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Etninį susiskirstymą gali pakeisti nauja socialinė poliarizacija

Pankavimas nebuvo islamiškos elgsenos pamokų plano dalis

„Kino pavasario“ įspūdžiai

HARRY SALMENNIEMI

Harry Salmenniemi (g. 1983) – vienas iš originaliausių 
šiuolaikinių suomių rašytojų, poezijos ir trumposios prozos 
knygų autorius. Eilėraščių rinkinys „Teksasas, žirklės“ (Texas, 
sakset, 2010), apdovanotas jauniesiems autoriams skiriama 
Kalevi Jäntti premija, laikomas viena iš kertinių suomių post-
modernizmo literatūros knygų. Kūryboje dominuoja parodi-
ja, neretai net kiek beviltiškas absurdas, žaidimai žodžiais ir 
jų skambesiu, struktūriniai eksperimentai.

Čia spausdinamas kūrinys Hakemuksia – iš rinkinio „Klient-
koralis ir kiti apsakymai“ (Asiakaskoralli ja muita novelleja, 
2021).

Philipp Bauknecht. Arena. 1912

Gerbiamas būsimas darbdavy,

naršydamas jūsų interneto puslapyje radau skelbimą dėl 
konkurso eiti savivaldybės mero pareigas. Nepaprastai ap-
sidžiaugiau šia galimybe ir norėčiau toliau siekti posto, bet 
nežinau kaip.

Šią akimirką tiesiog degu neviltim: žinau esąs absoliučiai 
pasiruošęs eiti šias pareigas, žinau esąs geriausias galimas 
kandidatas, bet nežinau, kaip tą aiškiai jums parodyti. Ne-
žinau, kaip vadovauti gimęs žmogus gali parodyti esąs ir 
žmogiškas, kaip autoritetas iš prigimties gali parodyti kartu 
esąs kuklus. 

Esu entuziastingas griebėjas jaučiui už ragų, niekad ne-
praleidžiu progos pasinaudoti proga. Žvelgiu į rytojų, bet 
veiksmų imuosi šiandien. Rezultatas man yra viskas.

Esu sukaupęs nemažai naudingų žinių ir įgūdžių žemdir-
bystės, nuomonės formavimo, kultūros karų ir aktyvizmo 
srityse. Esu sėkmingai ėjęs įvairias aukštas politines parei-
gas ir įvykdęs man iškeltus tikslus.

Savivaldybės mero pareigoms eiti ieškote ambicingo, 
ryžtingo žmogaus, pasižyminčio puikiais užsienio kalbų ir 
komunikacijos įgūdžiais. Tikiu, kad mano stiprybės ir patir-
tis nepaprastai pravers einant siūlomas pareigas. 

Dėkoju iš anksto! Tikiuosi, kad mūsų bendravimas išliks 
konfidencialus.

Nekantriai laukdamas žinių
Haris Salmeniemis

Gerbiamas gavėjau,

naršydamas jūsų interneto puslapyje radau skelbimą dėl 
konkurso eiti savivaldybės mero pareigas. Būtų įdomu dau-
giau sužinoti apie šį pasiūlymą.

Esu iš tų, kurie žvelgia į ateitį ir į veidrodį, o jame mato 
velniškai išvaizdų komandos žaidėją; riziką priimu kaip ga-
limybę, galimybę – kaip riziką. Įžvelgiu dalykus, kurių kiti 
nemato. Iš anksto nuspėju tendencijas.

Neblogai suprantu socialinę evoliuciją. Esu socialdar-
vinistas, tačiau savo įsitikinimus sumaniai slepiu po atsi-
pūtusio vaikino kauke. Žinau, kad vargšams lemta išmirti: 
tiesiog toks gamtos dėsnis. Tačiau mano tokia juokinga tar-
mė, kad viskas, ką pasakau, visiems atrodo labai miela, o aš 
atrodau atsipūtęs pilietis. 

Vaikystėje norėjau būti kosmonautas, šiandien noriu būti 
kepėjas. Pyrago nepadalinsi, jeigu kas nors pirma jo neiš-
keps. Noriu žūtbūt pritraukti į jūsų savivaldybę naujų įmo-
nių. Visad verta bandyti prisivilioti verslą, kad ir koks būtų 
masalas: atlaidesnis požiūris į žmogaus teises, itin lanksti 
darbo rinka ar sušvelnintos prekybos organais sąlygos. 

Planuoju iš pagrindų atnaujinti savivaldybės ekonomiką. 
Žinau, kad rezultatai negali tenkinti kiekvieno. Vis dėlto 
naujoves įvesim, kolektyvinių sutarčių skaičių padidinsim, 
žmogaus teises paminsim!

Aš pripratęs kariauti partizaninį karą miesto sąlygomis 
bei vadovauti įvairiems leidiniams ir organizacijoms, pa-
vyzdžiui, „Karelietis“ ir „Kooperatyvo poezija“. Dirbda-
mas organizacijose esu turėjęs šimtus pavaldinių, bet nė 
vieno kolegos, juolab draugo.

Labiausiai mėgstu dirbti savarankiškai, be įpareigojimo 
atsiskaityti. Prašom pasitikėti manimi: tai, kas naudinga 
man, bus naudinga ir savivaldybei. 

Šioms pareigoms ruošiausi dešimtmečius dirbdamas sun-
kų fizinį darbą ir kruopščiai tyrinėdamas savo priešus. Orga-
nizavau politinių kino vakarų, vietiniame laikraštyje rašiau 
populiarią skiltį. Tikrai nepameluosiu sakydamas, kad per 
savo karjerą pasiekiau visus esminius išsikeltus tikslus. Va-
dovai, stačiai apimti su baime sumišusio susižavėjimo, ne 
kartą dėkojo man už įgūdžius. Dabar trokštu perduoti savo 
žinias jūsų savivaldybei.

Savivaldybei ieškote vadovo, kuris išdrįstų priimti iš-
šūkius išskėstomis rankomis. Tikiu, kad mano stiprybės ir 
patirtis nepaprastai pravers einant jūsų siūlomas pareigas. 

Niekas nenori gyventi jūsų savivaldybėje, ir jūs tą puikiai 
žinote. Aš išvalysiu atmatas, kad jūsų žvaigždės vėl galėtų 
spindėti.

Pažadu naujovių. Pažadu aklai jų siekti. 

Su bendradarbiškais linkėjimais
Haris Salmeniemis

Gerbiamas žmogiškųjų išteklių skyriaus atstove,

šiuo laišku prašau priimti mane į šiuo metu siūlomas sa-
vivaldybės mero pareigas. Tai – sena mano aistra. Visuomet 
troškau politinės galios. Retkarčiais pavykdavo jos įgyti.

Esu sprendimų orientuojamas dvasios kėlėjas, darbe 
rodantis didelį entuziazmą. Savivaldybių politika – mano 
gyvenimas, be jos neištverčiau. Labiausiai mėgstu dirbti 
savarankiškai, bet būti komandos dalimi. Žmogus man – 
visada pirmoje vietoje. Antroje vietoje – savivaldybės eko-
nomika. Trečioje – artimieji. Ketvirtoje – salės futbolas. 
Penktoje vietoje būtų Pjemonto raudonieji vynai. Šeštoje –  
demokratija tada, kai netrukdo natūraliai rinkos ekonomi-
kos plėtrai. Septintoje vietoje – galimybė nepamatuotai at-
keršyti.

Pagrindinės mano kompetencijos sritys – rašymas, žem-
dirbystė ir gyvulininkystė. Be to, esu sukaupęs nemažai 
patirties eidamas įvairias politines pareigas. Nuo 2007 iki 
2008 metų dirbau laikraščio „Karelietis“ vyr. redaktoriu-
mi, todėl geriau nei bet kas kitas suprantu dabartinę rajo-
nų padėtį ir ateities horizontus. Tiek daug bemiegių naktų 
žvelgiau į tamsos gelmes, kad niekas jūsų savivaldybėje 
nebegalėtų manęs nustebinti.

Mero pareigoms eiti ieškote ambicingo, ryžtingo vizio-
nieriaus, turinčio puikius užsienio kalbų ir komunikacijos 
įgūdžius. Tikiu, kad mano stiprybės ir patirtis nepaprastai 
pravers einant jūsų siūlomas pareigas. Sugebu kalbėti liau-
džiai taip, kaip priklauso, – mįslėmis ir skambiais šūkiais.

Dėkoju iš anksto ir iš vėlo!

Su bendradarbiškais linkėjimais
Haris Salmeniemis

Prašymai
Gerbiamas būsimas darbdavy,

naršydamas jūsų interneto puslapyje radau skelbimą dėl 
konkurso eiti savivaldybės mero pareigas. Supratau, kad šis 
darbas – mano vienintelė proga. O jūs neabejotinai suprasi-
te, kad aš esu jūsų vienintelė proga.

Esu rezultatams nusiteikęs komandos žaidėjas, žinantis, 
ką reiškia kartu traukti vieną virvės galą. Sugebu viena 
ranka mušti, kita glostyti. Labiau nei tinginystės nekenčiu 
tik laisvo laiko. Patriotiškumas man – svarbi vertybė. Kitų 
vertybių neturiu.

Pagrindinės mano kompetencijos sritys – minios organi-
zavimas ir aklas patriotiškumas. Esu dirbęs įvairiose nevy-
riausybinėse organizacijose, persekiojęs žurnalistus ir tildęs 
mokslininkus. Be to, esu pradėjęs aibę pilietinių iniciatyvų 
bei užpatentavęs keletą išradimų. Ne kartą lankiausi Hel-
sinkyje, mieste esu užmezgęs daugybę svarbių pažinčių.

Savivaldybei vadovauti ieškote ambicingo, ryžtingo dar-
buotojo, pasižyminčio puikiais užsienio kalbų ir komuni-
kacijos įgūdžiais. Galiu patikinti, kad laisvai kalbu anglų, 
italų ir prancūzų kalbomis ir pasižymiu Romos autobuso 
vairuotojo nervais. Eidamas savivaldybės vadovo pareigas 
nesilankstysiu kiekvienam pasitaikiusiam, o atėjus laikui 
nebijosiu įsakinėti.

Nesu pratęs prašyti, esu pratęs įsakyti.
Vis dėlto šįkart prašau, kad apsvarstytumėt mano kandi-

datūrą.
Pasižadu užtikrinti, kad jūsų savivaldybės priešai būtų 

skausmingai sunaikinti.
Pasižadu, kad pasirinkę mane nesigailėsite.

Su geriausiais linkėjimais

Haris Salmeniemis

Gerbiamas gavėjau,

darbo biržos nurodymu šiuo laišku prašau priimti mane į 
savivaldybės mero pareigas. Būtų įdomu daugiau sužinoti 
apie šią pareigybę, nors, tiesą sakant, jaučiuosi mažumėlę 
pernelyg pavargęs ko nors rimtai imtis.

Esu namų bendrijos taryboje dirbęs profesionalas; vos 
papūtus iššūkių vėjams, bemat sprendžiu kilusias proble-
mas. Šiuo metu neturiu gyvenimo moto; sakyčiau, vis dar jį 
tobulinu. Bet kokiu atveju savivaldybių gerovė užima aukš-
tą vietą mano vertybių sistemoje.

Pripažįstu kartais nekaip sutariantis su kolegomis. Buvusi 
darbovietė galbūt nutekino jums kokios nors informacijos, 
tad jaučiu poreikį pasiaiškinti. Atmosfera darbe paprasčiau-
siai buvo tokia užnuodyta, kad neturėjau kito pasirinkimo, 
kaip tik kruopščiai izoliuotis. Taip privalėjau pasielgti savo 
sveikatos labui.

Pripažįstu, kad vienintelis kolega, kurio draugija esu mė-
gavęsis, buvo poetas, aktyvistas ir eigulys Mikaelis Briuge-
ris*. Drauge praleidome daug smagių vakarų ir apie viską 
kalbėdavomės apgaubti bičiuliško pasitikėjimo dvasios. Ne 
vienus metus puikiai sutarėme ir su žurnalistu, vertėju ir ak-
tyvistu Jaku Yli-Juonikasu, kol jį ištiko garsusis krachas.

Esu sukaupęs daug patirties ir kompetencijos tokio akty-
vizmo srityje, kad nė nepatikėtumėt, jog ji egzistuoja. Be to, 
esu ne kartą apdovanotas už puikius pasiekimus. Už nuo-
pelnus tėvynei esu gavęs Kalevio Jančio literatūros premiją 
ir Suomijos autorių teisių asociacijos apdovanojimą. Dar nė 
karto nebuvau pakviestas į tradicinį Nepriklausomybės die-
nos priėmimą Prezidentūroje, tačiau du kartus dalyvavau 
iškilmingoje Suomijos kultūros fondo vakarienėje.

Ieškote vadovo, kuris nebijotų imtis politinės veiklos 
kultūros atnaujinimo. Tikiu esantis tam tinkamas asmuo jau 

Nukelta į p. 3 ►

* Mikaelis Bryggeris (g. 1975) – suomių poetas 
eksperimentuotojas (vert. past.).
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Laimės vadybininkai

Rinkimai Vilniaus rajone: vidurinės ir aukštesnės 
klasių stebuklas prie Riešės? 

Dažnai sakoma, kad savivaldos rinkimai žmonėms yra 
mažiau įdomūs, todėl ir dalyvaujama juose vangiau nei Sei-
mo ar prezidento rinkimuose. Visgi šįkart į rinkimus atėjo 
ne toks ir mažas rinkėjų skaičius – 48,93 proc. balso teisę 
turinčių šalies gyventojų. 

Įdomiausi rinkimų rezultatai buvo Vilniaus rajone, kur 
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Robertas 
Duchnevičius antrame rinkimų ture nugalėjo Lietuvos len-
kų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA- 
-KŠS) iškeltą kandidatą Waldemarą Urbaną. Rinkėjų ak-
tyvumas čia priminė nacionalinius rodiklius ir siekė 49,76 
proc. Kai kurie politikos komentatoriai šiuos rinkimų rezul-
tatus praminė stebuklu prie Riešės veikiausiai dėl to, kad 
rinkimų naktį viskas sprendėsi skaičiuojant balsus pasku-
tinėje Riešės apylinkėje. Joje įspūdinga daugiau nei tūks-
tančio balsų persvara rinkimų rezultatus paskutinę minutę 
persvėrė, pergalę rinkimuose pasiekė ir daugiau nei kelis 
dešimtmečius trukusią vienos partijos valdžią pakeitė R. 
Duchnevičius ir jo rinkimų komanda. 

Pasibaigus rinkimams būta interpretacijų, kad tokius 
rinkimų rezultatus lėmė pasikeitusi Vilniaus rajono demo-
grafinė situacija: dėl patrauklios geografinės padėties čia 
gyventi renkasi vis daugiau asmenų iš kitų Lietuvos regio-
nų, dauguma jų yra etniniai lietuviai. Prieš kelerius metus 
vykdyto gyventojų surašymo duomenimis, 58,84 proc. re-
giono gyventojų save tapatina su viena iš kelių rajone gy-
venančių tautinių mažumų, iš kurių didžiausios yra lenkai 
(46,75 proc.) ir rusai (7,35 proc.). Kitą dalį šios savivaldy-
bės gyventojų sudaro lietuviai (38,52 proc.) ir savo tautybės 
nurodyti nenorėję asmenys. Turint omenyje šiuos skaičius 
vargiai galima teigti, kad už R. Duchnevičių balsą atida-
vė tik lietuvių kilmės naujakuriai. Kaip pabrėžė kai kurie 
Lietuvos lenkų publicistai, pokyčiams politiniame rajono 
gyvenime įvykti ne mažiau svarbūs buvo ir vietos tautinių 
mažumų atstovų, pirmiausia lenkų, balsai. „Stebuklo prie 
Riešės“, kurioje dominuoja lietuvių naujakuriai, nebūtų be 
apylygio rezultato Nemenčinės apylinkėje, kurioje 56,55 
proc. gyventojų sudaro lenkų tautybės asmenys.

Nors kartais kalbant apie istorinius rinkimų rezultatus 
Vilniaus rajone yra akcentuojamas etninis rinkimų aspek-
tas, galbūt būtų prasminga į rinkimų rezultatų analizę ir 
aptarimą įvesti ir dar vieną – klasinę – analizės dimensiją. 
Tokiam teiginiui, žinoma, reikėtų detalių jį pagrindžiančių 
socialinių tyrimų, tačiau man, kaip sociologui, peršasi klau-
simas – ar nėra taip, jog šie rinkimų rezultatai byloja apie 
tai, kad etniškai margas Vilniaus rajonas klasine ar socialine 

gyventojų sudėtimi tapo panašus į visos Lietuvos visuome-
nę? Ir ar nėra taip, kad Vilniaus rajone rinkimus lėmė vidu-
rinės ir / arba aukštesnės klasių – etninių lietuvių ir tautinių 
mažumų – koalicija. Kitaip tariant, rajono buržua.

Žiedinė Vilniaus rajono savivaldybė dėl savo artumo sos-
tinei turi daug potencialo augti. Tačiau iki šiol kone didžiąją 
nepriklausomybės dalį ši savivaldybė buvo valdoma vienos 
partijos – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos. Etninė partija savo valdžią išlaikydavo 
vykdydama nepotistinę arba vadinamąją „kiaulienos stati-
nės“ politiką, t. y. dalindama gėrybes ir postus su partija 
susijusiems asmenims mainais už jų paramą rinkimuose. 
Labai supaprastintai kalbant, būtų galima spėti, kad šie rin-
kimai Vilniaus rajone žymi kažką panašaus į perėjimą nuo 
feodalizmo prie kapitalizmo. Perėjimą nuo valdžios, kuri it 
viduramžių ponas ar monarchas valdo skirdama privilegi-
jas, proteguodama, prie valdžios, kuri žada griauti tradici-
nes hierarchijas (jokių šeiminių ar klaninių santykių), remtis 
meritokratija (pareigos už pastangas ir nuopelnus), o savo 
legitimacijos šaltiniu pirmiausia laikyti vienodą atstovavi-
mą visiems ir racionaliais skaičiavimais grįstą valdymą (R. 
Duchnevičiaus pažadas atstovauti visiems rajono gyvento-
jams ir inicijuoti bendrojo plano peržvalgą / keitimą).

Galbūt tarp Vilniaus rajono lenkų ir kitų tautinių mažu-
mų susiformavo kritinė masė žmonių, kurie jautė, kad turi-
moms jų asmeninėms, geresnio gyvenimo tikslus ir siekius 
apibrėžiančioms aspiracijoms rajone ne pakeliui su tiesiog 
valdžioje išlikti siekiančia ir pirmiausia dėl to inertiška po-
litine jėga. Jų turimas ekonominis statusas ir perspektyvos 
reikalavo tam tikro politinio atstovavimo, kurio LLRA- 
-KŠS negalėjo pasiūlyti, nes tam partijai būtų reikėję radi-
kaliai perkeisti pačią save. Tad modernaus gyvenimo ir jo 
teikiamų galimybių norintiems tautinių mažumų rinkėjams 
LLRA-KŠS valdžia galėjo reikšti tam tikras lubas. W. To-
maszewskio politinė mašina tiesiog negalėjo patenkinti da-
lies rajono gyventojų siekio gyventi ne paprasčiausiai gerai, 
o geriau ir labai gerai. Todėl socialdemokratų kandidato į 
merus ir jo komandos naudotas rinkimų šūkis „Daugiau ir 
geriau!“ šiai rinkėjų daliai galėjo skambėti ypač patraukliai. 
LLRA-KŠS krito panašiai kaip kažkada konkurencinėje ko-
voje kapitalistų spaudimo neatlaikiusi ir modernizuotis ne-
sugebėjusi dvarininkija.

Netikėta tai, kad įgyvendinti savo buržuazinių, biurge-
riškų ar miesčioniškų permainų viltį rajono gyventojai 
patikėjo ne kurios nors kitos, o Socialdemokratų partijos 
atstovui, kalbančiam apie didesnį gyventojų įtraukimą į 

savivaldybės valdymą, darnią plėtrą, viešųjų ir ypač švie-
timo paslaugų stiprinimą ir kokybę. Žinoma, daug lėmė ir 
socialdemokratų kandidato į merus charizma ir asmeninės 
savybės. Tačiau darnus augimas yra modernus ir būtent 
socialdemokratiškas principas. Rūpinimasis, kad visiems 
regione gyventi būtų ne tik gerai, bet ir geriau, veikiausiai 
ir padėjo sulipdyti margą, bet laiminčią koaliciją socialde-
mokratų kandidatui. Pažadai rūpintis pirmiausia tik vienos 
kurios nors socialinės, etninės ir / arba interesų grupės rin-
kėjais būtų leidę sutelkti tikslinę rinkėjų auditoriją, bet tuo 
pat metu būtų atstūmę likusią rinkėjų dalį taip nepaliekant 
vietos galimybei sudaryti plačią rinkėjų koaliciją. Galbūt 
būtent toks likimas rinkimuose ištiko centro dešinės koali-
ciją, sudarytą iš konservatorių ir liberalų.

Jeigu Vilniaus rajono rinkimai žymi tai, kad šiame rajone 
susiformavo vidurinė klasė, kurios nariai – tiek lietuviai, 
tiek lenkai ir kitų tautinių mažumų atstovai – siekia žaisti 
„vieną žaidimą“ pagal visiems bendras taisykles ir nesi-
skirstyti į gimines ar etnines grupes, tai reikia tikėtis, kad 
ji nesustos ir neapsiribos vien tik savo gyvenimo pagerini-
mu. Iš tiesų, kaip teigė Karlas Marxas, feodalizmą pakeitusi 
nauja modernesnė politinė, ekonominė ir socialinė santvar-
ka – kapitalizmas – bloga buvo todėl, kad ji „daugiau ir ge-
riau“ visko turėti leido ne visiems. Kitaip tariant, problema 
buvo su modernizacija atkeliavę iki tol nematyta nelygybė 
ir išnaudojimas. 

Jeigu klasinė Vilniaus rajono sudėtis tapo modernesnė ir 
jeigu to pasekmė – bendrose buržuazinėse aspiracijose tirps-
tantys etniniai ir kultūriniai rajono gyventojų skirtumai, tai, 
žvelgiant į ateitį, svarbu už akių užbėgti ligi šiol gyvavusį 
etninį susiskirstymą pakeisti galinčiai naujai klasinei arba 
socialinei poliarizacijai, per tris nepriklausomybės dešimt-
mečius pastebimai išvešėjusiai visose kitose šalies dalyse. 
Socialdemokratai Vilniaus rajone gavo išbandymą valdžia. 
Jeigu naujoji socdemų valdžia čia laikysis savo principų ir 
vertybių, ši rinkimuose iškovota pergalė tikrai taps istorinė. 
Lietuvoje pagaliau bus pradėta įgyvendinta socialdemokra-
tinė politika, kai vadovaujantis „daugiau ir geriau“ principu 
geresnio gyvenimo bus siekiama ne tik savo giminėms ar 
draugams, ne tik verslininkams, kurie kuria darbo vietas, 
bet ir visiems gyventojams, visiems piliečiams.

Karolis Dambrauskas,
socialinis antropologas, socialdemokratas

Pirmąsyk žodžio „laimė“ prasmė man kelia abejonių. 
Ji truputį priešinga tam, kas paprastai turima omeny, kai 

sakoma „esu laimingas“.

Albert Camus, „Užrašų knygelės I, 1935–1942“

2020 m. Prancūzijoje išleistas istoriko François Dur-
paire’o sudarytas straipsnių rinkinys „Pasaulinė laimės 
istorija“ (Histoire mondiale du bonheur), kuriame dau-
giau nei šešiasdešimt specialistų – istorikų, filosofų, 
sociologų, antropologų – sukuria visuotinės laimės is-
torijos paveikslą. Nuo antikinio pasaulio, Kinijos, krikš-
čioniškos ir islamiškos laimės, politinės Prancūzijos 
revoliucijos iki amerikiečių pardavinėjamos svajonės –  
tarp šių įvairių laimės koncepcijų galime atrasti svarbų 
elementą – išsilavinimą, kuris, anot graikų filosofo Aris-
totelio, buvo svarbus ieškant laimės. O štai Apšvietos 
laikotarpio filosofas Jeanas-Jacques’as Rousseau taip 
pat siejo laimę su švietimu: anot jo, iš mokinio reikia 
padaryti visuomenės pilietį, kad jis galėtų jaustis laisvas 
ir laimingas. Laimės paieškos yra vienas iš amerikiečių 
demokratijos principų, taip pat ir prancūzai revoliucio-
nieriai svarbią vietą skyrė švietimui, kad egzistuotų, anot 
jų, vieša laimė. Knygos epiloge F. Durpaire’as tvirtina, 
kad kiekvienas pasaulio žemynas įneša savitą, tik tam 
žemynui būdingą elementą į laimės apibrėžimą: Afrika 
ir dalijimas, Amerika ir harmonija, Azija ir išmintis, Eu-
ropa ir malonumas, Australija ir svajonė. Tačiau autorius 
taip pat pabrėžia būtinybę perorganizuoti švietimo sis-
temas, kurios turėtų remtis žmogiškosiomis vertybėmis 
ir gyvenimui reikalingomis kompetencijomis, o 2020 m. 
sanitarinė krizė, kurios metu buvo uždarytos mokyklos, 

pagreitino šių pokyčių būtinybę. Nuėję į knygyną, gali-
me pamatyti eiles prie asmenybės tobulinimo skyriaus: 
„Geresnis būdas gyventi“, „Bijok, bet vis tiek daryk“, 
„Knyga, pakeitusi mano gyvenimą“ ir dar daugybė pa-
vadinimų, kviečiančių išmokti gyventi geriau, vadinasi – 
laimingiau. Sėkmės siekimas, nerimas, depresija, porų 
santykiai – viskam galima surasti atsakymą vadinamo-
siose populiariosios psichologijos knygose. Aš ir pati 
ne vieną tokią perskaičiau, o gal veikiau „suvartojau“, 
ieškodama gralio, pakeisiančio mano gyvenimą: „Penki 
patarimai, kaip tapti laimingesniam, arba Kaip į viską 
žvelgti pozityviai“ – sunku atsispirti tokiam pavadini-
mui! Asmeninio tobulėjimo kursai, treneriai, patarėjai, 
konsultantai – visi tam, kad padėtų (iš)gyventi sociali-
nių tinklų eroje. Didelės pasaulinio masto kompanijos 
įdarbina laimės vadybininkus, kad šie rūpintųsi įmonės 
darbuotojų laime. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad laimin-
gi žmonės dirba kur kas našiau ir produktyviau. Laimės 
vadybininkų misijos gana įvairios: sukurti gerą darbo 
aplinką, identifikuoti ir spręsti darbuotojų problemas, 
organizuoti darbuotojų vakarienes, vakarėlius, jogos 
seansus... Visa, kas, regis, daro žmogų laimingą, ar ne? 
Specialiai laimės vadybininkai dar nėra rengiami, nors 
galima rasti privačius kursus, po kurių tampama amato 
specialistu. 

Apie laimės paieškų guru pasakoja 2022 m. pasiro-
dęs dokumentinis filmas „Laimės verslas“ (Le business 
du bonheur, rež. Jean-Christophe Ribot), jame rodoma, 
kaip asmeninis tobulėjimas tampa vienu iš individualiz-
mo visuomenės atspindžių, o optimizmo kultas ir laimės 
ieškojimas – tam tikru apsėdimu. Asmeninio tobulėjimo 
kapitalas visame pasaulyje per metus siekia tris milijardus 

eurų: knygos, seminarai, gerovės mokyklos – šie sveiko 
ir laimingo gyvenimo įrankiai yra ir ypač pelningas vers-
las. Norint patekti į amerikiečių laimės guru Anthony 
Robbinso seminarą, gali tekti sumokėti 6 000–8 000 eu-
rų. Ne tiek ir daug, jeigu po seminaro tapsite laiminges-
ni? Šiemet Vilniaus knygų mugėje dalyvavęs prancūzų 
psichiatras Christophe’as André dokumentiniame filme 
klausia, ar po tokio seminaro žmonės išeis laimingesni 
ar su idėjomis, kurios jiems sugriaus gyvenimą. O štai 
sociologas Nicolas Marquis, kritikuodamas tokią siste-
mą, sako, kad asmeninio tobulėjimo treneriai įteigia, jog 
kiekvienas mūsų turi visas galimybes pasiekti sėkmę, 
tačiau nepasisekus tai tampa mūsų pačių atsakomybe, 
sugniuždant ir taip trapią asmenybę.   

Paradoksalu, kad tuo pat metu, kai visuomenėje junta-
mas padidėjęs susirūpinimas laime ir gerove, vadinamieji 
perdegimo atvejai, taip pat ir antidepresantų pardavimas 
vaistinėse kasdien auga. O pabaigoje priminsiu, kad 2016 m. 
vasario 10 d. Jungtiniuose Arabų Emyratuose, šalyje, 
kur moters neištikimybė ir homoseksualumas baudžiami 
mirties bausme, buvo įsteigta laimės ministerija, kurios 
tikslas – rūpintis socialine gerove. Dar vienas paradok-
sas? Reikėtų nepamiršti, kad pozityviai mąstydami ne-
norėsime kritikuoti socialinės ar lyčių nelygybės, nes 
vadinamosios negatyvios mintys yra nepageidaujamos, 
o juk būtent tokiu būdu sukuriamas ištikimas sistemos 
žmogus, kuris teigiamai į viską žiūri užmiršdamas kritinį 
mąstymą.

– VilMA loSyTė –
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Lumumbos dantis 
Praeitų metų birželį iš Briuselio į Kongo Demokratinės 

Respublikos sostinę Kinšasą iškilmingai atskraidintas iš 
juodojo kietmedžio pagamintas karstas, kuriame buvo įdė-
tas paauksuotas papa Lumumba – pirmojo Kongo premjero 
Patrice’o Hemery Lumumbos – dantis. Prie 1974 metais 
Lumumbos atminimui pastatytų kolonų karstas buvo palik-
tas tam, kad kongiečiai galėtų atsisveikinti su père de la pa-
trie ir héros des opprimés, kaip jis yra vadinamas tėvynėje.

Lumumbai buvo vos 35 metai, kai 1961 metų sausio 
viduryje po kankinimų jis buvo sušaudytas sukilusių Ka-
tangos provincijos kariškių. Talentingas oratorius, gavęs 
europietišką išsilavinimą ir tapęs vadinamuoju évolué (va-
karietiškai išauklėtu afrikiečiu), Belgijos pilietis ir Kongie-
čių liaudies judėjimo lyderis ministru pirmininku išbuvo 
mažiau nei tris mėnesius. 

●

1960 metų birželio 30 dieną Leopoldvilyje, Palais de la 
Nation, gubernatoriaus rūmuose, vyko iškilminga ceremo-
nija, skirta belgų kolonijos virsmui į Kongo Respubliką. 
Pirmas kalbėdamas Belgijos karalius Boduenas pabrėžė, 
kad Kongo nepriklausomybė tapo galima dėl „karaliaus 
Leopoldo II genijaus“. Karaliaus Leopoldo II, kuris šią 
koloniją valdė kaip privatų feodą ir kurio politika Konge 
buvo susijusi su vergija, kankinimais, tokių bausmių kaip 
galūnių amputacija ir nukirsdinimai paplitimu, kongiečių 
kančiomis ir pažeminimu, „civilizacinio“ vaidmens pa-
minėjimas buvo įžeidimas. „Negriaukite struktūrų, kurias 
belgų rankos perduoda jums, kol nebūsite tikri, kad gali-
te padaryti geriau... Jūsų darbas, ponai, parodyti, kad mes 
buvome teisūs pasitikėdami jumis...“ – sakė karalius. Po 
pritariančios Kongo prezidento kalbos netikėtai atsistojo 
premjeras Lumumba ir pasakė kalbą, kuri vėliau ne kartą 
buvo cituojama Afrikos žemyne: „Nors ši nepriklausomy-
bė buvo paskelbta šiandien po susitarimo su Belgija... joks 
kongietis niekada nepamirš, kad nepriklausomybė buvo iš-
kovota kovoje, didžioje ir įkvepiančioje kovoje, kuri vyko 
diena iš dienos... užpildyta ašaromis, ugnimi ir krauju. Mes 
didžiuojamės savo kova, nes ji leido nusimesti mums už-
dėtus nepakeliamus pančius. Mūsų apiplėšinėjimas koloni-
jinio valdymo metu truko 80 metų ir mūsų žaizdos dar per 
daug šviežios ir per daug skausmingos, kad būtų užmirštos. 
[...] Mes pamename ironiją, įžeidimus, smūgius, kuriuos 
turėjome kentėti rytais, vidurdienį ir naktimis tik todėl, kad 
buvome „negrai“.“ Lumumbos kalba salėje buvo sutikta 
kongiečių ovacijomis ir rūškanais belgų ir Vakarų politikų 
delegacijų narių veidais. 

●

Jau pirmosiomis Kongo nepriklausomybės dienomis 
prasidėjo neramumai armijoje, kurioje tarnavo apie 25 000 
menkai apmokamų bantų vyrų, – jie buvo vadovaujami 
belgų karininkų ir juos, vykdydama vadovaujančio karinio 
korpuso afrikanizacijos politiką, Lumumbos vyriausybė 
pradėjo atleidinėti. Sukilę kareiviai ėmė plėšti gyvenvie-
tes, kai kurie žudė ir prievartavo Belgijos piliečius. Daug 
naudingųjų iškasenų turinčioje Katangos provincijoje pra-
sidėjo separatinis judėjimas. Belgijos vyriausybė, siekda-
ma sustabdyti chaosą, nusprendė iš naujo užimti kai kurias 
buvusias kolonijos dalis. Lumumba, ieškodamas paramos, 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos vadovus, o Vakarų šalys baimi-
nosi komunistų įsigalėjimo šioje Afrikos valstybėje. Šalta-
sis karas tuo metu pasiekė apogėjų. 

Kongiečių liaudies judėjimo lyderis buvo pašalintas iš 
valdžios sąmokslo būdu, į šį įsivėlė ir vietiniai politikai, 
ir buvusi metropolija, ir JAV. Lėktuvas, kuriuo keliavo 
Lumumba ir du jo bendrakeleiviai, vietoj Bakvangos pa-
skutinę minutę buvo nukreiptas į Elizabetvilį. Lėktuve jis 
ir jo bendrakeleiviai buvo kankinami, o apsaugos viršinin-
kas kaip suvenyrą pasiėmė Lumumbos akinius ir nukirpo 
barzdą. Elizabetvilyje Lumumba ir jo bendrakeleiviai bu-
vo sušaudyti, o jų kūnai taip ir nebuvo rasti. Tiktai praėjus 
kelioms dešimtims metų po šio įvykio buvęs belgų polici-
jos komisaras Gerard’as Soete’as prisipažino, jog praėjus 
metams juodu su broliu dalyvavo iškasant Lumumbos ir jo 
bendrakeleivių kūnus, kad sutrukdytų numatytam Jungtinių 
Tautų komisijos tyrimui. Palaikai buvo sukapoti į gabalus, 
sumesti į sieros rūgšties bakus ir sudeginti. Kaip trofėjų 
Soete’as pasiėmė du auksu padengtus Lumumbos dantis. 
Ne taip seniai vienas dantis buvo surastas pas Soete’o du-
krą, konfiskuotas ir Belgijos teismo sprendimu sugrąžintas 
Kongo Demokratinei Respublikai. 

„Visa ši istorija yra makabriška, – sako Belgijoje gy-
venantis Kongo rašytojas Inas Koli Jeanas Bofanė, – įsi-
vaizduokite, kad Johno Fitzgeraldo Kennedy žudikai ateitų 
jums papasakoti, kaip jie jį nužudė ir kad kaip suvenyrą 
pasiliko jo dantį ar pirštą. Kaip jaustųsi amerikiečiai?“ 
(Andres Schipani, „The 3,000-mile journey of Lumumba’s 
tooth“, Financial Times Weekend, 2023-01-28/29).

Pasak Kongo bantų tradicijos, bet kokia kūno dalis – dan-
tis, nagas, kaulas, plaukų sruoga – gali reprezentuoti visą 
kūną ir jos palaidojimas leidžia sielai ilsėtis ramybėje. Ban-
tų žmonės suvokia istoriją per simbolius. Panašios simboli-
nės tradicijos buvo ir išlieka tarp europiečių. Simboliai yra 
šventųjų kūno dalių kultas katalikų bažnyčiose. Belgams 
Konge įsitvirtinti padėjęs garsusis anglų keliautojas ir atra-

dėjas Henry Mortonas Stanley 1892 metais žibalo bidone 
į Briuselį atvežė paskutinio Zyrio imperijos imperatoriaus 
M’Zyrio galvą. Šventojo Stepono plaštaka tarpukariu iškil-
mingai buvo gabenama po Vengrijos miestus minint Ven-
grijos valstybės įkūrimo tūkstantmetį.

●

Dėl Kongo premjero Lumumbos nužudymo kilo gausios 
demonstracijos Londone, Belgrade, Kaire, Naujajame De-
lyje, žinoma, buvo suorganizuotos ir Maskvoje. Trečiojo 
pasaulio šalių lyderiai pasmerkė šį nusikaltimą. 

1961 metų vasarį besivystančių tautų švietimui skirtas 
Tautų draugystės universitetas Maskvoje buvo pavadintas 
Patrice’o Lumumbos vardu, jame mokėsi ir afrikiečiai. 
Universiteto tikslas buvo sudaryti sąlygas studijuoti jau-
nuoliams iš naujai susikūrusių Azijos ir Afrikos valstybių 
ir taip sukurti jaunų profesionalų, simpatizuojančių komu-
nistiniams idealams, tinklą. Vyko dekolonizacija, arabų ir 
Afrikos šalys paskelbdavo nepriklausomybę, tad Maskvos 
ir Vakarų šalių rungtyniavimas, vadintas šaltuoju karu, per-
simetė ir į Afrikos žemyną. Lumumbos universitete trečiojo 
pasaulio atstovai ne tik įgydavo praktines profesijas, bet ir 
buvo veikiami ideologinės indoktrinacijos. Kremlius rengė 
kadrus būsimoms revoliucijoms trečiojo pasaulio šalyse ir 
formavo savo évolués – Maskvoje išauklėtus jaunuolius. 
Kaip patetiškai rašė sovietinės Lietuvos poetas Juozas Ne-
krošius:

  Virš Nemuno mėlyno, 
  Virš Kongo galingo,
  Virš mūsų likimų –
  Viena saulė.

●

Šiandien Kongo Demokratinė Respublika yra viena skur-
džiausių pasaulio šalių, kaip ir Lumumbos laikais panirusi į 
chaosą, kleptokratiją, korupciją, pilietinį karą, bet traukian-
ti pasaulio galingųjų dėmesį dėl gausių gamtos išteklių ir 
žaliavų šaltinių. Konge yra didžiausi Afrikoje vario klodai 
ir pusė pasaulyje išgaunamo strateginės reikšmės metalo 
kobalto, kurį bantų žmonės atranda tiesiog žemės paviršiu-
je. O Lumumbos danties grąžinimas Kongui vėl įaudrino 
diskusijas apie išvežtų iš Afrikos ir Europos muziejuose 
saugomų kultūrinių vertybių grąžinimą. 

– VyGANTAS VAREiKiS –

vien todėl, kad nebijau nieko. Aš paprasčiausiai negalvoju 
apie nieką daugiau kaip tik apie tuštumą ir mirtį. Visa ki-
ta man nerūpi. Sugebu atsiriboti nuo interesų ir asmeninių 
konfliktų, atsiduoti saugiam nihilizmo glėbiui.

Nė nesvarstykite, tiesiog nuspręskite. Esu tikras, kad 
chaosas, kurį galiu pasiūlyti, taps tvarka, kurios jūs taip 
ilgitės. 

Jūs man nerūpit, bet jums manęs reikia nedelsiant.

Nekantriai laukdamas žinių
Haris Salmeniemis

Gerbiamas žmogiškųjų išteklių skyriaus atstove,

interneto puslapyje cv.fi radau skelbimą dėl konkurso eiti 
savivaldybės mero pareigas. Būtų įdomu daugiau sužinoti 
apie šią pareigybę.

Esu pozityviai į gyvenimą žvelgiantis darbuotojas, kuris, 
ištikus bėdai, nedvejodamas padeda draugui. Esu žemdir-
bys ir rašytojas, todėl puikiai žinau, kad darbas atbaido tris 
didžiąsias blogybes: ilgesį, ydas ir nepriteklių. Nevengiu 
net pačių paprasčiausių užduočių. Man joks darbas nėra ne-
reikšmingas, jokia problema nėra per maža.

Per daugelį aktyvizmo metų įgijau nemažai naudingų ži-
nių ir įgūdžių. Esu patyręs tiek pamokančių pralaimėjimų, 
tiek susižavėjimą keliančių sėkmių. Kaip žinote, pastaruoju 
metu laimėjimai stačiai ėjo vienas po kito. Dažną projektą, 
nuo knygų iki miuziklų, baigiau rašyti jau skambant fan-
faroms.

Žinau, kaip organizuoti ir įkvėpti kitus. Užvis mažiausiai 
žmonės nori lepinimo ir švelnumo. Jie trokšta tvirtos ran-

kos ir aiškios krypties – galiausiai savivaldybės gyventojai 
primena mažus vaikus, ir mero užduotis yra jiems parodyti 
jų vietą.

Esu iš arti matęs daugybę iškilių vadovų; iš jų išmokau 
viską, ką galėjau išmokti. Man visuomet sekėsi pozityviai 
stebinti savo vadovus. Be to, esu ne kartą apdovanotas už 
pasiekimus.

Savivaldybės mero pareigas eiti ieškote žmogaus, kuris 
išmanytų naujausiųjų laikų istoriją. Patikėkite, niekas ant 
savo naktinio stalelio nėra susikrovęs tiek veikalų apie pi-
lietinį karą. Manau, vėl esame atsidūrę ties karo slenksčiu. 
Šįkart pirmiausia bus kovojama žodžiais, tik paskui žvan-
ginsime kalavijais. Bet dar ateis akimirka, kai drąsiausi iš 
mūsų čiups savižudžių liemenes ir pradės iš rimtųjų reikšti 
savo požiūrį.

Karas reikalauja drąsos, taika – lankstumo.
Aš galiu pasiūlyti jums abu.

Pagarbiai
Haris Salmeniemis

Gerbiamas žmogiškųjų išteklių skyriaus atstove,

interneto puslapyje monster.fi radau jūsų skelbimą dėl 
konkurso eiti savivaldybės mero pareigas. Tai – mano vie-
nintelė proga. Esu besėkmis įvairiais atžvilgiais, nė neįsi-
vaizduojate. Kv•ailybė ir piktumas, su kuriais susidūriau 
rašytojo karjeroje, užvėrė man kone visas duris. Dabar 
galėčiau išsigelbėti tik vadovaudamas mažai savivaldybei 
prie Suomijos rytinio pasienio. 

Dėl pinigų esu pasirengęs padaryti bet ką. Niekad neven-
giau net pačių nešvariausių metodų. Jūsų gabiausias vi-
zionierius nesugebėtų įsivaizduoti tokių sprendimų, kokių 
sugalvoju aš. Per gyvenimą esu parašęs tiek paraiškų meno 
stipendijoms gauti, kad jau seniausiai atsikračiau visų ne-
reikalingų vertybių.

Esu puikiai susipažinęs su visuomeninio aktyvizmo iššū-
kiais ir niūriomis žemės ūkio realijomis. Literatūros srityje 
ėjau įvairias pareigas ir turėjau kęsti žmones, kuriems dabar 
noriu atkeršyti. Esu parašęs knygų, operos libretą ir filmų 
scenarijų, taip pat išvertęs Juhanio Aho tekstų į dabartinę 
suomių kalbą.

Esu vienas geriausių vidutinio amžiaus nusivylusių rašy-
tojų vyrų šalyje. Mano charizma tiek kartų pavergė publiką, 
kad jau prieš daugelį metų pamečiau skaičių. Esu įpratęs 
kalbėti: man yra tekę pasirodyti tiek Helsinkio poezijos sa-
vaitės, tiek Volterio Kilpio dienų renginiuose. 

Esu gabus, tačiau persekiojamas. Neatleidžiu tiems, kas 
man nusikalsta, kaip ir jūs neatleidžiate tiems, kas pašiepia 
jūsų savivaldybę.

Savivaldybės mero pareigas eiti ieškote galios ištrošku-
sio, ryžtingo, kietasprandžio reformatoriaus. Esu įsitikinęs, 
kad nusivylimų užgrūdintas charakteris nepaprastai pravers 
jūsų siūlomame poste ir pasitarnaus keičiant jūsų savival-
dybės likimą.

Būčiau fantastiškas bandos varovas, nepailstantis net sta-
čiausioje įkalnėje. Įprastai riebalų mano kūne yra mažiau 
nei keturiolika procentų, varžybų sezonu – mažiau nei vie-
nuolika. Treniruodamasis negailiu savęs, dirbdamas negai-
liu kitų. 

Tikiuosi, kad mūsų bendravimas išliks konfidencialus. 
Žinote, kaip elgiuosi, jeigu mano prašymai nutekinami į 
viešumą. Apie jus žinau kur kas daugiau nei jūs apie mane. 
Žinau, kur dirba jūsų žmonos, kur mokosi jūsų vaikai. Esu 
nepastebimas, tačiau jus stebiu nuolat. Ir jums nė nespėjus 
susivokti galutinis sprendimas jau bus priimtas.

Jeigu nutekinsite šį prašymą į viešumą, užvirs kova, ku-
rioje jūs neturite nė menkiausio šanso laimėti.

Grasindamas jūsų sveikatai –
Haris Salmeniemis

Vertė Urtė Liepuoniūtė

Prašymai
► Atkelta iš p. 1
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روژين
Kai per vieną skvoto vakarėlį iš savo kambario atnešė pa-

rodyti seną, apsilaupiusią, subraižytą fotografiją, žinojau – 
pagaliau iš tiesų susidraugavome. Juodbruva, močiutės 
glėbyje vos išsitenkanti, kairiu smilkiniu prie jos skruosto 
prigludusi šešiametė. Abiejų lūpose santūrios, bet užtek-
tinai išraiškingos, veido bruožus sušildančios šypsenos. 
Ir išdidumas mergaitės akyse, toks būdingas vaikams, kai 
užtikrintai žino, kad juos myli. Nė viena nežvelgia tiesiai į 
kamerą: intymi šeimos gyvenimo akimirka – ne poza.

Tuo metu apie Rožyn močiutę dar nieko nežinau. Kai ką 
sužinosiu tik po gero dešimtmečio, kai draugę prisivijęs na-
mų ilgesys ims plūsti elektroniniais laiškais, skambučiais, 
žinutėmis. Beraštė penkiolikmetė nuotaka iš mažo šiaurės 
Irano kaimelio, ištekėjusi už niekuomet neregėto jaunikio 
iš miesto, penkių dukterų susilaukusi ir dvi iš jų dar visai 
vaikus palaidojusi motina, sostinėn dirbti išvykusi jauna 
našlė, Teherano armėnų kvartalo gyventoja... Pirmą kartą 
žvelgdama į draugės atsineštą nuotrauką, tik smalsiai ieš-
kau atpažįstamų, pro laiko rūką prasišviečiančių ir it gyslos 
tos pačios rūšies augalų lapuose atsikartojančių bruožų, – 
instinktyviai, vos keliais santūriais štrichais atmintyje pa-
sižymiu tos iš kartos į kartą paveldimos žemės kontūrus, 
žemės, kurioje pamažu įsišaknija ir iš lūpų į lūpas perduo-
dama šeimos istorija.

Pirmaisiais mėnesiais po atsikraustymo į Londoną pro-
tas dar tik rimo po pirmųjų slegiančios paranojos apraiškų, 
iš naujo pratinausi pasitikėti žmonėmis, kaip įmanydama 
kračiausi liguisto, visa apnuodijančio įtarumo. Tačiau ne-
išvengiamai tebeužplūsdavo nuovargis ir kapituliacijos 
nuotaikos, apgobdavo tirštas, nors ir palyginti šviesus su-
sitaikymo su tamsa liūdesys. „Tai užknisa, – supratingai ir 
su užuojauta kartą įvertino mano psichologinę būklę Ro-
žyn. – Bet susitvarkysi.“ Dar net sau pačiai neatsiskleidu-
si lesbietė, ji irgi buvo pakeliui į nežinią ir garsiai ištartas 
padrąsinimas, matyt, buvo skirtas mums abiem. O po aki-
mirkos jau kvatojomės – viena iš kitos ir iš savęs, iš viso to 
rūškano rimtumo. 

Juokas nuo pat pradžių sulipdė mus it patikimi momenti-
niai klijai. Pajutome – kol gebėsime kartu ir viena iš kitos 
pasijuokti, tol mūsų draugystė bus tvirta. Tad traukėme vie-
na kitą per dantį, kaip mokėjome. Nepataikaujantis, dažnai 
akiplėšiškas ir vis dėlto niekuomet į užgauliojimą ar pa-
mokslavimą neperaugantis, šiltas atvirumas perskrosdavo 
net labiausiai gluminančio, tvirčiausiai argumentuoto nepa-
sitikėjimo ūkus. Amžinai būsiu už tą šviesą dėkinga. Tiesa, 
šiandien dalį to švytėjimo sieju ne tik su Rožyn asmenybe, 
jos psichologiniu tipu, bet ir su kultūriniu jos šalies pali-
kimu. Šiam suvokimui netikėtai pasitarnavo Friedrichas 
Nietzschė (tebus man atleista už pretenzingumą), mat taip 
jis apie Zaratustrą kalbėjo: „Sakyti tiesą ir šauniai laidyti 
strėles – tai yra persiška dorybė.“1   

Dorybių praktikos būna visokios, visoks būna ir humo-
ras – lipnus it sakai, liūdnas, nepatogus... Kalbamės: 

– Manau, būtų puiku, jei kovą atvežtum Kaziuką pamaty-
ti laivo, kuriame dirbsiu...

– Laivo? Ką ten darysi? 
– Taisysiu.
– O Dievuliau! Ir žmonės iš tiesų ruošiasi paskui juo 

plaukti?
– Jis skirtas pabėgėliams gelbėti, tai jei nuskęs, sakysiu – 

vis tiek jiems buvo lemta mirti... 
Springstam ašarom. Pagaliau įkvėpusi oro išlemenu: 
– Turbūt bus geriau, jei savo bajerius pasilaikysime sau.
– Cha, žinau, tik į kokią esė neįdėk.
Esė apie Rožyn nešiojausi galvoje gerus dvejus metus. 

Išgyvenau kaip ir visas kitas su rašymu susijusias idėjas – 
kaip pagundą, kuriai bandai iš paskutiniųjų atsispirti: viena 
vertus, bijai nesėkmės, kita vertus, sieki pratęsti nebylaus 
flirtavimo malonumą, nes, nepaisant nieko, savimi tiki. At-
rodo, kad tikėjo ir ji, pusiau juokais lakoniška žinute pasiū-
liusi mesti disertaciją, išklausyti jos atsiminimų ir parašyti 
romaną. „Ir tuomet tu išgarsėji bei susikrauni turtus“, – už-
tikrino. Vykęs romanas turbūt išties duotų daugiau pelno 
nei akademiniai viražai, bet, žinoma, apie jį negalėjo būti 
nė kalbos. Pačiai seniai aišku, kad nesugebėčiau. Tačiau 
sujaudino tarp neva abejingų, dalykiškų eilučių išskaitytas 
draugės lūkestis, naivus įsivaizdavimas, jog mūsų meilės 
pakaktų, kad jos istorija atgytų kitiems. Ir net ne bet ko-
kiems kitiems, o mažai uždaro būdo šiauriečių tautai. Ir ką 
gi aš, lietuvė, būčiau galėjusi apie ją ir jos tolimą kraštą, 
kuriame niekuomet nesilankiau, pasakyti? O vis dėlto drau-
gę mylėjau ir man buvo nuoširdžiai įdomu. Tad, numykusi 
kažką panašaus į „pagyvensim – pamatysim“, paraginau 
pasakoti. 

Laikui bėgant elektroniniame pašte daugėjo Rožyn vardu 
pažymėtų laiškų. Skaičiau juos su malonumu, tačiau plu-
šėjau vis dėlto ne prie romano, o prie disertacijos. Tiesa, 
autobiografijos problematika, kurią tyrinėjau, pamažu da-
rėsi asmeniškesnė: šalia meistriškai sukaltų tekstų interpre-
tavimo bei įmantraus teorizavimo paraleliai tapau nuogo, 
geliančio it atviras nervas atminties impulso liudytoja. 
Nejučia įnikau į tas Philippe’o Lejeune’o esė, kurios šiaip 

jau būtų prasprūdusios pro akis, mat iš pirmo žvilgsnio 
neatrodė tiesiogiai su mano nagrinėjama tema susijusios. 
Ypatingai atgijo tekstas „Nerašančiųjų autobiografija“2, be-
sigilinantis į kolektyvinės autorystės, įvairialypio bendra-
darbiavimo teksto kūrimo procese klausimus ir ką tai reiškia 
autobiografijos žanro kontekste. Detaliai aptardamas rašy-
mu neužsiimančio autobiografijos subjekto, t. y. gyvenimą 
nugyvenusio asmens (dažniausiai kokios nors įžymybės), ir 
jo gyvenimą užrašyti apsiėmusio, greičiausiai leidyklos pa-
samdyto rašytojo santykio dinamiką, Lejeune’as išryškina 
paties autobiografijos žanro mechanizme įrašytą subjekto 
susidvejinimą. Poreikis pasiduoti atminčiai, o paskui – su-
valdyti prisiminimus autobiografijos forma, atsižvelgiant 
ir į auditorijos lūkesčius, numato skirtingų vaidmenų pri-
siėmimą rašymo procese3. Nors to paties žmogaus gebėji-
mas prisiimti skirtingas perspektyvas žavi, autobiografinio 
darbo pasidalijimas tarp dviejų ar net daugiau asmenų 
dažniausiai sukelia nepasitenkinimą, nes toks bendradar-
biavimas neva paneigia autobiografijos žanro pretenzijas į 
autentiškumą, o kartu ir patį žanrą, nelabai kuo besiskiriantį 
nuo biografijos ar romano, nebent tuo, kad siekia apmauti 
skaitytoją. Akivaizdu, kad autobiografijos žanras iš princi-
po priešinasi autoritetų įvairovei, o tai galiausiai lemia net 
ir bendradarbiauti pasiryžusiųjų – autobiografijos subjekto 
ir autobiografijos „autoriaus“, kurį neišvengiamai tenka im-
ti į kabutes, mat viršelyje jis nefigūruoja, – susipriešinimą. 
Atvirai ar nesąmoningai kovodami dėl vietos po saule, jie 
anksčiau ar vėliau yra linkę pasitelkti tam tikrus psicho-
loginius gynybos mechanizmus ir iš lygiaverčių partnerių 
redukuoti vienas kitą į savotiškas būties pamėkles: rašy-
tojui autobiografijos subjektas patampa tiesiog personažu, 
jo vaizduotės kūriniu, o gyvenimą nugyvenęs asmuo ima 
žvelgti į rašytoją it į blankų vaiduoklį (ghostwriter), ano-
nimišką techninę pagalbą. Kitaip tariant, draugystei čia ne-
lieka vietos. 

Nuo pat žanro įvardijimo XIX a. aišku, kad autobiografi-
ja yra susijusi su tam tikra individo samprata, besiremiančia 
romantiniais autonomiškumo, autentiškumo, savirealizaci-
jos idealais. Kodėl tai turėtų supriešinti? Neturėtų. Vis dėlto 
atrodo, kad sparčiai (ir, manytina, ne be kapitalistinės sis-
temos beatodairiško konkurencingumo pagalbos) autono-
miško individo idealizavimas privedė prie to, ką šiandien 
pritinka vadinti „didžiosios asmenybės“ kultu. Nerašan-
čiojo arba, galima sakyti, kolektyvinė autobiografija nori 
nenori prisideda prie didžio romantinio genijaus mito de-
konstravimo. Pasak Lejeune’o, šių autobiografijų sėkmė 
išduoda ir tradicinės, t. y. paties autobiografijos subjekto 
parašytos, autobiografijos schematiškumą: „[...] imitaci-
ja atskleidžia „natūralaus“ produkto gamybos paslaptis 
ir veikimo mechanizmą“4. Panašiai, vis labiau tobulėjant 
technologijoms, dirbtinis intelektas priverčia įsisąmoninti 
žmogaus proto mašinalumą. Ar tai reiškia, kad drauge su 
„didžiųjų asmenybių“ kultu bei tradicine autobiografija at-
ėjo metas palaidoti ir bet kokį autentiškumą apskritai?

Demaskavus romantinio genijaus mitą, „didžiosioms as-
menybėms“ vis dažniau tenka apraudoti savo dalią užkuli-
siuose, tačiau, pasak nemirtingos teatro taisyklės, spektaklis 
turi tęstis, tad atsiveria erdvė kūrybinio dialogo, pagalbos, 
taip pat ir nesusikalbėjimo, aplaidumo suvokimui ir įverti-
nimui. Pirmąjį planą užima nebe individo, o bendruome-
nės drama. Ar tiksliau – rampų šviesoje išryškėja abipusė, 
nesuardoma individo ir bendruomenės priklausomybė. Pa-
radoksalu, bet autobiografijos apologetų apdainuotas sa-
vasties autentiškumas atsiskleidžia kaip visuomet esantis 

anapus manęs. Ypač mano įsivaizdavimų, lūkesčių, minčių. 
Simpatijų ir antipatijų. Galiu atpažinti jį nebent šeimynykš-
čių, draugų, kaimynų, bendradarbių kūnuose, susirinkti iš 
gluminančių fragmentų atsitiktinių praeivių, karo pabėgė-
lių, nelegalių migrantų veiduose. Kai mano draugė nutyla 
ir nutyli, viskas ima kalbėti apie ją. 

Skaitydama Rožyn laiškus, susiduriu su tuo, ko nenoriu 
nei sausai teorizuoti, nei tempti ant gerbtino romano ar au-
tobiografijos (ar autobiografinio romano) kurpalio (pasta-
rojo dalyko ir nesugebėčiau: kaip minėjau, nesu įvaldžiusi 
amato). Sąžiningiausia atrodo atsigręžti į tai, ko esu iš-
mokusi iš senelių, tėvų, sesers, bažnyčios bendruomenės, 
choro, universiteto styginių ansamblio, Londono skvote-
rių, – įsikurti ir veikti pašonėje, mokytis tarnystės, žymėtis 
pastabas paraštėse. Negaliu atliepti draugės istorijų gerai 
sukaltu siužetu, bet galiu leisti joms įsigerti į mane, keisti 
nusistovėjusį kasdienybės tempą ir ritmą. Kaip literatūro-
logė vis dar neapsisprendžiu, kokį verdiktą paskelbti auto-
biografijai, bet kaip draugė (dukra, mama, žmona...) tikiu, 
kad gyvenimai ir tekstai autentiški tiek, kiek pamiršta save. 
Matyt, ne tik į Rojų nepatenkama po vieną. Po vieną nepa-
tenkama nei į praeitį, nei į visavertį save. Akivaizdu, kad 
taikli it Kupidonas mano draugė tai žino. 

Daug labiau nei tradicinė autobiografija šiandien įkve-
piantis atrodo poetinės (auto)etnografijos metodas, su 
kuriuo netikėtai susipažinau vienos akademinės vasaros 
mokyklos metu. Simpatiškas dirbtuvių vedėjas trumpai 
paaiškino poeto-etnografo darbo principus: užfiksuoti da-
lyvio gyvenimo istoriją ir, atlikus teminę analizę, pateikti ją 
poetine forma bei per kelis vėlesnius susitikimus suderinti 
galutinį eilėraščio variantą. Nesu ne tik romanistė – juo la-
biau nesu poetė. Net kaip literatūrologė apie poeziją išma-
nau gėdingai mažai. Vis dėlto atsispausdinu Rožyn laiškus 
ir be didelių lūkesčių imuosi savaip smagaus žodžių, frazių, 
sakinių koliažo lipdymo. Laiškai rašyti angliškai, tad turiu 
griebtis vertimo. Tiesa, verčiu ne tik iš vienos kalbos į ki-
tą – neišvengiamai verčiu iš jos lūpų į savas, vis aiškiau 
įsisąmonindama, kad ir pati draugystė yra ne kas kita, o 
vertimas – žvilgsnių, emocijų, gestų.    

Pamažu galvoje nusistovi temos ir vaizdiniai, išryškėja 
centrinė ašis ir aplink ją vingiuojanti periferija. Suku min-
tyse ratus – neskubėdama, net, galėtum pamanyti, nedrąsiai, 
o iš tiesų tiesiog atsargiai, vengdama per grubiai prisiliesti 
prie to, kas sopa, dar negebanti įvertinti žaizdų rimtumo. 
Pastaroji užduotis nelengva: jau seniai įsitikinau – ma-
no draugė ir skausme šypso. Lengvabūdiško linksmumo 
sluoksnis padengęs ir laiškus. Jo pėdsakus nužymiu širde-
lėmis paraštėse. Seku nuo vieno prunkštelėjimo prie kito, 
nuo lengvo šeimynykščių ar draugų pašiepimo iki netikėtai 
drovios saviironijos, nuo šmaikštaus vedžiojimo už nosies 
iki atvirumu nuginkluojančio prisipažinimo, kol staiga 
suvokiu šio emocinio bangavimo tikslingumą: dažna pas-
traipa – tai anekdotas stebinančia potekste, komišką įspūdį 
sukelti siekianti ar nelaimės nuojautą sužadinanti glausta 
drama. 

Viena tokių atskleidžia bundantį paauglės troškimą maiš-
tauti. Pankavimas, žinoma, nebuvo islamiškos elgsenos pa-
mokų plano dalis. Juk pankas – tai tas užsienietis keistai 
nukirptais, žaliais plaukais, besiklausantis laukinės muzi-
kos pakeliui į pragarą. Tačiau uoli mokytoja suklysta ne tik 
dėl pavyzdžio mokiniams pagąsdinti, bet ir dėl žymiklio 
rašyti ant naujos, baltos lentos. „Pankas“ – įrėžia su visam 
lentoje ir mano draugės galvoje. Ir taip ištisus mokslo me-
tus Rožyn pradeda dieną, pasveikindama savo netikėtai at-
rastą likimą. 

Kitas epizodas – priešingai – išduoda būtinybę prisitaiky-
ti. Rožyn vaikystės Irane, vos tik imdavai pasiekti pedalus, 
galėjai vairuoti. Žinoma, tai nebuvo legalu, bet negi kam 
nors rūpės? Svarbu – leidžia tėvai. (Sunkvežimy namus įsi-
rengusi mano draugė ir šiandien šiuo klausimu išlieka ka-
tegoriška – vairuoti, kaip ir plaukti, visi turėtų išmokti kuo 
anksčiau.) Beje, vaikai neprivalėjo sėdėti ant galinės sėdy-
nės. Rožyn ir Kavė, jos draugas, visuomet įsisprausdavo 
priekyje, šalia kurio nors iš tėvų. Spirgėdavo perimti vairą į 
savo rankas. Kavė gavo teises, vos sulaukęs aštuoniolikos, 
bet ne ji – kaip tyčia susilaužiusi koją, prikaustyta prie lo-
vos. Žinoma, vos tik pakilo – išsilaikė, bet prasitarė, kad dėl 
teisių, išduotų ne gimimo dieną, gėda iki šiol. O anuomet 
apgailestauta ir dėl daugiau su vairavimu susijusių dalykų. 

Nukelta į p. 12 ►

1 Arūnas Mickevičius, „Ką norėjo pasakyti Friedricho 
Nietzsche’s Zaratustra?“, in: Friedrich Nietzsche, Štai taip 
Zaratustra kalbėjo, Vilnius: Alma littera, 2002, p. 7. 
2 Philippe lejeune, „The Autobiography of Those Who 
Do Not Write“, in: Philippe lejeune, On Autobiography, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989, p. 185–215. 
3 Ibid., p. 188–189. 
4 Ibid., p. 186.

Šeimos archyvo nuotrauka



2023 m. kovo 24 d. Nr. 6 (1406) 5ŠIAURĖS        ATĖNAI SKAiTyKlA NR.

GUNTiS BEREliS

Perskaityk ir išmesk!
Arba: ar galima išmokyti rašyti?

Guntis Berelis (g. 1961) – žymus latvių literatūrologas, 
eseistas, prozininkas. 1999 m. paskelbė prieštaringai ver-
tinamą esė rinkinį „latvių literatūros istorija“ (Latviešu lite-
ratūras vēsture) apie XX a. latvių literatūrą ir rašytojus. Jo 
kūrybinėje biografijoje, be kitų, – romanai „Ugniniai veršiai 
auksaragiai“ (Ugunīgi vērši ar zelta ragiem, 2007), „Žo-
džiams nebuvo vietos“ (Vārdiem nebija vietas, 2015), kri-
tikos, apsakymų ir esė knygos. Berelis – vienas žymiausių 
postmodernizmo latvių literatūroje tyrinėtojų ir teoretikų. 
2022 m. pasirodė naujausia jo eseistikos knyga „...rašyti...“. 
Jos tapsmas prasidėjo 2015 m., kai Berelis vadovavo latvi-
jos rašytojų sąjungos literatūros akademijos Prozos studi-
jai, tuomet perskaitė daug pamokymų knygų ir vadovų, kaip 
parašyti romaną, bestselerį ir t. t. „...rašyti...“ – kultūrologinių 
esė knyga, paremta asmenine autoriaus patirtimi, literatūros 
istorijos ir teorijos medžiaga. Kviečiame susipažinti su įvadi-
niu šios knygos skyriumi.

Paskelbta be galo daug knygų [anglų kalba] maždaug to-
kiais pavadinimais: „Kaip parašyti bestselerį“, „Kaip para-
šyti velnioniškai gerą romaną“, „Kaip rašyti gerai: visiško 
pusgalvio vadovas“, „Romanas – per 3 mėnesius“, „Pro-
zos rašymas – vėploms“ ir t. t. Pavardės čia ne svarbiausia, 
nes tokių knygų autoriai didžiuodamiesi pliauškia niekus. 
Keista, kad geras arba bent perkamas knygas moko rašyti 
žmonės, kuriems nepasisekė parašyti bestselerių, išskyrus 
retus atvejus (tokių iš tiesų yra)1, kai pats mokymas rašy-
ti tampa bestseleriu. Rašant šią knygą mano kompiuteryje 
susikaupė per šimtas rašymo patarimų knygų. Perskaičiau 
ne visas knygas, bet bent dalį jų esu pavartęs. Išvada – šios 
knygos didžiuodamosi atkartoja tuos pačius seniai žinomus 
dalykus apie siužeto plėtojimą, personažų kūrimą, jau prieš 
tūkstantmečius, nuo Aristotelio laikų, paleistą turinio ir jo 
formos it kokio indo sampratą, neišsiaiškinus, kaip šiuos 
abu elementus išlaikyti kartu, kalbant apie „pagrindines 
idėjas“, kompoziciją arba, Viešpatie apsaugok, ekspoziciją 
ir kulminaciją bei panašius dalykus, kurių ryšys su literatū-
ra gana tolimas. Puikavimosi argumentais patampa įvairaus 
rango klasikų tekstai, pamirštant, kad šie klasikai neskai-
tė jokių rašymo vadovų. Jeigu jų būtų buvę, vargu ar jie 
būtų tapę klasikais, panašiai kaip ir perskaitęs pamokymus 
„Kaip tapti milijonieriumi per 24 valandas“ skaitytojas var-
gu ar taps milijonieriumi net po 24 metų. Retorinis klausi-
mas: jei, tarkime, Joyce’as būtų kantriai studijavęs rašymo 
meno pamokymus, ar jais vadovaudamasis jis būtų galėjęs 
sukurti „Ulisą“?

Visų šių knygų pagrindinis klausimas: ar galima išmokyti 
rašyti? Iškart atsakau: ne, neįmanoma. Logiškai išplauktų 
kitas klausimas: tai kokia tokio rašymo mokymo prasmė, 
jeigu negalima išmokti rašymo meno? Nejau išsilavinę au-
toriai yra visiški idiotai, jeigu užsiima tuo, kas jau nuo pat 
pradžių pasmerkta nesėkmei? Tarp jų – ir G. B., kuris kny-
gos „...rašyti...“ jau pirmame skyriuje praneša, kad išmokti 
rašyti neįmanoma. O vis tiek sėdi ir rašo.

Truputį susiaurinsime klausimą ir performuluosime jį 
racionaliau. Ar įmanoma iš literatūros teksto išdistiliuoti 
pavienius elementus, sudėlioti į logišką sistemą, išsamiai 
aprašyti ir klasifikuoti, o tada norinčiajam rašyti įteikti „len-
telę“, kuria vadovaudamasis šis be skrupulų iškeptų savo 
meistrišką kūrinį? Manau, atsakymas yra aiškių aiškiau-
sias – jokie receptai ir „lentelės“ kūrybinėje sferoje neveikia 
dėl paprasčiausios priežasties: meno kūrinio analizė, nepai-
sant provokuojančio apibrėžimo, yra ne vien skaidymas į 
sudėtines dalis. Literatūrinė teksto kritika, analizė, teorija 
yra gana specifiniai žanrai, kurie padeda žmogui mąstyti 
apie literatūrą; bėda ta, kad terminologiniai neaiškumai pa-
kiša klaidingų asociatyvių analizės analogijų, pavyzdžiui, iš 
chemijos ar fizikos. Vadovaujantis „lentelėmis“, t. y. į galvą 
įkaltomis teorinėmis žiniomis, neįmanoma sukurti literatū-
rinio teksto – net pats genialiausias automechanikas, nugin-
tas į rūdų kasyklos požemį, niekada neišvažiuos laukan su 
automobiliu. Tikrovėje visa tai suprantama, todėl rašymo 
mokymų knygose autoriai dažniausiai gelbstisi eteriškomis 
būsenomis: beviltiškai pasiterlioję su ekspozicijomis, konf-
liktais ir kulminacijomis ima kalbėti apie įkvėpimą, talentą 
ir panašius dalykus, tačiau šios eteriškos būsenos ir lieka 
beviltiškai eteriškos, tad šnekos apie jas labiau primena ša-
maniškos dvasios kvietimą.

Taigi – rašyti negalima išmokyti. Nei mokykloje per li-
teratūros pamokas, nei filologijos fakultete, nei kursuose, 
kurie plačiai paplitę Vakarų pasaulio universitetuose, nei 
mūsų pačių Literatūros akademijoje negalima tapti rašy-
toju. Tiesa, galima įkalti į makaulę visiškai elementarius 
techninius dalykėlius, tačiau jiems įsisavinti nebūtinos nei 
literatūros pamokos, nei filologijos fakultetas, nei rašymo 
pamokymai, tiesiog pakanka pasisvečiuoti redaktoriaus 
šiukšliadėžėje. Gali būti, jog mano įsitikinimų pagrindas 
yra nelabai tvirtas – vien asmeninė patirtis: manęs niekada 

niekas nemokė, kaip reikia rašyti2. Kita vertus, klasikams, 
susitikusiems su pradedančiaisiais rašytojais, patinka dėsty-
ti: štai kad taptumei muzikantu ir pelnytumei aplodismentų, 
visų pirma turi daugelį metų mokytis muzikos mokykloje, 
vėliau konservatorijoje; menininkai taip pat mokosi kelio-
lika metų. Iš čia tiesiog automatiškai išsirutulioja idėja, 
kad ir rašytojams vertėtų mokytis vadovaujant mokytojui. 
Idėja atrodo truputį abejotina dėl šios priežasties: tiek mu-
zikantams, tiek menininkams didžioji mokymosi proceso 
dalis skiriama įvaldyti instrumentą amatininkystės požiū-
riu; tačiau rašytojas savo instrumentą – kalbą – įsisavina 
„savarankiško mokymosi būdu“, pradėdamas ta akimirka, 
kai ištaria pirmus žodžius. Ir mokymasis iš meistrų – są-
moningai ar nesąmoningai – vyksta laisvomis valandėlėmis 
skaitant knygas.

Trumpas nukrypimas. Jausena, jog kalba – ji beveik 
„įgimta“ – turi tarsi grįžtamąjį efektą, ypač būdinga pra-
dedantiesiems rašytojams. Būtent: jeigu autorius geba 
vartoti kalbą kasdieniame bendravime, jam gimsta įsitiki-
nimas, kad jis savo „instrumentą“ jau įvaldė profesionaliu 
lygmeniu. Koks nors žodžių rinkinys, mokėjimas beveik 
taisyklingai sudėti kablelius, sinonimų knyga po ranka – ir 
pirmyn link Nobelio premijos ar bent Latvijos „Literatūros 
metų“ apdovanojimo. Susimąstykime palygindami, tarki-
me, ką tik į sceną pakviestą muzikantą, kuris nusilenkia ir 
ima barbenti pianino klavišais, o kai jį pelnytai nušvilpia, 
nepaprastai įsižeidęs surinka ant netašytų klausytojų: „Bet 
juk tai buvo Mozartas! Genijus! Jūs nušvilpėte genijų!“ 
Tiesioginės paralelės tarp muzikantų – šiuo atveju atlikėjų – ir 
rašytojų negalimos. Tačiau ne kartą man, kaip redaktoriui, 
teko susidurti ne tik su pradedančiaisiais rašytojais, bet ir su 
daugybe įvairių autorių ir išklausyti maždaug tokį samprota-
vimą: kalbos ir gramatikos netikslumus ištaisys redaktorius 
ir korektorė, už tai jiems moka, bet užtat pažiūrėk, kokios 
teksto idėjos! Čia turiu atsakyti, kad gana dažnai šviesiomis 
ir kilniomis idėjomis grįstas takelis veda link makulatūros 
maišų, o kalbos pojūtis – neapibrėžiama, tačiau visai realiai 
jaučiama substancija – rašytojui yra toks pat svarbus kaip 
ir šios grandiozinės idėjos. Kalba yra instrumentas, tačiau 
vartojant šį instrumentą esti aibė profesionalių dalykų, su-
sietų su autoriaus stilistika. Savo ruožtu stilius anaiptol nėra 
tik klostėtas teksto „fasadas“. Stilius glaudžiausiai siejamas 
su teksto prasme ir pačios literatūros esme. Uldis Bėrzinis 
kartą ištarė, kad autorius ne tik rašo, bet ir „iškvepia žodį“. 
Tai, žinoma, metafora, tačiau ji taikliai charakterizuoja ra-
šytojo santykį su kalba. Apskritai klaidinga priimti kalbą 
kaip dirbtinai sukurtą ir filologų priverstinai primestą įsta-
tymų kodeksą. Kalba – gyvas organizmas, kuriam būdinga 
sava vidinė logika, o ji be paliovos transformuojasi, vysto-
si; rašytojas, „iškvėpdamas žodį“, tuo pat metu pajaučia šio 
organizmo gyvastį bei poreikius. Literatūra yra nepaprastai 
sudėtingas derinys, kuriame telpa daugelis įvairių elemen-
tų. Amatininko sugebėjimai yra tokie pat reikšmingi kaip 
šviesios ir kilnios mintys, antraip gali nutikti kaip tam ne-
laimėliui pianistui, kuris Mozarto muziką perkūrė į akmenų 
dardesį skardiniu stogu. Pravartu pridurti, kad ir amatinin-
kas labai gerbia savo instrumentą.

Ir dar kartą pabrėšiu: rašyti negalima išmokyti. Tačiau ra-
šyti galima išmokti. Stačiokiškai tariant, žmonės, kurie nori 
išmokti rašyti, pirmiausia turi pasiųsti velniop visus rašymo 
mokytojus su jų straipsniais, tarp jų ir šių eilučių autorių, 
kad ir kaip paradoksaliai skambėtų toks patarimas, atsisės-
ti prie popieriaus lapo arba kompiuterio ir rašyti, braukyti, 
keliolika kartų perrašyti ir galų gale per didelius vargus su-
regztą „kūrinį“ išmesti į šiukšliadėžę. Šis procesas tęsis me-
tų metus ir, deja, jo negalima išvengti. Visad galvoje turima 
šiukšliadėžė yra genialus mokytojas, bet ir kietas užpakalis 
rašytojui toks pat svarbus kaip ir nežemiškas bei nenusako-
mas talentas. Vis dėlto galima ko nors išmokyti (ir, žinoma, 
pačiam išmokti). Svarbu pačiam pažvelgti į savo tekstą kri-
tiškai arba bent skeptiškai primerktomis akimis.

Asmeninis kritinis požiūris į savo tekstą nėra primityvi 
savikritika (kuri kartais dėl kokių nors vidinių psichologinių 
konfliktų degraduoja į saviplaką – ech, aš juk toks menka-
vertis ir mažytis, aš nieko nesugebu). Iškilus rašytojas gali 
būti išpuikęs idiotas, nekritiškai laikantis save genijumi, – 
jeigu jam iš tiesų pasiseka ką nors iškilaus sukurti, jo po-
žiūris nenutolsta nuo tiesos. Kritiškas požiūris į savo tekstą 
yra tarsi dvejinimasis. Autorius tarytumei pasidalina į dvi 
asmenybes – į autorių ir „autoriaus autorių“; šis jį nuolat 
stebi, vertina, kontroliuoja ir bando „įrašyti“ į įvairius kon-
tekstus3. Skamba šiek tiek šizofreniškai, bet iš tikrųjų tarp 
šių dviejų asmenų gimsta tai, ką mes vadiname literatūra. 
Jeigu dvejinimasis dėl kokių nors priežasčių neįvyksta, su-
kuriama tik ištižusi žodžių masė arba begalinis monologas. 
Šių dviejų bendrakūnių asmenų požiūriai dar nereiškia, kad, 
žiūrėk, autorius, sukūręs eilinį kūrinį, su palengvėjimu at-

sikvepia, prisimerkia, koncentruojasi ir kitą akimirką jame 
atgimsta kritikas, kuris šviežiomis jėgomis išvalo tekstą ir 
jame sudeda tolesnius keliaženklius. Tiesiog priešingai – abu 
kūrėjai yra nepaprastai panašūs, piktai priekabiauja, o jų 
balsai niekada neišsiskiria. Labai primityviai modeliuojant, 
autoriaus patirtis – gyvensena, skaitymas, rašymas – kon-
densuojasi jo racionaliame kritiniame balse, o atitinkamo 
teksto tapsmą inspiruoja įnirtingas pašėlimas, įkvėpimas 
arba kažkas panašaus iš nežemiškų reikalų sferų.

Tai kokia gi rašymo mokymo knygų prasmė, jeigu, va-
dovaujantis jų formulėmis, negali išmokti rašyti? Vis dėlto 
prasmės yra. Pirma, tai skatina galvoti apie literatūrą ir apie 
tai, kas yra tikra, tiksliau sakant, galėtų būti rašymas. Antra, 
sutinku, kad tai priverčia sėsti prie balto lapo. Tingumas 
ir nerangumas – žmogui būdingos savybės, o talentas nė-
ra jokia stebuklinga žolelė. Netgi talentingas žmogus ga-
li rašyti kaip su kiaulės koja, jei jis pats nesimoko rašyti. 
Tai procesas, kuris tęsiasi visą gyvenimą. Faulkneris, kai 
buvo pamalonintas Nobelio literatūros premija, pranešė, 
kad kiekvienas jo romanas buvo milžiniška nesėkmė. T. y. 
jis buvęs nepajėgus – ar dar neišmokęs – realizuoti savo 
plataus masto idėjų. Manyčiau, Faulknerio prisipažinimas 
gana iškalbingas.

Dar nereikšmingas pastebėjimas apie rašymo mokymo 
knygų prasmę ir beprasmybę. Sutinku, kad teorinės gudry-
bės gali padėti, jei autorius apsisprendė atsidėti vadinamie-
siems formulių žanrams: detektyvui, maginės fantastikos, 
siaubo literatūrai, mokslinei fantastikai, istoriniams nuoty-
kių romanams, ašaringiems moterų kūriniams ir panašiai. 
Visi šie žanrai daugiau ar mažiau yra klišiniai, juose veikia 
nustatyti dėsniai, todėl iš tiesų nieko bloga, tarkime, teori-
niu lygmeniu įsisavinti siužetų kūrimo meną arba veikėjų 
charakterių paruošimą. Žanrų formulių apžvalgose sukaup-
ti milžiniški literatūros istorijos informacijos klodai. Tiktai 
verta prisiminti, kad ir šiuose tarsi tikruose klišiniuose žan-
ruose klasikais tampa tie autoriai, kurie peržengia griežtus 
žanro dėsnius ir susikuria savuosius, vėliau tampančius 
žanro sudėtimi. Kitaip sakant, Agathos Christie romanų 
skaitymas potencialiam detektyvų rašytojui gali duoti dau-
giau nei literatūros teorijos knygų krūvos.

Tikrovėje rašymo mokymasis yra visiškai trumpas. Jei 
žmogus yra pradedantysis, jis jokiu būdu neprivalo beato-
dairiškai priimti nė vieno patarimo, pasiūlymo, pamokymo. 
Netgi tų vadinamųjų rašytojų, kurie apie rašymą nieko ne-
nutuokia. Geriau jiems patylėti ir tiesiog rašyti, kitaip labai 
lengva patapti kvailiu. Nes kiekvienas rašytojas, tapdamas 
autoriumi, pirmiausia bando sunaikinti visą literatūros is-
toriją. O jeigu tai pavyksta, viskas susireguliuoja kuo pui-
kiausiai – tiek norinčiajam rašyti, tiek literatūrai. Žodžiu, 
perskaityk šią knygą, įsiklausyk, kas joje pasakyta, tačiau 
esant galimybei kuo greičiau ją išmesk. Ir – sėskis ir rašyk. 
Paties parašyta knyga suteikia daugiau patirties nei šimtai 
rašymo mokymo knygų.

Kartą, kai šios knygos fragmentai jau buvo publikuoti 
spaudoje, redaktorius maždaug taip paklausė: „Taip, aš su-
prasčiau, jeigu tu savo knygą būtumei pavadinęs „Rašyti“ ar-
ba – dar geriau – „Rašymo menas“. Viskas būtų aišku: G. B. 
mintys apie literatūrą. Vis dėlto niekaip negaliu suprasti, ką 
reiškia daugtaškis prieš ir po „...rašyti...“. Jeigu tu tai pabrėži 
knygos viršelyje, vadinasi, yra tam tikra prasmė. Kokia?“

Pritariu, panašiai suglumti gali ir kiti skaitytojai, nes 
daugtaškis iš tiesų gali žymėti neužbaigtą mintį, nutylėjimą. 
Tai paaiškinsiu šioje įžanginėje dalyje. Jeigu dabar žmogus 
tvirtai apsisprendė parduoti sielą velniui, t. y. literatūrai, ko 
gero, jam teks patirti sunkų nusivylimą: sumanyta knyga (ei-
lėraštis, apsakymas, esė) neprasideda su pirmu žodžiu ir ne-
sibaigia su paskutinės eilutės tašku. Jis, atsisėdęs prie stalo, 
užrašo sumanytą tekstą, paskui ramia sąžine atsigula ir po 

Nukelta į p. 13 ►

1 Pavyzdžiui, verta žvilgtelėti į JAV rašytojos Anne lamott 
knygą Bird by Bird: Some Instructions on Writing and 
Life. [...] [P]atraukli skandalisto Chucko Palahniuko knyga 
Consider This: Moments In My Writing Life After Which 
Everything Was Different. [...] 
2 [...] Taip milžiniškos patirties [man] davė darbas žurnalo 
„Karogs“ redakcijoje. Daugelį metų sėdėjau priešais 
patyrusią korektorę, kuri be jokio pieteto prieš laurų 
vainikais vainikuotus kūrėjus vaizdingai skaitė ryškiausias 
redaguojamo teksto citatas, komentavo tų autorių 
vaizduotės prasmę ir latvių kalbos mokėjimą. laimė, šių 
nemalonių komentarų neišgirdo minimi autoriai, antraip, ko 
gero, bet kokie santykiai su reikiamais autoriais būtų buvę 
sugadinti visiems laikams. [...] 
3 Šizofreniškas, tačiau iš esmės visai suprantamas 
dvejinimosi procesas detaliau apžvelgiamas esė „Autoriaus 
gimimas“, kurią galima perskaityti mano knygoje „Tyla ir 
žodis“ [Klusums un vārds, 1997].
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Liūdesio persmelktas „Kino pavasaris“

Lyrinio subjekto beieškant
Dabartinėje Lietuvoje istorijos mokslas vis dažniau su-

prantamas kaip atminties lauko dalyvis. Nesibaigiančios 
diskusijos ir ginčai dėl paminklų, kalvelių, įamžinimo vietų 
rodo konfliktišką valstybės santykį su savo pačios tapatybe. 
Įsisąmoninę istorinių tautų paradoksą, kad pagrindinis bū-
das pakeisti ateitį yra keisti naratyvą apie praeitį, ne visada 
žinome, ką su ta praeitimi daryti. Tai normalus socialinės 
raidos dalykas, nes karta, kuri užaugo jau nepriklausomo-
je Lietuvoje, kitaip suvokia kolonijinį palikimą. Ta praeitis 
jau nebėra jos tapatybės dalis. Tik dabar ir atsiranda vi-
suotinai istorinis, o ne egzistencinis žvilgsnis į praeitį. Ši 
įtampa tarp istorijos ir atminties pereina ir į kitas, rečiau su 
istoriniu būviu susijusias sritis. 

Filme „Poetas“ vaizduojamas svarbiausias, šiek tiek 
beletrizuotas Kosto Kubilinsko (filme pavardė pakeista, 
tikėtina, siekiant apsisaugoti nuo galimos giminių reakci-
jos) gyvenimo epizodas. Tai jau visiems mokyklinukams 
žinomas momentas, kai vaikų rašytojas įeina į Lietuvos is-
toriją kaip vienas didžiausių moralinių išdavikų. Vytauto V. 
Landsbergio ir Giedriaus Tamoševičiaus filmas prasideda 
tremtimi į kaimą, į kurį Kostas (akt. Donatas Želvys) pa-
tenka dėl vokiečių okupacijos metu parašytų antisovietine 
nuotaika dvelkiančių eilėraščių. Kaimas kenčia nuo baimės, 
trėmimų, pokario kovų tarp partizanų ir sovietinio režimo. 
Veiksmo laikas – taip mūsų kino pamėgta purvina lietuviš-
ka žiema. Darbe – kaimo mokykloje – Kostas sutinka seną 
pažįstamą Juliją (akt. Indrė Patkauskaitė). Pajunta jai ne tik 
lyrinę simpatiją. Jos dėka Kostas susipažįsta su vietiniais 
partizanais, netgi susidraugauja su jų vadu. Partizanų va-
das (akt. Dainius Gavenonis) juo pasitiki, vertina jo talentą. 

Partizanų vado dešinioji ranka (akt. Paulius Markevičius) 
Kostu pasitiki mažiau, nėra toks imlus jo poezijos kerams. 
Filmui įpusėjus, Kostas grįžta į Vilnių, sutinka seną bičiulį 
Montvilą, mėgaujasi kolaborantinio gyvenimo malonumais. 
Spaudžiamas NKVD, o dar labiau būsimų partizaninio gy-
venimo realijų, poetas galiausiai pasiduoda. Ilgą laiko tarpą 
praleidęs bunkeryje slapstydamasis nuo NKVD agentų, jis 
nužudo miegantį jau draugu spėjusį tapti partizanų vadą. 

Filme priešpriešinama NKVD akylai stebimas miesto 
gyvenimas – baliai, kostiumai, kultūra, slavų merginos – 
ir sveikas lietuviškas kaimas, kur vakarojama prie laužo, 
gamtos apsuptyje. Kaimas, kur šilumą skleidžia ne degtinė 
su papirosais, bet šokiai, draugiškas pokalbis, išoriškai ku-
kli, bet vidumi stipri bibliotekininkė Julija. Abiejų stovy-
klų priešprieša, reprezentuojama per gana įprastus ženklus, 
dar paryškinama santykiu su poezija – partizanams poezija 
yra būdas pakelti dvasią, įžiebti viltį, priemonė pakelti kas-
dienius rūpesčius. O NKVD vadukui tai būdas išgyventi, 
būti matomam, spausdintis, skleisti teisingą pasaulėžiūrą. 
Žvelgiant į dabartinę kai kurių patriotiškai nusiteikusių me-
ninių ir kultūrinių iniciatyvų gausą, susidaro nemalonios, į 
enkavėdistinę filosofiją linkstančios analogijos įspūdis. Bet 
palikime tai skaitytojams spręsti. 

Beveik visas filmas sukonstruotas klasikiniais naratyvo 
principais – aiškus siužetas, motyvuoti veikėjai, skirtingi 
interesai, veiksmo raida. Kai jau tikiesi, kad bus išvengta 
nutylėjimų, ilgesingų žvilgsnių, atodūsių, aliuzijų ir sim-
bolikos – įvairių meninių raiškos priemonių, būdingų po-
etiniam kinui, režisieriai neatsispiria pagundai kulminacinę 
filmo sceną supoetinti. Dramaturginiame zenite, kuriame 

įvairios siužeto linijos turėtų sueiti į vienovę, kai parodomos 
personažų įsitikinimų ir veiksmų pasekmės, nieko neįvyks-
ta. Matome ilgą, tamsų bunkerį, kuriame slapstydamiesi lei-
džia laiką tris vyrai. Šis keistas poetinis nesusiturėjimas nėra 
amato neišmanymas, o veikiau pačios medžiagos padiktuo-
tas sprendimas. Kitaip tariant, yra dvi tematinės problemos:

1) Kosto personažas. Jo aplinkos, jausmų ir minčių dia-
lektika, prisidedanti prie esminio jo gyvenimo sprendimo, 
nėra matoma. Kinas, kaip medija, mėgsta vidinius konflik-
tus, daugiau nei vieną ar du atspalvius turinčius veikėjus. 
Tačiau tie konfliktai turi pasireikšti veikėjo žodžiais arba 
veiksmais. O Kostas visame filme yra aplinkybių auka – jį 
vis kas nors kalbina, ragina, veža, muša, grasina, duoda įvai-
rius pasiūlymus ir panašiai. Žiūrovams telieka spėlioti, kas 
darosi personažo galvoje. Ir tik filmo pabaigoje, kai Kostas 
vaikšto pasipuošęs sovietine simbolika, raportuoja NKVD 
žvalgybos tinklui apie savo žygdarbį, į jį kreipiamasi slapy-
vardžiu Varnas, žiūrovai mato, kad jo elgesys filme visada 
buvo apgaulingas – išdavystei buvo seniai pasiruošta. Mes, 
žiūrovai, buvome apgauti Kosto taip pat kaip ir partizanai. 
Nors ir galima suprasti, kokio efekto siekiama, šis veikia tik 
su sąlyga, jeigu žiūrovai nežino istorinės tikrovės. Tačiau 
„Poetas“ nufilmuotas taip, kad filmo pradžioje tarsi prašo-
ma suspenduoti savo žinojimą – juk tai kinas, o ne istorinis 
tyrimas. Tik dėl šio suspendavimo ir įsigilinimo į pasako-
jimą ir įmanomas šis fokusas, kuris, atvirai kalbant, yra 
tiesiog nesąžiningas elgesys su vietiniais žiūrovais. Kam 
reikalingos šios manipuliacijos?

„Liūdesio ašarose daugiau mangano, todėl jos sūresnės“, –  
sako pirmakursė chemijos studentė Laura cerebriniu para-
lyžiumi sergančiam Davidui filme „Šventasis pavasaris“ 

(filmo pavadinimą inspiravo rusų kompozitoriaus Igorio 
Stravinskio to paties pavadinimo baletas – dėl suprantamų 
priežasčių tai smilkteli kiek nejaukiu šaltuku). Laura, gi-
musi sveika ir graži, turi ne mažiau problemų nei neįgalus 
Davidas, kurį ji nusprendžia slaugyti. Slaugymas čia speci-
finis – tai Davido seksualinių poreikių tenkinimas, viena iš 
nepatogių temų, kurios imasi režisierius Fernando Franco, 
paradoksaliai apversdamas žmogaus sveikumo vertinimo 
skalę, – slaugydama rankų ir kojų nevaldantį Davidą, Lau-
ra, būdama iš išorės normali, iš tikrųjų gydosi pati, pamažėl 
išsilaisvindama iš kūną kaustančios patologinės įtampos. 
Nes F. Franco filme didesnė ligonė yra ji, o ne dėl kūno 
negalios bejėgis Davidas, kupinas gyvenimo džiaugsmo ir 
stiprybės. Labai įtikinamai atskleisti abiejų pagrindinių vei-
kėjų charakteriai vietomis kuria dokumentinio filmo iliuzi-
ją. Kur nesinori tikėti, kad laimė – tik sveikųjų pusėje.

Savaip sveikumas ir dvasios negalia koreliuoja filme 
„Adamant“ – tai Nicolas Philibert’o kurta dokumentika 
apie Paryžiuje ant Senos kranto baržoje veikiančiame die-
nos psichiatrijos centre besilankančius pacientus (ar tiesiog 
keistus žmones). Filme – jų saviraiška, pasakojimai apie 
gyvenimą ir kūrybą. Vėlgi paradoksalu, kad filmas apie 
psichinę negalią turinčius – vienas iš šviesiausių matytų 
festivalyje. Galbūt todėl, kad visi filmo veikėjai – panašūs 

į vaikus. Kartu su dirbančiu personalu jie veikia harmo-
ningoje „Adamant“ bendruomenėje, kur aptaria kasdienę 
dienotvarkę, piešinius, muzikuoja ir savitai filosofuoja apie 
pasaulio dėsnius. „Neužpildykite visko. Kur nuguls vaiz-
dai, neradę tuščių tarpų“, – rašoma filmo pradžioje. Tikriau-
siai mums, sveikiesiems.

Vienas iš „Adamant“ centro lankytojų, paklaustas, ar turi 
profesiją, atsako: kuriu poeziją, bet tai ne profesija. Lygiai 
tą patį savo sūnui, nedrąsiai užsiminusiam, kad galbūt norė-
tų tapti ne teisininku, o rašytoju, ištaria tėvas Floriano Zel-
lerio filme „Sūnus“ (žinia visiems poetams ir rašytojams). 

Įpusėjus žiūrėti, nepaliko mintis, kad filmas tarsi nepasako 
nieko naujo, bet, nepaisant to, jo reikia. Ar tokios gyvenimo 
traumos kaip tėvų skyrybos gali sužlugdyti žmogų ir pri-
vesti iki savinaikos, ar nenoras gyventi yra ligos padarinys, 
atsinešamas gimstant, – filme šie klausimai tiesiogiai neke-
liami. Tačiau aplinkiniai visada linkę už tai prisiimti atsa-
komybę, tai yra ir lėmėjų vaidmenį, ir kaltę. Ar pagrįstai –  
palikta spręsti žiūrovams. 

Panašūs klausimai kyla, pažiūrėjus festivalio atidarymo 
filmą „Po saulės“. Neįprastas lietuvio ausiai kilmininkas 
pavadinime, kurį nevalingai norisi versti įnagininku. Bet 

filmas yra būtent apie tai, kas bus po. Šiuo atveju po saulės 
bus: naktis, šaltis, tamsa, siaubas, vienatvė. Mirtis? Vie-
nuolikmetė dukra su tėvu, nuvykę į pigų Turkijos kurortą, 
tarsi gyvena šiais dviem režimais – dieną, šviečiant saulei, 
leidžia laiką prie baseino, maudosi, valgo ledus, daug juo-

kiasi, žaidžia kamuoliu ir biliardą. Sutemus įvyksta dalykų, 
kurie filme turi simbolinės reikšmės, – tėvas kažkur dings-
ta, dukra lieka viena, nepaisydama to, išlieka, nes vėl tuo 
pačiu paradokso principu, kaip ir anksčiau minėtuose fil-
muose, vaizduojama stipresnė už tėvą. Režisierės Charlotte 
Wells rodomos aplinkybės: geriančių paauglių grupelė, ku-
rioje mergaitė atsiduria vakare, baseinas tamsoje ir bučiniai 
su bendraamžiu berniuku, painus viešbučio pastatų ir takų 
labirintas – kuria nuolatinę įtampą, nes natūraliai jauti jų 
pavojų vaikui. Bet ne vaikas, o būtent tėvas yra pasiklydęs 
savuose tamsiuose, žiūrovams taip iki galo ir neatskleidžia-
muose koridoriuose. Dukros meilė ir pastangos jam padėti 
yra ta stiprybė, tos papildomos gyvybės, kurios veikia tol, 
kol įjungtas žaidimas. Savotiškame žaidime jie susitinka ir 
filmo pabaigoje – nesamoje diskotekoje, kaip psichodelinė-
je tikrovėje. Ar po saulės bus mirtis, žiūrovams tiesiogiai 
nepasakoma. Bet ženklų – daugiau nei pakankamai.

Filme „Begalybė“ (rež. Emanuele Crialese) – aštuntojo 
dešimtmečio Romos aplinka, persmelkta radikalaus gende-
rizmo. Vyrai dirba, moterys „žino savo vietą“ kaip namų 
šeimininkės. Adrianą, kuri jaučiasi berniuku Adri, gelbsti 
tik motinos meilė. Abi – tiek Adriana, tiek jos motina – vi-
suomenės identifikuojamos kaip „kitos“, todėl verčiamos 
paklusti normoms – Adriana rengtis suknelėmis, kaip pri-
dera mergaitei, o motina gydytis psichiatrijos klinikoje, nes 
nori siausti kaip vaikas, gyvena savo išgalvotame pasaulyje, 
kuriame pamiršta iš nemylimo vyro patiriamą smurtą. Ma-
ma su dukra susitinka miuzikle – tik joms priklausančioje 
tikrovėje, kur Adri yra vaikinas, o jos mama – dievinama 
estrados žvaigždė. Kad kūnas, kuriame gimei, nenulemia 
tavo lyties, filme išreiškiama per simbolius – vienuolyno 
mokykloje mergaitės ir berniukai pro langą išmeta juos 
skiriančias baltas ir juodas uniformas. Nuostabi gimtį sim-
bolizuojanti požeminės šachtos scena, kai vienas po kito 
traukiami vaikai. „Ar svarbiau, kas mūsų viduje ar kas išo-
rėje?“ – klausiama Adri lūpomis. Ne tik apie kūną.

– EGlė FRANK –
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Vyriškumo krizė, brofluenceriai ir Jacques’as Lacanas
Brofluenceriai, arba medijose per pastaruosius kelerius 

metus išpopuliarėję ir vis labiau populiarėjantys vyriš-
kumo mokytojai, – tam tikras fenomenas: tai vyrai, kurie 
neturėdami jokių realių teorinių ar psichologinių kompe-
tencijų moko kitus vyrus ir jaunuolius įveikti vyriškumo 
krizę, tapti tikru vyru ar brutaliau – kabinti ir nukabinti 
moteris (kurios taip pat skirstomos į alfa, beta ir sigma 
lygius). Kartais šie vyriškumo mokytojai turi tam tikrą 
statusą, pavyzdžiui, Toronto universiteto psichologijos 
profesorius Jordanas Petersonas, bet tokie atvejai labiau 
išimtis ir neretai net jų teorija labiau yra patogių idėjų 
ir asmeninių nuomonių mišinys, papildytas akademiniu 
žargonu, kuris neišprususiai ausiai seksistinius pasisa-
kymus legitimuoja kaip validžius ir moksliškus. Broflu-
encerių paplitimas medijose ir bendrame kultūriniame 
diskurse rodo vadinamąją vyriškumo krizę šiandieninėse 
Vakarų visuomenėse. 

Gausus kiekis brofluencerių turinio yra kuriamas vyrų, 
kurie dalinasi savo nuomonėmis ir patirtimis, neturėda-
mi jokių adekvačių teorinių žinių, daugumos šių nuomo-
nių ir vyriškumo idėjų pamatas yra mizoginija. Užuot 
problemos sprendimo ieškoję viduje, dauguma šių brof-
luencerių ir jų turinio vartotojų žvelgia į išorę, kad rastų 
kaltininką dėl vadinamosios krizės.

Brofluenceriai ir jų sekėjai taip apsėsti buvimo tikru 
vyru, kad, rodos, pamiršta, kaip būti žmogumi. Nerimas 
ir konfliktas veržiasi į vyro tapatybės ašį, nes visa asme-
nybės tapatybė yra pagrįsta ne žmogiškumu, o vyrišku-
mu kaip funkcija. Kaip ir moteriškumo guru mokymai, 
kurių esmė dažniausiai yra paremta buvimu gera moteri-
mi vyrui, taip ir vyriškumo guru mokymai yra susitelkę 
į vyriškumą. Brofluenceriai ir vyriškumo mokytojai nėra 
tas pats, kas psichologinės ar savitarpio pagalbos vyrų 
grupės. Tačiau jei grupės esminė idėjinė ašis yra tikra-
sis vyriškumas, tai tampa problemiška, nes dažniausiai 
tokia tematika ieško atpirkimo ožio savo prarastam vy-
riškumui, taip pat vyriškumas pateikiamas kaip lygis ar 
prekės ženklas, kurį pasiekęs asmuo tampa vyru – pro-
duktu.

Šie vyriškumo mokytojai atskleidžia, kad vyro tapa-
tybė, kurią jie propaguoja, yra klastotė, nes ji priklauso 
nuo to, ar moteris yra moteriška archajine prasme. Kai 
moteris pasako ar parodo, kad ji nėra vyro nuosavybė ar 
jo sugalvotas mitas ir kad jai tokia dinamika paremtos 
partnerystės nereikia, vyras, o tiksliau – vyro vyrišku-
mas puola į krizę. Kalbant psichoanalizės terminais, tai 
reikštų, kad tokiu būdu, moteriai atmetus tokią tipinę 
simbolinę vyro funkciją, šis yra simboliškai iškastruoja-
mas. Vyriškumo mokytojų propaguojamos vyrų etiketės 
(alfa, beta, sigma ir t. t.), pagal kurias nustatoma, kiek 
jie patinka moterims, psichoanalitinėje žiūroje yra sim-
bolinė kastracija.

Tikrojo vyriškumo diskursą kuria minėtasis Jordanas 
Petersonas, ekstremistinis judėjimas „Red Pill“ (šio 
sekėjai teigia, kad išprievartauti moterį yra tikro vyro 
teisė), didelė gausa „YouTube“ vyriškumo ir santykių 
trenerių (šių mokymai pagrįsti asmenine patirtimi), to-
kių kaip Elliotas Hulse’as ar Andrew Tate’as (tas, kuris 
pasakė, kad moterų seksualinis pasitenkinimas yra visai 
nesvarbus), ar krūva kitų „TikTok“ paskyrose, kurio-
mis siekiama įkvėpti naująją vyrų kartą, pavargusią nuo 
šiuolaikinių moterų, feilinimo tikrojo vyro rungtynėse ir 
privalėjimo būti geru berniuku.

Dauguma tų mokymų yra grindžiami asmenine vy-
riškumo mokytojo patirtimi su viena moterimi ar savo 
asmeninę dinamiką su moterimis paverčiant mokymo 
turiniu visiems vyrams. Taip implikuojant žinią, kad vi-
sos moterys yra vienodos, o visi vyrai turi būti vyriški 
būtent šitaip. Jei sekėjai bus vyriški būtent taip, jie gaus 
moterį kaip prizą už visą savo vargą siekiant tapti tikru 
vyru. Iš pirmo žvilgsnio problemiška, kad dauguma šių 
vyriškumo mokytojų savo asmeninę patirtį, asmeninius 
jausmus ir emocijas, užuot atpažinę ar išsprendę (terapi-
joje), paverčia dogmatine tiesa ir mokymais, taip klai-
dindami kitus vyrus.

Kodėl išvis kilo vadinamoji vyriškumo krizė? O gal 
vyriškumas ir apskritai vyriškumo idėja visada buvo iš-
tikti krizės? Dauguma tikrojo vyriškumo mokytojų yra 
susirūpinę vyriškumu, kartu yra apsėsti siekio kištis į 
moteriškumo tematiką. Lyg visa jų sukurta tiesa apie 
moteris padės jiems įsteigti vyriškumą. Vadinamoji vy-
riškumo krizė yra tiesiogiai susijusi su psichoanalize, 
moteriškumu, kapitalizmu. Psichoanalitikas Jacques’as 
Lacanas prieš mažiau nei 50 metų pasiūlė atsakymus į 
klausimą apie vyriškumo krizę. Jis sufleravo, kad mo-
teris – (Wo)man – yra raktas į vyriškumą. Vyriškumas 
sukasi apie moterį, tad Lacanas teigia, kad vyriškumas 
yra klaidinga tapatybė, nes jis egzistuoja tik dėl fetiši-

zuotos moteriškumo idėjos. Tad kyla abejonė, kiek tas 
vyriškumas gali save realizuoti ir ar jis gali save reali-
zuoti savarankiškai. 

Šis vyriškumo idėjos trūkumas ieško savęs įsteigimo 
ir patvirtinimo išorėje ir jį randa minėtoje fetišizuotoje, 
iškreiptoje moters idėjoje. Dėl šio psichoanalizės išryš-
kinto vyriškumo trūkumo atsiveria erdvė tikrojo vyriš-
kumo mokytojams, brofluenceriams. Žvelgti į savo vidų 
ar kritiškai atmesti archajiškas idėjas būtų pernelyg sun-
ku, tiek vyriškumas, tiek vyriškumo krizės kaltininkas 
yra randami išorėje. Anot Lacano, tai, kas archajiškai 
apibrėžiama kaip moteriškumas, yra naudojama kaip 
vaistas nuo tiesos, kurios negalime priimti: mes, kaip ir 
visi, stokojame (angl. lacking). O ypač stokoja mūsų vy-
riškumo samprata.

Stoka, o tiksliau – visą adekvatumą nuskandinantis ne-
rimas, kylantis dėl stokos, radikalizuoja šiuos vyriškumo 
judėjimo sekėjus ir dažnai lemia agresijos ir smurto prieš 
kaltininkę – moterį protrūkius. Šiame kontekste smurtas 
yra desperatiškas siekis susigrąžinti simbolinę kontrolę, 
suvaldyti nerimą, išspręsti trūkumo problemą. Galima 
prisiminti filosofės Hannah’os Arendt smurto sampratą: 
smurtas negeneruoja galios, smurtas yra ženklas, kad ga-
lia yra prarasta. Tad vyriškumo ratų radikalėjimas ar ne-
apykantos ir smurto prieš moteris protrūkiai rodytų tokį 
galios praradimą, smurtu siekiama ją susigrąžinti, įsteigti 
galios iliuziją. Smurtas yra reakcija į nerimą, kylantį dėl 
stokos, o tiksliau – dėl vyriškumo idėjos, kuri stokoja. 

Tad Lacanas ir jo diskursas apie stoką gali atskleisti 
vyriškumo krizės enigmą. Psichoanalizė simbolinę galią 
sieja su falu, tačiau falas nėra tai, kuo vyras gali džiaug-
tis, nes vyras jo visiškai nekontroliuoja. Taigi vyras nuo-
lat stengiasi imtis savo simbolinės funkcijos, nes, pasak 
Lacano, jis žino, kad moteris įžvelgia būtent tą jo simbo-
linę funkciją. Vos ne desperatiškas siekis susigrąžinti šią 
simbolinę galią yra tiesiogiai susijęs su vyro nerimu, jau-
čiamu dėl jo paties stokos. Kitaip tariant, brofluencerių 
ir archajinių vyrų ratų fenomenas reprezentuoja šį vyrų 
nerimą, jaučiamą ne tik dėl jų stokos, bet ir dėl fakto, jog 
tas vyriškumas, kurį taip aršiai siekiama susigrąžinti ir 
grąžinti atgal į kultūrą ir visuomenę, yra stokojantis. 

Galbūt šis nerimas nėra įsisąmonintas, tačiau kultū-
riškai tvyro nerimo nuojauta, ją reprezentuoja vyrišku-
mo sferos ir brofluencerių sekėjų gausėjimas. Šią stoką 
bandoma užpildyti simboline galia, kuri yra paremta 
sena kaip pasaulis gynybine logika „aš stiprus, jei kitas 
silpnas“. Čia atsiskleidžia tam tikra narciziška logika 
įsteigti vyriškumą kaip galią per kito kontrolę ar maži-
nimą. Jei savivertė paremiama tik tuo, kad jautiesi gerai, 
kai priverti kitą pasijusti blogesnį, panašiai ir su vyrišku-
mu: jei tavo vyriškumas remiasi idėja, kad moteriškumas 
turėtų būti menkesnis, ir visą savo energiją skiri kaltin-
damas moteris (mamas, seseris, merginas, mokytojas) už 
visas tau ir tavo vyriškumui nutikusias negandas, galbūt 
tavo vyriška tapatybė pirmiausia buvo sukurta remiantis 
klaidinga prielaida. Juk savimi pasitikinčiam žmogui ne-
reikia nuvertinti kito, kad jaustųsi didus.

Visa brofluencerių ir vyriškumo sferos mokymų audi-
torija nerimastingai ieško, kaip atgauti savo vyriškumą, 
tačiau jų nerimą tik labiau skatina faktas, jog jų vyrišku-
mo esencija glūdi pasenusiuose vyriškumo apibrėžimuo-
se. Daug girdima apie praeities nostalgiją ir archajinį 
vyrų ir moterų išsidėstymą kultūroje, tai fundamentaliai 
siekiama vėl įsteigti ne per atvirą seksistinę kalbą, bet 
per užmaskuotas (o kartais ir visai neužmaskuotas) mi-
zoginiškas idėjas apie vienų grupių inferioriškumą prieš 
kitas. Seni geri laikai, kai vyras medžiojo mamutą... Ta-
čiau negi vyriškumas toks trapus, kad po tūkstantmečių 
kultūrinės adaptacijos ir visuomeninio progreso jį ištiko 
vadinamoji krizė? 

Galbūt vyriškumas visada buvo ištiktas krizės, tačiau 
dabar baigėsi visi jo pasiteisinimai... karalius sužinojo, 
jog visą laiką buvo nuogas. Ideologiškai (bet santykinai) 
išsilaisvinus moterims ir pripažinus, kad jų (profesiniai) 
gebėjimai yra lygūs vyrų gebėjimams, vyriškumas nebe-
turi galimybės pasinaudoti iškreiptu požiūriu, kad mote-
ris yra prigimtinai menkesnė ar kad ji yra mūza ir idėja 
ar kažkas, kuo privaloma rūpintis. Netikėtai ir nelauktai 
šiandien moterys pačios gali nustatyti standartus, o vyrai 
nerimastingai trypčioja vyriškumo šokius, nes ne visada 
gali ar neįstengia įvykdyti net minimalių tokių moterų 
reikalavimų. Vadinamasis emancipacinis judėjimas už 
moterų teises tiesiogine prasme atėmė iš vyrų tai, kas 
jiems leidžia jaustis Kietu Biču ir Tikru Vyru.

Psichoanalitinis diskursas padeda susigaudyti šioje 
upėje vyriškumo influencerių, kurie save pateikia kaip 
vyriškumo ir santykių guru, nors dažniausiai yra asme-
ninių problemų neišsprendžiantys ar jų paprasčiausiai 

nesprendžiantys asmenys. Negi atsakymas yra toji sim-
bolinė funkcija? Vyriškumo judėjimo šalininkų idėjos 
yra vadovėlinė simbolinės funkcijos fiktyvaus susigrą-
žinimo reprezentacija. Obsesija ją susigrąžinti neretai 
radikalizuoja nuvalkiotą vyriškos viršenybės ideologiją 
iki smurtinių poelgių. Pavyzdžiui, seksualinio smurto 
atvejais šią simbolinę funkciją vyras bando susigrąžin-
ti išnaudodamas moters kūną, kontroliuodamas intymią 
(pažeidžiamą) erdvę ir įtvirtindamas dominavimą mo-
ters atžvilgiu.

Tačiau, sekant Lacano linija, vyrui vis dėlto nepavyksta 
perimti savo simbolinės galios ir rasti falo ten, kur jo la-
biausiai tikimasi – intymiame seksualiniame susitikime. 
Toks nesėkmingas bandymas rasti šią simbolinę galią iš-
naudojant moters kūną sukelia vyrišką nerimą ir slopini-
mą. Lacanas atkreipia dėmesį: „Tai, kad falo nerandama 
ten, kur jo tikimasi, kur jo reikia, t. y. genitaliniame san-
tykiavime, paaiškina, kad nerimas yra seksualumo tiesa... 
Falas, kur jo tikimasi kaip seksualinio, niekada nepasiro-
do kitaip nei stoka, ir tai yra jo ryšys su nerimu.“ 

Taigi būtų galima daryti prielaidą, kad seksualinės 
prievartos ir smurto kur kas dažniau griebiasi vyrai, nes 
moteris yra tai, kas atskleidžia vyro nerimą, taigi ir vy-
riškumo bejėgiškumą. Psichoanalitikė Renata Salecl tei-
gia, kad vyrų geismą ir geismo būdą sąlygoja tai, kad 
kastracija paženklino vyrus trūkumu, o tai reiškia, kad jų 
falinė funkcija buvo paneigta. Salecl pažymi, kad dėl šio 
paneigimo vyrai nerimauja, jog gali nesugebėti pasiro-
dyti galingi, ypač seksualinėje plotmėje: kad jų organas 
gali juos nuvilti tuo metu, kai jo labiausiai prireiks, kad 
kiti, ypač kita moteris, gali juos laikyti bejėgiais, pažei-
džiamais ir atrasti juos turint tas savybes, kurias jie idė-
jiškai perrašė Kitam, mažiau tobulam, – moteriai. 

Taigi susidūrimas su moterimi šiuolaikinėmis sąlygo-
mis vyrui sukelia nerimą, nes atspindi iš vyriškojo aš 
išstumtą turinį; toks išstumtas turinys grįžta su nerimu, 
kurį reikia įveikti, kad būtų išlaikytas galios performan-
sas. Lacanas teigia, kad Ievos mitą vyrai sukūrė iš neri-
mo, jaučiamo dėl šios stokos. Pasak Lacano, iš Adomo 
šonkaulio sukurta Ieva reiškia, kad iš Adomo buvo at-
imtas tik šis šonkaulis, todėl jam trūksta tik jo ir nieko 
daugiau. Taip moteris redukuojama į objektą – moteris 
kaip objektas vyro funkcijai. Ji sukurta iš vyro, todėl, 
be to šonkaulio, vyrui iš tiesų nieko netrūksta. Tačiau 
būtent čia Ievos ir Adomo ar vyriškumo mitologija žlun-
ga, kai vyras susiduria su moterimi intymumo momentu. 
Nerimas atsiranda dėl intymaus susitikimo su moterimi: 
mitas, turėjęs paslėpti tokį nerimą, jaučiamą dėl stokos, 
neveikia, nes vyrui susidūrus su moterimi intymiai jo 
nerimas iškyla į paviršių. Tokiame santykyje pasireiškia 
vyro pažeidžiamumas ir savybės, kurias vyriškumas kaip 
prekės ženklas (funkcija) jam kaip vyrui prekei (vykdy-
tojas) atmetė.

Seksualinis ar kitoks vyro smurtas prieš moterį yra to-
kio bėgimo nuo savo bejėgiškumo ženklas. Psichoanali-
tikė, filosofė Luce Irigaray užduoda klausimą: „Ko vyras 
ieško smurtaudamas prieš ją?“ Atsakymas išryškėja čia: 
smurtaudamas prieš moterį vyras ieško savo paties sto-
kos, šiame ieškojime jis įkūnija savo simbolinę galią. 
Kitaip tariant, smurtu jis stengiasi užmaskuoti stoką, 
įsteigti savo galią kaip fikciją. Tačiau ši galia tuščiavidu-
rė, nes toks smurtas pažymi, kad galia prarasta.

Moteris nemato savęs tokios, kokią ją mato vyras, to-
dėl nuolat kvestionuoja, kas joje yra daugiau nei ji pati, 
ir klaidžioja po savęs sampratas, taip ji kvestionuoja ir 
vyro geismą bei patį vyriškumą. Klasikinis to pavyzdys – 
moteris kaip tyra, paslaptinga, nekomplikuota būtybė. 
Tokios vyriškos moters idėjos netikrumas demaskuoja 
vyro pažeidžiamumą, o toks kvestionavimas išprovo-
kuoja radikalų ar net smurtinį atsakymą. Čia galime 
įžvelgti ir vyriškumo ugdytojų prielaidas ir iškilimo 
priežastis, šiuolaikinė moterų emancipacija demaskuoja 
archajinę moteriškumo idėją kaip farsą, o būtent ši idėja 
yra raktas į vyriškumą. Archajinis, tikrasis vyriškumas 
egzistavo ant moters idėjos pamato: vyriškumas kaip sti-
prumas, besireiškiantis per dominuojantį alfa vyrą, kuris 
yra užkariautojas (retsykiais prievartautojas), egzistavo 
ant moteriškumo kaip pamato, kuris buvo apibrėžiamas 
kaip silpnumas. Todėl, kad egzistavo silpno, nuolankaus 
moteriškumo mitas, galėjo egzistuoti archajinis gen-
ties lyderio vyriškumas. Archajinio vyriškumo gynyba 
ir prikėlimas yra gynyba nuo nerimo, kuris parodo, jog 
vyriškumo idėja visada buvo ištikta krizės, nes stovėjo 
ant fiktyvaus pamato – idėjos apie moterį. Ši gynyba yra 
atsakas ne tik į nerimą, bet ir į tam tikrą gedulą, kad se-
nasis vyriškumas mirė (o gal veikiau net nebuvo gimęs). 

Nukelta į p. 14 ►
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●

žodžių eilutė bėga sraigtiniais laiptais
tarsi žinodama, kad kažkas nutiks
tai tik svetimų ir nesuprantamų
žodžių žodynėlis
sraigtinių laiptų
kriauklės amžinybė
kur beprotybė –
tik ženklas
atsibundu iš slogučio
deklaruoju savo teises
ir konstituciją
ir daugiau jokių
aleksandrų makedoniečių
mano gyvenime
tik kražių fontanas
srūvantis vynu
kūčių naktį

NIDA TIMINSKAITĖ

●

tarp dviejų kalnų
vėjo nėra
kaip nėra vienodo širdžių plakimo
kaip nėra vienodų dangaus paraščių
upės tėkmėje
išnyra sapnas
mėlynu skenduolio veidu
kur seniai seniai
nuskendusi meilė

tarp dviejų kalnų
nėra vėjo
dulkės ir vėjas
ten už kalnų
kur vėjas
supaprastinus papročius
stogą nurovė klevams
kur po kojomis
kanadietiškas kilimas
šiugžda senąja
indėnų
tarme

●

saulėje blizgantis labirintas –
žalčio oda
savo švytėjimu
visa esybe priešinasi 
rudeninei lemčiai
gal tai ne labirintas
veikiau kampas
kampas ribojantis
vasarinių augalų būtį
kai jie lėtai praranda gyvybę
įkalinti pernelyg 
taisyklingame stačiakampyje
augalų geometrija
gėlių aritmetika...
išblaškytų minčių
suveltas turinys
deklaruoja taisyklingos
būties siekiamybę
skambant pavakario varpams
jie vis tiek veržiasi aukštyn
šaukiasi vasaros

●

vogti iš savo miego eilėraščius
kai migloj suskirdusios sienų lūpos šneka
gerti saldų sapno katarsį
prakąstą realybės pjūklo dantų

vogti iš savo miego eilėraščius
paslėptus pasąmonės banke
nes tai labai tvirta valiuta
brangesnė nei ilgapirščių rankos

nes mes nebuvome tais
kur per sapną suskirdusiom lūpom šneka
nebuvome tais – kitais
dievo šventais avinais

●

            Gintarui Beresnevičiui

paniręs į kulto misteriją
zuikių dievas aukas atnašauja
kai ima kulti savo misteriją
liejasi kraujo upės 
ašarom tvinsta gralio taurė
kartais sugrįžta marija su lelijom
ar karūnuotas kazimieras
bet išsigelbėti niekam nelemta
amžina kulto misterija
tęsiasi kaip kalavijo žaizda
kaip amžinas vaško antspaudas
be pradžios – pabaigos

virš baltijos vėjas gena
kurliandijos link
baltų pelenų debesį
baltas zuikių dievas
žiūri ir stebisi...

●

valytuvai – lango blakstienos
šoka drugelio šokį
aukštyn žemyn, aukštyn žemyn
braukia ir braukia
stiklo ašaras
verkia langas
kaip dangus...

Adolf Fleischmann. Natiurmortas su vazomis. 1930

ALeKSANDRAS ŽALTAuSKAS 
(1997–2020)

Ar iš tiesų gyvenimas nenuspėjamas ir trapus?
Žmonės yra linkę planuoti savo gyvenimą. Dieną, savaitę, mėnesį, 

kartais net metus į priekį. Tačiau žmonės nesuvokia, kad jų planai nebūtinai 
išsipildys. Tiesiog įsivaizduokite, kokius planus turėjo „Titaniko“ keleiviai, 
pagalvokite, ką buvo suplanavusi moteris, kuri šį rytą buvo partrenkta 
automobilio, ir įsigilinkite į tai, ką vos prieš metus galvojo vakar nusižudęs 
jaunuolis.

Kas griauna mūsų planus? Kas keičia mūsų gyvenimą? Ar visa tai – 
dvejetainė sistema ar Dievo nustatytas planas?

Gyvenimas yra trapus, ir ne visada, kaip Žemaitės Katrei, prieš mirtį 
užtenka laiko atsiprašyti. Ar gali žmogus žinoti, ar jis išgyvens iki rytojaus? 
Ar jis bent pagalvoja, kad paslydęs ant likimo ledo gali susidaužyti širdį? 
Kaip jis gali žinoti, kad kaimynui skirta kulka neparėš jo smilkinio? 
Pagaliau jis net nėra įsitikinęs, kad gerdamas ryte arbatą neužsprings 
mirtinai. Tačiau žmogus apie tai negalvoja ir neturėtų. Jis susiplanuoja 
visą savo ateitį, tačiau vienas žingsnis į priekį ar atgal, vienas neteisingas 
pasirinkimas, viena sugaišta minutė gali pakeisti, o gal net ir užbaigti visus 
jo planus. Žmogus visą laiką eina plonu lynu, o mano einantis Gedimino 
prospektu. Tačiau net ir Gedimino prospekte tave gali užpulti nusikaltėliai. 
Juolab kad vietoj 12 taškų tavo kauliukai gali parodyti 10, ir vietoj Gedimino 
prospekto tu užlipi ant Konstitucijos gatvės. Gyvenimo žaidime kiekvienas 
kauliuko metimas yra svarbus, kiekviena ištraukta korta gali nulemti visą 
gyvenimą, ir vienas neteisingas ėjimas gali jį užbaigti.

Tačiau ar reikia apie tai galvoti? Ar reikia planuoti ateitį? Aš manau, kad 
reikia gyventi šia diena. Kaip sakė Sun Tzu: „Norint laimėti, reikia planuoti 
ne ateitį, o dabartį.“ Žmogus, kuris geba planuoti dabartį, laimės gyvenimo 
žaidimą. Tačiau nereikia pamiršti to, kad sukčiauti galima ir gyvenime... 
Tačiau ar verta...

2013

●

Žmonės nustoja būti nuoširdūs, sąžiningi, dori, nes bijo, kad šis kelias dabartiniam pasauly yra 
nepelningas, nenaudingas, o laimės pasiekti galima tiktai niekšybėm.

Žmogus, išgyvenęs ir pergyvenęs visas negandas ir išlikęs švarus bei doras, gali išdidžiai ir didingai 
numirti.

2014

avys

kiek daug šiame pasauly
ožių ir net gaidžių
bet už visus daugiausia
avių ir tik avių

avis tave pagimdė
avim tampi ir tu
ir vaiką tu tikriausiai
vadinsi ėriuku

tačiau yra kitokia
avis čia iš tiesų
apsidairyk suprasi
juoda avis – tai tu

juodos avies nemėgsta
ją engia visados
todėl juoda avelė
ieškos baltos skaros

tą skarą apsigobus
ji irgi taps balta
ir kitos avys džiaugsis
„žiūrėk – nebe juoda“

ir šitą baltą skarą
dabar dėvėsi tu
nesgi ją nusimetęs
tampi tu vėl juodu
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MORTON MARCuS

Mortonas Marcusas (1936–2009) – amerikiečių rašytojas, 
poetas, kino kritikas. Gimė Niujorke, nuo 1961 m. gyveno 
Kalifornijoje. 1988 m. pasirodžiusiame eilėraščių cikle „Pus-
lapiai iš imigrantų albumo“ (Pages from a Scrapbook of Im-
migrants) autorius remiasi savo žydų giminės istorija. Čia 
spausdinama eilėraščių proza iš rinkinio „Bevardės akimir-
kos“ (Moments Withous Names, 2002).

Auliniai dėdės spintoje

Mano senelis skęsta savo auliniuose, klampodamas 
per Lenkijos sieną. Ūkanotas 1909-ųjų žiemos rytas. 
Pakulinis maišas, permestas per petį, išsipūtęs nuo 
šeimos brangenybių, gabenamų į Ameriką: vyno taurių, 
žvakidžių, sidabrinio kavos servizo, jo motinos auksinio 
sutuoktuvių žiedo. Su kiekvienu žingsniu jis grimzta 
gilyn į aulinius, tarsi šie būtų požeminiai tuneliai, 
traukiantys nežinomybėn jo baltas sumirkusias pėdas. 

Su kiekvienu žingsniu batai ryja mano senelio kojas. 
Greitai jo nebeliks, tačiau jis to nepastebi. Tempdamas 
maišą, jis traukia į Brėmeno uostą, avėdamas auliniais ligi 
juosmens.

Ar jis žino, kur yra Brėmenas? Ar, kol atvyks, kas nors dar 
liks iš jo, o galbūt jis turės pasistiebti, kad žvilgtelėtų nuo 
batų aulų, tartum kalvos, į laivus ir krovinius prieplaukoje?

Tai mano senelio savaitę trukusio žygio į Brėmeną istorija, 
perpasakojama vėl ir vėl kitoms giminės vaikų kartoms. Kai 
kuriuose pasakojimuose auliniai atkeliauja savarankiškai. 
Kituose senelis stovi juose tarsi ant povandeninio laivo 
tiltelio, žvelgia priekin ir ryžtingai vairuoja.

Amerikoje tuo metu jo vaikai ir anūkai įsitempę, viltingai 
spokso į vandenyną, laukia senelio ir jo batų pasirodančių 
horizonte, idant jų gyvenimai prasidėtų.

Mergina, tapusi mano senele 

Kiekvieną naktį namiškiams sumigus, mergina, vėliau 
tapusi mano senele, pasibalnojusi ližę lakstydavo po 
lietuviškas girias.

Sugrįždavo iki aušros, juoduose plaukuose tviskėdavo 
rasos lašeliai, o pakulinis maišas būdavo pičpilnis blyškių 
grybų ir šaknelių.

„Taip ir buvo, – tvirtino senelis. – Iš pradžių sekdavau 
įkandin, bet niekad nepasivydavau.“ Tik girdėdavo gausmą 
ir girgždesį medžių viršūnėse ir, atsidusęs, spūdindavo 
namo.

Taikstėsi su viskuo, kol vieną naktį ji išskrido su visa 
viraline, tarytum karieta, traukiama juodų vėtros žirgų.

Senelis vijosi kartu su pirkia, stovėdamas nesamo 
kambario tarpduryje, bardamasis ir tarsi ragindamas namą 
lėkti greičiau.

Pavijo ją netoli Vilniaus, kur ši stabtelėjo susiorientuoti, 
ir pirkia rėžėsi į nutūpusią viralinę, senelis nusirideno pro 
duris ir susimušė galvą į stalo koją.

„Ir kurgi Ponia susiruošė šįkart?“ – suniurzgė, trindamasis 
dešinę ausį.

Mergina nusišypsojo ir priklaupusi tylėdama paglostė 
jam plaukus.

Tai buvo paskutinis merginos, vėliau tapusios mano 
senele, naktinis pasiskraidymas. Netrukus jie išvyko į 
Ameriką.

Brukline ji sukosi kaip vijurkas senelio pastatytam name, 
stebėdama kintantį peizažą pro virtuvės langą.

Tuomet ji ir tapo mano senele, baltaplauke ir šypsančia, 
tylene, net kai senelis šūktelėdavo iš kito kambario. Ne todėl, 
kad jam ko nors reikėdavo. Tiesiog norėdavo įsitikinti, ar ji 
vis dar čia.

Kalendorius

Prabudau nuo žvarbios šviesos, įspindusios pro langą, 
ir tolimo minios murmesio. Nusekiau paskui jį į virtuvę 
apačioje, prie sieninio kalendoriaus. Mėnesio dienos, maži 
tušti kvadratėliai, rikiavosi tarsi daugiabučio langai, o juose 
rymojo įžymūs mirusieji: prezidentai ir poetai, generolai ir 
revoliucionieriai. Kai kurie tyliai žvelgė į besismelkiančią 
virtuvės šviesą, kiti rėžė kalbas, grūmodami kumščiais ar 
šūkaudami kaimynams viršuje ar apačioje.

Iš kalendoriaus sklido ir kiti – tylesni – balsai, kai kurie –  
vos girdimi, ir aš sumečiau, kad kiekvienas mėnuo – tai 
daugiabutis su gyventojais prie langų ir kad visi dvylika 
pastatų – tai svarbiausi statiniai mirusiųjų mieste.

O kaipgi tie bevardžiai, pamaniau, tie, kurie nebuvo nei 
poetai, nei generolai, bet diena iš dienos stengėsi pragyventi, 
išmaitinti šeimas, tie, mirę nuo plaučių uždegimo ar 
sielvarto, tie, kurių milijonai nuskendo per potvynius 
ar cunamius, buvo palaidoti žemės drebėjimų, išžudyti 
kariuomenių, nutrinti nuo žemės paviršiaus vizionierių ir 
godžiųjų; tie bevardžiai piliečiai, tikėję antruoju atėjimu, 
kai saulės šviesa bus skalsi ir saldi kaip medus – juk turėjo 
kažkuo tikėti, kad ištvertų?

Nuojauta kuždėjo, kad tie bevardžiai mirusieji murmėjo už 
įžymiųjų nugarų, nuolankiai dalindamiesi būstu su garsiais 
amžininkais lygiai taip, kaip dalinosi savo bevardžiais 
gyvenimais.

Dabar kiekvieną rytmetį, išbraukdamas dieną iš 
kalendoriaus, įsivaizduoju, kad užveriu langą su balsais 
anapus dar metams. Bet, prieš užbrėždamas X ant langelio, 
stabteliu, pakėlęs plunksną, ir palenkiu galvą, tarsi 
klausydamasis praeivio, sustabdyto gatvėje, nurodymų.

KeNNeTH PATCHeN

Kennethas Patchenas (1911–1972) – savamokslis ameri-
kiečių poetas, romanistas, tapytojas, grafikos dizaineris; per 
keturių dešimčių knygų autorius. Kūryba pasižymi „dideliu 
idealizmu, dygėjimusi smurtu, atsiribojimu nuo konformis-
tinio amerikiečių mąstymo ir pasibaisėjimu materialistiniu 
sekuliarizmu“ (britannica.com). Dėl gausios antikarinės, so-
cialinių motyvų poezijos vienas populiariausių Amerikos stu-
dentijos poetų Antrojo pasaulinio ir Vietnamo karo metais. 
Kita vertus, Patchenas – ir vienas iš vizualiosios, grafinės, 
eksperimentinės poezijos, eilėraščių „atlikimo“, akompanuo-
jant džiazui, pirmeivių. Čia skelbiami eilėraščiai iš rinkinių 
„Tamsioji karalystė“ (The Dark Kingdom, 1942) ir „Garsusis 
irklavimo vakarėlis“ (The Famous Boating Party, 1954).

Idant 

Galėčiau pretenduot į pareigas (jau pamiršau kokias), 
turėjau iki vidurdienio vesti Mero pavaduotojo dukterį. 
Įsakymą perdavė trys minutės po dvylikos.

Aš jau turėjau žmoną; Mero pavaduotojas buvo bevaikis; 
bet aš vedžiau.

Tada man liepė nuskusti tėvui barzdą. Gerai. Nesvarbu, kad 
jis buvo eunuchas, kad akis užmerkė ankstyvoje vaikystėje: 
aš įvykdžiau įsakymą, nuskutau.

Tada man liepė sudeginti miestelį; tada – nemažą miestą; 
paskui – ir didmiestį; didelį didmiestį; menkutę, nuskurdusią 
šalelę; o tada – vieną iš „didžiųjų galybių“, paskui – dar 
vieną (dar vieną, dar vieną)... Tiesą pasakius, galiausiai 
man prisakė paleisti pelenais viską, ką žmogus žemėje 
buvo sukūręs! Ir aš tai padariau, supleškinau viską, kad net 
pėdsako neliko, neliko nieko o nieko, visiškai nieko.

Tuomet įsakė viską susprogdinti skradžiai žemę, po velnių! Ir 
aš susprogdinau viską skradžiai (ak, ne, nesusprogdinau)...

Elegija ateičiai

1.

Po žeme turėtų būti daugybė laiptinių: minkštų it samanos, 
aprizgusių šaknimis, ankštų ir stačių – sudūlėjusių lapų 
kapinynas.

Mirusieji bruzda pirmyn atgal šiais laiptais. Sunki kelionė, 
bet įveikiama. Pašaukti, jie ateina.

Daugelis jų pasiekė tai, ko neįsivaizdavo būdami gyvi, 
vientuliai ankštuose būstuose, nustumti triukšmingos minios.

Mes regime juos siuvančius po palaidotus miestus, 
geriančius gyvųjų kraują mums miegant ar krečiančius 
išdaigas, sujaukiančias mūsų popietes. Bet jie sergi mus, 
padeda apeiti kliūtis, naktimis klausosi mūsų rūpesčių ir 
baimių, palydi kiekvieną brėkštančią dieną.

Tai dar vienas mano senelio pasakojimas apie miestą 
kitame pasaulio pakraštyje, kur pastatai buvo sutrinti į 
miltus per beveik pamirštą karą ir neliko nė vieno, kuris 
galėtų perduoti mirusiųjų paslaptis gyviesiems, kad 
išėjusieji gyvuotų.

2.

Turėjau draugą, kuris užaugo angliškame dvare. Visose 
menėse kabėjo paveikslai: peizažai, mūšių, medžioklės 
scenos, bet daugiausia – protėviai ištįsusiais veidais, valdinga 
išraiška, apsitaisę liemenėmis, dubletais ir tviskančiomis 
suknelėmis. Jie lindėjo sienose, porino draugas, jis 
įsivaizdavo, kad kiekvieną naktį jie palieka savo vietas ir 
slaptais koridoriais sliūkina į priplėkusias virtuves, kur 
žvakių šviesoje užkandžiauja, gurkšnoja ir liežuvauja apie 
gyvuosius, matytus dienos metu. Užgesinus šviesas, mano 
draugas nieku gyvu nekišdavo nosies apačion. Jis žinojo, kad 
rėmuose – tuščia, tarsi languose, atsivėrusiuose begaliniam 
baltos šviesos srautui, pasklidusiam po visą namą.

3.

Mirtis – tai vieta toli šiaurėje, kur sniegas palaidoja telefono 
linijas, perduodančias mūsų klausimus ir šnabždesius.

Laidai nei kibirkščiuoja, nei trūkinėja.
Jų karštis nieko neištirpdo.
Jie tiesiog pranyksta sniege, kaip meškerės valas, paliktas 

prieš valandą, metus ar amžių ir sutraukytas gelmėje į visa 
apgaubiančią tamsą neriančios žuvies.

4.

Visa, ko galime tikėtis, tai būti veidu akmenine išraiška 
paveiksle, smilkstančiame apanglėjusiuose griuvėsiuose, 
arba figūra ant gėlėmis ištapyto ąsočio, kurį mergaitė, prieš 
eidama namo, akimirką perbraukia pirštų galiukais.

Vertė Ugnė Ražinskaitė

O dabar, pasakė, viską atstatyk; viską atstatyk ir atkurk 
taip, kaip buvo iš pradžių.

Ką gi... dabar atėjo mano eilė jiems šį tą pasakyti! Po 
šimts, anei dėl vieno darbo niekad nesiplėšiau. 

[1954]

Lūšnynai

Turėtų būt aišku kaip dieną. 
Kur jau ne.
Kiekvienas kvailys tai žino.
Net žiemą. 
Pagalvokim truputuką. 
Ką?
Pagalvoti – ką?! 
Jie niekados taip. 
Kodėl dabar?
Žinoma, tai nieko nereiškia. 
Visa tai – melas.
Kas gi daugiau? 
Teisingai.
Tai aišku.
Kad ir kaip žiūrėtum. 
Skryblius.
Išsipūtęs pilvas.
Graži bažnyčia užtūpt. 
Jergutėlyčiau...
Kas jiems darbo? 
Nieko sau. 
Dvylika vaikigalių ant avarinių kopėčių... 
Gėlės ant palangės... 
Tu velniškai teisus.
Taip jau būna. 
Kaip tik taip. 

[1942]

Atvėrus langą 

Man šūktelėjo atnešti alaus ir užsukti papliaukšti.

Aš jau buvau atsigulęs, bet apsirengiau ir nupėdinau į 
krautuvę paimti alaus ir to skanutėlio vytinto saliamio. 

Kai užkopiau į viršų, porą pagyvenusių moteriškių ir 
perkarusį ilgšį radau sėdinčius pusiau apsidariusius, 
rankose laikančius muzikos instrumentus.

Sakydamas „pusiau apsidariusius“ turiu omeny, kad 
seniokės vilkėjo Ievos kostiumėlius, o tas džiūsna ant 
įprastų drapanų buvo užsitempęs porą sunkių paltų.

Muzikos instrumentus miniu dėl to, kad visi trys laikė 
po pripūstą undinę aptemptomis pėdkelnėmis, ir tos, 
sakytumei, kažką niūniavo graikišku akcentu. 

Dedant ant lovos nešulius, iš spintos išsibraklino dar 
viena senolė raitomis ant zebro.

Kai kėliau ją, toji nusiskundė, kad nuo kratymosi iš 
paties Bostono jai įskaudo užpakalį, todėl gal aš nieko 
prieš ją dar truputuką palaikyti. Neilgtrukus jie įsigeidė, 
kad sulakstyčiau dar alaus, ir aš sumečiau, jog vienintelis 
būdas pasitarnauti ir nulipti siaurais laiptais – tai eiti 
atbulomis, velnioniškai spraudžiantis tarp ilgų jos kojų, 
ir net tada kaulėti jos keliai tratėjo taip, lyg kas iš abiejų 
pusių būtų tvatijęs solinuką. Ir kaskart man traukiant vis į 
kitą krautuvę jos vis tolo ir tolo. Rytojaus dieną pasiėmiau 
išeiginę ir persikėliau pas jaunuosius krikščionis. 

[1954]

Vertė Andrius Patiomkinas
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Miglės Anušauskaitės komiksas

TEKSTAi NE TEKSTAi

Žodyno lietuviškumas

Internete galima rasti vaizdą, 
iliustruojantį Australijos dydį: ant 
Europos žemėlapio uždėtas tokio 
pat mastelio Australijos kontūras, 
ir šis apima beveik visą Europą, tik 
be Rusijos (bet su Ukraina). O šio-
je knygoje pasakotoja su savo vyru 
automobiliu keliauja nuo Sidnėjaus 
į Australijos gilumą, ir nors visa ke-
lionė išsitenka tik vienoje valstijoje 

(Naujajame Pietų Velse), nuvažiuojama ne mažiau kaip 
du tūkstančiai kilometrų. Taip pat internete (su Google 
Street View) galima pamatyti, kaip iš automobilio atrodo 
aplankytos vietovės, kaip per bekraštes krūmynų dykras 
stygos tiese į begalybę sminga plentas.

Galima, bet nebūtina – pakankamai iškalbinga pati 
knyga, pasakojanti ne tik apie šią kelionę, minčių ir pri-
siminimų šuoliais aprėpianti ne vieną žemyną. 2017 m. 
pasirodęs Akvilinos Cicėnaitės romanas „Tylos istorija“, 
vaizduojantis keturių kartų Lietuvos moterų gyvenimą, 
sulaukė mažiau dėmesio, negu buvo vertas. Naujajai 
knygai dėmesio nestinga, ir net vitrinoje tarp bestselerių 
mačiau, – galbūt skaitytojus traukia asmeninė patirtis.

Knygos autobiografiškumas akivaizdus, autorės nesle-
piamas. Ir nors vienu lygmeniu tai yra kelio romanas, be 
pasakotojos ir jos vyro, čia beveik nėra kitų personažų, 
nuotykių irgi nelabai, o nemažai įsiskverbia eseistikos, 
taip pat asmeninių prisipažinimų, pvz.: „Galvojau apie 
knygas, kurių neparašiau, nes bijojau. Kritikos – irgi“ 
(p. 65).

Tačiau literatūrinį lygį labiausiai liudija vaizduotė – 
kai kurios jos apraiškos išsiskleidžia tobulai ir turiniu, 
ir forma. Štai čia apie sapnus: „Netekę savo paskutinių 
namų, mes apsigyvendavome tranzitiniuose miestuose, 
vakarieniaudavome pigiose užkandinėse, o naktimis 
rašydavome dulkinose laikinų nakvynės namų erdvėse 
prie didžiulių langų, atsiveriančių į geležinkelio bėgius“  
(p. 94). Alternatyvaus gyvenimo vizija šmėsteli ir lan-
kantis atokiuose retai išsidėsčiusiuose miesteliuose – „out-
back, tose teritorijose, kur užklysti tik kartais, atsitiktinai, 
iš kur norisi kuo greičiau dingti“ (p. 197), bet taip pat 
norisi ir pafantazuoti, kaip čia gyventųsi: „Neturėčiau nė 
vieno draugo. Neturėčiau nei interneto, nei veidrodžio“ 
(p. 200).

O štai tolima pasakotojos ateitis įsivaizduojama su per-
smelkiančia (tiktų angliškas žodis poignant) emigrantės 
dalia – tokiu aspektu, kuris mūsų emigrantų literatūroje 
aptinkamas itin retai: 

Galvodavau apie tai, ką reikštų pasenti šitaip, angliš-
kai, ką reikštų mirštant klejoti lietuviškai ir niekas aplin-
kui tavęs nesuprastų, ką reikštų užgesti šalia žmonių, su 
kuriais nesieja nei kalba, nei kultūra, tik vienas bendras 
žmogiškumas; ką reikštų klajoti ilgais pomirtiniais ko-
ridoriais, kur dvasios nekalba tavo kalba, kur jos išvis 
neturi tavo kalbos žodyno. 

(p. 69)

Čia matome dar vieną visai knygai būdingą ypatybę: 
sklandžiai besiliejančių sakinių skambesį, ritmišką to-
naciją, poetiškumą. Cicėnaitės stilius yra žavi lietuvių 
kalbos šventė, iš dalies kontrastuojanti su anglų kalbos 
pabrėžimu pavadinime. Tuos ilgus sakinius, kartais su 
sutartinai banguojančiais šalutiniais sakiniais, norisi gir-
dėti skaitomus balsu (tik, žinoma, vengiant perspausti, 
dramatizuoti intonaciją, kaip neretai mėgsta aktoriai) – 
mąsliu, saikingai melancholišku, saikingai monotonišku 
tonu.

Akivaizdu, kad šis „Anglų kalbos žodynas“ labai ryš-
kiai ir įspūdingai lietuviškas. Bet pasirinkti anglų kalbos 
žodžiai gerai struktūruoja knygą – pagal abėcėlę visoms 
raidėms po vieną žodį, nuo Afterlife iki Zzzzz (na, taip, iš 
z raidės pasirinkimas menkas), ir tai gerai perteikia neiš-
verčiamumo temą, o ši anaiptol ne tik lingvistinė, tai yra 
ir įtampa tarp dviejų kultūrų imigrantės sąmonėje, (ne)-
pritapimo naujoje terpėje problema, savaip atsispindinti 
ir pasakotojos vyro istorijoje – jis juk irgi palikęs savo 
gimtąjį Monrealį, net primiršęs prancūzų kalbą.

O štai kaip taikliai apie tokią meilę, kuri užgimsta be 
priežasties ir be logikos:

Tik neseniai pradėjau suprasti, kaip anuomet, pačioje 
pradžioje, jis mane mylėjo; kaip tas jausmas gimsta kaip 
vėjas iš nieko, skleidžiasi ir didėja tarsi arcus cloud, neš-
damasis žaibus ir vėjus, kaip tarsi tūkstančiai traukinių 
dunda požemiuose ir aimanuoja neužgesinamos lieps-
nos, kaip gilioje juodumoje gali susitikti dvi vienišos 
mažos planetos. 

(p. 121)

Ir apie gyvenimą Australijoje: „Dabar Australija yra 
saulėta laimingų žmonių šalis, svajonių šalis, bent taip 
ją regi tie, kurie niekada čia negyveno“ (p. 61). Tiesą sa-
kant, bent man taip visada atrodė, ir tą įspūdį tik patvir-
tino apsilankymas 2017 m., nors ir puikiai suprantant, 
kad paviešėjęs dešimtį dienų nelabai ką gali nutuokti 
apie vietinių žmonių rūpesčius ir bėdas. Tačiau tą įspūdį 
kiek apiblausė žiniasklaidoje daug mirgėjusios pastarųjų 
metų stichinės nelaimės.

Romane apie tai protarpiais prabylama, klimato kai-
tos krizė jau smarkiai palietusi Australiją priešingomis 
rykštėmis – per ilgalaikes sausras kylančiais masiniais 
krūmynų gaisrais ir liūčių sukeliamais potvyniais. „Mes 
esame karta, kuri regi pabaigos pradžią, ir mes atėjome 
tam visai nepasiruošę“, – teigiama „Anglų kalbos žody-
ne“ (p. 253). Vis dėlto, užuot daug moralizavusi, autorė 
sugeba skeptiškai pažvelgti ir į save: „kažin ar galima 
rimtai priimti žmogaus rūpestį dėl klimato kaitos, jeigu 
jis vis dar vairuoja automobilį, kaip aš, jeigu štai taip, 
kaip mes, išvažiuoja tiesiog pramogai“ (p. 153).

Bet tame pačiame puslapyje išreiškia įdomią idėją, kad 
klimato katastrofa būtų pražūtinga tik žmonėms, bet ne 
planetai: „Žemė toliau gyventų be liudijančios akies.“ 
Toks požiūris primena anglų filosofo Johno Grayaus 
idėją, išplėtotą iš Jameso Lovelocko Gajos hipotezės, – 
kad Žemės planeta gyvuos geriau nusimetusi ją alinančią 
žmonijos naštą. 

Nenutrūkstanti sąsaja su Vilniumi, studijos Naujojoje 
Zelandijoje, jos vyro savotiškas likimas ir toks pat to-
limas persikėlimas į Naująją Zelandiją bei paskui Aus-
traliją, vaizdingi pravažiuojamų miestelių eskizai su 
istorijos rakursais, su išorinę monotoniją dabinančiais 
teksto sužydėjimais: „alinės verandoje nusikvatoja jau-
na moteris, juokas nuaidi per visą kaimelį, jis atrodo 
toks netikras, lyg būtų priklijuotas jai prie dažytų lūpų“  
(p. 147). (Turbūt logiškiau būtų buvę tų miestelių pa-
vadinimus perteikti autentiška rašyba, nors įsigalėjusi 
praktika ir kai kurie nuostatai siūlo viską lietuvinti.)

Pasakojimo būdas per visą knygą daugmaž vienodas, 
ir tik taip gali veikti tas hipnotizuojantis stilius, bet te-
matika apima kelias plotmes, nušviečiamas neviena-
prasmiškai, pvz., emigrantės dalios ambivalentiškumas. 
Išlaikyti platų vaizduotės akiratį padeda talpus įvairovės, 
net prieštaringų nuostatų ir jausenų, suvokimas:

Įmanoma idealizuoti vietą ir kartu jos neapkęsti. 
Įmanoma norėti apibrėžtos tapatybės ir tuo pačiu me-
tu išskydusios, hibridinės. Įmanoma jausti namų ilgesį, 
kauluose gaudžiantį jų šauksmą, magnetinę trauką net 
tada, kai tuose namuose jautiesi svetimas, kai jų prisimi-
nimai užkloja liūdesiu, kai jų tamsa rodosi nepakeliamo 
svorio. 

(p. 292)

Tai nėra destruktyvus susidvejinimas, tai kūrybiškos 
asmenybės turtingumas.

– lAiMANTAS JoNUŠyS –

Akvilina Cicėnaitė. Anglų kalbos žodynas. Romanas. 
V.: Alma littera, 2022. 319 p.
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Kinas pasikeitė
Gerai atsimenu, ką „Kino pavasaris“ 2008-aisiais rodė 

per atidarymą – Andrzejaus Jakimowskio filmą „Bur-
tai“. Buvau įsimylėjusi, todėl tie dekoratyvinių balan-
džių piruetai danguje veikė romantiškai. Paskui buvo 
balius, graži moteris nukrito viešbutyje nuo laiptų ir 
visai nesusižeidė – keista, nes tikrai buvo blaivesnė už 
mane. Tą prisiminiau, sėdėdama šių metų atidaryme ir 
klausydamasi Bowie balso reklamos takelyje – turbūt 
ne sutapimas, kad jis skambėjo ir atidarymo filme „Po 
saulės“ (rež. Charlotte Wells, Jungtinė Karalystė, JAV, 
2022), o filmas „Moonage Daydream“ (rež. Brett Mor-
gen, Jungtinės Valstijos, 2022) skirtas pačiai Davido Bo-
wie asmenybei. „Kino pavasariai“ yra ir apie laiką – ta 
Lizos Simpson galvutė logotipe ir šaukinys nevalingai 
primena, kokia buvau prieš dvidešimt ir daugiau metų. 
Ak, čia esama nostalgijos! Ir „Lietuvos“, bučinių pasku-
tinėje eilėje, atkaklumo pažiūrėti kuo daugiau filmų už 
akreditaciją, ir troškimo atskirti, kas yra geras kinas (ko 
negalėčiau pasakyti apie jaunų programos sudarytojų re-
komendacijas).

Filme „Po saulės“ vaidina vienuolikmetė – dabartinio 
mano dukters amžiaus, net tuo pačiu vardu. Gal dėl to taip 
jaudina jos tėvo netekties drama, brendimo užuomazgos, 
savarankiškumas, atlaidumas tėvo praeičiai. Stilistiškai 
gerai sukimba mėgėjiško filmavimo kadrai ir „dabarties“ 
perspektyva. Ir tai tikrai kitoks kinas negu matytas prieš 
penkiolika metų – jis keitėsi, poetizuojama dabar kitaip, 
lakoniškiau. Atidaryme dar rodė „Uogas“ (rež. Vytautas 
Katkus, Lietuva, 2022) – tikrai nesudėtingą trumpamet-
ražį filmą; girdėjau žiūroves šnibždantis, kad nesuprato. 
Na, tai palaužykite galvą – kinas, kurį lengva suprasti, 
tėra spragėsiai. Nuvylė „Kitame kūne“ (rež. Alex Schaad, 
Vokietija, 2022) – Jaroslavo Melniko romano „Te visad 
būsiu aš“ jau nebereikia ekranizuoti, čia ir regime ne-
daug kuo nuo siužeto nukrypusią ekranizaciją. Kodėl vi-
sose distopijose veikia bokštas? Neseniai per televizorių 
rodė „Chaoso planetą“ (rež. Doug Liman, JAV, 2021) – 
visiškas „Vesper“, net drabužiai, miškas ir architektūra 
tokia pati. Paradoksalu, salė buvo pilna žmonių (matyt, 
intriguoja filmo „Kitame kūne“ siužetas), niekas neatsi-
stojo išeiti (priešingai negu atidarymo filme). Dar vienas 
priminimas, kad į filmus verta eiti, atsižvelgiant tik į pa-
tikimas (bent jau 7MD) rekomendacijas.

Penktadienio vakarą kone 600 žmonių susirinko į „Moon-
age Daydream“, bet vadinamųjų lietuviškų would be 
žvaigždžių, kurioms tikrai vertėtų pamatyti šį filmą, sa-
lėje nemačiau. O gaila, nes Bowie duoda gerą pamoką –  
ekscentriškumas yra dovana. Regis, jis net nesuvokia, 
kad yra superžvaigždė, – laiko save rašytoju ir dailininku 
(tik kažkodėl nerengė parodų, su raštais irgi nesame su-
sipažinę). Vyresniam broliui susirgus šizofrenija, Bowie 
kabinosi į meno terapiją, todėl įdomiausia šiame filme –  
menininko savimonė. Daug kalba apie atskirtį, bet, regis, 
visiškai nesusieja jos su savuoju viešumu. Be abejo, la-
bai vienišas, ryšiai su šeima apleisti. Nuostabiai elgiasi 
religinėje televizijos laidoje, į kurią ateina su auskarais 
ir aukštakulniais. Prisipažįsta tvirtai tikįs, kad egzistuoja 
aukštesnė jėga, bet nevadina jos Dievu. Kaip ir dauguma 
tokio kalibro veikėjų, drąsina kurti ne meinstrymą, bet 
pats jį diktuoja. Nesu melomanė, bet festivaliniai filmai 
apie muziką mane gerai veikteli: pvz., taip yra atsitikę su 
„Gogol Bordello“, „Sigur Rós“ ir Silvana.

Netikėtai labai patiko „Godard’as yra kinas“ (rež. 
Cyril Leuthy, Prancūzija, 2022) – dinamiška dokumen-
tika, kurią žiūrėdama nepasnausi. Istoriškai laikotarpis 
labai įdomus, vis dar esama nelaikančių kino menu. 
Godard’as atsispiria nuo italų neorealizmo ir kuria po-
litinį „Naujosios bangos“ kiną: „Filmų, kurie kovoja, 
niekas nežiūri, kaip ir kovojančios spaudos niekas ne-
skaito.“ Kaip pats teigia, „mes norime pradėti ne nuo 
harmonijos, o nuo chaoso“. Betgi gražios moterys jo 
filmuose (beje, nuostabiai atrodančios ir kalbančios net-
gi senatvėje, kai buvo pakalbintos šiam dokui) – tobula 
harmonija. Ir tos estetikos niekaip nepavadinsi chaosu, 
nebent chaoso imitacija. Dar vienas svarbus psichologiz-
mas – vienu metu Godard’as nori ir būti pripažintas, ir 
likti nematomas. Klasikinė menininko ambivalencija! 

Dar vienas puikus prancūzų dokumentinis filmas 
„Adamant“ (rež. Nicolas Philibert, Prancūzija, Japoni-
ja, 2022) kiek mąslesnis, vaizdai palieka laiko medituoti. 
Turintieji psichinę negalią susitinka dienos centre, kur 
vyksta meno terapijos užsiėmimai ir bendra socialinė 
veikla (kavinė, uogienių virimas, pinigų skaičiavimas ir 
pan.). Psichiatrai, slaugai, socialiniai darbuotojai ir pa-
cientai gan supanašėję, pacientams suteikiama nemažai 
savarankiškumo – ką nors administruoti, atlikti nedideles 
pareigas. Jie analizuoja savo piešinius, dainų žodžius –  
dauguma pasižymi gana aukštu estetiniu išsilavinimu. 

Filmo „Metas išeiti“ (Pietų Korėja, 2022) režisierius 
Park Chan-wookas nuolatiniams festivalio žiūrovams ge-
rai pažįstamas. Jo siužetų logiką man asmeniškai kartais 
sunku priimti, bet vertinu kino kalbą, būdą netradiciškai 
papasakoti. Sterilūs interjerai ir prašmatnūs sušių rinki-
niai varo iš proto – tarsi įgyvendintas perfekcionistų bliz-
gesys kitame pasaulyje. Labai kitoks ir „Lygumų ežeras“ 

(rež. Laura Citarella, Argentina, Vokietija, 2022) su visų 
veikėjų motyvacijomis – lietuvių kine turbūt niekas ne-
priverstų jų taip elgtis. Tiesą sakant, tokio crazy filmo ne-
buvau mačiusi jau kelerius metus. Viena iš daugiabalsio 
pasakojimo linijų – kūdikio besilaukianti lesbiečių pora 
laiko namuose mutantą (filme jis taip ir neparodomas, bet 
visuomenės baimių metafora tiksli). Fone raminančiai 
skamba Chopinas (vėl muzikinė sąsaja su lenkų „Duona 
ir druska“, į kurį netilpau, mat buvo šeštadienis).

Rumunų filmas beveik visada reiškia kokybę, todėl dėl 
„R. M. N.“ (rež. Cristian Mungiu, Rumunija, Prancūzi-
ja, Belgija, 2022) nedvejojau. Visi prisimename ankstes-
nius šio režisieriaus filmus „4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 
dienos“ ir „Baigiamieji egzaminai“. Pagrindinis veikėjas 
Matijus viską daro tarsi teisingai – rūpinasi senu tėvu ir 
„neberniukišku“ sūnumi, sugeba prisiimti atsakomybę – 
nukabinęs pakaruoklį, ant pečių parneša namo. Bet jo el-
gesys toks toksiškai mačistinis, kad kaip tik per jį jam ir 
nesiseka. Kita pasakojimo linija – ujami atvykėliai iš Šri 
Lankos; jie net neįleidžiami į bažnyčią. Vis dėlto niekas 
nėra tiesiogiai perauklėjamas, tik parodomas miestelio 
bendruomenės komizmas. Ir tai vyksta tokioje geografi-
nėje platumoje, kur, kaip ir LDK mite, dėl skirtingų tautų 
ir konfesijų sugyvenimo turėjo suklestėti tolerancija, – 
žmonės kalba keliomis užsienio kalbomis, gyvena eko-
nomiškai neblogai, sočiai švenčia šventes. 

Tikrai sunku buvo eiti į „Mariupolį 2“ (rež. Mantas 
Kvedaravičius, ko-rež. Hanna Bilobrova, Lietuva, Pran-
cūzija, Vokietija, 2022) – juk kaip ir aišku, kas ten. Su-
žadėtinė sudėjo viską, ką rado (neapdorota medžiaga, 
trūksta stilistinio Kvedaravičiaus braižo), bet pats fak-
tas, kad žmogus už šiuos kadrus paguldė galvą, griebia 
už širdies. Nepaliaujantis šaudymas ir sprogimai, smirsti 
pradėję lavonai – nežinau, sėdint kino salėje galima ir 
nesuprasti, kad tai realu. Už kadro girdisi režisieriaus 
balsas – kartais jis pašmaikštauja, kartais ramina. Nieka-
da neplepa be reikalo, nes juk laiko kamerą. Be štatyvo, 
todėl vaizdas dreba. Filmuota tikro karantino, karo si-
tuacijos izoliacijos sąlygomis: žmonės slepiasi baptistų 
bažnyčios rūsiuose. Lengvesnę nuotaiką kuria buities 
vaizdai – šuo suėdė pusę pakelio sviesto, į sriubą de-
dami džiovinti krapų stagarai. Kartu meldžiamasi, ir tai 
sukuria su niekuo nepalyginamą išgyvenimo pojūtį. Vi-
sada atsiranda kas nors, kas bando įvesti savo tvarką, bet 
negandų akistatoje laikomasi žmogiško solidarumo. Fi-
losofuojama, tik negrabiai. Akiratyje – aviacinių bombų 
sugriauti namai, papūgų kūneliai, dvidešimt balandžių –  
tiek liko iš 300.

„Keliaujantį“ (rež. Gianfranco Rosi, Italija, 2022) 
žiūrėjau sekmadienį, salėje nebuvo nei vyskupų, nei ku-
nigų, nei vienuolių, nei, drįstu spėti, praktikuojančiųjų. 
Visi mišiose? Šis filmas juk jiems. Nenustebčiau, jeigu 
nedomina. Popiežiaus rakursas globalus, jis mąsto ne 
apie vieną žemyną ir kalbasi net su astronautais kosmo-
se. Pykstame ant jo už taikdarystę: tai, ką sako apie gin-
klų pirkimą, banalu ir netikroviška. Tarsi sakyčiau, kad 
patyčios blogis, bet vis vien nepaliaučiau ironizavusi (ką 
ir darau). Filme rodomas jo susitikimas su Kirilu (kaip 
ir su daugybe kitų hierarchų bei politikų, apie kuriuos ne 
ką težinome; kai kurie iš jų galbūt ne menkesni niekšai). 
Ir visgi pontifikas mezga dialogą net su nemaloniais ti-
pais, inicijuoja pokalbį, tariasi dėl katalikų teisių (pvz., 
Baltarusijoje šiuo metu jos visiškai pamintos). Keliauja 
ten, kur ne itin malonu – atsiprašyti už Bažnyčios klai-
das. Drąsina: svajokite, koks pasaulis būtų su tuo, ką ga-
lite jam duoti. Žinoma, tai ne apie feisbuko savisklaidą.

Kontroversiškas (nėra nei gerųjų, nei blogųjų veikėjų) 
„Disko berniukas“ (rež. Giacomo Abbruzzese, Prancū-
zija, Belgija, Italija, Lenkija, 2023) man labiausiai kalba 
apie militarizmą ir kaltę dėl nužudymo. Nors gal kur kas 
labiau norėta pabrėžti metempsichozę (ypač spalvotais 
negatyvais, ar kaip juos pavadinti). Ramūs „Aštuoni 
kalnai“ (rež. Charlotte Vandermeersch, Felix van Gro-
eningen, Italija, Belgija, Prancūzija, 2022) leido pailsėti 
nuo noir ir beveik nepriminė kadaise matyto „Gražaus 
sūnaus“. Tik tiek, kad kadruose viskas buvo gražu – kal-
nų ir slėnių vaizdai, paprasto gyvenimo estetika, nesu-
dėtingi jausmai. Lietuviškoje premjeroje „Gyvenimas 
po mirties“ (rež. Nerijus Milerius, Lietuva, 2022) ak-
toriai kalba apie mirtį, kurią gana dažnai vaidina kine 
ir teatre (rodomos scenos iš nesenų filmų). Milerius da-
ro kiną kine – kamera fiksuoja paauglį, kuris filmuoja 
senelį, apžiūrinėjantį laidotuvių nuotraukas (veidrodis! 
Velázquezas!). Režisieriui-filosofui įdomu, kaip aktoriai 
reflektuoja tą mirties „sužaidimą“, o man, kaip stebėto-
jai, lieka įspūdis, kad jie visur, net gyvenime ir buityje, 
negali nevaidinti. Bet čia nėra nieko blogo.

-gk-
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Kartą, likus metams iki pilnametystės, Rožyn sustabdė po-
licija. Apsirengusi ji buvo įprastai – kaip berniukas. (Įti-
kino save ir kitus, kad taip elgiasi, vengdama skaros, bet 
akivaizdu – tai buvo tik paviršutiniškas pretekstas.) Lytis 
policininkui įtarimų nesukėlė, tačiau bėda ta, kad daugiau 
kaip dvylika šiam vairuotojui duoti negalėjai: nedidukas, 
balsas nemutavęs, barzdos – nė ženklo... Šalia sėdėjo per-
sigandusi Rožyn mama. Galiausiai policininkui, rodos, jos 
pagailo ir jis, kažką irzliai suburbėjęs, jas paleido. „Jei no-
rėsi vairuoti, privalėsi dėvėti skarą – kad neištiktų dviguba 
bėda“, – griežtai tarė mama po ilgos, spengiančios tylos. 
Mano draugė spoksojo į bėgantį kelią: kažkur kūne maudė. 
Ji dievino vairavimą: „Sutikau.“

Dirbdama prie atsirinktų fragmentų, bandau išryškin-
ti mane pervėrusį įspūdį, nepaleidžiantį nuo pat pirmųjų 
laiškų. Netuščiažodžiaujanti kalba ir šiek tiek lengvabū-
diškas tonas pasitelkiami kaip anestetikas, gelbėjantis nuo 
kunkuliuojančių, karšta lava išsiveržti grasinančių jausmų. 
Nevalingai prisimenu savo trimetį sūnų ir jo prasikaltusią, 
bet tuo pat metu valiūkišką šypseną, kai instinktyviai bando 
išsivaduoti iš nepatogios situacijos – numaldyti mano pyktį 
nepasiduodamas, susitaikyti neatsiprašydamas. Skirtumas 
tas, kad Rožyn maldo ir jaukina save. Šios kuo rimčiausios, 
bet iš esmės vaikiškos pastangos neturi nė lašo infantilumo 
ir tai turbūt tyriausia, ką įmanu išsaugoti subrendus. Pama-
žu įtikiu, kad mane persmelkęs įspūdis nėra tik atsitiktinė 
impresija, bet nuo vaikystės besiformavusių draugės cha-
rakterio ypatybių tąsa ir virsmas, išmoktų elgesio modelių 
atmaina. Pastebiu, kad kai mano draugė juokauja, o man 
norisi verkti, mes tampame savotišku veidrodžiu – išvirkš-
čia tam tikrų jos vaikystės situacijų puse. Rožyn motutė 
(močiučių močiutėmis Irane niekas nevadina) gimtadie-
nį kaip reikiant šventė tik kartą – su tortu ir dovanomis ir 
šurmuliu namuose. Apsitaisiusi kaip iranietės popatlikėjos 
prieš revoliuciją, mano draugė staipėsi ir žiopčiojo pagal 
senus hitus. Stengėsi atrodyti žavinga ir prašmatni, tačiau 
visi, įskaitant motutę, kvatojo. Negi išties įmanoma būti to-
kiai nemergaitiškai ir nerangiai?! Jie manė, kad ji šaiposi, 
tyčia juos juokina. O juk ji tiesiog buvo nesusivokusi, an-
droginiška lesbė, įsispraudusi į šiek tiek per ankštą sukne-
lę. Kadangi per literatūros pamokas painiodavosi tardama 
įmantrius literatūrinius žodžius, mokytoja nuolatos ant jos 
niršdavo, bet ne dėl aplaidumo – dėl buvimo klasės kloune. 
Ir nors sunku patikėti – Koraną dainingu ritmu ji skaitydavo 
įstabiai! Grįžusi namo, bėgdavo pas motutę ir didžiuoda-
masi sakydavo: „Ei, tu juk meldiesi, klausyk, aš tau paskai-
tysiu.“ O motutė prunkšdavo ir švelniai tildydavo: „Baik! 
Tučtuojau baik! Degsim pragare!“ Taip, mano draugė buvo 
padykusi, tiesa. Tačiau taip pat tiesa, kad niekas nepastebė-
jo tų kartų, kai ji troško būti rimta.  

Apie pragarą ir ką jis reiškia mano draugei, susimąstau ne 
kartą. Ką daryti su vėl ir vėl į akis sviedžiama pranašyste? 
Močiutės balsas švelnus, akys meilios: net ir ten ji neapleis-
tų. Kitaip skambėdavo moralės policininkų, savotiškų reli-
gingų marozų, ar mokytojų grasinimai. Tiesa, jei tai reiškė, 
kad jie pagaliau paliks ją ramybėje („Esi nepataisoma! Vis 
tiek degsi pragare!“), – mano draugė neprieštaravo. Šiaip ar 
taip, pragaras buvo pats žodis ir jį tariančios lūpos, šaižus 
balsas, piktas ir nusivylęs tonas. Pragaras buvo ta siurreali 
kasdienybė – už vestuvių šventimą suimta ir nuplakta žydų 
šeima, septyniasdešimties rykščių neišvengęs aštuonias-
dešimtmetis nuotakos tėvas. Arba lyg niekur nieko vidury 
policijos nuovados besidažanti moteris: vos suimta ji pa-
žadėjo teisėjui pergulėti su juo – ji buvo, kaip pati tvirtino, 
saugi. Pragaras buvo išdavystė ir bejėgystė – vienu telefono 
skambučiu rykštėms pasmerkti galintis tėvas („Jis net ne 
religingas, bet kartą įpykęs vis tiek pagrasino – parodė, kie-
no rankose galia“).

Suprantu, kodėl mano draugė nekenčia organizuotos re-
ligijos, kodėl rašo „Dievas“ iš mažosios raidės. Net ir be 
valstybinės diktatūros, net ir nevalstybinės religijos sąlygo-
mis pilna žmonių, kuriems Dievas – tik baudžiantis vyras, 
pakibusi it Damoklo kardas grėsmė. Rožyn nebūtų Rožyn, 
jei su tuo sutiktų. Kaip kartą pasakė Alicija: „Rožyn žino 
taisykles, tik nemano, kad jos skirtos jai.“ Tačiau ar tikrai 
tesame nusidėjėliai pikto Dievo rankose? Jei Dievas vis 
dėlto pirmiausia reiškia esamybę (presence), o ne įstatymą 
ar, kitaip tariant, jei nėra svarbesnio įsakymo nei būti, ga-
liu viltis, kad draugė supras mano atsivertimą į katalikybę, 
entuziastingą domėjimąsi budizmu ar žavėjimąsi sufijais. 
Ir ne, omenyje neturiu kokios nors hipiškos njueidžo idea-
lizmo atmainos. Mano draugė ir po tokiu repertuaru nepa-
sirašytų. Veikiau ieškau radikalios bendrystės – nebūtinai 
visuomet malonios, bet nuolankios ir stiprios savo romu-
mu. Ir tikros – it skaudantis dantis. Evangelijoje pagal Matą 
sakoma – medį iš vaisių pažinsi (Mt 7, 15–20): tiesiog ma-
nau, kad dėl draugystės stengtis verta. 

Viename šilčiausių laiškų Rožyn papasakoja man apie 
Bahar, – jos vardas reiškia pavasarį. Draugės nuo pat ma-
žumės, jos skyrėsi kaip diena ir naktis. Rožyn atrodė it ne-
rangus berniukas, Bahar buvo liesa, grakšti raudonplaukė. 
Rožyn be proto mėgo sviestą, Bahar negalėjo jo pakęsti. 
Nieko bendro, išskyrus tai, kad abi buvo maištininkės. Bet, 
žinoma, ir maištavo jos kiekviena savaip. Rožyn, būdavo, 
užsimaukšlina kepurę su snapeliu ir įlenda į smarkiai per 
didelį džemperį. Bahar pasidažo akis, o jos laisvai užriš-
ta skara vos laikosi ant galvos. Kartą netikėtai pasirodęs 
dorovės sargas užsipuolė ją: „Kur manaisi esanti? Elizie-
jaus Laukuose?“ Nusijuokusios ir kažką atsikirtusios jos 
pasprunka. O po akimirkos – jau išties ten! Nuošalioje alė-
joje, kur didelių medžių pavėsy Bahar vaikšto pirmyn atgal 
it ant podiumo – įsisprendusi dešine ranka į liauną liemenį, 
linguojanti klubais. Atsirėmusi į medį, Rožyn stebi savo 
draugę su šypsena ir dėkingumu: Bahar niekuomet nebandė 
jos pakeisti, nesistebėjo berniukiškais rūbais, nekomenta-
vo. Jai buvo nusispjaut, kas ką galvoja ar kalba už nugaros. 
Tiesa, vėliau atėjo metas, kai Bahar įtikinėdavo ją apsivilkti 
sijoną, suknelę ar bent šiek tiek pasidažyti: Rožyn nubai-
dydavo visus vaikinus. Jie manydavo, kad Bahar „užimta“ 
ar kad ją saugo brolis. Tačiau taip pat buvo tas kartas, kai 
Bahar pabučiavo ją į lūpas. Greitai ir šiek tiek atsainiai – 
tik tiek, kad kažkuris iš vaikinų imtų pavyduliauti. Bet vis 
dėlto – tai buvo pirmasis Rožyn bučinys. 

Teheranas, kurį savo prisiminimuose tapo mano draugė, 
ne vientisa erdvė, o korėta plynė – tuščia ir apmirusi, iš-
skyrus kampelius ir užkaborius, nuošalius skersgatvius ir 
aklinai uždangstytas virtuves, kur žmonės audžia svajones 
ir siuva sapnus, žodis po žodžio išpina suveržtas kasas. Ga-
tvėse ir aikštėse triukšmo netrūksta, tačiau tik privačioje 
erdvėje jis virsta reikšmingais žodžiais, suprantama kalba. 
Galiausiai ir palikus miestą judama it nuo korio prie korio: 
asmeninėje Rožyn geografijoje keri ir vilioja šiaurės Iranas, 
jame įsikūrę slidinėjimo kurortai. Sportas Irane gerbiamas, 
tad Rožyn, Nasim ir Maryam – jokio šeimynykščio vyro 
nelydimos dvidešimtmetės – šiaip ne taip vis dėlto išsinuo-
moja kambarį: žinoma, jei kas ir gali numalšinti jaunos mo-
ters potraukį prostitucijai, tai slidinėjimas. Ryte jos iriasi 
per tirštus sniego šuorus – ant kalno pūga. Keltuvui užsida-
rius, dauguma slidinėtojų išsiskirsto, tik viena šeima – tėtis, 
mama ir du vaikai – dūksta sniege, kvatojasi ir fotografuo-
jasi. O už jų – tas baltas, tuščias kalnas... Kai pagaliau ga-
lima kilti, tačiau beveik niekas iš poilsiautojų negrįžta, jis 
priklauso joms. Jokių akių – tik akinanti šviesa. 

Iš šiaurės Irano buvo kilusi ir maman jooni, brangiausioji 
motutė, kaip visi ją, nusiklausę nuo Rožyn, vadindavo. Pa-
mažu susidarau įspūdį, kad Rožyn linksmumas, atkaklumas 
ir praktiškumas paveldėti būtent iš jos. Iki vestuvių ceremo-
nijos pabaigos niekuomet neregėjusi jai pažadėto vyro, apie 
pirmąjį pažinties momentą pasakodavo su lengva saviironi-
ja. Štai jie sėdi ant medinio suolo ir pagaliau jam leidžiama 
pakelti jos šydą. „Visai mielas“, – atsidūsta su palengvėji-

mu. O tuomet pakyla eiti: ji – liauna ir aukšta – ir jis – vos 
jai iki pečių. Netrukus nusivilti teko ir jam, labiau už viską 
troškusiam sūnaus. Gimus penktai mergaitei, Rožyn mamai, 
motutė nusprendė pagudrauti – davė dukrai berniuko vardą. 
Gal nujautė, kad melagystė taip ir neišaiškės... Po septynių 
mėnesių džiaugsmo mažaūgis vyras mirė, o ji – jauna dau-
giavaikė našlė – išvyko ieškoti laimės į didmiestį. 

Močiučių močiutėmis Irane gal nieks ir nevadina, tačiau 
ar močiutė mylės mažiau, jei pavadinsi ją kitu vardu? Gėlė-
se paskendusiame sode motutė renka boružėles ir deda Ro-
žyn ant pirščiukų, o ši, rodos, pirmąkart savimi patikėjusi, 
krykščia ir kelia boružėtas rankas aukštyn: nuo jos delniu-
kų atsivers pasauliai! Tačiau iš tikrųjų magiškos rankos – 
motutės. Joks prieskonis nebūtų galėjęs pagardinti maisto 
taip kaip jos pirštai. „Motutės nuluptas apelsinas nebuvo 
panašus į jokį kitą“, – prisiekinėja mano draugė. Ir nors 
suprantu, kad tai tik begaliniu ilgesiu akinantys vaikiškos 
vaizduotės atšvaitai, iškart ja patikiu: kuo lakesnė fantazija, 
tuo nuoširdesnis atsidavimas.

Laiškas apie motutę ilgiausias ir galbūt dėl to nepavyksta 
išlaikyti pakilios nuotaikos. Prisiminimas po prisiminimo, 
detalė po detalės ir šviesi nostalgija įgyja slegiančių melan-
cholijos bruožų, tarsi trylikametė Rožyn vis dar stoviniuotų 
prie kapo duobės, įskaudinta netekties, nuščiuvusi, beveik 
pikta: kur karstas, gražūs rūbai, gėlės?!. Iki tol laidotuves 
mačiusią tik užsienietiškuose filmuose, ją žeidė vietinių 
papročių kuklumas – balta drobulė ant nuogo kūno, į klos-
tes byrantis juodžemis... Tačiau, žinoma, užvis labiausiai 
sužeidė pati realybe tapusi mirtis. Sena, apsilaupiusi, su-
braižyta fotografija, kurią mano draugė visur nešiojasi su 
savimi, – ne tik meilės ženklas, bet ir priminimas gedėti. 
Rožyn turbūt nė nesusimąstė, kaip tai šiuolaikinės – mirties 
ir gedulo atžvilgiu vis sterilesnės bei nebylesnės – vakarie-
tiškos kultūros kontekste neįprasta. 

Apie motiną laiškuose užsimenama nedaug. Niekuomet 
netapdama Rožyn dėmesio centru, ji kartkartėmis pasirodo 
antraeilio personažo teisėmis. Ir vis dėlto kiekviena iš tų 
scenų liudija motinos figūros svarbumą ir jos nutylėjimo 
opumą. Vietoj aiškios emocijos dukros ir motinos santykį 
persmelkusi dviprasmybė. Viena vertus, sunku tai įvardy-
ti: perdėm asmeniška. Kita vertus, akivaizdu: iki skausmo 
pažįstama. (Dar kartą įsitikinu – išties asmeniški dalykai 
yra patys universaliausi.) Pati tapusi mama, iš pirmų lūpų 
žinau, koks ištįsęs ir tamsus gali būti motinos šešėlis, visų 
pirma būtent jai pačiai ir užtemdantis akis. Matyt, suglumu-
siam, bet dėl savo įsimylėjimo bejėgiam vaikui nieko kito 
ir nelieka, kaip tik gailėti ir kaltinti tuo pat metu. Panašiai 
susipynę ir Rožyn jausmai, kai pateikia nei šiokio, nei tokio 
mamos mąstymo pavyzdžių: „Mirus motutei, mama buvo 
tokia liūdna. Pažiūrėjo tiesiai man į akis ir tarė: „Tai tavo 
kaltė, kad aš dar gyva, mama visuomet, kur tik beeitų, pa-
siimdavo mane drauge, o šįkart dėl tavęs ji mane paliko.“ 
Arba (Rožyn susilaužius koją): „Kas manaisi esanti? Su-
laužei mano dukrai koją!“ Irane prasidėjus didelio masto 
protestams, teiraujuosi Rožyn, ar skambino mamai, o ši tik 
numoja ranka, kad neverta: „Ji – viena priežasčių, kodėl 
išvykau.“ O aš, matyt, nesąmoningo solidarumo veikiama, 
beveik prieš savo valią galvoju – mama taip pat yra nebloga 
priežastis sugrįžti.

Sunku pasakyti, ko iš neramumų, prasidėjusių po Mahsos 
Amini žūties5, tikisi mano draugė. Trečią ar ketvirtą pro-
testų dieną parašau jai žinutę: „Kaip tu?“ Gaunu lakonišką 
atsakymą: „Nemanau, kad kas pasikeis. Nenoriu apie tai 
šnekėti.“ Tačiau praeina dar kelios dienos ir vis dėlto kal-
bamės – apie viltį ir baimę, apie gimtosios žemės trauką 
ir šaknų nutrūkimą. Apie aštuoniasdešimtmetę Rožyn tetą 
Mitrą, kuri „mėgsta šokti ir dainuoti, bet jau kai nuliūsta, 
tai nuliūsta“: „Kokia dar laisvė? Jie sukniso visą mano gy-
venimą.“ Rožyn myli savo tetą, net jei ši ir nebeturi jėgų 
naujai revoliucijai, net jei iškeitė „negaliu“ į „nenoriu“, o 
pokalbį apie protestus nutraukia: „Toms merginoms nede-
rėtų deginti savo hidžabų – jie taip pabrangę.“ Rožyn irgi 
kalba apie „tas merginas“ – studentes ir mokines, traukian-
čias vienplaukes į gatves, rizikuojančias būti sulaikytas, iš-
prievartautas, nužudytas: „Jos žino, kas ir kaip, bet nė už ką 
nebenori būti kaip mes.“ 

Nebežinau, ko rašydama laiškus iš manęs tikėjosi mano 
draugė. Spoksau į jos vardo originalą kompiuterio ekra-
ne – keistą, it Persijos įlankos pakrantė vingiuojantį žodį. 
Aiškinuosi, kokią transliteraciją į lotynų abėcėlę pasirinkti, 
svarstau, kaip užrašyti lietuviškai. Gal perrašytas vardas ir 
visai nebe tas, bet man gera prie jo triūsti. Negaliu atliep-
ti draugės istorijų gerai sukaltu siužetu. O norėčiau: taip 
aiškiai matau pačią pabaigą. Tą baltą, tuščią kalną. Ir mus 
sniege.

– AUŠRA KUNDRoTAiTė –

5 Mahsa Amini – 22 metų kurdų kilmės iranietė, 2022 m. 
rugsėjo 13 d. suimta moralės policininkų už netinkamą 
hidžabo dėvėjimą, brutaliai jų sumušta ir po trijų dienų 
mirusi ligoninėje.

روژين

► Atkelta iš p. 4

2) Pasirinktas istorinis epizodas nėra dramaturgiš-
kas. Blogam personažui įvyko geri dalykai. Tai viena 
iš didžiųjų naratyvo nuodėmių – žiūrovai negali pati-
kėti pasauliu, kuriame nėra teisingumo. Tuo labiau kad 
istoriniame kontekste teisingumas, kad ir pavėluotai, 
galiausiai atėjo – partizanų pradėta kova buvo laimėta. 
Nors sovietmetį dažnai mėgstama įvardinti kaip sunkių 
moralinių pasirinkimų metą, vartojami tokie epitetai 
kaip „amžiaus audrų paviliotas“, „tarp dviejų ugnių“, 
„ąžuolai nebijo vėtrų“, tikrovė yra tokia, kad tik moraliai 
degradavusiam žmogui gali būti neaiškus pasirinkimas –  
kito žmogaus nužudymas ar galimybė spausdinti savo 
eilėraščius vaikams. „Poete“ kitų Kosto motyvacijų kaip 
spauda ir komfortiškas gyvenimas nėra.

Filmas „Poetas“ priklauso bendresnės Lietuvos kultūri-
nio gyvenimo problematikos laukui. Skirtingi vertinimai 
ir nesutarimai dažnai kyla iš to, kad nėra elementaraus 
istorinių faktų žinojimo – į įvairias atminties iniciatyvas 
dažnai reaguojama emociškai, nesigilinant į laikmečio 
kontekstą ir galimybes. Kitaip tariant, prieš imantis įvai-
rių moralinių vertinimų, svarbu turėti konkretų, faktais 
pagrįstą istorinės tikrovės aprašymą. Atlikus šį darbą, 
dauguma nesutarimų, kylančių dėl istorinių asmenybių 
ir jų elgesio teismo, tiesiog išgaruoja. Filosofijoje tai 
vadinama deskriptyvinių ir normatyvinių teiginių atsky-
rimu. Tokiam aprašomajam darbui kine puikus įrankis 
yra klasikiniai žanrai. Prieš pradedant įvairias manipu-
liacines moralinio vertinimo strategijas, kurias matome 
„Poete“, turbūt būtų sveika turėti vizualinį pagrindą, lei-
džiantį geriau suprasti vieną iš esminių istorijos objektų –  
dabartį. 

– EDGARAS BolŠAKoVAS –

Lyrinio subjekto beieškant
► Atkelta iš p. 6
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Raudoni pelekai
Kutena, spurda delne grobis, nelengvai įgytas. Nedidu-

kas, saujoje telpa, bet labai geidautas. Gyveno jis kažkur, 
kur niekaip neįžvelgsi, nepasieksi, o dabar aš jį apžiūriu, 
patyrinėju. Gražus – auksu žėri, skaisčiai rausvai pasidabi-
nęs ir spokso apvaliomis akimis. Karosiukas.

Gaudydavom kažkada. Nebuvo arti nei ežerų, nei dides-
nių upių, tai daugiausia kūdros buvo mūsų vandenynai. Ne-
būtina buvo netgi plaukti išmokti, kad galėtum „įsisavinti 
jų plotus“, bet ir plaukti anksti išmokom kaip tik jose. Pa-
prastai gilesnėse. Pradėję nuo nardymo – kirsdami kampą. 
Įsibėgėji krante ir neri taip, kad prie kito kranto jau dugną 
pasiektum, – ne visai pasiekęs pradedi irtis, taip ir imi neju-
čia šuniuku kapanotis. Kūdrų būta įvairių – didelių ir mažų, 
gilių ir seklių, prižėlusių ir nelabai.

Kartą, dar visai pyplys, užlietame krante jau buvau šiaip 
taip į konservų dėžutę pagavęs keletą mažyčių žuvų. Pasidė-
jau jas ant kranto, o eidamas pro šalį dičkis iš besimaudančių-
jų tyčia nuspyrė tą dėžutę su visu mano laimikiu. Labai garsiai 
pasireiškė mano pasipiktinimas ir liūdesys dėl tokio poelgio. 
Netoliese besimaudantis vyresnysis brolis tuojau prisistatė ir 
išsiaiškinęs decibelų priežastį greitai ir griežtai reagavo. Ne-
žinia kur nutvėrė lentgalį su prakalta vinimi ir smogė juo ant 
kranto stovinčiam mano skriaudėjui į basą pėdą. Vinis įsmi-
go, aš nutilau, o anas sustugo kauksmais ir keiksmais. Brolis 
buvo taip ryžtingai nusiteikęs, kad tas, nors buvo gerokai di-
desnis už jį, pulti neišdrįso ir nušlubčiojo šalin.

Tai buvo pirmas, bet ne paskutinis per karosus pralietas 
kraujas. Dar viena auka, tąkart ne kruvina, bet šlapia, tapo 
mano draugas kaimynas. Už mane vyresnis, bet mažesnis. 
Matyt, dėl to, kad rūkyti pradėjo gal nuo gimimo. Taip dau-
gelis manė, nes niekas neprisiminė jo nerūkančio. Su juo 
tat mes bandėme ginti savo teises į karosiukus, kai į jas 
pasikėsino gaisrininkai.

Galbūt neturėdami ką veikti, atvažiavo jie prie mūsų 
(mūsų įsitikinimu) kūdros, įmetė storą žarną į vandenį ir 
ėmė pumpuoti jį į šalia esantį griovį. Supratome jų kėslus 
ir ėmėme visaip reikšti pasipiktinimą. Tai buvo baisu – jie 
kėsinosi ne tik į žuvikę, jie kėsinosi į jos namus, buvei-
nę – buvimą. Laikiausi kiek atokiau, bet mano bendražygis 
veržėsi į itin artimą kovą dėl teisybės. Be jokio perspėjimo 
tie niekdariai staiga padidino siurblio apsukas ir nukreipė į 
jį žarną, pro kurią kliokė išsiurbtas vanduo. Nespėjau dorai 
atsigodėti, o mano lengvasvoris bendras, springdamas ir 
garsiai klykdamas, prunkšdamas ir mataruodamas kojomis, 
jau čiuožė aukštielninkas, ridenosi nuolaidžia pakriūte, ap-
gaubtas saulėje žėrinčių vandens purslų. Lyg kokia kometa 
su kojikėm. Pasismagino jie, žalčiai, už pilvų susiėmę. 

Buvo vasara ir tas išmaudymas nenuslopino draugelio ko-
vingumo. Dabar jau per saugų atstumą, pasiruošęs bet kuriuo 
momentu sprukti, iškosėjęs vandenį, jis paleido gerklę – iš 
jos veržėsi net ne visiems suaugusiesiems įmanoma įvaldyti 
keiksmų lavina. Gal tai, gal kiti reikalai sutrukdė tiems plėši-
kams visiškai ištuštinti kūdrą. Netrukus, išgriebę dalį karosų, 
jie pasišalino. Triumfuodamas kaip nugalėtojas rinktiniais 
keiksmažodžiais juos palydėjo tas mažius rūkalius.

Paprasčiausias, bet nelengvas gaudymo būdas buvo toks: 
negilioje ir nelabai prižėlusioje kūdroje, nesant šeiminin-
ko, kuris mus iš ten nuvytų, suskeldavome tokį velnionišką 
karo šokį. Taip sukeldavome dumblą, kad vanduo tapdavo 
tirštas. Tada visi apmirdavome ir laukdavome. Žiūrėk, tai 
šen, tai ten ir pasirodydavo vandens paviršiuje plačiai išsi-
žiojusios karosų burnikės. Tada jau reikėjo nežiopsoti – lėtai 
prikišus rankas staiga čiupti ir mesti į krantą. Pagal burne-
les rinkomės stambesnes žuvikes, kurias jau galėdavome 
išsikepti laužo žarijose. Reikėjo turėti druskos, panaudoti 
laikraštį ar daržovės lapą, molį ir puota užtikrinta. 

Neturėjome jokių įmantresnių priemonių karosams gaudy-
ti, tai panaudodavome bulvinius pintus krepšius, kašėmis va-
dinamus. Kartą pavyko pasiskolinti nedidelį bradinį, tinklo 
gabalą tarp dviejų kartelių, – populiariausią brakonierių įran-
kį. Dviese traukiame link kranto, kiti šokinėdami iš meldų 
baido, tai jau vos ne pramoninė žvejyba – gausus laimikis.

Jeigu šalta ar šiaip neįmanoma bristi, būdavo naudoja-
mas vadinamasis čerpokas – ant ilgo koto pritaisytas didelis 
tinklinis samtis. Nebuvo iš kur mums gauti tinklo, bet tokį 
prietaisą sukonstravo pas mus apsistojęs studentas prakti-
kantas. Ne kaži ką mes su juo pagavom, bet kartą jis pra-
vertė kitam reikalui, kai mėginome sužvejoti didelių žuvų 
seno durpyno akivaruose. Nuklydęs kiek į šalį įsmukau į 
liūną ir jo siurbiamas greitai ėmiau grimzti šaltoje, juodoje 
pliurėje. Štai tada mane iš ten su tuo „čerpoku“ studentas ir 
išžvejojo – išvilko įsikibusį į jį.

Nenaudojome meškerių ne todėl, kad nebūtume žinoję 
tokio būdo, o todėl, kad mūsų perkamoji galia paprastai bū-
davo lygi nuliui. Kitką galėjome pasidaryti, bet kabliukus, 
valą vis dėlto reikėjo pirkti. Kai kam tai buvo įkandama. 

Kartą prie tos „mūsų“ kūdros sutikau meškere žvejojan-
tį metais už mane jaunesnį kiek tolimesnį mūsų „būreliui“ 
nepriklausantį kaimyną. Tai buvo neregėtas įžūlumas! Ir 
dar su tokia pavydą keliančia meškere. Negalėjau šito leis-
ti. Apstumdžiau jį gerokai, pliaukštelėjau antausį. Tada jis 
man trenkė į nosį. Nedažnai man tai atsitikdavo, bet tada 

siutas užtemdė protą ir aš atsipeikėjau tik pamatęs, kaip 
priešininkas sprunka. 

Grįžus namo, neilgai trukus pas mus dviračiu atvažiavo 
vyresnis, jau beveik suaugęs to žvejo brolis, pasiėmęs ir jį 
kartu. Šio veidas buvo gerokai sudaužytas, kruvinas. Pasi-
kalbėjo jie su tėvu ir išvažiavo. 

Kitaip nei motina, tėvas niekada nebuvo manęs lupęs, 
o tada gavau. Stipriai gavau diržu per užpakalį, bet ne tai 
buvo skaudžiausia. Buvo įskaudintas ir mano tėvas, o aš 
pasijutau niekšu. Per tuos karosiukus.

O reikalas štai koks: visai neseniai buvo palaidotas to 
vaikinuko tėvas – dar nesenas, tvirtas vyras. Neaiški tai bu-
vo istorija.

Jie buvo tremtiniai. Grįžę atgavo savo gražų raudono mūro 
namą. Pakankamai prasilavinęs, jis gavo brigadininko dar-
bą statybose. Žmonės kalbėjo, kad pradėjo pardavinėti į šalį 
statybines medžiagas ir girtauti. Kalbėjo vėlgi, jog gal žmo-
na ir įskundė jį milicijai, kad atgrasytų nuo girtavimo. Šiaip 
ar taip, milicininkai sugavo jį su įkalčiais ir norėjo sulaikyti. 
Žmonės matė, kaip aršiai jis priešinosi, bet sustiprintomis 
pajėgomis buvo įveiktas ir nugabentas į milicijos areštinę. 
Rytą jį rado kameroje pasikorusį ant elektros laidų. 

Tuojau pasklido kalbos, lyg valytoja sakiusi, kad dar rytą 
„dežurkėje“ būta daug kraujo. Matyt, skyriuje toliau vy-
ko muštynės ir per jas niekaip nesutramdomas vyras buvo 
užmuštas. Vėliau imituota savižudybė. Greitai iš skyriaus 
buvo iškelti du aktyviausiai tame veiksme dalyvavę mili-
cininkai. Vienas jų, iš sentikių, vėliau padarė puikią karje-
rą Vilniuje. Pradėtas tyrimas greitai buvo nutrauktas, mat 
žmona atsiėmė ieškinį. 

Neaišku žmonėms buvo, kodėl jie atgavo namus, kaip jis 
gavo tokį neblogą darbą. Kodėl ji kreipėsi į miliciją dėl to-
kių bėdų, kodėl atsiėmė ieškinį? Neaišku buvo ir tai, kodėl 
jis drįso (tokių nedaug pasitaikydavo) taip aršiai priešintis 
milicininkams, juk visi žinojo, kad anie visada bus teisūs. 
Visą laiką jie, buvę pasiturintys ūkininkai, laikėsi gan nuo-
šaliai nuo kitų kaimo žmonių, na, o po to, kad ir labai užjau-
čiant dėl netekties, į našlę buvo žiūrima nelabai palankiai. 
Kitaip, žinoma, į našlaičiais tapusius vaikus. 

Nieko jau neatitaisysi, bet kažkodėl nukiūtinau vėl prie 
tos kūdros. Prisėsti nelabai galėjau, o beslampinėdamas tik 
dabar pamačiau, kad duobutėje, pripildytoje vandens, turš-
kiasi vienas pagautas karosiukas. Pasigrožėjau jo auksu, 
skaudžiai raudonais pelekais ir paleidau plaukioti. 

Retai matydavomės su tuo berniuku, kad ir netoliese aug-
dami. O štai taip susitikome, kai abu jau buvome studentai.

Tolygiai, vienodai birbė mano „Minskiukas“ šviesią va-
saros naktį kaimo vieškeliu. Ne mano iš tikrųjų buvo tas 
motocikliukas – brolio. Kaip tokį neprestižinį ir jau visai 
nudrožtą, paskolino jį man nuvažiuoti į šokius atostogau-
jant namuose vasarą. Aikštelėje vykę šokiai baigėsi jau gilią 
naktį. Tolima giminaitė, pamačiusi mane ratuotą, paprašė 
pavėžėti namo. Nepasibranginau – parvežiau. Kad ir nelabai 
smarkiai galėjai įsibėgėti, bet vis tiek nedažnai tenkančiu 
malonumu gera pasimėgaut ir dar pasidalinti su kuo nors. 

Grįždamas tuščiu keliu, atvyniojau, kiek jau motociklas 
traukė, ir smagiai braukiau namų link. Pakilęs iš slėnio, 
toliau priekyje pamačiau kažką einant. Kai priartėjau, su-
pratau, kad viduriu vieškelio susikibę ir pasilinguodami 
kinkuoja trys vyrai, garsiai plėšdami dainą. Ne kaži koks 
buvo tas mano greitis, negarsus parpimas, taigi nuspau-
džiau dar ir nelabai solidžiai knerkiantį signalą, nusitaikiau 

į pakankamą, mano akiai, tarpą tarp griovio ir kraštinio dai-
nininko ir tikėjausi sėkmingo prasilenkimo. Nepavyko! 

Kai vėliau pagalvojau, ko gero, paskutiniu momentu jie 
pamatė mano šviesas, pamanė, jog lekiu tiesiai į juos, ir 
vienas, arčiausiai buvęs, metėsi į griovį. Užšoko jis tiesiai 
ant mano priekinio rato. Suskersavo ir aš plojausi ant žvyr-
kelio. Vyras kūlversčia nulėkė į griovį.

Pirmiausia supratau, kad išdužo mano (brolio!) techni-
kos lempa, į žvyrą smarkiai nugrandyta mano „iškaba“, 
suniokoti drabužiai, po delnų oda prisivariau žvirgždo. La-
bai pikta patapo. Kol atsikėliau, iš griovio išsiropštė ir tas 
linksmuolis. Trenkiau aš jam ir jis vėl atsidūrė griovyje.

Tada ant manęs „pavažiavo“ kiti du. Trečiasis prisijungė 
kiek vėliau, bet visą laiką laikėsi atsargiu atstumu – matyt, 
tie du smūgiai jo dainos posme pramušė geroką spragą ir jis 
sunkiai taikė į ritmą. Priešingai nei anie du. 

Greitai supratau, kad prieš mane ne kokie nors mano ben-
draamžiai, o visiškai jau sumitę vyrai. Nepažįstami, nors 
kažkur matyti.

Tiesiog prestižo reikalas buvo duoti man, kažkokiam 
piemengaliui, į kailį už tokį įžūlumą. Aš taip nemaniau. Jie 
tikėjosi, kad mes tuoj susikibsim ir trise jie mane nesunkiai 
sudoros. Man neliko nieko kito, kaip tik nuolat kaip ringe 
judėti, nes kitaip bent vienas galėjo atsidurti už nugaros. 
Labai jie suirzo, niekaip negalėdami manęs nutverti. Po ra-
ginimų liautis, po apsikeitimo išpuoliais ir keiksmais, vieno 
rankoje sublizgo peilis. (Kaip brolis vėliau išsiaiškino, tai 
buvo tik psichologinė ataka – priešininkas pagąsdinti pa-
naudojo tada „krūtas“ kalinių darbo metalines šukas, imi-
tuojančias suomišką peilį.) 

Man jau teko padidinti distanciją. Kažkuris sugalvojo pa-
sitelkti artileriją. Žvyrkelio pakraščiuose buvo pilna akme-
nų. Atsakiau tuo pačiu ir greitai visi supratome, kad tai prie 
gero neprives – bus nuostolių. Naktį, kad ir šviesią, kad ir 
kokią turint reakciją, taikliai atskriejusio akmens išvengti 
nepavyks. Galima prarasti dantis.

Patekome kaip ir į pato situaciją ir, ko gero, besiplūsdami 
būtume jau išsiskyrę, bet ant kelio gulėjo sužalotas „Mins-
kiukas“. Kaip herojus Patroklas Trojos karo lauke. Jiems 
honoras neleido pirmiems pasitraukti, o aš negalėjau jo pa-
siimti be pavojaus būti pričiuptas. Apie palikimą nebuvo 
nė minties. 

Tada prie mūsų atsirado, matyt, namo keliaudamas, tas 
pats mano kažkada nuskriaustas kaimynas. Dabar jis jau 
buvo gerai nuaugęs jaunuolis. Mes buvome taip užsiėmę, 
kad ir nepastebėjome jo ateinant. 

Pasisveikinęs, pasidomėjęs situacija ir mano savijau-
ta, atsigręžė į motociklą. Dabar jau mano užnugaris buvo 
apsaugotas ir aš pamėginau pastatyti ant kojų tą varganą 
„kuiną“. Užvesti negalėjome vien jau dėl to, kad buvo nu-
lenktas užvedimo pedalas. Teko stumti. Be jokių atsisveiki-
nimo kalbų, jau be dainų mano buvę „sparingo partneriai“ 
nukulniavo į priešingą pusę. 

Didelę kelio dalį padėjęs man stumti motociklą, kaimy-
nas atsisveikino ir pasuko namo, o aš, varvindamas kruviną 
nosį, jau švintant pasiekiau savus namus.

Apsiplovęs senojoje kūdroje, kad mamos labai neišgąs-
dinčiau.

– JoNAS VAiCEKAUSKAS –

valandėlės džiaugsmingai mato, kaip į jo banko sąskaitą 
krenta honoraras. Paaiškės, jog velnias yra nepaprastai 
rajus, nepasitenkins mažyliu piršteliu, o pasisavins visas 
galūnes su smegenimis ir dar visus vidaus organus. Nes 
literatūra, kaip bet kuris kūrybinis procesas, iš tikrųjų 
yra begalinė. Jeigu autoriui pasiseka savo tekste padėti 
pabaigos tašką, jis niekada negali būti įsitikinęs, kad šis 
tekstas yra „patys tikriausi, nuosekliausi žodžiai“ (prie 
šio mito sugrįšiu vėliau). Jis rašys, vėl ir vėl pertvarkys, 
perrašys tekstą, niekad nebus įsitikinęs, ar tekstas jau vi-
savertis, ar naujasis variantas ir perrašymo atvejis pakels 
jį į aukštesnį lygmenį. Autorius suvoks, kad vienas žodis 
baltame lape neįtikėtinai užsispyrusiai tempia iš jo naują 
žodį, sakinys – dar vieną sakinį, knyga – būsimą knygą, 
net labai norėdamas jis negeba pasipriešinti neužrašyto 
teksto prašymui. Literatūros istorijoje yra begalė pavyz-
džių, kai rašytojas, suvokdamas, kad užgyventa daug 
ir veržliu tempu artėja paskutinė jo valanda, nepalieka 
ramybėje literatūros, kovodamas su silpnumu ir senatvi-
niais negalavimais, bando bent šiek tiek papildyti per gy-
venimą parašytus tekstus. Nors jis nebeturi jokios vilties 

sulaukti šios paskutinės didingos publikacijos. Autorius, 
pasinėręs į teksto kūrimo procesą, suvoks, kad šis me-
chanizmas yra galingesnis už jį ir maža vilties iš jo iš-
trūkti. Negana to, kūrybinis procesas apima ne tik tekstą, 
bet ir savęs sukūrimą ir nepaliaujamą savęs perkūrimą. 
Tai vyksta maždaug pagal šį principą: „Tu rašai tekstą, 
bet tekstas tuo pačiu metu formuoja ir performuoja tave. 
Pabaigęs tekstą, tu jau būsi visai kitas žmogus, paveiktas 
jo, ir beveik nežinoma, ar ši permaina nudžiugins tave.“ 
Net tada, kai tekstas bus pabaigtas, autoriaus dialogas su 
juo ir pačiu savimi tęsis. Autorius pamatuotai gali įžvelg-
ti, kad jis, paleidęs tekstą pasaulin, praranda galią, dabar 
žodis priklauso skaitytojams; kvaili reikalai atsiskleis, 
ir po daugelio metų šis tekstas gali veikti kūrėjo esybę. 
Žodžiu, jeigu žmogus užkibo ant kūrybos kabliuko, išsi-
laisvinti yra nepaprastai sunku, ir jis suvokia, kad tarsi 
metafizinė begalybės sąvoka jo patirtyje pagaliau nebė-
ra metafizinė, be to, sąlytis su begalybe ne visada būna 
malonus. Ar ne todėl, „jeigu ilgai žvelgsi į bedugnę, be-
dugnė ims žvelgti į tave“ (Nietzschė nuostabiai mokėjo 
kurti poetinius aforizmus). O daugtaškiai – jie reiškia tik 
šiuos neišvengiamus autoriaus prisilietimus prie begaly-
bės sąvokos.

Iš: Guntis Berelis. ...rakstīt... Rīga: Orbīta, 2022
Vertė Arvydas Valionis

Perskaityk ir išmesk!
► Atkelta iš p. 5
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Vyrą traumuoja negalėjimas prisiimti savo simbolinio 
vaidmens, o moterį – jausmas, kad ji išties nėra tokia, 
kokią ją mato vyras. Psichoanalitikė Salecl teigia, kad tai 
mums duoda atsakymą, kodėl kai kurie vyrai taip aršiai 
rūpinasi išsaugoti ir apsaugoti savo gerai organizuotą 
gyvenimą ir bijo susidurti su moterimi, kuri keltų iššūkį 
tai fikcijai, taip pat kvestionuotų ir provokuotų vyrišku-
mo mitą.

Taigi jei vyrai neranda vidinio būdo, kaip atitikti vy-
riškumo apibrėžimus ar susikurti savo pačių vyriškumo 
definicijas, jų vyriškumą ištinka krizė, nes jie neberanda 
lengvai pasiekiamos, archajinės moters, prie kurios ga-
lėtų tiesiog prilipinti savo trūkumą ir taip su juo nesusi-
durti. Svarbu paminėti, kad toli gražu ne visi vyrai eina 
šiuo keliu, o tik tie, kuriems visada reikia tam tikro tipo 
moters, kad jaustųsi (tikru) vyru.

Kaip teigia filosofas Slavojus Žižekas, nenumatyta 
seksualinio išsilaisvinimo pasekmė buvo prekinis sek-
sualinis išsilaisvinimas, kuris identifikavo vyriškumą 
kaip dar vieną vartojimą – gauti sekso. Taigi ir sekso 
paslaugos tampa kur kas didesne vertybe nei meilė. Tai 
dar labiau didina vyriškumo krizę, nes iš naujo apibrėž-
tas vyriškasis aš nurodo į vyriškumą, kuris lygus kūnų 
gavimui ir jų suvartojimui.

Būtent tokioje zonoje atsiranda vyriškumo pardavė-
jai. Jie liepia atmesti šiuolaikinę moterį, nes vyras dėl 
savo stokos negali tikėtis, kad tokia moteris išpildys jo 
vyriškumą. Vyro trūkumo iškėlimas į paviršių per susi-
dūrimą su psichosocialiai susiformavusia, emancipuota 
moterimi sukelia nerimą. Jaučiamas tingulys pažinti sa-
ve už greitojo vartojimo ir lengvos vyriškumo mokymų 
ideologijos. Nes pažinti save už to reikštų lėtą procesą 
ir kiek sunkesnį kelią. O šiuolaikiniame pasaulyje mes 
tingime norėti to, kas lėta (asmeninė terapija, meilė, sti-
pri partnerė, naminės Cezario salotos). Greičiau (būtent 
greičiau!) problema nurašoma, perkeliama jai, tai mo-
teriai, kuri apleido savo naivumą ir dar tikriausiai yra 
feministė (fu!). Vyriškumo guru ašis yra ideologijos, 
kad feminizmas yra prieš vyrus ir visa kita. Visų pirma 
egzistuoja feminizmai (daugiskaita), ir tam tikrų grupių 
emancipacija niekada nereiškė kitų grupių niekinimo, 
nebent tai tam tikrų paskirų individų iniciatyvos, kurios 
nukrypsta nuo daugybės egzistuojančių feminizmų ir jų 
teorinių premisų.

Vyriškumo pardavėjai įvelka visą emancipaciją (kuri 
rodo ir vyrų emancipaciją, tačiau vyriškumo pardavė-
jų ir brofluencerių tai nedomina) į pigų seksizmo rūbą 
apie senus gerus laikus, kur vyrai buvo genties vadai, 
o moterys uogų rinkėjos, ir eskaluoja šiuolaikinės eros 
moterų nuodėmes, motinų ir moterų mokytojų kaltes va-
dinamajam tikrajam vyriškumui. Baigę menkinti šiuo-
laikinę moterį kaip per klaidą nuklydusią nuo praeities 
ir pirmykščių genties normų ir struktūrų, brofluenceriai 
primeta idėjas apie aukštos vertės vyrus ir žemos vertės 
moteris – pasitelkdami rinkos logiką egzistencijos klau-
simams spręsti. Vyriškumas tampa prekine kokybe, pre-
kės ženklu, o vyras siekia save parduoti, keisčiausia, kad 
parduoti save jis nori sau pačiam.

Brofluenceriai ir vyriškumo pardavėjai moko, kaip sa-
ve parduoti tarsi prekę, kad įsigytų naująją vyriškumo 
valiutą: sumenkinti moterį ir gauti sekso. Kai kurie net-
gi sako, kad moters seksualinis malonumas lytinio akto 
metu net nesvarbus, taip redukuodami alfa, beta ir sigma 
vyriškumo apibrėžimą iki tiesiogine šio žodžio prasme 
teisės girtis ir teisės pasirodyti. 

Bet tai daro įtaką daugeliui vyrų, nes tai yra gana nuo-
seklus (kvailas) ir labai lengvai suvokiamas naujas da-
lykas, lengvas atsakymas į sudėtingus sielos klausimus. 
Nors dauguma brofluencerių ir jų sekėjų kalba apie bran-
duolinę šeimą (angl. nuclear family), dauguma jų negali 
sau leisti pasirūpinti net savimi, o jų idėjos apie moterį 
ir santykius prasilenkia su sveikos partnerystės užuomi-
nomis. Vyriškumo mokytojų idėjoms suprasti nereikia 
intelektinių resursų, jos, kaip dogmatinės frazės, tiesiog 
gerai sueina ir todėl veikia.

Užuot pamatę prieš save reiklesnę ar savarankiškesnę 
moterį bei atsikratę savo atsilikusių seksistinių idėjų, vy-

riškumo mokytojų sekėjai, apimti nerimo, transformuo-
jasi į naująją tikro vyro idėją: archajiškesnę, pirmykštę 
versiją – moters žvilgsnio užkariautoją. Sentimentai, 
kaip galima išgelbėti tikrą vyriškumą, į kurį atsiverčia 
dauguma su tapimu kovojančių vyrų, yra smarkiai susi-
ję su paranojine šiandienine politika, tad po vyriškumo 
mokymų judėjimų paviršiumi tyvuliuoja prieš moteris 
nukreiptos retorikos srovė.

Teisių, emancipacijos ir lygesnių galimybių pasaulis 
yra jaunas, todėl grįžti prie archajinių neapykantos ir 
diskriminacijos tradicijų yra lengviau, nei mums dažnai 
atrodo. Net jei tai vyksta priešais mus, kai kuriamos nau-
jos taisyklės, normos ir įstatymai, mums dažnai sunku 
suvokti, kad radikali neapykanta kaip senais (gerais?) 
laikais galėtų būti įmanoma dabar. Bet galbūt savo vi-
suomeniniu progresu mes per daug pasitikime. 

Krizės akimirkomis visuomenės arba sprendžia savo 
problemas, keisdamos ar visiškai perstruktūruodamos 
visuomenės organizavimo būdą, atkapstydamos priežas-
tis, arba nukrypsta į radikalizmą, ieškodamos eskapiz-
mo. Taigi seni geri laikai ir jų nostalgija rodo dabarties 
keliamą nerimą, kuris skatina karštutėles emocines reak-
cijas, besireiškiančias per politiką, postus, pasisakymus, 
mokymus, pagrindžiamus jausmais ir nuotaikomis, ne 
analize, teorija ar minimalia savistaba ir ilgu, lėtu bei 
sudėtingu darbu su savimi.

Kai vyriškumo sėkmės, todėl ir asmeninės egzistenci-
jos pojūtis apibrėžiamas pagal gebėjimą būti geresniam 
ir kai egzistuojame pasaulyje, kuriame visada esame 
lyginami su sėkmingiausiomis versijomis, esame pa-
smerkti krizei. Kai veni, vidi, vici pasaulyje neįmanoma 
būti kiečiausiam, ieškoma partnerio, kuris galėtų būti ta-
vo kontrolės objektas, kad galėtum būti kietas nors čia. 
Tačiau tokį partnerį dėl emancipacijos rasti tampa sudė-
tinga, todėl šios vyriškumo krizės priežasties imama ieš-
koti ten, kur ją bandyta spręsti, santykyje su moterimi.

Čia galima matyti panašią tendenciją, aptariamą ir 
daugelio politinių teoretikų: kaip bedarbystės ir negebė-
jimo susirasti darbo problematiką nurašome ne sistemos 
klaidai, o apkaltiname migrantus, taip nesugebėjimas 
susirasti merginos nurašomas kaip pačių moterų kaltė. 
Seni geri laikai, kai moteris žinojo savo vietą, vyras bu-
vo laimingesnis, seni geri laikai, kai vyrai turėjo tvirtą 
ranką... Šiuolaikinės moterys elgiasi beveik kaip vyrai... 
ir panaši retorika, pasitelkiant primityviausius prigimties 
ir gamtinius argumentus. 

Žinoma, visas mizoginijos diskursas yra šiuolaikiškas 
ir labai atsargus, net radikaliausi vyriškumo mokytojai 
ir brofluenceriai dažnai save laiko feministais: jie žino, 
kur ir kada sakyti tam tikrus dalykus ir kur ir kada cituo-
ti Jordaną Petersoną ar Andrew Tate’ą. Šios maskavimo 
strategijos dažnai vargina mizoginą, kuris, prisidengęs 
vyriškumo teisių išlaisvinimu, tiesiog atrado šiuolaikinę 
moterį ar visas savo gyvenimo moteris kaip atpirkimo 
ožį visoms savo problemoms. Kyla klausimas, kodėl vie-
toj asmeninės ar net grupinės terapijos dauguma šių vyrų 
eina į vyriškumo mokymus. Nes vyriškumo mokytojų 
informacija yra paprasta, prieinama ir leidžia palaikyti 
stokojančią vyriškumo idėją kaip vis dar veiksnią. Taip 
pat šalia yra ir tą iliuziją palaikančiųjų, viskas tiesiog 
lengva, paprasta, veiksminga. Paraleli realybė, simboli-
nės galios fikcija patraukli ir kompiuteriniame žaidime, 
ir vyriškumo mokytojų „TikTok“ įraše. Ji yra prieinama, 
nereikalauja transformacijos ir patogiai patvirtina pase-
nusią vyriškumo idėją kaip veiksnų lavoną.

Neapykanta, kuri yra esminė bene didžiosios dalies 
vyriškumo guru ir jų sekėjų motyvacija, nėra išsakoma 
tiesiai, bet šiuolaikinis rasistas (nebent jis lietuvis) taip 
pat nelaksto su svastikomis ar Kukluksklano gobtuvais 
aplink laužą. Jie juk šiuolaikiniai žmonės, todėl yra kur 
kas subtilesni. Bet, kaip ir neapykanta tam tikrai grupei, 
nerimas ir baimė yra esminė varomoji jėga. Baimė, kad 
pirmą kartą su vyru gali būti elgiamasi kaip su Kitu, 
kelia siaubą. Esminis empatijos šuolis vyriškumo mo-
kytojams ir brofluenceriams yra nepasiekiamas. Jie ti-
krai nenori apleisti savo kultūrinio dominanto pozicijos, 
empatija tik nevykėliams ir beta patinams. Šių judėjimų 

ideologijoje moteris pateikiama ir kaip ta, kuri turi visą 
galią, todėl šią klaidą reikia išspręsti per vieną ar kitą vy-
riškumo mokymą, tuo pat metu teigiant, kad išties ji yra 
iš prigimties prastesnė. Kodėl? Argumentai lieka kiauri.

Kuo labiau vyriškumo mokymų šalininkai laikysis 
savo egzistencijos ir tapatybės įsteigimo ir patvirtinimo 
per tikrąjį vyriškumą, tuo labiau netradicinis, šiuolaiki-
nis moteriškumas taps taikiniu. Ir tai gali būti kur kas 
rimtesnių ir radikalesnių problemų pradžia.

Šiuolaikinė moteris kaip esminis atpirkimo ožys – tai 
gali būti pavojinga, nes brofluencerių populiarėjimas at-
spindi politinį klimatą. Politinių reakcijų, baimės veda-
mos nuspėjančiosios politikos (angl. preemptive politics) 
ar konservatyvių ideologijų atgimimą, prieš ką susitelkti 
kaip prieš esminį priešą, kuris atsakingas už visas mūsų 
negandas (teroristas, žydas ir t. t.). Būtinybė turėti atpir-
kimo ožį, kuriam nurašomos visos struktūrinės proble-
mos, lengvai randama fašizme – mitologizuotoje žydo 
idėjoje. Taip pat ir brofluencerių ideologijoje – fetišizuo-
toje idėjoje, kokia turėtų būti moteris, kad vyras galėtų 
būti tikras. „Aš tikras berniukas!“ – sušunka Pinokis. Bet 
Pinokis yra melagis.

Tikrojo vyriškumo mokymai mėgina pasisavinti, už-
grobti moterų įgalinimą ir emancipaciją ir paversti ją es-
mine priežastimi, kodėl „aš nelaimingas“. Tačiau svarbu 
iškelti teiginį, kad toli gražu ne visas vyriškumas yra tok-
siškas. Tačiau kai vyriškumo mokymai reikalingi tam, 
kad su krūva nepažįstamų bičų apsibrėžtum, kas esi, per 
tai, kad esi vyras, o tai, kas yra vyras, yra tiesiogiai susiję 
su idėja, kokia turėtų būti moteris, čia įvyksta trumpa-
sis jungimas. Sistema nustojo veikti. Bet sistema tavęs 
ir nedarė laimingo. Vyriškumas, moteriškumas ar abiejų 
atmetimas yra idėjos, kurios yra tiesiogiai susijusios su 
mūsų kultūra. O kultūra yra gyvas, kintantis judėjimas. 
Mes neturime likti nuolankūs ir ištikimi apibrėžimams, 
kurie įrodė esantys toksiški ir kenksmingi ne tik aplinki-
niams, bet ir mums patiems.

Reikia pažvelgti į save ir prisiimti atsakomybę už save. 
Augti, mokytis, reflektuoti save, jausti empatiją, intelek-
tualiai ir psichologiškai lavintis ne greituoju vartojimu 
ir catchphrase psichologija, o lėtais, bet tikrais, jėgų pa-
reikalaujančiais, bet išlaisvinančiais procesais. Ar ilgai 
tenkinsiesi greituoju turiniu, kuris visą tavo esybę pas-
tato ant tuščiavidurio pamato – tikrojo (archajinio) vy-
riškumo? Greitomis vyriškumo dogmomis krizės pojūtis 
tik numalšinamas, bet pati krizė išlieka, nes ji nebuvo 
priimta ir atpažinta. Vyriškumo idėja visada stokojo, bet 
mes neprakertame žarnų vienas kitam, kad įrodytume, 
kas yra geresnis ir didesnis vyras. Parodėme, kad galime 
keistis, nes pasaulis aplink mus keitėsi. Tad, kaip ir visa 
kita, vyriškumo idėja turi erdvės evoliucionuoti, augti 
ir bręsti. Toks vyriškumas žvelgia į vidų, ne tik į išo-
rę. Toks vyriškumas nebijo augimo, kito emancipacijos, 
pokyčių. Toks vyriškumas pripažįsta, kad iš senų gerų 
laikų paveldėtas tikrasis vyriškumas kaip idėja yra sto-
kojantis. Toks vyriškumas sprendžia sistemines ydas ir 
ligas, kurios sukėlė kančią patiems vyrams ir kitai pusei 
planetos gyventojų, toks vyriškumas nebijo būti savikri-
tiškas ir savarankiškas.

Tu esi ir egzistuoji ar pasirenki egzistuoti šiame pa-
saulyje kaip vyras, tai tu ir apibūdini, kas yra vyriška ir 
vyriškumas. Raktas į vyriškumą yra tavo rankose. Sa-
virefleksija susivokiant, kas esi kaip individas ir asmuo 
be vyriškumo kategorijos, yra būtina, kad sveikai apibū-
dintum vyriškumą. Kas esi tu, kaip nori įgyvendinti tą 
tu, yra esminiai klausimai. Vyriškumo teptukas yra tavo 
rankose, tad yra būtina save apibūdinti ne pagal kažkieno 
nustatytą apibrėžimą, o būti savyje kaip procese. Archa-
jiški vyriškumo apibrėžimai apibūdina tave kaip tikrą ar 
ne visai tikrą vyrą (alfa, beta, sigma, vyriška stigma ar 
net schizma?), todėl svarbu kurti tokį vyriškumą, kurį 
apibūdini tu kaip žmogus. Kitaip tariant, ne tave apibū-
dina vyriškumas, o tu apibūdini vyriškumą.

Joks influenceris negali pasiūlyti „TikTok“ įrašo, tin-
klalaidės, „YouTube“ mokymų, kaip tau bandyti būti 
savimi. Ateitis, kurioje vyriškumas (o tiksliau – vyrišku-
mai) stovi ant sveiko (ar bent jau sveikesnio) pamato ir 
yra apibūdinamas to specifinio vyriškumo reiškėjo, kol 
kas atrodo tik kaip tolima, ne visai tikroviška. Bet tik 
įsivaizduokime tokį vyriškumo reiškėją, kuris nesiektų 
kontroliuoti visko ir visų aplink, savo partnerių sugrūsti 
į menkumo dėžę ir apvilkti tyrumo ir trapumo mitu, kad 
pasijustų tikru vyru. Būtų pakankamai stiprus, jog nerei-
kėtų sumažinti kito šviesos, kad pasijustų didelis pats. 
Tavo savastis, kaip ir tavo vyriškumas, turėtų priklausyti 
tau, ne tavo vyriškumo influenceriui ar masei kitų bičų. 
Po galais, būk tikras vyrAŠ! 

Taigi, ar vyriškumas turi ateitį? Turi. Tik galbūt mes 
nesame (nebūsime) tos ateities dalis.

– AUDRė GRUoDyTė –

Vyriškumo krizė, brofluenceriai ir Jacques’as Lacanas
► Atkelta iš p. 7

lietuvos prenumeratoriai mūsų leidinį gali užsiprenumeruoti bet kuriame pašte arba internetinėje 
svetainėje www.prenumeruok.lt. Mūsų indeksas 0109. 

Dėkojame už praeitais metais „Šiaurės Atėnams“ skirtą 1,2 proc. paramą. Šiemet vėl prašome 
užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512. Formą galite užpildyti internetu 
deklaravimas.vmi.lt.

VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“
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Dirbtinio intelekto filosofijos link
Dirbtinis intelektas, per pastaruosius metus tapęs pasie-

kiamas ne tik informacinių technologijų specialistams, bet 
ir eiliniam interneto vartotojui, nepaliaujamai kursto ais-
tras. Išvystytas (ar išsivystęs?) iki tam tikro lygio, dirbtinis 
intelektas jau sugeba padaryti gana neįtikėtinus dalykus ir 
pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Nepaisant to, šis tech-
nologinis šuolis yra susijęs su filosofinėmis problemomis, 
kurios kai kuriems teoretikams buvo matomos jau XX a. 
antroje pusėje, nors ir kiek kitame kontekste. 

Bandant paaiškinti dirbtinio intelekto veikimo proble-
matiką, iš pradžių teks aptarti medijų filosofijos šaką – 
technologinį determinizmą. Technologinis (arba medijų) 
determinizmas remiasi prielaida, kad technologijos formuo-
ja žmonių kultūrą ir visuomenę ir kad neįmanoma supras-
ti technologijų nesuprantant jų poveikio žmonių elgesiui 
ir mąstymui. Šia kryptimi eina ir žymioji medijų filosofo 
Marshallo McLuhano tezė, kad naujai iškylančios techno-
logijos geba paveikti žmonių kasdieninės veiklos mastą, 
greitį ir struktūrą. Knygoje „Kaip suprasti medijas“ McLu-
hanas dėsto, kad „geležinkelis neatnešė žmonių visuomenei 
judėjimo, transporto, rato ar kelio, bet jis suteikė pagreitį 
visoms ankstesnėms žmonijos funkcijoms ir padidino jų 
mastą, sukurdamas visiškai naujo tipo miestus, naujo tipo 
darbą ir laisvalaikį“1. Galime daryti išvadą, kad iškylančios 
naujos technologijos (medijos) turi potencialo kaskart per-
tvarkyti mūsų veiklą pagal savo naujai iškeltus standartus 
bei struktūrą, prieštaraudamos prieš tai vyravusiai tvarkai ir 
priversdamos mus veikti pagal naujas taisykles. 

Kartu technologijos daro didžiulę įtaką tam, kaip mes 
suvokiame pasaulį ir save, ir formuoja tai, kaip supranta-
me ir patiriame tikrovę. Įtakingas, bet mažiau žinomas šios 
idėjos propaguotojas filosofas Vilémas Flusseris technolo-
ginio determinizmo idėjas plėtoja nedidelėje knygoje „Fo-
tografijos filosofijos link“. Šioje knygoje, kaip užsimenama 
pavadinime, filosofas bando įvardyti fotografijos kaip do-
minuojančios medijos problematiką ir paskatinti susitelkti 
į jos daromą įtaką kasdienybės suvokimui. Kaip ir pridera 
technologiniam deterministui, Flusseris parodo, kaip medi-
jos keičia mūsų įsivaizdavimą apie pasaulį per atvaizdus. 
Teigdamas, kad fotografija, kaip techninių atvaizdų forma, 
iš esmės pakeitė pasaulio matymo būdą, Flusseris stengiasi 
parodyti šį reiškinį apibrėžiančios filosofijos reikalingumą, 
bandydamas sutramdyti vykstantį vizualinį pokytį. Kny-
goje pateikiama istorinė-technologinė tėkmė, pasižyminti 
trimis svarbiais etapais: atvaizdų dominavimu – idolatri-
ja, tekstų dominavimu – tekstolatrija ir techninių atvaiz-
dų iškilimu. Visi šie etapai yra vienas kitą pabaigiantys ir 
antagonistiški, steigiantys įvaizdį, jog medijos autonomiš-
kai pakeičia ir kuria viena kitą. Techniniai atvaizdai, kaip 
paskiausia technologinė forma, bando ištaisyti atvaizdų ir 
tekstų įteigtą susvetimėjimą, kai žmonės „pradeda gyventi 
savo sukurtų atvaizdų [ir atitinkamai tekstų] funkcijomis“2. 
Tačiau kol atvaizdakalystėje žmogus įsiterpia tarp atvaizdų 
ir jų reikšmių, perdirbdamas šių atvaizdų simbolius savo 
galvoje ir prieš, pavyzdžiui, perkeldamas savo atvaizdų vi-
ziją ant drobės3, šis procesas nėra toks paprastas, kai yra 
susijęs su techninių atvaizdų gamyba.

Pasak Flusserio, techniniai atvaizdai, formuojami abs-
traktaus „aparato“ (šio vietą galėtų užimti fotoaparatas, 
vaizdo kamera ar dirbtinis intelektas), kuris, kitaip nei tep-
tukas tapant, įsiterpia tarp naudotojo ir galutinio atvaizdo, 
atitinkamai apipavidalindamas konkretų atvaizdą, vietoj 
teigiamo lango į realų pasaulį nuotraukų ar vaizdų pavi-
dalu iš tiesų pateikia ne ką artimesnį tikrovei jos atvaiz-

dą – plokštumą, kurioje viskas pateikiama atvaizduotinų 
objektų konsteliacijomis. Tad kol analizuodami meno kūrinį 
turėtume „atkoduoti kodavimą, įvykusį tapytojo galvoje“, 
procesas aparate, produkuojant techninius atvaizdus, lieka 
paslėptas, visai kaip „juodojoje dėžėje“4. Taigi, kitaip nei 
klasikiniuose atvaizduose, šiuo atveju ne fotografas / apa-
rato naudotojas gamina simbolius, bet pats aparatas: „kiek-
viena fotografija yra vienos iš aparate numatytų galimybių 
įgyvendinimas“5. Produkuojant techninius atvaizdus, lais-
vas yra ne fotografas, bet pats fotoaparatas, kol fotografas 
imasi tik fordistinio darbininko vaidmens operuodamas 
rinkos jam paskirta mašina. Dirbantysis su aparatais, pro-
dukuojančiais techninius atvaizdus, dirba su „juodosiomis 
dėžėmis“, kurių negali peržvelgti6.

Šis XX a. antros pusės naratyvas, puoselėtas Flusserio 
filosofijoje, įstabiai susisiejo su kiek kitokiu naratyvu, pas-
taraisiais metais įgavusiu vis didėjantį pagreitį, – dirbtiniu 
intelektu (toliau – DI). DI tampant vis labiau prieinamam 
institucijoms ir eiliniams vartotojams ir vis dažniau inkor-
poruojamam į darbo rinką, šis technologinis sprogimas 
paskatino diskusijas dėl savo funkcionavimo peripetijų. 
Flusseriui rūpėjęs „juodosios dėžės“ modelis, pasireiškian-
tis fotografijoje, šiose diskusijose pasireiškia gana dažnai. 
Pats DI veikimo principas yra paremtas „juodosios dėžės“ 
technologija, kai algoritmas priima milijonus duomenų taš-
kų kaip įvesties duomenis ir susieja konkrečias duomenų 
savybes, kad gautų išvestį. Šis procesas iš esmės vyksta sa-
varankiškai ir duomenų mokslininkams, programuotojams 
ir naudotojams paprastai sunku jį interpretuoti: operacijos – 
sprendimų priėmimo procesai – dažniausiai nėra matomos 
naudotojui ar kitai suinteresuotai šaliai7. Taigi, šiuo atveju 
susiduriama su ta pačia atkodavimo negalimybe kaip ir fo-
toaparate – atvaizdo gavimo procesas yra aiškus tik pačiam 
aparatui, tačiau šįkart šis yra kur kas pajėgesnis ir keliantis 
didesnį susirūpinimą. Visa tai išties tampa problema, kai 
dirbtiniam intelektui suteikiame daug galios priimti spren-
dimus, turinčius realių padarinių žmonių kasdienybei. Kaip 
matyti iš pastarųjų metų pavyzdžių, vis daugiau kompanijų 
ir institucijų ryžtasi pasikliauti algoritmais, siekdamos su-
paprastinti savo darbą ir atitinkamai padidinti pelną. 

Problema iškyla, kai DI, iš pirmo žvilgsnio atrodantis itin 
racionalus ir logiškai suprantamas, iš tiesų veikia nežino-
mais būdais ir daro nebūtinai tokius teisingus sprendimus, 
kokių tikimasi. Puikus to pavyzdys – 2021-ųjų atvejis, kai 
algoritminė „ShotSpotter“ šūvių aptikimo sistema neteisin-
gai apkaltino 65 metų Michaelą Williamsą: šis buvo nuteis-
tas kalėti ir iki išteisinimo turėjo praleisti savo gyvenimo 
metus kalėjime. Kaip teigiama futurism.com paskelbtame 
Victoro Tangermanno straipsnyje, „nėra jokio būdo nusta-
tyti, ar algoritmas yra tikslus, stebimas, kalibruotas, ar kas 
nors ką nors pridėjo“8. Iš to galime matyti, kad, suteikus 
galią nustatyti nusikaltimų kaltininkus, atrinkti darbuotojų 
reziumė ar daryti kitus su žmogaus gerove susijusius spren-
dimus, DI veiklos nesuvokiamumas gali privesti prie vis 
dažniau ir masiškiau pasireiškiančių tragikomiškų atvejų, 
kurie skambiai nuaidės viešojoje erdvėje.

Dar vienas, nors ne toks akivaizdus, atvejis yra susijęs 
su DI vaidmeniu medicinoje. 2022-aisiais JAV nacionali-
nio vėžio instituto publikuotame straipsnyje keliamas klau-
simas, kaip DI galėtų padėti ankstyvai vėžio diagnostikai. 
Straipsnyje teigiama, kad gilaus mokymosi (deep learning) 
algoritmas, analizuojantis magnetinio rezonanso tomogra-
fijos vaizdus, prognozuoja IDH1 geno mutaciją smegenų 
navikuose. DI apibrėžia pavojingas vėžio sritis be jokios 

žmogaus priežiūros. Be to, DI pateikia svarbią informaciją 
apie vėžį, pavyzdžiui, kaip sparčiai jis auga, ar yra išplitęs 
ir ar tikėtina, kad po gydymo jis sugrįš, gali padėti parink-
ti tinkamą gydymą9. Šiuo atveju visi sprendimų priėmimai 
bei analizės taip pat vyksta dirbtinio intelekto „juodojoje 
dėžėje“ be galimybės profesionalui įsikišti ir peržvelgti 
procesą. Algoritminė paciento nuotraukų analizė vyksta 
būdais, nesuprantamais nei gydytojams, nei informacinių 
technologijų specialistams, kol matomas išlieka tik galuti-
nis rezultatas. Kai ant kortos pastatyti žmonių gyvenimai, 
ar išties moralu pasikliauti kiekvienu DI sprendimu, neži-
nant, iš kur šie sprendimai ateina, aiškiai suvokiant prie ko-
kių tragedijų tai gali privesti? 

Vertėtų sugrįžti prie Flusserio filosofijos, siekiančios pa-
dėti pagrindus naujam mąstymui apie technologijas. Rašęs 
laikais, kai dirbtinis intelektas dar buvo prie mokslinės 
fantastikos ribos, filosofas sugebėjo itin tiksliai numaty-
ti technologinį vystymąsi ir su tuo susijusias autonomijos 
problemas: „Kadangi aparatai funkcionuoja automatiškai 
ir nepaklūsta jokiam žmogaus sprendimui, jų niekas negali 
turėti. Bet koks žmogaus sprendimas priimamas remiantis 
aparato sprendimais; jis nusmuko iki grynai „funkcinio“ 
sprendimo, tai yra: žmogaus intencija iš čia išsmuko.“10 
Kaip minėta anksčiau, žmogus pamažu iš naujo tampa apa-
ratus aptarnaujančiu personalu, kai visi procesai iš tiesų 
yra atliekami pačių prietaisų ir yra vis labiau nesuvokiami: 
„Žmogus vis labiau ir labiau atskiriamas nuo aparatų, o jų 
programos, šie buki kombinacijų žaidimai, turi vis daugiau 
elementų; jie kombinuoja vis greičiau ir pralenkia bet kokio 
žmogaus gebėjimus juos peržvelgti ir kontroliuoti.“11 Vis la-
biau vystantis technologijoms, žmogui bus priskiriamas vis 
menkesnis vaidmuo bandant jas suvaldyti, pritaikant savo 
tikslams. Laikantis McLuhano linijos, ateities visuomenės, 
suformuotos naujojo DI varomo technologinio sprogimo, 
perims šiuos parametrus, žmonių veiklai suteikdamos tik 
antraeilį darbininko vaidmenį.

Perfrazuojant Flusserį, dirbtinio intelekto filosofija turi 
atskleisti, kad žmogaus laisvė neturi vietos automatinių, už-
programuotų ir programuojančių aparatų srityje12. Laisvė 
yra pasipriešinimas aparatui, o kaip matome iš pateiktų pa-
vyzdžių, laikui bėgant aparatams priešinamės vis mažiau, 
patys po truputį tapdami jų žaislais. Nuo mūsų priklauso, 
ar aparatai žais su mumis vagis ir policininkus, gydytojus ir 
ligonius, valdovus ir vergus, ar nežais iš viso. 

– RoKAS liNKEViČiUS –

1 Marshall Mcluhan, Kaip suprasti medijas: žmogaus 
tęsiniai, iš anglų kalbos vertė Daina Valentinavičienė, 
Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2003, p. 27. 
2 Vilém Flusser, Fotografijos filosofijos link, iš vokiečių kalbos 
vertė indrė Dalia Klimkaitė, Vilnius: išmintis, 2015, p. 15.  
3 Ten pat, p. 25. 
4 Ten pat. 
5 Ten pat, p. 37. 
6 Ten pat, p. 100. 
7 https://www.techtarget.com/whatis/definition/
black-box-Ai#:~:text=Black%20box%20Ai%20is%20
any,sense%2C%20is%20an%20impenetrable%20system 
8 https://futurism.com/crime-fighting-ai-jail-little-evidence 
9 https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-
blog/2022/artificial-intelligence-cancer-imaging 
10 Flusser, p. 101. 
11 Ten pat, p. 100. 
12 Ten pat, p. 112.

Ramunė yra mano draugė, todėl džiaugsmas šališkas. Bet 
pagaliau ji gavo medalėlį! Cituojant jos pačios eilutes: „aš 
taip noriu / to medalėlio – / mėnesio – / mėnesienos / trisde-
šimt dienų / kai nebegeri visi susirinkusieji ploja // aliumi-
nis / už platiną brangesnis“ („tuščių butelių draugija“, p. 52). 
Tiesa, medalėlis ne visai tas, tą išsvajotąjį ji seniai turi.

Daug yra svajojančių apie LLTI medalėlį, bet man labai 
patinka, kai jis kliūva tiems, kurie visai jo netrokšta. Filo-
logijos fakulteto auklėtiniams, kurie ne itin noriai užsiima 
savo kūrybos sklaida – neturi plėšrumo instinkto. Tekstas 
yra ir kontekstas: jis išreiškia ne puikavimąsi socialiniuo-
se tinkluose, bet socialumą pačioje poezijoje. Ramunės 
Brundzaitės „Tuščių butelių draugija“ kaip tik ir kalba apie 
tokios filologyno auklėtinės galimybes prisitaikyti šiandie-
niniame pasaulyje. Tiesa, kai lyriką rašo vyras, tai vadinama 
viršasmeniškumu ir universalijomis, o kai moteris – išpa-
žintine poezija.

Daugelis mūsų (sąžiningiau būtų sakyti – visi) jaunystėje 
tiki esą labai išskirtiniai, ypatingi, talentingi, gal net genia-
lūs. Tokios savybės apskritai neegzistuoja, jos vaidenasi tik 
mums. Dėl jų (nors tai viso labo iliuzija!) mes gyvename. 
Geriausiu atveju mūsų gyvenimai tik šiek tiek gražesni už 

kitų žmonių – skausmas dramatiškesnis, laimė iškilmin-
gesnė, nes taip patys norėjom. Baisiausia, ką patiria poetai, 
ypač nelinkę į savireklamą, – tai nenaudingumas kitiems, 
visiškas nereikalingumas. Jis įstumia į alkoholizmą, vie-
natvę, vidinę izoliaciją. Santykyje su savo rankraščiu ra-
šytojas (jeigu jis nėra televizijos ar „Facebook“ žvaigždė) 
lieka vienas, net jei leidykla ir norėtų jam padėti.

Ir čia mums abiem (man taip pat kaip ir Ramunei) yra 
padėjusi tuščių butelių draugija. Kas yra apsėdimai, pri-
klausomieji galėtų papasakoti įtikinamiau už egzorcistus. 
Tos draugijos metodai visai neblogi: nuo susirūpinimo sa-
vo pačios tragedijomis perkelti dėmesį į svetimas. Užsiimti 
nesavanaudišku darbu, socialiniu rūpesčiu, įgyti metafizinę 
perspektyvą. Draugijoje esame mokomi kuklėti ligi nieko 
sau nebereiškimo, bet kūrybingumas vis vien randa kelius –  
apsigyvename kitų galvose; taip įžūliai gyventi sugalvoja 
ne kiekvienas.

Jeigu rašai, tai veikiausiai dėl to, kad negali nerašyti, o 
ne kad gautum premiją. Taip pat ir su nuėjimu nuo scenos: 
arba moki nueiti, arba ne. Ramunei tikrai neprireiks to mo-
kytis – ji moka būti nužeminta. Tuščių butelių draugijoje ji 
turi daug globotinių, kurios paliudytų apie Ramunės gebė-

jimą išvesti iš tamsos, iškrapštyti iš pelkės, mokyti dvasi-
nės disciplinos. Tai netgi svarbiau už rašymą ir teikia daug 
apčiuopiamesnį prasmės pojūtį.

Literatūrą esame linkę istoriškai suvokti kaip individua-
listinį užsiėmimą. Bet net popiežius savo enciklikoje „Fra-
telli tutti“ rašo: „Individualizmas nepadaro mūsų laisvesnių, 
lygesnių, broliškesnių. Vien tik individualių interesų suma 
negali sukurti geresnio pasaulio visai žmonijai.“ Tad gal ir 
Ramunės Brundzaitės „Tuščių butelių draugija“ nėra vien 
dar viena išpažintinės poezijos knyga. Tai kvietimas pasi-
jausti reikalingiems.

Su Kovo 11-ąja visus, su laisve rašyti ir kalbėti viską, ką 
norime.

– GiEDRė KAZlAUSKAiTė –

Kūrybiškiausia 2022-ųjų knyga už laisvę kalbėti,  
skaityti ir rašyti lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

išrinko Ramunės Brundzaitės „Tuščių butelių draugiją“ 
(lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).  

Premija buvo įteikta kovo 10 d.

Laudacija Ramunei Brundzaitei 
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JAAKKo yli-JUoNiKAS

Gelbėtojas
Jaakko yli-Juonikasas (g. 1976) – suomių prozininkas ir 

vertėjas; šalyje prestižinių Kalevi Jäntti ir Jarkko lainės li-
teratūrinių premijų laureatas. Tiek tekstams, tiek autoriaus 
personai būdinga žaismingumas, absurdiški eksperimentai. 
Prozoje dažnai ryškios paranojos, okultizmo, neįveikiamos 
biurokratijos temos, tekstams būdingos iškreiptos metaforos 
ir komiški, net groteskiški pjūviai. Kaip rašoma oficialioje au-
toriaus biografijoje leidyklos interneto svetainėje: „Anot vieno 
buvusio Suomijos ministro, yli-Juonikaso kūryba primena pri-
siliuobusį Kafką. Dabartiniai ministrai autoriaus tekstų neko-
mentuoja.“

Čia publikuojamas apsakymas Rantavahti – iš debiutinio 
novelių rinkinio „Naujos grėsmės“ (Uudet uhkakuvat, 2003).

Maždaug už dvidešimties metrų į upę įkrito į rupūžę pana-
šus berniukas. Padėjau limonado butelį į šalį ir nuskubėjau 
prie jo. Prie pat kranto kryptelėjo kulkšnis, ir aš žavingai sta-
čia galva įvirtau į vandenį. Tą akimirką jau buvau pradėjęs 
gailėtis savo skubėjimo.

Gyvenu, kaip sakoma, šia akimirka. Dažnai ūmiai įsiveliu į 
visokias kvailystes. Pagal įsitikinimus esu socialdarvinistas, 
mano nuomone, mažų bjaurių berniukų skęsta per mažai. Tai 
gali nuskambėti žiauriai, bet aš žinau, ką kalbu. Mano įsiti-
kinimai paremti daugybės metų patirtimi dirbant paplūdimio 
gelbėtoju Ruisalo saloje. 

Įšokęs į upę jau nebegalėjau trauktis. Sugriebiau berniuką 
ir iškėliau jo galvą į paviršių. Kadangi išsisukau kulkšnį, ne-
besugebėjau išsiropšti ant akmeninių pakrantės laiptų. Ten 
jau spėjo susirinkti minia. Žmonės iškėlė mus ant kranto.

Viskas buvo kur kas nemaloniau nei paplūdimy. Vanduo 
buvo nešvarus, skaudėjo kulkšnį. Ją išsisukau todėl, kad upės 
pakrantė stati. Paplūdimyje taip niekad nebūtų nutikę. 

Daugelis turbūt stebisi, kaip socialdarvinistas gali dirbti 
gelbėtoju. Šie įsitikinimai susiklostė pamažu. Paplūdimys – 
tai groteskiško bjaurumo sankaupa. Treniruoti kūnai – visų 
bjauriausi, nes jie labiausiai apnuoginti.

Gelbėtoju dirbu iki šiol. Tačiau dabar tai darau vedamas 
ypatingo gailestingumo. Nelaimės jūroje ištiktas idiotas nė 
nenutuokia, ką statau ant kortos. Aukotis dėl mylimo dalyko – 
pigu ir paprasta. Tačiau retas aukojasi dėl to, ko neapkenčia. 
Išduoti savo įsitikinimus, – jeigu tikrai jais tiki, – visad yra 
didelis įvykis. 

Išgelbėtas berniukas atsipirko išgąsčiu. Atsisėdom pa-
krantėje, kol minia tuo tarpu šurmuliavo iš palengvėjimo. 
Berniukas verkė, artimieji atsitūpę jį ramino. Kažkas atnešė 
mums šiltų pledų, žmonės tapšnojo man per nugarą. Priėjusi 
padėkoti berniuko mama apkabino mane su ašaromis akyse. 
Kulkšnis tino ir pūtėsi, kaip ir mano neapykanta.

Iš esmės šiuo atveju nenutiko nieko ypatingo. Savo darbe 
daugybę kartų susidūriau su panašiomis situacijomis. Tačiau 
paplūdimyje galėjau išvengti padėkų sakydamas, kad pa-
prasčiausiai dirbau savo darbą. Tačiau čia, prie upės, tapau 
nesavanaudiškos meilės artimajam pavyzdžiu. Negana to, 
išsisukau koją, taigi negalėjau tiesiog pabėgti. Sunku buvo 
išsisukti iš tokios nemalonios situacijos.

Nuotaika buvo sugadinta. Vos prieš porą minučių drybso-
jau ant seno rankšluosčio su Samantos Foks atvaizdu, gurkš-
nojau limonadą ir dairiausi į žmones. Vaizdavausi, kaip iš 
pakrantėje augančio ąžuolo lajos leidžiasi virvės kilpa ir po 
vieną išgaudo visus tuos šiknius. Kilpa užsinerdavo ant kiek-
vieno, į kurį tik bakstelėdavau mintyse. Saugos virvė. Dabar 
visi tie šikniai spietėsi aplink mane melsdami dėmesio. Jie 
niekad nepateks į dangų.

Kol žmonės dėkojo ir tapšnojo man per nugarą, aš keikiau 
savo kvailą gelbėtojo refleksą. Kodėl turėjau pasielgti taip 
neapdairiai? Vaikystėje kartą pieštuku prilupau klasioką taip, 
kad tas atsidūrė ligoninėj – ir vien todėl, kad Leo pasiūlė. 
Idėja skambėjo visiškai beprotiškai, kol pamačiau klasioką 
nualpusį ant valgyklos grindų. Tas pats žaidimas tęsiasi iki 
šiol.

Naktį ir ankstyvą rytą paupy maloniai ramu. Vasarą įpratau 
čia miegoti. Kasryt mane pažadina šiltas automatinio vejos 
purkštuko dušas. Miestas dar miega, o mes, svajų karžygiai, 
jau ruošiamės kovai. Sugaunu ežį, išsišukuoju juo plaukus ir 
atsikeliu pasitikti naujos dienos. 

Ligoninėje praleidau porą dienų. Dalinausi palata su turku 
berniuku vardu Marekas, jam operavo rankos nykštį. Jam ir-
gi teko gulėti ligoninėje. Jam tai atrodė nesąmonė.

Vis dar buvau prastai nusiteikęs. Iš tiesų nesupratau, kodėl 
incidentas prie upės mane taip suerzino. Matyt, tai buvo kaž-
kas pernelyg asmeniško. Paplūdimyje viskas kitaip. Atlieku 
sąmonės netekusiam žmogui dirbtinį kvėpavimą, nors lygiai 
taip pat galėčiau perpjauti gerklę. 

Pirmadienį mane aplankė išgelbėtas berniukas su šeima. Jų 
veidai švytėjo iš dėkingumo ir susijaudinimo. Žinoma, kad 
su savo nuspurusiu Samantos Foks rankšluosčiu ir rožine ke-
pure su snapeliu atrodžiau kaip paslaptingas nepažįstamasis. 
Jie turbūt manė, kad aš – angelas sargas.

Mano išvaizda dažnai kelia nuostabą. „Dažnas turbūt ste-
bisi.“ „Manęs dažnai klausia.“ Iš tikrųjų „dažnas“ ir „dažnai“ 
paprastai reiškia du žmones ir du klausimus.

Šeima atnešė gėlių ir brangaus vyno butelį. Nebegeriu al-
koholio, nes savo jau išgėriau. Svečių akyse dėl to atrodžiau 
tik dar šventesnis. Kažkodėl jie vadino mane Vikingu. 

Jie norėjo viską apie mane sužinoti. Papasakojau, kad dir-
bu gelbėtoju. Kad gelbėti gyvybes tėra kvailas refleksas. Ir 
kad, nepaisant išvaizdos, iš tiesų esu paprastas suomis. Šitai 
svečiai, be abejo, palaikė šventu kuklumu.

– Tavo darbas turbūt nepanėšėja į „Gelbėtojų“ serialą, – 
juokdamasis pasakė šeimos tėtis.

– Anaiptol. Tiesą sakant, mano darbas iš esmės nesiskiria 
nuo serialo, – atsakiau kuo rimčiausiai. 

Šeima nė kiek nesutriko. Atskleidžiau ne visą tiesą. Mūsiš-
kiai gelbėtojai saugoja gyvybes, amerikiečiai – kūnus. 

Išėjome į ligoninės kavinę. Vis dar vaikščiojau su ramen-
tais. Svečiai baisiai norėjo pagelbėti atidarydami duris. Ta-
čiau pačių sunkiausių neatidarytų net visi kartu. Man tektų 
padėti.

Kavinė buvo įrengta didžiulėje laiptų aikštelėje. Balkone 
rūkė daktarai. Užsisakėm bandelių ir kavos. Berniukas irgi 
gėrė kavą.

– Tai kaip laikaisi, Vikinge?
– Dar skauda koją?
– Kaip čia jus maitina?
– Yli-Juonikasas – neįprasta pavardė. Tu gal kilęs iš Laplan-

dijos?
– Kada išleis namo?
Ilgainiui, besiklausant svečių šnekų, mano pyktis išgaravo. 

Apsidžiaugiau supratęs, kad jie – dar absurdiškesni už mane. 
Man netrukdė, kad viską, ką sakiau, jie suprato neteisingai. 
Tačiau jie taip darė tyčia. Pikti žmonės visad tyčia elgiasi ab-
surdiškai. Dėl to tarp mūsų visą laiką tvyrojo maloni įtampa.

Ar gelbėtojas aprėks moterį, paglosčiusią jo marškinius?
Ar gelbėtojas bijo raidžių santrumpos DIT?
Ar gelbėtojas bijo raidžių santrumpos CND?
Į kavinę įėjo ilgaplaukis gydytojas paskaityti laikraščio. 

Kai atsisuko į mus, supratom, kad po baltu gydytojo chalatu 
mūvėjo vien mėlynus apatinius ir vilkėjo marškinėlius.

– Gal čia koks pabėgęs pacientas? – sušnabždėjo šeimos 
mama.

– Vargu, – sušnabždėjo tėvas. – Jie taip rengiasi operacinėje.
Berniukas visą laiką spoksojo į mane. Tik dabar pastebė-

jau, kad jis, ko gero, turėjo raidos sutrikimų. Atrodė, lyg bū-
tų bandęs nutaisyti juokingas veido išraiškas. Kažin katrie 
atsirado pirmiau: kvaileliai ar klounai? Ar klounai juokingi 
todėl, kad mėgdžioja kvailelius? Ar kvaileliai juokingi todėl, 
kad primena klounus?

– Šiais laikais taip retai sutiksi tokių žmonių kaip tu, – pa-
sakė šeimos mama. Jos balsas buvo kupinas nuoširdaus su-
sižavėjimo.

– Aš neturiu jums ko duoti, – pasakiau. 
Tai tiesa, mat prieš porą metų buvau sterilizuotas. Nebepa-

gaminsiu nei sveikų, nei sergančių vaikų. 
– Aha, tai mes turbūt jau ir eisim, – tarė šeimos tėtis, įmesda-

mas šaukštelį į kavos puodelį. – Bet palaikykim ryšį, gerai?
– Taip lengvai mūsų neatsikratysi, – pridūrė mama.
Tėvai atsistojo, bet berniukas buvo lėtesnis. Pajutau kylan-

čią paniką. Norėjau bemat ištaisyti visus nesusipratimus. Ne-
galėjo likti jokių neaiškumų. Taigi pakėliau vieną iš ramentų 
kaip ietį ir paleidau berniukui į burną.

RoSA LIKSoM

Rosa liksom (g. 1958) – Suomijoje itin populiari 
rašytoja, viena įdomiausių ir reikšmingiausių suo-
mių literatūros modernizuotojų, daugybės romanų 
ir apsakymų rinkinių autorė. Ko gero, žinomiausias 
rašytojos kūrinys – romanas „Kupė Nr. 6“ (Hytti nro 6, 
2011, liet. 2014, vert. A. Krilavičienė) – buvo apdo-
vanotas garbingiausia Suomijos literatūros premija 
„Finlandia“, o jo motyvais pastatytas to paties pa-
vadinimo filmas (rež. J. Kuosmanen) 2021 m. pel-
nė Kanų festivalio Didįjį prizą. iš Suomijos šiaurės 
kilusios liksom kūryboje neretai galima įžvelgti su 
šiaure siejamų stereotipų parodiją, kita vertus, prie 
tokių temų kaip moters portretas, smurtas ir neri-
mas nuolat grįžtama tiek autorės trumpojoje prozo-
je, tiek romanuose.

Čia publikuojamas apsakymas be pavadinimo – 
iš autorės debiutinio rinkinio „Vienos nakties stote-
lė“ (Yhdenyön pysäkki, 1985).

●

(Susituokėm lapkričio keturioliktą, bet netem-
pėm net iki mėnesio pabaigos. Man santuoka at-
rodė lygiai dviem savaitėm per ilga.) Susipažinom 
Pampame, kai po darbo su chebra užėjom aliuko. 
Jis įėjo, ir man iškart susišvietė, kad šitas bičas su-
kurtas man. Į vakaro pabaigą nuėjau prie jo stalo 
ir pasakiau: eik tu šikt. Paskui grįžom pas mane 
ir nuo tada nebegalėjau to bičo iškrapštyt. Viena 
naktis, ir tas mažas šūdžiukas prilipo. Apsigyveno 
mano lovoj. Parpė, kai išeidavau į darbą, ir parpė 
atstatęs subinę, kai grįždavau. Nėjo į darbą, nėjo į 
parduotuvę, net šiukšlių, blemba, neišnešdavo. Aš 
nieko nesakiau, man jis kažkuo patiko, bent jau lo-
voj, kai nemiegojo. Po savaitės bičas pasipiršo ir aš 
sutikau, nes buvo sušiktas lapkritis, visi frontai už-
šalę ir viską, Pampamas irgi. Pagalvojau, bus proga 
pašvęst su chebryte, koks skirtumas, kas per bičas, 
ištekėsiu ir bus ok. Vestuves atšokom „Savojoj“, 
buvau apsivilkus tokią blatną suknią, gavom porą 
dovanų, prisigėrėm iki žemės graibymo ir visiems 
buvo žiauriai linksma. Tada prasidėjo rutina, visas 
tas šūdas, bičas sprendė kryžiažodžius ir smirdėjo. 
Aš vis dar nieko nesakiau, bet savaitę po vestuvių 
bičas pradėjo žliumbti, kad jo vaikystė buvo sunki, 
jaunystė sušikta, ir jis niekam nerūpi ir neturi pras-
mės gyventi. Aš, blemba, klausiausi viso šito ištisą 
savaitę, kiekvieną superstą vakarą ta pati dainelė, 
o aš, matai, maniau nusikabinusi tikrą vyrą. Žo-
džiu, po pirmos vedybinės savaitės man pakriko 
nervai ir pradėjau galvot, ką aš veiksiu su tokiu 
biču, skystu kaip snarglys. Antrą savaitę viskas 
buvo dar blogiau, anas pradėjo ašaroti dėl kažko-
kios močiutės, kuri numirė prieš dvidešimt metų. 
Aš tada pasakiau, viskas, bičas, pyzdini lauk. Tas 
pamojavo žiedu. Aš išmečiau savo pro langą, bet 
bičas – nė iš vietos. Bandžiau ištempti jį į laiptinę, 
bet tas buvo kaip maišas, nieko neišėjo. Aš tada 
paskambinau mentams ir liepiau išvežt jį po vel-
nių. Mentai pažiūrėjo į mane, tada į bičą ir išėjo, 
ir tada aš pasiėmiau peilį ir bakstelėjau porą kartų. 
Tas šūdžiukas net nesipriešino, nusibaigė mano 
vienintelėj lovoj. Aš tada paskambinau į ligoninę 
ir pasakiau, kad mano vyras nusižudė susivaręs 
peilį į širdį, ir išėjau pas chebrą. Chebra ramino, 
kad visko pasitaiko. Išgėrėm kavos, o ryte išėjom į 
darbą. Kitą dieną man paskambino iš komisariato, 
išsiklausinėjo smulkmenų. Aš viską papasakojau, 
pasakiau, kad nuėjau į tualetą paskaityti žurnalo, ir 
tuo metu vyras nusižudė. Mentai viskuo patikėjo, 
o mergos darbe irgi nusprendė, kad normaliai pasi-
elgiau, bičas pats kaltas, kad užsiciklino ir pradėjo 
verst visą šūdą laukan. Man, blemba, reikia nor-
malaus vyro, kuris moka tvarkytis, duoda babkių 
už butą ir parneša valgyt. Vyras, blemba, irgi turi 
turėt kokių nors pareigų, jeigu jau susimetę gyve-
nam.

Vertė Urtė Liepuoniūtė


