkė – Liucija Kvašytė). 

Įsimintinas juokdario (akt. Agnė Šataitė) vaidmuo, bet 
puikūs visi – senasis Hercogas (akt. Edmundas Mikulskis) 
ir naujasis Hercogas (akt. Arvydas Dapšys), tik pastarojo 
funkciją buvo sunkiau suprasti. Nuo pat pradžių tikėjausi 
LGBT temos, juk anonsas daug žadėjo – meilės tarp pus-
seserių (?) Selijos (akt. Indrė Patkauskaitė) ir Rozalindos 
(akt. Milda Noreikaitė). Rozalinda, bėgdama iš tėvo valdų, 
persirengia vyru Ganimedu – labai gerai nugrimuota, pana-
ši į Pūlinį iš „Adamsų šeimynėlės“. Orlandas (akt. Karolis 
Kasperavičius) du kartus tveria vyro pažeminimo sceną, 
kurioje tariama: „Ar tu pamiltum tokią moterį? Pavertusią / 
tave instrumentu ir grojančią nemokšiškai / taip juo. Ir kas 
gi tai ištvertų?“ Beje, tą sakinį galima apversti – istoriškai 
moteris daug dažniau tarnavo kaip instrumentas, bet tik vy-
rams „buvimas instrumentu“ kelia didžiausią klaiką. Flirtas 
su „netikra“, t. y. vyru persirengusia moterimi įdomiausias: 

vis dėlto žiūrovas tą veikėją suvokia kaip moterį, ne kaip 
vyrą (Ganimedas vykusiai imituoja pižoniškas urlaganų 
manieras). Režisierė tarsi bando parodyti, kad nėra esminio 
skirtumo tarp heteroseksualių ar LGBT meilės dramų. Vi-
sur ta pati kova dėl galios ir supratimo stoka.

Pačioje Šekspyro pjesės adaptacijoje kiek pritrūko vien-
tisumo. Per daug temų: valdžia, galia, šeima, meilė, juok-
darystė. Bet spektaklio visuma intensyviausiai kalba apie 
meilę, tiksliau, santykius. Meilės prisipažinimai, išpjaustyti 
medžių žievėje, tikrai tėra egoistiški monologai, neturintys 
nieko bendra su įsimylėjimo objektu. Tą patį galėčiau pa-
sakyti apie mūsų meilės eilėraščius, net jei jie negrafoma-
niški. 

Finalinė videoprojekcija, nors ir labai smagi, – per ilga. 
Santuokų rūmų būtų pakakę ligi šampano gėrimo. San-
tuoką, kaip buržuazinės šeimos institutą, šiandien galima 
parodyti komiškai ir apgailėtinai. Tiesą sakant, nieko nėra 
lengvesnio – šeimų maršo žygeiviai patys ir atsigulė, ir už-
sispardė. Bet papročių istorijoje esama ir pozityvių sambū-
vio formų. Mes, išlikusieji, kad ir kokie traumuoti būtume, 
tampame to įrodymu.

– Giedrė kaZlauskaiTė –
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džiaustydami baltas vėliavas  
suteptas priešo krauju 

taika tetrukdavo tiek  
kad užtektų laiko 

užtaisyti pabūklams 

gal taip ir geriau prisitaikyt  
prie amžinosios drausmės  
prisitaikyt  
ir šaut 

netekdamas dešinio delno  
išsyk atpranti  
žegnotis 

įprotis gal nežalingas  
bet atima laiko 

suprask išlydę varpus visi  
liejo patrankas ir sviedinius  
kulkas 

išlydę kulkas  
liejo ašaras 

į žemę vienodai kietą visiems gyviesiems  
vienodai minkštą  
žuvusiems 

vienodai sunkią ir klampią kai bandai  
išsirauti save su šaknim  
kaip svogūną –  
vienintelę galimybę  
išsiverkti  
ir apsivalyti  

 
● 

Bažnyčia neturi lubų  
štai  
vagos bulvių laukuos tarsi naujausi 
klauptai 

štai šitaip čia meldžiamasi  
štai šitaip po grumstą  
rožančius  
tarp pirštų į dulkes 

bulvienojų aitrūs dūmai  
nelyg smilkalai 

iš gandralizdžio sakyklos  
skelbiama  
evangelija 

kurią retkarčiais pertraukia  
pro šalį nudardantis  
maro vežimas 

ten tarp žemių sublyksi  
carinis kareiviškas guzikas 

čia dar vienas žiūrėk 

šitaip motina paskubomis  
užsagsto atlapotą dangų 

kad vėjai kiaurai  
neperpūstų 

tėvo  
...  
sūnaus   

 
●

antologija žemė: 

plūgas verčiantis dūlančius kaulus  
į viso pasaulio kalbas 

skausmo gramatika 

Žaidimai be kauliukų
Karštomis vaikystės vasaromis  
žaisdavau su stikline lupa 

nukreipęs spindulius  
pradegindavau skyles  
plastikinių kareivėlių pakaušiuose 

kol galiausiai visi jie virsdavo  
šnypščiančia ir burbuliuojančia  
lipnia žalia mase 

dar nežinojau kas yra  
patrankų mėsa  
cinkuoti karstai ir cinizmas 

dar nebuvau nieko girdėjęs  
apie stigmatikus 

VAINIuS BAKAS 

Thanatos
● 

ragas noragas laukas po ragnaroko  
iltis mamuto viešpaties piršto nagas  
veriantis vartantis dūlančius protėvių kaulus  
atkasėm šiemet ropom per bulviakasį  
ir nebežinom kur dėt 

grobai išsišovę iš žemės seniai suskaityti  
būna tyčiom kas pameta  
šuniui ar valkatai: „Še kaulą pagraužk, gal dar bus likę mėsos“  
mėsos ko gi ten likę jūsų tuštybe kaulą jau svirbina vėjas  
jau iščiulpia čiulpus praėjusios vasaros gyvastį  
grobais užgroja ragina  
bent jau per pagrabą parodykit pagarbą žmogui 

čia miegančius galva į rytus išneša kojom į priekį  
šičia pritinka burti iš kaulų iš gaidžio žarnų  
iš bočelio pėdikaulių baisiai nuzulintų sako parėjo  
tiesiai iš Sibiro krito sakytum negyvas septynias paras pramiegojo  
vilko akis sapnuodamas staugdavo  
ne savu balsu šaukdamasis saviškių  

kojos taip ir liko ledinės nebuvo kas atšildytų  
karštas pūsles kompresus dėjom  
sultiniu girdėm tarytum sultoną ir nieko  
šaltos vis tiek  
šaltos šiaurės vasarų virtinės  

 
●

rūkom į saują kamputy rembrantiškų rėmų  
bandom laiką prastumt bet tas eina kaip klipata senas  
pasiramstydamas kleviniais rugsėjo ramentais  
pelenus kratom linguojame vėjy kad jau  
pelenais barstydamas galvą neišgelbėsi to kas jau prarasta  
gervės snapais nelyg kastanjetės klaksėdamos dangų akėja  
tik ryšio bokštų raudoni veizolai spingsi iš tolo  
iš senos nakties skrybėlės triušio liepsnojančios akys  
ir ugnis jau seniai ugnimi negesinama  
kosteli dūmais  

 
●

...rytoj rytoj ir vėl rytoj...  
tokie tamsūs rytojai pažliugęs bulviakasio vaizdas:  
molio tėvo prilytos akiduobės varnas įkišęs snapą  
geria regėjimą gerina ragana riaugėja  
ragas noragas laukas po ragnaroko  
iltis mamuto viešpaties piršto nagas  
erinijos draskančios ernį eroso ritmas 

laiko apgraužtus kaulus verčia ir verčia  
krūvom pilni vežimai  
verčia ir verčia į mirusias vėjų kalbas

Lydimas
abu čia užaugome  
kurmiarausiais išvarpytoje žemėje 

šaknim į tą patį pragarą  
šakom vos nulaikydami debesį 

kaip ežerą plūkuriuojantį  
virš mūsų galvų 

juk būna susitvenkia būna tik tyko ir laukia  
įspėsi jo vardą užlies  
kaip senas girtas kaimynas  
diktuojantis iš viršaus  
keistas poezijos formules 

neįspėsi –  
praslinks 

pilkas ir liūdnas mamutas  
ledėjančiais sąnariais braškantis Šiaurėn  

ant vienos ilties kabo mėnulis  
perverta akimi  
skylėtas 

kaip stigmatiko delnas. 

Taip ir išaugom  
iš sėklos karčios 

nuleistos į tą pačią žemę 

dėl raudonų trąšų granulių  
panašios į Marso paviršių 

tarp išraustų tranšėjų  
tarp įtemptų virvių  

kai pirmą kartą prasideginau  
delną 

nesupratau ko buvo daugiau  
malonumo  
ar skausmo 

nuo vaikystės bijojau žodžių  
„Dievas mato jūsų širdis“ 

lyg mažytis raudonas vabalas  
ropotų 

krūtinės plote 

jo lazerinis  
taikiklis 

kiaurai veriantis žvilgsnis  
kažkur ten už  
debesų kamufliažo  

 
●

pro siaurą  
palėpės langelį 

persisvėręs  
spjaudžiau 

į praeivius  
į balandžius 

kol burnoj tapdavo sausa  
lūpos suskeldėjusios 

apkabos tuščios kalbos  
suaugusių perspėjimai 

nespjauk į ugnį kurioje pats degi  
nespjauk į vandenį kuriame pats skęsti 

juk galiausiai ir paties taikliausiems snaiperiams 

akių raištį užriša  
meilė  
užberia smėliu ir žemėm akis  

 
● 

tik kurmiai vieninteliai regi  
tokiu aiškiu žvilgsniu  
kaip dievas  
po dievo mirties 

išvarpytoje žemėje  

 
● 

bet iš viso baisiausia yra  
žaisti  
ne su ugnimi ar gyvsidabriu  
iš sukulto termometro 

ne su aprūdijusiu skustuvu  
sputnik  
oda vedžiojant pentagramas 

suvis baisiausia žaisti žodžiais 

prasideginti  
kiaurai 

po delnu paslėptą  
delną

Miestas N
Po truputį jau ỹra žiema 
bėga akis po akies raštuoto storo megztinio 
akis už akį ardosi vilnonių siūlų šalikai 

plonyčiai saulės pirštai ardo baltus įkapių kraštelius
pašalas skelbia atlaidus 

patvinstančios upės skandina
pražydusius karklų kačiukus

po vandeniu skęsta pūkuotosios blindės 

garsiau už bombas sprogsta pumpurai
ir į veidą pažyra skeveldromis 

garsiau už bombas švilpia vaikėzai
tuščiose miesto tarpuvartėse 

garsiau už bombas 
verkia gimdyklose kūdikiai 
apraudantys savo gimdytojus 

garsiau už bombas 
dideli ir sunkūs lašai 

krinta virš bundančio miesto 
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DuNYA MIKHAIL

dunya Mikhail (g. 1965) – irako asirų ir amerikiečių po-
etė, rašanti arabiškai ir angliškai. Jos poezija kupina nuo 
XX a. 6-ojo deš. iraką alinančių karų, perversmų, brutalaus 
politinio susidorojimo temų ir persmelkta šių įvykių sukeltos 
žmogiškosios tragedijos nuotaikų. susidūrusi su Husseino 
režimo cenzūra ir persekiojimu 1995 m. emigravo į Jungti-
nes Valstijas, kur gyvena ir dėsto arabų kalbą iki šiol. ame-
rikoje yra išleidusi poezijos, prozos, atsiminimų knygų. 

keturi iš čia spausdinamų eilėraščių paimti iš Mikhail po-
ezijos knygos „karas pluša“ (The War Works Hard, 2005), 
kurią į anglų kalbą išvertė elisabeth Winslow (ir už tai 2004 m. 
pelnė Pen vertimų fondo apdovanojimą), eilėraštis „kita 
planeta“ – iš rinkinio „irakietiškos naktys“ (The Iraqi Nights, 
2014; į anglų k. vertė Jamesas abu-Zeidas).

(dar Mikhail poezijos žr.: „iš amerikos azijiečių poezijos“, 
„Š. a.“, 2019.Viii.23, vert. a. P.)

Puodelis
Moteris apvožė puodelį 
tarp raidžių.
Užgesino šviesas, išskyrus vieną žvakę, 
uždėjo pirštą ant puodelio
ir ėmė kartoti žodžius, lyg burdama:
„O dvasia... Jei tu čia, atsakyk „Taip“.“ 
Ir puodelis pasislinko į dešinę, atsakydamas TAIP.
Ar tu tikrai mano vyras, kankinys? – klausė moteris. 
Puodelis pasislinko į dešinę: TAIP.
Kodėl taip greitai mane palikai? – klausė moteris. 
Puodelis parodė raides: 
NUO MANĘS TAI NEPRIKLAUSĖ. 
Kodėl nepabėgai? – klausė ji. 
PABĖGAU, – 
parodė puodelis. 
Tai kaip tave nužudė? – klausė ji. 
Puodelis sujudėjo: IŠ UŽNUGARIO. 
Ir ką gi man dabar daryti 
šitokioj vienatvėj? – klausė moteris. 
Puodelis nesujudėjo. 
Ar myli mane? – klausė moteris. 
Puodelis pasislinko į dešinę: TAIP.
Ar galiu tave čia pasilikti? – klausė moteris. 
Puodelis pasislinko kairėn: NE. 
O keliauti su tavimi? – klausė moteris.
Puodelis pasislinko į kairę. 
Ar mūsų gyvenimas pasikeis? – klausė moteris. 
Puodelis pasislinko į dešinę. 
Kada? 
Puodelis parodė: 1996. 
Ar tu nurimęs? – klausė moteris.
Puodelis nenoriai pasisuko į TAIP.
Ką gi man daryti? – klausė moteris. 
BĖGTI, – parodė puodelis. 
Kur? – klausė moteris. 
Puodelis nesujudėjo. 
Ar mūsų laukia dar daugiau negandų? – paklausė ji.
Puodelis nesujudėjo. 
Ką nori, kad daryčiau? – klausė ji.
Puodelis sudėjo bereikšmį sakinį. 
Pavargai nuo mano klausimų? – paklausė moteris.
Puodelis pasislinko į kairę.
Galiu dar klausti?
Puodelis nesujudėjo. 
Po tylos ji sumurmėjo: 
„O dvasia... Keliauk, ramybė tau.“ 
Moteris atvožė puodelį, 
užpūtė žvakę 
ir pašaukė sūnų, 
kuris sode gaudė vabzdžius 
su kiaurai suvarpytu šalmu.

Penkios minutės 
Po penkių minučių pasaulis baigsis...
Gretimos krautuvės šeimininkas 
jau iškabinęs ženklą „Uždaryta“ 
ir pasišalinęs,
lyg žinotų, kad dirbti nebėr kada. 
Kitos krautuvės dar atidarytos. 
Jų savininkai dar įnikę į darbus, 
nors pasaulis baigsis už... 
Gatve praskuodžia 
žvalių berniūkščių būrelis; 
jiems įkandin – šuo, 
vedantis senuką.
Raudonas šviesoforo signalas. 
Autobuso vairuotojas pasitaiso 
galinio vaizdo veidrodėlį. 
Juo praslenka 
kažkiek gyvųjų paveikslų. 
Autobusas štai trūkteli iš vietos. 
Žalia.
Šviesoforas žybsės kaip žybsėjęs, net ir po 
penkių minučių!
Jaunas vyras pasižiūri į laikrodį, 
lauks kito autobuso...
Pro miesto parko statulas žingsniuoja porelė 
ir šypsos po saule.
Statulos be rūpesčių. 
Stebeilijasi į nieką.
Smalsumo kupinas turistas klaidžiodamas 
paveiksluoja tai, ko netrukus nebebus. 
Tenai, baltoje ligoninėje, 
moterys gimdo 
jau per vėlai. 
Naujagimiai, gali būti, paliks šį pasaulį 
bevardžiai.
Vienoje iš palatų 
jie visam laikui 
bus palikti mėgintuvėliuose, 
o nestygstanti bandymų pelė 
pagaliau išsilaisvins 
nuo visad stebinčios 
didžiosios laboratorijos akies. 
Bandymas nesudėtingas, 
bet laikas ištiksės 
dar iki atsakymo.
Ir jau nebesvarbu, 
žinojai ar ne. 
Pauostyk rožes ir – taip toliau. 
Rožė visada žino, 
kad pasaulis baigsis už penkių minučių... 
Mėlyni marškiniai ant manekeno vitrinoje 
atrodo gražiai. 
Jauna moteris parodo juos pirštu savo draugui, 
ir jiedu patraukia besisukančių durų link, 
idant prarytų dangoraižio bokštas... 
Ant sienos – blizgios reklamos: 
DIDŽIULIS IŠPARDAVIMAS! 
NAUJA PRIEMONĖ NUO RAUKŠLIŲ! 
CIGARETĖS NEKENKIA JŪSŲ SVEIKATAI! 
Tačiau pasaulis baigsis... 
Apsuptas mūro sienų
storo mūro rūmuose 
už miesto mūrų 
tironas žiaumoja obuolį 
ir žiūri į save televizoriuje.
Kas patikėtų, kad po penkių minučių 
jisai atsisakys savo sosto?
Dar vienas kaltinamasis nuteisiamas iki gyvos galvos. 
Jo advokatas nori apskųsti sprendimą, 
bet juk pasaulis...
Keleiviai spraudžiasi pro išėjimo duris, 
kiti žengia pro įėjimo. 
Moteris pasideda lagaminą 
ir pamojuoja
(tai ne aš).
Už oro uosto stiklo jai moja vyras 
(tai ne tu).
Nežinau, ar jiedu susitiko 
ir ar laikas…
Tas studentas 
verčiau keliaus traukiniu.
Dabar tai nebe taip svarbu.
Su drauge jis susitaręs 
paiškylauti.
Nežinau, ar iškyla baigės anksčiau nei pasaulis, 
ar pasaulis prieš iškylą!
O aš... aš rašau laišką. 
Nemanau, kad per penkias minutes 
jį pabaigsiu.

Vertė Andrius Patiomkinas

Karas pluša
Koks didingas yra karas!
Koks bruzdus 
ir našus!
Nuo ankstaus ryto 
jis pažadina sirenas 
ir visa kur 
išsiuntinėja greitąsias, 
išsviedžia į orą negyvėlius,
išskleidžia neštuvus sužeistiesiems,
lietų prišaukia
iš motinų akių,
rausias į žemę 
daugel dalykų iškapstydamas 
iš po griuvėsių... 
Vieni blizga bedvasiai,
kiti išbalę dar trūkčioja...
Jis pagimdo begalę klausimų
vaikų galvose,
linksmina dievus
leisdamas dangun fejerverkus ir raketas,
sėja minas laukuose 
ir ima pūslių ir dūrių derlių,
spiria šeimas emigruoti,
stovi šventikų pašonėje, 
kai šie keikia velnią 
(vargšas velnias, jis tebelaiko 
savo leteną kurstomoje ugnyje)...
Karas dirba dieną ir naktį.
Įkvepia tironus ilgiausioms kalboms, 
teikia medalius generolams 
ir temų poetams,
ateina į pagalbą
dirbtinių galūnių pramonei,
musėms parūpina peno,
istorijos veikalus papildo naujais puslapiais,
pasiekia lygybės 
tarp žudiko ir nužudytojo,
mylimuosius išmoko laiškus rašyti,
jaunas moteris pripratina laukti, 
laikraščius pritutina straipsnių ir nuotraukų,
naujų namų pristato 
našlaičiams,
išjudina karstadirbius,
duobkasiams plekšnoja per petį
ir šypsena padabina lyderio veidą.
Jis triūsia neprilygstamai kruopščiai! 
Tik niekas o niekas 
pagyrų jam nežarsto. 

Mažasis dailininkas
– Noriu nupiešti dangų.
– Piešk, branguti.
– Piešiu. 
– Kodėl spalvini ir šičia?
– Nes dangus 
neturi pakraščių.
...
– Noriu nupiešti žemę.
– Piešk, branguti.
– Piešiu. 
– O kas gi čia?
– Mano draugė.
– O kurgi žemė?
– Jos krepšyje.
...
– Noriu nupiešti mėnulį.
– Piešk, branguti.
– Negaliu. 
– Kodėl?
– Jį be paliovos 
talžo bangos.

...
– Noriu nupiešti rojų.
– Piešk, branguti.
– Piešiu. 
– O kurgi spalvos?
– Rojus bespalvis.
...
– Noriu nupiešti karą.
– Piešk, branguti.
– Piešiu. 
– O kas čia per rutuliukas?
– Spėk.
– Kraujo lašas?
– Ne.
– Kulka?
– Ne.
– Tai kas tada?
– Mygtukas, 
kuris išjungia šviesas.

Kita planeta
Turiu specialų bilietą
į kitą planetą 
po šia Žeme. 
Patogų pasaulį ir gražų: 
pasaulį ne itin pridūmytą, 
ne per karštą 
ir ne per šaltą. 
Būtybės 
ten malonesnės 
ir vyriausybės be paslapčių.
Policijos nesama: 
čia nėra problemų 
ir nėra peštynių. 
Ir mokyklose 
mokinių neapkrauna 
dideliu krūviu, 
nes istorija dar tik prasidės, 
ir nemoko geografijos 
anei kitų kalbų. 
Dargi geriau: 
karas 
yra atsikratęs „r“ 
ir išvirtęs į meilę, 
todėl ginklai miega 
nugulti dulkių 
ir lėktuvai skraido 
nemėtydami bombų ant miestų, 
ir laiveliai 
vandenyje 
panėši į šypsenas. 
Visa kas 
taikinga 
ir gera 
toje kitoje planetoj 
po šia Žeme. 
Tik vis dar nesiryžtu 
keliauti viena.
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Miglės anušauskaitės komiksas

TeksTai ne TeksTai

Kraujas bergždžiai dirvai

Paradoksas poezijoje neretai pasi-
telkiamas kuriant unikalią, deformuo-
tą tikrovę, lyg kreivame veidrodyje 
atspindinčią erdvę užuovėjos nuo bū-
ties skersvėjų ieškančiai asmenybei. 
Daiktams priskiriant iš pažiūros sve-
timas savybes, realybę praturtinant 
fantasmagorijos atspalviais kuriamas 
siurrealus vyksmas dera su poezijos 
estetine funkcija, dėmesiu ne tiek 

naratyvui, kiek teksto emociniam pradui ir metaforos ak-
centavimui. Perkonstruotą objektą aktualizuoja, o kartu ir 
dėmesį perkeltinėms prasmėms atspindi ir poeto, vertėjo, 
eseisto Gyčio Norvilo penktosios poezijos knygos „Akla 
valtis“ pavadinimas. 

Naujų erdvių paiešką tikrove besibodinčiam subjektui 
simbolizuoja eilėraščio „mirusiųjų pasivaikščiojimai I“ 
eilutės: „sodininko svajonė – povandeninis sodas. / po 
vandeniu viskas – lėtai lėtai lėtai lėtai lėtai. / po vandeniu – 
minkštai minkštai minkštai minkštai minkštai. ne tokios 
skausmingos kasdienybės apkrovos ir pagirios“ (p. 12). 
Tame pačiame eilėraštyje pabrėžiama, jog formai kintant 
esmė išlieka pastovi („...ir mirtis švelni, ir daiktai – tada 
jau matai jų esmę. esu matęs – kokie jie dar iki užgimstant 
kalbai“, p. 12). Tarytum išreiškus žodžiais (rašmenimis) 
reiškinio prigimtį būtų subjektyviai iškraipomas jo gry-
nasis turinys. Kita vertus, formos, sąlygos padeda įkon-
tekstinti objektą ir pasiekti būseną, kuri padeda užmegzti 
trapų esmės ir suvokimo kontaktą. Taip pirmame knygos 
skyriuje sodininko įvaizdis, išplėštas iš buities ribojimams 
pavaldžių funkcijų ir perkeltas į siurrealistinę plotmę, pa-
virsta savotiškų bergždžių pastangų įsikūnijimu. Suvok-
damas pasaulio (o ir paties savęs) netobulumą eilėraščio 
subjektas tiesiog atsiduoda vyksmui, stebėdamas aplinką, 
konstatuodamas būties šešėlių egzistavimą ir galios pa-
keisti nusistovėjusią tvarką stoką: „sodininkas yra stebėto-
jas ir niekas daugiau. troleibuse visad sėda gale, kairiajam 
kampe. žvilgsniu moterį nurengs – pilką jos rūbą, džinsus, 
kasdienybę. žvilgsniu ir aprengs. jam nesvetimas grožis, 
jautrumas“ (p. 15). Kita vertus, net ir bodėdamasis kas-
dienybės pilkuma, be radikalesnės (destruktyvios) inten-
cijos reformuoti aplinką, sodininkas yra visumos dalelė, 
vykdanti (tegul ir be džiaugsmo ar malonumo) prigimtyje 
užprogramuotas funkcijas. Tos funkcijos tiek įterptos į kas-
dienius procesus, kad aplinkiniams jas atliekančio asmens 
reikšmingumas artėja prie nulio: „miriau staiga, aišku, vie-
nas. jau seniai, o jiems atrodo, kad aš taip pat šypsausi, 
raunu kiaulpienes, vaikštau su „Fiskars“ žirklėmis ir nieko 
nėr pasikeitę“ (p. 19) ar „...aš tik elektrikas prie svylančios 
kasdienybės skydinės“ (p. 65). Kristalizuojasi svetimo so-

ciumui individo paveikslas. Kartu išryškinama „svetimų“ 
reikšmė kosmoso egzistencijai. 

Skirtingų meno rūšių (literatūros ir dailės) sankirtoje už-
gimstančią tarpdisciplininę erdvę įprastai užpildo dėmesio 
energetikai jungiamasis audinys. Žodžio ir vizualizacijos 
sintezė nukreipia skaitytojo žvilgsnį nuo minties sklandu-
mo į užuominomis ir interpretacijos laisve grįstas pačios 
formos vibracijas ir skleidžiamą įtampą. Skyriuje „Išva-
rymas. Triumai“ išryškinama žodžio plastika ir galimybė 
reikštis vaizdu ir skambesiu, suteikiančiais daugiau pras-
minių gelmių raidei ir erdvės traktavimui nei grynoji (pir-
minė) frazės reikšmė. „Duobe, duobe – pas ką žiedas žydi“ 
(p. 37), – tarytum svarstoma, ar žiedas (čia derėtų atkreipti 
dėmesį į žodžio „žiedas“ įvairiaprasmiškumą) tamsą rė-
mina ar puošia. Kaip ir du rentiniai su žemę prilaikančiu 
kuoliuku (p. 53), išlaisvinantys vandens spurdėjimą iš že-
mės gelmių. Transformuojantys nuospaudas ir žaizdas į 
žydėjimo galimybę. Versmė atsiveria išdrįsusiems žvelgti 
giliau. Kol išryškėja komplikuoto pasaulio suvokimas, be-
sigręžiantis kiaurai vyzdį („pavasaris sverdi nukirsta gal-
va. srūva tulpių kraujas iš klombos, o kaukazinės slyvaitės 
patrakusios perrėkt pasaulį, šalia areštinės Kosciuškos gat-
vėje“, p. 65). 

Persikėlimas į fantasmagorijos plotmes (užpildytas 
įprastais, buityje aptinkamais, tačiau perkonstruotais 
objektais) atspindi rinkinio veikėjo intencijas priim-
ti lemtį, susitaikyti su būties netvarumu, tačiau neištrina 
nusivylimo kosmoso ydomis jausenos („viršukalnėse: 
šunšūdžiai, graužikų kaukolės, dėlionių detalės, celofanas 
nuo dešrelės – išstumti iš šachtų, požeminių gamyklų, iš 
palovių. žmogus čia – fosilija. viskas paviršiuje, šiame fil-
me jokio antro plano nėra“, p. 23). Visa tai stumia lyrinio 
subjekto būseną į indiferentiškumo sąvokos glėbį: „man 
patiko, kaip ir kas čia vyksta. nors man, penkerius metus 
praktikuojančiam dzenbudizmą ir pasiekusiam neabe-
jotinų dvasinių aukštumų, žodis „patiko“ nėra tinkamas. 
buvau abejingas“ (p. 77). Vis dėlto rinkinio puslapiuose 
vis sušmėžuojantis sodininko įvaizdis tarsi simbolizuoja 
pasyvumo neigimą. Juk sodininko įvaizdis apima tiek sė-
klos įspraudimą į dirvą, tiek laistymo žarnos panaudojimą 
augančiai gyvybei puoselėti, tiek kirvį sutrešusios slyvos 
liemenyje. Tiesa, lūkesčiams ne visada lemta išsipildyti, 
pastangos ir rezultatas nesikoreliuoja ir generuoja pritapi-
mo atšiauriame pasaulyje problemas: „sode jau pasiklystu. 
šviesoforai skelbia rytus ir vakarus, perėjos žinomos, bet 
niekur neveda, viskas sukasi ratais, grįžtu prie to paties 
sulaukėjusio serbento“ (p. 23).

Veiksmo erdvės kūrimas knygos tekstuose pasižymi 
reiškinių ir daiktų vardijimu, gausa, sumaišymu. Kons-
truojamas margas koliažas, susidedantis iš aibės objektų 
(kurie, traktuojant atskirai, yra įprasti buityje, tačiau neti-
kėtai sugretinti ir įkontekstinti kuria siurrealistinio lauko 
įspūdį) ir lyrinio subjekto jausenų: „liko tik kelmų nuliai, 
šaknų hieroglifai, malkų krūva, ūkiančios kamanės, pelių 

pragraužtos kišenės, juodi serbentai ir juodingas pavasaris – 
tas amžinai grįžtantis numirėlis su kirviu rankose. antai: 
slyvos ištaškytomis smegenimis saulės atokaitoje, pasi-
liejęs hortenzijų trynys, iš uoksų srūvanti varnėnų derva, 
ant virvės – karantininių kaukių šikšnosparniai – – –“ (p. 72). 
Autentiškumo įspūdį stiprina ir realių asmenų ar įvykių 
paminėjimas, kasdienybės atributų pabrėžimas. Emoci-
niame rinkinio fone vyrauja tiesus, į saldainio popierėlį 
nevyniotas egzistencijos ydų konstatavimas, nusivylimas 
pasaulio netobulumu ir ribotomis individo galimybėmis ką 
nors pakeisti („nieko nėra pakeliui, dabar jau žinai – yra 
tik kelio galas“, p. 69). Kone labiausiai bodimasi blankia 
pilkuma, atspindinčia rutiną, nuobodulį, paviršutinišku-
mą: „norėčiau tik užbaigt šį paveikslą, tik tiek, iki išlipsiu 
galinėj stotelėj, toks visas trūpas su guminiais, atsijungęs 
nuo apsaugos sistemų, maudžiančiu šonu, apsinuodijęs šia 
vasara, šia pilka moterim“ (p. 68). Tokias nuotaikas susti-
prina sentimentalumo eliminavimas iš tekstų, įgyvendin-
tas šiurkštesnių įvaizdžių gausa, atviru kalbėjimu, perdėto 
estetizavimo neigimu ir atskalūniška lyrinio subjekto lai-
kysena: „kvapu ima dalintis vanduo. klerkai pro įstaigų, 
bankų, biurų duris pasipila it pamazgos iš parversto kibiro. 
šaligatviai springsta nuo judančių taškų. šliūžės. bažnyčių 
bokštai vis labiau panašėja į apleistas karvelides ir todėl, 
rudenėjant, jose vis daugiau dievo“ (p. 70). Nepaisant pro-
ziško (iš pirmo žvilgsnio), naratyvaus teksto dėliojimo, 
dėmesys emociniam pradui, stipriai juntama ritmika ir 
perkeltinių reikšmių sąlygotas metaforos svoris ženklina 
rinkinį poezijos įdagu. Kintant teksto formoms, vis pasi-
kartojantys sodininko, sodo, gamtos motyvai, vyraujanti 
nuotaika siuva puslapius į vientisą knygą.

G. Norvilo „Akla valtis“ – išraiškinga (tiek forma, tiek 
turiniu) iš sentimentalumo pančių išlaisvintų tekstų kny-
ga apie egzistavimą atšiaurioje aplinkoje. Vyksmą perke-
liant į metaforos jurisdikciją, permaišant skirtingas erdves, 
reiškiniams ir daiktams suteikiant prigimtimi nesąlygotų 
savybių, transformuojant materiją, žvelgiant į pasaulį pro 
paradokso lupą ieškoma kertelės, kurioje individo nepa-
siektų būties komplikuotumo suvokimas. Suvokimas apie 
įsiprasminimą puoselėjant bergždžią dirvą. Ir kartu įsisą-
moninimas, jog asmenybės ir aplinkos bambagyslė atspari 
abejingumo ir cinizmo iltims. „Tą pavasarį netyč padegiau 
žydintį sodą, pernakt kūrendamas laužus aplink, kad ne-
nušaltų žiedai, kai tuo metu žvėrys, laikraščiai pranašavo 
begalinius šalčius, potvynį ir XXI a. tamsą. tą pavasarį, 
kai padegiau stačius medžius ir degė tamsa, buvo šviesu. 
ar galit įsivaizduoti kino vertesnį vaizdą?“ (p. 21) – ke-
tinimų, netyčinės destrukcijos, netikėto rezultato sąsajas 
konstatuoja knygos lyrinis subjektas. Degantis žiedlapis 
įsiskverbia į bergždžią dirvą. Ir grumstai pradeda švytėti. 

– ToMas VyŠniauskas –

Gytis Norvilas. Akla valtis. Eilėraščiai proza ir kiti 
įvykiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. 88 p.



2022 m. kovo 18 d. Nr. 6 (1382) 11ŠIAURĖS        ATĖNAI knyGos

Lengvumo šydas

Legalus būdas patekti į svetimo 
žmogaus namus – pasisiūlyti į suraši-
nėtojus, skaičiau kadaise vienoje esė. 
Spėju, kad pašmirinėti po kitų namus 
yra visiems nesvetimas noras. La-
gaminėliu nešinu surašinėtoju, deja, 
šiais laikais jau netapsi, bet yra „Boo-
king.com“ ir „Airbnb“ – vaikščiojimo 
po tikrus namus su tikrais jų kvapais 
pakaitalas. Ir nors kartkartėm išsinuo-
modavau butą pajūryje ar užsienyje 

ne iš smalsumo, o kad turėtume visa šeima, kur patogiai 
pabūti, vis tiek apšniukštinėdavau indaujas, apžiūrėdavau 
knygas, nesąmoningai įvertindavau baldus, grindis, sie-
nų spalvas: gražu, originalu, pigu, nemadinga ar tiesiog 
„Ikea“. Atsitinka ir taip, kad po daugelio metų atminty iš-
lieka ne vietovė, o tik tie kvadratai, kuriuose glaudėmės. 
Dideliu madingu butu besididžiuojančio šeimininko klau-
simas „super wygląda?“ tapo šeimos priežodžiu ir siūleliu, 
už kurio patraukus ima vyniotis malonių prisiminimų apie 
buvusias keliones kamuoliukas. 

Toji frazė nebuvo ištarta Vroclave – miestas į atmintį įsi-
rėžė giliau negu butai, kuriuose apsistojome. Dėl spalvin-
go senamiesčio, bažnyčių, sumedėjusių vijoklių apvytos 
muziejaus sienos. Ir dėl sukrečiančio vaizdo pirmadienio 
vakarą: tuščios senamiesčio gatvės, beveik be žmonių. Ta-
da dar nesiautėjo korona, dar buvo metai iki jos, ir nors 
maniausi mėgstanti turistų nenumintas vietas, miesto tuš-
tumas gąsdino: miestai nesukurti tylai. Laimei, kitą rytą 
gatvės pradėjo dūgzti, ir vaikų mėgstamoje (nes nėra Lie-
tuvoje) „Starbucks“ kavinėje teko gerokai palūkėti vaikiš-
ko kapučino. Apmirusio miesto paslaptis buvo paprasta, 
nors supratome ne iš karto: taigi antrosios Velykų dienos 
vakaras! Ne metas zulinti senamiesčio akmenis. 

Prieš atsiversdama Piotro Adamczyko romaną „Ilgesių 
namas“ jau turėjau susikūrusi savo Vroclavą: ir gražų, ir 
baugų. Nors tą knygą būčiau pasirinkusi ir visai ne dėl 
Vroclavo. Pirmiausia akį patraukė viršelis (labai vertinu 
knygos estetiką, jos galią išreikšti esminę idėją): senų na-
mų vaizdai lengvai atveria duris į mano širdį, tikiu, kad 
juose slypi daugybė įdomių istorijų, daugybė buvusių gy-
venimų. O „Ilgesių namas“ – šešių aukštų daugiabutis, ir 
jame gyvena ne vienas keistuolis: buvusi vienuolė, nuo-
dėminga panelė, girtuoklių šeima, apsukrus verslininkas, 
paslaptingas daktaras ir pasakotojas su savo tėvais – mama 
Lenkijos vokiete ir tėvu, kovojusiu prieš vokiečius parti-
zaniniame kare. Pasakojimas aprėpia kelis dešimtmečius –  
nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki posovietinių lai-
kų. Taigi įvykių daug: kas skiriasi, kas metų metais lau-
kia savo antrosios pusės, kas miršta – gyvenimo įvairovė 
skleidžiasi visa puikybe, juolab kad pasakojama lengvai ir 
intriguojančiai, kartais balansuojant tarp buitinio romano 
ir detektyvo. Siužetas nuolat pulsuoja, romanas pilnas gy-
vybės, įvykiai (neretai komiški) konkuruoja vienas su kitu 
dėl įdomiausiojo titulo. Ir iki valios galima šmirinėti po 

butą, kuriame apsigyveno pasakotojas: apžiūrėti turtingą 
biblioteką, pavartyti prabangiai įrištas knygas, pasikuisti 
drabužių spintoje, pasimatuoti vokiečio uniformą, pakil-
noti virtuvės indus, net dienoraščio lapus pasklaidyti. Nė 
iš tolo neprilygsta virtualiam bukingui.

Lengva plunksna parašytos, tarpusavyje susipynusios 
kaimynų istorijos lyg vos perregima širma dengia pasako-
jimo esmę. Daugiabutis yra ne šiaip namas – iki Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos jis priklausė žymaus vokiečio 
šeimai. Vroclavas, tuomet vadintas Breslau, buvo Vokie-
tijos dalis. Pasakotojas, būdamas vaikas, kartu su tėvais 
įsikelia į prabangų butą, pilną visai neseniai pabėgusios 
šeimos daiktų. Užuot atsikračiusi, šeima juos skrupulingai 
saugo – žinoma, tai motinos noras, nes ji tvirtai tiki, kad 
vokiečiai grįš į jiems priklausančius namus, ir Vroclavas 
vėl bus vokiškas miestas. Visi namo gyventojai ilgisi „se-
nojo pasaulio“ – kiekvienas savaip kitokio, namo sienos 
„sumūrytos iš ilgesių“ (p. 566). 

Pasakotojo močiutė ir mama skaito istorijas apie arijų 
išskirtinumą, vaikas auga tikėdamas vokiečių pranašumu. 
Tiesa, lenkiškoje mokykloje šis tikėjimas prasklaidomas, 
nors tapatybės kebeknė išlieka iki pat brandaus amžiaus ir 
galop prasiveržia ekscentrišku veiksmu – dešimtmečiais 
saugotų knygų, drabužių, nuotraukų ir kitų prieškario vo-
kiečių šeimai priklausiusių gėrybių deginimu daugiabučio 
kieme. Daiktų, lydėjusių pasakotoją visą gyvenimą ir vis 
dėlto netapusių savais. Vokiečių kapituliacija Piotro ir jo 
mamos akyse vyksta labai pamažu, kone visą gyvenimą: 
„Ji skaitė laikraščius ir žiūrėjo televiziją, kuria iš pradžių 
netikėjo, bet su laiku pripažino, kad tiesa apie karą yra kito-
kia nei toji, su kuria užaugo [...], o Hitleris tapo didžiausiu 
jos gyvenimo nusivylimu“ (p. 372). Nusivylimu tampa ir 
kiekvienas laukiamų svečių iš Vokietijos vizitas – paaiškė-
ja, kad jie į daugiabutį užsuka kažin ko šniukštinėti, ieškoti 
vertingų daiktų, aukso, o ne norėdami grįžti gyventi į savo 
jaunystės miestą ar bent jau išsigabenti saugomų vaikystės 
relikvijų. Atrodo, jų nekankina nostalgija praeičiai, jie ją 
paleido, galbūt iškeitė į gėrybes, kurių giminaičiai švenčių 
proga atsiunčia ir likusiems jau lenkiškame Vroclave. Nė 
sakyti nereikia, ką siunčia, visi žinome iš asmeninės pa-
tirties: džinsų, kvepiančių skalbimo miltelių, mandarinų, 
kramtomosios gumos. Atvykusieji iš Vokietijos primena 
sovietmečiu vaizduotų kapitalistų šaržus. 

Likusiesiems šiapus geležinės uždangos istorija nėra 
praeitis, kuria gali atsikratyti, ji persmelkusi gyvenimus. 
Skausmingiausia, kad, istorijai negailestingai pakeitus 
kryptį, žmogaus savivoka lieka inertiška lyg įsuktas vilke-
lis, ir jos taip greitai nepakeisi, kaip mieste keičiasi gatvių 
pavadinimų lentelės ar Piotro mamos ir kaimynės ant ser-
vetėlių ir vėliavų siuvinėjami užrašai. Patyrusieji sovietmetį 
atpažins tokių išorinių pokyčių komiškumą, jų chameleo-
nišką prigimtį. Romane tai puikiai atskleidžiama, skaity-
tojas gali nuoširdžiai pasijuokti. Tačiau tai tik sustiprina 
disonansą tarp išorinio pasaulio ir žmogaus vidinių jau-
senų. Piotro tėvai – Hitleriu tikėjusi vietos vokietė ir len-
kų partizanas – labai keistas, beveik neįtikėtinas atvejis, 
nors knygos (ir ne tik) kontekste jis atrodo viltingas: ga-
lima sugyventi skirtingoms pažiūroms, galima net mylėti 
ideologinius priešus. Ir jei motina kad ir labai pamažu su-

pranta tikėjusi ne tuo didvyriu, tėvas ne tik lieka ištikimas 
jaunystės tiesoms, bet ir ryžtasi naujam žingsniui – įstoja 
į partiją. „Tai buvo specifinė protesto išraiška prieš dėdę 
Kurtą ir visus kitus giminaičius, gyvenančius Vokietijoje, 
kurie įkyriai klausinėjo, kada pagaliau išvyksime iš Lenki-
jos. Jis vis dėlto norėjo turėti asmeninę nuomonę, asmeni-
nį požiūrį į gyvenimą ir tokiu savotišku būdu tai rodė. Aš 
jį supratau, nes partizanui turėjo būti siaubinga visą laiką 
gyventi vokiečių apsuptyje“ (p. 397), – apibendrina sūnus. 
Galiausiai tėvas, susiviliojęs direktoriaus pareigomis ir vi-
sais jų teikiamais malonumais, įskaitant jaunas sekretores, 
palieka šeimą. Tame iš vokiečių paveldėtame name visi ar-
ba jau yra, arba galop lieka vieniši, išskyrus gatvių lentelių 
gamintoją Henrikutį, kuriam ideologiniai pokyčiai – ne-
paisant jų krypties – teikia garantuotą pelną ir kitus gyve-
nimo malonumus. Tiesa, Piotro tėvų bute iškilusios sienos, 
padalijusios didžiulę kažkada vokiečio gyventą svetainę ir 
koridorių į dvi dalis (antrojoje apsigyvena šeima su Piotro 
bendraamže, ir atsikartoja Romeo ir Džuljetos istorija), 
metafora aprėpia daug daugiau negu suskilusius šeimų 
gyvenimus. Tai ir perdalintos valstybės, režimų supriešin-
ti žmonės, gyvenimas slepiant tikrąją tautinę tapatybę ar 
bandant pritapti prie nacionalinės daugumos. 

Romanas tirštas įvykių, nutikimų, istorijų – ir komiškų, 
ir liūdnokų, ir įdomių, ir nuobodžių, ir mokykliškai bana-
lių, kaip kad Piotro ir jo kaimynės meilės istorijos beveik 
holivudinis finalas. Ekspresyviai papasakoti neeiliniai 
nutikimai lengvai prikausto dėmesį, tačiau knygos esen-
ciją atradau trumpame Piotro draugės pasakojime apie jos 
močiutę ukrainietę, po karo išvarytą iš tėvynės į Lenkiją, 
čia ji gavo lenkiškus dokumentus, lenkišką vardą. „Jėzau, 
kaip ji kentėjo. Iš jos atėmė viską, ką turėjo, ir privertė gy-
venti ją visai pagal kitokios realybės scenarijų. [...] Niekas 
nežinojo, kaip siaubingai nekentė to vardo, tos šalies, tos 
naujos tikrovės“ (p. 511), – pasakoja Piotro draugė, poros 
kalbai pasisukus apie ilgesį, knygoje retai taip tiesmukai 
varijuojamą motyvą. Lengvai atpažįstama, ar ne? Knygos 
herojai taip vienareikšmiškai neišsako savo jausmų ir san-
tykio su istorijos įvykiais. Viskas lyg subtiliai uždangstyta, 
paslėpta buityje, gyvenimo rutinoje, tačiau skaitant lieka 
įspūdis (o gal žinojimas), kad tikros dramos žmonių gy-
venimuose būta daugiau, nei galėjo matyti pasakojančio 
vaiko, o paskui ir jaunuolio akys. 

Nors romane – pokarinis Vroclavas, sąsajų su šių lai-
kų geopolitiniais, etiniais skauduliais suras ne tik soviet-
metį patyrusieji. Tautų sugyvenimo ir susipriešinimo, 
ideologijų galios ir absurdiškumo, santykio su tėvyne ir 
tautine savastimi klausimai gąsdinančiai aktualūs. Nors 
išties galima palikti istorinį niūrumą romano paraštėse ir 
atsiduoti tiesiog skaitymo džiaugsmui. Jo daugiau negu er-
dvės giliems ir ilgiems apmąstymams. Galbūt toks ir buvo 
autoriaus tikslas – lengvai šypsant, tarsi gulbės plunksna 
prisiliesti prie traumuotos rytų europiečio istorinės atmin-
ties ir nežadinant demonų priminti, kaip toli nuėjome, kaip 
gerai gyvename (gyvenome – po vasario 24-osios čia tinka 
jau būtasis laikas) ir vis dėlto kaip viskas trapu. 

– noMeda GaiŽiūTė –

Piotr Adamczyk. Ilgesių namas. Romanas. Iš lenkų k. 
vertė Rytė Janauskaitė. V.: Gelmės, 2021. 655 p.

Rygos eskizai: Maskvos priemiestis
Vieną vėsią rudens dieną nusprendžiau nunešti džinsus 

į taisyklą savo rajone. Sugalvojau eiti į vietinę drabužių 
taisyklą čia, Maskvos priemiestyje. Tai toks rajonas, it 
svetimkūnis įsiterpęs gražiajame Rygos miesto plane. Ra-
jonas atsirado XIV amžiuje, ir galima trumpai pasakyti, 
kad pasižymi viduramžių statyba, sandėliais ir industrija. 
Kitaip tariant, jau seniai tai yra darbininkų rajonas. 

Rygiečiai dažniausia neužsuka į šitą rajoną, nebent stu-
dijuoja Kultūros akademijoje arba Verslo vadybos institu-
te. Čia vietiniai yra kuo įvairiausi – plautais ir neplautais 
plaukais, visai be plaukų, su treningais (ir kartais tik su 
treningais), panelės su aukštakulniais, pagyvenusios mo-
terys su šunimis. Dažniausia ganėtinai uždari, bet kartais 
labai šnekūs; kartą pamačiau praeinančią moterį su didžiu-
liu šunimi. Ji kažką sakė grėsmingai atrodančiam šuniui 
(ją dažnai matydavau, kai bėgiodavau palei kapines arba 
geležinkelį) ir staiga pažvelgė į mane. Nežinodamas, ką 
daryti, tiesiog apsidairiau. O ji prabilo:

– Nebijokit. Jis puola tik narkomanus.
Moters žodžiai mane nelabai ir nuramino, bet ji tęsė sa-

vo monologą:
– Ogi žmonės šiandien čia tokie abejingi vienas kitam. 

Atrodo, kad niekam nerūpi, kaip kitiems sekasi. 
Čia buvo tik įvadas į ilgesnį samprotavimą apie Latviją 

ir jos problemas. Paskui, kaip kokia metraštininkė, pradėjo 

dėstyti visą mano gatvės istoriją. Kaip kiemas kitoje gat-
vės pusėje smirda supuvusiais obuoliais ir šlapimu. Kaip 
viena jauna narkomanų pora gyveno toliau mano gatvėje, 
ten, tam name, šeštame aukšte, rodo ji pirštu. Jie turėjo 
vaiką, bet vaikas iškrito pro langą ir mirė. Kaip vienas vy-
ras gretimame name dukrą turėjo, bet ji žuvo avarijoje ir 
jis pradėjo gerti. Irgi ilgai žemėje nepasiliko.

Po šios paskaitos ji apsisuko ir nuėjo toliau. Gal šįkart 
išsiliejo tiek, kiek reikėjo, ir galėjo toliau tęsti savo kelio-
nę. Aš ne visai.

●
Uodžiu jos kvapą. Atrodo, kad iš pradžių, vos į nosį įlen-

da, tas kvapas (primenantis bulgarų kvepalus iš soviet-me-
čio) atrodo saldutėlis, bet po sekundės jau apkarsta. Norisi 
palyginti tą kartumą su gyvenimu, bet žinau, kad taip nėra. 
Gyvenimas nėra kvapas, bet negaliu atsikratyti jausmo, 
kad dabar man jos trūksta. Ją matau beveik kiekvieną dieną 
vedžiojančią šunis. Vaikšto ji su jais nuolat tom pačiom 
keturiom gatvėm, dienų dienomis, kartkartėmis stabtelė-
dama, kad šunys galėtų išpildyti savo norą prie didžiulio 
ženklo su latvišku užrašu „Pardod“; eina palei žalią me-
dinį namą, kuriame kadaise per karą buvo slapta ginklų 
krautuvė. Palei namą, kuris dar gyvenamas, bet atrodo, 
kad domovoi jau seniai išsikraustė.

Ji atsisuka mano pusėn, nors manęs ir nėra fiziškai. Ma-
ne ji mato dažnai, nors ne šįkart. Dabar ji galvoja apie ma-
ne, o aš apie ją ir jos kvapą, kurio trūksta, netgi labai.

●
– Parnešei baltos? – klausia Aivaras prie mano durų. 
Laikau rankoje permatomą maišelį su pienu ir duona. 
– A, tai ne apie tą baltą.
Aišku, turėjo omenyje degtinę. 
Aivarą matydavau kieme stoviniuojantį su visuomet 

rūkstančia cigarete burnoje arba tarp jau įjuodusių pirštų. 
Rūkydavo kaip sena krosnis, kuri vemia dūmais, nes ne-
beišsivėdina, išvis nebeišleidžia oro. Galbūt jis irgi buvo 
tokio senumo kaip mano krosnis, nebežinau. 

Sėdėdavo prie durų per tuos rūkymo seansus su savo 
draugeliais iš aplinkinių namų arba tiesiog vienas. Cigare-
čių kvapas įslinkdavo pas mane pro duris kaip nematoma 
gyvatė ir tada įsliuogdavo į nosį nepakviestas. Įsivaizduo-
davau, kaip dūmų gyvatė slenka man už nugaros, apsiveja 
mano kaklą ir ima mane smaugti, kol prarandu sąmonę.

Viena diena praeina, paskui kita, o tada jau visas mėnuo, 
ir nebėra Aivaro ir jo rūkymo ritualų. Nebėra to kvapo, tos 
gyvatės. Ar kas nors jai bus nukirtęs galvą? Taip. Vėžys. 
Kaip būna su gyvais padarais.

– Jayde Will –
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Turėdavom vaikščioti labai tiesiai
1975–1979 metais, nuo 5 iki 8 klasės, ona mokėsi Šiau-

liuose, internatinėje mokykloje vaikams, turintiems stuburo 
deformacijų. onos pasakojimas užrašytas kaip tuometinio 
požiūrio į silpnesnio kūno vaikus liudijimas. su pasakotojos 
sutikimu (pakeitus vardą) pateikiame jo fragmentus. 

– Man reikėjo susikrauti daiktus ir jau rugpjūčio 31-ąją 
išvažiuoti – pirmą kartą į internatą. O mano mama tuo metu 
į ligoninę atsigulė! Ir mama sako: tai tu susikrausi daiktus 
pati. Kaip tai, aš galvoju, – kas tai yra? Po keturių klasių. 
Kas tai yra – susikrauti daiktus? Išsitiesiau kažkokį adija-
liuką ir galvoju: atsikeliu ryte, man reikia to, tada to, tada 
to, tada to – ir viską reikia susidėti. Ir kažkaip susidėjau 
viską viena. Ir tėtis mane išvežė autobusu. Aš atsimenu, 
kaip mes stovim autobusų stoty, saulė ryte teka, ir mūsų 
kojos tokios ilgos ilgos ilgos ilgos – žinai, kaip būna saulei 
tekant. Ir man taip neramu. Turbūt stresavau. Net ir dabar 
prisiminus man gerklėj vibruoja, galėčiau apsižliumbti.

– Bijojai.
– Atsimenu tuos šešėlius. Tada nuvažiavom į internatą ir 

pasigedau megztinio – užmiršau megztinį pasiimti. Mama 
vis dar ligoninėj guli. Aš prisiskambinau tėveliui kažkaip. 
Už gatvės buvo telefonų stotis ir paštas. Mes nueidavom į 
paštą, įmesdavom žetoną ir skambindavom. Gal mus au-
klėtoja nuvesdavo... Sakau: tėti, neturiu megztinio. Tėtis 
sako: važinėja ten toks sunkvežimio vairuotojas į Šiaulius, 
aš jam paduosiu siuntinuką, atveš tą megztinuką. Atva-
žiuoja tas vairuotojas, palieka man siuntinuką ir tokią ma-
žytę piniginytę. Aš jaučiu, kad ten kažkas yra, ir galvoju: 
laiškas yra, tėvelio laiškas yra! Jis išvažiuoja, aš išsiimu, 
o ten – tiktai kortelė su adresu: Onutei K., Kalinausko 
17, Šiauliai... O kur laiškas? Ir šitą pusę žiūriu, ir tą pusę 
žiūriu, ir iškratau tą piniginę – patikėti negaliu, kad man 
jokio laiško neįdėjo. Galvoju: megztinyje yra. Išpakuoju 
megztinį – nėra laiško, nė vieno žodžio. Matai, tėtis tai 
nesusigaudė, o mama dar nebuvo grįžusi. 

– O iš internato tėvams rašydavai?
– Rašydavau, maždaug kas savaitę. Gal rečiau paskui. 

Bet dažnai rašydavau. 
[...]
Tėvai sakydavo: tavo auklėtoja išmokė tave tvarkos, nes 

aš jau baisiai tvarkinga, tokia čistulička buvau, kai grįžau 
iš internato. Sąsiuvinukai sudėti lygiai, pieštukai – lygiai. 
Tai va to jinai mus mokė. Ir tvarkingai rašyti dienoraštį. 
Paskui pasiėmusi tą dienoraštį skaitydavo, ar mes teisingai 
rašom. Jinai skaitė mūsų dienoraščius, taip. Tai mes ten ir 
rašėm taip, kaip jau jinai norėtų perskaityti. Nors auklėtoja 
mums rengdavo viktorinas, atsimenu, – stengdavosi, ti-
krai. Skaičiuodavo netgi, kiek knygų aš perskaičiau, jeigu 
per mėnesį mažiau negu tiek ir tiek – pastabą įrašydavo.

[...]
Mokykloj klasėse gulėdavom ant kušečių. Pamokos 

vykdavo gulint. Būdavo sustatytos tos kušetės trim eilėm: 
pirma eilė, vidurinė ir galinė. Kas prasčiau matydavo – 
pirmose eilėse gulėdavo. Ir tokie buvo trikampiai, kuriuos 
mes po krūtinėm pasidėdavom. Trikampis sukaltas iš fane-
ros, aptrauktas dermatinu. Į tą trikampį mes galėdavom są-
siuvinius įsidėti. Bet iš tiesų, kai atsiguldavom, tai krūtinė 
būdavo šiek tiek pakelta, o smakriuką reikėdavo padėti ant 
to dermatino. Ir būdavo nubrozdinti tie smakriukai. Arba 
ranką pasidėdavai po smakru, arba nunarindavai galvą nuo 
to trikampio... Bet čia, ant smakro, būdavo žaizdelė. Tai 
mama man pasiuvo tokią pagalvėlę, aš ją pasidėdavau po 
smakru. Mama, matyt, pastebėjo – aš gi nesakydavau. 

Ir šiaip mes turėdavom vaikščioti labai tiesiai, išsitem-
pę. Tie vaikai, kurie turėjo nežymų stuburo iškrypimą, 
vaikščiodavo be gorsetų, o kiti turėjom specialius gorse-
tus – toks įtaisas, kur laikydavo klubus, su gipso juosta. 
Suverždavom stipriai klubus, tada būdavo tokie metali-
niai laikikliai į viršų, įkišdavom rankas, tada – per pečius 
laikikliai, įkišdavom sprandą, ir tada viena juosta klubus 
laikydavo, o kita – sprandą; ji atsidarydavo taip, kad mes 
galėtumėm įlįsti, įstatydavom galvą, uždarydavom ir 
taip va čikšt užfiksuodavom. Ir visą laiką tu tokia poza 
ir vaikštai. 

– Tai čia ne gorsetas – čia skulptūra.
– Mes vadindavom gorsetu – taip visi vadino. Ir taip 

vaikščiodavom tame įtvare, visą laiką vaikščiodavom. 
Ir gulėdavom klasėj tame įtvare. Kai niekas nematyda-
vo, truputį atsegdavom smakro laikiklį, tai šiek tiek gal-
va nusileisdavo. O miegojom gipso lovelėse. Būdavo tos 
spyruoklinės lovos, ant jų uždėtos lentos, o ant tų lentų 

padėdavo forminę lovelę – ji būdavo idealiai tavo nuga-
ros formos. Ta lovelė buvo realiai nuo viršugalvio iki va 
čia, kur torsas baigiasi. Ir, kad neapsiverstumėm naktį ant 
šono, mes turėdavom aplink tą lovelę tokią liemenę – įkiš-
davom į tą liemenę vieną ranką, kitą ranką. Ir per tą visą 
lovelę, per krūtinę turėdavom susirišti. Tai tokia liemenė, 
kad naktį miegodami neapsiverstumėm ant šono. Visą 
naktį ant nugaros ir pragulėdavom. 

– Kaip taip įmanoma vaikui?
– Tai įmanoma, matyt... Būdavo, kad sapnuodama at-

siriši, atsiguli ant šono. Kartais tiesiog klubus įsigudrini 
pasukti, kai nuspaudžia. Taip visi tose lovelėse ir miego-
davom.

Įspūdingiausia – kaip darydavo tuos gipsus lovelėms. 
Tai vaiką pasiguldydavo ant stalo, buvo gipsininkas Vi-
das – vardą iki šiol atsimenu – ir dėdavo tą šiltą gipsą. 
Taip ritinėlį padėdavo ant nugaros ir taip vynioja, vynioja, 
vynioja, vynioja – vieną, antrą nuvynioja ir tada jis visą 
gipsą rankom suformuoja. Po to reikia pagulėti kiek laiko, 
o tada nuima formą. Ir man atrodo, kad jis prieš tai iš-
trindavo mūsų kūnelius vazelinu, kad lengviau nuimtų. Jis 
būdavo vienas su mumis, nebūdavo jokių seselių, būda-
vo tik Vidas. O kaip mums darydavo tuos gorsetus! Buvo 
toksai metalinis rėmas, mums reikėdavo rankom įsikibti į 
rėmo šonus ir tvirtai atsistoti, kojas pastatyt plačiai. Visiš-
kai nuogos buvom. Ir tada mums ištrindavo visą kūną va-
zelinu ir pradėdavo vynioti iš apačios gipsinėm juostom. 
Kol privynioja iki krūtinės, tai dar bala nematė, bet kai 
pasiekia krūtinę, tai jau tas gipsas pradeda kaisti, karštas 
darosi, ir kai iki pat smakro suvynioja, reikia dar truputį 
pabūti... Šitas momentas būdavo, kai galvodavom: ar jau 
alpsiu, ar dar šiek tiek ištversiu? Nes viskas užspausta ir 
viskas kaista! Tada Vidas pasiimdavo žirkles, va tokias – 
trijų sprindžių gipsui kirpti žirkles, ir per kirkšnį įkišdavo 
jas čia kažkur, ir kirpdavo: krrrr, aukščiau – krrrr, dar aukš-
čiau – krrrr... 

– O jos aštrios? 
– Tai jos turėdavo gipsą perkirpti. Aš nežinau, ar ten bu-

vo profesionalios gipso žirklės, – man jos buvo panašios 
į žirkles medžiams genėti, tokios didelės. Ir kirpdavo per 
kirkšnį, per pilvą ir iki kaklo. O kai turėdavo atplėšti – 
būdavo siaubas, kaip jisai pešdavo su visais plaukais! Da-
rydavo mums tuos gorsetukus, kai išaugdavom, maždaug 
kas metai. Aš neprisimenu – gal jis, kiek išeina, taktiškai 
tą darydavo, bet nebūdavo jokios moters, jokios seselės 
tuo metu. Aš jau nekalbu apie psichologą, kuris paklaus-
tų, ar jums yra viskas gerai. Tas tai taip... Buvo naktinės 
budėtojos, kurios prižiūrėdavo, kad vaikai netriukšmautų, 
kad miegotų. Naktinė budėtoja kartais pažadindavo ir sa-
kydavo: prisirišk, atsirišai, kai miegojai. Vieną budėtoją 
atsimenu: buvo tokia neaukšto ūgio, tokia apvaliukė, tokia 
maloni, kurią galėdavai pakalbinti. Ji naktį vaikščiodavo, 
paklausdavo, kodėl nemiegu. O auklėtoja buvo griežta, ir 
mokytojai daugiausia buvo gana nemalonūs. Bet prisime-
nu porą atidžių ir jautrių mokytojų. Nors buvo gerų daly-
kų: mūsų auklėtoja, pavyzdžiui, rodydavo kiną. Mes ten 
pamatėm „Riešutų duoną“, buvo susitikimas su Žebriūnu, 
Piškinaite, Latėnu, operatorium Mockum. Kviesdavosi 
svečių.

Tai va, šiokios tokios ten buvo ir edukacijos. Ir dar kas 
buvo! Mes ėjom į baseiną. Mums besimokant, šalia buvo 
pastatytas naujas baseinas, ir mes plaukiodavom du ar tris 
kartus per savaitę. O mankšta buvo kiekvieną dieną. Arba 
tarp pamokų, arba po pamokų mes ateidavom į mankštos 
kabinetus ir specialistės medikės su mumis dirbdavo – bū-
davo individualūs pratimai kiekvienam.

– Tuo metu nusiimdavot tą įtvarą?
– Jo... Aš dabar galvoju... Turbūt mankštindavomės be 

gorseto. 
[...]
Bet mes savo palatoj – o palatos buvo didelės, po aštuo-

nis vaikus – prisigalvodavom visokios veiklos. Yra nuo-
traukos, kaip mes aštuntoj klasėj per karnavalą sugalvojom 
būti hipiai. Kas mums apie juos papasakojo – aš nežinau, 
bet visos pasileidusios kasas, persijuosusios juostom ant 
kaktos, plačiom kelnėm. 

– Jūs vadinot palatom – ne kambariais, o palatom?
– Palatom, taip.
– Tai toj palatoj sugyvenot tarpusavy?
– Būdavo ten, kad atvažiuoja kieno nors mama, atveža 

maisto, ir vaikas nesidalina juo. Tašėse palieka, į spintą 
įdeda, ir mes tik atrandam, kad jau [pasmirdo]. Nes nemo-

ka dalintis, o viena nevalgo – tai būdavo, kad užrūgdavo 
tas maistas. O kaip ji valgys – ji viena gi niekada nebūna. 
O kaip pasidalinti – nesupranta.

– Nedrįsta pasiūlyti?
– Gal ir taip, nedrįsta...
[...]
Kartais būdavo, kai išeiginės dienos ir pusė internato 

išvažiuoja, mes liekam labai nedaug vaikų, tai tada kai 
kurios budintėlės sakydavo: „Galit išsiimti tas gipsines 
loveles, miegokit laisvai.“ Tai ant lentų miegodavom. Ne-
dažnai, tik per išeigines, kai nėra daktarų, nėra direktorių, – 
tada leisdavo išsiimti gipsines loveles.

– Tai reiškia, kad joms jūsų būdavo gaila?
– Aš manau. Aš manau.
– Žiūrėdavo į jus kaip į vaikus.
– Tą labai retai pajusdavom – kad kaip į vaiką žiūri. 

Gaudavom pastabas, kad bėgiojame, kad išeiname į kie-
mą, kad skiriam pasimatymus, kad būnam kažkur kitur, 
negu pagal dienotvarkę privalėtumėm. 

– Ir dėl to, kad susitikdavot pasimatyti vienas su ki-
tu?

– Jo, dėl to, kad pasimatėm tuščioj klasėj – ar tuščioj 
valgykloj, pavyzdžiui. Tokia buvo auklėtoja, ne mūsų kla-
sės, – ji užtiko mus su draugu valgykloje prie duonos ku-
bilo. Mes jai sakom, kad duonos atėjom pasiimti, o jinai 
netiki, nusivaro mus į klasę – greitai pažymių knygeles! Ir 
įrašo ilgiausias pastabas, kad mes ten bučiuojamės ar galas 
žino, ką veikiam... Koks buvo mentalitetas tų auklėtojų...

– Dūros.
– Bet va tas išlikęs jausmas – kaip būdavo baisu. Tokių 

sąlygų kaip poilsio, žaidimų kambarys, kur tu gali susitik-
ti, pabūti kartu, pabendrauti, – nebuvo. 

– Kokiam hole pasėdėti tiesiog?
– Nebuvo jokių holų. Ai, buvo pirmame aukšte holas, 

bet kad kas sėdėtų – neatsimenu. 
– O kokių nors jaukesnių vietų ar buvo?
– Nebuvo jokių jaukių vietų. Pirmas aukštas turėjo ho-

lą, kur buvo minkštasuolis atvažiavusiems tėvams prisėsti, 
palaukti, kol vaikas nusileis iš viršaus. O antrame buvo 
tokie savitarnos kambarėliai, ir ten buvo mūsų koridorius, 
ir buvo mūsų klasės. Trečiame aukšte buvo berniukų mie-
gamieji, ketvirtam aukšte – mergaičių miegamieji.  

– O tose vadinamosiose palatose?
– Būdavo tik aštuonios lovos, stalas metalinėm kojom 

ir keturios kėdės metalinėm kojom. Prie kiekvienos lovos 
buvo spintelė ir bendra spinta rūbams pasikabinti. Lentynų 
aštuonioms mergaitėms neužtekdavo, kai kas dalindavosi 
dviese viena lentyna. Dar buvo toksai dalykas, kad ryte 
paklodavom lovą ir uždengdavom tokiom kapom – mums 
keistai skambėjo tos „kapos“, tokios lovatiesės. O viena 
budintėlė liepdavo dar ir kantą padaryti: reikia tą kapą už-
sitiesti ant lovos, tada krašte pasikelti tą masę ir sumušti 
kantą. Ir kad jis būtų kietas! Kareivinėse turbūt taip daro?

– Mano baba taip darydavo.
– Ir tai turbūt tam, kad nesėdėtumėm ant tos lovos.
– Taip, nes ant lovos jokiu būdu negalima sėdėti. O tai 

kur jūs sėdėdavot su tais skausmingais stuburėliais ir dar 
tais gorsetais? Niekur?

– Nepamenu. Tai keturios kėdutės būdavo palatoj.
– Bet jūsų būdavo aštuonios.
– Mhm. Tai gal mes nebūdavom vienu metu visos, gal 

pareidavom tik miegoti...
Dar šalia būdavo prausyklos – buvo vienas kambarėlis 

su tokia ilga ilga ilga kriaukle, kur atsisuki ir prausiesi, ten 
keli kranai. Ir antras kambarėlis – dušai. Ir būdavo higienos 
patikros – tikrindavo higieną. Vieną kartą auklėtoja viešai 
išgėdijo mergaites, nes jos pasidžiovė ant radiatoriaus savo 
apatinį trikotažą, o tuo metu atėjo „higiena“. Ir tas trikota-
žas kabėjo – ir buvo tokia gėda! Jos prisirinko minusų, ar 
kažko ten. Jinai viešai, prie berniukų, gėdijo. Visos tylėjo, 
niekas neprisipažino – siaubas, kieno ten tas trikotažas... 
Tegul išmeta, ir viskas!

– Tai neatidavė joms tų trusikėlių?
– Ne – visos tiesiog bijojo, bijojo prisipažinti! 
Ten jokios kalbos nebuvo apie bendravimą su suaugu-

siais. Ir nemanau, kad aš viena nebendravau, – nemanau, 
kad kas nors bendravo. Tokių, kad kuri nors būtų auklėto-
jos numylėtinė ar skundikė, – tokių nebuvo. Mes buvom 
šutvė vienišų vaikų. Ir vieni kitus palaikėm. 

Pasakojimą įrašė ir fragmentus atrinko 
Jurga Jonutytė

Atitaisymas

Praėjusiame numeryje spausdintos novelės „Streiklaužys“ autorius Peisechas Markusas, vertė Goda Volbikaitė. Atsiprašome už klaidas.

Redakcija
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Protingavimai (23)
●

– Mes pas tave užeisim.
– Neužeikit. Noriu būti vienas.
– Ką veiksi vienas?
– Nieko.
Tik nieko neveikdamas žmogus tobulėja. Rytų išmintis. 

Gal kai kūnas nieko neveikia? Kai guliu kaip lavonas, gal 
tik tada būnu, nes tik tada mąstau.

●

Negalima filosofuoti prie vaišių stalo. Filosofavimas yra 
bjaurus ir įtemptas darbas. Galvoti reikia. Girdėti, ką kalba 
kitas. Prie vaišių stalo reikia ilsėtis. Kai gerdavau ir filoso-
fuodavau, kitą dieną man labai galvą skaudėdavo.

●

Robotai turi pirštus ir gali tobulai groti natas, bet ne mu-
ziką. Muzika padaryta iš jausmų, kurių robotai neturi.

●

Skaityti filosofiją yra darbas. Klasikinę muziką klau-
syti yra darbas. Bergmano filmus žiūrėti irgi yra darbas. 
Popsas poilsį teikia. Jis vertingas. Gyvenimas padarytas iš 
darbo ir poilsio.

●

– Pasakysiu tau, Mikalojau, ką apie tave galvoju.
– Dėl Dievo meilės, nesakyk. Būk geras.

●

Dėkingumas – Dievo bausmė. Sąžinė taip pat.
Dabar man atrodo, kad vaikystėje buvau laimingas. Nie-

kam nejaučiau dėkingumo, sąžinės taip pat neturėjau, tik 
bausmės baimę. Pasielgiau bjauriai ir Mama verkė. Prisi-
menu vis. Negaliu ir nenoriu užmiršti.

●

– Kaip jautiesi?
– Dar jaučiuosi.

●

Sutinku pažįstamą žmogų, pasišnekame apie gyvenimą. 
Smagu buvo susitikti. Kai atsisveikinam, labai atidžiai į jį 
pasižiūriu. Gal paskutinį kartą jį matau. 

●

Intelektas supranta, o protas kuria.

●

Žmogus skiriasi nuo gyvulio tuo, kad turi protą. Dabar 
informacijos laikai. Nereikia galvoti, reikia žinoti. Protas 
nebereikalingas.

●

Išverstos akys ir riksmas. Argumentai prieš žmogų, labai 
daug padariusį Lietuvai, ir prieš konceptualų meną. Kon-
ceptualus menas ne akims, bet smegenims. 

●

– Žiūri į tuščią popieriaus lapą ir nieko neveiki. Kaip tu 
gali taip gyventi? Tu gi dailininkas. Paišyk.

– Ne rankos mano paišo, bet galva. Tuščia galva – tuš-
čias popieriaus lapas.

●

Ieškomą daiktą randu tik tada, kai nustoju ieškoti.

●

Berkeley sako, kad nėra to, ko niekas niekaip nepatiria. 
Tam, kad kas nors būtų, reikia, kad kas nors tai patirtų. 
Kas pirmiau – patirianti sąmonė ar tai, ką ji patiria? Kas ką 
sukūrė? Kas patyrė pasaulį iki organinės chemijos?

●

Žmogaus kūnas valgo kiaulieną ir vis didesnis darosi. 
Kiauliena virsta žmogiena. Žmogus klauso Bacho muzi-
kos ir jeigu ją girdi, jo siela didesnė pasidaro. Kūnas negali 
be galo didėti, nes sprogs, o siela galbūt gali. Iki begalybės 
gal. Iki Dievo. 

●

Dešra – maistas kūnui, mokslas – maistas protui, menas – 
maistas sielai.

Maistas turi būti kokybiškas. 

●

Reinkarnacija. Grįžimas į mėsą. Nenoriu grįžti į mėsą.
Noriu būti, bet ne mėsoj. 

●

Kūnas šykštus, o siela dosni. Iškepu blyną ir vienas jį su-
valgau, kitiems neduodu, o kai nupaišau paveikslėlį, tai ki-
tiems jį rodau, negaila, nesužiūrės jie mano paveikslėlio. 

●

Matydavo žmonės Dievo veidą, o dabar nebemato. 
– Kodėl gi Tu, Dievuli, kankini mane, kodėl neneši ma-

nęs į laimę kaip maišo su žarnom. O gal Tavęs nėra? Veido 
Tavo nematau. 

– Kur tu tikiesi mano veidą pamatyti, Mikalojau? Į tele-
vizorių žiūrėdamas? 

●

Antakalnio kapinėse žiūrėjau į Stasio Kuzmos pietą. 
Tiek daug skausmo akmeninėse Dievo Motinos akyse, kad 
net nejauku. Prisiminiau savo klasės draugės Liudos pil-
nas skausmo akis. 

●

Akys mato gėlę, o siela mato grožį. 

●

– Grožiu sotus nebūsi.
– Grožis – maistas sielai.
– Jeigu siela nemirtinga, tai maisto jai nereikia. 

●

Dievas sukūrė pasaulį gerą sau, o aš Dievo sukurtame 
pasaulyje kuriu pasaulėlį gerą man – paveikslėlį paišau. 

●

Man visada patiko ir stipriai veikė kryžiaus forma. Ver-
tikalė ir horizontalė. Dangaus ir žemės jungtis. Žmogaus ir 
Dievo jungtis. Kristaus esmė. 

●

Smegenys padarytos iš mėsos. Jose mėsiška logika ir 
Dievo ten nėra. Neprotinga ieškoti mėsiškos logikos Bi-
blijoje. Ne smegenimis ir ne smegenims ji parašyta. 

●

Menininkas įkrauna kūrinį savo būsenomis, kurias gali 
patirti žmogus, girdintis arba matantis kūrinį. 

●

Jeigu žmogus žiūrėdamas į paveikslą patiria tas pačias 
būsenas, kurias patyrė dailininkas jį paišydamas, tai jis ga-
li teisingai įvertinti paveikslą. 

●

Sakoma, nėra meno be jį patiriančio. Jeigu menas yra ne 
daiktas, bet jausmas, tai jo negali būti be jaučiančio. Kai 
žiūriu į akmenį, aš jausmo, vadinamo menu, nepatiriu, kai 
žiūriu į menininko iš akmens iškaltą gryną formą, aš tą 
jausmą patiriu. Akmeninėje skulptūroje jausmo nėra, bet 
yra jo priežastis. O pradžios priežastis? Vėl nukeliavau pas 
Dievulį.

●

Turbūt daugiau kaip prieš šimtą metų pasakyta, kad me-
nas yra tai, kas pavadinta menu. 

Dailininkas nupaišo paveikslą, daiktą padaro, o tas, ku-
ris pavadina jį menu, sukuria dvasinę vertybę – meną. To-
kie dabar laikai.

●

Du menininkai žiūrėjo į plytą, apie ją kalbėjo, girdėjo 
vienas kitą ir nutarė, kad nėra jokio pagrindo galvoti, jog 
„Mona Liza“ yra meno kūrinys, o plyta ne. Nesutinku. 
Apie „Moną Lizą“ kalbėti nereikia, reikia į ją žiūrėti ir 
netekti žado. Apie plytą reikia kalbėti labai daug, kol ji 
tampa meno kūriniu. Iš tikrųjų abejoju, ar plyta juo tampa. 
Žodžiai, sakomi apie plytą, gali tapti konceptualaus meno 
kūriniu, bet ne pati plyta. Ji tik pretekstas. Jeigu žmogus 
pamato plytą muziejuje, jo galvoje vyksta reakcija, kurią 
galima pavadinti konceptualiu menu. 

●

Labai man patiko Alfonso Andriuškevičiaus rašinys 
„Apie sniegą“. 

Mes abu seniai. Mes nepasikeitėm, tik buvom stiprūs 
kaip vanduo, o pasidarėm silpni kaip sniegas. Sniegas – tai 
vandens senatvė. 

●

Algimantas Kuras manekeną drabužių krautuvės lange 
pavadino kiču. Mano galva, jis teisus. Kičas panašus į me-
ną tiek, kiek manekenas į žmogų. 

●

Negaliu pasakyti, kad Algimantas Kuras ir Alfonsas 
Andriuškevičius yra mano širdies draugai. Ne. Jie mano 
proto draugai. Kai jie mane pagiria, aš jais tikiu, kai peikia – 
tobulėju.

●

Žiūriu į pasaulį nieko nematančiomis akimis. Tik tada 
paveikslo vaizdai ateina man į galvą iš mano vidaus. Jie 
ten yra tarp žarnų, kaip vištoje yra kiaušinių užuomazgos, 
jau turinčios savo gyvybę.

●

Jeigu nepaišyčiau paveikslėlių ir nerašyčiau protingavi-
mų, tai nuo ryto iki vakaro sėdėčiau prieš televizorių ir 
raudočiau dėl pasaulio likimo, kurio pakeisti negaliu. 

●

Niekada nenupaišiau paveikslėlio iki galo, nė vienos 
minties iki galo neparašiau. Vis man atrodo, kad galiu 
nupaišyti ir parašyti geriau. Kūrybinės mano kančios, be 
kurių gyvenime niekada nebūčiau laimingas.

●

– Kodėl, Mikalojau, tavo paveikslėliuose beveik nėra 
žalios spalvos?

– Nekenčiu žalios spalvos, jeigu ji ne gamtoj. Būtų ma-
no paveikslėliuose žalia spalva, būtų juose ir mano neapy-
kanta. „Neapykanta“ per stiprus žodis, bet kito nerandu. 

●

Ar reikėjo sukurti tylą ir tamsą? 

●

Nėra šviesos – nėra spalvos. Nebūtis yra juoda. Malevi-
čius nupaišė kvadratinę nebūtį. 

●

Akims materija yra tai, kas atspindi šviesą. Tamsoje 
akims pasaulio nėra. 

Baltoje spalvoje visos spalvos. Mintyse nupaišiau baltą 
kvadratą juodame fone. Būtį nebūtyje. 

●

Vakar nupaišiau paveikslėlį ir man jis buvo labai gražus. 
Šiandien jis man labai negražus. Kas atsitiko? Ar paveiks-
lėlis pasidarė kitas, ar aš pasidariau kitas? 

Kai pirmą kartą pamačiau Picasso paveikslą, pagalvo-
jau, kad žmonija iš proto išėjo. Paskui Picasso paveikslai 
man gyvi pasidarė, pradėjo mano akyse keistis, vis stipres-
nį išgyvenimą man teikti ir nesibaigiančia metafizine ener-
gija mane penėti. Picasso paveikslai mane pakeitė ir man 
jie pasikeitė. Aš pasidariau kitas žmogus, žiūrintis į kitus 
paveikslus. Malevičiaus „Juodas kvadratas baltame fone“ 
yra ne žiūrėjimui, bet galvojimui. Skirtingas mintis gal-
vodamas apie jį aš pats kuriu juodą Malevičiaus kvadratą. 
Daug esu jų prikūręs.

●

– Mikalojau, girdėjau, tavo paroda kažkokioj galerijoj. 
– Taip. 
Atodūsis. 
– Teks nueiti. 
Jis iš tikrųjų nuėjo. Dabar mane sąžinė graužia. Atėmiau 

iš žmogaus didžiausią turtą – laiką. 

●

Tomas, mano draugas, mirė prieš kovidą ir karą. Pasi-
sekė jam. 

●

Sakoma, tuštumos nėra. Juk tai reiškia, kad nėra erdvės. 
Nėra kur kam nors būti. Nesuprantu. O gal erdvė – tai gra-
vitacija? Ji visur. Visata – tai stūmtraukis. 

●

– Aš nematau savo ausų.
– Pažiūrėk į veidrodį ir pamatysi. 
– Aš pamatysiu savo ausų atspindį. O jeigu veidrodis 

kreivas?
Kreivų veidrodžių karalystė. Visa, ką žmogus patiria, 

yra tik jo galvoj. O patyrimo priežastis tai gal kitur. Ne-
žinau. Gal ir niekas nežino. Kantas teisus. Aš patiriu savo 
patyrimą, bet ne tai, kas yra. O kas yra – nežinau. 

– MikaloJus ViluTis –
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Dovainių medžio meistras Kazimieras Striaupa
Kovo 5 dieną Plateliuose, Žemaitijos nacio-

nalinio parko globojamoje dvaro svirno parodų 
salėje, įvyko žymaus Žemaitijos ir Lietuvos 
liaudies menininko, dviejų „Aukso vainikų“ 
laimėtojo, medžio drožėjo Kazimiero Striaupos 
jubiliejinės meno kūrinių parodos atidarymas 
ir pagerbtuvės devyniasdešimtmečio proga. 
Parodoje eksponuojami maždaug pastaruoju 
dešimtmečiu sukurti darbai, kurie buvo spe-
cialiai atgabenti iš meistro sodybos Dovainių 
kaime (Plungės r.); šia proga tik priminsiu, kad 
jo kūrinių yra įsigijusios prestižiškiausių šalies 
muziejų saugyklos. Sveikinimo ir nuoširdaus 
susižavėjimo žodžius (beje, dauguma – žemai-
tiškai) neeiliniam talentui išsakė Seimo pirmi-
ninko pavaduotojas Jurgis Razma, Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros 
skyriaus tautodailės specialistė Solveiga Jakučiūnaitė, 
kiti šios įstaigos atstovai, Plungės rajono savivaldybės, 
Platelių kultūros centro, Mažeikių, Telšių, Plungės tau-
todailininkų organizacijų atstovai, draugai, kaimynai, 
giminaičiai. 

Kaip žinoma, K. Striaupos gimimo diena beveik 
sutampa su jo vardo diena ir liaudiškomis Kazimieri-
nėmis, kurios dar vadinamos ir „kreivavėžiu Kazimie-
ru“, ir Kovarnių, skelbiančių pavasario atėjimą, diena. 
Daugelį metų bendraujant su meistru, iškart matyti, kad 
jam labai svarbus tikros, nenudailintos gamtos pojūtis 
ir savaip egzistencinis jos reiškinių išgyvenimas. Visą 
žiemą gyvendamas Dovainiuose, prie virtuvės stalo su 
peiliais ir kaltais knebinėdamasis su nepabaigiamais 
dirbiniais, jis kantriai laukia, kada galės išeiti į sodybos 
kiemą ir aplinkinius laukus ir, svarbiausia, kada galės 
atverti savo originaliai susimeistrautos klėties-dirbtu-
vės-asmeninio muziejėlio duris ir pradėti tikrąjį kūry-
binį gyvenimą. 

Vienas iš kalbėjusiųjų visų pripažintą meistrą, kai 
kurių liaudies meno vertintojų įvardijamą ir kaip da-
bartinį medžio drožėjų karalių, palygino su legendiniu 
„žemaičių laukų ir miškų kauku“, nepakartojamu me-
džio skulptoriumi Stanislovu Riauba, gyvenusiu Gode-
lių kaime su geranoriškais globėjais, taip pat liaudies 
menininkais Justinu ir Regina Jonušais. Jų liudijimu, 
Riaubelis žiemos pabaigoje tapdavo labai neramus, įsi-
tempęs, beveik nebevalgydavo, nieko nebekurdavo, tik 

žįsdavo cigaretes, tįsodavo siauroje lovelėje ir laukdavo 
pavasario ženklų. Taip tęsdavosi, kol išgirsdavo daugy-
bę svaiginančių paukščių trelių, išvysdavo besikalančią 
žolę ir pirmąsias laukų gėles. Tada tiesiog atverdavo 
savo mažo kambarėlio langą, liuoktelėdavo į darželį 
ir pasileisdavo nosies tiesumu per laukus ir biržales į 
pamiškes, paupius; jo gyvybines galias sujudindavusi 
pavasario šventė tęsdavosi kelias paras, ir niekas, netgi 
Jonušai, nežinodavo, kuo ir kaip jis gyvas. Ir K. Striaupa 
yra tikras gamtos vaikas, galintis be perstojo su humoru 
pasakoti apie įstabias ar ypatingas vietas, neįtikėtinus 
atsitikimus, žmonių likimus, ir visa tai natūraliai ir ti-
kroviškai nugula į savitą jo kūrybą. 

Minėtame renginyje pagal analogiją su vos už kelio-
likos kilometrų nuo Platelių, Bukantės plikbajorių dva-
relyje, gimusia mūsų literatūros klasike Žemaite buvo 
pasiūlyta K. Striaupą irgi vadinti Žemaičiu. Juk išties šių 
dviejų asmenybių gyvenimo kelias ir kūrybos fenome-
nai gana panašūs: Žemaitė ėmė rašyti ir pirmąjį vaizdelį 
(apsakymą) iš kaimo gyvenimo išspausdino būdama 
apie penkiasdešimties metų, o K. Striaupa, visą gyve-
nimą pradirbęs vairuotoju, aštraus peiliuko ir medžio 
pliauskos griebėsi tada, kai sulaukęs šešiasdešimties 
išėjo į pensiją ir panoro iš medžio išdrožti ir atkartoti 
kažkur seniau pamatytą kriaušę. O tolyn vis daugyn. Šis 
liaudies meno korifėjus tarp daugelio panašų kūrybinį 
kelią pasirinkusių bendražygių būtent ir išsiskiria tuo, 
kad ir temas, ir siužetus, ir formą, ir vaizdavimo būdą, 

stilistiką, vertybinį pamatą bei dvasinę vertikalę 
ima iš savo minčių, samprotavimų, sapnų, ne-
beždžioniauja ir nė vieno nekopijuoja, nes jam 
toks poreikis tiesiog atpuola, neįdomu, tai ne 
dvasinis nuotykis. 

K. Striaupos darbų tematika gana plati. Rem-
damasis turtinga ir nusistovėjusia tolerantiška 
gyvenimiška patirtimi daugiausia vaizduoja (ne)-
paprastus žmones, nevengia ir naminių gyvūnų, 
žvėrių, paukščių, augalinių motyvų. Įspūdingos 
jo pavienės statulos ir daugiafigūrės (niekaip 
formaliai nesukabintos, beje, prieš parodos ati-
darymą kai kurių jų elementus jis dar tinkamu 
kampu pasukiojo) kompozicijos. Įsidėmėtina 
teminė grupė – Kristaus gyvenimo ir kančios is-
torija, bibliniai siužetai („Paskutinė vakarienė“ 
ir kt.), savaip interpretuojami ir pateikiami kata-

likų šventieji (pavyzdžiui, „Šv. Jurgis“) su būdinga atri-
butika, atpažinimo ženklais, bet nebūtinai su jiems tarsi 
privalomais ikonografiniais „klasteriais“. Iš jų, regis, 
artimiausi tie, kurie gali būti siejami su žemdirbiškuoju 
gyvenimo ciklu. Greta – ir su išraiškingomis detalėmis 
pagauti ariantys, sėjantys, pjaunantys, žvejojantys, me-
džiojantys kaimiečių tipažai, kurie neretai turi ir savo 
realius prototipus. Nestebina ir tai, kad meistras geba 
atpažįstamai perteikti ir mūsų tautinių mažumų atsto-
vų tipiškus bruožus, antai kokia gyvybinga, kasdienio 
išgyvenimo nerimu pulsuojanti daugiafigūrė kompozi-
cija „Čigonų taboras“ – su vežimais, arkliais, ant lau-
žo verdama vakariene, bandoma pagauti višta. O kas 
iš medžio drožėjų yra įtikinamiau ir išraiškingiau pa-
vaizdavęs biblinius ir iš gyvenimo kasdienybės pažįs-
tamus žydus? Įspūdingos jo iš medžio drožtos (kartais 
ir iš avikailio išrėžtos) Užgavėnių kaukės – tai ir mums 
kiti, bet nepriešiški „žydeliai“, „vengrai“, „čigonai“, ir 
velniai, raganos, gervės, ožiai. Malonu, kad užsimaukš-
linus kaukes su pačiu Kazimieru per Užgavėnes teko 
po Platelius maklinėti, šiupinį skilvin gurgti. Trumpai 
drūtai sakant, K. Striaupos iš gentinių-tautinių ir archa-
jiškų liaudiškųjų savimonės gelmių iškilusi kūryba, jos 
stilistika – autentiška, savita, svinguojanti rimtimi ir są-
moju, alsuojanti amžinybe ir saulėta, gyventi kibinančia 
konkretybe.

– JuoZas Šorys –

Išsipildžiusios siaubo pasakos
Juodame juodame mieste, juodoje juodoje gatvėje, 

juodame juodame name, juodoje juodoje laiptinėje, 
juodame juodame bute, juodame juodame kambaryje 

gyvena žmogus, kuris sako: „Atiduok širdį!“
Šiurpė „Atiduok širdį!“

Šią šiurpę dažnas sekdavome vaikystėje. Pabaigoje 
surikus „Atiduok širdį!“, reikėdavo čiupti arčiausiai 
sėdinčiam vaikui už kaklo. Visi klykdavo. Būdavo juo-
kinga, bet ir labai baisu. Vaikų vaizduotė – laki, jie geba 
įsijausti į pasaką kaip į tikrovę. Paskui įsiaudrinę bijo-
davom užmigti. O jei kas būtų pasakęs, kad tikrovėje 
gali būti dar baisiau?

Į ukrainiečių režisierės Irynos Cilyk dokumentinio 
filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ (2020) peržiūrą ir 
susitikimą su filmo herojėmis susirinko pilna „Forum 
Cinemas Vingis“ salė. Kai kurie atsinešė spragėsių. Sė-
dėdami patogiai ir šiltai, stebėjome, kaip vyksta karas, 
tiksliau, kaip filmo herojės – kino operatoriaus specia-
lybę studijuojanti Miroslava su motina Ana ir dar trimis 
šeimos vaikais – stato savo dokumentinį filmą, atkur-
damos 2014 metų įvykius jų gimtojoje Krasnohorivko-
je, Donbaso regione. Filmuoja mizanscenas slėptuvėje 
rūsyje (dabar lipant laiptais reikia atsargiai nešti kame-
rą), eina į svečius pas močiutę, kuri pasakoja, kad per 
bombardavimus kambarys būdavo juodas nuo dulkių ir 
vienam iš anūkų pradėjus dusti ji šlapiu grindų skuduru 
pridengdavo nosį ir burną. 

„Karas – tai tuštuma“, – sako Miroslava. Filme – ka-
drai, kaip ji per šimtadienį su moksladraugėmis pozuoja 
prie sprogimų apgriautos mokyklos. Paskui nusikerpa 
kasą ir įstoja į aukštąją mokyklą. Tuo metu, kai per pas-
kaitą mokosi nustatyti tinkamą ISO jautrumą fotogra-

fuojant, jos motina Ana su svarmeniu pati valo kaminą. 
Šeimos vyrų filme nėra, jie šmėkšteli fragmentiškai. 
Moterys tvarkosi pačios, nepiktai apibardamos miestą 
saugančius ukrainiečius kariškius dėl dar vieno spro-
gimo. Tada su filmavimo kamera seka paskui jų tanką – 

Miroslavai reikia scenos, kaip apsupties metu vaistų 
karščiuojančiam broliui motina bėgo prašyti iš kieme 
su tankais stovinčių gynėjų. Prieš Kalėdas eglutę į Anos 
namus įneša vienas iš sūnų – tokia simbolinė mažo ber-
niuko, kol kas dar negalinčio imti ginklo į rankas, ini-
ciacija.

„Vyksta karas, bet kartu vyksta ir gyvenimas. Toks 
siurrealizmas“, – sako Ana jau po filmo, stovėdama prieš 
salę su mažiausiu vaiku ant rankų. Filmo pavadinimui 
pasirinkta prancūzų poeto siurrealisto Paulio Éluard’o 
eilėraščio citata. Ačiūdie, šiuo metu gausi Anos šeima 
saugi, jie rado prieglobstį Lietuvoje. 

Siurrealu, kad tuo pačiu metu, kai mes, patogiai įsi-
taisę, žiūrime filmą apie karą, klausydami pasakojimų 
kaip šiurpių, karas Ukrainoje vyksta iš tikrųjų. Galbūt 
net tą pačią sekundę kažkur Kijeve ar Mariupolyje su-
sprogdinamas namas, kažkuris vaikas pradeda dusti ir 
lieka griuvėsiuose, susuktas į filmukų personažais iš-
margintą antklodėlę. 

●

Prieš savaitę visą pasaulį apskriejo kraupi nuotrau-
ka, joje – sužeista nėščioji, išnešama neštuvuose iš 
Mariupolyje susprogdintų gimdymo namų. Motinos ir 
kūdikio išgelbėti nepavyko. Juodame juodame mieste, 
juodoje juodoje gatvėje, juodame juodame nuo bombų 
sprogimų mieste.

– eGlė Frank –

Filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ kadrai

solveigos Jakučiūnaitės nuotrauka
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Mano prosenelio 
siela

Man iškvėpus kyla balti garai – tarsi negyvėlis iš-
leidžia paskutinį kvapą. Dangus baltas kaip popie-
riaus lapas, kuriame juodu rašalu kraujuoja nuogi 
medžių kamienai. Jų susiraizgiusios viršūnės kyla 
aukštyn, stiebiasi, pinasi į narvą, narvą šio pasaulio, 
kuriame esu įkalinta lyg koks pūvantis gyvis spirito 
stiklainyje. Gal ir nevisiškai taip. Aš ne įkalinta, bet 
trijų kartų baimė ir išlikimo instinktas srūva mano 
venomis. Jei ne jis, jau būčiau mirusiųjų karalienė, 
pasipuošusi kirminų karūna. 

Kiekvieną rytą, kai aš iššliaužiu iš lovos, kad tar-
si perlus venecijietiško stiklo taurėje nuryčiau dar 
vieną vaistų dozę, man mintyse skamba skaidrus 
lašėjimas sidabrinių litų, krintančių nuo aukšto. Už-
uodžiu smilkstančias prosenelio fotografijas, regiu 
dūžtančius servizus ir su visam pradingusį auksą. 
Ilgiuosi gyvenimo, parduoto, kad išliktum sovieti-
niame sociume. Naktimis galvoju apie tą atminties 
šešėliuose išnykusį dvarą, kuris kaip pasakoje nu-
skendo užmaršties ir sudegintų vertybinių popierių 
ežere. 

Kartais užsimerkusi lyg pro rūką bejėgė stebiu, 
kaip sprendžiamas mano ir šimto (jei dar po manęs 
iš šios krauju aplaistytos žemės kas liks) kaip šviesi 
gija besitęsiančių kartų likimas. Girdžiu varstomas 
vagono duris, jaučiu geležies skonį burnoje, kai ru-
siškai besikeikiantis kareivis trenkia man šautuvo 
buože. Skrajoju ten, per auksinius saulės nutvieks-
tus debesis, glostau baltas jų plunksnas, kol nieko, 
visiškai nieko, net psichiatrinės lovoje pasipylusio 
šilto šlapimo ir išmuštų dantų nebejaučiu. Kol tam-
pu tik gyvis, besimarkstantis nuo dirbtinės lempos 
šviesos ir springstantis gaivaus oro gurkšniu.

Mano prosenelio siela mirė sausakimšame gyvu-
liniame vagone, kuriame kaip skerdiena parduoti 
buvo vežami žmonės. Ji mirė lyg paukščiams prieš 
audrą klykiant vaikams, snargliuotiems paaugliams 
ir vos kretantiems senoliams tuštinantis į vagono 
papilvėje atsivėrusią skylę. Siela mirė dar nespėjus 
jos palaidoti baltuose cukrinio sniego pataluose. 
Kūnas mirė vėliau, psichiatrinėje, galbūt net tame 
pačiame kambaryje, kuriame aš gulėdama naktimis 
skaičiuodavau lemputės blyksnius seselėms išei-
nant ir ateinant. 

Galbūt aš būčiau buvusi viena iš tų sielų, kurios 
taip ir neatgimusios atgulė nuo šerkšno stikliniuose 
it Snieguolės karstas tapusiuose Sibiro tyruose. Ta-
čiau šis sprendimas už mane buvo priimtas, jis bu-
vo priimtas, kai į pasaulį per rausvas motinos įsčias 
ėmė plėštis mano močiutė, tada dar nežinojusi, kad 
draskytis jai teks visą gyvenimą tol, kol galiausiai 
perplyš perpus. 

Mano mama nuolat svajojo apie šimtamečius 
medžius mūsų kieme. Bet mes – bešakniai, pliki 
ąžuolai, amžinieji bėgūnai – savo varganas mantas 
tempiame tik į purvą ir molį, iš kurių kurpiame na-
mus. 

Dar ir dabar apie tai pagalvojus mano taip negai-
lestingai nukirstos šaknys kraujuoja mėlynu rašalu, 
pūliuoja išsiklaipiusiomis raidėmis. 

Mano prosenelio siela mirė, o aš dabar niūriomis 
vakarinėmis gatvėmis vaikštau pas psichiatrus ir 
psichologus, raižau ir raižau savo kraujagyslių mar-
murą siekdama palikti bent kokius išorinius vidinio 
skausmo įspaudus. Ir aš jaučiu, kad ta niekaip ne-
paaiškinama gėla – tai prosenelio siela, persidavusi 
man. Ir tik tam beveidžiam sovietiniam budeliui aš 
atnašauju savo kruvinas aukas, tik dėl jo savo lemtį 
keriu raganų burtais. 

Tačiau sprendimas buvo likimo deivių už mane 
priimtas, ir mums, bešakniams ąžuolams, lieka tik 
užsimesti savo varganą mantą ir tempti ją tolyn. 
Nes kiekvienas žvilgsnis atgal – tai kelias į pražūtį, 
tai kelias amžiams pasilikti tame ežero dugne nu-
skendusiame dvare. Jame gera ir šilta, tačiau nėra 
gaivaus oro kvėpuoti ir nėra rašalo, kuriuo gali išra-
šyti pūliuojančias skriaudas. 

O rašyti man – tai gyventi. Rašyti – tai kvėpuoti, 
kentėti. Kiekvienas oro gurkšnis į plaučius, kuriuo-
se kaip gyvybės upės šakojasi bronchai ir alveolės, 
sopa kaip mirtis. Tačiau oras švarus ir gaivus, o kar-
tu su juo įtraukiame ir to baisiojo nuodo, verčiančio 
kartų kartas tokių kaip mano prosenelis plūktis per 
skausmą ir vargą. Tas nuodas – tai nenumaldomas, 
nesustabdomas noras gyventi. 

Raudonų natų simfonija
kiais žaliais plaukais, ji vienintelė iš visos tos margos 
publikos man atrodė normali. Normalumas, aišku, su-
bjektyvus dalykas, bet ji bent jau nemurmėjo sau pa-
nosėje ir paklausta visada atsakydavo. Kartu jaučiausi 
saugi – mes abi galėdavome valandų valandas tylėti taip 
ir nepasigesdamos žodžių viena kitą suprasti. 

Ligoninėje buvo daugybė mane gąsdinančių diagno-
zių. Atvejų, sunkesnių už manąjį. Tačiau atėjus laikui 
visi sergantieji išeidavo sveiki ar bent kiek pasveikę. 
Man negerėjo, aš tik numečiau du kilogramus ir nebetu-
rėjau jėgų atsikelti iš lovos. 

Vaikščiodama šilta geltona šviesa spindinčiais psi-
chiatrinės koridoriais labiau negu bet kada jaučiausi 
sraigteliu gigantiško mechanizmo, kurio machinacijų 
nesupratau ir niekada nesuprasiu. Buvau sraigtelis, ku-
ris čia visiškai netinka. Kurio dalių patogiai neišdėliosi į 
klišiniais pavadinimais skambančias dėžutes. Aš buvau 
pleištas, stabdantis sklandų terapijos fabriko sukimąsi. 

Bet galbūt taip tik geriau. Galbūt mano skausmas 
egzistencinis. Galbūt jis yra normali reakcija į pūvantį 
pasaulį, į žiaurias kasdienybės aktualijas. Galbūt skaus-
mas kyla iš mano nesugebėjimo pritapti, nesugebėjimo 
perprasti tų kasdieniškų socialinių ritualų, kuriuose kaip 
žuvys nardo mano bendraamžiai.

Diagnozės ir ligos kodai sukosi mano galvoje tomis 
paskutinėmis ligoninėje praleistomis dienomis. Bet 
grįžus namo bejausmius jų balsus nutildė skambi kas-
dienybės muzika. Jos melodija – tai septyni laiškai iš 
artimiausių mano draugų, mamos kas rytą verdamas 
puodelis arbatos. Auklėtojos balsas, klausiantis, kuo 
gali man padėti. 

Niekada netroškau tikrų ar išgalvotų princų. Aš te-
norėjau būti suprasta, priimta, laukiama. Galbūt keli iš 
tų bejausmių kodų man ir tinka. Galbūt mano diagno-
zės teisingos, nes tos raudonos natos vis dar aidi mano 
viduje. Tačiau dabar simfonija pakito. Jos balsas nebe 
deformuotas, jis skaidrus. Ir storos juodos raidės tingiai 
rangosi į naują formuluotę. 

Gyvent ne dėl savęs, gyventi dėl kitų.

Anos Bolin monologas
 

Radau aš džiaugsmą pragaišties dvare
Pakilus taip svaiginamai aukštai 
Virš jo paikų intrigų,
O kai jo nebeliko – mirtį sutikau
Su rankomis, plačiai išskėstomis.
 
Te mano juokas amžiais aidi
Šitais koridoriais klaidžiais,
Tegul visi, kas atmena jį, girdi,
Kieno gyvenimas čia virsta pelenais.
 
Ak, Elžbieta, dukrele mano,
Šios tamsios sienos man lyg rūmų bokštai,
Grėsmingas jų šešėlis apgaubia mane,
Ir niekas niekados negirdi, ką tylomis sau pošku,
Tik auksas atsispindi ašarų klane.
 
Namai, kuriems niekad nebuvau miela,
Dabar mane atstūmė, išmetė, išspjovė,
Vien dėl kruvinojo dvaro tuščių intrigų
Aš praradau tą rojų,
Kur sutikau tave.
 
Te baltos gėlės amžinai težydi ant marmurinio mano

kapo
Ir teneteršia jo nelaimę nešantys krankliai,
Buvau aš karalienė, ne balta kaip sniegas,
Ne, bet ne juoda, kaip nekaltųjų pelenai.
Ir vis dėlto meldžiu, kad tau likimo deivės kitokį

kelią austų,
Ne tą, kurs kliuvo man nūnai.
 
Viliuos, kad būsi tu laiminga čia, dukrele,
Ir kad galinga, virš visų iškilus, suspįs bent kartą

tavo karūna,
Tačiau negali tau daugiau išduoti žodžiai šie nebylūs,
Nes aš guliu lediniam jų kape.

– ieVa raZbadauskaiTė –

Ant mano rankų – raudonų natų simfonija, raudonų 
natų maršas. Nušokusios nuo melsvų kaip negyvė-
lis mano venų raudonos natos laša ant baltų tualeto 
grindų. Kaip Snieguolės pasaka, tik atvirkščia. Vietoj 
princo ji gaus stiklinį karstą, kuriame gulės amžinai. 
Bet aš net karsto negavau. 

Už greitosios pagalbos automobilio lango tingiai 
slenka besiruošiančio užmigti miesto šviesos. Viduje 
skimbčioja pamėkliškai baltos lempos apšviesti ins-
trumentai. Jie skirti groti pulsuojančiu žmogaus kūno 
ritmu, manipuliuoti keturiais kūno skysčiais: krauju, 
juodąja ir paprastąja tulžimi, gleivėmis. Bet mano ve-
nos saugiai susiraizgiusios raumenų, kaulų ir kraujo 
ląstelių mišinyje. Ant mano rankų ne raudonos natos, 
o balti randai – kadaise išblėsusi skausmo simfoni-
ja. Kas padės man dabar, kai nebeturiu jokių fizinių 
įrodymų, kurie gąsdintų seseles ir keltų susirūpinimą 
pavargusioms gydytojoms?

– Jaučiuosi kaip filme, – pasakau seselei, laikančiai 
mane už autobuso kortele suraižytos rankos. 

– Gerąja ar blogąja prasme?
Paaiškinu jai, kad derealizacija yra vienas iš mano 

sutrikimo simptomų. Ji linksi ir raminamai šypsosi. 
Kaip gerai, kad jai aišku, nes aš pati nesuvokiu. Skai-
tydama savo sutrikimų aprašymus pirmąkart pajutau, 
kad žodžiai mane nuvylė. Muzikos – jos aš niekada 
nesupratau. O žodžiai visuomet mane ramino. Ga-
linga jų versmė nešdavo toli nuo šio pasaulio, kuris 
atrodė toks paprastas ir pilkas. Toli nuo bėgančių, 
džiūstančių, o vėliau niekaip nebepasirodančių ašarų. 
Nuo tada, kai metus lankiau pianino pamokas taip ir 
nepamilusi natų, žodžiai tapo mano muzika. Jie at-
skleisdavo tiesas apie save, kurių pati nežinojau, pri-
pildydavo kūną skaidraus supratimo: čia yra tai, ką 
aš jaučiu.

Atsimenu, sėdžiu tuomet po dar vieno susitikimo 
su psichoterapeute, išvargusi dėbsau į negyvą kom-
piuterio veidą, o į mane spokso riebios juodos raidės. 
Jos rangosi, banguoja, bet niekaip nenuaudžia nė vie-
nos prisiminimų gijos. Dešimtmetis praleistas išsa-
miai save analizuojant, o žodis „disociacija“ niekaip 
nesukelia išganingos supratimo švieselės. 

Kai gulėjau psichiatrinėje, prie mano lovos kaip iš-
badėję kirai vis stoviniuodavo būrys baltais chalatais 
švytinčių psichoterapeutų rezidentų. Jų paukštiški 
balsai kranksėdavo klausimus, kurie man atrodydavo 
tokie dirbtiniai, jog norėdavosi klykti: kokie santy-
kiai su šeima? Apibūdinkite savo mamą, apibūdin-
kite savo tėtį. Jie bandydavo mano patirčių spektrą 
susiaurinti, sutalpinti į dailias dėžutes su niekaip 
jausmų raizgalynės neatspindinčiais pavadinimais. 
Įsivaizduodavo, kad tada aš grosiu savo simfoniją, 
aš diriguosiu savo maršą ir jis bus ne raudonas ir ne 
baltas, ir ne ant odos.

Visi ten atrodė tarsi panirę į transą: ligoniai, kurie 
pastėrusiomis akimis suko ir suko ratus koridoriuose, 
ir seselės, kas rytą lygiai šešios trisdešimt pradėdavu-
sios trankyti durimis ir vadovaudamosi kažkokio man 
nežinomo šokio žingsneliais lakstyti po palatas. Šis 
transas būdavo tik retkarčiais sutrikdomas senutės, 
kuri drebindavo psichiatrinės koridorius garsiomis 
raudomis. Taip dabar ir atsimenu ją: plaukai susivėlę 
kaip tikros pamišėlės, lekia mažais, skubiais žings-
neliais, plevėsuoja melsvas ligoninės drabužis ir prie 
pilvo prilipdyta dirbtinė pūslė plaikstosi iš paskos. 

Kiekvieną vakarą, kai susirinkdavome prie kirvar-
pų griaužiamo medinio stalo į kasdienines „emocijų 
valdymo“ paskaitas, aš įdėmiai nužiūrinėdavau visus 
rezidentus bandydama nustatyti, kokią vietą jie užima 
šioje ligoninės hierarchijoje. Čia buvo bipoliniu sutri-
kimu sergantis vyras, kurio kalbos apie šiuolaikines 
moteris ir jų nuodėmes kėlė man juoką, senutė duks-
liais cigaretėmis perdvokusiais drabužiais. Ji nuolat 
murmėdavo po nosimi ir vis rašėsi kažką baltame 
lape, mat buvo šventai įsitikinusi, kad vaistais siekia-
ma ją numarinti. Šalia jos sėdėdavo miela pusamžė 
moteris gelsvais kaip kiaušinio trynys plaukais ir gul-
bėmis margintu chalatu. Ji ir pati man buvo panaši į 
paukštį – į mažą išsekusį žvirbliuką nukirptais spar-
niukais, kuris veltui bando plasnoti sparnų strampais 
po psichiatrinės koridorius. Tačiau, užuot pakilęs nuo 
žemės, tik krenta vis žemyn ir žemyn... Dar buvo bū-
rys vyrų, kurie mane gąsdino ir vertė pasibjaurėti, nes 
dvokė rūkalais ir garsiai žiūrėdavo „Žalgirio“ rung-
tynes purvinuose savo „iPad“ ekranuose, staugdami 
gorilų balsais kiekvienąkart, kai kas nors pataikydavo 
į krepšį. Ir, žinoma, buvo mano palatos draugė ryš-
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Kodėl aš...
...nevalgau vištienos? Viena moteris pasakojo, kad 

jos vaikystėje name prie miško parko gyvenanti jų 
šeima augindavo keletą vištų ir gaidį. Prisiminė po-
ros jų vardus – Cidonija, Saulė... Kitos jų irgi buvo ne 
bevardės, bet jų vardus užmaršties upė Leta nusinešė 
į nebūtį (savus gyvenimus pabaigdavo nukaršusios 
nuo visiškos senatvės). Gaidžio funkcijos visiems ži-
nomos, todėl šeimininkai jį vadindavo tiktai Gaidžiu. 
Pašnekovės atmintyje išlikę vištelių vardai todėl, kad 
buvo šuniškai prisirišusios prie šeimininkės – jai ei-
nant į parduotuvę, lydėdavo iki pusės parko. Pakelėje 
kaptelėdavo kažką tik joms vienoms matomo ir žino-
mo. Sustodavo ties joms pažįstamo pasaulio riba –  
parko viduryje laukdamos grįžtančios šeimininkės lik-
davo kapstytis kurioje nors rožėms auginti ruošiamoje 
klomboje. Išlikęs pašnekovės nenoras valgyti vištie-
ną būtų suprantamas (nepastebėjau tokio nenoro, bet 
teoriškai jis galimas), nes vaikystėje auginau triušius 
ir kai tėvas, nusprendęs juos likviduoti, čiulpė vieno 
mano numylėtinio kaulelius, stebėdamasis: „Kodėl 
nevalgai? Juk taip skanu...“, pasipūtęs tylėjau. Taip ir 
nevalgau iki šios dienos triušio jokiu pavidalu. 

Netiesa, kad nevalgau vištienos. Valgau, bet be didelio 
noro. Prieš trisdešimt su uodegėle metų iš Vilniaus iki 
Maskvos beldžiausi vienoje kupė su išpampusiu kazachu 
ir jo bežade žmona. Visą kelią jisai, iš milžiniško krepšio 
traukdamas nupenėtas vištas, didžiavosi prezidentu Na-
zarbajevu. Sėdėjau priešais jį priverstinai stebėdamas jo 
galingomis rankomis ir smakru tekančius riebalus, klau-
sydamasis tik kramtant nutrūkstančio „naš prezident“ ir 
svajojau apie išvaduosiantį nuo keptos vištienos kvapo 
gryną orą.

Kita vištiška istorija taip pat susijusi su Azija, bet jau su 
Uzbekistanu. Tą kartą vėlyvą rudenį atvykome su turistine 
grupe iš Lietuvos į miestą, kuriame buvo gaminamos auto-
mobilių variklių detalės, o ir šiaip niekam tinkami metalo 
dirbiniai ir kurio pavadinimą esu pamiršęs. Grupė – žmo-
nės, išskyrus mūsų trejetą, pradedant Vilniaus universiteto 
Istorijos fakultetą baigusia grupės vadove, baigiant bobele, 

nežinančia, kuriame pasvietyje atsidūrėme, – turėjo aiškiai 
suformuluotus tikslus: pigiai pirkti čia, brangiai parduo-
ti ten. Važiuodamas švelnioje rudens ūkanoje tirpstančiu 
Ferganos slėniu galėjai matyti po šilkmedžiais stovinčius 
vyrus dryžuotais chalatais, už juostos užkištomis plaštako-
mis. Iš viršaus galėjai apžiūrėti atvirame karste krovininio 
sunkvežimio kėbule į paskutinę kelionę vežamą stačiatikę 
bobutę. Aišku, buvo trupučiuką parodoma kas nors istoriš-
ko. Bet saikingai. Ilgiau stabteldavome prie kokios kaimo 
parduotuvės ir pardavėjos puldavo slėpti prekes po pre-
kystaliais – nuostabiai priminė kelerių metų senumo isto-
riją Lietuvoje, kai mus lankydavo tokios pat rūšies turistai 
iš kaimyninės Lenkijos. Beje, įsigijau dildelių ir replyčių 
komplektą, bet netrukus išmečiau, nes replytės sulinkdavo 
vos spustelėjus vielą, o dildės... 

Vieną vakarą mūsų grupė netgi išlydėta į restoraną. Prieš 
tai buvome instruktuoti, kaip elgtis, kas galima, o kas ne. 

Kalbėjo, kad negalima prisigerti alkoholio, nes spec. 
tarnybų agentai akylai stebi ir pamatę peržengusį ribą 
veža į betoninį bunkerį ir ten pritaiko savotišką iš-
blaivinimo programą: keturi vyrai nusižengėlį išmeta 
iki lubų ir leidžia jam laisvu kritimu nusileisti nugara 
ant betoninių grindų. Po kelių procedūrų pacientas 
visiems laikams tampa blaivininku. Iš laiko perspek-
tyvos žiūrint, galvoju, kad mūsų didieji kovotojai už 
blaivybę (žinote, apie ką kalbu) būdami valdžioje 
nepasinaudojo uzbekų patirtimi – mielai būčiau pa-
sidalinęs įspūdžiais iš tuometinės kelionės. Įgąsdinti 
perspėjimų gėrėme kaip ir prie kitų stalelių sėdintys 
vietiniai tiktai žaliąją arbatą, neprisimenu, ką valgė-
me, bet kiti restorano lankytojai, išimtinai tik vyrai, 
čiaumojo vištas. Jų akys spindėjo rytietiška išminti-
mi, o smakrai vištienos riebalais.

Seniai tai buvo, gal dabar kitaip, bet šiais laikais, 
jeigu netyčia atsiduriu prie televizoriaus, kuriame 
ryžtingai nagrinėjami eiliniai provinciniai skanda-
lai, visiškai sutrinku įsijungus reklamai. Iš pradžių –  
karštligišku balsu pranešama apie nuolaidą vištų krū-
tinėlėms, toliau saldus balselis suokia apie gerumą, 

fone rodant senjorus ir senjores pokvailėmis išraiškomis, 
apsuptus išdykusių, bet mielų anūkėlių, o po visų plepa-
lų apie namų šilumą tas pats skubrus balsas užbaigia apie 
nuolaidą vištų sparneliams. Tuomet ryžtingai einu į virtu-
vę ieškoti virtos kiaulės pažiaunės. Kramtau ją, bet ausyse 
skamba reklaminio berniuko balsas. Pasąmonėje įsijungia 
asociacijų grandinė ir vėl matau azijiečių blizgančius vei-
dus, prie jų prisijungia puokštė save laikančių politikais 
arba šiaip galvotais. Klausiu savęs – o kuo čia dėtos vištų 
šlaunelės? Atsakymo nerandu, todėl skubu pasitarti šiuo 
klausimu su pora mano šaikos bachūrų iš vienos gerbia-
mos užsienio ambasados. Žinote patys, kad tai netiesa – 
neturiu jokių pažįstamų jokioje ambasadoje. 

– kosTas PoŠkus –

kostas Poškus. lapė ir vištos. 2022

WilHelM busCH

Aforizmai
Wilhelmas buschas (1832–1908) – vokiečių rašytojas, 

dailininkas, vienas iš komikso pradininkų, „Makso ir Mori-
co“ autorius. savo kūryboje taikliai vaizdavo žmogaus silp-
nybes, veidmainystę, agresyvumą, išjuokė miesčionišką 
gyvenimo būdą. kūrė eilėraščius, prozą, nutapė apie 1 000 
paveikslų. buschas domėjosi schopenhauerio raštais, per-
siėmė jo pesimistine filosofija. Čia pateikiamus aforizmus 
pats autorius įvardijo kaip Sprikker (vokiečių žemaičių tar-
mėje šis žodis reiškia trumpus žabus, šakeles; rašytojo pa-
vardė Busch vokiškai – „krūmas“). 

Vertėja

Pasaulis didelis, o galva tokia maža.
Kiekvienas medžiotojas kada nors bus kiškis.
Pakantumas yra gerai, tik ne ginantis nuo nepakantumo.
Kvailų minčių kyla kiekvienam, tik išminčiai jas nutyli.
Kvailybe taip pat apdovanojo gamta.
„Šiandien bus šilta dienelė!“ – pasakė ragana, kuri bus 

sudeginta.
„Kaip atgaivina!“ – pasakė katė, įkritusi į lietaus van-

dens statinę.
Iš tiesų damos yra tikros filosofės: jos galvoja, ką nori, ir 

viską žino geriausiai.
Teiresijas, stebėjęs Atėnę besimaudančią, apanka. (He-

rodotas)

Ji yra didžiai apdovanota – pinigais.
Mirusiojo ranka vis dar mėšlungiškai spaudė piniginę.
Tai – tarsi lytų į vandenį.
Klaidinanti dovana: mažai turinio, daug popieriaus.
Tartum jam žiurkė būtų krimstelėjusi širdį.
Kopėčiomis neperlipsi prarastojo rojaus mūrų.
Tiesa yra pernelyg gudri, kad būtų sugauta.
„Galbūt“ yra apsukrus vėžys, kuris gali judėti ir pirmyn, 

ir atgal.
Esu pesimistas dabarčiai, bet optimistas ateičiai.
Idealizmas yra mano filosofija, o praktika – visai kas 

kita.
Tikrumo suteikia tik matematika. Deja, ji užgriebia vien 

dalykų paviršių.
Net menkiausi dalykai yra įsišakniję begalybėje – nors 

to ir neįmanoma pagrįsti.
Filosofui, kaip ir būsto savininkui, vis prireikia ką nors 

pataisyti.
Už gyvenimą galiausiai bus nubausta mirtimi.
Pradžioje yra laisvė, ir pabaigoje yra laisvė; svarbu tai, 

kas tarp jų.
Kam Fortūna dovanoja namą, tam įtaiso ir baldus.

Kai būna „gana“, tai jau būna per daug.
Geriausia prasprūsta pro rėtį.
Otilija išranki: valgo tik kiaušinius iš tvarkingų šeimų 

dėčių.

Į ankstyvąjį traukinį dažniausiai ateinama per vėlai.
Su vizitų planais esama taip pat kaip ir su laivų išvyki-

mu: atšaukta dėl vėjo ir nepalankaus oro.
Ežys – apsiginklavusios taikos atvaizdas.
Istorija apie blusą gali būti tokia pat įdomi kaip ir Grai-

kijos istorija.
Šąlančios pėdos vargina, ypač savos.
Turtingas dėdė – geriau negu tetulė, barškinanti pia-

ninu.
Daktaras pro langą: vėjas dar nepasisuko iš rytų? Jokio 

plaučių uždegimo?
Jis visiškai ramus: nuo naktinės kepuraitės bumbulo ligi 

pat šlepečių.

Iš: Wilhelm Busch. Summa summarum. 6. Aufl. 
Berlin: Eulenspiegel Verlag, 1973

Vertė Ugnė Ražinskaitė


