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Balys Sruoga pastebėtas Miuncheno aludėse

Dėl nepakeliamo moters nugaros skausmo gydytojai kaltino rankinę

Jautri menininko istorija: ragina nekartoti jo klaidų

GEORGI GOSPODINOV

Georgis Gospodinovas (g. 1968) – bulgarų poetas, prozi-
ninkas, eseistas, dramaturgas. Leidinio „Literaturen vestnik“ 
redaktorius ir laikraščio „Dnevnik“ skiltininkas. 2016 m. ap-
dovanotas Šv. Kirilo ir Metodijaus I laipsnio ordinu už nuo-
pelnus kultūros ir meno srityse. Debiutinė poezijos knyga 
„Lapidariumas“ (Лапидариум, 1992) apdovanota Nacio-
naline premija už debiutą. Romanas „Natūralus romanas“ 
(Естествен роман, 1999, liet. 2010, vert. G. Kubilickaitė), 
tėvynėje išleistas dešimt kartų ir išverstas į 21 kalbą, kūrėjui 
pelnė pasaulinį pripažinimą. Išleido poezijos knygas „Vienos 
tautos vyšnia“ (Черешата на един народ, 1996), „Laiškai 
Gaustinui“ (Писма до Гаустин, 2003), apsakymų rinkinį „Ir 
kitos istorijos“ (И други истории, 2000), romaną „Slėptuvė 
nuo laiko“ (Времеубежище, 2020) ir kt. Lietuviškai paskelb-
ta poezijos ir kelios novelės.

Romane „Liūdesio fizika“ (2011) susipina daug koridorių, 
atšakų ir kambarių, maišosi praeitis ir dabartis, mitas ir doku-
mentas. Jame surinktos įvairios istorijos ir gyvūnai, „įkastos“ 
laikinų dalykų kapsulės tiems, kurie ateis, – postapokalip-
sės laikų skaitytojams, Dievui arba sraigei. Romanas pelnė 
ne vieną literatūrinį apdovanojimą, tarp jų – ir Nacionalinę 
geriausio metų romano premiją (2013). Knyga išversta į ke-
liolika kalbų. 

Lietuviškai romaną „Liūdesio fizika“, kurio ištraukų čia siū-
lome, netrukus išleis leidykla „Rara“.

Eric Ravilious. Potvynis prie Luiso. 1935

Burtininkas

Ir tada toks burtininkas stvėrė man nuo galvos kepurę, 
prakišo kiaurai ją pirštą ir praurbė štai tokią skylę. Aš pa-
leidau dūdas – kaipgi pareisiu namo su kiaura kepure! O jis 
nusikvatojo, pūstelėjo į kepurę ir ši – o stebukle – vėl virto 
tokia, kokia buvo. Didis burtininkas.

Taigi jis – fokusininkas, seneli, girdžiu save sakant.
Tais laikais buvo burtininkai, atkirto senelis, tik vėliau jie 

patapo fokusininkais.
Bet aš jau patekau ten, man dvylika, greičiausiai eina 

1925-ieji. Štai penkinė, spaudžiu ją delne, šis prakaituoja, 
jaučiu monetos briauną. Pirmą kartą mugėje esu vienas ir 
su pinigais.

„Žmonės, čionai... Ateikit pažiūrėt į gyvatę pitoną, nuo 
galvos iki uodegos galiuko trijų metrų ilgio, o nuo uodegos 
iki galvos – dar tiek pat.“

Vaje, kas tai per gyvatė, šešių metrų ilgio... Ė, pala, kur 
be pinigų, duok šen penkinę... Bet kad aš tiek ir teturiu, už 
kažkokią gyvatę visų neatiduosiu...

Priešais parduoda pomadas, kosmetinį molį ir plaukų 
dažus.

„Dažai plaukaaams, protas kvailiaaams...“
O kas ten per žmogus, aplink kurį susispietę tiek šniurkš-

čiojančių bobų?
„Nikolčė, karo belaisvis, pargrįžo namolio ir nu-

girdo, kad jauna jo pati su kitu susidėjusi, Nikolčė 
patyko jos prie šulinio ir nusuka jai sprandą, o galva 
kad skrieja, o skriedama vapa, oje, Nikolče, ką gi tu 
padarei... Cha, raudokit dabar, bobos...“ Ir bobos rau-
da, ir plaukus raunasi... „Ir nusipirkit po dainyną, kad 
suprastumėt, kokia klaida padaryta, nekalta žmona 
pražudyta...“ Dainynų pardavėjas. Ech, ir kokios gi 
būta tos klaidos?..

Minia mane stumdo, o aš mygu pinigą, žiūrėk, kad 
nenugvelbtų, kartojo tėvas įduodamas man monetą.

„Galopu – pirkti sirupo Agopo“, – parašyta didelė-
mis, it sirupas rožinėmis raidėmis. Nuryju seilę. Gal 
išgerti vieną...

„Paskanauk cukrinių gaideeelių...“ – gundo mane 
nelabasis, apsirėdęs senute armėne. „Kas sumoja, čia 
sustoja...“ Ką pasirinkti? Sirupą ar gaidelius? Stoviu, 
ryju seiles ir niekaip nevalioju apsispręsti. Manyje 
tūnantis senelis niekaip neapsisprendžia. Štai iš kur 
tas vėliau šitaip mane kankinsiantis neryžtingumas. 
Regiu save ten sėdintį, liesą, ištįsusį, su šašuotu ke-
liu, kepure, kurią prakiurdys burtininkas, išsižiojusį 
ir apspangusį nuo pasaulio brukamų vilionių. Atsi-
traukiu dar truputį, regiu save iš paukščio skrydžio, aplink 
mane visi tik bruzda, o aš stoviu, stovi ir mano senelis, 
dviese viename kūne.

Tik šast – kažkieno ranka numauna man nuo galvos kepu-
rę. Vadinasi, atsidūriau prie burtininko stalelio. Ramiai, aš 
nepravirksiu, puikiai žinau, kas dabar nutiks. Aure burtinin-
ko pirštas išvirkščioje kepurės pusėje, vajeckau, kokia sky-
lė! Aplink mane susispietusi minia juokais plyšta. Kažkas 
plekšteli man per pliką sprandą, kad net ašaros ištrykšta. 
Laukiu, bet burtininkas, lyg būtų pamiršęs tęsti triuką, pa-
deda prakiurdytą kepurę į šalį, tiesia ranką man prie burnos, 
pasuka ore pirštus ir – o siaube – mano lūpos užrakintos. 
Nepajėgiu jų praverti. Apstulbau, susigrūdę žioplinėtojai 
bemat sprogs iš juoko. Bandau ką nors išrėkti, bet iš gerklės 
atsklinda vien mūkimas. Mmmm. Mmmmm.

„Haris Stojevas* atėjo į mugę, Haris Stojevas grįžo iš 
Amerikos...“

Stambus vyras miestišku kostiumu praskiria pagarbiai 
šnabždančią ir jį sveikinančią minią. Haris Stojevas – an-
tras Danas Kolovas**, bulgarų svajonė. Jo kojos kainuoja 
vieną milijoną amerikoniškų pinigų, prataria kažkas man už 
nugaros. Surakina kojomis ir smaugia, priešininkas nebeį-
stengia nė krustelėt. A, tai vadinama kilpa, šnabžda kitas.

Aiškiai įsivaizdavau prismaugtus galiūnus, suvirtusius 
vieną šalia kito ant kilimo, ir jaučiau, kaip man ima stig-
ti oro, sakytum būčiau patekęs į Hario Stojevo gniaužtus. 

Skubu pasišalinti, o minia seka jam įkandin. Ūmai už nuga-
ros išgirstu šaukiant:

– Žmooonės, čionai... Vaikas su jaučio galva. Stebuklas 
neregėtas. Mažasis Minotauras iš Labirinto, vos dvylikos 
metų... penki levai pravalgomi, penki levai prageriami, už 
penkis levus visą gyvenimą pasakosit, ką teko išvysti.

Kaip liudija mano senelio atmintis, čia jis neužsuko. Bet 
dabar aš esu to prisiminimo mugėje, aš esu jis ir mane ne-
sulaikomai magina užsukti pažiūrėti. Atiduodu penkinę, 
atsisveikinu su primeluotų šešių metrų ilgio pitonu, su at-
šaldytu Agopo sirupu, belaisvio Nikolčės istorija, bobutės 
armėnės cukriniais gaideliais, Hario Stojevo kilpa ir neriu į 
palapinę. Pas Minotaurą.

Nuo čia senelio prisiminimo gija išplonėja, bet nenu-
trūksta. Senelis tikino nedrįsęs įeiti, o aš įžengiu. Jis nutylė-
jo. Nes aš esu čia, jo prisiminime, ar galiu eiti toliau, jeigu 
jis čia iki manęs neužėjo? Nežinau, bet kažkas čia ne taip. 
Jau atsidūriau labirinte, pasirodo, tai erdvi pustamsė palapi-
nė. Tai, ką regiu, nepaprastai skiriasi nuo mano mėgstamos 
senovės Graikijos mitų knygos su nespalvotomis iliustra-
cijomis, kur pirmą kartą pamačiau pabaisą Minotaurą. Jis 
visiškai kitoks. Šitas Minotauras ne baisus, o liūdnas. Me-
lancholiškas Minotauras.

Palapinės viduryje stovi geležinis narvas, maždaug pen-
kių šešių žingsnių ilgio ir kiek aukštesnis už žmogų. Ploni 

Liūdesio fizika
metaliniai virbai ėmę tamsėti nuo rūdžių. Viename narvo 
kampe patiestas čiužinys ir stovi nedidelė trikojė kėdutė, 
kitame – kibiras vandens, paskleista šiaudų. Vienas kampas 
skirtas žmogui, kitas – žvėriui.

Minotauras sėdi ant kėdutės, nugarą atsukęs į žiūrovus. 
Šokiruoja ne tai, kad jis panėši į žvėrį, o kad kažkuo pana-
šus į žmogų. Šiurpina kaip tik tai, kas žmogiška. Jo kūnas 
berniukiškas, visai kaip mano.

Pirmieji jaunuoliški gyvaplaukiai ant kojų, pėdos ilgais 
pirštais, nežinia, kodėl tikėjausi išvysti kanopas. Trumpos, 
kelius siekiančios išblukusios kelnės, trumparankoviai 
marškiniai ir... jauno buliaus galva. Neproporcingai didoka, 
plaukuota ir sunki. Tarytum gamta ūmai būtų smarkiai su-
abejojusi. Vidurkely tarp buliaus ir žmogaus viską apleido, 
pabūgo arba išsiblaškė. Toji galva nėra nei vien buliaus, nei 
vien žmogaus. Kaip apibūdinti, jeigu žodžiai stringa gerklė-
je, dvejoja prabilti. Veidas (ar snukis?) – ištįsęs, kakta – ma-
žumėlę pasislinkusi atgal, bet masyvi, su atsikišusiu kaulu 
virš akių. (Tiesą sakant, panaši yra visų mūsų giminės vyrų 
kaktos forma. Nevalingai perbraukiu ranka sau per kauko-
lę.) Apatinis jo žandikaulis smarkiai atsikišęs, tvirtas, lūpos 
gan storos. Daugiausia gyvuliškumo visada slepia žandi-
kaulis, iš čia gyvulys pasitraukia paskiausiai. Dėl pailgo ir 
iš šonų suploto veido (arba snukio) jo akys viena nuo kitos 
atstu. Visas priekis padengtas kažkokiais rusvais pūkais, ne 
barzda, o pūkais. Tik arčiau ausų ir sprando pūkai sutankėję 

į kailį, plaukai veši nevaldomai, visom kryptim. Ir 
vis dėlto tai yra labiau žmogus nei kas nors kita. Jo 
viduj glūdi kažin koks liūdesys, nebūdingas jokiam 
gyvūnui.

Kai į palapinę priguža žmonių, vyras verčia ber-
niuką Minotaurą atsistoti. Šis atsikelia nuo kėdutės 
ir pirmą kartą pažvelgia į susirinkusiuosius palapi-
nėje. Žiūrinėja mus kraipydamas galvą, nes jo akys 
šonuose. Man pasidingoja, kad į mane spitrėja ilgė-
liau. Ar tik nebūsime to paties amžiaus?

Žmogus (jo šeimininkas ar globėjas), įsivedęs mus 
į palapinę, pradeda pasakoti. Tai savitas legendų ir 
biografijos šiupinys, sudėliotas dažnai porinant šią 
istoriją mugėse. Istoriją, kurioje laikai vejasi vieni 
kitus ir susipina. Kai kurie įvykiai nutinka dabar, 
kiti – tolimoj, atmintyje neišliekančioj praeity. Er-
dvės taip pat sumyšta, rūmai ir rūsiai, Kretos kara-
liai ir čionykščiai aviganiai stato šios istorijos apie 
berniuką Minotaurą labirintą, kol galiausiai jame 
pasiklysti. Lyg labirintas vinguriavo toji istorija ir, 
deja, niekada neįstengčiau grįžti jos pėdomis. Isto-
rija su nebyliais koridoriais, trūkinėjančiomis pasa-

kojimo gijomis, akligatviais ir akivaizdžiais neatitikimais. 
Kuo neįtikinamiau ji skamba, tuo labiau ja įtiki. Blanki ir 
tiesi istorijos linija – vienintelis būdas, kaip dabar, išblėsus 
ano pasakojimo magijai, gebėčiau ją perpasakoti, skamba 
maždaug šitaip.

Helius, berniuko senelis iš motinos pusės, buvęs atsa-
kingas už saulę ir žvaigždes, vakare jis uždarydavęs saulę 
ir išgindavęs žvaigždes į dangų, kaip išgenama kaimenė į 
ganyklą. Ryte suvarydavęs kaimenę ir išleisdavęs ganytis 
saulę. Senolio dukra Pasifutė, berniuko motina, buvus romi 
ir daili; ji buvo ištekėjusi už vieno didžio karaliaus, karalia-
vusio tenai, tose salose. Tai buvo labai seniai, dar prieš ka-
rus. Tos karalystės būta turtingos, pats Viešpats (tenykštis) 
gurkšnojęs sau rakiją su salų karaliumi, juodu viens antrą 
godoję, tasai dievas jam net dovanojęs didelį bulių baltu-
tėliu kailiu. Tada prabėgę daug metų ir Viešpats pareikala-
vęs to buliaus aukurui. Pagailo karaliui Miniui („Minojui, 
Minojui“, – šūktelėjo kažkas) ir nutarė apgauti Viešpatį ir 
paskersti kitą bulių, kuris taip pat buvęs stambus ir gerai 

Nukelta į p. 4 ►

* Charalambi Stefanovas Stojevas (1898–?) – bulgarų 
imtynininkas (abi pastabos – vertėjos). 
** Dončo Kolevas Denevas (1892–1940) – legendinis 
bulgarų imtynininkas.
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Memorabilia

Gatvelė
Šia gatvele vis tai šen, tai ten jau gausybę metų. Šalia 

jos, ant Dominikonų kampo, esu ir užaugęs. Senamiesčio 
žmogui ji patogi jungtis su Pilies gatve, visa ko širdimi. 
Nors manau, kad senuosius Vilniaus takus išvedžiojo baž-
nyčių lokacija mieste. Ir šiandien, jei užsidegęs pamaldumu 
norėtum, tarkime, iš Bernardinų nukakti į Gailestingumo 
šventovę ar į Šv. Dvasią, ar kiek toliau pas kitus, juoduo-
sius, pranciškonus, tiesiausias kelias vestų Šv. Jono gatve. 
Pakeliui prasilenktum dar su dvejais Dievo namais. Atkarpa 
nedidelė, o kiek progų medituoti sakralųjį Vilnių. Ir beveik 
viskas čia gotika, iš mūsų krikšto laikų, su kunigaikščių ir 
karalių įspaudais.

Mano vaikystės laikais, žinoma, to nelabai reikėjo, tai-
gi ir gatvelė vadinosi ne Šv. Jono, o Balio Sruogos vardu. 
Nors ir pats rašytojas greičiausiai buvo įamžintas čia tik iš 
reikalo, ne iš didelės meilės. Sugrįžęs gyvas iš Štuthofo, jis 
per porą metų pridarė valdžiai aibę nemalonumų, užuot ją 
šlovinęs, kaip buvo laukiama iš jo. Mokykloje, aišku, apie 
tai niekas nekalbėjo. Man patiko Sruogos, jauno studento, 
veidas, šukuosena. Įsivaizduodavau jį, laisvą ir nepriklau-
somą, Miuncheno aludėse. Iš mokyklos pasiliko atmintyje 
ir jo eilutės, kai dar toli jam buvo visi juodi laikai: „Pralėks, 
pralėks gyvenimas paveikslu Čiurlionies.“ Ar lygiai taip ir 
pralėkė, kas dabar pasakys. Gal sezonas pragare buvo kuo 
nors čiurlioniškas? Ar ta daugybė vienatvės paskui? O gal 
Žydriosios Viešnelės akimirka, kuriai nutrūkus nebeliko 
dėl ko gyventi, tik amžinybė su amžinu žydrumu. Balio 
Sruogos gatvė per visus virsmus bei perversmus buvo nu-
danginta į naujuosius miesto rajonus, o į šią seną gatvelę 
restitucijos būdu sugrįžo teisėtas šeimininkas – šv. Jonas. 
Laimei, ne daugiskaita, ne Jonai. Pačiai bažnyčiai po at-
šventinimo čia mažiau pasisekė.

Bet dabar Šv. Jono gatvės nuotrauka man svarbi dėl to 
kryžiuko lange, pažymėto rašalu. Žinau, kas ir kada tai pa-
darė. Vokietis kareivis vardu Georgas. Kadangi čia 1917 
metai, galimas daiktas, kad jiedu su Sruoga būtų panašaus 
amžiaus. Ten, kur senoji universiteto aula ir kitos studijų 
patalpos, per Pirmąjį pasaulinį karą, vokiečiams įsikūrus 
Vilniuje, įrengta karo ligoninė Nr. 4. Ją nuotraukoje pažy-
mi vėliava ir užrašas virš durų. Vokiečių–rusų frontas buvo 
pasitraukęs tolyn į pietryčius prie Naručio ežero, o Vilnius 
tapo ramiu užnugario miestu. Ligoninių reikėjo. Iš fronto 
gabenami sužeistieji. Georgas turėjo būti vienas iš jų. Liebe 
Eltern! – kreipiasi jis pagarbiai į savo tėvus, gyvenusius 
Wehrdeno miestelyje Saro krašte. Gotiškas rankraštis pieš-
tuku painus, nepažįstamas, įskaitau tik žodžius Lazarett, 
Johannesstr., Wilna, Grüβ, Georg. Kareivių atvirlaiškiai, 

siųsti lauko paštu namiškiams, paprastai trumpi ir beveik 
vienodi. Esu gyvas, gavau laišką ar siuntinį, linkiu linksmų 
švenčių. Retai kada nurodoma vietovė, kur dislokuotas da-
linys, matyt, tai laikyta karine paslaptimi. Georgo tėvai tur-
būt puolė žiūrėti žemėlapius, kurgi ta Wilna. Nuotraukoje 
matosi ne tik jų sūnaus langas, bet ir milžiniška bažnyčios 
varpinė, sujungta su ligoninės pastatu. Gal tai paguodė šei-
mą iš Wehrdeno, davė vilties. Saras – iki šiol katalikiškas 
kraštas. Įdomu, į kurį šv. Joną tėvai adresavo savo maldas 
už sužeistą sūnų? Ar liko jų Georgas gyvas? 

Po sužeidimų išgiję kareiviai gaudavo trumpų atostogų, 
galėdavo aplankyti savo namus. Saldu dabar nuo tokios 
minties, lyg pats ten būtum. Bet paskui juk – atgal į frontą. 

Pirmosioms linijoms visais laikais, per visus karus reikėjo 
jaunų kūnų. 

Atvirlaiškis iš Vilniaus išsiųstas 1917 metų birželio 17 
dieną. Tą vasarą ar ankstyvą rudenį dvidešimt vienų Balys 
Sruoga su kompanija keliavo po Kaukazą. Yra tos kelionės 
nuotrauka, kur jis žiūri iš padilbų, pasirėmęs lazda, ilga-
plaukis, visas žiauriai originalus. Nuolat kartojasi ta pati 
veido išraiška. Jam tada tiko. Turbūt ir pats tai žinojo.

Karinio lazareto šalia varpinės neliks gana greitai. Paskui, 
pavymui lenkų legionieriams, ten sugrįžta universitetas. 
Dar vėliau, jau lietuviškame mieste, pasirodo profesorius 
Sruoga. Sugrįžta ir vokiečiai. Karas. Mūsų jaunimas nenori 
aukoti savo kūnų svetimai pergalei. Universiteto Vilniuje 
greitai neliks. Profesorius baudžiamas konclageriu. Po jo 
mirties kitą vasarą dar kita valdžia atims bažnyčią. Į ją, di-
delę ir paslaptingą, su senamiesčio chebra patekdavome tai 
per kokį išmuštą langą, tai per jėzuitų požemius. Šventoriu-
je sutemus nardė šikšnosparniai. Iš varpinės pro geležines 
duris lyg šmėkla išlįsdavo skarmaluota senė, lenkė, nežinia 
kiek metų ten gyvenusi vienui viena, be elektros ir vandens. 
To moja parafijka, moja parafijka! Keisčiausia, kad neeg-
zistuojanti parafijka kažin kaip persiduoda senamiesčio 
chuliganui, tarytum nebūtų niekur geresnio tikybos vado-
vėlio už išniekintą bažnyčią. 

Neturiu, ką dabar pasakyti dėl Ukrainos kovų ir kančių. 
Baisūs karai daug kartų ėjo ir per Vilniaus miestą. Ten, 
kur Šv. Jono gatvė turėtų visai prisiartinti prie Dominiko-
nų kampo, po karo atsiradusi tuščia vieta. Nėra ir garsios 
Kardinalijos kitame gatvės gale. Nepalyginsi, aišku, su 
bombarduojamu Mariupoliu ir Charkivu. Bet kodėl niekaip 
neišeina nekariauti? Gavėnia rodo į Adomo nuodėmę. Su-
pratau vėl, jog tai tiesa, kai kovo mėnesį išmokau taisy-
klingai rašyti žodį bombarduoti. Skaudu ir gėda man, kad 
išmokau. Visi mes Adomo vaikai.

Vieną gražų (gal irgi – pavasario) rytą, XIX amžiaus pra-
džioje, jaunas, savimi patenkintas Vilniaus bajoraitis kul-
niavo sau į paskaitas Šv. Jono gatve. Šiauriniu jos kraštu, 
ten, kur paliktas Georgo kryžiukas. Dairėsi aukštyn į lan-
gus, mat gatvėje gyveno kelios jo pažįstamos damos. Stai-
ga atsidaro langas, ir ant studento galvos ima byrėti rožės. 
Dešimtys rožių, kitos krenta ant gatvės, jam po kojomis. 
Jis mato lange tik baltą rankelę. Susipažins po to. O jau 
susenęs ir toli nuo Vilniaus jis rašys, kad šie prisiminimai 
vėl šildo jo stingstantį kraują.

Tik jei nebūtume Adomo vaikai, kažin ar byrėtų taip rožės.

-js-

Adatos aikštelė
Jei ausyse spiegia, tai velnias su angelu barasi.

Tikėjimų kartoteka

Televizijos bokšto švirkštas – didžiausia adata Vilniuje. 
Kiek ant jo smailės galėtų tilpti angelų? Šiuo klausimu ir 
norėtume pradėti apybraižą.

Ar angelų daug? – Apsčiai. Ar jie tarpusavyje kalbasi? – 
Taip, bet ne žodžiais, o tarsi telepatijos būdu, vidine kalba 
pasitelkdami proto sąvokas. Kiti supranta, apie ką tie du 
angelai šnekučiuojasi? – Ne. Geidulingi troškimai būdingi 
angelams? – Ne. Ar gali keli angelai vienu metu būti toje 
pačioje vietoje? – Ne, kaip apie šį ir kitus minėtus klausi-
mus rašo šv. Tomas Akvinietis, vienoje vietoje gali būti tik 
vienas angelas.

Šokantys angelai pasirodo kiek vėliau – Kembridžo pla-
tonikų darbuose. Klausimo apie angelų skaičių adatos ga-
le jie nelaikė beprasmiu ar nereikšmingu. Labiau pabrėžė 
netinkamą problemos formuluotę. Priešingai nei šv. Tomas 
Akvinietis, Kembridžo platonikai akcentavo tai, kad ir dva-
sinės substancijos pasižymi ilgiu, aukščiu, pločiu. Henry 
More’as traktate „Sielos nemirtingumas“ kritikavo moksli-
nes mokyklas, neigusias erdvišką dvasinių būtybių prigim-
tį, ir pašaipūnus, kurie ant adatos galiuko šokančius angelus 
pavertė beprasmių ginčų vaizdiniu. Galime prisiminti, kad 
ir Antanui Baranauskui rūpėjo adatos smaigalio reikalai. 

Žvelgdami į tokią gražią kompaniją, ir mes nusprendėme 
tarti žodį. Nežinia, ar pavyks, ypač kai mėginame aptarti 
specifinę Vilniaus adatą, bet tai nereiškia, kad neturime ieš-
koti atsakymų. Iš pradžių tinkamai suformuluokime užduo-
tį: kiek velnių šoka ant adatos smaigalio; kiek angelų telpa 
ant adatos galiuko; kiek raganų gyvena ant adatos smailės?

Teigiame pirma. Nelabai aišku, kur Vilniuje renkasi vel-
niai. Ypač vietiniai Vilniaus velniai. Paslaptis? Tiesa, dalis 
mūsų minimų personažų atsidūrė Kaune, muziejuje. Taigi, 
nepaisant akivaizdaus neaiškumo, Vilnių ir velnią skiria tik 

dvi balsės, o didžiausia adata Vilniuje skleidžia bangas. Kai 
kurie netgi išdrįsta kalbėti apie ideologinio švirkšto injekci-
jų vilnis. Vilnius–velnias–vilna–vilnonis–vilnija–vilnis – gi ta 
pati banga. Bangos vilnija, vilnys banguoja. Net ir tokia upė 
Vilija teka. Banguotas Vilnius. Neatsitiktinai turime reika-
lą su banga ar vilnimi, su Vilnija. Galiausiai, ir su paliktų 
bangų arba linijų pėdsakais. Imame skriestuvą, juo brėžia-
me apskritimą ir gauname uždarą kreivą liniją, bangą, vilnį. 
Koks atsakymas apie šokančių velnių skaičių, tai yra apie 
judančius šios kreivės taškus? Apskritimo ilgis dažniausiai 
yra lygus 2πr. Vadinasi, kuo tiksliau skaičiuodami pritai-
kysime π, kurio tęsinys po kablelio yra begalinis, tuo pre-
ciziškesnį velnių (bangos taškų) arba taško į tašką skaičių 
gausime pačiame apskritime.

Teigiame antra. Vilnius skelbėsi žemai skraidančių ange-
lų miestu. Padebesiais plazdančių nepastebėjome. Be išdi-
džiai trimituojančio Užupio angelo – plastikiniai, pritūpę 
ir primenantys vieną politiką iš veidelio, geriau įsižiūrėjus. 
Miestą aptūpusieji ne itin dvasinės būtybės ir be teologijos 
licenciato, aišku. Šiaip ar taip, šitiems adatos galiuko tikrai 
mažoka, net ir didžiausio Vilniaus smaigalio nepakaks, kad 
ant jo prisėstų. Kur jau ten jiems šokti. Kita vertus, žemai 
tupintiems gal dar ir aukščio baimė gali būti būdinga. Teko 
girdėti, kad šiaip jau angelai – nematomi, vadinasi – aps-
kritimo viduryje. Galime apskaičiuoti skritulio plotą? Pa-
sitelkiame πr kvadratą. Ir vėl: kuo skrupulingesnis π po 
kablelio, tuo detalesnis angelų skaičius. 

Teigiame trečia. Vilnius ir ragana? Tarsi kiek lengvesnis 
klausimas. Iš pirmo žvilgsnio. Aišku, kad ne visos renkasi 
ant adatos galiuko, bet bokšto kavinę lanko reguliariai. Turi 
savo kontoras – kur kas respektabiliau nei kabarotis kaip 
kokiems nusilaipiojusiems vorams Karoliniškėse. Ir konku-
rencija sostinėje ne tokia kaip kad Šilalės rajone. Raganos 
yra trys. Ragana ir yra skaičius π. Kaip ir skaičius 3,14..., 
taip ir ragana – su uodega. Tokia uodeguotos raganos gene-
zė. Be raganos, turime dar vieną kiek primirštą lietuvišką 

žodį „vedmė“ – žinanti motina. Nuotaka yra ta, kuri dar 
nieko nežino apie šeiminį gyvenimą, tik nutuokia šiek tiek. 
Dar negimdžiusi vadinta jaunamarte. 

Dabar slaptai ir tik Jums. Bet kuris taškas turi spindulį. 
Skritulio plotas priklauso nuo spindulio. Tačiau raganos vis 
tiek bus trys. Tiesa, yra situacija, kai raganų visai nebus. 
Atidžiai pasižiūrėję į apskritimo centrą, galite pastebė-
ti skriestuvo kojelės pėdsaką, skylę. Ir jeigu smarkiai su-
siaurinsite spindulį, tai tikėtina, kad trys bricę užrietusios 
raganos įkris į šią skylę. Iš vienos popieriaus lakšto pusės 
jos patenka į vamzdį, o iš kitos lakšto pusės išskrenda per 
dūdą. Todėl mūsų pasakose raganos naudojasi kaminu. Ir 
jeigu atidžiai pasižiūrėsite į skrendančios raganos šluotą, 
pastebėsite panašumų į karvės ar kitą uodegą. 

Liko keli labai įdomūs klausimai. Vilniaus televizijos 
bokštą ir skriestuvą sieja ta pati adata? Kokie jų tarpusa-
vio santykiai? Ar dėvi kaukes ir laikosi atstumų bei kitų 
vyriausybės nurodymų? Kartu šoka? Kas juos išmokė? Vi-
sagalis choreografas? Valso ritmu? Aikštelės apšvietimas? 
Jeigu labai susigrūdę, tai sunku suskaičiuoti. Dar ir vardus 
visai neblogai būtų žinoti? Ir kaip kupranugaris pralindo? O 
gal mes visi dabar ant adatos sėdime? Apie tai – kitą kartą, 
o ir skaitytojas taip pat galėtų įsitraukti, papildyti, komen-
tuoti, pratęsti. 

Viduramžių teologijos daktarai, taip ir nesugebėję tiks-
liai išsiaiškinti, kiek angelų gali tilpti ant adatos galiuko, 
neįtinka šiandienos pasauliui. Mąstymui, kuris tiki mokslu 
ir naujausiais atradimais, milijardinės dalies tikslumu skai-
dančiais elektronų padėtį ir išsidėstymą atome. Ir dar „gi-
liau“. Nesiimame abejoti šių skaičiavimų tikslumu ar pačiu 
neutronų (kad ir kaip juos suprantame ir įsivaizduojame) 
egzistavimu. Vis dėlto, kodėl tie, kurie tiki neutronais, save 
laiko mažiau ar ne tokiais patikliais kaip tie, kurie tikėjo 
angelais, mums – paslaptis. 

– VIDaS DuSEVIčIuS –
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Prasidėjus Rusijos karui ukrainoje, Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba tapo bene dažniau-
siai kritikuojama institucija, simbolizuojančia tarptautinės teisės bejėgiškumą nuolatinės 
jos narės agresijos akivaizdoje. Rusijos Federacija iki šiol sėkmingai blokuoja rezoliucijas, 
reikalaujančias, kad Kremlius stabdytų karinius veiksmus ir atitrauktų karius iš ukrainos, o 
jos nuolatinis atstovas Vasilijus Nebenzia naudojasi Saugumo Tarybos vis dar suteikiama 
platforma dezinformacijai apie „neonacius ukrainoje“ ir Kijevo „karines biologines programas“ 
skleisti. 

Svyruojant Jungtinių Tautų reputacijai, nenuolatinė Saugumo Tarybos narė Kenija netikėtai 
tapo ryškiausia JT Chartijos principų gynėja. Karo išvakarėse Kenijos atstovas Martinas Kima-
ni išreiškė tvirtą nepritarimą Rusijos Federacijos sprendimui pripažinti ukrainos Donecko ir 
Luhansko regionus nepriklausomomis valstybėmis ir suteikė netikėtą diplomatinį palaikymą 
ukrainos teritoriniam vientisumui. Kenijos ambasadoriaus pareiškimas emocingai sutiktas 
visame pasaulyje, juo tūkstančius kartų dalintasi socialiniuose tinkluose, o patį pareiškimą jau 
galima rasti internetiniuose istorinių kalbų archyvuose.

Pirmąjį karo ukrainoje mėnesį tarptautinė žiniasklaida daug dėmesio skyrė globaliems 
ekonominiams šio karo aspektams, pavyzdžiui, afrikos šalių priklausomybei nuo ukrainietiškų 
ir rusiškų grūdų importo. Naujienų sraute Kenijos ambasadoriaus pareiškimas išsiskiria 
politiniu toliaregiškumu. Lygindamas ukrainiečių patiriamą didžiosios Rytų kaimynės spaudimą 
su afrikos šalių pokolonijine istorija, Kimani perspėja apie imperinės nostalgijos pavojų, iškilusį 
kiekvienai mažai valstybei tiek Rytų Europoje, tiek afrikoje. Pasak jo, Rusijai rengiantis karui 
su ukraina, daugiašaliu sutarimu grįsta tarptautinė tvarka „guli mirties patale“. Elegantiškas ir 
įtaigus, šis tekstas primena, kad valstybės, susikūrusios ar atkurtos griūvant imperijoms visame 
pasaulyje, privalo aiškiai pasisakyti už JT Chartijos principų, tarptautinių sutarčių laikymąsi 
ir konfliktų sprendimą taikiais tarptautinių organizacijų suteikiamais būdais. alternatyva, 
sufleruoja Kimani, tėra viena – „stipresniojo“ teise grįsti tarptautiniai santykiai. 

Kenijos atstovo pareiškimas ne vienam komentatoriui suteikia viltį, kad Saugumo Taryba gali 
prasmingai prisidėti prie karinės agresijos užkardymo, jei ne padėdama nuolatinėms narėms 
susitarti, tai bent suteikdama galimybę tarptautinėje arenoje principingai veikti mažosioms 
valstybėms. ambasadoriaus Kimani pareiškimas – puikus pavyzdys, kaip turėtume kalbėti apie 
karą ukrainoje, jei norime būti išgirsti už mūsų regiono ribų ir siekti, kad būtų nutraukti karo 
veiksmai. 

MaRTIN KIMaNI

Pareiškimas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
neeilinėje sesijoje dėl padėties Ukrainoje

2022 m. vasario 22 d., Jungtinių Tautų būstinė, Niujorkas 

Ačiū, pone Pirmininke. Dėkoju Generalinio Sekretoriaus Pavaduotojai Rosemary DiCarlo 
už situacijos apžvalgą.

Šiąnakt mes susitinkame ant didelio konflikto Ukrainoje slenksčio. Diplomatija, kurią mes 
skatinome vasario 17 dieną, patiria nesėkmę. Teritorinis Ukrainos vientisumas ir suverenu-
mas pažeistas. Jungtinių Tautų Chartija nepaliaujamų galingųjų išpuolių akivaizdoje toliau 
netenka savo prasmės. Jos pagarbiai šaukiasi tos pačios šalys, kurios progai pasitaikius nuo 
jos nusisuka, siekdamos tikslų, visiškai priešingų tarptautinei taikai ir saugumui. 

Pastarųjų dviejų susitikimų, skirtų padėčiai Ukrainoje ir Rusijos Federacijos pajėgų telki-
mui, metu Kenija kvietė suteikti diplomatijai galimybę. Į mūsų raginimus nebuvo atsižvelgta 
ir, dar svarbiau, Chartijos reikalavimas valstybėms spręsti tarptautinius nesutarimus taikiomis 
priemonėmis, kad tarptautinei taikai, saugumui ir teisingumui nebūtų sukeltas pavojus, buvo 
esmingai pažeistas.

Šiandien prieš teritorinį Ukrainos vientisumą ir politinę nepriklausomybę grasinama jėgos 
panaudojimu. Kenija didžiai susirūpinusi dėl Rusijos Federacijos pareiškimo dėl Ukrainos 
Donecko ir Luhansko regionų pripažinimo nepriklausomomis valstybėmis. Mūsų įsitikinimu, 
šie veiksmai ir pareiškimas pažeidžia Ukrainos teritorinį vientisumą.

Mes neneigiame, kad šiuose regionuose gali egzistuoti rimtų saugumo problemų. Bet jos 
negali pateisinti šiandien įvykusio šių regionų pripažinimo nepriklausomomis valstybėmis – 
ne tuomet, kai yra prieinamos ir veikia diplomatinės iniciatyvos, galinčios pasiūlyti taikius 
sprendimus.

Pone Pirmininke, ši situacija primena Kenijos istoriją. Kenija, kaip ir beveik visos Afrikos 
šalys, gimė griūvant imperijai. Ne mes nubrėžėme savo sienas. Jos buvo nubraižytos toli-
muose kolonijiniuose metropoliuose Londone, Paryžiuje ir Lisabonoje, nekreipiant dėmesio į 
istorines tautas, perskeltas perpus.

Šiandien skirtingose kiekvienos Afrikos šalies sienos pusėse gyvena mūsų tautiečiai, su ku-
riais sieja gilūs istoriniai, kultūriniai ir kalbiniai saitai. Jei nepriklausomybės aušroje būtume 
pasirinkę siekti valstybių, paremtų etniniu, kultūriniu ar kalbiniu homogeniškumu, praėjus 
dešimtmečiams vis dar kariautume kruvinus karus. 

Vietoj to mes sutarėme, kad pripažinsime paveldėtas sienas, bet taip pat sieksime žemyni-
nės politinės, ekonominės ir teisinės integracijos. Mes pasirinkome žvelgti pirmyn į didybę, 
lig tol nepažintą nė vienai iš mūsų daugybės šalių ir tautų, o ne formuoti nacijas, kurios su 
pavojinga nostalgija vis žvilgčiotų atgal į praeitį. Mes pasirinkome vadovautis Afrikos vieny-
bės organizacijos taisyklėmis ir Jungtinių Tautų Chartija ne todėl, kad buvome patenkinti savo 
sienomis, bet todėl, kad norėjome kažko tauresnio, sukurto taikoje.

Mes įsitikinę, kad visos valstybės, susikūrusios sugriuvus ar atsitraukus imperijoms, turi 
daugybę žmonių, trokštančių susijungimo su žmonėmis kaimyninėse šalyse. Tai normalu ir 
suprantama. Juk kas nenori prisijungti prie savo brolių ir seserų ir kartu siekti bendrų tikslų? 
Nepaisant to, Kenija nepritaria šio troškimo siekimui pasitelkiant jėgą. Iš mirusių imperijų 
pelenų turime pakilti, nepanirdami atgal į naujas dominavimo ir priespaudos formas.

Mes atmetėme bet kokį iredentizmą ir ekspansionizmą, taip pat grįstą rasiniu, etniniu, re-
liginiu ar kultūriniu pagrindu. Mes tai vėl atmetame šiandien. Kenija išreiškia didelį susirū-
pinimą ir prieštaravimą Donecko ir Luhansko pripažinimui nepriklausomomis valstybėmis. 
Mes taip pat smerkiame galingųjų valstybių, įskaitant šios Saugumo Tarybos narių, polinkį 
pastaraisiais dešimtmečiais be skrupulų pažeidinėti tarptautinę teisę.

Daugiašališkumu grįsta tarptautinė tvarka šiąnakt guli mirties patale. Užpulta šiandien, taip 
pat kaip kitų galingų valstybių netolimoje praeityje. Mes raginame šalis nares paremti Gene-
ralinį Sekretorių prašant jo sutelkti mus visus ginti daugiašališkumo principus. Mes taip pat 
raginame jį panaudoti savo įtaką tarpininkaujant ir padėti suinteresuotoms šalims išspręsti šią 
situaciją taikiomis priemonėmis. 

Leiskite man pabaigti, pone Pirmininke, patvirtinant Kenijos pagarbą Ukrainos teritoriniam 
vientisumui, apibrėžtam tarptautiniu lygiu pripažintų jos sienų. 

Ačiū.

Parengė ir vertė Žilvinas Švedkauskas 
(Afrikos tyrimų ir konsultacijų centras „AfriKo“)

AnA ALekSAndrAvičienė

Karuže, karele
 
Mums nuskirta dalia, nelemta būt šalia.
Žirgelis žvengė, dalužę drengė,
Pamojau skarele. 
 
Ant lūpų – bučinys, gedulo vėrinys
Juosta ant kaklo, ilgesys aklas
Laukimą iškarpys. 
 
Širdelę gels – nerims, laukti ji nenustos.
Šauksis tavųjų akių žydrųjų,
Mintimi glaus, myluos. 
 
Atminčiai – bučinys, ašarų vėrinys
Byra į dalią, dygsniuoji kelią,
Tikiesi, mielas grįš. 
 
Karuže, karele, dygi tava – galia,
Kulka užgauni, atimi jauną,
Nėra brangaus šalia.

Alaviniai kareivėliai
Jie karų kruvinų neplanavo,
Regi vieną, pažinsi ir kitą,
Juk tarsi kareivėliai iš alavo
Į metalo dėžutę sukritę.

Nebrangi (išmuštruoti) gyvybė,
Mirties ginklas prailgina ranką.
Paklusniai vykdys, jei įsakyta.
Melsk nemeldęs, klausa gi jų anka.

Brausis priekin, žudys... Apeliuoti?
Bergždžias reikalas, neturi sąžinės.
„Alaviniams“ eis akompanuoti,
Kas kišenėse šlamančius čežina.

Šeimininko – daiktai. Suskaičiuoti.
Sumokės ir tarnaut – pasiruošę.
Dėžės dangtį nukels koks beprotis
Ir mėsa patiekta... karo košei.

AndriUS AUkšTUoLiS 

Nebeužmigti
Mano akys peršti nuo dulkių ir smėlio, kurių nėra.
Aš jas matau, jos krenta lyg snaigės man ant liežuvio, 
Kvėpuoju oru
Švino dervos skonio. 
Tai mano pojūčiai, jokios realybės,
Daktarai kartoja – plaučiai sveiki,
Akys sausos, jokių ašarų, 
O aš noriu rėkti, 
Noriu rėkti ant daktarų, kurie nemato, 
Noriu rėkti ant žmonių, kurie mato per mažai, 
Noriu rėkti ant savęs, nes kojos sukaustytos 
Klampaus smėlio ir negaliu pajudėti,
Bandydamas ištrūkti įsikasu giliau.
Ir nors manęs nešaudo, ir nors manęs nežudo, 
Po truputį aš mirštu,
Kol kas tik kojos,
Po to ir rankos,
Svyra prisipildydamos švino. 
Galiausiai tampa vis sunkiau įkvėpti,
Vis sunkiau matyti,
Nuryti gumulą gerklėj.
Ir nors silpstu ir traukiuos, 
Jau niekada nebeužmigsiu,
Jau niekada nebesapnuosiu,
Tik likusiom jėgom budėsiu, lauksiu.
O kai ateis, aš prisikelsiu,
Vėl būsiu Aš, vėl bėgsiu, rėksiu, kausiuos,
Daugiau jau niekad
Aš neužmigsiu,
Daugiau jau niekad
Aš nepamiršiu. 
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penėtas. Bet Viešpatį ar apgausi? Viską jis supratęs, užsi-
rūstinęs ir taręs sau, na, palauk tu man, tuoj suprasi, su kuo 
turi reikalą. Ir padaręs taip, kad romi ir ištikima Miniaus 
pati Pasifutė ištikimybę savo vyrui sulaužė su anuo gražuo-
liu bulium. (Minioje išsyk pasigirdo smerkiamas šūksnis.) 
Šitaip gimęs kūdikis – kūnas žmogaus, o galva ir snukis –  
buliaus. Motina jį maitinusi ir auginusi, bet apgautasis ka-
ralius Minius neįstengęs ištverti tokios sarmatos. Širdis jam 
neleidusi nužudyti kūdikio minotauriuko, tad paliepęs įka-
linti jį rūmų rūsyje. O tasai rūsys buvęs tikras labirintas, 
vienas meistras mūrininkas taip jį pastatęs, kad sykį į vidų 
įėjęs lauk nebeišsigausi. Meistro tikriausiai būta iš mūsų 
kraštų, mūsiškio, nes geriausi mūrininkai – pas mus, o grai-
kai tingūs. (Palapinėje nuvilnijo pritariamas klegesys.) Po 
teisybei, tai ir anas meistras iš to naudos neturėjęs, bet tai 
visai kita istorija. Taigi, įmetė į tą rūsį vaikelį, trejų metukų, 
atplėšė nuo motinos ir tėvo. Įsivaizduokite, kaip jis jautęsis, 
mažas angelėlis, toj tamsioj belangėj. (Čia žmoneliai ėmė 
šniurkščioti, nors patys su savo bambliais elgėsi lygiai taip 
pat, tiesa, už storų rūsio durų juos įkišdavo ne amžiams, o 
tik valandai dviem.) Įmestas į tamsumą, porino toliau pa-
sakorius, berniukas raudojęs per dienas ir naktis, šaukęsis 
motinos. Galop Pasifutei pavyko išmaldauti to mūrytojo, 
pastačiusio labirintą, slapta išnešti berniuką, o į jo vietą nu-
vesti tikrą jauną bulių. Bet knygoje ne taip parašyta, vėl 
prasižiojo visažinis iš minios. O tai, atkakliai savo laikosi 
pasakotojas, telieka tarp mūsų, kad Kretos karalius Minius 
nesužinotų apie apgaulę, nes jis dar apie tai nesuuodė. Tai-
gi, šitaip slapta buvo išlaisvintas berniukas buliaus galva, 
tada, irgi slapta, įlaipintas į laivą, plaukiantį Atėnuosna 
(tą patį, kuris leidosi paimti septynių atėniečių merginų ir 
jaunuolių neva tam Minotaurui paaukoti). Išlipa iš laivo 
mažasis Minotauras Atėnuose, ten jį aptinka senas žvejas, 
priglaudžia savo trobelėje, globoja metus dvejus, paskui 
perduoda vienam mūsų žmogui, piemeniui, šis žiemą buvo 
nulipęs nuo kalnų ganyti savo bulių bandos pietuose, net 
prie Egėjo jūros. Paimk jį, taręs žvejas, nes tarp žmonių jis 
negalėsiąs gyventi, tad gal buliai jį priims kaip savą. Tai va, 
prieš kelerius metus tasai piemuo man asmeniškai jį perda-
vė. Ir buliai, sako, jo nepriima, nelaiko saviškiu, baidosi, 
mano banda išsibėgioja, nebegaliu jo su savimi vedžiotis. 
Nuo tos dienos lankomės mugėse su vargšeliu našlaitėliu, 
paliktu motinos ir tėvo, nei žmogumi tarp žmonių, nei bu-
liumi tarp bulių.

Pasakojant šią istoriją Minotauras nuleidžia galvą, tar-
si ne apie jį būtų šnekama, tik retkarčiais išleidžia duslų 
gerklinį garsą. Tokį patį, kokį leidau ir aš, kai mano burna 
buvo užrakinta.

O dabar parodyk, kaip geri vandenį, nurodė šeiminin-
kas, ir Minotauras akivaizdžiai nenoriai parklupo ant kelių, 
įmerkė veidą į kibirą ir triukšmingai sriūbtelėjo. O dabar 
pasveikink šiuos geruosius žmones. Minotauras tyli, žiūri 
akis nudūręs žemėn. Pasveikink žmones, pakartojo vyras. 
Staiga pamačiau, kad vienoje rankoje jis laiko pagalį su aš-
triu smaigu ant galo. Minotauras praveria burną ir veikiau 
išurzgia gilų, džeržgiantį, nedraugingą „mūūūūū“...

Tuo seansas ir baigtas.
Prieš išeidamas (paskutinis) iš palapinės atsigręžiau, 

akimirką mūsų žvilgsniai vėl susitiko. Vargu ar kada nors 
pavyks atsikratyti jausmo, kad iš kažkur man šis veidas pa-
žįstamas.

Lauke ūmai pajaučiau, kad mano burna vis dar užrakin-
ta, o kepurė prakiurdyta. Puoliau prie stalelio, o burtininko 
nelikę nė padujų. Šitaip išėjau iš prisiminimo arba veikiau 
palikau ten dvylikametį senelį. Su užrakinta burna ir suplė-
šyta kepure. Bet kodėl jis nuslėpė, kad buvo įėjęs į palapinę 
pas Minotaurą?

Mūūūū
Tąsyk nieko jo nekamantinėjau, nes būtų supratęs, kad 

galiu patekti į svetimus prisiminimus, o tai buvo užvis di-
džiausia mano paslaptis. Be to, nekenčiau Geltonojo namo, 
į kurį būčiau nuvežtas, kaip buvo nuvesdinta akloji Marij-
ka, nes regėjo turinčius nutikti dalykus.

Vis dėlto man pavyko šį tą iššniukštinėti iš senelio sese-
rų, jų buvo septynios, kiekvieną vasarą jos atvažiuodavo 
aplankyti senelio, smulkutės, išvien juodai apsirengusios, 
liesos it žiogai. Vieną popietę prilipau prie stambiausios ir 
šnekiausios iš jų ir ėmiau kamantinėti, kokio senelio būta 
vaikystėje. Iš anksto nupirkau jai vaflių ir limonado, visos 
jos stačiai alpo dėl saldėsių, šitaip išgavau visą istoriją.

Sužinojau, kad vaikystėje mano senelis staiga tapo neby-
lys. Grįžęs iš kaimo mugės tik mūkė, neįstengė nė žodžio 
pratarti. Motina nuvedė jį pas senolę Gyduolę, kad išburtų 
iš lydytos kulkos. Ši tik pažvelgusi į jį ir tarusi: „Šitas vai-
kas patyrė didžiulę baimę, štai kas.“ Paskui paėmusi truputį 

alavo, įdėjusi į geležinį puodelį, pakaitinusi ant ugnies, kol 
alavas išsilydęs ir ėmęs čirškėti. Liejant kulką alavas įgau-
na pavidalą to, kas tave nugąsdino. Baimė sulenda į alavą. 
Tada kelias naktis reikia miegoti su tuo gabalėliu, paskui 
numesti į upę, į tekantį vandenį, kad srovė toli nuneštų. Tris 
kartus senolė Gyduolė liejusi kulką ir visus tris kartus išei-
davusi buliaus galva, su ragais, snukiu ir su viskuo. Mugėje 
jį bus išgąsdinęs kažkoks bulius, tarė senelio sesuo, į mugę 
iš kaimyninių kaimų atvesdavo parduoti gyvulių: buivolų, 
galvijų, avių, ištisas bandas. Šešis mėnesius mano senelis nė 
žodžio neišspaudęs, tik mūkęs. Toji senolė ateidavusi veik 
kasdien, smilkydavusi jam žoleles, pakabindavusi jį žemyn 
galva virš trupinių, likusių nuo vakarienės, kad baimė išsi-
purtytų. Net paskerdusi veršiuką ir privertusi jį žiūrėti, bet 
senelis užsidengęs akis, nualpęs ir nieko nematęs. Po šešių 
mėnesių viskas praėję savaime. Sykį jis įbėgęs į trobą ir ta-
ręs: „Mama, greičiau, akloji Nera apsiveršiavo.“ Jie turėjo 
tokią karvę. Šitaip atsirakinusi jo burna. Žinoma, daugumą 
detalių surinkau vogčiomis įsigavęs į senelio sesers prisi-
minimus. Jos vardas buvo Dana. Ji nutylėjo dar vieną isto-
riją, į kurios koridorius jau buvau slapta įsmukęs.

[...]

Trumpas paliktųjų katalogas
Giminės istorija gali būti aprašyta papasakojus apie kelis 

paliktus vaikus. Tokiu pat būdu gali būti aprašyta ir pasau-
lio istorija.

Paliktas vaikas buliaus galva, įmestas į Minojo labirintą...
Paliktas Oidipas, naujagimis perpjautomis kojų sausgys-

lėmis, nuvežtas į kalnų trobelę, iš pradžių jį įsivaikins kara-
lius Polibas, paskui Sofoklis, o galiausiai – vėlyvas jo tėvas 
Zigmundas Froidas.

Palikti Joniukas ir Grytutė, Bjaurusis ančiukas, Mažoji 
degtukų pardavėja ir ūgtelėjęs Jėzus, ji trokšta pas savo se-
nelę, jis – pas tėvą...

Šiame sąraše yra visi, net neturintys jokios legendos, 
palikti praeityje ir dabar, paliksimi ateityje. Iškrisiantys iš 
mito lopšio, tad surinkime juos čia, šiuose žodžių užeigos 
namuose, paklokime švarius istorijos patalus, kad sušildy-
tume sužvarbusias jų sielas. Ir palikime juos glėbyje tų, ku-
rie, versdami šiuos lapus, glostys jų krūpčiojančius pečius 
ir galvas.

Kiek skaitančiųjų šias eilutes nėra bent kartą pasijautę 
palikti? Kiek prisipažins, kad auklėjimo tikslais bent sykį 
buvo uždaryti kambary, sandėliuke ar rūsyje? O kiek išdrįs 
pasakyti, kad patys taip pasielgdavo?

Pačioje pradžioje, kaip jau sakiau, yra rūsyje uždarytas 
vaikas.

Pusrūsis

Daug metų pasaulį stebėjau pro langą ties šali-
gatviu. Nuomojami butai keitėsi, bet kiekviename 
iš jų buvo po tokį žemą langą. Visada gyvenome 
pusrūsyje, nes čia – kambariai pigiausi. Ką tik 
buvome persikraustę į eilinį rūsį. Iš esmės, „bu-
vusį rūsį“, kaip pasakė šeimininkas. Buvusių rū-
sių nebūna, šaižiai atkirto tėvas, o šeimininkas, 
tarsi nenutuokdamas, kaip suprasti jo žodžius, tik 
nusikikeno. Kai šiuose kraštuose pasijaučiama 
nejaukiai, kažin kodėl imama juoktis.

Įsikeliame laikinai, tarė man tėvas įnešant sta-
lą. Buvo aštuntojo dešimtmečio vidurys, žinojau, 
kad esame iš tų, „kurie labiausiai stokoja“, žino-
jau, kad didžiausią poreikį turinčiomis laikomos 
šeimos, kurių vienam nariui tenka iki penkių kva-
dratinių metrų gyvenamojo ploto, tad kažkokiame 
sąraše laukėme savo eilės. Akivaizdu, kad sąrašo 
būta baisiai ilgo arba kas nors jį kaitaliojo, nes 
tame pusrūsio kambaryje laikinai gyvenome ke-
lerius metus. Pusrūsio (o iš esmės požemio) aukš-
te driekėsi ilgas koridorius ir buvo tik dar vienas 
kambarys, visada užrakintas. Neklausiau, kodėl 
nenuomojame ir jo, atsakymą žinojau – taupome 
butui. Be to, reikėjo laikytis penkių kvadratinių 
metrų žmogui tankumo, kad neiškristume iš tų, 
„kurie labiausiai stokoja“, skilties. Tamsus kori-
dorius atliko vestibiulio ir virtuvės funkciją, bet 
buvo toks ankštas, kad jame tilpo tik dvi kėdės, 
viryklė ir kažkas panašaus į stalelį. Kai tėvai su-
sipykdavo, tėvas išeidavo miegoti ten, ant stalo. 
Klausydavosi Laisvės radijo, slapta, per seną, lip-
niąja juostele apvyniotą „Seleną“. Nepaprastai 
didžiavausi, kad tėvas klausosi šio radijo, nes 
žinojau, kad tai draudžiama. Iš esmės didžiavau-
si tuo, kad esu konspiracijos dalyvis. Kai gyveni 
vienam kambary, neįmanoma saugoti daug pa-
slapčių.

Namas, kuriame nuomojomės tą pusrūsio kam-
barį, buvo išties nuostabus. Į viršų kilo net trys 
aukštai su dideliais šviesiais langais. Į specialiai 

sušiurkštintą tinką buvo susmaigstyta tūkstančiai alaus bu-
telių stikliukų, žalių ir rudų, pagal to meto madą, saulėje jie 
žėrėdavo it deimantai. O trečias aukštas net buvo lengvai 
išlenktas, beveik kaip pilis. Įdomu, koks pojūtis gyventi 
ten, ovaliame kambaryje su apskritais langais ir užapva-
lintu balkonu. Kambarys be briaunų. Iš viršaus tikriausiai 
matyti visas miestas ir upė. Matai visus gatve einančius 
praeivius, be to, visu ūgiu, o ne kaip keistas būtybes, tu-
rinčias tik kojas ir batus. Mokykloje nepraleisdavau progos 
pasakyti, kad gyvenu tame name, kurio kampe stūkso ap-
vali pilis. Ir tai buvo gryna tiesa. Žinoma, netikslindavau, 
kuriame aukšte mano butas.

O tėvas svajojo apie butą su svetaine ir svetainės garni-
tūru, įsivaizdavo save besėdintį didžiuliame kvadratiniame 
fotelyje su laikraščiu rankose ir užkėlusį kojas ant taburetės. 
Tokį vaizdą buvo matęs viename iš „Neckermann“ nume-
rių, kurį kažkokie šeimos draugai buvo trumpam paskolinę. 
Motina svajojo apie tikrą virtuvę su lentynėlėm, ant kurių 
išrikiuos baltus porcelianinius prieskonių stiklainėlius, vie-
ną dieną juos nusipirks. Įtariu, kad šios svajonės kaltininkas 
buvo tas pats „Neckermann“.

Kojos ir katės. Tingios, lėtos ir ilgos kaip katės popietės. 
Kiaurą dieną kiūtodavau prie lango, nes tai buvo šviesiau-
sia vieta. Skaičiuodavau praeinančias kojas ir išsigalvoda-
vau ant jų stovinčius žmones.

Vyriškos kojos, moteriškos kojos, vaikiškos kojos... Ste-
bėdavau, kaip mainantis batams kinta metų laikai. Basutės 
po truputį užsiverdavo ir virsdavo rudeniniais batais, šie 
kildavo koja aukštyn, grakštūs moteriški aulinukai, ma-
dingi, glamžyto lako, grubūs guminiai darbininkų batai, 
jie nešdavo išmesti šiukšlių kibirus, guminiai kaimiečių 
kaliošai su storomis megztomis kojinėmis, šie atvykdavo 
į ketvirtadienio turgų, mėlyni arba raudoni vaikiški batai, 
vienintelės spalvotos dėmės tarp vyraujančių juodos ir ru-
dos spalvų. Paskui vėl laipsniškas pavasariškas batų len-
gvėjimas, išsinuoginimas iki plikų vasarinių pėdų, blauzdų 
ir pirštų, kojos apautos tik sandalais ir šlepetėmis. Šlepetės 
buvo lyg kokie kojų maudymosi kostiumėliai.

Rudenį langą užberdavo ant šaligatvio nukritę geltonai 
rausvi lapai, jie suteikdavo kambariui švelnios, geltonos 
šviesos. Paskui vėlyvas rudens vėjas juos išblaškydavo. At-
slinkdavo lietūs ir priešais telkšodavo amžina bala. Stovi 
ir ištisas valandas stebeilijies, kaip į ją krinta lietaus lašai, 
išpučia beregint išnykstančius burbuliukus, dideles laivų 
armadas, o kiti lašai juos sutriuškina. Kiek istorinių jūrų 
mūšių vykdavo toje baloje. Paskui sniegas užberdavo lan-
gelį ir kambarėlis virsdavo urvu. Susisukdavau į kamuoliu-
ką it kiškis po pusnim. Taip šviesu, o vis tiek esi pasislėpęs, 
nematomas kitiems, kurių žingsniai visai šalia grikši per 
sniegą. Kas gali būti nuostabiau?

Iš: Георги Господинов. Физика на тъгата. 
Пловдив: Жанет 45, 2012

Vertė Laima Masytė

Liūdesio fizika
► atkelta iš p. 1

JoLAnTA JonynAiTė-kAirienė

Karas Ukrainoje: klausimai Dangui
Dangau be žvaigždžių, ar dar gyvas?..
kaip šiandien be ginklų laikais?.. –  
tu – mūsų kančios objektyvas,
vis dūmais apėjęs pilkais... –  

Kam rūstauji šitaip be galo?..
kam skausmą mums kurstai širdy?.. –
Aukštybių šviesaus idealo
ilgu mums... – Dangau, ar girdi?.. –

Ar dar negriuvai prie Chersono?..
prie Kijevo – miesto brangaus?..
banditų sprogdinamoj zonoj?.. –
kiek mylių lig švento Dangaus?!. –

Ko gedi šakas nusvarinus
apšaudytoji obelis?.. –
tai vaizdas liūdnos Ukrainos...
ji – Didvyrių Dvasios Pilis!.. –

Ten ginasi miestai ir stepės,
ten – skausmas tėvų ir vaikų!.. –
kur dieviška pergalė slepias?.. –
nuo pragaro suodžių tvanku!.. –

Dangau, ar tu kurčias, ar aklas?.. –
Europos pačiam vidury
palaimink!.. – mes būsim atkaklūs!..
tu lemiamą Žodį turi!.. – – –
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Alvis Hermanis: neketinu niekur išvažiuoti!
Kovo 11 dieną Naujajame Rygos teatre (NRT) įvyko alvio 

Hermanio režisuoto spektaklio – Margaritos Ziedos „Viskas 
po dangumi“ – premjera. Leidinio „Kultūras Diena“ (KDi) 
korespondentė undīnė adamaitė su režisieriumi kalbėjosi 
kovo pradžioje. Pasak jos, vasario 24-ąją iš Putino „aukso 
puodo“ išniro infernalinis blogis, ir niekas nežino, kiek tas 
slibinas turi galvų nei kiek, vieną nukirtus, ataugs jos vietoje. 
Šiurpūs įvykiai ne per toliausiai nuo mūsų padarė įtaką ir 
pokalbiui. apie meną ir teatrą šįkart mažiau. 

– Buvęs Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas 
pasakė, kad po vasario 24-osios pasaulis, kokį pažinojom, 
tapo praeitimi. Pritartum? 

– Be išlygų. 
– Geležinė uždanga tarp Rusijos ir pasaulio, tavo many-

mu, jau nusileido? 
– Taip, visiškai aišku, kad nusileido. Niekas pasaulyje ne-

žino, kas bus toliau. Scenarijų gali būti įvairių. 
– Šiandien, kovo 6-ąją, skaitome, kad protestai prieš ka-

rą prasidėjo ir įvairiuose Rusijos miestuose. Ar tai lašas 
vandenyne, turint galvoje visą dezinformacijos nuzombintą 
masę, ar vis dėlto galėtų tapti postūmiu permainoms?

– Rusijoje gyvena 145 milijonai. Jeigu šiandien protestuo-
ti į gatves išėjo kelios dešimtys tūkstančių, regis, rusų tauta 
savo pasirinkimą jau parodė. Tai juokingai mažai. Kiek su-
prantu, Putinui labai knieti mėgdžioti Kiniją, bet jam gali 
nepavykti, ir vietoj Kinijos išeis kažkoks tarpinis variantas 
tarp Irano ir Šiaurės Korėjos. Jeigu vėl nenutiks kokių nepa-
prastų dalykų, šitokia valstybė bus mūsų kaimynystėje. 

Ir čia sklandžiai pereiname prie mūsų premjeros. „Viskas 
po dangumi“ – Margaritos Ziedos pjesė, istorija apie šiandie-
nę moderniąją Kiniją. Per pastarąsias dešimt dienų spektaklis 
atsidūrė visiškai kitokiame kontekste. Kai prieš dvejus me-
tus pradėjome jį statyti, negalėjome numatyti to, kas dabar 
vyksta. Kinija šiuo metu absoliučiai ir vienareikšmiškai pa-
laiko Rusijos agresiją. Būdami rytietiškai sukti, jie niekada 
neremdavo tokių atvirų veiksmų, bet šįkart padarė išimtį. Ne 
tik oficialūs Kinijos atstovai, bet socialiniuose tinkluose ir 
Kinijos tauta – 90 procentų, o gal ir visas šimtas – remia Ru-
sijos karą ir daro tai be galo entuziastingai. Mūsų spektaklis 
statytas galvojant apie tai, kad ateities koncepcija, kurią siūlo 
kinai, smarkiai palies ir mus. Kada nors vėliau tiesiogiai ar 
netiesiogiai paveiks mūsų gyvenimą. Labai tikėtina, kad Ru-
sijos gyvenimą paveiks labai netolimoje ateityje. Aišku, kad 
ekonominių sankcijų prispaustai Rusijos ekonomikai neliks 
nieko kito, kaip išsigelbėjimo ieškoti pas kinus. Kad ir ko-
kios ideologiškai artimos yra Rusija ir Kinija, galų gale kinai 
pasinaudos Rusijos silpnumu toje mitybos grandinėje, kurio-
je vilkai suėda triušelius, o tada pasirodo krokodilai, kurie 
suėda vilkus. Šioje grandinėje Rusija taps Kinijos auka. 

– Pastaraisiais metais NRT nuosekliai žengia tiriamosios 
dokumentikos kryptimi. Kaip įstengėte priartėti prie dabar-
tinės Kinijos tikrovės? 

– Aš pats Kinijoje niekada nesilankiau. Buvau tik Hon-
konge, ir tai senais laikais, kai jis dar nebuvo taip integruo-
tas. Margarita Zieda dvejus metus stropiai skaitė viską, ką 
tik buvo įmanoma perskaityti, visų pirma vokiečiakalbėje 
spaudoje. Kinijoje gyvenimas į priekį dabar žengia spar-
čių sparčiausiai. Valstybė progresuoja tiesiog neįtikėtinai. 
Mūsų abejingas išdidumas, neišmanymas – ką jau ten tie 
siauraakiai keistuoliai – ir nenoras matyti daro mus leng-
vai praryjamu kąsniu. Kas dabar vyksta Kinijoje, ateityje 
mums labai atsilieps. Šito neišvengsime. Tai jau prasidėjo, 
vyksta. Mūsų spektaklis apie tai. Istorija apie vienos latvių 
literatės kelionę į Kiniją, kurioje ji įstringa ilgiems metams. 
Visi faktai, nors daugeliu sunku patikėti, paremti tikrais 
įvykiais, dokumentika. 

– Ar NRT aktoriai įstengia susitelkti į darbus ir galvoti 
apie ką nors kita nei įvykiai Ukrainoje? O tu pats?

– Manau, kad bet kuriam žmogui, kuris skaito žinias ir 
mąsto, yra labai, labai sunku visa tai „įterpti“ į kasdienę 
rutiną. Pasaulis keičiasi mūsų akyse. Galbūt galima paly-
ginti su SSRS griūtimi? Įtariu, kad šios permainos bus dar 
didesnės. Mes dar nežinom. 

– Pažįstu ne vieną, kam dabar atrodo keista eiti į teatrą, 
kelias valandas ramiausiai sėdėti tarp išsipusčiusių žmonių 
ir žiūrėti kažkokias kitokias istorijas. Man ir pačiai taip at-
rodo, nors idėjiškai pritariu, kad meno kūryba neturi susto-
ti nė akimirkos. Ar tau suprantamas toks sutrikimas?

– Visiškai suprantamas. Vienas iš galimų pateisinimų: 
žmonėms dabar gali kilti noras matyti ir jausti kitus. Visi 
nugrimzdę į telefonus ir ekranus, tikrovė persikėlusi į virtu-
alybę. Nueini į teatrą ir pamatai – aha, kiti žmonės irgi dar 
egzistuoja. 

– Taip, ir jie į tave nešaudo – naujojoje tikrovėje tai nėra 
nesvarbu. 

– Kadaise mes gastroliavome Sarajeve. Teatre mums pa-
pasakojo, kad jie rodę spektaklius ir tada, kai miestas buvęs 
apsiaustas, visą laiką apšaudomas. Vaidindavę tik dieną, 
nes naktį nebūdavę elektros. Bet ir dieną į teatrą einantys 
žmonės rizikuodavo gyvybe. Tačiau spektakliai vyko. Va-
dinasi, buvo reikalingi. Aš niekaip negaliu suprasti, kodėl 
patys rusai dabar rodo spektaklius. Kaip jie gali apsimesti, 

kad viskas normalu?! Taip, Rusijos žmonių logika mums 
daug kuo nesuprantama. 

– Socialiniuose tinkluose išplatinai reikalavimą, kad 
Maskvoje, Nacijų teatre, nebebūtų rodomas tavo spektaklis 
„Šukšino istorijos“. Ir kuo baigėsi? 

– Mažai tikėtina, kad neberodys. Bet mano pavardę iš-
braukė. 

– Taigi bus anoniminis spektaklis? 
– Tikriausiai. Neseniai skaičiau, kad dramaturgo Aleksan-

dro Volodino sūnus, jo autoriaus teisių paveldėtojas, parei-
kalavo, kad Rusijos teatruose spektakliai pagal tėvo pjeses 
nebebūtų rodomi. Esu tikras, kad į tai nebus atsižvelgta. 

– Ar dabar bendravai su Rusijos aktoriais? Jevgenijumi 
Mironovu?

– Be abejo. Jie iškart pateikia Baltarusijos pavyzdį, kur 
aktoriai buvo pakeisti režimui ištikimais menininkais. Esą 
lygiai taip nutiktų ir Rusijoje. Tuo neabejoju. Kokie 150 
žmonių tik ir laukia laisvos vietos. Tikrai nežinau, ar akto-
riai Rusijoje turi kokį būdą priešintis. Dalis žmonių tiesiog 
emigruoja. Prisipažinsiu, kad NRT irgi kelis jų išgelbėjo. 
Jauniems vaikinams, kuriems grėsė būti pašauktiems į Ru-
sijos armiją, siuntėme fiktyvius kvietimus, taigi kelis poten-
cialius rusų kareivius „neutralizavome“. 

– Vis dėlto daugiau kaip 9 000 kitų rusų vaikinų jau žuvo. 
Skaitome, kad juos ketinama laidoti anoniminiuose brolių 
kapuose Baltarusijoje, o gal net kūnus sunaikinti. Man re-
gis, pavadinti tai blogiu – per maža. Turėtų būti koks nors 
kitas žodis, kurio niekas nežino... Ar tu, žmogų tiriančios 
profesijos atstovas, turi paaiškinimą, kas vyksta asmens 
galvoje, kad jis atsisako bet kokių moralės dėsnių, kurie 
žmogų daro žmogumi?

– Esu profesionalas, įgudęs spėlioti ir mėginti suvokti 
bet kokius minčių vingius. Mes teatre tą ir darome – sten-
giamės psichologiškai perkąsti ir suprasti net pačius di-
džiausius keistuolius. Bandau įsivaizduoti, kad rusai irgi 
turi kažkokią savo logiką ir savo patosą. Taip, aš girdėjau, 
skaičiau ir mačiau visą jų motyvaciją propagandiniame pa-
daže. Propaganda tikrai užpudruoja smegenis. Nuo šito nė 
vienas nesam apsaugotas. Bet kokia propaganda žmogaus 
smegenyse gali sukelti negrįžtamus virsmus. Nesvarbu, 
ar jis visą gyvenimą tenkinasi Latvijos „Panorama“, „The 
New York Times“ ar Rusijos televizija. Visada kitus ragi-
nau – mokykitės kalbų ir klausykite įvairių šaltinių. Patys 
mąstykit ir susidėliokit dėlionę. Bet turim tai, ką turim. Ru-
sijoje pakilusi tokia banga, kad grėsmė juntama ir čia. Dėl 
Latvijos rusų, aišku, kad tarp jų ne mažuma tokių, kurių 
galvos sujauktos pašėlusios propagandos. Tik dabar, užuot 
konfrontavus ir konfliktavus tarpusavyje, galbūt reikėtų 
vėl mėginti kantriai su jais šnekėtis. Su kaimynais, pažįs-
tamais. Provokuoti konfliktus būtų neprotinga. Manau, pa-
tys rusai turėtų parodyti iniciatyvą. Suprantu, kad yra daug 
blaiviai mąstančių rusų. Ir yra daug taip nemąstančių. Aš 
neįsivaizduoju, kaip rusų tauta ateityje tai „nusiplaus“. Juk 
čia kolektyvinė atsakomybė. Istorijoje būna momentų, ka-
da atsakomybė, deja, tenka visai tautai.

– Žiūrėjau Boriso Akunino interviu, kur jis taikliai pa-
sakė, kad per keletą dienų žodis „rusas“ visame pasaulyje 
tapo keiksmažodžiu ir kad būti rusu dabar toksiška. 

– Tikrai taip, be abejo. Rusai susimovė visiškai, galutinai. 
Jei ne visiems kartu, tai kiekvienam atskirai jiems teks rū-
pintis, kaip išvalyti žodį „rusas“. 

– Kaip manai, ar šie įvykiai turės įtakos tavo kūrybiniams 
planams temų ar medžiagos požiūriu? 

– Įdomus klausimas, apie tai nesvarsčiau, bet man regis, 
kad ne. Rusijoje jokių planų dabar neturėjau. O rusų klasika 
pasaulio teatruose vis tiek bus statoma. Aš irgi ketinu su 
studentais imtis Dostojevskio.

– Ar būsimuose tavo darbuose galėtų padaugėti sociali-
nio ir politinio patoso? 

– Tikriausiai per anksti pateikti tokį klausimą. Aš neži-
nau, kas bus toliau. 

– Šiame KDi numeryje pateikiame menininkų apklausą, 
ir vienas iš klausimų skamba taip: kaip dabartiniai tragiški 
įvykiai Ukrainoje paveikė jūsų įsivaizdavimą apie meninin-
ko misiją?

– Labai atsiprašau, bet esu nekokios nuomonės apie meni-
ninkus. Nemanau, kad jie vadovaujasi kokiu nors moraliniu 
imperatyvu. Čia legenda. Iš tikrųjų viskas kitaip. Deja, vyks-
tant įvairiems politiniams ir istoriniams lūžiams, menininkai 
išdarinėja visiškai priešingus dalykus, ir pasirodo, kad dau-
guma jų – perkamos kekšės, daro tik tai, kas tuo momentu 
naudinga, ir plaukia pasroviui. Tikėtis iš menininkų kokių 
nors drąsių gestų kritiniais momentais – beprasmiška. Vis-
kas krypsta kitaip. Mes tą puikiai matome ir šiandien Ukrai-
noje: patriotizmo ir vyriškumo, tiesiog žmogiškumo kartelė, 
kurią užkėlė ukrainiečių tauta, miesčioniškai civilizuotajai 
Europai, kur vyksta kažkokios anoniminės miesčioniškos 
akcijos, nėra suprantama. Ar dabar Zelenskiui paskirti Trijų 
Žvaigždžių ordiną? Iškabinti Ukrainos vėliavą? Šiuo metu 
taip nuraminsim savo sąžinę. Bet tai veidmainiška, menka, 
negarbinga. Šioje situacijoje Ukraina rodo mums pavyzdį, 
kad kiekvienam reikia atrasti būdą nuveikti ką nors kon-

kretaus. Suteikti realią pagalbą jiems arba stiprinti mūsų 
valstybės apsaugą. Yra daug įvairių būdų. Prisimenu, kai 
Zelenskis dar tik kandidatavo į prezidentus, visi šaipėsi: 
komikas, komikas. Per rinkimų agitaciją jis kartojo vieną 
frazę – kiekvienas Ukrainos pilietis turi tapti prezidentu sa-
vo sąmonėje. Jei kiekvienas prisiimsim atsakomybę, kokios 
tikimės vien iš prezidento, tikrai viskas ims veikti. 

O dabar regime neįtikimą pavyzdį. Gal tik senovės grai-
kų tragedijose pavaizduota kažkas panašaus. Ukrainos tau-
ta sava krūtine užstoja visą Žemės rutulį. Mano sąmonei 
tai galingiausias žemės drebėjimas. Aš net nepajėgiu kaip 
reikiant šito suvokti. Mane paveikė neapsakomai!..

– Vienas analitikas šį fenomeną apibūdino taip: dvasios 
jėga tapo fizinė. 

– Taip, kažkas neįtikėtina. Prisimenu, dar prieš porą me-
tų hipsterių organizacijos, kovojusios už pabėgėlių teises, 
visiems aiškino: vos tik Latvijoje bus kokių nemalonumų, 
mes irgi iš čia bėgsim. Mano galva, šis ukrainiečių pavyz-
dys daugybei žmonių Latvijoje atvėrė akis, parodė, kokia 
turėtų būti pilietinė atsakomybė. Bet į menininkus pernelyg 
didelių vilčių nedėkit. Jau seniai šitą kartoju. 

– Kodėl taip niekinamai kalbi apie menininkus? Save irgi 
priskaičiuoji? 

– Deja, priskaičiuoju. Žinai, meno pasaulis yra toks... 
Man regis, taip pasakė kažkuris latvių poetas – visą laiką 
jame puoselėjamos tamsiausios žmonių ypatybės: pavydas, 
savanaudiškumas, priešiškumas kitam, intrigos. Meno pa-
saulyje, deja, visa tai puoselėjama. Per pastaruosius dvejus 
metus, kai man teko kiek „pristabdyti“, jaučiu, kad pradedu 
po truputėlį harmonizuotis.

– Tačiau su studentais pasirinkai statyti Dostojevskį. Ten 
tikras tamsiųjų žmogaus ypatybių koncentratas. 

– Na, taip. Apskritai su studentais išėjo kitaip, nei buvo 
galvota. Dėl viruso viskas nusikėlė pusmečiu vėliau. Įprasti 
diplominiai spektakliai, kaip seniau, nebus rodomi, jų ne-
spėsim pastatyti. Beveik visus studentus priimame į teatrą 
etatiniais aktoriais. Jie jau anksčiau įsiliejo ir net nebeskirs-
tom – studentų spektaklis ar „senių“. Kultūros ministerijos 
požiūris irgi pasikeitė, diplominiais darbais laikomi nebe 
atskiri spektakliai, o vaidmenys. Mūsų jaunųjų aktorių di-
plominiai darbai yra vaidmenys, kuriuos jie sukūrė pasta-
raisiais metais. Dabar, po kiniško spektaklio, pradėsiu su 
jais repetuoti „Idiotą“. Pusę vaidmenų gaus mūsų „seniai“. 
Aš jo nelaikau diplominiu darbu. Tai bus dar vienas mūsų 
repertuaro spektaklis. Aišku, virusas labai paveikė moky-
mo procesus. Dveji iš ketverių metų yra jo paženklinti. Vis 
dėlto esu visiškai tikras, kad dar joks aktorių kursas nebuvo 
gavęs tokios praktinės patirties kaip mūsiškiai. Ant scenos 
jie užlipo jau pirmo kurso pradžioje. Jie dalyvauja daugy-
bėje repertuaro spektaklių. Filmavosi serialuose ir filmuo-
se. Svari patirtis. 

– Kaip manai, ar virusas suardė teatro lankymo įpročius?
– Ne. Kaip tik priešingai. Skirtingai nuo kino industri-

jos – jau vasarą, atsidarius kino teatrams, visi įsitikino, 
kad žiūrovų entuziazmas prigesęs. Žmonės suprato, kad 
filmus ramiausiai gali žiūrėti namie. Tik kino profesiona-
lams ir kritikams atrodo, kad čia siaubas – kaipgi dabar be 
didžiulio ekrano... Paprastas žmogus nejaučia jokio skirtu-
mo. Jam dar patogiau – gali nueiti į tualetą, kada nori, gali 
valgyti savo sumuštinius. O visų šalių teatruose pastebėta: 
vos tik baigėsi draudimai, žiūrovai pradėjo šluoti bilietus ir 
į prastus spektaklius, ir į prastus teatrus. Kokybė nesvarbu. 
Žmonės trokšta tiesiog kaip nors socializuotis, susitikti su 
kitais gyvais žmonėmis. Kino teatro lankymas anonimiš-
kas. O teatre tu matai kitus, į tave irgi žiūri. Yra bufetas. 
Žmonės pasipuošia ruošdamiesi į teatrą. Tai ritualas. 

– Taip, net nežinau, kur dar įmanoma patirti tokį ben-
drystės pojūtį kaip gerame spektaklyje, kai visi žiūrovai 
drauge sulaiko kvapą ar visi kartu juokiasi. Nebent kokia-
me nors audringame mitinge. Ar ketini eiti į teatralų piketą 
prie Rusijos ambasados? Matai prasmę? 

– Kartoju – matau viso to prasmę, tik manau, kad sąžinės 
tai neturėtų nuraminti, kad šito per mažai. Žinoma, eisiu ten. 

– Kažkada pasakojai, kad Atgimimo laikais siauroje Ry-
gos senamiesčio gatvelėje susidūrei su tautos manifestacija 
ir apsisukęs patraukei priešinga kryptimi. Kaip dabar atsi-
meni tą laiką ir save jame? 

– Tada man buvo tiek metų, kiek dabar mano studentams. 
Buvau visiškai alergiškas politikai. Netikėjau niekuo. Tok-
sai savotiškas imunitetas... Atgimimo laikais gyvenau Niu-
jorke. Prisimenu, turėjau pažįstamą kroatą. Jis ten gyveno 
jau keletą metų, ir tada jo tėvynėje prasidėjo karas. Ne dai-
nuojanti revoliucija, tikras karas. Vieną dieną jis pasakė –  
viskas, reikia grįžti ir dalyvauti. Taip, kai kas manyje yra pa-
sikeitę. Jaučiu, kad atbudo kažkokie archajiški instinktai –  
kad už savo tėvynę norėčiau kautis. Tiesiogine prasme kau-
tis. Matau, kad daugeliui yra panašiai. Ne tik vyrams, bet 
ir moterims. 

– Mačiau nuotrauką – ukrainiečių balerina kovine uni-
forma, su šautuvu ant peties. Sakei – kyla noras kautis. Su-
prantu, man irgi. Tačiau šiomis dienomis mąstau ir apie 
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Sapnai, fantazijos ir venecija netiesiogiai

Buvau pasiilgusi Apichatpongo Weerasethakulo didelia-
me ekrane. Kaip ir ankstesni jo filmai, „Memoria“ – ma-
giškas, sukeliantis sapniškus pojūčius. Filmas neskubrus, 
kadrų kaita – tarsi ramiai žiūrinėtum poliaroidines nuotrau-
kas. Režisierius kai kurias iš jų sukeičia arba sumaišo, tad 
filmo naratyvas tarsi sudaigstytas iš ne visada nuoseklios 
vaizdinių sekos – visai kaip sapne. Siužeto siūlas trūkinėja, 
bet tai netrukdo čiuopti pagrindinę pasakojimo liniją – Dže-
sika (akt. Tilda Swinton), atvykusi pas seserį į Bogotą, ima 
girdėti keistą į sprogimą panašų garsą. Žmonės, kuriuos ji 
sutinka, ir įvykiai, kurie vyksta, jai besistengiant išsiaiškinti 
garso priežastį, atsitiktiniai tik iš pirmo žvilgsnio. Įpusėjus 
filmui, belieka atsirinkti, kurie veikėjai tikri, kurie – ma-
tomi tik pačios Džesikos. Sapnišką realybę papildo senų 
Bogotos parkų vaizdiniai, staigiai prapliumpantys tropiniai 
lietūs, džiunglių augalijos paveikslai. 

Filme kalbama nedaug, dialogai taupūs, veikėjų kalba – 
kartais poetizuota, bet be patetikos. Pavyzdžiui, augalams 
laikyti skirto šaldytuvo pardavėja sako, kad jame sustoja 
laikas. 

Džesikos girdimas į smūgį panašus garsas tarsi atveria 
jai įėjimą į portalus, nepažintus ir bauginančius šiuolaikinę 
vakarietę. Pirmas impulsas – rasti tariamos ligos priežastį 
(„galbūt aš išprotėjau“) ir nuslopinti medikamentais. „Vais-
tai trukdys pajausti pasaulio grožį“, – sako sena bogotietė 
gydytoja, labiau panėšėjanti į būrėją ar aiškiaregę.

Filmo sapniškumas gali kiek varginti aiškaus, dinamiško 
siužeto mėgėjus, jame daug prasminių kodų, bet kruopščiai 
aiškintis kiekvieną jų, manau, būtų klaida. Filmo magija 
veikia ir nesudėliota į lentynas. 

●

Šiuo metu vis populiarėjantis formatas – filmai iš keleto 
istorijų, kurių siužetai, kad ir skirtingi, turi bendrą jungiamą-
ją giją. Nepaprastai estetiškas japonų režisieriaus Ryûsukės 
Hamaguchi filmas „Likimas ir fantazijos“ sudarytas iš trijų 
istorijų, kurias, anot filmo aprašo, jungia bendra santykių 
ir meilės tema ir veikėjus ištinkantys sutapimai. Sakyčiau, 
jungia ir istorijų pateikimo būdas – per pačių veikėjų pasa-
kojimus. Kiekviena papasakota istorija pateikia paveikslą, 
kas įvyko ir kas galėjo įvykti. Net jei „čia ir dabar“ nevyks-
ta nieko, lieki suintriguotas, tarsi pats įtrauktas į kūrimo 
procesą. Pirmoje istorijoje žiūrovui padeda pats režisie-
rius – pasiūlydamas net dvi galimas filmo pabaigas. Antro-
je – duodama užuomina. Trečia dviejų stoty apsipažinusių 
ir viena kitą moksladraugėmis palaikiusių moterų istorija – 
labiausiai užbaigta, bet ir ji suponuoja tęstinumą. 

Filmo fantazijų aspektas tarsi paliekamas pačiam žiūro-
vui. O šis ne tik nenukenčia, bet ir išlošia.

●

„Neramieji“ – filmas apie kenčiančio nuo bipolinio su-
trikimo dailininko šeimą. Filmai apie psichikos ligas vi-
sada sukelia dvilypius jausmus: iš vienos pusės supranti, 
kad tokių filmų reikia, iš kitos – negali atsikratyti pojūčio, 
kad tai jau daug kartų matyta. Vis dėlto filmo režisierius 
Joachimas Lafosse’as kreipia kamerą nuo psichikos sutri-
kimą turinčio Damjeno į Leilą – jo žmoną, kurios psichinė 
būklė irgi pradeda pavojingai svyruoti. Kopriklausomybė 
ir liga stumdomos kaip šachmatų figūros ir vienu metu 
ima atrodyti, kad Leila su Damjenu apsikeitė vietomis. 
Galbūt tokia rokiruotė buvo sąmoningas režisieriaus spren-
dimas – kad parodytų kopriklausomybę išgyvenančio 
žmogaus dramą.

●

„Atlantida“ – vienas iš tamsiausių, bet gražiausių maty-
tų „Kino pavasario“ filmų. Tik grožis prieštaringas – filme 
rodomi Venecijos paribiai ir dykinėjantis jaunimas, savo 
katerius varinėjantis pelkėjančios lagūnos venomis ir pre-
kiaujantis narkotikais. Gyvenimo tikslas – kuo galingesnis 
variklis, pakelsiantis tavo vertę. Net vagystė pateisinama – 
Danielė vagia norėdamas būti greičiausias. „Neskubėk ir 
būsi miręs“, – sako.

Kai turi gerą variklį, gali įplaukti į Venecijos kanalus. Ka-
drai, kai būrys skustų paribių chuliganų visu greičiu plaukia 
kanalais, iš kolonėlių leisdami kiekvienas savo muziką, pro 
abejingai dunksančius Venecijos architektūros perlus, – vie-
ni įspūdingiausių. Mirštančio miesto kraujas sugedęs, šonu 
paverstos kameros fiksuojamos tiltų arkos, atsispindinčios 
vandeny, atrodo kaip ertmės – venos, kuriomis jis cirku-
liuoja. Jokio spindesio, grožio, manekenių. Venecija rodo-
ma netiesiogiai, bet tai irgi ji.

– EGLė FRaNK –

„Likimas ir fantazijos“

„Memoria“

„Neramieji“

„atlantida“

Po knygų mugės

Bandžiau įsivaizduoti, kaip šią knygą 
perskaitė Tomas Venclova (mačiau nuo-
traukas iš pristatymo). Visą laiką erzino 
fokusavimasis į maistą ir gražius rūbus, 
juk kontrastas toks banalus – o ir pats 
kontrasto principas čia neveikia, nes 
išgyvenimą apibrėžia ne vien materialu-
mas. Ar galėjo būti vien tik dokumentinė 
proza? Turbūt ne. Galvojau apie autorę. 
Rašyme kaip balete – jeigu nepradėjai 

nuo septynerių, gali sulaukti nebent (tik) populiarumo ir 
pardavimų. O jei nuo septynerių, irgi gali nepavykti – lemia 
ne vien duomenys ir darbas.

Autorei dar gerokai prieš leidybą 
sakiau, kad pavadinimas man kliūva – 
kodėl ne mirusieji? Kam reikėjo tokio 
matomo sutapimo su Dead Can Dance? 
Prozoje nemažai nuaro: renkamasi tam-
sioji, ribinių patirčių estetika. Ir daug 
kūno: ne tik mirties, bet ir gimdymo, 
kūdikių, seno žmogaus fiziologijos; taip 
pat erotikos, sekso. Iš lietuvių rašytojų 
tiek sekso aprašymų esu skaičiusi gal 

tik Jurgos Ivanauskaitės romanuose. Veikėjos egzistuoja ne 
tiek sociume, kiek uždarame namų rate: nors jos emanci-
puotos, jokių feminizmo idėjų tiesiogiai nedeklaruoja. Tarsi 
ignoruoja visuomeninius reiškinius. Pasižymi solidarumu: 
eina į pagarbų santykį su kita socialine klase, liga ir pan. 
Bet jų emancipacija neretai reiškiasi lesbietiška meile: tai 

veikia kaip savarankiškumo požymis. Veikėjai vyrai silpni, 
jie sulaukia bejėgystės, bet labai jau netiesiogiai, ir perskai-
čius tai paveikia labiau už atviras feminizmo formuluotes. 
Vaizdinga „senamadiška“ kalba – nėra slengo, bet nėra ir 
atotrūkio nuo šiuolaikybės.

Nuobodu, bet ne taip smarkiai, kaip 
skaitant Tomo Vaisetos romaną „Ch.“. 
Nesuprantu distopijų poreikio, kai ir 
taip gyvename joje. Už Marijaus Gai-
liaus romaną „Oro“ ši knyga pasirodė 
geresnė: nagingiau parašyta, dialogai 
kruopštūs kaip Platono „Puotoje“. Jais 
parodoma, kaip nuostabiai kapitalizmas 
transformuojasi į komunizmą.

Pradėjusi skaityti sutrikau: ar čia jau 
antras leidimas? Pačioje pradžioje auto-
rė sau pranašauja, kaip knygą ignoravo 
profesionalai ir literatūros specialis-
tai, – būtuoju laiku pasakoja įvykius, 
kurie neva nutiko, knygai jau išėjus. 
Tam tikra prasme tai tiesa, jeigu „ne- 
ignoravimu“ laikysime pozicijas penke-
tukuose ir dvyliktukuose. Pasakojama 
apie Panevėžį ir „laukinį kapitalizmą“: 

juokingai, kartais net perspaustai. Simpatiškas pats „kny-
gos-chuliganės“ amplua ir angažavimasis komizmui.

Nuo pat pradžių šį debiutą lydėjo 
leidyklos verta reklama ir Audriaus 
Ožalo bei Jūratės Čerškutės pagyros. 
Pavadinimas saldus, turinys naivus, 
kalba didžiai abejotina. Kažkuo panašu 
į Kristinos Sabaliauskaitės „Danielių 
Dalbą ir kitas istorijas“, tik, žinoma, 
menkesnio kalibro. Lyginama ir su 
Gabija Grušaite, bet nebent dėl to, kad 
tiksliai atspindi kartos realijas – tinde-

ris, psichologė, diagnozės – tokie jau jų parametrai.

Pagarba, kad autorė išlaiko leidyklą ir 
jos darbuotojus. Tą sakau rimtai ir len-
kiu galvą. Dauguma šios knygos tekstų 
buvo skelbiami „Lrt.lt“: publikavimo 
laiku skaičiau tik kokius du, temos ne-
pasirodė įdomios. Vis dėlto internete at-
rodė geriau negu knygoje (patikrinau). 
Čia įtraukti tekstai iš „Nebegėda.lt“ ir 
asmeninio tinklaraščio. Skaitydama, 
be abejo, mąsčiau apie autorę. Normali 

publicistika, normaliai argumentuota. Bet didelis viešumas 
retai kada būna naudingas grožinei literatūrai (o autorė tu-
ri ambicijų). Vertę sukuria ne galia – priešingai, jos viena 
kitai dažniausiai trukdo. Pavadinimas – kaip savigalbos 
knygos. Egzistuoja savigalba ir antisavigalba: Donato Pe-
trošiaus „Kaip nereikia gyventi“ neabejotinai arčiau mano 
estetikos.

-gk-
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NIKOLa ŠaNTa

kariesas
Nikola Šanta (g. 1959) – Voivodinos, Serbijos autonominės 

provincijos, rusinų rašytojas, publicistas, ilgametis žurnalo 
„Ruske Slovo“ redaktorius, intelektualas, kelių esė rinkinių 
ir romanų autorius. Rašo rusinų ir serbų kalbomis. Gyvena 
Kucuros kaime netoli Novi Sado, rūpinasi vaismedžių sodu ir 
užsiima bitininkyste. Lietuviškai buvo publikuotas jo romano 
„Panonijos pabaisa“ fragmentas (žr. „Š. a.“, 2021.XI.19, ver-
tė N. S.). atsižvelgiant į nuotaikas, vyraujančias dabartinėje 
Serbijos visuomenėje ir politikos bei iš dalies kultūros elito 
sluoksniuose, verta įsiklausyti į aiškiai prieš Rusijos agresiją 
ukrainoje pasisakančio Nikolos Šantos balsą.

Karas Ukrainoje tęsiasi jau šešias dienas. Vargšę Ukrai-
ną aš laikau ir mūsų tėviške – rusėnų tėvyne, nes pirmieji 
rusėnai į tuometinę pietų Vengriją, dabartinę Voivodiną ir 
Serbiją, atsikraustė 1745 m. iš Červenovo kaimo, dabarti-
nės Ukrainos dalies, kuri tuo metu priklausė Austrijos-Ven-
grijos monarchijai. Be to, mano anūkų motina yra kilusi iš 
Ukrainos. O juk visi puikiai žinome, kaip mes mylime savo 
anūkus. Taip sakau norėdamas pateisinti savo emocinę bū-
seną, pyktį ir įniršį, kurie dabar mane pripildo.

Nuo pat karo pradžios ištisas dienas seku Ukrainos, Ru-
sijos, Serbijos, Kroatijos ir Bosnijos žiniasklaidos skel-
biamas naujienas. Kroatų ir bosnių, taip pat juodkalniečių 
(kaip, be abejo, ir ukrainiečių) reportažuose jaučiama sim-
patija ir parama Ukrainai, o štai serbai remia rusus beveik 
tiek pat, kaip ir jie patys save. Tačiau tai ypatingas atvejis, 
vertas atskiro teksto. Nepaisant to, nuoširdžiai remiantieji 
beprasmiškus Rusijos veiksmus susiduria su labai nema-
lonia problema. Juk tokius dalykus tikrai sunku pagrįsti ir 
pateisinti! Šio blogio pateisinimas atskleidžia gilų šių žmo-
nių neapykantos sluoksnį, kurio, kaip ir jaunystės klaidų, 
tiesiog neįmanoma nuslėpti. Tai neapykanta, kurios reikė-
tų gėdytis. Milovanas Danoilićius1 kartą rašė, kad tokios 
emocijos kaip pavydas ir neapykanta gydomos protu. Ir iš 
tiesų, kai mus apima šis jausmas, vienintelis išsigelbėjimas 
yra protas. Kai žiūrėdami filmuotą medžiagą apie gydyto-
jus, bandančius išgelbėti šešiametę mergaitę, sužeistą per 
daugiabučio Charkive susprogdinimą, girdime informaciją, 
kad vaikas žuvo, sunku rasti pateisinimą šiai tikrai nekaltai 
aukai. Kai kurie labiausiai išsigandę žmonės stengiasi šios 
informacijos neįsisąmoninti, nesutelkti į ją savo minčių, 
todėl jie mieliau kalba apie tai, kad Ukraina nori įstoti į 
NATO ir tuomet branduolinės raketos būtų dislokuotos prie 
pat sienos su Rusija, nors visi žinome, kad Ukraina neturi 
jokių šansų įstoti į NATO, nes jos sienos nėra stabilios. Ir 
būtent todėl Rusija jas ir pažeidė. Arba kalbama apie ta-
riamą grėsmę rusakalbiams Ukrainos gyventojams, kuriuos 
tariamai reikia saugoti, nors visi puikiai žinome, kad abie-
jose fronto linijos pusėse daugiausia kalbama rusiškai, bent 
jau rytuose, prie pat Rusijos sienos. Be jokios abejonės, 
pavyzdžiui, Charkive. Tanko įgula, artėjanti prie Kyjivo ar 
Charkivo, dėlioja savo mintis rusiškai, bet taip pat rusiškai 
jas dėlioja ir ukrainiečių kareivis, paleidęs raketą į šį tanką, 
paskui jis tikriausiai taip pat rusiškai meldžiasi. Ir dažniau-
siai ir vieni, ir kiti priklauso Maskvos patriarchato Rusijos 
Stačiatikių Bažnyčiai, kuri iki šiol Ukrainoje turi stipresnes 
pozicijas, todėl mane stebina, kad visame tame vis dar ne-
girdžiu patriarcho Kirilo balso. Galbūt jam tiesiog skauda 
dantį. Kai Rusijos prezidentas vėl artimiausiu metu apsilan-
kys cerkvėje, tikėtina, per Velykas, patriarchui tikriausiai 
teks trenkti jam per galvą kryžiumi, kad jis suprastų, jog tai, 

ką jis daro, tiesiog neturėtų vykti. Taip kadaise auklėjome 
neklaužadas vaikus savo parapijoje.

Taip, prisipažįstu, aistringai ginu Ukrainos interesus, nes 
šiuo atveju kalbama apie tai, kad nekalti žmonės kenčia nuo 
galingos Sibiro meškos įniršio. Tie, kurie aplink mane pa-
teisina Rusijos agresiją, daro tai dar grubiau, nes sunku pa-
teisinti Rusijos skleidžiamą blogį, todėl jiems tenka stengtis 
dar stipriau. Taigi jie pradeda pasakoti visas tas istorijas apie 
amerikiečius, tuos bloguosius pasaulio policininkus, kaip 
žinoma, ir apie tai, kaip jie nori visą kaltę suversti kitiems, 
teigia, kad Putinas buvo tiesiog įspraustas į kampą, neturėjo 
erdvės manevrui ir būtent todėl pasiuntė tūkstančius karių 
žudyti ukrainiečių, bet iš esmės jis gi nekaltas! Tai ameri-
kiečiai jį išprovokavo. Paskui jie pasitelkia Kosovo istoriją 
ir įtraukia į visą šį kontekstą, ir visa tai daro tik tam, kad 
pateisintų nusikaltimą. O nusikaltimų pateisinti paprasčiau-
siai negalima, neturėtume net to bandyti, nes kitaip tapsime 
nusikaltimo bendrininkais. Jie iš esmės jais ir tampa. 

Išdidusis berniukas
Rusijos oligarchų ir aukšto rango politikos pareigūnų 

vaikai socialiniame tinkle „Twitter“ pasisako prieš karą. 
Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo duktė savo 
„Twitter“ paskyroje parašė – net voine! Tarptautinės ben-
druomenės įvestos sankcijos yra veiksmingos. Rusijos po-
litiniam ir verslo elitui priklausantys tėvai siunčia pinigus 
savo išlepintiems vaikams, kad šie galėtų gyventi patogiai ir 
turtingai bei ramiai naudotis visais Vakarų pasaulio privalu-
mais. Paprastai šie turtingi vaikai gyvena Londone, Niujor-
ke, Miunchene... Ten jie arba mokosi, arba tiesiog mėgaujasi 
gyvenimu. Dabar, kai įvestos sankcijos, negali normaliai 
veikti Rusijos bankai, politikų ir oligarchų privačios ir verslo 
sąskaitos užblokuotos, šie išlepinti vaikai norėtų grįžti namo, 
bet negali, nes pasaulis blokavo beveik visas oro susisieki-
mo su Rusija galimybes. Taip pat gerokai apribotas prekių 
gabenimas į Rusiją. Netrukus pritrūks bananų, apelsinų, kitų 
maisto produktų, kombainų, atsarginių dalių beveik viskam. 
Žmonės pradės badauti, juk tai akivaizdu! Galbūt tai privers 
visus šiuos apatiškus ir prastai informuotus žmones pagaliau 
išeiti į gatves ir pradėti reikalauti nuversti savo diktatorių. 
Galbūt tai sugrąžins Rusiją prie derybų stalo, šį kartą jau su 
daug švelnesniais reikalavimais. Tačiau apie ką kalbėti su 
Rusija prie šio derybų stalo, kai ji jau daug anksčiau užgro-
bė Krymą ir kai kurias teritorijas Ukrainoje rytuose. Juk jie 
reikalauja, kad Ukraina ir pasaulis pripažintų esamą padėtį. 
Todėl Ukraina turi vienintelę galimybę išlikti – kažkokiomis 
stebuklingomis priemonėmis nugalėti šią karinę milžinę! 
Ukrainos Dovydas turėtų perskelti Rusijos Galijotui galvą 
akmeniu iš svaidyklės. Ar tai įmanoma? Njegošas2 rašė – te-
gul vyksta tai, ko negali būti! Rusijos kariuomenė neabejoti-
nai sugebėtų įveikti Ukrainos kariuomenę tiek technika, tiek 
skaičiumi. Tačiau ji negali nugalėti žmonių. Tiek ukrainie-
čiai, tiek Ukrainos etniniai rusai yra toje pačioje pusėje. Juos 
vienija rusiškos bombos. Per pastaruosius dvidešimt metų 
Ukrainoje pasikeitė keturi prezidentai, o Rusijoje per visą tą 
laiką valdžioje buvo tik vienas žmogus, kuris suimdavo arba 
nužudydavo visus galimus konkurentus. Žmogus, kuris nie-
kada nebuvo išrinktas tikruose demokratiniuose rinkimuose. 
Kažkada Jelcinas rusams iš televizorių ekranų tiesiog paskel-
bė – štai jūsų naujasis prezidentas!

Rusijos prezidentas elgiasi kaip išlepintas ir pasipūtęs 
berniukas, kuris skriaudžia ir muša kitus vaikus, neleidžia 
jiems žaisti ir normaliai gyventi, nes tik jis vienas turi teisę 
į orų gyvenimą. Visi kiti aplink tiesiog turi būti jam pa-
valdūs. Šis pasipūtęs vaikėzas nėra kūrėjas, o tik slaptųjų 
tarnybų agentas, kurį, jam būnant savo valdžios viršūnėje, 
tiesiog įžeidė Ukrainos žmonių orumas ir jų laisvės troški-
mas, ir dabar jis yra labai įsiutęs, nes, netikėtai jam pačiam, 
ne viskas vyksta pagal jo planą. Taigi jis uždėjo pirštą ant 
raudono mygtuko ir iš televizorių ekranų grasina visiems 
branduoliniais ginklais.

Dangiškasis dantistas
Kai aš mąstau apie tai, prisimenu Czesławo Miłoszo eilė-

raštį „Pasakėčia“. Šiame eilėraštyje lokys grizlis

                             [...] toks drąsus ir toks piktas,
Kad lupo karibus mėsą tiesiog iš po stoginės.
Ir ne tik. Žmogų laikė per nieką ir nebijojo ugnies.
O kažkurią naktį bandė laužtis į trobelės duris
Ir letena išdaužė langą, o jie, susigūžę,
Gulėjo su šautuvais ir laukė, kol ateis rytas.

Kai pagaliau lokį nukovė, jie suprato, iš kur toks keistas 
jo elgesys. Poetas rašo:

Pusė žvėries žandikaulio buvo ištisa pūlinga žaizda.
Dantų skausmas, metų metais. Skausmas be suprantamos 

priežasties, 
Kuris kartais mus pastūmėja į beprasmius veiksmus
Ir suteikia aklos drąsos, nes mums viskas vienodai,
Kol išeiname iš miško, nebelabai tikėdami,
Kad mus išgydys koks nors dangiškasis dantistas.3

Iš kur atsiranda kariesas, sukeliantis tokį skausmą ir pyk-
tį? Iš betikslio turtėjimo, demagogijos, melo, puikybės, žu-
dynių. Visa tai yra sunkios nuodėmės. Liūdnai pagarsėjęs 
Jasenovaco koncentracijos stovyklos ustašių veikėjas Žilė 
Friganovićius, per vieną naktį nužudęs 1 100 serbų (pasku-
tinis iš jų – senukas Vukašinas iš Klepaco, vėliau Serbijos 
Stačiatikių Bažnyčia jį paskelbė kankiniu ir šventuoju), 
prieš visiškai išprotėdamas nuo baisaus danties skausmo, 
pasakė, kad jam reikėjo pamatyti aukos kančią, idant vėl 
patirtų ekstazę ir palaimą mėgaudamasis svetimu skaus-
mu. Neuropsichiatras daktaras Nedjas Zecas, serbas, pri-
verstas gydyti šį beprotį, savo užrašuose Žilę Friganovićių 
pavadino kartėlio ir kančios kulka. Dangiškasis dantistas 
iš Czesławo Miłoszo eilėraščio pasirūpino, kad Žilė taptų 
būtent tokia kulka. Įdomu, kaip dangiškasis dantistas susi-
doros su Sibiro lokio kariesu?
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Iš serbų kalbos vertė Nikodem Szczygłowski

1 Milovanas Danoilićius (g. 1937) – serbų rašytojas, poetas, 
akademikas, intelektualas. 
2 Petaras Njegošas (1813–1851) – Juodkalnijos stačiatikių 
vyskupas, 1830–1851 m. Juodkalnijos valdovas, poetas, 
filosofas ir rašytojas. 
3 Czesławo Miłoszo eilėraštį Przypowieść vertė Gintaras 
Grajauskas.

nesmurtinio pasipriešinimo idėją. Apie režisierių Kroderą, 
kuris visus savo „Hamletus“ statė teigdamas: jeigu renkiesi 
žudyti, keršyti, tampi kaip jie. Baisingos karo pasekmės – tai 
ir mūsų neapykanta, kuri nuodija sielą ir kurios anksčiau 
savyje nebuvai pastebėjęs. Dėl viso pikto iš stalčiaus išsi-
traukiau tėčio plaktuką, bet nežinau, kaip toliau gyvenčiau, 
jeigu juo suskaldyčiau kam nors galvą... Galbūt liksiu gyva, 
tačiau Undīnės nebebus... Ką tu manai?

– Jeigu jau prabilom tokiomis temomis, noriu pasakyti, 
kad aš du mėnesius praleidau dirbdamas Izraelyje. Kasryt 
prieš repeticijas eidavau maudytis. Gana dažnai šalia maty-
davau pulkelį izraeliečių merginų su karinėmis uniformo-
mis ir automatais. Jos irgi ateidavo maudytis. Aš manau, 
jog šiomis naujomis aplinkybėmis, kai Latvija bus privers-
ta gyventi šalia visiškai nenuspėjamo agresyvaus kaimyno, 
derėtų radikaliai pakeisti mūsų krašto apsaugos koncepci-
ją. Nieko nereikia išradinėti. Tai Izraelio krašto apsaugos 
koncepcija. Jie taip ir gyvena. Nedidelė valstybėlė, beje, 
užimanti keturiskart mažesnę teritoriją nei Latvija. Ten ka-
ro tarnyba privaloma ir vaikinams, ir merginoms, su gyny-
bos pradmenimis supažindinama nuo mažens. Pabrėžčiau, 

kad jų kariuomenė ideologiškai kitokia, sakyčiau, be aklo 
paklusnumo. Labai moderni ir intelektuali. Izraeliečiams 
kariuomenė – veikiau ugdymo forma, kuri ne tik lavina fi-
ziškai, bet ir teikia puikų išsilavinimą. Ne veltui Izraelis da-
bar yra pagrindinis startuolių centras pasaulyje. Tik todėl, 
kad visi jie ten išėjo karinio mokymo programą, paremtą 
mokslu ir kūrybiškumu, žinoma, ir fiziniu lavinimu. Tai tik 
į gera išeitų aikštingiems Latvijos vaikams, kurie sulindę 
į savo kompiuterius ir į lauką nosies neiškiša. Daugelio jų 
sveikatos būklė apgailėtina. Suprantu, kad Latvijos kraš-
to apsaugos koncepcija subūrė karinę valdininkiją, kuriai, 
kaip ir kiekvienai biurokratijai, sunku keistis, nes ji neno-
ri užleisti savo pozicijų. Vis dėlto, manau, Latvijai reikėtų 
bandyti diegti izraelietišką sistemą. Kad visi namuose turė-
tume ginklus ir būtume visada pasiruošę. 

– Ar susikrovei evakuacijos krepšį, kaip pataria „Sargs.lv“?
– Ne, aš niekur neketinu išvažiuoti. Man jokios evakua-

cijos nereikės. 
– Ačiū, Alvi, už pokalbį! Labai tikiuosi, kad susitiksim, 

kaip ir anksčiau, teatre, o ne mūšio lauke. 
– Taip, ačiū. 

P. S. Kovo 21 dieną A. Hermanis išplatino tokį pareiškimą: 
„Prieš kelias dienas pasaulį apskriejo Michailo Baryš-

nikovo kreipimasis, kuriame jis be išlygų smerkia Rusijos 
agresiją ir demaskuoja Putino ideologiją. Mišą pažįstu se-
niai, jo nuostatos manęs nenustebino. Užtat nustebino Ru-
sijos menininkų lūkuriuojančios pozicijos, geriausiu atveju 
apsiribojančios dailiojo čiuožimo reveransus primenančiais 
raginimais siekti taikos visame pasaulyje. Todėl taip svarbu 
buvo išgirsti rusų aktorės Čiulpan Chamatovos balsą. Ji – 
pirmoji iš tų kultūrininkų, kurie nepabūgo ir viską vadina 
tikraisiais vardais. Ją irgi pažįstu seniai, kartu dirbome. Visi 
žino, kad savo šalyje Chamatova yra pagrindinė aktorė, visi 
žino, kad ji – humanizmo pavyzdys, jos labdaros fondas ne 
vienus metus rūpinasi vėžiu sergančiais vaikais. O dabar 
visi gali įsitikinti, kad Čiulpan – tai Rusijos sąžinė. Nes tik 
karas atskleidžia, kas yra kas.  

Pakviečiau ją tapti NRT trupės nare, įsilieti į mūsų ko-
lektyvą. Jau netrukus ji pasirodys mūsų spektakliuose. Iš 
pradžių vaidins savo gimtąja kalba.

Čiulpan, aš žinau, tai buvo neįtikėtina pilietinė drąsa prieš 
porą metų Maskvoje vaidinti mano spektaklyje apie Gorba-
čiovą. Mes visi tikėjome, jog mūsų spektaklio žinia – kad lais-
vė nėra tuščias žodis – pasieks girdinčias ausis. Mes buvome 
naivūs. Vis dėlto bent jau prabilom apie tai. Ir nenutilsim.“  

Parengė ir vertė Audrius Musteikis

Alvis Hermanis: neketinu niekur išvažiuoti!
► atkelta iš p. 5
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Saulėlydis
Nei tu nori ko, nei lauki,
Tik žiūri, kaip medžiai plaukia,
Saulei leidžiantis, per lauką,
Kaip tamsa po medžiais gula,
Kur pernykščiai lapai dūla,
Ir kaip tavo pusėn tiesias
Juodas vakaro pavėsis.

Veidrodis
Tik gatvė – ten kažko buvau – tik gatvė
Diena – ji pamiršta per naktį
Ir tuščias veidrodis – senatvė
Dar žvakė – ir degtukas jai uždegti

Ratelis
Ir vėl dienos nėra,
Vėl vakaras už lango,
Tamsos pelerina
Žemyn šakas nulenkia.

Miela sena dama,
Ji krinolinais šlama,
Ratelį sukdama,
Kuriam eilė kris šiąnakt?

Ir šiugžda kaspinai –
Takai į kitą pusę.
Miegi ir nežinai,
Kad jau nebeprabusi.

Langas
Kokios miklios mūsų dienos! 
Tiktai naktys lėtos, 
Kai nė laikrodis ant sienos 
Nekruta iš vietos, 

Kai pro langą žiūri mėnuo 
Į pagalvę pūstą, 
Kur žmogus užsnūsta vienas 
Ir kur vienas dūsta.

Miestas
Sapnų man aiškinti nereikia –
Ir taip žinau, kas greitai bus. 
Verčiau grįžtu į būtą laiką, 
Kol dar prisiverčiu pabust. 

Prieš daugel metų buvo miestas, 
Naktis, šviesi nuo žiburių. 
Dabar, paliudyti iškviestas, 
Tą miestą sapnuose kuriu. 

Medžius laukuos kitaip dėlioju, 
Gatves iš po žolių keliu... 
Tiktai tavęs, tavęs, mieloji, 
Prikelti niekaip negaliu. 

Ir žiūri žmonės į mane – 
Senelį, verkiantį sapne.

Moneta
Įvyko jau, kas visada
Ir su visais ketvirtą ryto –
Ketvirtą ryto man iškrito
Sena kaip maras moneta.

Už herbą visada stačiau,
Ir man iškrito karalienė,
Gražiausia iš visų, tačiau
Nuo veido jai byrėjo plėnys.

Slaptas ji vėrė dureles
Ketvirtą ryto, pro kurias
Visus į nebūtį grąžina.

Ten amžių šniokščia kaskada,
Tenai jau buvome tada,
Kada nebuvome dar gimę.

ALekSAndrAS SAkAS SArA PoiSSon 

Fu
Jis atrodė toks keistas
tarytum būtų neužbaigtas
angelas, velnias, begalybės kąsnelis?
tas mažiukas šikšnosparnis
lovoje po vilnoniu užklotu
vėsioje po žiemos kaimo troboje
kur vasarą gyvenau nelyg įsimylėjusi
ir viskas atrodė tarsi išsipildymas
tarp palubėje džiūstančių vaistažolių
kotais į viršų ir žiedais į apačią

gerai pagalvojus
tai buvo truputėlį šikšnosparnių šalis
su kitokiais, žmonių negirdimais garsais
pasaulis aukštyn kojomis

kažkam tiesiog dalykas 
apie kurį sakoma „fu“
tarsi sudrausminant šunį ar bjaurintis
man tai buvo atvirkščias „fu“
vienu ir tuo pačiu hieroglifu „fu“
kiniškai reiškiantis sėkmę
arba šikšnosparnį

vienas jų krebždėdavo
sienoje ties mano lova 
po drėgmės ir laiko išlankstyta fanera
girdėdamas ir pažindamas mane kitaip
nei žmogiška padermė

siuntė man ultragarsais
neįskaitomas žinutes
apie nesuprantamą
neįvertintą sėkmę
po aukštyn kojomis
siūruojančiomis pievomis

aukščiau žemės pakylėtomis
paaukotomis dėl geresnių pasaulių 
 

Karvė
Bėgome su teta ir dėde link daržo
pro viralinę, mano mažą aprūkusį rojų, 
prakvipusį kiaulinių bulvių šutiniu, 

dėl jo dieviško skonio tariausi esanti 
maža kiaulaitė, lygiai tiek pat mylima, 
kiek ir man buvo meilūs baltučiai
kelių savaičių paršeliai.

Bėgome takeliu pro kluono šoną, išvietę, 
žirgliojome per nušienautų garšvų strampus 
senų obelų sode

ir tada pamatėme ją –

ilganagę karvę mutantę 
gelzganu stirnos kailiu,
ragais, primenančiais aureolę. 
Teta ir dėdė spėliojo, kas jos šeimininkas,
dejavo dėl kanopomis tarsi arklais
išmaišyto burokų daržo,

tai bandydami prisivilioti gyvulį,
tai šūkaliodami ir gindami jį šalin –

taip, kaip žmonės elgiasi 
mylėdami vienas kitą. 

Didelis gyvulys pro sodo medžius
atrodė nežemiškai vienišas,
tarsi planeta, išslydusi iš savojo kurso,
ilgesys be aiškesnės priežasties,
be krypties, adresato –

mano vyresnioji sesuo, 
ieškanti nesurandanti 
savo bandos,
kurios nė nebuvo sutikusi,

gal tik susapnavo,
išspriegta nematomais pirštais
prislėgus rūkui,
kūną sprogdinant
klimatą šildančioms,
žemės likimą keičiančioms
žarnyno dujoms,
būdingoms 
kiekvienam 
galvijui. 

Moterų nugaros
jie jau keletą amžių piešia 
apnuogintas nugaras

moterų nugaras 
su kūno audinių tankmėje
blausiai švytinčiais stuburais
vidiniais jų medžiais
tveriančiais ilgiau 
negu juos pridengianti akimirka

pažinimo medžiais
tikriausiai vedančiais 
pavojingus vaisius

jie nuolat bijojo nuogybių
kurios atsigręžtų į juos su visa 
baimės, drąsos ir pažinimo jėga

ir todėl jie tapė moterų nugaras

jie bijojo nenuspėjamo
kitos pusės grožio
siaubingos, nesuvaldomos
kitos grožio pusės 
kuri ūmai pasirodo tik negraži
o kartais prilygsta sprogimui

ir todėl jie žvelgė į įsivaizduojamas
moterų nugaras

tikrinosi save kaip naštą
paslapčia matavosi save 
prie tų nugarų tarsi kuprą

į savo nupieštas moterų nugaras
jie bandė savo akių aštrumą
ir laidė žvilgsnių kulkas
baimindamiesi atgalinių šūvių

tai buvo medžiotojai 
pasirinkę moterų nugaras

tai buvo vakarykščiai žvėrys
prisimenantys kaip kibo
dantimis ir nagais
į savo patelių keterų gaurus
jungdamiesi su jomis į vieną

moterų nugaros, kurias jie tapydavo
išnirdavo jų žvėriškuose sapnuose

auksuotais rėmais jie aptverdavo
drobėse įkalintas nugaras
tarsi tik jiems paukščius čiulbančius 
visiems užmiršus tikrąją giesmių paskirtį
uždarydavo į paveikslų narvelius
paukščius iš sparnuočių kartos
paskiepytos nuo laisvės
išoperuotais laisvo skrydžio organais

jų nupieštos moterų nugaros
buvo kadaise suluošinti 
ir dabar apsaugos reikalingi paukščiai

todėl jie tapė moterų nugaras
saugodami nežinia kieno ir kada sumanytą 
luošumą

nusigręžusios moterys 
buvo uždengusios tai
kas primintų piešėjų motinas
ir tai, ką jie patys patyrė 
kaip save ir savo
o ne nugarą, patogią šauti
tinkamą rodyti nepadorius ženklus

todėl jie vis daugino moterų nugaras
veisė jas tarsi specialią gyvūnų rūšį

sykį parodų salėje mačiau vyrą
bandantį pažiūrėti
kas gi matyti kitoje
paveikslo pusėje
tarsi atgręžus į save 
nusisukusią moterį

jis išvydo tamsą
įkvėpė dulkes
seno mūro ir tinko kvapą

įkvėpė
baimingai susigūžusią 
piešėjų ir žiūrėtojų tuštumą

atgręžė nugarą
moters nugarai ►

Pušys
Kas čia toks praskrido –
Paukštis ar vėlė?
Tik spyglių pabiro
Ant sausos žolės,

Ir tik atsiduso
Tankmėje kažkas...
Sunkiai laikė pušys 
Persuktas šakas.

Ugnelė
Lietus taip negirdimai lyja 
Į slėnio miglotą peizažą 
Ir sunkias į upę nebylią,
O stogas vis laša ir laša, 

Ir takas į kalną vyniojas, 
Į namą, į kvepiantį vynu, 
Kur mano sušlapusias kojas 
Ugnelė taip tyliai džiovina.

Rūkas
Ir pušys šįryt pražilo!
Vajetau, kas bus toliau?
Bet kantriai tylėjo šilas,
Ir aš kaip žolė nutilau.

Šį rytą saulė nekilo.
Kas baltą maršką praplėš
Į dugną pasaulio gilų,
Į baimę mažos žolės?

Rugsėjis
Kur jūs, mano sesės?
Kur jūs, mano gražios?
Kas veidelį jūsų
Rievėmis išraižė?

Niekas nebežiūri,
Pavymui nedairos,
Po darželį rūtų,
Po rasas nebraido.

Žodžiais nebesvaido,
Akmenim nemėto.
Kuklios ar palaidos –
Neberūpi niekam.

Koks dosnus likimas!
Koks ramus rugsėjis,
Rudenio dienelių
Mums nepagailėjęs.

Gimtinė
Ąžuolo, kur augo
Lauko vidury,
Ir akmens palaukėj
Tu nebeturi.

Nebėra tau vietos
Tyliai pasėdėt.
Jau dangus nusėtas
Kitomis žvaigždėm.

Žiburius gesina,
O naktis – vėsi.
Pakelėms gimtinės
Svetimas esi.

Sutemos
Tai ne širdis,
Tai ne širdis sustoja,
Tai laikas sudega,
Ir nebėra rytojaus.

Nors žemė sukasi
Ir sukasi po kojom,
Rytojaus nebėra,
Tik sutemos kartojas.
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●

Vasarą, kai ji mokėsi melstis jo kalba
ir krūpčiojo nuo kiekvieno stipresnio garso,
kai jos nuotaika bjuro kaskart 
peržengus zonos ribas, 
kai tamsus nuoilsis gėrėsi į
saulės nuauksintą jos nugarą ir blauzdas,
kai atsitiktiniuos kiemuos džiaustė ji rugpjūčio liūčių 
permerktus drabužius
ir prie ugnies šildės rankas,
o dainos, atsimušusios į kalnus,
kartu su ja aidu klausė:
„O tu mane, tu mane?“,

tada ji, vieną dieną parėjus namo,
jo vardu pavadino medį,
augantį savo sode. 

Laikas ritosi, mirtį sėjo, 
o medis stovėjo sau,
šakomis rėmė dangų, santūriai tylėjo.
Kasdien pažvelgus pro langą
ji matė jį savo sode.

Jo šaknis ji laistė vynu raudonu,
glamonėjo kamieną, regėdama žalius lapus mintyse,
šlamėjo jo vardą: 
„Mielas, o tu apie mane, o ar tu apie mane?“

Žiema – jau beveik.
Ji eina į darbą: pro skverus,
miegančius bankus, visą parą veikiančias vaistines,
nulydi akim į žiemos uosto spąstus
įkliuvusias baržas,
rytinių balų ledo šarvus traiškydama kulnais
prisimena baisų sapną apie gaisrus ir apšaudymus,
kirsdama krantus jungiantį tiltą, 
žongliruoja planais – 
tai, esą, nuveiksiu šiandien,
o šitai kitą kartą,
Ir staiga jos oda pašiurpsta,
užlieta ilgesio upės,
kuri neturi krantų.

O sode be jos liūdi
jo vardu pavadintas medis.
Žalias lyg vasarą, kuplus nuo jos rūpesčio –
vos vieną kitą lapą pagraužusios rūdys.
Atrodo, jis tiesiog girgžda vėjyje,
bet įsiklausyk atsisukusi:
„Miela, ir aš,
ir aš,
ir aš tave.“

Vertė Mila Monk

oLekSiJ čUPA

Oleksijus čupa – ukrainiečių poetas ir prozininkas, poezijos slemo renginių Do-
necke pradininkas. Gimė 1986 m. Makijivkoje, Donecko srityje, baigė Donecko me-
talurgijos technikumą, įgijo chemiko-technologo specialybę, studijavo ukrainiečių 
filologiją Donecko nacionaliniame universitete. Dirbo mašinistu Makijivkos metalur-
gijos kombinate. Dėl karo Donbase 2014 m. buvo priverstas persikelti į Chmelnyckio 
sritį.

čupos prozos knygos „Donbaso benamiai“ (Бомжі Донбасу, 2014) ir „10 žodžių 
apie Tėvynę“ (10 слів про Вітчизну, 2014) buvo patekusios į ilgąjį ukrainos „BBC 
metų knygos“ sąrašą. čupos eilėraščių vertimų publikuota Donbaso karą patyrusių ir 
fiksavusių ukrainiečių rašytojų rinktinėje „Per širdį. ukrainos dienoraščiai“ (2017).

●
 
Rytais jau šąla, bet medžiai laikosi įsikibę žalios mados –
šlamina savo vasarines suknias, 
kasdien vis atviresnes. Lapai sukas ore piruetais, o ant mūsų nusėda
šios oro sąlygos:
vakarinių barų,
vėsių riešų,
apleistų virtuvių.

Ir kas ten per žmonės, tokie šilti, gyvena už sienos? Kas per karštos jų sielos,
kodėl jie taip dainuoja duše, kodėl juokiasi tokiu laiku, tarp šviesos ir tamsos? 
Kaip jie taip moka nemirti, lyg sraigė beviltiškoj savo kriauklėj,
kaip jie prisisega šypsenas ant sustingusių savo veidų?

Ir vakaras iš vakaro: nuovargis, karštas vynas, pokalbių laidos,
žiemos nuojauta už lango, kiekviename garse, kiekviename žingsnyje ant laiptų.
Mus apgaubia oras, oras-mylimasis, oras-žiema, oras-iširusi siūlė,
pirmosios mirties oras, aš-ryt-tau-pasuksiu oras.

Bet kokie gi čia žmonės, kuriems vis vien, gyvena už sienos?
Oras palaužia visus, jo neįveiksim ir mes,
o šie taip mėgaujasi gyvenimu, tarsi per amžius tęstųsi nerūpestingos dienos, 
tarsi nereiktų nugrimzdus į dugną 
čia sutikti
manęs.

Kaukė
Šis bei tas pasiekiama, 
šis bei tas paslaptinga,
šis bei tas traukiniu atgabenama
kaip spalvingos ateities prikimštos pagalvės. 
Mama jų važiuodavo į Polocką ir Novopolocką:
storo plastiko maišų, 
pilnų iš naftos pagamintos vilnos,
raudonos, žalios, mėlynos, ochros spalvų.
Lietuvoje virsdavo siūlais ir megztiniais.
Vieną tokį dėvėjau diena iš dienos keletą metų, 
sykį draugė pasišaipė įžvelgusi 
nederamą kūno suaugimą su drabužiu,
sielos nuosmukį iki uniformos.
Buvo pavasaris, draugė juokėsi iš manęs,
jos veide išryškėję tamsūs šlakai
ir įgimtas tamsus tarpdantis –
tai, dėl ko nepajėgiau rimtai ant jos užpykti,
mačiau ją ir taip per daug nuskriaustą,
palyginti su visuotinai priimtomis
vienspalvių, dantingų veidų kaukėmis. 

Dabar uniforma ir kaukė yra sveiki 
ar tariamai sveiki dantys.
Visam tam palaikyti kas antrame name 
sostinės Polocko gatvėje vidutiniškai – 
po dantistą ir jo padėjėją.
Atvykusį pacientą nukreipia prie aparato, 
apaunančio plastiko vyžomis, higienos sumetimais. 
Išdidžiai kišu koją su baltais aulinukais,
perimtais iš modistės dukters,
pažeme ūžteli karštis, sučeža plastikas. 
Manausi atrodanti tarsi viena iš tų, 
galinčių leisti sau baltus dirbtinius dantis, 
baltą avalynę ir nuotraukai tinkamą šypseną, 
įsivaizduoju matoma kaip viena tų, kuriems
šis bei tas pasiekiama,
įskaitant plastikinę higieną,
viena iš pasiturinčiųjų, įgali dėvėti 
vidurinės klasės kaukę.

Laukiamajame prie dantisto kabineto
paslapčia skaitau Nicanorą Parrą, čilietį,
jo eilėraščius apie tai, kas yra, nors neatrodo,
apie tai, kas esu neatrodydama –

žila bedantė, 
basa svetimuose batuose,
šis bei tas tarp plastikinio maišo
ir nušiurusio vis dar gyvo šuns kailiuko.
Šis bei tas tarp 
užkratą platinančio kosulio ir žiovulio, 

šis bei tas
tarp šio bei to ir nieko,
slapto juoko ir maišto dujos 
po medicinine kauke.

Kojinės
Parduotuvės autobusas kaiman
atvykdavo sykį per savaitę.
Suburdavo kolūkiečius vienkiemyje,
jautukų fermos pašonėje.

Susispietę prie masalo dūgzdavo,
keisdavosi juokeliais,
pagrindinis jų pirkinys buvo batonas 
ir duona, sau ir gyvuliams, 

ne vienam tai reiškė neregėtai gerus laikus,
jiems ir jų karvėms.  

Priminė linksmą bandą ar spiečių, 
lengvą žemei ir be vargo jiems patiems.
Kas basas, kas su auliniais ar kaliošais,
vyrai su apyšvariais vatinukais,
Lanskaronskiai, Rubliai su Rubliukais, 
rudaakis Sprincenas, raudonveidis Užuolas,
skarotos moterys su vilnonėmis kojinėmis,
kumpa kvailelė Liusė 
didžiulėmis tarsi slidės pėdomis,
ateivė stora atvipusia lūpa,
o vis dėlto per jai skirtą švelnumą
lygi su visais, 
viena iš savo vietoje pasodintų obelų,
duodanti savitų šviesos vaisių.

Jaučiausi tarp jų nematoma, 
bet ir nevejama šalin miestietė,
dešimtmetė svetimos bandos jauniklė,

su viltimi, kad kas nors pastebės
jos apavą –

dvejas poras tetos vilnonių kojinių,
įspraustas į didokus kaliošus,
tikėjau: patirs tai tarsi vienos bandos kvapą, 
stipresnį už politines spalvas,
krauju ir duona įtvirtinamas padėtis 
tarp kairės ir dešinės,
miesto ir kaimo.

Tasai kvapas įsismelkė į mane, 
kol prakaituodama nuo įtampos
ir atsakomybės prieš genties kultūrą
pramokau išmegzti kojinės kulną,

po truputį suprasdama, 
koks keistas plikas padaras yra žmogus, 
turintis įtartinai keistų formų galūnes,
buvau vienas jų,

gyvūnas, begėdiškai besislapstantis
po kito gyvūno vilnomis.

Ramunės Pigagaitės nuotrauka
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Miglės anušauskaitės komiksas

TEKSTaI NE TEKSTaI

Moterys ir jų tamsa

 

Perskaičiusi Eglės Frank novelių 
rinkinį, galvojau apie asmens ge-
bėjimą suvokti pasaulį visu savo 
kūnu: novelėse neretai susitelkia-
ma į jutimines patirtis (svarbu yra 
visa, ką galime užuosti, ragauti, pa-
liesti), tačiau reikėtų pabrėžti, kad 
autorės dėmesio centre – moters 
pasaulėjauta, apie kurią kalbama 
ir atvirai, ir itin subtiliai. Pavyz-
džiui, erotinės scenos nėra banali 

skaitytojų jausmus dirginanti priemonė, veikiau seksualu-
mas, kūniškumas susiję su pasąmonės gelmėse glūdinčiu 
troškimu sugrįžti į pirmapradį būvį ir „plūduriuoti šiltuo-
se vandenyse“ (p. 66). Moterų trauka palaimingai ir kartu 
gėdingai tamsai vilioja jas palikti komforto zoną ir judėti 
nežinomybės link, tad jų erotiniai potyriai neturėtų būti su-
vokiami paviršutiniškai. 

Sudėtingi veikėjų paveikslai, kasdienių situacijų sukeis-
tinimas šiek tiek primena Linos Simutytės prozoje vaiz-
duojamas personažų psichologines būsenas ir banalios 
kasdienybės ribų peržengimą. E. Frank novelėse gvilde-
nami sunkiai išreiškiami moterų išgyvenimai, tapatybės 
paieškos ir savinaika. Kitaip tariant, E. Frank yra viena iš 
autorių, gebančių pažvelgti į moteriškojo pasaulio užka-
borius, komplikuotumą, drumstumą be moralizuojančios 
potekstės. 

Novelėse galima sutikti ir pasidaryti abortą nusprendu-
sią, paslaptingai nuo savęs bėgančią moterį („Sniegas“), 
ir savigraužoje bei neapykantoje skendinčią, bet susilauk-
ti mergaitės desperatiškai trokštančią veikėją („Jaučio 
širdys“), ir mokykloje dirbančią homoseksualią moterį, 
kurios liguistas pavydas sugriauna meilės santykį („Pasi-
matymas“). 

Mano manymu, vienoje svarbiausių novelių pavadinimu 
„Kasa“ savotiškai parodomos tapatybės paieškos, susiju-
sios su archajiška pasaulėvoka ir keistais išgyvenimais, 
kai atspindys veidrodyje įtraukia taip, kad tampa neįma-
noma steigti aiškią skirtį tarp atspindžio ir ego: 

Balzganoj šviesoj atsispindėjo atvirkščias kambarys, tik 
kilimas buvo tas pats – išmargintas juodomis gėlėmis rau-
doname fone, it atsivėrusiomis erozijomis. Staiga mergaitė 
prigludo lūpomis prie jos lūpų, veidrodis apsitraukė garų 
giedravalkiu ir ji su pasitenkinimu pajuto, kaip smeigtu-
kai, slysdami drėgna gleivine, susminga į liežuvį. Diržai, 
nuslydę nuo medinės kabyklos, apsivijo aplink kojas, o 
kilimas, tarsi uždanga, užklojo jas abi slopiu, dusinančiu 
raudoniu. Kai atsimerkė, diržai tvarkingai karojo už mer-
gaitės nugaros, ji lėtai išspjovė adatas ir apsisukusi dingo 
kambario gilumoj.

(p. 23)

Nors veidrodiniai atspindžiai literatūroje neretai naudo-
jami kaip personažų suvokimą ir savivoką komplikuojanti 
detalė, cituotame fragmente itin sklandžiai susiejama tai, 
kas patiriama, ir tai, kas tik regima. Be to, novelėje pasiro-
dantys supintos kasos, diržo, kaklaraiščio motyvai asoci-
juojasi ir su gyvatės simboliu. Ne veltui knygos viršelyje 
vaizduojama it plaukų sruoga moterį apsivijusi gyvatė 
(dizainerė Lina Sasnauskaitė). Šis simbolis svarbus dau-
gelyje mitų ir kultūrų, tad gali būti suvokiamas įvairiai, 
tačiau skaitant E. Frank noveles norisi mąstyti apie veikėjų 
geismą, gyvybinę jėgą, destrukciją ir tvyrantį troškimą iš-
sinerti iš senos, pabodusios gyvenimo odos. Tai iliustruoja 
nuoroda į filmą „Valandos“, kuriame įkūnijama Virginia 
Woolf, rašanti romaną „Ponia Delovėj“ ir iš pažiūros lai-
minga, bet iš tiesų kančią išgyvenanti moteris (p. 20). 

Nesuklystume teigdami, kad novelėse autorė susitelkia 
į amžinąsias – meilės ir mirties, gyvenimo geismo ir nyki-
mo – temas (tai sufleruoja knygos pavadinimas), ne tik pri-
menančias žmogiškojo pažinimo ir kalbos ribotumą, bet ir 
pasitelkiamas kuriant šiurpą keliantį, mistifikuotą pasau-
lėvaizdį: „Žvalgausi į tuščias negrįstas gatveles, į medžių 
ir vaiskrūmių lajas, regis, dar taip neseniai jos buvo, lyg 
mumijos drobe, apvyturiuotos baltu polietilenu, – kad ne-
pakąstų šalčiai, neapgraužtų stirnos ir kiškiai. Tolumoj iš-
nyra senio figūra, jis kažką atsargiai neša, lyg kūdikį. Kai 
prasilenkiam, iš jo glėbio mane piktai nužvelgia didžiulis 
pilkas katinas“ (p. 71). Nejauki atmosfera sukuriama įtai-
giai vaizduojant iš pirmo žvilgsnio paprastus reiškinius: 
milžinišką gyvūną primenanti seno beržo išvarta (p. 66), 
raudonplaukė bekraujo veido mergaitė (p. 127) ar hipno-
tizuojančios, kiaurai veriančios „bobos akys“ (p. 122) ne-
atrodo kaip saugaus ir gerai pažįstamo pasaulio apraiškos, 
veikiau bauginančios savo keistumu. 

Kasdienio pasaulio ir asmens komplikuotumas susijęs ir 
su ribos tirpimu (o gal jos nebuvimu?) tarp gyvenimo ir 
mirties. Novelėje tokiu pat pavadinimu kaip knyga vaiz-
duojamos nuo LSD apsvaigusios, gaivališko geismo ap-
imtos, bet kokias autentiško santykio ir rūpesčio formas 
atmetančios veikėjos, nejučia priartėjančios prie mirties 
nuojautos. Šią neapčiuopiamą nuojautą iliustruoja angelai 
ir mėlynuojančios scylės kapinėse: 

Mus besibučiuojančias nuo antkapių stebėjo angelai – 
panašūs į Gabrielę, tiksliau, Gabrielė buvo panaši į an-
gelą: savo plaukais, šviesiu gymiu ir apgaulingu tyrumu. 
Būtent jis traukte traukė įvairaus plauko senius, ir jei Ga-
brielė ką susirasdavo, tai būdavo į tėvus jai tinkantis dės-
tytojas, kur nors bare sutiktas dailininkas arba rašytojas. 

[...] Atsigulėm šalia antkapių ir išsiplėtusiais vyzdžiais 
įsistebeilijom į savo atvaizdus telefono ekrane. Gulėdama 
tarp manęs ir Vaivos Gabrielė liūdnai šypsojosi. Nepraė-
jus dviem mėnesiams ji nusižudys pasikardama. 

Užsimerkiau ir stebėjau, kaip aplink mus tyvuliuojanti 
melsva scylių jūra lėtai pakyla ir užkloja dangų. 

(p. 83–85)

Atsižvelgiant į „apgaulingą tyrumą“ ir svaiginančiu mė-
liu užliejančias scyles, galima sakyti, šie įvaizdžiai žen-
klina gyvenimo ir mirties susikeitimą vietomis – mirtis 
pasirodo it galimybė gyventi iš naujo, o gyvenimas – mer-
dėjimas, nemeilė sau. Kitaip tariant, sunku identifikuoti, iš 
kurios „pusės“ kalbama – gyvenimo, o gal jau mirties. Tai, 
regis, ir yra autorės tikslas – kiek įmanoma labiau ištrinti 
ribą ir kaitalioti kalbėjimo perspektyvas. 

Neatsitiktinai novelėje „Orchidėja“, it norėdama nu-
kreipti dėmesį nuo savo pačios galimo išnykimo, kurį 
paradoksaliai atitolina mintys apie savižudybę, veikėja 
lankosi nepažįstamų žmonių laidotuvėse, kol pamato ne-
tikėtą reginį: „Ji nebuvo apgalvojusi, ką darys, jei pamatys 
pašarvotą vaiką. Dabar siaubas ją tiesiog sukaustė, bet ji 
priėjo prie karsto, negalėdama atitraukti akių nuo kūdikio 
veido“ (p. 128). Tarytum ką tik gimusio žmogaus gyvybė 
būtų užginta teritorija mirčiai ir ji negalėtų jos pasiglemž-
ti. Taip autorė demonstruoja racionalaus ir „numatančio“ 
mąstymo bergždumą, kada žvelgiant į negyvą kūdikį trū-
kinėja bet koks loginis nuoseklumas. 

Lyg siekdama sustiprinti pasakojimo įtampą E. Frank 
nevengia pasikartojančių detalių, tad chronologinė seka 
nebeturi didelės reikšmės, o svarbiau tampa grįžti atgal ar-
ba užbėgti į priekį. Pavyzdžiui, novelėje „Pabėgusio brie-
džio metas“ kalbama apie ateities įvykius: „Pajuto, kad 
sustabdyti nespės. Staigiai suks vairą ir, per klaidą vietoj 
stabdžių spausdama greičio pedalą, iš visų jėgų rėšis į šim-
tametę pušį. Joms siūruojant miške, atrodydavo, lyg kaž-
kas dejuoja – iš nežemiško visa apimančio ilgesio; žvėris 
ar žmogus, nesupaisysi“ (p. 53). Pabaigoje išnyra tas pats 
vaizdas, tik situacija parodoma kaip jau įvykusi („...rėžėsi 
į šimtametę pušį“, p. 63). Būsimojo laiko virsmas į bū-
tąjį sufleruoja, kad gyvenimo tėkmė yra neatsiejama nuo 
mirties ir mirimo: neretai kalbama apie tai, ko jau nebė-
ra, tačiau išgyventos situacijos atgyja atmintyje ir tarytum 
pradeda egzistuoti iš naujo. 

Nors autorės novelės buvo publikuotos kultūrinėje spau-
doje, knyga, kurioje galima pastebėti tekstų tarpusavio su-
sietumą, viską sustato į savo vietas: „Mirę irgi šoka“ – labai 
gerai apgalvotos kompozicijos rinkinys. Jame glaudžiai 
sąveikauja pasikartojantys veikėjų charakterių bruožai ir 
įvaizdžiai. Pavyzdžiui, raudonos ir juodos spalvų paveiks-
las, kuris nejaukiai primena pasakotojai jos praeitį (p. 93), 
susijęs su juodomis gėlėmis raudoname fone išmargintu 
kilimu (p. 23), raudonplaukė mergaitė (p. 127) – su aktore 
iš minėto filmo „Valandos“ (p. 20) ir kt. Skaitant vieną 
po kitos noveles, pasikartojantys įvaizdžiai tampa vis ki-
tokie, o moterų gyvenimo istorijos, nors palieka nemažai 
klausimų, pasirodo it vienos dėlionės segmentai. Pagaliau, 
skirtingų ir kartu panašių veikėjų nuojautos ir traumos 
neatsiejamos nuo baisios, lyg kažkur labai seniai matytos 
scenos: „Gauja yra minia, o minia visada yra blogis: kaž-
kada pasiuntusi myriop nekaltą“ (p. 141). 

– IEVa RuDžIaNSKaITė –

Eglė Frank. Mirę irgi šoka. Novelės.  
V.: Kitos knygos, 2022. 142 p.
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Algirdo Juliaus Greimo 
„Pokalbiai“ knygų mugėje

Algirdo Juliaus Greimo „Pokalbių“ knyga pasirodė neseniai, ji stora, 
buvo galima spėti nebent pavartyti, todėl gal geriausia bus, jei apibū-
dinsiu, kokia ji. 

Į knygą sudėti 54 Greimo pokalbiai, išspausdinti arba įrašyti garso ir 
vaizdo priemonėmis septyniomis kalbomis, – visi, kuriuos pavyko ap-
tikti ir pasiekti. Pokalbiai, suprasti plačiausia prasme, kaip dialoginiai 
diskursai, tai yra atsakymai į klausimus, duoti žodžiu arba raštu, laiš-
kais, ilguose, kartais kelių dienų pašnekesiuose, trumpuose interviu ar 
atsakant į anketų klausimus. Tai pirmoji tokio pobūdžio Greimo tekstų 
knyga, nieko panašaus pasaulyje kol kas nemėginta padaryti.

Tekstai sudėti pamečiui nuo 1956 iki 1992-ųjų, Greimo mirties metų, 
ir atspindi jo gyvenimo kelią, intelektualinę raidą, daugialypius interesus, apmąstymų ir 
veiklos turinį bei pobūdį. Tekstai labai įvairūs – nuo trumpučių prisistatymų masinės žinias-
klaidos publikai iki „vidinių“ Greimo sukurtos semiotikos mokyklos tekstų, svarumu nenu-
sileidžiančių patiems teoriškiausiems jo tekstams, juos aiškinančių bei atveriančių anaiptol 
neakivaizdžias vis naujai keliamų problemų ir siūlomų jų sprendimų jungtis. 

Man regis, Greimas pats geriausiai mokėjo išaiškinti savo idėjas, o labai įvairių ir skirtin-
gų, artimesnėmis ar tolimesnėmis prielaidomis besiremiančių pašnekovų klausimai jam pa-
dėdavo suprasti, kas būtent kelia keblumų vieniems ar kitiems iš jų ir ką reikėtų patikslinti. 
Jo klausinėjo kalbininkai, semiotikai, filosofai, mitologai, biblistai, intelektualai ir žurnalis-
tai iš įvairių šalių ir žemynų. Pašnekovai klausdavo apie pamatinius jiems rūpimus dalykus 
arba aiškindavosi niuansus ir subtilybes. 

Dažnai Greimo pokalbiai – tarsi nedideli įvadai į jo teorijas. Čia jis glaustai pasako arba 
paryškina tai, kas teoriniuose veikaluose pasilieka fone. Pokalbiai susaisto veikalus ir api-
būdina jų santykius, taip pat papildomai nušviečia juose svarstomą problematiką. Jie su-
siaudžia su kitais Greimo tekstais ir vienas su kitu, juose įvardijamos ir glaustai aptariamos 
svarbiausios jo idėjos ir rūpesčiai, nukalamos raktinės formulės, nužymima minties eiga, 
nurodomi savojo mokslinio kelio orientyrai, tyrimų padėtis ir perspektyvos, užbrėžiami nu-
matomų darbų eskizai. Kartu tai autokomentarai ir saviinterpretacijos, asmeniški liudijimai, 
brėžiantys intelektualinio autoportreto štrichus.

Nedariau jokios atrankos, palikau tai skaitytojo nuožiūrai: man nuo tarybinių laikų liko 
alergija knygų parengėjų atrankoms ir praleidimams. Bet svarbiausia – šiuos tekstus gali-
ma skaityti labai skirtingai, vedamam kuo įvairiausių interesų. Nebūtina visus juos skai-
tyti vieną po kito, galima pasirinkti pirmus kritusius į akį vartant knygą, klaidžioti kaip 
po mišką arba vaikštinėti nelyginant parko takeliais, sugrįžtant ten, kur jie kryžiuojasi, ir 
pasukant netikėta kryptimi. Beje, pokalbiai su pašnekovais lietuviais gerokai paprastesni 
negu su kitais – čia reiškiasi tai, ką Greimas vadino savo „schizofrenija“, tačiau kas iš tiesų 
reiškia plyšį tarp lietuviškosios ir prancūziškosios kultūros lygių: lietuviams reikėjo aiškinti 
paprasčiau, nesiremiant konotacijomis. Bet kartą leidusis į šios knygos skaitymo kelią ima 
traukti jos tankmės. 

Orientaciją turėtų palengvinti dalykinė rodyklė, kurią pirmąkart pamėginta sudaryti Grei-
mo veikalui. Labai ja didžiuojuosi ir manau, kad, pildoma ir tikslinama, ši rodyklė gali būti 
naudinga studijuojant ir kitus jo tekstus.

Skaitant chronologine tvarka išrikiuotus pusketvirto dešimtmečio tekstus iš eilės, kyla 
įspūdis, panašus į tą, kurį patiri žiūrėdamas seriją nuotraukų, fiksuojančių judėjimo fazes. 
Vilniaus universiteto Greimo centre semiotika jau daugiau kaip du dešimtmečius dėstoma 
kaip sisteminė, vadinamoji standartinė semiotika, vientisas teorinis blokas. O per pokalbius 
galima sekti, kaip semiotikos instrumentarijus plėtojamas ir taikomas nagrinėjant vis nau-
jus žmogiškosios tikrovės laukus ir klodus, išryškėja bent kelios semiotinės „revoliucijos“ 
(Greimas sako, kad trys, bet gal galima įžvelgti ir ketvirtą). Pasimato semiotikos, kurios is-
toriją Greimas yra pavadinęs savo asmenine istorija, įvykinis pobūdis ir permaininga raida. 

Greimas buvo anaiptol ne vien mokslininkas: kalbininkas, semiotikas, mitologas. Dar 
1969 m. jo bičiulis Žibuntas Mikšys pradėjo pokalbį klausdamas: „Jūs esate žinomas mūsų 
visuomenei kaip žurnalistas, nagrinėjęs įvairius mūsų kultūrinio gyvenimo aspektus. Pasku-
tiniuoju laiku girdime apie Jus kaip apie mokslininką, „Struktūrinės semantikos“ autorių.“ 
Pažvelgus dar anksčiau, matyti, kad pats pirmas pokalbis su „Amerikos balso“ lietuviškos 
laidos žurnalistu pasirodė praėjus porai metų po to, kai Greimas nusprendė atsisakyti ak-
tyvios politinio rezistento veiklos, kai jis dėjo pastangas kurti Lietuvos partizanų centro 
kairės pakraipos atstovybę laisvajame pasaulyje ir plėtoti ideologinę judėjimo programą. 
Tačiau lietuviškieji reikalai nei tada, nei vėliau nesibaigė, o persikėlė į idėjinę, kultūrinę 
ir šviečiamąją plotmes: jis laikė savo pareiga niekada neatsisakyti, jei lietuviškos spaudos 
redaktoriai prašo parašyti vienu ar kitu klausimu. Ericas Landowskis prisimena, kaip savo 
darbo kabinete Greimas, atsitraukęs nuo mokslinių reikalų, atsiliepdavęs telefonu ir lietu-
viškai kartodavęs: „Gerai, gerai.“ Dar anaiptol ne visus išeivijos, o ir Lietuvos periodikoje 
išbarstytus jo tekstus kultūros, literatūros, visuomenės, politikos klausimais esame surinkę 
ir sudėję į knygas.

Kai tik šitai tapo įmanoma, Greimas užmezgė ryšius su Lietuva ir pradėjo atsakinėti į jos 
mokslininkų bei žurnalistų klausimus. Jis gerai žinojo, kad yra įdėmiai stebimas atitinkamų 
tarybų valdžios organų, puikiai suprato, su kuo kalba, ką gali, o ko negali viešai pasakyti bei 
kaip tai padaryti. Vėliau atidžiai ir su didžiuliu jauduliu sekė taikios Lietuvos revoliucijos 
eigą ir pasakojo apie ją Europos žurnalistams. „Le Monde“ korespondentams jis išdidžiai 
pareiškė: „Tenai žmonės pasirengę žūti. Ar galite įsivaizduoti, kad kuris nors prancūzas būtų 
pasirengęs dėl ko nors žūti?“ Atkūrus nepriklausomybę, Greimas stengėsi megzti Lietuvos 
ir Vakarų kultūrininkų, ypač akademikų, ryšius. Jo pokalbių ir pasisakymų Lietuvos spaudo-
je pobūdis labai pasikeitė, tapo atviras ir kritiškas, keliantis kontroversijas.

Baigdamas pasakysiu vieną asmeninį dalyką: 1988 m. susitikau su Greimu Paryžiuje, 
kalbėjomės jo kabinete Monsieur le Prince gatvėje, o paskui jo bute po Palais Royal arkada. 
Bet kalbėjomės daugiausia apie aktualijas (o jos tada buvo svarbios, „karštos“). Tada staigiai 
vėrėsi plačios perspektyvos, jis skatino veikti nedelsiant, turėjome bendrų planų, atrodė, kad 
viskam bus progų. Labiausiai apgailestauju, kad tada taip ir nepaklausinėjau jo apie giles-
nius dalykus, nepasiaiškinau to, kas man svarbu semiotikos teorijoje. Be kita ko, drovėjausi, 
nesijaučiau pakankamai išmanąs. Dabar jau jaučiuosi tam pasiruošęs – po laiko. Negalėjau 
žinoti, kad matau jį paskutinį kartą, ir taip prasilenkėme. Šios knygos sudarymas ir rengimas 
man buvo didžiulis retrospekcinis pokalbis su Greimu, atvėręs van eikiškai plačią ir detalią 
jo mąstymo panoramą. 

Algirdas Julius Greimas. Pokalbiai. Sudarė Arūnas Sverdiolas. 
V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2022. 614 p. Knygos parengimą ir leidybą finansavo 

Lietuvos mokslo taryba, sutartis Nr. S-LIP-21-18. 

Algio Mickūno 
gyvenimo punktyras

Algis Mickūnas yra išleidęs kelias dešimtis kny-
gų ir kelis šimtus straipsnių anglų, lietuvių ir kitomis 
kalbomis, skirtų pamatiniams filosofijos klausimams, 
nagrinėjęs būties, pažinimo, kosmoso, estetikos, filo-
sofijos istorijos problematiką. Jis taip pat parašė kelis 
fenomenologinės filosofijos įvadus – paprastus ir la-
bai naudingus norint suvokti, kas yra fenomenologija 
ir kaip fenomenologiškai filosofuojama ar netgi ką iš 
tiesų reiškia ką nors apmąstyti.

Jis fenomenologiniu hermeneutiniu požiūriu nagri-
nėjo komunikacijos problematiką. Dabar šis požiū-

ris plačiai paplitęs, bet Ohajo universitete Mickūnui teko pralaužti ledus: 
kad Komunikacijos fakultetas pripažintų, jog hermeneutikos paskaitos jam 
svarbios, buvo pareikalauta, kad Mickūno doktorantas išspausdintų kelis 
straipsnius solidžiausiuose moksliniuose žurnaluose, skirtuose komunika-
cijai. Kai šitai įvyko, kelias buvo atviras. 

Mickūnas nagrinėjo kultūras ir civilizacijas, dzenbudizmą, erotiką ir 
daugybę kitų temų. Dėmesys kitoms kultūroms pasireiškė jo dėstytuose 
kultūros filosofijos kursuose. Jo patirtis amerikietiškame universitete buvo 
multikultūrinė. Jis yra pasakojęs, kaip filosofijos įvado klausiusi studentė 
kinė jam pasakė: „Bet jūs dėstote Vakarų filosofiją. Mūsų filosofija yra visai 
kitokia.“ Einant prie šių filosofijai ribinių ar užribinių temų (jis, pavyzdžiui, 
yra vadovavęs studentės indės disertacijai apie „Mahabharatą“, kurios pa-
grindu buvo sukurtas Indijoje daug triukšmo sukėlęs televizijos serialas), 
jam visada buvo svarbu, kaip jis paprastai sako, „atverti kitus klodus“, pa-
rodyti, kad „čia yra kažkas daugiau“. Tas „kažkas daugiau“ yra filosofinis 
pagrindas ar, tiksliau sakant, skirtingi, klodais išsidėstę mąstymo pagrindai, 
kuriuos jis atveria vieną po kito – tikras filosofinės analizės pavyzdys. 

Kol kas nėra parašyta disertacijų apie Algio Mickūno filosofiją, bet esu 
tikras, kad jų bus ir kad jų autoriams nebus lengva viską aprėpti ir išnagri-
nėti.

Mickūnas dešimtmečius buvo savo universiteto filosofijos profesorius, 
taip pat vizituojantis profesorius ar paskaitininkas daugelyje kitų šalių 
universitetų, filosofinių ir kitokių mokslinių draugijų steigėjas ar aktyvus 
narys.

Lietuvoje per tris dešimtmečius jau turbūt tūkstančiai studentų yra klau-
sęsi Mickūno paskaitų, o po paskaitų kartais keliavę su juo į kavines ir 
prie alaus klausinėję toliau. Jis nenuilstamai atsakinėja į klausimus ir „iš 
palengvo“, kaip pats sako, „stumia dalykus toliau“. Jis gyvena filosofijos, 
teorijos atmosferoje ir panardina į ją kiekvieną skaitytoją, klausytoją ar pa-
šnekovą. Jis nekreipia dėmesio į aplinką, architektūrą, apylinkes, neapžiū-
rinėja miesto grožybių bei įžymybių ir nesidalina įspūdžiais apie visa tai. 
Jis susitelkęs į svarstomus dalykus ir kalba tik apie juos.

Ši Algio Mickūno knyga nepanaši į visas kitas jo knygas, visiškai kito-
kia. Jis atsigręžia į savo gyvenimą ir punktyriškai pasakoja apie jį. Tai nėra 
intelektualinė autobiografija. Jis visai nerašo ar tik trumpai užsimena apie 
tai, ką paskubomis išvardinau. Man teko bendrauti su juo dešimtmečius ir, 
drįstu sakyti, tapome draugais. Esame išleidę pokalbių knygą, kur jį ka-
mantinėju apie dalykus, kurie mums abiem rūpi ir kuriais gyvename (Visa 
aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Bal-
tos lankos, 2004). Bet nesu girdėjęs iš Algio beveik nieko apie tai, ką jis 
aprašo „Atsiminimų punktyruose“. Čia tikrai atveriamas kitas klodas, pa-
sirodo kitas, nežinomas žmogus. Apie filosofiją jis rašo labai mažai ir tarsi 
iš kitos, ne turininės, o gyvenimiškos pusės. Studijuoti ją pradėjęs kone tik 
dėl to, kad jo žmona Irena tada studijavo ekonomiką, o jis turėjęs laisvo 
laiko laukdamas jos po paskaitų... Pirmąjį mokslinį laipsnį gavęs dėl to, 
kad dekanui pasirodę, jog jis savo malonumui jau yra lankęs pakankamai 
kursų, tad reikėtų jam tą laipsnį suteikti. Filosofija jam buvusi nuotykis, 
kone atsitiktinumas.

Pradėdamas pasakoti apie vaikystę Lietuvos kaime, jis ištaria žodį „ro-
jus“, dargi poetiškai: „[...] takas bėga – į rojų, kuriame gimiau.“ Rojus 
tampa ašine „Atsiminimų punktyrų“ metafora – šitaip Algis Mickūnas įvar-
dina kone viską, ką jam teko patirti. Vienas pranešimas jo kūrybai skirtoje 
tarptautinėje konferencijoje, kuri vasario 22 d. vyko Vilniaus universitete, 
vadinosi „Ar Algis Mickūnas – laimingiausias filosofas?“. Klaustukas, sa-
kyčiau, grynai retorinis: žinoma, kad taip! Mickūnas netgi deklaruoja tą 
gyvenimo, savo gyvenimo, savo jausmų ir veiksmų ekstatiškumą. Bet jam 
teko daug ką patirti, be kita ko, ir Korėjos karą, kuriame jis trejus metus 
dalyvavo, vadovavo žvalgų būriui, matė bendražygių žūtis ir buvo sunkiai 
sužeistas. 

Vis dėlto kaip tik „rojus“ jam yra gyvenimo eidos, o jo patirtus sunkumus, 
kliūtis ir dramas gali tik kartkartėmis nujausti tarp jo atsiminimų punktyrų. 
Jis tikrai nepasako visko ir neturime tokių psichoanalitikų, kurie sugebėtų 
išpešti iš šio teksto Algio Mickūno gyvenimo paslaptis. Kitas klausimas – 
ar to reikia? Mano manymu, taip, bet jis pats turbūt galvoja kitaip ir todėl 
veikiausiai daug ką nutylėjo. Esmiško mįslingumo, turbūt būdingo kiekvie-
nam žmogui, kiekvienam gyvenimui, regimas simbolinis ženklas yra kone 
identiškas rimto, susikaupusio berniuko skauto uniforma ir besišypsančio 
profesoriaus emerito žvilgsnis knygos viršelio nuotraukose. Mano dėmesį 
į tai atkreipė rūpestinga šios knygos leidėja Giedrė Kadžiulytė, ir dabar 
nebegaliu šito nematyti, negalėsite ir jūs, kai jums pasakiau. Tai asmens 
tapatybės paslaptis: vienas glūdi kitame. „Atsiminimų punktyrai“ šiek tiek 
praveria tą paslaptį ar bent duoda šiokią tokią užuominą. 

– aRūNaS SVERDIOLaS –

Algis Mickūnas. Atsiminimų punktyrai. V.: Apostrofa, 2022. 320 p.
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Moters istorijos slenksčiai

Eglės Juozapos slapyvardžiu pasi- 
rašiusios literatūros profesorės, iš-
leidusios ir poezijos knygų, pirma-
sis romanas „Juozapa ir jos seserys“ 
rašytas kaip motinos pasakojimas 
dukteriai. Tik su motina užaugusi 
Eglė, sugrįžusi po studijų ir darbo 
Budapešte, iš mirštančios motinos  
gauna užrašytą jos gyvenimo liu-
di-jimą ir paaiškinimą, kodėl duktė 
užaugo be tėvo. Mamos žodžiai ne 

tik paaiškina jos padarytus pasirinkimus, bet ir turi atstoti 
tėvą, kaip jai mylimąjį atstojo laiškai. Romane iš tiesų itin 
sureikšminami žodžiai, kalba, iškylantys kaip trūkstamos 
tikrovės pakaitalai. Autorės pasirinktas pseudonimas – du 
moteriški vardai be pavardės, kuri lietuviškoje kalbinėje 
tradicijoje dažniausiai nurodo moters priklausymą tėvui 
arba vyrui, – liudija ne tik atsisakymą priklausyti vyriška-
jai giminės linijai, bet ir sąmoningą rašančiosios rinkimąsi 
kurti, palaikyti moterų literatūrinę tradiciją. Vienas vardas 
priklauso dukteriai, kuri imasi išleisti motinos rankraštį, 
kitas – motinos. Per bendraautorystę pasakojimas tampa 
svarbiausia jungtimi tarp dukters ir motinos.

Pavadinimas ir tiesioginė nuoroda tekste apie vokiškai 
skaitomą Thomo Manno romano „Juozapas ir jo broliai“ 
pirmąją dalį aptariamą kūrinį leidžia matyti kaip moterišką 
vyriškosios Manno sukurtos istorijos atmainą. Manno epi-
nio masto tetralogija, literatūrinė Biblijos plėtotė, neabejo-
tinai priklauso ne tik vokiečių, bet ir visos Vakarų Europos 
literatūros aukso fondui. Tad autorės pasirinkimas lygiuotis 
į aukštąją literatūrinę tradiciją galėtų būti vertinamas kaip 
didžiulė drąsa. Kita vertus, rašančioji numato ir kitą – „že-
mąją“ – romano vertinimo kartelę. Šią knygą, sakoma, ima-
si publikuoti moterų romanus leidžianti mažutė leidykla. 
Sąvoka moterų romanai tradiciškai vartojama menkinamą-
ja reikšme, kaip žemesnės prabos literatūra, nes ji skirta 
tik moterims, nuo XIX a. laikomoms mažai išprususiomis, 
pasitenkinančiomis jų sentimentalų skonį atitinkančiais ro-
manais. Pasakotoja gal net pernelyg drąsiai brėžia būsimą 
romano recepcijos liniją, įsivaizduodama, kaip jį skaitan-
čios moterys verkia: „Leidėjai patiko, sakė skaičiusi ir net 
verkusi“ (p. 12). Romano vertės įrodymas toks itin „mote-
riškas“ – ašaros. Duktė, studijavusi užsienyje, atstovauja 
kitos kartos skaitytojoms, ji suvokia, kad „dabar jau kitokia 
literatūra“, kad „postmodernios literatūros“ kontekste ma-
mos užrašyta istorija atrodo kaip atgyvena („kaip jau nebe-
rašoma“). Ir vis dėlto ji apsisprendžia mamos užrašus leisti, 
įsivaizduodama, kad šios knygos adresatas – mamos kartos 
žmonės (t. y. gimusieji po Antrojo pasaulinio karo), jiems, 
sakoma, tokių istorijų reikia. Romane aprašytą pokarinės 
kartos moters gyvenimą, kurio didesnė pusė sutapo su so-
vietmečio epocha, galima suvokti ir kaip siekį paaiškinti 
visos pokariu augusios kartos gyvenimą, ypač moterų. To-
dėl joms šis pasakojimas labiausiai ir skirtas. 

Romanas „Juozapa ir jos seserys“ matytinas kaip moters 
„aš“ gimimo istorija. Į savo giminės istoriją, kuri suvo-
kiama kaip svarbiausia moters kilmės istorijoje, pamažu 
grįžtama per kraštovaizdį, kuriame užaugta. Su aprašoma 
vieta pasakotoja yra susieta ir grynai kūniškai, čia auga 
slyva, po kuria pakasta kartu su ja užgimusi placenta, 
romane vadinama nameliais. Asmuo, į kurį kreipiama-
si mintimis apvaikštant gimtąsias vietas, – babūnėlė. Ji 
įsivaizduojama kaip „idealusis adresatas“ – ta, kuri gali 
suprasti pradedamą pasakoti gyvenimą. Babūnėlė yra ta 
moteriška figūra, su kuria augančiai mergaitei lengviausia 
tapatintis. Šioje istorijoje, kaip galima numanyti ir iš anks-
čiau aptartų autorės pasirinkimų, svarbiausia moteriškoji 
linija, o šeimos sankloda, aprašyta šiame romane, atitik-
tų matricentrinį Marijos Gimbutienės Senosios Europos 
šeimos modelį: jos centre (našlė) močiutė, kuriai talkina 
sūnus ir šalia gyvenantis kaimynas; senoji po savo sparnu 
glaudžia dukters šeimą, kurioje vyras atlieka tik epizodinį 
(ir išskirtinai neigiamą) vaidmenį.

Ryškiau romane atskleisti du vyrai – tėvas ir Juozapos 
mylimasis. Jie yra priešingos vertės veikėjai. Pirmasis itin 
neigiamas personažas, antrasis – nors ir itin skaudžiu būdu 
prisidedantis prie moters „aš“ gimimo – iš esmės teigiamas 
herojus. Tėvas beveik nedalyvauja šeimos istorijoje, sim-
boliška, kad gimus romano pagrindinei veikėjai Juozapai 
jo nėra namie, jis paimtas rusų į kariuomenę, spėliojama, 
ar apskritai dar gyvas. Nors tėvui atskleisti skirta nedaug 
vietos, per šį personažą Juozapos šeimą pasiekia didžiausi 
pokario atnešti sukrėtimai. Atrodo, kad būtent tėvo figūra 
šiuolaikinės prozos naratyvuose parankiausia permąstyti 
santykį su istorija. Vėlesnis tėvo išnykimas iš pasakojimo 
sutampa su vis didėjančiu naratyvo aistoriškumu: apie pra-
sidėjusią Gorbačiovo perestroiką, Sąjūdžio laiką, Sausio 
13-osios įvykius užsimenama vos vienu kitu sakiniu. Is-

toriniai lūžiai, priešingai nei asmeninė nelaimingos meilės 
istorija, pasakojančiosios savivokos radikaliai nekeičia, 
todėl jie nėra kaip nors išsamiau, giliau permąstomi. Kaip 
ir būdinga daugeliui šiuolaikinių populiarių moterų roma-
nų (Delios Owens „Ten, kur gieda vėžiai“, Kristin Hannah 
„Sugrįžimas į Aliaską“), pasakojančių merginų brandos 
istorijas, tėvo figūra atrodo labiausiai žalojanti. Šiame ro-
mane dukterys atviros tėvo prievartos nepatiria, didžiausią 
žalą jų gyvenimams padaro tai, kad tėvas jų tiesiog nemato 
ar ignoruoja. Tačiau į pasakojimą įtraukta tėvo inicijuota 
mamos žaginimo scena (ją išprievartauja tėvas kartu su sa-
vo sėbru) yra tokia baisi, kad įmanu, jog ji ne tik sužeidžia 
mamą, bet ir palieka pėdsakus dukterų likimuose. Many-
čiau, kad seksualine trauma, pereinančia iš kartos į kartą, 
galima paaiškinti „vėluojantį“, kaip pati pasakotoja teigia, 
Juozapos seksualumo prabudimą ir apskritai neigiamą vi-
sos pokarinės moterų kartos seksualumo vertinimą.

Pagrindinės veikėjos Juozapos ir motinos santykiai taip 
pat yra komplikuoti: duktė negali kliautis motina, nes ji 
vaizduojama kaip silpna, lengvai pažeidžiama, esminio 
vitališkumo stokojanti moteris. Motina ir pati jaučia, kad 
neturi perėmusi savo motinos, babūnėlės, gebėjimo sutvar-
kyti pasaulį: „o ir nesitvarko jai taip lengvai kaip motinai, 
jai tik čiukšt brūkšt, ir švaru, ir sudėta. Neturi to rankos 
lengvumo, o ir iš kur, kai širdis sugelta“ (p. 76). Regis, 
pleištas, įvarytas į šios moters gyvenimą, yra jos vyras, su 
kuriuo grįžusiu iš karo santykiai nebesiklosto. Todėl ma-
ma pasakotojai nebėra tas asmuo, į kurį ji galėtų remtis 
ar norėtų būti panaši. Manau, iškalbinga, kad vienintelis 
pagrindinės veikėjos pačios suvokiamas trūkumas – neturė-
jimas polinkio rūpintis namų daiktais, nenoras tvarkytis – 
yra bene vienintelis motiną ir dukterį siejantis bendrumas. 
Čia galime įžvelgti panašumų į Noros Ikstenos, daugiau 
nei dešimtmečiu jaunesnės rašytojos, romaną „Motinos 
pienas“. Šio romano pagrindinė veikėja taip pat auga betė-
vė, didžiąją šio romano dalį užima destruktyvaus, į visišką 
susinaikinimą vedančio motinos gyvenimo aprašymas. Iš-
likti šiai merginai, kaip ir romane „Juozapa ir jos seserys“, 
padeda močiutė.

Močiutės abiejuose romanuose yra bręstančių jaunų 
merginų atrama. Nuo pirmų romano puslapių pabrėžiamos 
ypatingos babūnėlės galios: ji junta itin stiprų ryšį su aplin-
ka, bendrauja su nuolat apsilankančia vilke, prie kurios 
išgelbėjimo yra prisidėjusi. Vilkė, aišku, romane įkūnija 
laukines, nesukultūrintas moterų galias (tiesioginės sąsajos 
su jungistės Clarissos Pinkolos Estés knyga „Bėgančios su 
vilkais“). Babūnėlė, gebanti užmegzti ir išlaikyti ryšį su 
laukine, gaivališka ir sykiu grėsminga moters dvasinio 
pasaulio dalimi, pasižymi gebėjimu nuraminti sergančius, 
permatyti kitus žmones ir net „duobes sieloje“ palyginti. 
Šiai moteriai būdinga ypatinga stiprybė, sugebėjimas iš-
gyventi bet kokiomis aplinkybėmis. Babūnėlės teigiamas 
paveikslas papildomas ir dar vienu štrichu – nors ir junta 
seksualinę trauką vedusiam kaimynui, įstengia šią aistrą 
suvaldyti. Babūnėlė yra didžiausias ramstis nenusisekusiai 
dukters šeimai, ji rūpinasi dukterimi ir anūkėmis. Kaip ir 
minėta, vilkė įkūnija ir prisijaukintus žiauriuosius moters 
prigimties aspektus, kurie reikalingi išlikti suiručių, karų 
laikotarpiais. Todėl tai, ko negali padaryti pačios moterys, 
už jas padaro babūnėlės užaugintas vilkės palikuonis: jis 
papjauna žmogiškumą praradusį tėvą. 

Romano pavadinimas nurodo, kad dėmesio centre – se-
seriškas ryšys, bet aliuzijos į biblinę ir Manno Juozapo 
istorijas leidžia numatyti ir šio ryšio komplikacijas. Visas 
aptariamo kūrinio pasakojimas dėliojamas taip, kad būtų 
atskleistas pagrindinės veikėjos Juozapos ypatingumas, pa-
brėžiant, kad ji visiškai kitokia nei seserys. Kad Juzikė ki-
tokia, geresnė, kad skiriasi nuo savo seserų, pirmoji pastebi 
babūnėlė. Taip pamažu imamas vynioti geresnės už savo 
seseris, o vėliau ir kitas bendraamžes merginos gyvenimo 
siūlas. Juzikė, sakoma, nuo pat mažumės drąsesnė, atka-
klesnė, pati viena išsiruošia aplankyti babūnėlės ir įveikusi 
visus pavojus senolės įšventinama į ypatingų galių turinčių 
moterų-vilkių gretas. Ji išmokoma slapto moteriško ritualo, 
regis, būtino moters išgyvenimui: „vaikeli, žinok, iš tokios 
vilkės kaip mūsų Pilkoji didelė galia eina, gulkis ant pil-
viuko, pašliaužk kiek galėdama atgal, prieš plauką, šliaužk, 
šliaužk, rankikėmis irkis lyg plauktum...“ (p. 70). Per ritua-
linį veiksmą Juzikė perima vilkės, sykiu ir babūnėlės galias. 
Juzikė turi ir geresnę atmintį, didesnį palinkimą mokslams, 
tą pastebi ir jos mama: „Matai, pamietlyva, kokia, tyliai 
stebisi Paulė, kitokia ta jos vaikas, kitokia, kas iš jos bus“  
(p. 75). Tuo metu seserys vaizduojamos kaip negabios, 
nuolat verkšlenančios, nebenorinčios toliau tęsti mokslų, 
per anksti, pasakotojos vertinimu, susidominčios vyrais. 
O Juzikei priešingai –„niekas jai nesunku“, vyresnių vaikų 
mokykloje erzinama atsilaiko ir nepravirksta. Pabrėžiama 
ir kitokia pagrindinės veikėjos laikysena, išorė – švytinčios 
akys, „[l]yg niekada neužsimerktų“, eigastis, „lyg žemės 
nesiektų“, ir t. t. Babūnėlės lūpomis įvardijama ir iš anksto 
numatoma kitokia šios ypatingos sesers gyvenimo kryptis: 
„Juzikei reiks kažko kito.“ Seserys romane neiškyla kaip 

savarankiški, individualizuotus charakterius, savitą po-
žiūrį į gyvenimą turintys personažai. Iš esmės mes nieko 
daugiau, be to, kad yra prastesnės, apie jas nesužinome. Jų 
vaidmuo pasakojime grynai foninis – pabrėžti pagrindinės 
veikėjos puikumą. Čia noriu padaryti teorinį ekskursą, ga-
lintį paaiškinti tokią romano naratyvo logiką.

Michelle Zimbalist Rosaldo, remdamasi antropologi-
niais tyrimais, teigė, kad mergaičių ir berniukų socializa-
cijos būdai yra skirtingi. Berniukai būti vyrais mokosi už 
šeimos rato ribų, jų vyriškumas pasiekiamas tik atsiplėšus 
nuo motinų ir įtvirtinamas kaip atskirumas. Mergaitės mo-
terimis tampa šeimoje, pirmiausia užmegzdamos ryšius su 
vyresnėmis šeimos moterimis. Berniukai siekia įtvirtinti 
horizontalius ryšius su kitais bendraamžiais ir kad apsi-
brėžtų save, jie privalo rituališkai ar tiesiogiai atsiskirti 
nuo namų. Teigiama, kad tradiciškai mergaitės ankstyva-
sis vystymasis gali vykti be konfliktų ar išbandymų gru-
pėje, jų amžius, o ne gebėjimai yra svarbiausias statusą 
apibrėžiantis veiksnys. Mergaičių tapsmas dažniausiai 
traktuojamas kaip savaime suprantamas dalykas, jos bręs-
ta sekdamos motinos pėdomis, o berniukams būtina lūžio 
patirtis. Dėl to, teigiama, mergaitė dažnai turi silpną ego 
ar tikrumo stokojantį savasties jausmą. Kadangi į vyriškas 
bendraamžių grupes sunku patekti, berniukai statusą, ga-
lią ir vertės jausmą pasiekia daug sunkiau. Moterų kitokia 
socializacija lemia, kad jos išsiugdo difuzišką priklauso-
mybę, todėl joms sunku išlaikyti atstumą nuo žmonių, su 
kuriais bendrauja. 

Antropologinių tyrimų apibrėžtas dvejopas socializa-
cijos būdas atitinka kultūrinės psichologijos įvardytus du 
savasties – nepriklausomas ir abipusiškai priklausomas 
„aš“ – modelius (Hazel Rose Markus, Shinobu Kitayama). 
Vakarietiškasis arba nepriklausomas „aš“ iš esmės atitin-
ka vyriškosios socializacijos suformuotą asmenybės tipą: 
tai savarankiška esybė, siekianti atsiskirti, nepasiduoti per 
didelei kitų įtakai, neužmegzti pernelyg artimų ryšių su ki-
tais. Egzistencijos prasmė – išreikšti, realizuoti savąjį „aš“, 
atsiskiriant nuo konteksto. Rytų kultūros asmenų ir, atrodo, 
vakariečių moterų savasties modelis įvardijamas kaip abi-
pusiškai priklausomas „aš“. Toks asmuo negali būti suvo-
kiamas atskirai nuo kitų, tarpusavio sąsaja čia svarbiausia. 
„Aš“ yra ne autonomiškas, bet susiderinęs, veikiantis išvien 
su kitais. Tokio asmens gyvenimo tikslas – ne atsiskirti, bet 
atlikti priedermes, tampant tarpasmeninių ryšių dalimi.

Moteriški ir vyriški subjektyvumo modeliai pasirodo ir 
per skirtingai kuriamus gyvenimo pasakojimus (Dan P. 
McAdams). Vakarietiškąjį vyriškąjį subjektyvumo modelį 
pagrindžia pasakojimas apie herojaus atsiskyrimą nuo ben-
druomenės; veikiančiojo santykiai su supančiu pasauliu 
nusakomi galios, autonomijos, žygdarbių, pasiekimų, kon-
trolės ar izoliacijos kategorijomis. Literatūroje šiuo subjek-
tyvumo modeliu pagrįstos gyvenimo istorijos dažniausiai 
pasakoja, kaip veikėjai iškyla ir įsitvirtina kaip aktyvūs ir 
autonomiški asmenys. O štai į bendrumą orientuota subjek-
to pozicija (arba abipusiškai priklausomas „aš“) pagrin-
džiama pasakojimu apie individo ir aplinkos santaiką, kai 
individualumas palenkiamas už jį didesnei visybei. Indivi-
do ir aplinkos abipusis ryšys išreiškiamas per artimumo, 
meilės, susitaikymo, rūpesčio ar susiliejimo motyvus.

Kad ir kaip paradoksaliai tai atrodo, iš pirmo žvilgsnio 
feministinį užmojį turinčiame romane pagrindinės veikėjos 
„aš“ gimimas atitinka vyriškąjį socializacijos modelį. Pa-
sakojimas, kaip ir minėta, nukreiptas parodyti bręstančios 
Juozapos išskirtinumą. Konkurencija tarp seserų ar var-
žymasis tarp bendraamžių nėra būdinga anksčiau minėtai 
moteriškai socializacijai. Tradicinė ikimoderni moteriška 
socializacija, kai bręstanti mergina sunkiai atsiskiria nuo 
kitų, kai formuojasi išskaidytas, sunkiai nuo kitų atidali-
jamas „aš“, nesukuria galimybės išgyventi tokius jausmus 
kaip ypatingumas, išskirtinumas.

Pagrindinės veikėjos Juozapos santykį ne tik su seserimis, 
bet ir apskritai su bendraamžėmis moterimis puikiausiai 
nusakytų į romano audinį įpinti Juozapo motinos Rachelės 
žodžiai: „Ėjau grumtis su savo seserimis lemtingose var-
žybose ir nugalėjau!“ (p. 279). Nuolatinės grumtynės, jas 
lydintis jausmas, „lyg būtum išbandoma“, pasireiškia tuo, 
kad iš esmės be paliovos romane vis kitų veikėjų lūpomis 
pabrėžiamas Juozapos pranašumas, taigi taip patvirtina-
ma jausena, kad ji nugalėjo! Ir bendramokslės kartoja „tu 
tokia protinga“, visi žino, kad ji gabi, net sienlaikraštyje 
apie ją rašoma. Susitikus po ilgo nesimatymo pokalbio su 
kraštiečiu refrenas – periodiškai Vlado išsakomas žavėji-
masis Juozapos iškalba, gebėjimu daugiau įžvelgti, kito-
niškai jausti. Kiti sutikti vyrai taip pat patvirtina, kad ji 
labai graži, gražiai šoka ir t. t. Iš esmės supantis pasaulis 
tarnauja kaip stebuklingas veidrodis, atspindintis tik gerą-
ją, šviesiąją pagrindinės veikėjos pusę. Trūkumų turi ap-
linkiniai, o ypač seserys – jos ir silpnos, ir gali išgyventi 
paprastus, nenusisekusius santykius su vaikinais, jos gali 
ir pasijuokti, ir nenorėti mokytis, ir svarbiausia – tik joms 
leista gyventi paprastą, niekuo neypatingą gyvenimą. Se-
serų nesvarba herojės gyvenimo istorijoje pasireiškia tuo, 

Eglė Juozapa [Viktorija Daujotytė]. Juozapa ir jos 
seserys: likimo romanas. V.: Odilė, 2019. 408 p.
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kad jos iš didžiosios romano dalies apskritai yra pašalin-
tos. Seserys sušmėžuoja pradžioje, parodant kitonišką au-
gančių mergaičių laikyseną, ir jau pačioje pabaigoje – per 
motinos laidotuves. Net ir čia Juozapa vaizduojama už 
jas pranašesnė: ji stovi rami ir tiesi, dailiai apsirengusi, su 
skrybėlaite, o štai seserys „atrodė daug vyresnės, labiau 
suvargusios, apsiverkusios, ryškiom nailoninėm striu-
kėm“. Net laidotuvės netampa priežastimi kartu seserims 
išgyventi motinos praradimo skausmą.

Labiausiai Juozapa savąjį kitonišką geresnį nei seserų 
savumą įtvirtina meilės jausmo išsviesta už šeimos rato 
ribų. Neatsitiktinai šioje „aš“ istorijoje svarbų vaidmenį 
suvaidina Šatrijos Raganos kūryba: pasakojama apie skai-
tomas jos knygas, apie studijuojant rašytus rašto darbus iš 
šios rašytojos kūrybos ir konkrečiai – apysakos „Viktutė“. 
Būtent šiame kūrinyje randame vieną pirmųjų pasakojimų 
lietuvių literatūroje, kur merginos brandą, jos savivoką 
nulemia meilės išgyvenimai. Apysakos pagrindinė veikė-
ja, įsimylėjusi ne savo socialinio luomo vyrą litvomaną, 
save atranda už moterų bendruomenės ribų. Čia nerasi-
me neigiamo pagrindinės veikėjos sesers Alenutės verti-
nimo, tačiau pasakojime ji taip ir lieka Viktutės šešėlyje. 
Didžiausią susipriešinimą apysakos pasakotoja patiria su 
bajoriškos kilmės moterimis, jos savivoka iškyla kaip vi-
siškai priešinga nei jos bendraamžių bajoraičių merginų.

Didžiausiu kerštu bendraamžei, tikrai konkurentei, ir sie-
kiu bet kokia kaina nugalėti galime laikyti romano pabaigo-
je po Juozapos mirties mylimojo Augustino sūnaus rašytus 
laiškus netikrai seseriai Eglei. Man didžiausią liūdesį kėlė 
ne knygos autorės sumodeliuota numanomai graudi situaci-
ja – po sunkios avarijos neįgalaus brolio dedamos pastangos 
užmegzti ryšį su našlaite likusia seserimi, bet pasirinkimas 
sūnaus žodžiais susidoroti su Juozapos priešininke – my-
lėto vyro žmona. Laiškuose seseriai pasakojant privalomai 
nelaimingą tėvų santuokinio gyvenimo istoriją, dar sykį 
įrodoma, kad tėvas pasirinko ne tą moterį. Pabrėždamas 
motinos trūkumus: neskaito knygų, nesidomi muzika, 
mėgsta tik televizorių, net ir ekonomikos studijos ar noras 
papuošti sutuoktinį ir pačiai gražiai atrodyti parodomi kaip 
ydos, sūnus menkina savo motiną. Jos gyvenimo būdą vadi-
na „administravimu“, tokiu priešingu dvasingam literatūros 
kupinam Eglės motinos gyvenimui. Tokia romano užbaiga 
rodo, kad pasakojime nė per centimetrą nenutolstama nuo 
generalinės į Rachelės pergalę vedančios linijos.

Kaip ir „Viktutėje“, romane „Juozapa ir jos seserys“ ran-
dame idealizuotą meilės istoriją. Pasakojimo logika labai 
paprasta: ypatinga mergina gali išgyventi tik ypatingus jaus-
mus, kurie, kaip ir visa jos aplinka, atskleidžia, patvirtina 
jos išskirtinumą. Šiuos Juozapos išgyvenimus siekiama ap-
rašyti kaip radikaliai besiskiriančius nuo jos seserų. Vienas 
iš būdų, kaip tai daroma – sumenkinami seserų santykiai su 
vyrais. Štai sesers Agasikės pirmoji meilė įvardijama kaip 
valkiojimasis su vyresniu vaikinu („su tokiu Skirmantuku, 
vienuoliktoku, valkiojasi“). Sykiu pabrėžiama, kad „Juzikė 
aiškiai sesers elgesiui nepritaria“. Kitas būdas – Juozapos 
išgyvenimus aprašyti kaip nepaprastus, kitoniškus. Pirmiau-
sia iš mylimojo laiškų suprantame, kad jųdviejų išgyvenama 
meilė – kažkas „nepaprasto, nebūto“. Daugiausia Juozapos 
ir Augustino, jos vadinamo Gusčiu, meilės istorija knygos 
pasakojime iškyla kaip prisiminimai, nuolat persmelkiantys 
vėlesnius, jau po išsiskyrimo, patiriamus moters išgyveni-
mus, kasdienę veiklą. Tačiau skyriuje pavadinimu „Tai aš, 
Juozapa“ aprašomas Juozapos ir Gusčio susitikimas, dali-
jantis pasakojimą į dvi dalis. Šio pasimatymo metu mergi-
na išsiveda mylimąjį į jai reikšmingas vietas – Girią, prie 
daubos. Mergina atlieka daug ritualinių veiksmų – girdo 
mylimąjį vandeniu, plauna jo veidą, paskui ir kojas. Šiam 
susitikimui siekta suteikti maksimalų simbolinį, emocinį 
krūvį, todėl į mylimųjų pašnekesį įtraukta alegorinė kalba. 
Ir mergina, ir vyras savo gyvenimo istorijas pristato kaip pa-
saką. Juozapos pasakojimo stilistika labai panaši į XX a. pra-
džios moterų Onos Pleirytės-Puidienės, Šatrijos Raganos, 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės simbolinių vaizdelių 
kalbą. Čia iškyla ir panaši į amžiaus pradžios moterų jau-
sena – sunkiai nusakomas ilgesys, laukimas, įsižiūrėjimas 
„į kažką, tik jai matomą“. Vyro gyvenimo santrauka proziš-
kesnė: čia minima Lietuvos okupacija, pasipriešinimo kova, 
vėliau tremtis į Sibirą, ten patirti sunkūs kūno sužalojimai, 
o sugrįžus – KGB persekiojimas. Iš jos matyti, kad mylima-
sis, kaip ir tėvas, yra istorinių lūžių patirties sužalotas. Šie 
išgyvenimai vėliau tampa vieninteliu galimu pateisinimu, 
kodėl be jokio paaiškinimo jis palieka Juozapą.

Svarbiausiame, nes po jo išsiskiriama daugybei metų, mo-
ters ir vyro dialoge gausu pertrūkių, nutylėjimų, juos išreiškia 
daugybė daugtaškių. Galima nuvokti, kad norima sukurti pa-
šnekesio gelmę, pasakomiems ir nepasakomiems dalykams 
suteikti papildomas reikšmes, bet dėl to jis atrodo pernelyg 
„literatūrinis“ ir mažai tikroviškas. Juozapa prisipažįsta, kad 
mylimas vyras kalba tai, ką ji nori išgirsti: „girdi mane... 
pasakai, ko ir laukiu... žodžius, kurių laukiu...“ Tai parodo 
ne tik mylimųjų harmoningą veikimą išvien, bet ir ypač di-
delius reikalavimus vyrui ir jų santykiui. Vyras turi išpildyti 
išskirtine besijaučiančios merginos lūkesčius, o „aukšta“ 
meilė gali būti tik kaip visiška dermė, nedrumsčiama jokių 
nesusipratimų. Tik toks jausmas gali užpildyti vidinę mergi-
nos tuštumą: „Buvau vien iš žodžių, pasakytų, parašytų, vi-

sas mano kūnas buvo žodinis, žodžiai augo, kerojo, žydėjo, 
negi iki tol many buvo tuščia...“ (p. 190). Kadangi siekiama 
meilės išgyvenimus pavaizduoti kaip „aukštą“ jausmą – čia 
nėra vietos paprastiems žodžiams, kasdieniams reikalams, 
rūpesčiams. Visi mylimųjų žodžiai ir veiksmai privalomai 
verčiami į simbolinius, daugiaprasmius. 

Juozapos istorijoje, turinčioje bildungsromanams būdin-
gų bruožų, neišvengiamai paliečiamas ir moters seksualu-
mo klausimas. Iškart pasakytina, kad išlaikoma Viktorijos 
laikų moteriško seksualumo samprata. Pavyzdžiui, moteris 
gali pamatyti ir įvardyti tik tam tikras vyro kūno dalis, jos 
akims skirtas ne visas mylimojo kūnas. Kaip ir Šatrijos Ra-
ganos Viktutė, pasakotoja apie Gustį sako „aukštas, šviesus, 
švelnus“. Vienintelė kūno vieta, kurią drįsta nuolat stebėti, 
aprašyti, lūpomis liesti Viktorijos laikų moteris, yra vyro 
akys. Aptariamame romane didžiausiu vyriško kūniškumo 
ženklu laikytinas užuodžiamas mylimojo prakaito kvapas, 
iš karto pabrėžiant, „koks švarus, koks skaistus yra myli-
mas, geidžiamas kūnas“. Kaip ir kituose šiuolaikiniuose 
moterų bildungsromanuose, epizodiškai užsimenama apie 
bręstantį mergaitės kūną: pirmosios menstruacijos, besi-
formuojančios krūtys – visi šie kūno pokyčiai, vedantys 
brandaus moteriškumo link, Juzikės išgyvenami su di-
džiuliu drovumu ar net gėda. Iš pasakojimo atrodo, kad 
tiek bręstantis kūnas (žūtbūt mėginama nuplauti pirmąjį 
menstruacijų kraują), tiek užuominos apie suaugusiųjų 
lytinį gyvenimą lydimi nešvaros pojūčio. Dėl to Juzikė, 
priešingai nei jos seserys, stengiasi kuo ilgiau išsaugoti 
aseksualią sąmonę: „Agasikė su Paulike jau žinojo, tikrai 
žinojo, šnibždėdavosi vakarais, dalindavosi kažkokiomis 
paslaptimis, kikendavo, tie vyrai, jie be to negali... Gal bū-
tų man ką ir pasakiusios, bet juk visad pasitraukdavau į 
šalį“ (p. 263). Gali būti, kad prievartos sužalotas motinos 
kūnas, jos patirtis tampa tuo dideliu slenksčiu, kurį turi 
peržengti į brandžius santykius mėginanti įžengti Juozapa. 
Nešvaros, gėdos jausmai, lydintys merginos kūno brandą, 
vis didesnį seksualumo pažinimą, lemia, kad pagrindinės 
veikėjos branda, neatskiriama nuo savojo seksualumo pri-
pažinimo ir priėmimo, yra itin ilga. Aktyvų seksualinį gy-
venimą, kaip galima numanyti, trukusį tik kelis mėnesius, 
po kelių dešimtmečių nesimatymo, Juozapa pradeda tik 
įpusėjusi penktą dešimtį. Seksualinis ryšys su kitą šeimą 
turinčiu mylimuoju pateisinamas po šių intensyvių iš es-
mės bežodžių santykių gimusia dukterimi Egle.

Kaip ir dera Viktorijos laikų tradicijoje išliekančiam kū-
riniui, seksualinė iniciatyva visada vyro pusėje, o moteris 
laukia „aukštos akimirkos“, kad galėtų ryžtis pradėti lyti-
nius santykius. Vyras suvokia ir įvardija, kad jis vyresnis 
ir jaučia kūno „alkį“, seksualinį gyvenimą jis pristato kaip 
neišvengiamą: laiške mylimajai rašo: „Juzele, juk tai turės 
atsitikti.“ Kaip ir minėtuose bildungsromanuose, labiau 
patyrę vyrai palengva auginasi sau mylimąją („auginsiu 
dar tave, saugosiu“) ir pratina jaunas, baugščias merginas 
prie minties apie neišvengiamą seksualinę patirtį. Juoza-
pos mylimasis yra felčeris, dalyvaujantis ir gimdymuose, 
jam gerai pažįstamas moters kūnas; todėl moters rengimas 
seksualiniams santykiams vyksta ir per jos sutaikymą su 
savo pačios kūnu: „Juzele, nereikia bijoti savo kūno, kar-
tais galvoju, kad kūnas turi savo atskirą išmintį... Tik klau-
syk jos, eik ir nuves, kur reikia...“ (p. 183). Kaip ir romane 
„Ten, kur gieda vėžiai“, bręstančią mergaitę su savojo kūno 
paslaptimis supažindina nebe moterų bendruomenė, o my-
lintis vyras. Kaip ir Delios Owens romane, šiame kūrinyje 
daug plačiau aprašyta scena, kada mylimieji visiškai pri-
artėja prie pirmosios sueities ribos ir jos neperžengia (po 
kelių dešimtmečių susitikus prasidėjusių lytinių santykių 
aprašymas itin lakoniškas, apsiribojama keliomis pastrai-
pomis). Svarbiausias šios scenos dėmuo – vyro gebėji-
mas susivaldyti, paisant moters galimybių įsitraukti, taip 
išaukštinama saugi mylimojo laikysena, nebūdinga, pvz., 
Juozapos tėvui. Mylimasis šiame romane yra tas asmuo, 
kuris padeda skleistis bręstančiai merginai. Jo nuolat kar-
tojami pagyrimai, švelnus, rūpestingas elgesys patvirtina 
Juozapos troškimą būti ypatingai ir ją augina. Iš tiesų tiek 
mylimo vyro, tiek kitų asmenų pabrėžiamas pagrindinės 
veikėjos išskirtinumas išduoda, koks nepasotinamas alkis 
kamuoja betėvę dukterį. Mano galva, beveik nepertraukia-
mai nuo romano pradžios iki pat pabaigos su variacijomis 
kartojami žodžiai – „tu graži, tu protinga, tu ypatinga“ – 
turėjo būti išskaityti tėvo akyse. Todėl visi kiti asmenys 
turi atlikti pirmiausia mylinčio, saugaus, nepakartojamą 
dukterį auginančio tėvo vaidmenį.

Juozapos gyvenimą radikaliai pakeičiančio mylimojo 
pradingimą galima paaiškinti ir kaip pastangą „apsaugoti“ 
dar labai jauną mylimąją nuo savojo brandesnio seksualu-
mo (jis merginos istorijos kontekste galėtų būti suvokia-
mas ir kaip prievartos prieš motiną pasikartojimas). Šis 
pasakojimas patvirtina mintį, kad sunkios vaikystės su-
žalotoms merginoms reikia ypatingų vyrų, šalia kurių jos 
galėtų pasijusti saugios, o saugumas pasireiškia kaip vyrų 
gebėjimas atidėti seksualinius santykius. Romane poros 
seksualumas pasirodo kaip nuolatinė grėsmė moteriai; štai 
apgailestaudama, kad taip ir neišdrįso pasimylėti, Juozapa 
prisipažįsta apie tuo metu justą didžiulę baimę: „Gal būtų 
lengviau, jei būtų įvykę, ko slapčia jau tada ilgėjausi, nors 
ir bijojau, jautė tą mano baimę, vaikišką dar, tikrai, nebu-

vau dar suaugusi, nebuvau moteris dar“ (p. 226). Ši baimė 
greičiausiai suformuota vyresnės kartos moterų patirties: 
Juzikės mama, žvelgdama į pirmą kartą sutiktą dukters 
mylimą vyrą, sau pagalvoja – „gal nenuskriaus mano ma-
žiausios“. Šioje perspektyvoje realus tikėtinas vyro elge-
sys – kad nuskriaus, iš to kyla lūkestis, kad nenuskriaus. 
Išvengti prievartos pasirodo kaip ano laikmečio seksuali-
niams santykiams keliamų reikalavimų maksima. Galbūt 
dėl to savąjį seksualumą (kūno godulį, troškulį) Juozapa 
pradeda įsisąmoninti tik prapuolus mylimajam, kai nebe-
lieka „tiesioginės“ grėsmės įsitraukti į intymius santykius.

Tikroji Juozapos istorija prasideda tada, kai ją palieka 
mylimasis. Tada ji nutraukia ryšius su namais ir fiziškai – 
pabėga į svetimą kraštą, ir dvasiškai – beveik nebepalaiko 
ryšių su namiškiais, savo krašto žmonėmis. Konkurencinė 
laikysena lemia, kad Juozapa yra labai vieniša, ji neturi 
bendraamžių draugių, negali dalytis savais išgyvenimais, 
ypač sunkiais, nei su seserimis, nei su kitomis moterimis. 
Juozapa slepia ir užgimusius jausmus, ir vėliau paliktos 
moters skausmą: meilė vyrui atskiria veikėją nuo supan-
čio pasaulio, tad jos vidinis gyvenimas pamažu tampa vis 
didesnis ir tikresnis už besidalijamą, apkalbamą su kitais. 
Simboliška, kad lemtingi susitikimai su vyru įvyksta tuo 
metu, kai miršta pasakotojai reikšmingos moterys – babū-
nėlė, motina. Šių moterų vietą, atrodo, užima mylimasis 
Gustis. Dar vienas šios istorijos ypatumas, kad besiklos-
tantys nežalojantys santykiai gali būti tik diadiniai: arba 
Juozapa sugyvena santaikoje su ją globojančiomis moteri-
mis, tada vyras (tėvas, mylimasis) lieka fone; arba išgyve-
nami labai intensyvūs santykiai su vyru, tada kitos moterys 
pasitraukia į šalį. Romane aprašytas tik vienos poros – my-
limojo Augustino ir jo žmonos bei jų sūnaus – gyvenimas, 
ir tas yra vertinamas kaip nesusiklostęs. Galbūt diadinių 
santykių dominavimas ir lemia, kad neatsiranda prošvais-
čių susikurti naujai Juozapos šeimai – romanui persiritus į 
antrą pusę, pasakojama, kaip ji viena augina dukterį Eglę.

Tikrai gydantis ir saugus santykis romane įmanomas tik 
tarp moterų. Palikusi gimtąjį kraštą, bėgdama nuo nelai-
mingos meilės skausmų kuo toliau, Juozapa sutinka kitas 
moteris, padedančias jai išgyventi. Kai iš akiračio dingsta 
visą pasaulį atstojantis vyras, vėl atsiranda vietos santy-
kiams su kito krašto moterimis – Veronika, jos seserimi 
Ona, dirbančia Vilniaus universiteto bibliotekoje. Ge-
riausiai besiklostantys santykiai šiame romane yra ne su 
bendraamžėmis, bet su vyresnės kartos moterimis. Pirmoji 
aptariamo romano dalis išsiskiria ypatingu rašymo būdu, 
kuriame visi pasakojime dalyvaujantys asmenys yra tarsi 
susieti į vieną neišpainiojamą minčių, veiksmų, pasakymų 
tinklą. Mintis lengvai pereina į veiksmą, pasakymą; dažnu 
atveju netgi sunku atsekti, kam jie priklauso, nes šiame 
nepertraukiamame vyksme dalyvauja ne vienas žmogus. 
Tokiu pasakojimo būdu atskleista ir savita bendrabūvio 
forma ar pasaulio patyrimo būdas – kai veikiama, kalbama 
ar net mąstoma atsižvelgiant į šalia esančius ar kitus mąs-
tomus asmenis. Čia aptinkame daugybinę perspektyvą, 
balsų polifoniją: močiutės, motinos, dvaro panelės, kaimy-
no Vlado ir t. t. Toks pasakojimas dera su vyresnės kartos 
moterų gyvenimiška laikysena veikti išvien, rūpintis šalia 
esančiais, ypač silpnesniaisiais, pagalbos reikalingais. Ši 
parama reiškiasi kaip beveik bežodis patarnavimas: gra-
žiai paklojama lova, pasiūlomas gardesnis kąsnelis arba 
tiesiog pabūnama kartu. Akivaizdu, kad su vyresnėmis 
moterimis Juozapa nesivaržo ir priima jų globą, paramą. 
Ji taip pat moka rūpintis, globoti silpnesnius, mažesnius. 
Graudžiai graži scena, kaip mokytojaudama Juozapa imasi 
atprausti savo mokinukes, iššukuoti jų utėlėtas galvas. 

Man šiame romane gražiausios buvo tos vietos, kur 
aprašytas vyresnės kartos moterų gebėjimas išgyven-
ti, pasireiškiantis kaip meilė, rūpinimasis savais namais, 
šalia esančiais globos, pagalbos reikalingais žmonėmis. 
Babūnėlės sukurta namų tvarka yra atsvara visam poka-
rio chaosui ir siaubui – čia mažoji Juzikė patiria saugumo 
jausmą, nepriklausomą nuo istorinių aplinkybių. Šių mo-
terų ramybė kyla iš savo vietos žinojimo, glaudaus sąryšio 
su supančiu namų ir gamtos pasauliu, nedominavimo ki-
tų atžvilgiu. Toks pats sutvarkytų, prižiūrėtų namų grožis 
sklinda ir iš Aukštaitijos kaime gyvenančios Veronikos 
gyvenimo. Susidaro įspūdis, kad būtent čia slypi moterų 
galimybė išgyventi visus istorinius kataklizmus.

Romano autorės pasirinkimas pokario klaikumo ir ne-
išvengiamo įvairiopo skausmo kontekste (aprašoma iš-
tremtų šeimų likimai, prarasti, svetimų užgrobti namai, 
išniekinti miesto aikštelėje numestų partizanų, tarp jų ir 
tėvo, kūnai, išprievartauta motina, išdraskytos šeimos, ki-
tų auginami vaikai, suluošinti kūnai) visą emocinį krūvį 
sutelkti į idealizuotą meilės istoriją, parodant ją kaip iš es-
mės suformuojančią moterį, atitinka šiuolaikinių moterų 
romanų tendencijas. Atrodo, kad tik nepaprastai sureikš-
mintas meilės jausmas leidžia nors kiek pastumti į foną 
visą pokario siaubą ir sovietinio gyvenimo siurrealizmą, 
pastarojo romane atskleista visai minimaliai. Ir kaip kiti 
populiarieji moterų bildungsromanai šis išlieka Viktorijos 
laikų kultūros veikiamas, jo pagrindinė veikėja mėgina 
peržengti tuos pačius XIX a. moterų slenksčius.

– RaMuNė BLEIZGIENė –
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Sengirės parabolės. Pavasaris
Spindi it nubronzuoti lazdynų žirginiai. Skleidžia 

šviesą, susiliejančią su saulės spinduliais, su tirpstančio 
sniego blausiu baltumu.

Kone besvoriai žydinčio lazdyno žirginiai nuauksina 
atskriejusį, šakas sujudinusį vėją, įduoda jam nešti to-
lyn geltoną debesėlį. Tegu užplukdo ant žvilgsnio, ant 
balso.

Džiugiai nuteikia ir žydinčių lazdynų šešėliai ant pa-
vandenijusio sniego. Tokie lengvi, perregimi. Šitie še-
šėliai netamsina ilgėjančių dienų šviesos.

●

Lyja. Ant sniego, ant ledo. Tik pavasariškas lietus taip 
sodriai, iškalbingai lyja.

Įsiklausau į šito lietaus greitakalbę, bene išgirsiu žinią 
apie pavasarį. Erdvę užpildo lietaus kuždesys. Pirmykš-
tis, slėpiningas, regis, tampantis prokalbe.

Ryškėja medžių lajų spalvos, gelsvėja gluosnių ir 
blindžių viršūnės, gaubiasi violetine ūkana juodalks-
niai, supasi pietys vėjas parausvėjusiose, žalvario ats-
palvį įgavusiose beržų ir drebulių šakose.

Prausiasi sengirė žiemos miegą sklaidančiais lietaus 
lašais. Kiekvienas medis ištiesia šakas šitam pavasari-
niam lietui, nuo kurio tęžta pusnynai. Čia jau gimsta 
pavasario upokšniai, kurie bėgdami išmoks dainuoti.

●

Sengirės laukymėse, kloniuose, įlomėse telkšo balos, 
sklidinos sniego tirpsmo vandens, tokio skaidraus ir gi-
laus, kad skęsta dangus. Kvepia drėgna žeme, atšuntan-
čia medžių žieve.

Iš visų pusių klega mažutėliai upeliukai. Bevardžiai, 
bet visi jie vadinami vienu – Pavasario – vardu. Jų bal-
sais prašneko bundanti žemė. Skanduoja tą klegesį, tą 
bėgsmą miškai ir laukai. Nežinau džiugesnės melodijos 
už pavasarinį upeliukų skambesį.

Klausausi, kaip alma sutirpęs sniegas, žiūriu, kaip 
spindinčia srovele suvilgo peržiem speigų sugeltas ievų 
ir alksnių kojas ir bėga, bėga... Į pradžią, į atgimimą, į 
žydėjimą.

Alva, čiurlena upokšniai. Skamba, taip skamba, kad 
jų beklausydamas pasijunti, lyg ir pats būtum sustyguo-
tas tai pavasarinei muzikai.

●

Dar prieš aušrotekį liovėsi lyti. Nutolo, nušnarėjo 
nakties lietus. Brėkštant ėmė keltis nuo žemės migla, 
vis melsvėjo ir vienu tarpu pasidarė žydra. Gal tai ne 
migla, o pavasarinio lietaus iš žemės ištrauktas paša-
las. Dabar neranda vietos, srūva pro medžių kamienus, 
padvelkia šalčiu.

Laikina, mįslinga šita žydra migla. Jos sūkuriavime, 
rodos, iš naujo bus sukurtos spalvos, pavidalai, mus su-
pantis pasaulis išryškės kitaip.

Patekėjus saulei migla ėmė sklaidytis, blykšti, ištirpo 
žydruma. Gal pasiliko ką tik prasiskleidusiame žibuo-
klės žiede.

●

Dar anksti pavasarį, kai susilygina diena su naktimi, 
imu laukti šilo vieversio – ligutės. Įsiklausau kas rytą į 
sengirės pušų siaudesį. Sunerimstu neišgirdęs ligutės, 
nejaugi šį pavasarį nebeatringuos jos paprasta, bet mie-
la, džiugi, sakyčiau, panaši į pavasario upeliuko virve-
nimą giesmelė. Jeigu nematyčiau ir nepažinočiau šito 
mažo ir pilko paukštelio, tai pagalvočiau, kad ir kažkur 
aukštai padangėje upeliukas čiurlena.

Labai apsidžiaugiau šįryt išgirdęs švelniai suskambu-
sią ligutės giesmelę. Spurda, plaukia paleista į erdvę. 
Suspurda ir manyje.

●

Nugrumeno pirmasis griaustinis, nušniokštė drungnas 
lietus. Vėl linksmai įspindo saulė. Ūmai sužaliavusiose 
sengirės laukymėse pilte pilasi žolė.

Nusivaikščiojęs po baltgirį, prisėdau ant kelmo. Iš-
tiesiau pavargusias kojas, užmerkiau akis ir įsiklausiau, 
kaip žemė kelia žolę. Tylus, vos girdimas lyg alsavimo 
garsas sklinda po visą laukymę. Pro dūlėjančius per-
nykščius lapus, pro drėgną, atitokusią nuo pašalo šilai-
nę kalasi žolė, išgirdusi tą amžiną užplūdusios šviesos 
šauksmą.

Kiekviename dar gležnučiame žolės daigelyje – skai-
dri, saulėta vis augančio būties džiaugsmo byla. Tas 
džiaugsmas kartu su svaigiu aplytos žemės, šviežios ža-
lumos kvapu persismelkia ir į mano alsavimą.

Ne tik ausimis klausausi gyvo želiančios žolės balso.

●

Daug, kiek daug šviesos pavasario beržynuose. Ste-
riliu baltumu svida beržų kamienai. Tasai jų baltumas 
įgimtas, gyvas, šiltas. Beržų šviesa tokia iškilminga 
kaip vargonų garsai.

Pavasaris – beržų prisikėlimas. Pridėk delną prie ber-
žo kamieno ir pajausk, kaip tvinksi žemės syvai, kaip 
veržiasi ir plūsta sula į medžio šakas, į padangėn išbė-
gusią viršūnę, į kiekvieną su saulės spinduliu susitin-
kantį pumpurą.

Sula kvepia beržais, pavasario vėju. Jos skonis gaivus, 
kaip ir tyriausio šaltinio vandens, o tas vos numanomas 
saldumas – tai lyg prisiminimas primirštų pavasarių. 
Gaivina sula žmogų, paukštį, net ką tik atbudusią iš žie-
mos miego muselę, skruzdėlę. Beržai tarsi donorai.

Geriu sulą ir aš. Broliaujuosi su pačiu seniausiu visa-
me beržyne, daugsyk vėtrų genėtu beržu.

●

Šiandien su anksta suskambo dangus. Drauge su 
aukštyn kylančia saule virvena vieversio giesmė. Sklin-
da, alma į kiekvieną atbundančią gyvastį ir sveikina, 
sulaukus pavasario. 

Ieškau akimis beribėje žydrynėje ir mane sveiki-
nančio su pavasariu šio mielo giesmininko. Paga-
liau pamatau jį aukštai aukštai – pavirtusį virpančiu, 
skambančiu taškeliu.

Nežinau, kaip ornitologai aiškina, kodėl vieversys 
skraidina savo treles į aukštybes, kodėl jo giesmei reikia 
dausų. Man atrodo, kad šito mažo paukštelio mažoras 
gali skambėti tik nematomos Kūrėjo rankos pakylėtas 
aukšton padangėn ir sujungtas su saulės spinduliu, su 
pavasario šviesa.

Šiandien išgirdau sugrįžusį vieversį. Dangus jau ne-
bus bežadis. Šito svarbaus įvykio gal nepraneš radijas, 
televizija, spauda.

●

Žydi žibuoklės. Mėlynesni už dangų, už jūrą jų žiedai 
atsispindi kiekvieno į šias gėles žvelgiančiojo akyse. 
Mėlyna būna net užsimerkus. Mėlyna visą dieną...

Užlieja žibuoklių mėlynė sengirės atšlaimus, tviska, 
tyvuliuoja iš tolo. Taip užsižiūriu į šiuos pirmuosius 
pavasario žiedus, kad, regis, išeinu iš savęs į žibuoklių 
žydėjimą, į tą mėlyną giedrumą. Grįžtu pašviesėjęs nuo 
gėlės tyrumo, jos atvirumo...

Ir dar man regisi, kad ir tau nešu šiandien žibuoklę. 
Nešu iš ano pavasario, kurį skiria nuo šito, dar mums 
duoto, jau nemažai vasarų, rudenų, žiemų. Žibuoklę – 
gerumą ir padėką, kad esam kartu. Nešu dabar, jau nu-
balus smilkiniams.

●

Kukuoja gegutė. Kažkodėl pasidaro skaidriai liūdna 
išgirdus tą skardų „kukū“. Gal todėl, kad gegutės balso 
aidojime išgirsti slėpiningą lemties balsą, suvoki, kad 
tuoj prabėgs dar vienas pavasaris, kad pats esi laikinas. 
Tau skirtame laike yra pradžia, yra ir pabaiga. Tai su-
vokė ir mūsų protėviai, lemtingame gegutės kukavime 
skaičiuodavo dar likusius gyventi metus.

Liūdniau nei pernai, užpernai šįryt kukuoja gegutė. 
Nors tuoj vėlgi guodžiančiai ir viltingai žydės sodai. 
Sengirė atliepia gegutei mįslingu šlamesiu. Tankmė už-
sklendžia tą elegišką „kukū“.

Stoviu po senoliu klevu. Taip pat girdinčiu gegutės 
kukavimą. Pasiklausykim, neskaičiuodami, kiek liko 
metų.

Ten toli, po šaltu debesiu, sklando suopis. Mirties ar 
Amžinybės ženklas.

●

Leidžiantis saulei aprimsta daugiabalsė tapusi gi-
ria. Tik strazdui giesmininkui dabar pats čiulbėjimas. 
Skambiam jo rečitatyvui iš pradžių dar akompanavo ki-
kilis, bet galop ir tas nutilo. O rusvas kanapėtas strazdas 
tupi eglės viršūnėje, ir viskas aplinkui prisipildo links-
mo švilpavimo, pereinančio į guvų čiauškesį, paukš-
tišką juoką. Ulba, švilpiniuoja strazdas pačioje eglės 
viršūnėje, turbūt šis giesmininkas nori, kad jį ne tik visi 
girdėtų, bet ir matytų.

Leidžia jis savo balsą į vakaro prietemą, į besisklei-
džiančiais medžių pumpurais kvepiančią erdvę. Gieda, 
vibruoja liežuvėliu, lyg gertų saulėlydžio žaižaras. Sa-
vo vakarinę giesmę čiulba su tokiu įkvėpimu, su tokiu 
įkarščiu, kad nuo kiekvienos plunksnos, rodos, pabyra 
skambūs, aidojantys garsai. Ir kartu su juo ima giedo-

ti viršūnę iškėlusi eglė, į sutemas brendanti sengirė. 
Jau nežinau, ar klausausi, ar ir aš giedu kartu su raiba-
plunksniu strazdu.

●

Iš nugiedrėjusios nakties padangės atvilnija žvaigž-
džių šviesa. O su ja kartu ir skrendančių į Šiaurę žąsų 
balsai. Skardūs, skanduojantys ilgesį ar viltį, lyg tve-
riantys žodžius. Skrenda jos pačiu dangaus skliauto vi-
duriu, pro Liūto žvaigždyną, sparnais užkliudydamos jo 
pačią ryškiausią žvaigždę – Regulą.

Nutolo, nuklykavo žąsys ten, kur jas šaukė prigim-
tis. Lieku akistatoje su pavasario dangaus žvaigždėmis. 
Su virš galvos aukštai aukštai mirguojančiu Jaučia-
ganio žvaigždynu. Šio žvaigždyno oranžinės Arktūro 
žvaigždės šviesa įspindo į pumpurėtą drebulės viršūnę, 
palytėjo ir jau išdygusias ugniažoles, pripylė ugnies į 
jų būsimus žiedus. Pasvajojau, kad tie žiedeliai bus pa-
našūs į mažas žvaigždeles, kurios vieną tylią naktį atsi-
skirs nuo žiedkočių ir nuplauks į dangų. 

●

Jau kelinti metai nuo ankstyvo pavasario iki rudens 
kas vakarą virš mūsų vienkiemio praskrenda pilkasis 
garnys. Šis didelis paukštis išnyra iš pietinio dangaus 
pakraščio ir lėtai vasnodamas sparnais nutolsta kažkur 
anapus miško. Skrenda jis vis ta pačia, kaip užrėžta 
kryptimi, virš daržinės stogo, pro pačios aukščiausios 
pušies viršūnę. Pasirodo trumpam ir dingsta toks vieni-
šas, paslaptingas.

Pamačiau tą vienišių ir šiandien, leidžiantis saulei. 
Sugrįžo jis gimtinėn baigus tirpti paskutiniam sniegui. 
Tas pats ar jauniklis? Traukia savo kasdieniu maršrutu, 
matyt, protėvių nužymėtu padangių platybėse.

Saulėlydžio lydimas pilkasis garnys įskrido į raudonų 
gaisų užlietą erdvę ir pats iš pilko pasidarė raudonas, 
tarsi pakeitė plunksnų spalvą.

●

Po vasarodrungnių lietų, nugrumėjusio griausti-
nio iškart sulapojo drebulės, beržai, klevai, alksniai, 
liepos, kone visi lapuočiai. Žalias šviežias pasaulis 
užpildė mažus ir didelius akiračius. Ir boružės, ir aukš-
taskraidžio suopio...

Šįryt anksti pabudo vėjas. Mane pasitiko naujas, jau 
primirštas garsas – lapų šnarėjimas. Verčiantis įsiklau-
syti. Tyliai šnara ką tik išsiskleidę lapai. Lyg iš toli, gal 
net iš Anapus sklistų daugiabalsė giesmė. Tarpais šna-
resys visai prityla. Tada atrodo, kad tūkstantinė, nema-
toma minia šnabžda maldą be žodžių.

●

Kokie dabnūs žydintys sodai! Baltomis pašvaistėmis 
pasklidę tarp vienkiemių. Kokie balti ir tyri vaismedžių 
žiedai! Lyg būtų nuplauti ašaromis, perėję per kančią. 
Jau žydi, skaistauja obelys, kriaušės, vyšnios...

Šiandien, regis, ne aš, o pats sodas priartėjo prie 
manęs. Tos senos obelys lyg seniai seniai nutolusios 
gerosios prosenelės, rodos, ims ir praturtins mane savo 
baltumu ir išmintimi.

Švelnus žiedo prisilytėjimas guodžia, ramina, žadina 
viltį...

●

Vos tik ima brėkšti, pasigirsta vyturio giesmelė. Ji 
kyla iš želmenų, iš dirvonų, auga iki pat dangaus, kuris 
įdienojus taps sklidinas vyturių ir kitų giesmininkų 
balsų.

Ir sengirė dabar byli. Paukščių balsais gieda kone 
kiekvienas medis, krūmas. Štai iš sulapojusių žilvičių 
purpteli aukštyn devynbalsė, jos švelnus ir skardus 
balsas susišaukia su vingraus upokšnio čiurlenimu. 
Baigdama savo virtuozišką melodiją, devynbalsė, tarsi 
pritrūkusi kvapo, puola į krūmokšnių žalumą. Be savo 
nuostabios giesmės ši paukštelė pilka, nekrintanti į akį. 
Jinai tuoj vėlei, lyg pamėtėta pakyla iš krūmų, vėl kliau-
ga, ulba, čiurlena.

Visą rytą savo sidabriniu lumzdeliu groja devynbalsė. 
Regis, pagal tą giedrią, džiugią melodiją šoka, plaz-
da virš aukso rakteliais tilindžiuojančių raktažolių 
plaštakės, sukasi ratu iš girios išbėgusios baltaveidės 
plukės...

– VYGaNDaS RačKaITIS –
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kaimynų lankymas
Su tėvais vaikystėje nedaug keliavome: savaitė Juod-

krantėje, Palangoje arba Šventojoje ir savaitė – neskai-
tant kelių papildomų savaitgalių per metus – kaime, 
kuriame aš sunkiai rasdavau sau vietos, nes nemėgau 
kaip sesuo gaudyti ir tyrinėti žiogų, šerti purve braidžio-
jančių naminių gyvulių ir sekioti paskui įvairius ūkio 
darbus dirbantį senelį. Aš savo ruožtu paprastai mąsliai 
lipdavau į žemą kalną, stūksantį šalia mūsų namo, arba 
susikaupusi rinkdavau uogas, su sąlyga, kad pataikyda-
vome atvykti jų sezonu. Ši veikla irgi buvo lydima šio-
kios tokios įtampos, nes po serbento lapu galėjo slėptis 
vabzdys keistais blizgančiais sparneliais ar atzvimbti 
niekuo dėta nektarą renkanti bitė, kurią būčiau galėjusi 
apklykti taip, kad jai, man ir kaimynei, gyvenančiai už 
kalno, plyštų ausų būgneliai.

Mano bendraamžiai, kurių tėvai turėjo automobilius, 
grįžę iš vasaros atostogų pasakodavo apie keliones po 
Europą ir aš visada smalsiai klausydavau, savo istori-
jas pasilaikydama sau. Iš tų klausytų pasakojimų tačiau 
belikęs vienas vienintelis įspūdis: norėdami nuvykti į 
bent mažumėlę egzotiškesnius kraštus ir kirsdami Len-
kiją automobilių keleiviai ir jų vairuotojai susiduria su 
labai prastais keliais. Ilgą laiką tokį Lenkijos vaizdą ir 
buvau susidariusi: šalis kaip šalis, tik labai prasti keliai. 
Paskui jį papildė žinios apie gerą lenkų kino mokyklą 
ir nutuokimas apie šalies nusiaubtį Antrojo pasaulinio 
karo metais.

Palyginti neseniai į sąmonės paviršių išplaukė suvo-
kimas, kad juk mano tėvai keletą mėnesių gyveno Kro-
kuvoje, o iš mamos pasakojimų supratau, kad tai labai 
gražus europietiškas miestas. Šį suvokimą aktualizavo 
turbūt vienas vasaros vakaras, kurio porą ilgų valandų 
su drauge praleidome stovėdamos eilėje į vieną iš rengi-
nių, prie kurių įėjimo susirenka nenutrūkstama ir žvilgs-
niu sunkiai aprėpiama grandinė jaunuomenės, kurios 
vidutinį amžių kartais sunku nustatyti, bet visad jautiesi 
pranokstantis jos vidurkį vienais ar kitais aspektais. Sto-
vėjome maloniai po žvaigždėtu dangumi kažkur Kauno 
gatvėje prie nebenaudojamo fabriko, kartkartėmis pa-
verčiamo pasišokimo ar kitokios veiklos vieta. Eilė lėtai 
slinko į priekį, pažįstami mesendžeryje bandė išsiaiš-
kinti, kurioje mes vietoje stovime, ir prisiirti prie mūsų. 
Vasaros dienos karštis jau buvo atslūgęs, bet šiluma vis 
dar glostė nuogus pečius ir, tiesą sakant, apimta tokios 
laukimo būsenos galėjau stovėti visą naktį. Už mūsų 
mindžiukuojantis vyrukas, viršijantis eilėje stovinčios 
jaunuomenės amžiaus vidurkį, ūmai įsitraukė į mudvie-
jų su drauge pokalbį ir netrukus supratome, – tą padaryti 
nebuvo sunku, nes kalbėti pradėjome angliškai, – kad 
jis australas, vasarą keliaujantis po Europą. Šnekėjome 
apie pandemiją ir sunkumus, kuriuos patiria keliautojas 
tokiu metu, ypač toks kaip jis – slapta įsliūkinęs į auto-
busą ar tik ne Čekijoje, nes kažko trūko jo kelioniniuose 
popieriuose. Iš besirutuliojančio pokalbio darėsi vis aiš-
kiau, kad australas pasižymi labai stereotipiniu požiūriu 
į Rytų Europą, o aš pavargau šnekučiuotis angliškai, –  
negaliu nesigūždama klausytis blogai kirčiuojamų ar 
gramatiškai ne iki galo taisyklingų savo formuluojamų sa-
kinių, – tai visos nakties stovėti jau nebenorėjau ir ėmiau 
nekantriai dairytis pažįstamų, kurie turėjo netrukus pa-
sirodyti ir kuriems norėjau perleisti mūsų pašnekovą. 
Man besidairant australas užsiminė apie Krokuvą ir jos 
grožį ir aš pamaniau, kad galbūt tai ženklas, jog Lenkiją 
vienaip ar kitaip reikia pamatyti.

Tikriausiai panašias patirtis per metus sukaupė ir ma-
no draugas, tad vieną vasario vakarą mes per keliolika 
minučių sumąstėme nuvykti jei ne į Krokuvą dėl riboto 
savaitgalio valandų skaičiaus, tai į Varšuvą: nusipirko-
me autobuso bilietus, užsisakėme butą senamiestyje, 
kad galėtume visas norimas vietas mieste pasiekti pės-
čiomis, ir pradėjome ruoštis kelionei.

Paskutinį kartą autobusu ilgesnį atstumą važiavau lan-
kydama teatro būrelį, kai vykome gastrolių į Estiją. Bu-
vau baigusi ketvirtą klasę ir niekada nemačiusi užsienio. 
Važiavome ilgai, išsilyginę ir tvarkingai susikabinę savo 
kostiumus, visą rekvizitą susidėję į bagažo skyrių ir au-
tobuse džiugiai repetavome savo eilutes. Kai atvažiavo-
me prie mokyklos, kurioje turėjome vaidinti, ir kai aš 
jau nekantriai vilkausi savo mėgstamą šviesią vasarinę 
striukę, kad galėčiau pagaliau pastatyti koją ant Estijos 
žemės, mums buvo pasakyta, kad niekam mūsų spekta-
klis neįdomus ir kad galime važiuoti sau. Aš neapsako-
mai nudžiugau, nes jutau scenos baimę net ir tada, kai 
jokių žodžių spektaklyje neturėjau: vadinasi, Estijoje 
neveiksime nieko kito, kaip tik vaikščiosime po ekskur-
sijas. Daug ką prisimenu iš tos kelionės, nes visą laiką 
jaučiau didelę baimę – pirmą kartą išgyvenau tikrą vie-

natvės jausmą, pirmą kartą buvau likusi viena viešbučio 
kambaryje, kai mano kambariokė gotė su kitais vyres-
niais moksleiviais slapta išsmuko naktį prie jūros, galų 
gale labai bijojau būti pamiršta Taline su savo mažyte 
kuprinaite ir dar nelabai geru anglų kalbos mokėjimu. 
Jau turėjau telefoną ir trumpai pasiklydusi vaizdavausi, 
kaip sėdėdama ant suoliuko gražiame neseniai nulyta-
me Talino senamiestyje renku atmintinai išmoktą namų 
telefono numerį ir susigraudinusi skaičiuoju paskutines 
kronas, kurių didžiąją dalį išleidau Lietuvoje nematy-
tiems saldumynams įsigyti.

Kelionė į Varšuvą turėjo būti antra mano ilgesnė kelio-
nė autobusu į užsienį. Mūsų autobusas pagal tvarkaraštį 
iš stoties planavo pajudėti apie dešimtą valandą vakaro, 
o Varšuvoje turėjome būti šeštą valandą ryte. Autobusų 
stotyse rytais ir vėlyvais vakarais visada itin šalta, ne iš-
imtis buvo ir mūsų kelionės vakaras. Autobusas vėlavo. 
Aplink girdėjome žmones šnekantis rusų, lenkų, lietu-
vių kalbomis – kuo ilgiau autobusas vėlavo, tuo neuž-
tikrinčiau kalbėjo žmonės, ėmė teirautis vieni kitų, kiek 
valandų, ir aiškintis, ar visi laukiame to paties autobuso. 
Nors karas Ukrainoje dar nebuvo prasidėjęs, probėgš-
mais pamaniau, kad vykstant neramumams turbūt lygiai 
taip pat stovėtume šaltyje, mąstytume, ar išeidami užra-
kinome duris, trečią kartą plotume sau per palto kišenę, 
norėdami įsitikinti, kad pasas vis dar vietoje, ir lauktu-
me vėluojančio autobuso su kuprinėmis, kuriose tilpo 
drabužių, higienos priemonių ir kitų smulkmenų kelių 
dienų išvykai.

Po gero pusvalandžio, praleisto trypinėjant lietuviškos 
žiemos šaltyje, sulipome į autobusą. Prieš jam pajudant 
buvau paprašyta palydovės persėsti į kitą vietą, tada vie-
tomis su man iš šono sėdinčia keleive, kilusia iš Var-
šuvos, pasikeitė mano draugas lietuvis, tada angliškai 
kalbančios poros prašymu į mūsų senąją vietą persėdo 
Vilniaus lenkas, jis stebėtinai lengvai užmezgė kalbą su 
varšuviete ir keletą ilgų valandų buvo galima girdėti pu-
siau rusišką, pusiau lenkišką diskusiją apie Mickevičių, 
pamąstymus, kuriai tautai visgi šis poetas priklauso, po-
kalbį apie Chopino širdį, lenkų kalbą ir Antrąjį pasaulinį 
karą. Nuo kelionės į Estiją laikų buvau pamiršusi, ką 
reiškia nakties miegas autobuse, ir nepagalvojusi, ko-
kiais skirtingais ritmais gali gyventi autobuso keleiviai. 
Vienas vidurnaktį sumąsto išsitraukti sultingą obuolį, ki-
tas autobusui sustojus Kaune išbėga nusipirkti trapučių 
ir paskui juos porą valandų lėtai vienodais intervalais 
čiaumoja; kai šis keleivis pavalgo, keleivis iš šono ser-
vetėle nusišluosto nektariną, išsitraukia vištienos blauz-
delę ir antrą valandą surengia kuklią naktinę puotą – kiek 
garsų, kiek kvapų, kiek bruzdesio ir kiek mažai miego! 
Priekaištingai dirstelėjau į puotautoją, užsikimšau ausis, 
susilanksčiau į patogesnę padėtį ir prabūdravau iki šalto 
vasario ryto Lenkijos sostinėje.

Buvo ankstyva ir mes neturėjome, kur eiti. Į užsisaky-
tą butą galėjome patekti tik nuo antros valandos, tad už-
sukome į „Starbucksą“, įsikūrusį pačioje stotyje, ir jame 
pabėgę nuo žvarbaus ryto ketinome išgerti po puodelį 
kavos. Panašiu metu į kavinę įsiveržė ir du vaikinai: su 
savo atsineštais kebabais jie taikiai įsikūrė prie staliuko 
netoliese žvelgdami į pasaulį pavandenijusiomis romio-
mis raudonomis akimis. Baristai toliau jaukiai šneku-
čiavosi, mes toliau jaukiai sėdėjome, vaikinai ramiai 
kramsnojo kebabus. „Stoties rajonas visur yra stoties 
rajonas“, – konstatavau aš siurbčiodama kavą.

Palikome stotį septintą valandą ryto, praėję pro ge-
rokai nustebinusius viešuosius tualetus, kuriuose buvo 
galima nusipirkti dantų šepetėlių, akių šešėlių, lūpdažių 
ir kitokių reikmenų, kokių būdavo galima rasti Vilniaus 
kioskuose prieš apytiksliai penkiolika metų. Žmonių dar 
nebuvo daug: vos keletas vaikštinėtojų, daugiausia žmo-
nės su augintiniais. Ankstyvą rytą tuščia gatvė, vedanti 
į senamiestį, atrodė apšnerkšta ir apleista. Pastatai ko-
kiu ketvirtadaliu masyvesni už Vilniuje stovinčius ir tas 
netikėtas, staigus mastelio pasikeitimas tikrovei suteikė 
kažkokio siurrealumo, įnešė į ją tam tikrą sapniškumo 
elementą. Eidami tuščia gatve sutikome jauną vyrą. Jis 
buvo lengvai apsivilkęs, o jo dredai pakilus stipresniam 
vėjui galbūt būtų pradėję plaikstytis. Pamatęs mus jis 
sustojo. Dešinėje rankoje laikė didžeridu. Kai šiek tiek 
priartėjome, jis atsitūpė ir įtraukęs į plaučius nemažai 
oro galingai mūsų pusėn uždūdavo: vienišas aborigenas, 
pasiklydęs Varšuvos rytmetyje, svetingai ir šiltai sutiko 
kaimyninės genties narius.

Vis dar turėjome nemažai laiko iki galimybės pasidė-
ti daiktus, nusiprausti ir bent valandėlę nusnausti, tad 
nusprendėme apeiti Varšuvos senamiestį, nes aplinkui 
išsibarstę parkai su nuogais medžiais ir išblyškusiomis 

vejomis žiemos pabaigoje neatrodė labai patraukliai. 
Užsukome į turgaus aikštę, kurioje vis dar veikė kalė-
dinė mugė ir kalėdinė čiuožykla – keistas reginys vasa-
rio viduryje, galbūt skirtas daugiausia turistiniam naujų 
įspūdžių potroškiui patenkinti. Kvepėjo karštu vynu ir 
žagarėliais, kurie, pasirodo, angliškai vadinami poetišku 
angel wings, tai yra angelų sparnų, vardu. Bevaikštant 
buvo sunku patikėti, kad karo metais sugriautas sena-
miestis, gražūs siauri spalvoti namai, kuriuose dabar 
įsikūrusios kavinės, barai ir suvenyrų parduotuvės, vėl 
stovi lyg niekur nieko. Prieš važiuodama į Lenkiją iš-
siaiškinau, kad Varšuvos karalių pilyje veikia Caravag-
gio paroda, tad be didelės konkurencijos tarp kitokių 
įmanomų veiklos pasirinkimų buvo nuspręsta likusias 
valandas praleisti klaidžiojant po pilies erdves ir kon-
templiuoti praeitį į ausis sklindant monotoniškam au-
diogido balsui. Nesu didelė muziejų mėgėja, dar mažiau 
suprantu vaikščiojimą po juos su planšete ir ausinėmis – 
turi pritaikyti vaikščiojimo greitį prie į ausis dudenančio 
balso, atkreipti dėmesį į tuos dalykus ir ta tvarka, kurią 
tas balsas nurodo, bet vis dėlto balsą ausinėse galima ir 
išjungti, tyloje stebeilytis į lubų freskas ar senus servi-
zus po stiklu.

Mūsiškiai Valdovų rūmai man yra palikę blankesnį 
įspūdį nei Varšuvos pilis – juose lankiausi prieš dešim-
tį metų ir prisimenu, kaip gidė primygtinai mums siūlė 
atkreipti dėmesį į koklių krosnis, kurios tuo metu buvo 
turbūt vieninteliai eksponatai didelėje visuomenei priei-
namų salių dalyje. Varšuvoje, be koklių krosnių, buvo 
galima pamatyti mebliuotų pilies salių ir galų gale paieš-
koti meno kūrinių. Caravaggio paveikslų tebuvo gal tik 
pora, jie buvo įsimaišę į mažiau žymių, paprastesnių 
dailininkų darbų kontekstą ir toje gausybėje arba ištirpo, 
arba tiesiog neatitiko lūkesčių ir nebuvo artimi asmeni-
niam skoniui.

Kitas išskirtinesnis kelionės tikslas buvo Koperniko 
mokslo centras, kuriame tarp lankytojų jautėmės kaip ir 
tose eilėse prie renginių Vilniuje – truputį, gal net gero-
kai peraugę standartinį lankytoją. Vaikščiojome steng-
damiesi neatsitrenkti į lakstantį vaiką ar į kitą šiek tiek 
sutrikusią suaugusių žmonių kompaniją. Centras didelis: 
viską galima paliesti, išbandyti, atlikti vieną kitą bandy-
mą ar išspręsti kokį galvosūkį. Bandant įvairius fizikos 
dėsnius demonstruojančius įrenginius vis dėlto reikia 
nepamiršti atsargumo: ant vieno aparato įsisukau taip, 
kad tik dėl tvirto įsikibimo į rankenas ir greitos aplinki-
nių reakcijos nenuslydau ir neatsitrenkiau į antro aukšto 
erdves juosiančius turėklus. Bet ir vėl turėjau progos su-
rikti iš išgąsčio taip, kaip surikdavau kaime susidūrusi 
su bite.

Be abejonės, kainos Lenkijoje buvo dar vienas daly-
kas, keliantis malonų jaudulį krūtinėje. Šiek tiek pigiau 
apsipirkdavome ar pavalgydavome. Geriausiai vis dėlto 
užkandome sekmadienio rytą: saulės nutviekstoje ato-
kioje aikštėje, kuria retkarčiais pravažiuodavo dvirati-
ninkas ar prakulniuodavo jauna šeima. Gūgle galima 
rasti išraiškingą atsiliepimą apie tą sumuštininę: patys 
skaniausi sumuštiniai, bet klientams ir darbuotojams gy-
venimą nuodija isteriškas ir ekspansyvus kavinės savi-
ninkas. Mes jį radome atsipūtusį ir pagiriotą, sėdintį su 
akiniais nuo saulės, rūkantį ir geriantį kavą. Buvo ramus, 
bohemiškas ir žavingai manieringas, tarytum skaitytojų 
mylimas antraplanis modernistinio romano veikėjas ir 
mums vis dėlto patiko.

Į stotį su paspirtukais nusigavome gerokai per anksti 
norėdami būti tikri, jog į gimtinę grįšime. Buvo šalta, 
greitai sutemo, mes keletui valandų įsikūrėme kavinu-
kėje prie stoties. Paskui ketindami paįvairinti laukimo 
monotoniją beveik sustirę į ledą užsukome į boulingo 
klubą, bet neradome laisvų takelių, grįžome į tą pačią 
kavinę – dar sykį pakartojome užsakymą, tada pakilo-
me, grįžome į stotį, įsėdome į autobusą, naktį nemiego-
jome ir paryčiais sugrįžome.

Daug kuo Varšuva primena Vilnių: panašus naktinis 
gyvenimas, žmonės, apsitūloję tokiomis pačiomis žie-
minėmis striukėmis, tas pats skurdo ir išblizgintų paro-
domųjų gatvių kontrastas. Tik viskas šiek tiek didesniu 
masteliu – tačiau tas mažas Vilnius toks jaukus ir savas, 
kad nesvarbu, jog pas mus šiek tiek lėčiau tirpsta snie-
gas ir sužaliuoja medžiai.

– GINTaRė BERESNEVIčIūTė –
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JEZuPS LaGaNOVSKIS

Taip kalbėjo ikas vuonagalas
Jezupas Laganovskis (1920–1987) – latvių rašytojas 

(dešimties prozos knygų autorius) ir vertėjas (keliasdešim-
ties knygų vertimai iš lenkų ir rusų kalbų). Šie ironiški fra-
gmentai parinkti iš knygos „Taip kalbėjo Ikas Vuonagalas“ 
(Tā runāja Iks Vonagals, 1984).

(Laganovskio „Rašytojo pastebėjimų“ žr. „Š. a.“, 2013.
XII.6, vertė a. V.)

●

Tėvas apie sūnų:
– Išplėšiau knygą iš jo rankų, velniop! Mokosi, moko-

si... pasidarė protingesnis už mane!

●

Didelis šuo nustebo išvydęs mažą šunytį: ar tai iš tiesų 
šuo?

●

Paskaitykite bet kurį kalbos vadovėlį ir sužinosite, kad 
vienas pagrindinių kalbos organų yra liežuvis.

●

Jis buvo riboto proto, tad be aukštojo išsilavinimo nieko 
nebūtų pasiekęs gyvenime.

●

– Ė, kas tie sinoptikai! – išdidžiai tarė jis. – Tarsi aš be jų 
nežinočiau, kad po blogų orų ateina geri ir atvirkščiai: po 
gerų – blogi. Ir visa išmintis!

kuo vadovautis?
– Kur dingo tie laikai, kai vertinant literatūrą vyravo su-

tarimas! – pakėlęs galvą nuo laikraščio reikšmingai tarė 
Ikas Vuonagalas. – Perskaitydavai vieną kitą recenziją, ir 
būdavo aišku, ko vertas kūrinys – geras ar blogas, teisin-
gas ar neteisingas. O dabar? Visiškas sutrikimas! Štai de-
šimt kritikų atsako į klausimą „Kurią pernai išleistą knygą 
laikote reikšmingiausia?“ – jokio sutarimo: kiekvienas 
traukia vežimą į savo pusę, kaip toj Krylovo pasakėčioj 
„Gulbė, lydeka ir vėžys“.

keli banalūs posakiai
Ne kartą esame girdėję taip kalbant žmones:
– Iš algos mašinos nenusipirksi.
– Kur nereikia milicininko šalia, jis yra, o kur reikia – 

nėra.
– Dabar jau ir moterys geria ir rūko kaip vyrai.

– Dabar seneliai vaikus išlaiko iki pensijos.
– Jaunystėje susitikę kalbėdavome apie merginas, dabar 

(senatvėje) – apie ligas.
– Per laiką sudūžta geriausi indai.
– Mirsime visi.

●

– Draugai, šiandien mums didelė šventė, – tarė prane-
šėjas. – Praėjo dešimt metų nuo mūsų brangaus jubiliato 
mirties.

Jeigu niežti...

Jeigu niežti kairė akis – juoksiesi linksmoje kompanijo-
je, jeigu dešinė – bus sunkus pokalbis su žmona (dėl kom-
panijos);

jeigu niežti kairė ausis – lauki džiugios naujienos, jeigu 
dešinė – gausi per ausį;

jeigu niežti kairys delnas – išloši loterijoje, gausi padorų 
kyšį arba netikėtai bus grąžinta sena pamiršta skola, jeigu 
dešinys – pasiruošk netikėtiems praradimams;

jeigu niežti kairys šonas – gyvensi laisvai, be rūpesčių, 
jeigu dešinys – gresia įvairiausios visuomeninės pareigos;

jeigu niežti kairė šlaunis – sulauksi padėkos arba pa-
aukštinimo, jeigu kairė – viskas bus priešingai;

jeigu niežti kairė pėda – šokinėsi ant kito nelaimės, jeigu 
dešinė – kiti šokinės ant tavosios.

kaip galima patikrinti savo 
charakterio tvirtumą

Paberk ant stalo saują riešutų, kelis suvalgyk ir priža-
dėk daugiau nevalgyti. Tada žiūrėk į laikrodį – kiek ilgai 
ištversi. Jeigu penkias minutes – tada tavo charakteris yra 
labai tvirtas.

●

Teisėjas žmones skirsto į tris kategorijas: tie, kurie sėdė-
jo kalėjime, tie, kurie dabar sėdi, ir tie, kurie sėdės.

keli iko vuonagalo 
vartojami palyginimai

Kvailas – kaip tėvai, vaikų supratimu.
Trumpalaikis – kaip bendras šiuolaikinės susituokusios 

poros gyvenimas.
Pagražintas – kaip gyvenimas literatūroje.

Kažkas, ko negali sulaukti – pavyzdžiui, tramvajaus 
(troleibuso, autobuso, taksi), kai skubi.

Abejingumas – kaip valdininkas prieš lankytoją.
Nekokybiškas – kaip laikrodžio (akinių, batų, skutimosi 

priemonių, žiūronų, vandens čiaupų ir t. t.) taisymas.
Nemandagus – kaip kirpėjas su klientu, kai šis atsisako 

odekolono.
Neatitikimas – kaip šiuolaikiniai vaikai su tėvais.
Nepageidaujamas – kaip trečias vaikas latvių šeimoje.
Iškraipytas – kaip nepatikimas faktas.
Pinklus – kaip finansų sandoris.

Apie knygų skaitymą
Apie knygų skaitymą Ikas Vuonagalas padarė dvi, man-

ding, dėmesio vertas išvadas:
1) kaip atkreipė dėmesį Plinijus Jaunesnysis, nėra tokių 

blogų knygų, kad skaitytojas jose nerastų šiek tiek gėrio;
2) esant tokiam dideliam pasirinkimui, galima daug 

skaityti, tačiau pačios geriausios (įdomiausios, vertingiau-
sios) knygos vis tiek liks neperskaitytos.

Ar poetas gali būti garsus
ir rašyti taip, kad jo kūrinius suprastų bent šiek tiek išsi-

lavinęs skaitytojas;
ir nerodyti savo pranašumo prieš savo truputį mažiau 

garsius plunksnos brolius;
ir paklusti visuomenės bendrabūvio normoms; 
ir visą gyvenimą nugyventi su viena žmona, nė karto ne-

būti neištikimas;
ir mirdamas nepalikti neatiduotų skolų.
– Abejoju, – tarė Ikas Vuonagalas. – Ypač sunkiai įgy-

vendinami paskutiniai trys punktai. Net mums, papras-
tiems mirtingiesiems. O dar poetui. Be to – garsiam.

●

Paties nosis kreiva, o juokiesi iš kito, kurio ausys atsi-
kišusios.

●

Vieni išgarsėja tuo, ką sukūrė, kiti tuo, ką sunaikino pir-
mųjų sukurta.

●

Nereikia sielotis dėl žmonos priekaištų, kad tu esi nie-
kas. Sokrato žmona irgi visą laiką priekaištavo vyrui:

– Atsirado filosofas!

Vertė Arvydas Valionis
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