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Redaktorės žodis

Gamtos didybė ir
žmogaus menkumas

Kaip jaučiasi žmogus eidamas per neužmatomą
pievą, kai prieš akis – tik horizontas? Po kojom –
tik žolė. Turbūt jaučiasi didelis ir galingas.
O kaip stovėdamas ant jūros kranto? Turbūt
mažas ir bejėgis prieš gamtos stichiją.
Atrodo, aplinka, kurioje gyvena žmogus, labai
veikia ir jo būdą.
Austrai savo sostinėje pastatė didžiausius ka
ralių rūmus. Atrodo, norėdami, kad jie prilygtų
didingiems kalnams. O norvegai – atvirkščiai. Nė
nebando lygintis su savo fiordų didybe. Jie statosi
nedidelius namus, o vasarnamius visiškai mažuly
čius – net sunku įsivaizduoti, kaip ten telpa žmo
Kon-Tiki muziejuje

gus ar du. Net karaliaus rūmai – labiau fortas, o
ne ištaiginga pilis. Mat norvegai – jūrininkai. Oslo
uoste jachtų maždaug tiek, kiek automobilių prie
Vilniaus Akropolio...
Švedai taip pat jūrininkai. Jie statė didžiulius
laivus. Kartais labai ištaigingus, dekoruotus šim
tais skulptūrų, kaip Vaza. Šis, manoma, gražiausias
pasaulyje laivas nuskendo vos išplaukęs iš Stokhol
mo uosto 1628 m. rugpjūčio 10 d., nes konstruk
cija buvo labai klaidinga. Buvo iškeltas 1961 m. po
333 metų. Dabar jo vardo muziejus – lankomiau
sias pasaulyje.
O norvegas archeologas Turas Hejerdalas su
komanda paprastu plaustu Kon-Tiki perplaukė
Ramųjį vandenyną.
Taigi kas svarbiau?
(Daugiau įspūdžių iš Norvegijos p. 2–7)
Vazos maketas
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Liveta Patapaitė

Už Vaitiekūnų piliakalnio –
Norvegijos kalnai
Aš vėl čia... Jaučiu kažkokią širdgėlą ar bent jau
liūdesį, kad ir vėl išskrendu ten, kur mano tėvai,
bet, deja, negaliu savęs apgaudinėti. Mano ilgesys
stipresnis, ir šįkart mintys nebesisuka apie lietuviš
ką emigracijos skaudulį... Oro uoste niekas nesi
keičia...			
Bėgu kaip ir visi tie eiliniai žmonės, darantys
tai, ką sako jų protas, bandantys kažkur kabintis
ar tik pasikliaujantys nuojauta... Įdomu, ar jie rea
liai nesupranta emigracijos problemos, gal verčiau
sėdėtų sovietinio palikimo griuvėsiuose, vizijose
apie uždaras sienas ir artėjančią grėsmę. Na taip...
Tai juk buvo prieš dvidešimt metų... Deja, dar ne
buvau gimusi. Imu įtarti, kad visa tai dėl to, jog
Lietuva tokia nedidelė, tad žmonės labiau prisirišę
vieni prie kitų. Visi tiesiog jaučiasi kaip giminės...
Nors galbūt tai – nuostabiausia vertybė, be kurios
nebūtų mūsų tautiškumo.Tai vienybė? Keista, ko
dėl žmonės neturi teisės pasirinkti savo gyvenimo
sąlygų? Taip, daugelis kalba apie gėrį, atsiradusį
emigracijoje, bet ne visiems jis išeina į naudą...		
Man tiesiog akivaizdu, kad Lietuva nėra ta ša
lis, kurioje gyventi lengva, tai šalis, kurioje mes visi
gimėme, kurią vadiname gimtąja. Bet... Taigi žmo
nės renkasi... Jie turi rinktis. Situacija neišvengia
ma, nes tokią ją mes visi sukūrėme, pasak valdžios
žmonių... Turbūt reikia daug patirti, kad visiškai
suprastum...

Autorė yra 2013 metų jaunųjų filologų konkurso laureatė.
Radviliškio rajonas, Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla,
lietuvių kalbos mokytojai – Audra Indrėkienė, Klemas Indrėkus.
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Mano mama nusprendė visą vasarą likti Nor
vegijoje. Jau ne dėl to, kad žūtbūt trūktų pinigų,
bet dėl to, kad ten dirba tėtis. Negali jos kaltinti
dėl ilgesio... Nors, aišku, tai – dviašmenis durklas,
nes tėtis pusę dienos dirba ir grįžta toks nuvargęs,
kad tuojau ruošiasi eiti miegoti, o mama praleidžia
visą dieną namuose, neturėdama su kuo pasidalinti
kasdienybe, nejausdama jokios šilumos ir artumo...
Taigi po kiek laiko ir ji susirado darbą – papildomi
pinigai niekam nepakenkia... Sezoninis darbas, ži
noma, nėra toks smagus, koks gali pasirodyti, bet
taip išėjo...

***
Pamačiusi lėktuvo sparnus, rėžiančius debesis,
prisimenu, kaip jų pasiilgau. Pagaliau pamatysiu
šeimą po ilgų kelių mėnesių... Dar pilotui nepra
nešus apie nusileidimą, stebiu milžiniškas miškų
teritorijas – Lietuvoje tokių jau nebepamatysi. Pra
dedame leistis ir pamažu ryškėja miškų apsuptas
oro uostas. Viskas jau pažįstama...		
Nesugebėjau suvaldyti emocijų ir kritau mamai
tiesiai į glėbį, suvokusi, kaip aš savųjų iš tiesų ilgė
jausi... Sėdėjau naujame automobilyje laukdama,
kol pažymės bilietėlį už stovėjimą aikštelėje. Tėtis
tiek jėgų atidavė dėl jo. Vis atsimenu, su kokiu en
tuziazmu jį rinkosi, ir patraukiu kojas ant kilimė
lio: bijau išpurvinti... Įsukame į greitkelį ir man jau
nebeatrodo visa tai taip pritrenkiamai, nes beveik
visi sutikti automobiliai nauji. Ir vairuoja norvegai
taip ramiai, neskubėdami... Tai jau tampa keistai
artima... Mama klausinėja, kaip jaučiasi senelis,
apie namus, bet pasakoti beveik nėra ko. Visos die
nos buvo panašios viena į kitą. Regis, jiems taip

Miglės Daugnoraitės nuotrauka
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pat. Na, bet oras čia nedžiugina: lauke daugiau nei
dvidešimt laipsnių šilumos, bet vasaros beveik ne
matyti...

***
Tėtis grįžta pavargęs, bet kai pagaliau pavyksta
prikalbinti, važiuojame prie jūros, nors gyvename
visai netoli ir daugelį vakarų esame ten praleidę...
Dar viena jau pažįstama vieta. Ilgai kalbamės apie
ateities planus ir kur aš norėčiau toliau mokytis ar
ką dirbti... Nejučiomis pajuntu logišką jų gyveni
mo scenarijų, kuris būtų beveik idealus, nors, aiš
ku, jiems. Aš imu suprasti, kokie svarbūs tėvams
tapo pinigai ir kaip ilgai buvo eita iki šiandienos.
Dabar tikriausiai tai tapo savisaugos instinktu. Ne
galiu jų kaltinti... Suprantu, koks likimas manęs
galbūt laukia.		
Mes gyvename tame pačiame name su tėčio
bendradarbiais. Tėtis visą dieną kažkodėl buvo
susinervinęs... Dabar atsiveria ir papasakoja, kad
vienas iš jo bendradarbių ėmė darbdaviui priekaiš
tauti, kodėl tėčiui moka šiek tiek daugiau nei jam.
Mano veidu perbėga šypsnys: juk jis gauna beveik
tiek pat, gyvena visai vienas – nei žmonos, nei vai
kų, net ir tėvų neturi išlaikyti. O dirbti jis nelabai
mėgsta. Nors, žinoma, jam ir nėra dėl ko stengtis.
		

Per kelias dienas imu pastebėti įtampą ir susve
timėjimą, tvyrantį tarp to paties namo gyventojų. Ir
viskas tik dėl pinigų... Vieną vakarą tėčio brolis, su
kuriuo jis dirba, ima pasakoti, kokia lengva norve
gų darbo diena. Darbą baigia penktą valandą ir dar
turi tiek laisvo laiko sau, ramiai gyvena, turtingai,
po darbų neretas dar ir sportuoja. O mūsų emigran
tams reikia nugaras lenkti prieš juos... Ir dar, žiūrėk,
nepatenkinti, kad atvykusieji nekalba norvegiškai.
Nors kodėl norvegai turėtų savoje šalyje kalbėti sve
tima kalba?				
Trumpa silpnumo akimirka... Bet tėtis kažko
dėl nutyli – galbūt jaučia tą pat, o gal svarsto, kas
būtų buvę, jei tokia galimybė niekados nebūtų pa
sitaikiusi jo kelyje. Tėtis turėjo milžiniškos drąsos
išvykti į svetimą šalį ir tikėti, kad pasiseks.

***
Kartais mums su mama dienos slinkdavo labai
lėtai ir mes radome užsiėmimą: ėmėme aptarinėti
vieną kaimyną, kuris gyveno prie pat mūsų. Mums
pavyko nemažai apie jį atkapstyti vien iš smalsu
mo, beje, jis vienintelis, gyvenantis šalia mūsų.
Kadangi jis buvo uždaras žmogus, žinoma, toks ir
turėjo pasirodyti mums, emigrantams, – jo gyveni
mo būdo mes nesupratome.
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žose. Mamai neaišku, kodėl policija nekreipia dėme
sio, o tėtis ramiai paaiškino, kad šie žmonės nieko ir
nedaro: jie nekenkia visuomenei ir, kol nekelia šur
mulio, policija juos ignoruoja. Tėčio bendradarbiai
žinojo, šalia ko gyvena, bet gyveno ramiai...
Kaip ši šalis gali būti tokia abejinga? Pačios
didžiausios nedorybės klesti tokioje išsivysčiusioje
šalyje. Gal geras gyvenimas (mūsų akimis) kaip tik
ir veda prie beprotybės? Kai per mažai – blogai, o
per daug – dar blogiau? Žmonės vienaip ar kitaip
trokšta lygybės, nori rasti teisingumą, kur jo nėra.
Vyraujanti nelygybė žeidžia žmones, nes visi nori
me būti lygiaverčiai.		
Tik žmogus pats renkasi, ką jam matyti, kuo jam
tikėti ir kaip jam gyventi. Negalima primesti savo
nuomonės, ypač ten, kur mūsų nėra. Norvegijos vi
suomenė tokia pat įvairi, kaip ir bet kuri kita.

***

Buvo iš Švedijos ir nuomojosi namuką šalia.
Atrodė dar jaunas, galbūt trisdešimties. Gyveno
vienas, turėjo du katinus – buvom įsitikinusios,
kad nešeria jų. Nuolat klausydavosi muzikos visu
garsu, savaitgaliais dažniausiai nežinia kur išva
žiuodavo su kažkokia kompanija. Visiškai niekur
nedirbo ir net neidavo laukan. Niekas iš vyrų apie
jį rimtai nekalbėdavo. Jis buvo nurašytas kaip de
gradavęs ir gyvenąs tik iš pašalpų. Mama kartą ėmė
svarstyti, kaip įmanoma taip gyventi – tik iš pašal
pų, bet šioje šalyje, nusprendėme, įmanoma. Vis
dėlto galvojom, kodėl jam reikėjo persikelti gyven
ti į Norvegiją, juk tos dvi šalys panašios, juolab jis
nedirbo. Lietuviai čia su juo gyveno ir niekam nei
jis užkliuvo, nei jam kas trukdė.		
Tačiau ir Norvegijoje ne viskas tik gražu... Po
kelių mėnesių paaiškėjo, kad jis buvo narkomanas,
ir policija jį surado. Keista, kažin ar kas nors iš mū
siškių ko kito ir tikėjosi. Anksčiau mieste matėme ir
daugiau narkomanų: tiesiog sėdinčių gatvių sankry
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Šiek tiek nustebau, kai tėtis sumanė supažin
dinti mus su norvegų kultūros paminklais. Ti
kėjomės, žinoma, kokio muziejaus, tačiau idėja
buvo visai kita. Kai tik tėtis rado vietos automo
biliui, prieš mus atsivėrė parkas: iš pirmo žvilgsnio
jis nesiskyrė nuo kitų parkų, kol nepastebėjome
skulptūrų. Tai buvo didžiulis Vigelando parkas.
Žymiausias Oslo parkas, pagarsėjęs ir prieštaringas
savo nepamirštamomis ir giliai sieloje įsirėžiančio
mis skulptūromis. Šioje vietoje susipina žmogaus
prigimtis, nepadorumas ir šių priešybių ryšys. Vis
kas pereina į mirtį – vienintelį gyvenimo tikslą, bet
ir vėl iš naujo cikliškai atgimsta kūdikyje.
Ėjome tarp statulų ir jautėmės nejaukiai –
skulptūrose buvo tokie ryškūs žmonių sielos troš
kimai. Vyrai ir moterys, kūdikiai, senoliai, sūnūs
ir dukros, jauni ir seni žmonės – visi jie tarsi buvo
susisaistę artumu. Vienose statulose atsispindėjo
stiprybė, meilė, rūpestis, kitose – agonija ir skaus
mas, netektis ir senatvė. Visos simbolizavo šeimos
ir artimųjų ryšį. Tačiau tai buvo nepaprasta žmo
gaus gyvenimo kelionė, tai buvo kažkas daugiau...
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Skulptorius Gustavas Vigelandas padovanojo
visas skulptūras miestui, o jų čia apie 220. Par
ko viduryje į dangų kyla nepaprastas monolitas,
o žemiau jo – fontanas, kurį laiko įsitempę vyrai
skausmo perkreiptais veidais. Kai priėjome mo
nolitą, skulptūra tiesiog pritrenkė – į dangų kilo
susiraičiusių žmonių figūros. Jos kilo stumdamos
viena kitą. Besigrumiantys ir agoniški veidai atrodė
įstabiai. Negalėjau patikėti, kad žmogus savo ran
komis galėjo visa tai sukurti, nors dirbo dvidešimt
metų. Pamažu ėjau aplinkui ir mačiau, kaip senų
žmonių skulptūros liejasi aukštyn į jaunus, pačiame
viršuje virsdamos kūdikiais. Amžinas gyvenimo ci
klas – krentantys iš dangaus kaip strėlės mirtin, tada
skausmingai bandantys kopti aukštyn, atgalios...
Tačiau tarp sustingusių skulptūrų vaikščiojan
tys žmonės, atrodo, tik gėrėjosi ir stebėjosi, juokėsi
ir nekreipė dėmesio į gyvenimo tragediją vaidinan
čias skulptūras. Tokia toji tragedija – anksčiau ar
vėliau visi mes, suvaidinę savo vaidmenį, turėsime
nukristi nuo tokio gyvenimo monumento... Su
prantu, kodėl tėtis pasirinko būtent šią vietą. Ma
nau, kad žinau, kodėl jis norėjo mus nusivežti ne
tik į didžiausią Oslo parką... Jis galvojo apie mus,
ilgėjosi ir mylėjo. O šeima jam daug reiškia. Kaip
ir daugeliui...

***
Kelias dienas praleidome namie, bet tai tik
paskatino norą iš jų ištrūkti. Nors tėtis buvo pa
vargęs, neatsispyrė mūsų prašymams – mes va
žiuojame į naktinį miestą. Nusprendėme tiesiog
pasivaikščioti, nes jau buvo vėlu. Ėjome gatve šne
kučiuodamiesi ir stebėjome aplinkinius. Jie buvo
kitokie, ne tik dėl to, kad mes nesupratome, ką jie
kalbėjo, bet ir dėl manierų. Ėjome pro vitrinas, ap
kabinėtas skelbimais, ir kalba pakrypo apie namus,
apie tai, kokius norėtume turėti. Aišku, kad apie
milijoninį kotedžą galime tik pasvajoti... Bent jau
kol kas. Kalba susipynė su fantazija, ir mes juokė
mės patys iš savęs. Patraukėme į šalčiu dvelkian
čią prieplauką. Ėjome tylūs, jau beveik mieguisti.
Kranto šviesos grimzdo į jūrą ir nebeliko jokios ri
bos tarp dangaus ir žemės. Ant tilto krašto, šalia po
kojomis dūžtančių bangų, akimirkai ištirpo laikas,
mintys buvo ramios ir realybė nuplaukė su bango
mis. Vargu ar net sapnuose būčiau pajutusi tokią
amžinybės akimirką. Niekuomet nebūčiau patikė
jusi, kad būsiu taip toli nuo namų, tokioje vieto
je ir tokioje šalyje... Oras ramus. Priekyje mačiau
tik beribę šviesią jūrą. Šeima buvo arti: ištirpo visa
baimė, nežinomybė, ilgesys, nerimas ir tą akimirką
5
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man nebereikėjo nieko, nes visi, kurių man trūko,
kurių aš ilgėjausi buvo čia – šalia manęs. Stovėjau
ant jūros krašto prieš begalybę, bet nejutau nieko,
tik ramumą.

***
Dar kartą grįžtu mintimis prie tėčio gimta
dienio – bendradarbiai ruošėsi pasveikinti. Artėjo
vakaras, mes dengėme stalą. Tėtis grįžo su ben
dradarbiais ir pranešė, kad bus ir norvegas. Na, jį
pažinojome ir niekam tai nekėlė jokių rūpesčių.
Šiek tiek pavėlavęs atvažiavo ir laukiamas svečias.
Žinoma, man jis atrodė įdomus. Išlipęs iš savo par
ketinio Volvo jis šypsojosi, pasveikino tėtį. Atrodė
truputį sumišęs atsidūręs nepažįstamoje aplinkoje
tarp mūsų, lietuvių, nors šypsena retai dingdavo
nuo jo veido. Turbūt jautėsi keistai mūsų stebimas.
Visi, kurie jau buvo pažįstami, kalbėjosi su juo ne
taip, kaip tikėjausi.		
Mat atsirado kažkokia nepastebima pašaipa
ir ironija, nes jis buvo vienas norvegas tarp visų
mūsų, lietuvių. Iš pradžių dar nesupratau to po
žiūrio, kuris vyravo tarp darbininkų, ir tik vėliau
ėmiau vis pastebėti lyg ir netyčinį pasišaipymą.
Žinoma, jis buvo tėčio draugas ir su juo kalbėjosi
kaip su draugu. Tačiau priežastis, dėl ko su šiuo
6

svečiu buvo bendraujama stengiantis paslapčia pa
šiepti, buvo ne ta, kaip maniau iš pradžių. Pasi
rodo, tie, kurie taip smarkiai traukė jį per dantį,
tiesiog darė tai ne tik iš pavydo, bet ir iš pykčio ar
lengvo keršto tėčiui.		
Nežinau, kiek tiesos buvo jų barniuose, bet vy
rai, su kuriais dirbo mano tėvas, nebuvo tokie lai
mingi ir patenkinti, kaip galėjo atrodyti. Vienas iš jų
mėgo traukti per dantį visus, kurie jam neįtikdavo.
Žinoma, tai buvo pavydas, nes jie už darbą gaudavo
nelygiai pinigų, be to, namą, kuriame gyveno, nuo
mojosi ir už jį reikėjo visiems mokėti. Buvo barnių
ir dėl to, jog manydami, kad mažai gauna už darbą,
eidavo prašyti didesnės algos. Taigi, pyktis vedė prie
kerštavimo, tiesa, kol kas tik vos juntamo...
Bet vakaras įsisiūbavo ir, nors artėjo sutemos,
darėsi vis smagiau. Bendradarbiai mėgino nuspėti,
kiek norvegas pakels alkoholio, tačiau jų užmačios
nuėjo veltui, nes norvegas nepasirodė toks silpna
valis. Nepasigėrė, o vėliau ėmė pasakoti apie savo
namus ir apie savo žmones. Pasirodo, jis buvo ne
vietinis. Namai, kuriuose užaugo, buvo toli šiaurė
je, ir jis nostalgiškai pasakojo, kad kitoje Norvegijos
pusėje žmonės visai kitokie. Ten, kur užaugo, nie
kas nerakindavo durų, nes visi pasitikėjo vieni ki
tais, be to, jie turėjo visko užtektinai. Jis prisiminė,
kad Norvegijos šiaurėje, jeigu per šventes kas nors
neturėdavo kompanijos ir likdavo vienas namuose,
visuomet galėdavo užeiti į svečius, kiti jį priimdavo.
Bet tada jis gyveno ne tokiame dideliame mieste
kaip dabar. Paauglystė buvo sunki, nes jis ėmėsi
darbo žvejybiniame laive. Jame buvo visa įranga,
reikalinga sutvarkyti žuvį. Jas iškart apdorodavo, o
konvejeriais vis keliavo naujos. (Vyriškio mina pa
sakojant nebuvo labai džiugi.) Vėliau jis išvyko stu
dijuoti ir persikėlė gyventi toli nuo tėvų. Pasakojo,
kad dar palaikantis ryšius ir aplankantis juos.
Po tėčio šventės mes prisimindavome norvego
pasakojimus ir kalbėdavome, kad vaikai čia, Nor
vegijoje, ugdomi labai savarankiški. Viena vertus,
tai gerai: jie patys susipažįsta su pasauliu, bet tur
būt ryšys, kurį taip puoselėja lietuviai tarp artimųjų
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ir giminių, nėra toks stiprus. Atrodo, mes iš tiesų
giminių kraštas...				
Kai svečiai ėmė skirstytis, norvegas irgi nu
sprendė važiuoti namo. Paskui dar kurį laiką girdė
jau, kaip likusieji jį aptarinėjo. Pasirodo, jis turėjo
žmoną lietuvę, tačiau išsiskyrė, nes ne tik jų cha
rakteriai nesutapo, bet žmona juo dar ir naudojosi.
Tai buvo panašiau į verslo santykius... Dabar jis
vėl ieškojo žmonos. Nebuvo visai jaunas ir turbūt
skubėjo kurti šeimą, galbūt prisimindamas savo
vaikystę ir tikėdamasis susikurti šeiminį gyvenimą.
Tik aplinkui buvo lietuviai, tarp kurių jautėsi vie
nišas. Gimtinės ilgesys darė savo. Turbūt priežasčių
daug... Galbūt jis nebūtų visko pasakojęs, galbūt
daugelis ir nežinojo, kaip iš tiesų gyveno ir ko ilgė
josi. Tačiau buvo aišku tik viena – jis ilgėjosi savųjų
namų, savo gimtųjų vietų. O tas ilgesys buvo visai
panašus į mano. Skirtumas tebuvo tas, kad mes iš
skirtingų šalių.

***
Artėjo savaitgalis, ir jau kalbėjome, kaip sma
gu būtų išvykti kur nors toliau, paieškoti gražes
nių vietų. Beveik radome maršrutą ir, kol visiškai
susiruošėme, praėjo pusė laisvos dienos. Išvažiavo
me į kalnus ieškoti krioklių. Važiavome keturias
valandas į priekį ir keturias atgal, praleidę naktį
kalnuose. Vaizdai keitė vienas kitą, bet niekuomet
neatrodė, kad mes išvyktume iš miesto ar bent jau
toltume nuo civilizacijos. Visur, atrodo, buvo gyve
nama, pilna žmonių ir transporto, kol nepradėjo
me važiuoti aukštyn. Tuomet visas miestas pamažu
nutolo, retesnės darėsi gyvenvietės, bet vaizdai pra
noko visas mano fantazijas. Žemai palikome civili
zaciją ir žmones. Kalnai augo ir tam nebuvo ribų.
Į mano akiratį pamažu skverbėsi galia ir didybė,
kurioje gyveno norvegai. Vis galvojau, kaip jie prie
to pripranta. Pati vargu ar galėčiau priprasti prie
tokios galybės...

***

Esu lietuviškų lygumų vaikas. Žvelgdama pro
savo namų langus matau pievas ir miško juostą
tolumoje. Didžiausias kalnas – šalia gimtųjų Vai
tiekūnų stūksantis piliakalnis. Bet ir tėtis užaugo
Vaitiekūnuose, ir jis nebuvo matęs didesnio kalno
už tą patį piliakalnį... Nebuvo, kol gyvenimas pri
vertė išvykti į platesnį pasaulį ne tiek dėl savęs, kiek
dėl mūsų – trijų dukrų.
Emigracijos problema, kaip ją vadina šiandie
nos žmonės, tėra laikinas reiškinys. Taip jie sako.
Tačiau koks laikinas? Galbūt jis tęsis dar dešim
tmetį, galbūt ir ilgiau, tik viena aišku – ji nėra
vien negatyvi ar pozytyvi. Daugelis išvyksta vaiky
damiesi laimę ar dėl būtinybės, tačiau gyvenimas
teka ir ilgesys tik ryškėja. Vis dėlto Lietuvoje mūsų
šaknys, mūsų praeitis, todėl būtų skaudu atsisakyti
visko ir leisti Lietuvai išnykti. Emigrantai neturėtų
būti nurašomi. Mano nuomone, jie yra tokie pat
žmonės, taip pat vertinantys gimtinę, bet šitaip jie
sprendžia problemas ir jų pasirinkimas neturėtų
būti varžomas. Visi žmonės turi teisę rinktis, o to,
ką jaučia namams, niekas tikrai nežino. Žmogus
visada yra paslaptis. Toks ir liks. O gyvenimas šiek
tiek keistas, kai gyveni tarp Norvegijos ir Lietuvos.
Būdama vienoje šalyje, imi ilgėtis kitos, o išvykusi
imi ilgėtis lietuviško kaimo, lygiai kaip ir tas nor
vegas iš šiaurės, atvykęs į tėčio gimtadienį...

***
Tiek rašau apie emigraciją todėl, kad šiemet
baigiu mokyklą. Emigracijos tema nėra man sve
tima – galbūt ir manęs nebus čia, Lietuvoje. Dar
turiu laiko pasirinkti, tačiau jaunam žmogui tai
sunku, ypač kai situacija vis prastėja ir jaunų žmo
nių emigracijoje vis daugiau. O kas liks čia?
Ateityje aš greičiausiai žiūrėsiu į Norvegijos
kalnus, bet naktimis sapnuosiu Vaitiekūnų pi
liakalnį... Tikiu, kad bus šventė, kai visi galėsime
ramiai gyventi savo namuose, iš kurių matyti aukš
čiausias mūsų kalnas – Vaitiekūnų piliakalnis...
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Vytenis Juozas Deimantas

Kasdienės duonos duok mums
šiandien: žvilgsnis į atstumtuosius
ikimodernioje Lietuvoje

„Priešpietę [į bažnyčią] suplūdo tokios minios
luošių, vargšų, elgetų, abiejų lyčių vargetų ir naš
laičių, kad bažnyčioje nebegalėjo visi tilpti. Bažny
čia buvo išklota juodais audeklais, apdangalais, ir
kunigai gedulingais arnotais laikė Šv. Mišias, o šie
vargetos klausėsi jų klūpodami, raudodami, iškėlę
rankas į dangų. Tai viso miesto elgetos ir nelaimin
gieji buvo sutartinai užpirkę pamaldas už savo glo
bėjo ir geradario, Lietuvos didžiojo etmono, Vil
niaus vaivados Mykolo [Kazimiero] Paco (Šv. Petro
bažnyčios fundatoriaus) sielos ramybę.“1 Seniai iš
atminties išsitrynęs ir laiko išblukintas XVII a. pa
davimas pasakoja apie ano meto vilniečius suklusti
privertusias pamaldas Švč. Mergelės Marijos ėmi
mo į dangų bažnyčioje. Veikiausiai jaudinti galė
jo visai ne vargdienių dėkingumas pagarsėjusiam
dorybėmis, pamaldumu, atsidavimu tėvynei ir visų
luomų žmonėms Vilniaus vaivadai, juk maldos
už Anapilin išėjusias sielas buvo įprastos, o neti
kėtas bendruomeniškumas tų, kurių bažnyčioje ar
smuklėje vienodai vengdavo bajorai ir valstiečiai.
Elgetos, valkatos, smulkūs vagišiai savo gyvensena
kėlė pavojų priešindustrinės visuomenės tvarkai.
Neturtas, valkatavimas, vieniša motinystė buvo
taip toli nuo anuometinio gyvenimo idealo, jog
leido suformuoti savotišką neliečiamųjų kastą.

1
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A. H. Kirkoras. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo
apylinkes. – Mintis, Vilnius, 2012, p. 88.

Botagu sotus nebuvo...
Iš visų atstumtųjų mažiausiai nusivylimo ir
kančios tekdavo patirti elgetoms. Dažniausiai
rinkdavęsi prie bažnyčių, koplyčių ar net laidotu
vėse, jie retai būdavo pavaromi, o laidojant pasi
turinčius – priešingai – laukiami. Bėdžiai aprau
dodavo mirusįjį taip, kaip reikalavo papročiai, jam
padėdami nukeliauti pas Viešpatį, todėl šeimos
nesibodėdavo elgetų. Žinoma, po apeigų šie gau
davo maisto ar keletą monetų, taip pasilengvinda
mi buitį, tačiau pastoviai niekas iš jų nedirbdavo.
Neįgalūs, luoši vyrai netikdavo jokiems darbams,
senyvo amžiaus buvę kariai ir našlės, vienišos mo
tinos neturėdavo amato. Siekdami išgyventi, tokio
likimo žmonės keliaudavo į miestus, kur lengviau
gaudavo išmaldos ar prieglobstį, keldami sunku
mų magistratams, o ypač nuo to kentėjo Vilnius
ir sostinėje gyvenę labdariai. Lenkijos karaliaus ir
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos
laikais Vilniuje buvo tiek elgetų, kad prireikė imtis
priemonių, norint sumažinti išmaldos prašančių
jų skaičių. Didysis kunigaikštis patvirtino įstatus,
leidžiančius miesto elgetoms išsirinkti keturis vir
šesnius, kurie kartu su dar keturiais botagininkais
privalėjo vaikyti dykaduonius, į miestą atėjusius
lengvų pinigų. Nelaimė, botagai žalodavo kūnus
ir taip nuvargusiems alkaniems beturčiams, galiau
siai vėl grįšiantiems į miestą. Problemos sudėtin
gumą lėmė iš esmės dvi priežastys: krikščionybės
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skurdo pateisinimas bei visuomenės požiūris į el
getas. Pirmiausia nepritekliai, aprašyti Šventajame
Rašte, tikintiesiems reiškė pareigą dalytis savo geru
su skurstančiaisiais. Išmalda buvo aiškus krikščio
niškosios meilės artimam pavyzdys, todėl ilgą laiką
ji buvo duodama elgetoms neišskiriant nei apsi
šaukėlių, nei tikrųjų bėdžių. Drauge su Apšvietos
idėjomis į Abiejų Tautų Respubliką (ATR) atėjo
supratimas, kad elgetavimas – tai rimta socialinė
problema, kurią išspręsti gali tik struktūrinės refor
mos. XVIII a. pabaigoje ATR veikusi Edukacinė
komisija sukūrė pradinio švietimo tinklą, prieina
mą visų sluoksnių vaikams, o Varšuvos seime suda
ryta Špitolių komisija turėjo pertvarkyti sveikatos
ir socialinės apsaugos sistemą. Pirmoji priemonė
turėjo padėti atsikratyti elgetavimo kaip šeimos
verslo, perimamo iš kartos į kartą, bet po ATR
panaikinimo Edukacinės komisijos veikla buvo
sustabdyta, o trumpas jos veikimo laikas negalėjo
sukurti labiau išsilavinusios ATR visuomenės, taigi
liko veikti antroji priemonė. Lietuvos Didžiosios

Kunigaikštystės Špitolių komisija, dirbusi iki Pir
mojo pasaulinio karo pradžios, rūpinosi socialinių
problemų sprendimu šalies teritorijoje. Daugiau
sia komisijos narių priklausė dvasininkų luomui,
kurie savo parapijose rinkdavo informaciją apie
elgetų skaičių, steigdavo prieglaudas, tvarkydavo
jų finansavimą ir turtą. Parapijos neturtėliai už
gautą prieglobstį turėdavo patarnauti bažnyčioje,
prižiūrėti aplinką, rūpintis neįgaliais savo likimo
broliais ir seserimis. Jei parapijoje nebūdavo prie
glaudos arba špitolė nebegalėjo talpinti atėjūnų,
kunigas spręsdavo, kam leis elgetauti. Taigi buvo
įvestos privalomos kortelės su tekstu, nurodančiu,
kad elgeta iš tam tikro kaimo parapijos turi leidimą
prašyti išmaldos. Kita vertus, šioji sistema nebuvo
veiksminga ir nesustabdė elgetų skaičiaus augimo
Vilniuje. 1807 m. Vilniaus bajorija, dvasininkija ir
akademikai Vakarų Europos pavyzdžiu įsteigė Vil
niaus labdarybės draugiją, skirtą padėti iki elgetavi
mo dar nenusiritusiems žmonėms, bei sutramdyti
elgetų plitimą mieste. Draugijos prieglaudoje buvo
išlaikoma 200 žmonių, veikė mokykla berniukams
ir mergaitėms, kur mokyta skaityti, rašyti ir net
amatų. Draugija, nors ir gavo imperatoriaus Alek
sandro I aukų, išsilaikė iš pajamų, gaunamų per
labdaros koncertus ir iš pačioje prieglaudoje vei
kusios smulkmenų parduotuvėlės. Dauguma pre
kių buvo pagaminama pačių elgetų. Per kiekvieną
penktadieninį draugijos posėdį nariai dalindavo
aukas iš miesto ateinantiems elgetoms, stengda
miesi sudaryti bent minimalias gyvenimo sąlygas
labiausiai pažeidžiamiems gyventojams. Nelaimė,
Vilniaus prieglaudos buvo prastai finansuojamos ir
perpildytos, tad Labdarybės draugija ėmėsi mokyti
visuomenę atskirti tikrąjį vargšą nuo apsišaukėlio.
Dažnai pastangos šviesti nueidavo perniek. Nors
diduomenė ir bajorai savo iniciatyvomis rodė dide
lį susirūpinimą tikrųjų nelaimėlių ateitimi, elgetos
visuomenei buvo reikalingi padorumui palaikyti.
Norėdami išvengti prakeikimo už savo nuodėmes,
krikščionys aukodavo tiems, kurie prašydavo, ne
atsirinkdami, ar aukoja tinginiui, ar vargdieniui.
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Išmaldos davimas buvo skatinama moralės nor
ma. Be to, manyta, kad elgeta – asmuo, turintis
ryšį su Dievu, Anapiliu, jis suvokiamas kaip mis
tinė būtybė, todėl privengta atsakyti išmaldos jos
prašiusiam. Apskritai iš pagonybės perėmę žinių
funkciją, o krikščionybės laikotarpiu pavirtę gai
lestingumo taikiniu, priešindustrinėje santvarkoje
elgetos tapo sunkiai pakeliama visuomenine našta.

Užveltas kaip valkatos barzda
Įstatymai valkatas laikė nusikaltėliais vien to
dėl, kad jie buvo valkatos. Jau Trečiasis Lietuvos
Statutas reikalavo nuplakti visus, negalinčius įrody
ti savo tapatybės ir kelionės tikslo. Vėlesnė 1683 m.
Seimo konstitucija leido niekam nepriklausiusius
bastūnus be tarnybos suimti ir versti dirbti neribo
tą laiką. XIX a. įstatymai nurodė, kad kiekvienas
asmuo, išėjęs į kelionę be pasų ar leidimų keliauti,
yra valkata, o Rusijos imperijoje už valkatavimą
buvo baudžiama trėmimu į Sibirą, kur nuteistie
ji privalėdavo dirbti valstybei. Keista, bet griežtų
bausmių grėsmė nesumažino valkatavimo patrauk
lumo. Panašiai kaip elgetos, bastūnai neturėjo pa
stovaus pajamų šaltinio, tenkindavosi padieniais
darbais ar prašydavo aukų prie maldos namų. Ne
turėję šeimų, o gal jas palikę savo gimtinėje, keliau
jantys valkatos atsiribodavo nuo metų laikų kaitos
diktuojamos gyvensenos: nebeatlikdavo įprastų
religinių ritualų ir nebedirbdavo žemės. Iš valkatų
gyvenimų tendencijų paaiškėja neatsakingas po
žiūris į vaikus. Dauguma valkatų patys išgyveno
tėvų netektį ar būdavo pamesti. Klajūnų požiūris į
šeimą atspindi jų santykį su religija. Nevertindami
santuokos sakramento, augindami vaikus nuodė
mėje, niekada nešventę didžiųjų šeimos švenčių,
klajūnai gyveno palaidai, piktindami tuometinę
visuomenę. Religija, šeima reiškė susitaikymą su
bendruomenėms įprasta tvarka, tad valkatos kiek
įmanydami to vengė ir niekino. Nesėslumas tapo
ryškiausiu skiriamuoju ženklu, o buvimas valkata
ėmė asocijuotis su laisve ir niekieno neribojamu
gyvenimu. Baudžiavos laikas svarbiausias laisvės
10

ženklas buvo pono neturėjimas, todėl daliai žmo
nių nepastovus gyvenimas ėmė darytis patrauklus.
Dažnas bastūnas, anksčiau buvęs baudžiauninkas
ar smulkus ūkininkas, išeidavo iš namų norėda
mas pamatyti pasaulio. Neturėdami dokumentų,
rizikuodami, nueidavo iki savo svajonių miestų –
Vilniaus, Rygos ar net Berlyno – ir nusivylę trauk
davo kitur. Be abejo, sprendimas palikti gimtąjį
kraštą reikalavo ne tik drąsos, bet ir valios negrįžti
atgal, žinant, kad gresia bausmė, tačiau pagyvenę
dvidešimt ar daugiau metų ne Lietuvoje, valkatos
sugrįždavo ir sučiupti būdavo ištremiami. Neretai
Lietuva tapdavo kitų šalių ateivių tikslu – beveik 4
iš 10 sulaikytų keliauninkų buvo atvykėliai iš Ru
sijos gubernijų. Negalėdami pakelti sunkių darbo
sąlygų, vengdami atsakomybės už padarytą žalą ir
bijodami dėl savo gyvybės, paskatinti alkoholio,
rusų baudžiauninkai bėgdavo iš gimtinės. Iš nelais
vės Rusijoje buvo siekiama kuo greičiau ištrūkti, o
rusų kareiviai, patekę į kitus kraštus, stengdavosi
ten pasilikti. Apskritai nemažą dalį Lietuvoje klajo
jusiųjų sudarė buvę kareiviai arba dezertyrai, vengę
tarnybos caro kariuomenėje. Namuose jie buvo
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nelaukiami, bet, pamatę daugiau pasaulio, kitaip
vertino savo buvusį gyvenimą, todėl klajodavo po
kaimus, pasakodami savo nuotykius ir skleisdami
naujas idėjas. Gaila, bet ne visi valkatos savo ru
tiną pasirinkdavo patys. Gausiausią valkatų gru
pę sudarė žmonės, kilę iš nepilnų šeimų, kuriose
valkatavimas buvo sena specialybė. Kitaip tariant,
klajūnus siedavo gimimo nepilnoje šeimoje faktas.
Gyvenę kelyje be tėvo, tik su motina, nepriimtini
jokioje bendruomenėje, vaikai išmokdavo vagiliau
ti, prašyti išmaldos, šitaip gaudami įgūdžių prasi
maitinti likusias savo dienas. Retas įgaudavo ama
tą, susikurdavo šeimą ir gyvendavo sėsliai. Veikiau
likdavo bastūnais, tokią gyvenimo formą perduo
dami savo palikuonims. Sunkiausia dalia tekdavo
našlaičiams, kurių atsisakydavo giminės. Likę be
tėvų, vaikai griebdavosi vienintelės išeities imda
mi elgetauti. Neretai pagelbėdami seniems valka
toms, jaunuoliai išmokdavo profesijos ypatybių,
padedančių gauti daugiau išmaldos. Žinoma, kad
bajoraitė Kristina Marija Korskaja, netekusi tėvų,
ėmė elgetauti. Tėvų mirtis už visuomenės ribų iš
tremdavo visų luomų atstovus.

Ubagui lazdą į rankas
XIX a. Lietuvos visuomenė socialinės atsako
mybės atžvilgiu negalėjo išsiskirti iš Vakarų Euro
pos konteksto. Prancūzijoje auganti pramonė kūrė
darbo vietas miestuose, kur, ieškodami geresnio gy
venimo, keliavo kaimo gyventojai, tačiau miestai
negalėjo suteikti namų ir mokyklų atvykėlių šei
moms. Plito ligos ir alkoholizmas. Po revoliucijos
sumenkęs kilmingųjų, kurie laikė savo prigimtine
pareiga padėti skurstantiesiems, sluoksnis neišga
lėjo paremti dramatiškai gausėjančių neturtingųjų
gretų, todėl vienijosi į labdaringas organizacijas
kartu su naujaisiais bourgeois. Tuo tarpu Didžiosios
Britanijos valstiečiai plūdo į miestus ne dėl dides
nių galimybių, o greičiau su viltimi prasimaitinti.
Nedarbas kaime, krintantys darbo užmokesčiai ir
ilgos darbo valandos pramonės firmose suforma
vo lūšnynuose gyvenančių darbininkų sluoksnį,

Konstantinas Kukevičius. Prekiautojas drabužiais, 1839

kuris nebegalėjo išsiversti be pajamų iš pašalės.
Nors labdaros draugijų Prancūzijoje ir Didžiojoje
Britanijoje buvo kur kas daugiau nei Lietuvoje, nė
viename iš šių kraštų bėdžių gyvenimo pagerinti
nepavyko, o nepastoviai finansuojamos iniciaty
vos negalėjo sėkmingai sumažinti elgetų ir valka
tų skaičiaus šalyse. Vilniaus labdarybės draugijos
veikla sumenko mirus jos įkūrėjams ir pasiauko
jantiems savanoriams. Atstumtųjų integracijos į
visuomenę nepaskatino ir Lietuvoje veikusi teisinė
sistema. Bausmės už išmaldos prašymą, klajojimą
po šalį palikdavo vargdienius už visuomenei priim
tinos ribos be galimybės pritapti. Bėdžiams likdavo
vienintelis pasirinkimas – nieko nekeisti.
Parengta remiantis:
A. H. Kirkoras. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. –
Mintis, Vilnius, 2012.
R. Praspaliauskienė. Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos – XIX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje. –
Žara, Vilnius, 2000.
L. S. Weissbach. The Nature of Philanthropy in Nineteenth-Century France and the mentalité of the Jewish Elite // Jewish History,
Vol. 8, p. 19–204, 1994.
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Poezija

Kamilė Čelutkaitė

***

Baltas popieriaus lapas

Mes kartu keliavome,
Mačiau jus, tačiau nejutau
Jūsų, ieškojau,
O jūs slėpėtės,
Žvelgdami į negyvo lango stiklą.

Jei būtų tavo veidas
Baltas popieriaus lapas,
Paimčiau teptuką gervės plunksnų,
Pamerkčiau jį į akvarelės dulksną.

Langai išleidę atodūsį paskutinį,
Kuomet juos pasiekę pirmą sykį
Žvilgsniai tušti ir kitos bedugnės.

Lietųsi veidrodinės durys seno miesto,
Kurios tavo žingsnių aidą atspindėtų,
O švariam atminties kampe nutykštų lašas –
Abstrakčios tobulybės pilkasis taškas.

Kartu stotelėje išlipome,
Žaliai bangai nuvilnijus,
Per ją nusiyrėm,
Perėjom gatvę, perėjom kitą
Ir išsiskyrėm.

Bet ar ne per daug iš tavęs atimčiau?
Juk viso to vardan nuskinčiau
Margą margą lapą –

Ėjau daugybę kartų mintu taku,
Žiūrėjau ten, kur vis susikaupia balos –
Ir tada ant žemės galėjau ieškoti medžių atspindžių.

Lietus languos ieško paslapčių,
Bet jie be gyvybės, be ženklų,
Jie nieko naujo neparodo,
Tik blankų veidą paukščių sodo.

Bet žvelgiau ne į šakas, ne į lapus,
Mačiau bandytus užstot debesų pūkus
Ir galvojau apie tai
Ką dabar laiko Jūsų rankos,
Ar švelnūs jūsų paukščiai minčių.
Staiga pusiaukelėj sustoju.
Pamiršau. Pamiršau paklaust,
Ar jūs su gyvenimu esat draugai?

Jau nebe tavo veidą.***

***
Be brangių žmonių
Man vis netektų garbė
Dulke pavirsti
Po pūkuotu lietumi
Ir balta gulbės giesme.

***
Sugautą lapą
Nunešė vėjas. Šypsau –
Nenudžius delne.
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Laura Kromalcaitė

Paloma
„Kam tu kasdien vartai tuos senus nuotraukų
albumus?“ – ji klausia suraukusi kaktą, o tos dvi
nuogos krūtys, rodos, irgi žiūri klausiamai. Da
bar, eilinįsyk žvelgdamas į ją, sėdinčią nuogą, visai
nuogą, ant senų virtuvės grindų, suprantu, ką ji
man priminė visą tą laiką. Tos įkypos akys, perve
riančios manąsias, perveriančios priemenės duris,
pjaustančios tankų orą, ir pirštai. Pirštai, kurie yra
pernelyg šalti, kad priklausytų jaunai merginai.
Paloma man priminė vieną gana gerai pažįstamą
senį. Jis kadaise kariavo Afganistane. Rusų fronte.
Visą laiką, kol jį pažinojau, buvo be galo romus
ir rūstus, niekuomet nekalbėjo be reikalo. Toks
išliko net tysodamas savo paties kraujo baloj, po
to, kai kulka perskrodė jam galvą, papuoštą tankia
plaukų kupeta. Niūrią rudens popietę, kai vėjas
draskė nuo virvės skalbinius, motina gavo pašaipų
atvirlaiškį: „TAVO POEZIJA MIRĖ.“ Tai perskai
čiusi ji nustojo kalbėti ir paliko tyli iki pat mirties.
Niekad neišsiaiškino, kas to nelemto atvirlaiškio
autorius. O gal ir nenorėjo. Mano tėvas nekentė
daugmaž visko, bet dievino žvejybą ir motiną. Bū
damas fronte jis rašė eiles jai ir savo žuvims.
Žiūriu į Palomą ir galiu prisiminti. Žvelgiu į
ją ne taip, kaip vyras žvelgia į moterį, o taip, kaip
keliautojas žiūri į tiltą – su viltimi, kartais – su pa
lengvėjimu. Paloma ne kartą man tai sakė, tiesa,
atrodydavo nepatenkinta. Nusivylusi.
Droviai nusišypsau, Paloma susiraukia, tačiau
ne piktai, greičiau jau pašaipiai. Net susiraukusi
atrodo kaip taikus laukinis gyvūnas, kuris niekada
negalėtų pulti. Šįkart ji raukosi ne vien dėl mano
šypsenos (pati ji niekad nesišypso, tad nemėgsta tų
momentų, kai tai darau aš), bet ir dėl pakibusio ore
klausimo. Nemėgsta būti ignoruojama, todėl daž
nai savo pykčiu primena įnoringą vaiką. Skaudžiai
dailų, artimą vaiką.

„Neatsakysi?“ – žodis nuaidi didelėje patalpoje,
atsimuša į sienas ir pradingsta, Paloma išsitiesia ant
purvinų grindų – čia niekas niekuomet nenusiauna
batų, išskyrus ją – ir ima markstytis rytinėje sau
lėje. Sėdžiu tylus, susikūprinęs, atrodytų, pamiršęs
savo seną, storą nuotraukų albumą, išsiskėtusį ant
stalo priešais. Viskas alsuoja sakralumu: moteris,
nelygus lango stiklas, laužantis į jį krintančius spin
dulius, net mano pavargusi ranka ant josios peties.
Paloma guli ant nugaros, tad galiu stebėti pilvo lin
kį, tą tobulą daubą, kurioje saulės spindulys šoka
savo pirmąjį šokį. Šioje dauboje galėčiau numirti,
pagalvojau. Galėčiau ją panaudoti kaip luotą, kaip
nedidelį laivelį ir plaukti atgal į savo sapnus, ten su
tinkant save ir tikrąją Palomą, plaukčiau jos pilvo
duobute, kad pagaliau surasčiau ją pačią, kad mūsų
niekas neperskirtų ir nepadalytų... Jos pilvo dauba.
Atrodo, kad kadaise čia plaukiojo tėvo žuvys. Da
bar auga medžiai, kurie pervėrė jų kūnus. Augme
nijos tiek daug, kad per ją nebegaliu įžiūrėti kažkur
netoliese sėdinčio tėvo su meškere tarp kojų. Pame
nu, jis prašė padėti jam iškasti sliekų. Man buvo
šešeri, dievinau gyvūnus, bet nemėgau žmonių.
Būtent todėl niekaip negalėjau suvokti, kodėl tėvas
šerdavo išbadėjusias žuvis sliekais, o paskui, švariai
išskaptavęs vidurius, jas surydavo. Bet aš greit pa
myniau savo įsitikinimus – norėjau įtikti, norėjau
būti pripažintas. Tik dabar suprantu, kad tą vakarą,
traukdamas tuos besirangančius gyvius iš šlapios že
mės, įtryniau savo savastį į purvą, užkasiau tikrąjį,
patį tikriausiąjį save. Ir palikau sliekams. Ten, giliai
žemėje. Vandens telkiniai = kapinynai, vandens tel
kiniai = mano tėvas.
„Turiu polinkį į absoliutų užmiršimą, – sa
kau, – prisiminimai lavina atmintį ir palaiko gyvy
bę. Ir tu. Ir tu man padedi prisiminti, išlikti gyvam
dar bent vieną dieną. Vieną vienintelę.“
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Paloma suprunkščia kaip nepažabotas ristūnas
ir ima raičiotis tarp dulkių gumulų, nesuprasi – rė
kia ar juokiasi. Įsiutęs šoku ant jos, stipriai, turbūt
pernelyg stipriai sugriebiu spurdančias rankas, savo
kūnu prispaudžiu moterį prie žemės. Nekenčiu,
kai iš manęs juokiasi, tą akimirką, rodės, galėjau ją
užmušti. O ji nesiliovė. Kvatojosi į mano įraudusį
nuo nirtulio veidą, žinojo – nesuduosiu. Kai žvė
riškas, konvulsijų lydimas juokas liovėsi, nusiritau
nuo to karščiu tvoskiančio kūno. Tebekarščiuoja,
pagalvojau, vaistai nebepadeda. Ji nekreipė dėme
sio į mano pyktį, demonstratyviai pasirėmė ranko
mis į grindis, atmetė savo juodus plaukus, kuriuos
aš slapčia dievinau, ir įsistebeilijo į tašką kažkur
viršum mano galvos, lyg apie kažką įnirtingai mąs
tytų. Deivė, galvojau, esinys, sutvėrimas, kurio ne
turiu ir niekuomet negalėsiu turėti.
Paloma suvokė esanti priklausoma nuo mano
valios, tačiau jutau, kad slapčia ji nenori su manimi
išsiskirti. O gal tiesiog aš norėjau, kad ji trokštų būti
su manimi. Nebepamenu. Vaizdiniai trūkčioja, daž
nai dingsta ir nebesugrįžta. Vieną dalyką prisimenu
puikiai – ji negalėjo pakęsti mano rašliavų, dabar su
prantu, kad greičiausiai ir manęs paties. „Daryk bet
ką, tik nerašyk man poezijos – aš nemoku skaity
ti“, – tatai ji pareiškė vieną vakarą, kai gulėjome ant
drėgno lieptelio, pavargę ir permirkę nuo nenuilsta
mų maudynių, vienas kito ir troškaus vasarinio oro,
rodės, visa atmosfera tąnakt buvo kupina kartėlio ir
tu bet kada gali uždusti, netinkamai įkvėpęs. „Ži
nau“, – tik pratariau, nors norėjau pasakyti daugiau.
Galėjau jai kalbėti ištisas valandas, bet nebuvau ti
kras, ar ji gebės klausytis. Ar gebės suprasti.
Visą tą rytą ji prasivartė ant girgždančių me
dinių grindų, kol sušalo ir siaubingai išsitepė suo
džiais, aplipo dulkėmis. Atsiklaupiau šalia jos, ant
tos lentos, kur ką tik šmėstelėjo daili ranka. Nutrau
kiau nuo sujauktos lovos nešvarią antklodę, įsupau
į ją neramų, virpulių krečiamą kūną. Paloma ėmė
muistytis kaip neramus vaikas. Mintyse nusiste
bėjau jos jėga. „Stipri, nes be galo dažnai plaukio
ja“, – pamaniau. Plaukiojimas jai buvo vienintelė
pramoga čia. Visa kita – kančia, kurią kantriai slė
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pė. Ir pirmą kartą, per visus tuos mėnesius, Palomai
užsnūdus, išdrįsau pabučiuoti lūpas, kurios buvo be
galo panašios į mažas galeras, kuriomis prieš šimtus
metų pirkliai gabendavo savo prekes į tolimus kraš
tus. Pabučiavau ją ir pajutau sunkiai pakeliamą siel
vartą. Gailestį ir užuojautą, tik nežinia kam: Palo
mai ar sau. Susirangau visai prie pat moters, tačiau
mūsų kūnai nesiliečia. „Tu graži. Visai kaip mano
motina“, – tyliai sušnabždu į juodą plaukų užuo
laidą. Moteris pasimuisto ir sušunka per miegus:
jai visad sunkiai sekėsi atskirti sapnus nuo realybės.
Dar kurį laiką mąstau apie jos pilvą. Kaip apie lai
kiną miego būstinę, buvusius namus, kurių negali
ma norėti esamajame. Ūmai užsimanau suimituoti
savo išankstinį, tai prispaudžiu kaktą prie kelių, o
kojų pirštus – prie užpakalio. Iškart pastebiu sunke
nybę – nesumoju, kur apgyvendinti rankas. Todėl
lengvai apsiveju jomis tą jauną moterį, kurią laikau
savo gyvenimo atspindžiu, ir pravirkstu.
Kad ir kokią neapykantą ir pasišlykštėjimą
jaučiau Palomai tada ir visą tą laiką, kol ji gyveno
mano vasarnamy, norėjau jai padėti. Tik vėliau, po
daugelio metų, suvokiau, jog iš tiesų norėjau padė
ti ne tai moteriai, kalinčiai savo pačios išsigalvotoje
beprotybėje, ir mano sukurtame kalėjime – vasar
namyje, bet sau pačiam. Norėjau Palomą išgydyti
tam, kad ji būtų su manimi. Tik ją įkalindamas
galėjau prisiminti.
Laikas bėgo ir vieną rytą, atsibudęs šalia savo
tilto, savo Palomos, pajutau, kad artėjame prie fi
nišo: aš, Paloma ir prisiminimai. Viskas ėmė virsti
vibracijomis, virpesiais, traškesiais, pradėjo tolti
dideliu greičiu.
Aš nežinau, kiek laiko praėjo nuo to ryto, kai
neberadau jos savo sename vasarnamyje. Kiek laiko
praėjo nuo to ryto, kai dusdamas nuo ašarų ieško
jau jos, suvokdamas, kad tai darau bergždžiai. Ver
kiau ne todėl, kad Palomos nebebuvo. Verkiau, nes
kartu ji išsinešė mane. Mano praeitį. Mano ateitį.
Mano artimuosius. Kurį laiką po to spėliojau, kur
ji galėjo pradingti. Dabar kasdien vis mažiau prisi
menu. Kartais nebeatpažįstu savęs. Paloma, tavęs
kasdien lieka vis mažiau.

Apie tekstus

Ypatingas Algimanto Bučio žvilgsnis į
XIII amžiaus lietuvių literatūrą

Lietuvos Mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje sausio 22 d. įvyko diskusija „Lietuvos
kultūra Mindaugo laikais (XIII a.) – faktai, tekstai, problemos perskaičius Algimanto Bučio knygas
„Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha.
Poliparadigminė viduramžių kultūrinių konfliktų
studija“ (2009) ir „Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija“ (2011)“. Prie kai kurių
įdomiausių diskusijos dalyvių minčių ir idėjų vertėtų
sugrįžti.

Algimantas Bučys
Puikiai įsivaizduoju, kad daugelis dar nėra
skaitę šios gana storos naujosios knygos – ji tikrai
ne per vieną dieną perskaitoma. Tad pamėginsiu
trumpai pateikti esmines jos charakteristikas. Tai –
pirmoji ir kol kas vienintelė seniausios lietuvių li
teratūros istorija. Prie jos dar pridėta chrestomatija

su XIII–XIV amžiaus tekstais, mano išverstais iš
senosios slavų kalbos. Visi jie pirmą kartą įtrau
kiami į lietuvių literatūros arealą. Iki šiolei mūsų
literatūros pradžia buvo laikomi Lietuvos valdovo
Vytauto užsakyti ir slaviškai surašyti metraščiai, da
tuojami XIV a. pabaiga arba XV a. pradžia. Ne taip
seniai Albinas Jovaišas pasiūlė lietuvių literatūros
pradžia laikyti Gedimino laiškus – tai būtų XIV a.
vidurys. Ir jau turime net mokykloms skirtų skaiti
nių, kurie prasideda Gedimino laiškais. Buvo ban
dymų ir Mindaugo epochą susieti su lietuvių lite
ratūros pradžia. Pavyzdžiui, daugiatomėje Lietuvių
literatūros istorijoje, kurią rengia ir leidžia Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas. Pirmajame jos
tome (2003) yra A. Jovaišo rašytas skyrius, kuria
me bandoma kai kuriuos karaliaus Mindaugo raš
tus įvardinti kaip mūsų literatūros pradžią. Mano
nuomone, tai sunkiai priimtinas dalykas dėl dau
gelio priežasčių, bet galbūt svarbiausia yra ta, kad
Mindaugo raštai, kuriais jis dovanoja lietuvių žemę
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vokiečiams arba įvairias teises vokiečių pirkliams,
Rygos miestiečiams, faktiškai buvo parašyti Rygo
je pačių vokiečių, dvasininkų arba ordino narių, ir
atvežami Mindaugui tiktai patvirtinti jo antspau
du. Nemanau, kad tokie kanceliariniai tekstai būtų
mums maloni ir tikroji lietuvių literatūros pradžia.
Juo labiau, kad mes turim XIII a. tekstų, atitinkan
čių visus viduramžių literatūros kanonus, kitaip
sakant – literatūros kūrinių, kuriuos aš ir įtraukiau
į seniausios lietuvių literatūros istoriją bei chres
tomatiją. Tai įvairių viduramžių literatūros žanrų
tekstai – hagiografija (šventųjų gyvenimai), gies
mės, atskiri graikų bizantiškosios literatūrinės tra
dicijos kūriniai, pavyzdžiui, pirmajai šventajai lie
tuvaitei krikščionei šv. Charitinai Lietuvaitei (mirė
1263 m.) skirti kondakionas ir troparionas. Yra
šiek tiek ir pasaulietinio žanro kūrinių, pavyzdžiui,
kunigaikščio Daumanto biografijos. Jos ne visai
sakralinės ir savo pasaulietiniu pradu skiriasi, saky
kim, nuo Mindaugo sūnui skirtos hagiobiografijos
Dievo išrinktojo Vaišvilko gyvenimas, kurią aš vadi
nu pirmuoju mūsų literatūros kūriniu. Dauman
tui skirti tekstai artimesni karo žygių aprašymams.
Taigi turime įvairių žanrų tekstų, būdingų ir bizan
tiškajai, ir Vakaruose rašytai viduramžių literatūrai.
Manau, kad mes galim ir net privalom susieti juos
su mūsų literatūros pradžia. Ne tik su raštijos, bet
ir literatūros, nes kalbame ne apie kanceliarinius
dokumentus, o apie kūrinius.
Maža to – galime jais didžiuotis. Juk šiandien
reikia tiktai stebėtis, kaip lietuviai galėjo XIII a. dar
rasti laiko tokiems dalykams, kaip savo kunigaikš
čio Vaišvilko biografija, arba pradėti rašyti metraštį,
kurį šiandien vadiname 1262 m. chronografu (jis
taip pat įtrauktinas į seniausios lietuvių literatū
ros kanoną). Mano nuomone, toks kultūrinis ano
meto lietuvių sąjūdis – tai tikras kultūrinis žygdar
bis, jei prisiminsime principinę Marijos Gimbutie
nės suformuluotą nuostatą, kad XIII a. – tai „tra
giškiausias baltų proistorės ir istorijos šimtmetis iš
keturių su viršum tūkstančių metų“. Tik įsiklau
sykime į šią didžiosios mūsų istorikės ir archeolo
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gės formulę ir daug ką suprasime lietuvių kultūros
istorijoje. Juk būtent šiame šimtmetyje kai kurios
baltų tautos ir gentys visiškai išnyko, o lietuviai
su žemaičiais išliko, atrėmė pražūtingus germanų
kryžiaus žygius ir dargi paliko mums įvairiažanrių
brangintinų tekstų.
Skaitydamas mūsų istorikų tekstus, įsitikinau,
kad jiems visi Šiaurės kryžiaus žygiai, visas Balti
jos kraštų (Livonijos ir estų žemių) užkariavimas
tėra politinio ir ekonominio vyksmo dalykas. O
juk iš tiesų tenka kalbėti apie daug sudėtingesnį
kontekstą prigimtinėse baltų, aisčių ar estų žemėse.
Taip, germanai, kurie čia veržėsi, aiškiai retoriškai
skelbė ir vėlesnių istorikų lūpomis teigė, kad Šiau
rės kryžiaus žygiai buvo analogiški Pietų kryžiaus
žygių karams Palestinoje. Tačiau dažnai užmiršta
ma, kad Baltijos kraštuose nebuvo Kristaus kapo,
kurį reikėtų vaduoti iš netikėlių ar kitatikių. Taigi
Šiaurės kryžiaus žygių pretekstas liktų neaiškus ir
nepateisinamas, jei atmestume užkariavimo bei
germaniškos kolonizacijos stimulus. Savo ruožtu
baltai ir estai XIII a. gynė ne tik savo žemes, bet
ir savo tėvų bei protėvių tikybą. Tai buvo religi
niai karai ne tik iš vienos (germaniškosios) pusės.
Iš įvairių epochos metraščių, pirmiausia Henriko
Latvio (XIII a.) kronikos, aiškiai matyti, kad čia
aprašomi neregėtai aršūs religiniai karai. Aprašyti
anuometinių lietuvių įsiveržimai į Livoniją ir net į
Estiją rodo, kad kovojama ne tik prieš germanus –
kartu su laisvais arba sukilusiais kuršiais, lyviais ar
estais lietuviai kovoja ir prieš naujakrikštus: lyrius,
kuršius, estus, kurie jau buvo priėmę prievartinį
krikštą. Tuometiniai estai net po krikšto ne kartą
sukildavo nė kiek ne menkiau nei mums geriau
žinomi didžiųjų Prūsijos sukilimų dalyviai. Vyko
nuožmūs išoriniai ir vidiniai karai religiniu pagrin
du. Tragiški čiabuviams ir jų protėvių tikybai karai,
bet apie tai politiniai istorikai net nekalba.
O kultūros istorikui, dvasinio tautos gyvenimo
tyrinėtojui būtent šis religinis epochos atspalvis yra
neapsakomai svarbus. Nuožmiausių religinių karų
epochoje gimę ir anuometinius lietuvius aprašę
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tekstai, be abejo, didžia dalimi galėjo ir turėjo būti
sakraliniai. Ir tie trylika mano sudėtų į chrestoma
tiją tekstų, kuriuos įtraukiu į seniausios lietuvių
literatūros lobyną ir aptariu abiejose knygose, iš
esmės sakraliniai. Štai čia mes susiduriame su dar
viena problema, kuri, mano manymu, labiausiai
trukdo priimti ir suvokti seniausiąją lietuvių lite
ratūrą. Deja, šiuolaikiniai skaitytojai dažniausiai
jau yra arba ateistai, kurie neigia Dievo buvimą,
arba apateistai, kurie iš viso abejingi bet kokiai re
ligijai, apatiški Dievo problemai, jiems sakralinis
pasaulis tiesiog neegzistuoja. Betgi akivaizdu, kad
suvokti viduramžių tekstų be sakralinio pasau
lio kontekstų tiesiog neįmanoma. Šitaip atsiveria
savotiška praraja tarp šiuolaikinio žmogaus ir vi
duramžių žmogaus, kuris mąstė ir kūrė ne profa
ninio, o sakralinio pasaulio kodais ir įvaizdžiais.
Kaip pavyzdį norėčiau priminti mažytį epizodą
iš XIII a. Lietuvos kaimynų rusinų metraščio,
kur pasakojama, kaip rusinų kunigaikštis nužudo
krikščionį vienuolį Vaišvilką. Rašydamas apie tokį
skandalingą krikščionio Levo Daniličiaus poelgį,
metraštininkas paaiškina skaitytojams, esą čia vel
nias, amžinas Dievo ir žmogaus priešas, sugundė
Levą ir todėl jis nužudė Vaišvilką. Toks keistas
argumentas šiuolaikiniam skaitytojui greičiausiai
pasirodys paprasčiausia nesąmonė ar veidmainys
tė. Bet atidžiau ir plačiau pasižiūrėję į viduramžių
literatūrą, kurios visi žanrai buvo dvasinė žmogaus
saviraiška, pamatysime, kad viskas daug sudėtin
giau ir paslaptingiau. Prisiminkime bene garsiausią
viduramžių teologą ir filosofą Tomą Akvinietį, ku
ris beveik tuo pat metu rašytame savo garsiausiame
veikale Summa theologica (1267–1273) net keletą
skyrių panaudojo velniams ir jų kategorijoms bei
pavidalams aprašyti. Sakralinis pasaulio suvoki
mas viduramžių žmogui absoliučiai organiškas.
Visi žinome, kad didysis vokiečių reformatorius
Martinas Lutheris pirmasis išdrįso versti Bibliją
į vokiečių kalbą, nors Romos bažnyčios tai buvo
draudžiama. Bet jeigu jums teks kada apsilankyti
Saksonijos Vartburgo pilyje, kur Lutheris pasislė

pęs vertė šventraštį, jus tikriausiai, kaip kadaise
mane, nustebins gidų pasakojimas apie nemažą
rašalo dėmę ant sienos Lutherio kambaryje. Jūs su
žinosite, kad čia Biblijos vertėjui nuolatos trukdė
velnias, ir Lutheris kartą įsiutęs griebė rašalinę ir
trenkė į tą velnią, kuris neduodavo jam nei dirbti,
nei miegoti. Legenda, bet juk ji gimė viduramžių
žmogaus pasaulyje visiškai pagrįstai ir organiškai.
Būtų beprasmiška, o moksliniu požiūriu ir
neleistina ignoruoti sakralinę viduramžių tekstų
prigimtį bei prasmes vien todėl, kad šiuolaikiniam
žmogui jos gali pasirodyti absurdiškos, nieko nesa
kančios. Ir vienoj, ir kitoj knygoj man teko pole
mizuoti su Ukrainos mokslų akademijos instituto
bendradarbe Tatjana Vilkul, kuri teigia, esą mums
žinomi hagiografiniai tekstai apie Vaišvilką tėra
rusų knygių pramanas. Atseit čia tik viduramžių
metraštininkų noras parašyti ką nors gražaus, pa
miklinti plunksną aukštu hagiografiniu stiliumi.
Istorikė net abejoja, ar iš viso Vaišvilkas savo noru
stojo į vienuolyną. Kodėl? Todėl, kad to papras
čiausiai negalėjo, jos nuomone, būti. Liūdniausia,
kad Lietuvoje kai kurie istorikai, pavyzdžiui, Artū
ras Dubonis, automatiškai perėmė iš T. Vilkul visą
tą profanišką (antisakralinę) hipotezę ir nuolat ją
kartoja. Diskutuoti su tokia apriorine nuomone,
be abejo, nuobodu, bet, mano nuomone, būtina.
Akivaizdu, kad du mūsų nepriklausomybės
dešimtmečiai paskatino puikų novatorišką darbą
įvairiose mokslo srityse ir disciplinose. Kitas daly
kas, kad mes kol kas niekaip negalim – arba retai
galim – aprėpti viso šio darbo vaisius ir sudėti į
darnią tarpdisciplininę visumą, kuri leistų daryti
didesnes mūsų kultūros ir tautos istorijos sintezes.
Metas pabandyti kompleksiškai suvokti, kas naujo
lietuvių jau padaryta visose mūsų kultūros tyrimų
srityse. Deja, kartais iš pokalbių su etnografais pa
aiškėja, kad jie labai mažai žino, ką šiandien veikia
literatūrologai; istorikai taip pat dažniausiai yra už
sidarę savo disciplinos kiaute, nors, be abejo, žino,
ką veikia archeologai, nes pastarųjų darbai – bene
originaliausias mūsų dabartinės istoriografijos pa
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matas. Labai įdomūs, pavyzdžiui, buvo pirmieji du
naujosios daugiatomės Lietuvos istorijos (atsakingo
ji redaktorė Jūratė Kiaupienė) tomai, kur istorikų
ir archeologų sanglauda davė įspūdingų, ne vienu
požiūriu novatoriškų rezultatų. Bent jau man šiedu
tomai buvo didelė naujiena palyginti su ankstes
nėmis Lietuvos istorijos knygomis. Trečias tomas,
deja, jau vėl „grynųjų“ istorikų darbas. Jame jau
nėra to svorio ir jėgos, kurią suteikė archeologai
pirmiems dviem tomams, o politinės interpreta
cijos beveik nepaliko vietos kultūrinei istorijai.
Naujai suvokti XIII šimtmetį man labai padėjo
novatoriška Tomo Baranausko knyga apie lietuvių
valstybės susikūrimą. Gaila, kad ji seniai išparduo
ta ir šiandien sunkiai prieinama. Daug visiškai
naujų atspalvių Mindaugo epochos koncepcijoms
duoda Arturo Mickevičiaus knyga apie normanus
ir baltus IX–XII a., nors vėlgi – knyga seniai iš
parduota. Dabar, atrodo, abu istorikai rengia nau
jus, papildytus savo veikalų leidimus. Prie mano
atramos taškų, be abejo, priklauso visiems žinomi
Marijos Gimbutienės darbai, Algirdo J. Greimo
tekstas Sakmė apie Šovį, vėlių vedlį, Norberto Vė
liaus, garsiojo mūsų kurso draugo, mitologinės
įžvalgos, Gintaro Beresnevičiaus mitologiniai tyri
mai. Norėčiau čia paminėti vieną mažą, bet fun
damentalų G. Beresnevičiaus pastebėjimą kalbant
apie senovės lietuvių tikėjimus. Juk iki šiolei isto
rikai, rašę ir teberašantys Lietuvos istoriją, vos tik
prabyla apie pagonybę, ima aiškinti, esą senovės
lietuviai garbino giraites ir pan. Taigi viena vienin
telė taikli G. Beresnevičiaus frazė apverčia, saky
tume, aukštyn kojom visą tą nusenusią mokslinių
stereotipų koncepciją. Jisai tiesiog vienu sakiniu ją
paneigė, pabrėžęs, kad priėmus tokią logiką, kad
senovės lietuviai garbino miškus ir giraites, išeitų,
kad krikščionys savo ruožtu garbina krikščionių
bažnyčias, bažnyčių pastatus. O juk jie tiki tuo,
kam meldžiasi bažnyčioje. Lygiai taip ir senovės
lietuviai ne giraites garbino – giraitė buvo tiktai
šventoji ritualinių apeigų vieta. Šiuo požiūriu epo
chinį perversmą daro Vykinto Vaitkevičiaus studi
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ja apie baltų šventvietes – alkus (2003). Iš pirmo
žvilgsnio gali pasirodyti, kad knygoje dominuoja
faktografija, bet iš tikrųjų V. Vaitkevičius atlieka
stebėtiną alkų sistemos rekonstrukciją, nusako dar
nią ir efektingą šventviečių hierarchiją, parodo ir
įrodo, kad baltai ir lietuviai turėjo veiksnią religinę
sistemą didžiulėje teritorijoje. Jei kalbėtume krikš
čionių terminais, turėjo platų šventviečių tinklą su
vietinės ir regioninės reikšmės šventvietėmis, su
mažyčių miestelių „vyskupijomis“ ir toliau – su
tarpregioninės svarbos religinėmis šventvietėmis
ir sueigų centrais. Atvirai prisipažinsiu, kad tik jo
knygoje pirmą kartą gavau logišką atsakymą į seną
klausimą: kaip senoji mūsų tautos tikyba išsilaikė
iki pat XIX a. pradžios? Ir kodėl lenkai dar XVIII a.
pabaigoje lietuvius vadino pagonimis? Buvo sukur
ta puiki sistema, darniai veikusi ne vieną šimtmetį,
jeigu ir XVII, ir XVIII a. jėzuitai dar vis skųsda
vosi, esą Lietuvoje kaimai pilni žmonių, tikinčių
įvairiais senovės dievais.
Šalia paminėtų novatoriškų veikalų, be abejo,
reikia prisiminti Prahos universiteto mokslininko
Iljos Lemeškino studiją apie 1262 metų chrono
grafą, kurio vienas nuorašas saugomas Vilniuje,
Mokslų akademijos bibliotekoje. I. Lemeškinas
ryžtingai ir pagrįstai įtraukia šį chronografą į se
nosios lietuvių literatūros kanoną, nors, kaip žino
me, visas chronografo tekstas dar nepaskelbtas, dar
tebelaukia savo mokslinio leidimo, o I. Lemeški
nas paskelbė tiktai fragmentus, susijusius su vadi
namąja sakme apie Sovijų. Studijos autorius visą
1262 m. chronografą interpretuoja kaip lietuvių
tautinio pakilimo, savotiško patriotizmo Mindau
go laikais išraišką, kaip kovos prieš kryžiuočius
patoso inspiruotą kūrinį, bet su tuo, deja, sunku
sutikti. Aš pasiūliau kitokį literatūrologinės inter
pretacijos variantą ir chronografo turiniui, ir jo
kilmei paaiškinti. Įrodinėju, kad 1262 m. chrono
grafo idėja gimė ir buvo įkūnyta kunigaikščio Vaiš
vilko įsteigtame vienuolyne prie Naugarduko ant
Nemuno kranto, ten, vienuolyno skriptoriume,
buvo pradėta bizantiškuoju pavyzdžiu rašyti pasau
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lio istorijos santrauka, taikant ją specialiai Lietuvai,
pirmiausia naujakrikštams ir pagonims lietuviams.
Iš čia atsirado visame chronografe ryškinama labai
stipri polemika būtent su pagoniškomis tautomis
(Antikos graikais, senovės romėnais) ir žydais judė
jais, kurie nepriėmė Kristaus mokymo. Iš čia ir visi
tie lietuvių tautos ir kitų kaimyninių tautų pasmer
kimai, esą jūs nematysit atsivėrimo vartų, nes ne
priėmėt krikščionybės ir garbinat netikrus dievus.
Net pradinė, dar nepaskelbus viso chronografo
teksto, analizė rodo, kad XIII a. Lietuvoje vyko ne
tik religiniai karai, bet ir gyvos, aršios religinės dis
kusijos. Chronografe pateiktas fragmentas apie mi
rusiųjų kūnų deginimą aiškiai liudija, kad XIII a.
senosios lietuvių tikybos žyniai sumaniai kovojo su
krikščionybės skelbėjais, pirmiausia – su pranciš
konais ir dominikonais, atsiradusiais po dinastinio
krikšto Mindaugo dvare. Išnagrinėtame fragmente
išskyriau seniausią sakmės sluoksnį ir jame aidin
tį poleminį senosios tikybos žynių balsą, artimą
tautosakinei kūrybai. Dėl to mano interpretacija
paskatino atlikti naują chrestomatijoje paskelbtą
(kartu su ankstesniais) sakmės vertimą, kuriam,
sekdamas ir remdamasis A. J. Greimo bei V. To
porovo tyrimais, daviau naują pavadinimą Sakmė
apie Šovėją (vietoj slaviškos kilmės Sakmė apie
Sovijų). Abu mokslininkai, remdamiesi savo tyri
mais, kildino slavišką Sovijų iš probaltiškų šaknų,
pirmiausia iš lietuviško žodžio „šauti“, „pašauti“
senosios prasmės, kai būdavo pašaunama duona į
krosnį arba mirusiojo kūnas į ritualinį laidotuvių
laužą. Jeigu žodis „šauti“ naujaisiais laikais ir dabar,
XXI a., siejamas pirmiausia su ginklais, tai mūsų
pačių problema. Taigi Šovėjas – ne ginkluotas ka
rys, o žynys, kuris turėjo savo religinę funkciją –
pašauti mirusiojo kūną į sakralinį laidotuvių laužą.
Todėl knygoje nevartojau ir čia visus kviečiu nebe
vartoti slavizmo Sovijus, kai turime moksliškai pa
grįstą ir A. J. Greimo teiktą Šovį arba V. Toporovo
siūlytą Šovėją.
Daugelis tezių, kurias čia priminiau, gali atro
dyti keistos ar nepagrįstos, bet imkite knygą, ten

kiekvienas teiginys, man atrodo, gana plačiai argu
mentuotas. Tuo, manau, mano darbas, paskelbus
minėtus 13 tekstų ir juos sudėliojus į seniausios lie
tuvių literatūros kanoną, yra užbaigtas. Toliau gali
dirbti kiti tyrėjai – ir pritariantys man, ir skeptikai,
kurie galės diskutuoti ir ginčytis. Man svarbu, kad
dabar turime Seniausios lietuvių literatūros istoriją
ir chrestomatiją. Tekstai yra surinkti, išversti į lietu
vių kalbą ir paskelbti, taigi galima ginčytis ne tik su
manimi – galima ginčytis su XIII–XIV a. tekstais.
Viktorija Daujotytė
Šias Algimanto Bučio knygas priskirčiau kultū
ros archeologijai. Suprantu, kodėl autoriui archeo
logai apskritai daro didelį įspūdį. Taip pat manau,
kad dabar vienas įdomiausių balsų archeologijoje
yra Vykintas Vaitkevičius, ir šis balsas įdomus to
dėl, kad jo archeologija yra negryna. Kaip negryna
ji buvo Marijos Gimbutienės atveju. Jie eina kartu
su kultūros klodais. Su archeologiniu veiksmu ke
liasi kultūros klodai ir tai, kas pasirodo gilumoj,
ima keisti tai, kas yra paviršiuje – iki pat kalbos
dalykų.
Toks archeologinis veiksmas, be abejonės,
įtikina, kad tryliktasis – Mindaugo – amžius yra
itin svarbus lietuvių kultūrai. A. Bučys atidengia
svarbius šio amžiaus kultūrinius tekstus. Ne vieną
tekstą ir ne du, o nemažą jų grupę, pirmiausia –
sakralinių tekstų, juk kitokie šie tekstai ir būti ne
gali, tai – teisinga mintis. Be abejo, tų tekstų cen
tre lieka Sovijaus arba Šovio, Šovėjo mitas. Bandau
kitaip suvokti situaciją ir šiek tiek abejoju, ar iš
tiesų mes turime šiuos tekstus laikyti ankstyviau
sia mūsų literatūra, senąja lietuvių literatūra. Čia
galbūt iškiltų ir tam tikrų literatūros supratimo
klausimų. Būčiau labiau linkusi šiuos atidengtus
klodus laikyti senosios Lietuvos kultūros klodais,
rašto kultūros klodais, tam tikra literatūros prieš
istore, bet suprantu, kad šis mano abejojimas gali
būti neesminis. Nėra esminis dalykas, kam tos ar
cheologinės kultūros atodangos yra priskiriamos
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ir kaip jos aptartos. Svarbu, kad jos pasirodo visu
savo reikšmingumu. Svarbu, kad mes susiduriame
su Mindaugo epocha kaip su religinių karų, su
ypatingo religinės sąmonės aktyvumo epocha. Tu
rime tikrai ryškių, svarbių kultūrinių atodangų. Jų
nebegalime apeiti ir mūsų toliau laukia tam tikri
sprendimai, interpretacijos – žingsniai, kurie nea
bejotinai bus žengti.
Nuo pirmojo knygos Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija sutikimo Rašytojų
klube man rūpėjo pabandyti įžengti į gana artimą
dabartį. Vadovaujuosi paprasta prielaida, kad tai,
kas kultūroje yra buvę ir pasirodę tokiais ryškiais
pavidalais kaip, sakysime, Šovėjo mitas arba to
kiomis lemtingomis knygoje atsiskleidžiančiomis
šventųjų figūromis, apskritai negali išnykti iš kul
tūros, negali kokiu nors būdu nepasirodyti. Štai
pirmasis mito sakinys: „Šovėjas buvo žmogus.“ Ši
frazė įtarpo į 1262 metų chronografą senąja sla
vų kalba. Ji tikrai yra pradžia, ji ženklina pradžią,
ženklina ypatingą pradžią – buvo žmogus. Jos pa
sikartojimą kultūroje ir literatūros tekstuose atsekti
tikrai įmanoma.
Norėčiau pasidalinti mintimis apie vieną neti
kėtą analogiją, susijusią su minėtu rūpesčiu atsekti
pėdsaką. Vienas gražus 1980 metų Jono Strielkūno
eilėraštis baigiasi tokiomis eilutėmis: „Kaip meldės
jie, kaip jie nuo priešų gynės? Ar jautė, kur galų
gale nueis? Ar esam tos pačios tėvynės? Ar galima
kalbėtis man su jais?“ Esminis klausimas, į kurį rei
kia atsakyti: „Ar esam tos pačios tėvynės, ar galima
kalbėtis man su jais?“ Ir man atrodo, Algimantas
Bučys į šį klausimą atsako. Jis neabejoja, kad esame
tie, kurie turime kalbėtis su tais, kurie atsišaukia,
atsiliepia iš XIII amžiaus. Ir tas kalbėjimas, tos di
aloginės situacijos gerėjimas, kuris dabar kaupiasi
apie Šovėjo mitą, yra ženkliškas. Neįtikėtina: viena
pirmųjų A. J. Greimo, atvykusio iš Prancūzijos į
Vilniaus universitetą, paskaitų buvo apie šį mitą.
Niekada nemaniau, nepajėgiau, negalėjau supras
ti, kad čia atidengiama tokia intensyvi situacija ir
kad prie jos bus grįžtama – prie to „buvo žmogus“.
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Tame pasakojime – senieji lietuvių dievai. Tai labai
svarbi žinia.
Po didžiausią įspūdį darančio Iljos Lemeškino
interpretavimo A. Bučys žengia kitą žingsnį, teik
damas savitą interpretaciją, kuri mane įtikina. Kad
galėjo taip būti tame skriptoriume, tame graikų
tikybos krikščionių vienuolyne, Mindaugo sūnaus
įsteigtame ant Nemuno kranto. Po A. Bučio jau
niekada nebesakysime Vaišelga, jau tikrai įtvirtinta,
kad tai yra Vaišvilkas arba Vaišviliokas, arba Vaiš
vilas, tai – lietuviškoji vardo forma. Žinosime, kad
protėvių žemėje, tarsi pasirinkus kitą kelią, kitą
kalbą, buvo bandoma rašyti pasaulio istoriją žvel
giant nuo Nemuno kranto.
Vytautas Martinkus
Ši knyga (turiu galvoje Istoriją ir chrestomatiją)
tampa asmeniniu intelektualiniu nuotykiu, nes, ją
skaitydamas, visą laiką esi priverstas ginčytis, stebė
tis, dalyvauti savotiškose intelektualinėse išvykose,
sakyčiau, net minties klajonėse, į kurias laisvai lei
džiasi pats autorius. Todėl diskusijos, be abejo, čia
iš tikrųjų gali būti ir ilgos, ir plačios, ir gilios. Bet
jokios diskusijos, drįsčiau sakyti, nepakeis to, ką
patirtume kiekvienas tą knygą skaitydamas. Aš esu
skaitęs visas tris (prisiminkime ir pirmąją – Barbarai vice versa klasikai). Jos visos yra skirtingos,
ir, jas skaitydamas, patyriau tą patį įstabų dvasinio
nuotykio jausmą.
Perskaitęs diskusijos temą kvietime, išsigan
dau – mums reikės kalbėti apie XIII a. faktus,
tekstus ir problemas. Iškart susigūžiau ir sau pasa
kiau, kad apie tekstus ir faktus turėčiau tylėti. Nesu
XIII a. žinovas ir mane guodžia tiktai mintis, kad
ir pats šios studijos autorius prieš 15 ar 20 metų
tikrai nebuvo gilus to XIII a. žinovas. Vadinasi,
kiekvienas galime patobulėti. Leisčiau sau tik vieną
kitą pamąstymą kaip skaitytojas, kurį sudomino
XXI ir XIII a. sąšaukos.
Keliu sau tokį klausimą: kodėl mus į šią dis
kusiją sukvietė Algimantas Bučys, o ne Lietuvių
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literatūros ir tautosakos instituto, na, pavyzdžiui,
Senosios literatūros skyrius? Klausimas ne visai re
torinis, nors atsakymas iš pirmo žvilgsnio yra labai
paprastas. Štai A. Bučys ėmė ir parašė knygą apie
XIII amžiuje jau egzistuojančią arba atsirandančią,
arba gyvuojančią mūsų literatūrą. Klausimą, ar ją
vadinti lietuvių ar Lietuvos literatūra, palieku atvi
rą, nes, atrodo, autorius spaudoje jau yra diskuta
vęs su instituto specialistais dėl šių dviejų sąvokų.
Būta dėl to diskusinių pasvarstymų ir recenzijose
apie ankstesnes knygas. Bet A. Bučys liko ištikimas
sampratai „lietuvių literatūra“, o ne „Lietuvos lite
ratūra“, ir tam turi savų argumentų. Į knygą auto
rius įdėjo 13 tekstų, kurie užima mažutę, turbūt
dešimtąją, knygos dalį (juk, pavyzdžiui, sakmė apie
Šovėją arba, kaip anksčiau sakydavom, apie Sovijų,
nė puslapio neužima). Taigi, atrodo, kiekybiškai jis
nedaug ką čia atrado, bet pasižiūrėkime, kaip giliai
įsikasė ir kaip pamatė, kaip perskaitė tuos tekstus.
Drįstu sakyti, kad jis, matyt, kaip kolegė Viktorija
ir sakė, kultūros archeologas, maža to – užburtas,
sužavėtas tų paprastų, bet gilių tekstų tyrėjas, juose
suradęs energijos visam savo tyrimui ir aprašymui.
Anksčiau, rodos, recenzuodama antrąją knygą,
poliparadigminę viduramžių kultūrinių konfliktų
studiją, Viktorija Daujotytė buvo gražiai įvardijusi
Bučio rašymo stilių savotišku romaniniu pasakoji
mu. Iš tikrųjų: lyg ir ne grožinė literatūra, bet kny
goje veikia pasakotojas, yra veikėjai, yra siužetas,
intriga, yra man, kaip skaitytojui, galimybė pole
mizuoti ir t. t. A. Bučys ryžosi labai sunkiam rašy
mo variantui: rašė jis tarsi literatūrologinę studiją,
bet knygos objektai, veikėjai, tekstai, pavyzdžiui,
Dievo išrinktojo Vaišvilko gyvenimas, pats Vaišvil
kas, jo asmenybė, sakyčiau, pakerėjo patį autorių.
Prisiminkime, kaip detaliai autorius dekodavo, iš
lukšteno visas Vaišvilko gyvenimo aplinkybes – jos
jį patį, ko gero, traukė vis stipriau. Todėl aš saky
čiau, kad darbavosi šioje knygoje dviese: ir Vaiš
vilkas, ir Bučys. Na, o jeigu vis dėlto rašė vienas,
tuomet, kaip pats pasirašiau paraštėse skaitydamas
knygą, rašė įkvėptas, pats save į kampą įvaręs isto

rijos Vilkas, sakyčiau, Bučvilkas, kuris už patį Bučį
gudresnis, stipresnis, vikresnis, išmintingesnis. Gal
aš čia darau nuodėmę, pravardžiuojuos, ištrinu tik
rąjį autoriaus vardą – juk šioje knygoje yra gražus,
tiesiog sparnuotas paties A. Bučio pasakymas, kad
vardažudys yra blogiau nei žmogžudys. Na, bet
manau, kad mano išsakytas spėjimas turi pagrindą,
juo labiau, kad skaitydamas, kaip knygoje ginamas
lietuviškas Vaišvilko vardas (nuo slaviškos pravar
dės Vaišelga), ne kartą prisiminiau mano gimtąjį
Eržvilką. Tuo tarpu autoriui, pasirodo, net reikėjo
ginti Vaišvilko tiesioginę etimologiją, juolab tokios
sandaros žodžių ne tiek jau daug.
Vytautas Girdzijauskas
Šiomis knygomis Algimantas Bučys peržengia
ankstesnes savo ir rašytojo, ir literatūrologo ribas.
Jis sukūrė tokį tekstą, kurį net sunku priskirti ko
kiam nors žinomam žanrui. V. Martinkus klausė,
kodėl panašaus renginio nesurengė Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institutas – ogi todėl, kad jie
irgi turbūt suglumę. Juk tai nėra įprasta lietuvių
literatūros istorija. Tai ir eseistika, ir mokslinė ro
manistika, kaip čia buvo sakyta, bet akivaizdu, kad
skaitytojas tiesiog įtraukiamas į tekstą ir negali nuo
jo atsitraukti. Argi skaitydamas lietuvių literatūros
istoriją, nors ir naujausius jos variantus, esi taip
įtraukiamas? Man atrodo, kad A. Bučys padarė
savotišką žygdarbį – ir ne tik kaip literatūrologas,
bet ir kaip kultūrologas, mūsų senovės tyrinėtojas.
Man asmeniškai senoji lietuvių religija, pagonybė
iki šiolei buvo kažkokia nelabai aiški. Perskaitęs
A. Bučio knygas, labai aiškiai supratau, kad mūsų
pagonybė savo prigimtimi niekuo nesiskiria nuo
visų kitų senųjų pasaulio religijų. Ir kiekvienas
skaitytojas gali ją sugretinti su čia cituojamomis
indų vedomis, Homeru ar Egipto mirusiųjų kny
ga, palyginti senovės indų, egiptiečių ar Antikos
graikų laidosenos papročius ir mūsų protėvių ke
liones į mirusiųjų pasaulį arba senovės Rytų ir Va
karų išminčių ištarmes su mūsų žynių balsais nau
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Apie tekstus
joje Šovėjo sakmės interpretacijoje. Tautosakinės
prigimties sakmė liudija, kad jos kūrėjai buvo to
meto intelektualai ir eruditai – ir A. Bučys aiškiai
sako, kad tai išprususio ir talentingo žynio darbas,
sąmoningas pamokslinio žanro kūrinys, reikalingas
ir naudingas anuomet kovojant su nauja religija,
kurią skleidė vokiečiai riteriai ir – jau valstybiniu
mastu – ateiviai krikščionių pamokslininkai.
Akivaizdu, kad, iškeldamas Vaišvilką, Dau
mantą, A. Bučys juos mums pateikia visai kitokiu
aspektu, negu mes lig šiolei buvome įpratę juos
matyti. Senasis vaizdinys gana banalus – na, nu
važiuodavom į Pskovą, pamatydavom paminklą
Daumantui, et, dar vienas lietuvis išdavikas, ir tiek.
Juk tokia buvo XIII amžiaus realybė, kad lietuvių
kunigaikščiai neretai kariavo vieni su kitais. Dau
mantas ir Mindaugas buvo, matyt, beveik lygios
galybės, abu vedė seseris, ir Mindaugo kaltė ar lem
tinga klaida, kad panoro sau pasilikti Daumanto
žmoną, nedovanotinai įžeidė galingąjį Daumantą.
Pasitraukęs į Pskovą su 300 saviškių, Daumantas
netruko parodyti, kokio intelekto ir masto žmo
gus jisai buvo – tai patvirtina ir iškilusio Pskovo
istorija. O mums jis vis atrodo tik bailus išdavi
kas, nužudęs idealų Mindaugą. Knygoje dalykiškai
parodoma, kaip ir kodėl kunigaikštis Daumantas
pelnė karžygio šlovę ir buvo po mirties paskelbtas
Rytų krikščionių ortodoksų šventuoju. Jam skirti
metraštiniai tekstai atsirado dar jam gyvam esant ir
turint savąjį raštininką, o po mirties buvo parašyti
jam skirti sakralinės literatūros tekstai. A. Bučys
tuos tekstus mums pateikia su savais argumentais.
Tekstų sakralumas – atskira, svarbi ir, mano ma
nymu, aptarimo verta problema. Sakralumas yra
universalus. Religijų istorijos požiūriu (o A. Bučys
jo ir laikosi), visi sakraliniai tekstai – ir pagoniš
ki, ir Vakarų krikščionių katalikų, ir Rytų apeigų
krikščionių, ir hinduizmo – savo prigimtimi yra
vienodai sakralūs. Betgi mums iš inercijos katali
kiškas sakralumas vis dėlto atrodo sakralesnis... Gal
todėl tais atvejais, kai A. Bučys iškelia bizantiškąjį
ortodoksinį sakralumą kaip lygiavertį Vakarų kata
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likiškajam, mums tai atrodo keista ir nepriimtina.
Net graikų apeigų krikščionių šventieji mums at
rodo ne tokie šventi kaip Romos katalikų. Knygos
autorius ne kartą primena mums, kad, jeigu Dau
mantas arba Charitina Lietuvaitė būtų katalikų
šventieji, jie seniai būtų susilaukę atskirų mono
grafijų. Vadinasi, ir mums patiems reikia šiek tiek,
bent jau remiantis A. Bučio knygomis, pakoreguo
ti savo požiūrius, įveikti save ir tuomet XIII a. lie
tuvių krikščionių šventumą traktuoti bent truputį
plačiau.
Aleksandras Tarabilda
Kadaise Parodų rūmuose atradau tokį seną re
produkcinį plakatą. Labai išraiškingas plakatas ‑–
nežinoma rusų šventoji. Namuose turėjau seną
aptriušusį, apsmilkusį veidrodį. Pridėjau tą plakatą
prie veidrodžio iš kitos pusės ir aiktelėjau – šedev
ras! Viską sukomponavau, suderinau ir padovano
jau Algiui Bučiui. Pirmiausia jis klausia: tavo kūry
ba? Neturi reikšmės, sakau, pro senovinį veidrodį
nematyti, bet jaučiu, kad yra Charitina, o tu jau
nustatyk, muziejininkus kviesk, aiškinkis, kokia čia
nežinoma rusų šventoji. Raguvoj padariau šv. Cha
ritinai Lietuvaitei koplytstulpį, atvažiuokit pažiū
rėti. Kai paskaičiau knygą apie Mindaugo laikus,
buvau pavergtas, pamišęs ir pats internete paskel
biau, kad Raguvoj stovės šv. Charitinos Lietuvaitės
koplytstulpis. Paskelbiau ir užmiršau. Paskui žiū
riu – geras drūtas ąžuolas, ėmiausi darbo, ir man
pavyko, vis dėlto pastačiau jai koplytstulpį. Kodėl
Raguvoj? Matot, aš gimęs Raguvoje. Čia buvo gra
žiai šnekėta apie Šventaragius, o aš vis norėjau, kad
būtų prisimintos Raguvos. Dar N. Vėlius rašė, kad
Raguvos taip pat buvo šventavietės. Raguvoje stovi
labai garsus koplytstulpis. Kai jį filmavo N. Baužy
tė, ji net pabijojo parodyti išrėžtus jame tekstus. O
tekstai yra iš Rigvedos su prierašu: mes arijai, mes
raguviai. Indų epe Ramajana yra pasakyta: „O,
Rama ragva, šlovinam tave.“ Ten Rama vadinamas
Ragvos vardu.

Poezija

Rinolda Juodviršytė

(Nu)jautimai raganiškai
Tu žiūri į mane
Pasislėpęs pavėsiuose
Lauki kada
Aš pradėsiu
Iš samanų burti jutimais
Ir šokt
Apeiginius šokius.
Nežiūriu jau į dangų
Prieš lyjant:
Iš ten nuolat
Trupa maldaknygės
Varva rožančiais
Ir akių nebelieka.
Aš giliai užsimerkiu
Ir trepsėdama
Brėžiu ratus
Iš kairės į dešinę
Ir rytais nesustoju.
Nes jeigu sustočiau
Išdurtų akis
Mirties murmėjimais
Ir plaukus nukirptų.

Stiklinė

Ant stalo stiklinė tarp
Manęs ir tėvo, kartais
Atrodo, kad joj mes
Gyvenam ir dar kažkas:
– Tėv, ar girdėjai?
Jis tyli. Tėve, pasikalbam,
Kol ligi ligos ir mirties
Tik du paūgėjimai liko.
– Jei dabar taip numirt –
Sutilpčiau į pusę stiklinės.
Jis susigūžia, lūpą
Prikandęs giliai atsidūsta –
Tos raukšlės kaip Dievo,
Mano pievoj nuliūdusio:
Man nieko neliko.
Pasiskolink iš manęs mano
Dievo, jeigu reikia, tik
Dar netrupėk, dar pabūnam.
Jis iškrypusiom rankom
Tuksena stalan, aš girdžiu,
Kaip jo siela stiklinėje šoka.

Tu žiūri į mane
Pasivertęs žalčiu
Mano žydinčiam sode.
Tu vilioji mane
O norėtum tik plaukus
Nukirpti.
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Poezija
Skaudėjimas

Žiū, mano žemė
Degtukų dėžutėj taria
Brolis jo rankoj degantys
Grumstai kalnai užkariauti
Išdegina stigmas

Seneliui
Seneli,
Tavo aky
Gyvena laumė.
Ta, kuriai
Kasnakt
Rankytes
Nutrauki.

Ateis piligrimai
Gyvenimo linijas piešti
Iš naujo pradėsiu
Medum kad skaudėtų
Mažiau
Jis sukanda dantis
Girdžiu venų virpėjimą
Trupa jo veidas
Niūniuok seserie
Ateina

Patrepsenimai prieš lietų

O jeigu aš būčiau lietus,
Krislas juodo debesies,
Lašas.
Ir turėčiau tik vieną skrydį,
Nukrisčiau ant tavo peties
Ir tu nė nepajustum,
Kol nesusilaikiusi nesušnabždėčiau:
Medumi kvepi.
Ir iš peklos tas medus, – pagalvotum,
Bet paskui staiga prisimintum
Medumi ir žiedlapiais kvepiančią
Savo svajonę
Ir nugalėjęs smaugiantį džiaugsmą pralementum:
Ne...
Visai ne medus...
Saldžiau.
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Tada tu žiūri
Į ją lūpą prikandęs
Ir ji nusišypso:
Tik truputį skauda.
Ji alergiška pasakoms
Apie mylėjimus
O atrodo
Tokia romantikė:
Nubučiuotais plaukais
Tyli vis, klauso,
Kaip miršta
Nepoteriaujantys.
Seneli,
Vakar girdėjau,
Kaip ji išėjo:
Palietė tavo
Iškrypusias rankas,
Sustojo ant slenksčio
Ir sudrebėjo:
Dievuliau, kaip šalta.

Proza

Goda Liutkutė

Neskambink man, aš užsiėmusi
Turiu prisipažinti, aš mėgstu šnekėtis su daik
tais. Kartais net labiau nei su žmonėmis. Supykstu
ant durų, kai jos priveria man pirštą, aiškinuosi
su šaldytuvu, kodėl gi jis tuščias, net su knygom
retkarčiais pašneku, nors įprastai kalba jos. Tačiau
dažniausiai vienu kitu piktu žodeliu persimetu su
savo telefonu. Oi, atsiprašau, išmaniuoju telefonu.
– Tai tu dar ilgai čia krausies? – puolu į akis
aš, ir visai ne be priežasties, na, kiekgi galima ši
taip! Gaištu jau gal penkias sekundes, per tiek laiko
Naujojoje Zelandijoje galėjo sprogti atominė bom
ba, o aš nė nebūčiau spėjusi pareikšti užuojautos
visiems mažiems hobitams. Aš visko noriu greitai,
pramogų ir gedulo – taip pat.
Tačiau nereikia manyti, kad visada mano po
kalbiai su telefonu primena tipiškus sutuoktinių
santykius, retkarčiais į pokalbį įsiterpia ir kur kas
gilesnes, egzistencines prasmes įgaunančios temos
ir simboliai, metafizinės būtybės, ir tokiu būdu
dviejų sielų (vienos iš jų – mechaninės, o gal ir
abiejų) pašnekesys nusidažo tyriausių jausmų spal
vomis, o aš per akimirką iš agnostikės evoliucio
nuoju į antrąją Mergelę Mariją.
– Nu, o Dieve... – kreipiuosi į dangų, išspjau
dama velniškas pykčio sėkleles, nuodijančias mano
sielą. – O Dieve, jei tu tuojau nepasikrausi, atleisk
man už būsimas nuodėmes, kad ir kokios kraupios
jos būtų...
Kaip keista, Dievas nepadeda, bet jau baigiu
prie to priprasti, tad į kovą metu sunkiosios arti
lerijos pajėgas ir atsisuku į šalia autobuse sėdintį
žmogų, įnikusį į savąjį gyvenimo palydovą –
Autorė yra 2013 m. jaunųjų filologų konkurso laureatė. Klai
pėdos Ąžuolyno gimnazija. Lietuvių kalbos mokytoja – Lina
Daujotė.

telefoną. Ak, tikras likimo draugas, štai kas, o ne
Dievas mane supras.
– Jei tu tuoj pat nepasikrausi, mesiu į sieną! –
maniakiškai išsišiepiu aš ir baksteliu išmaniosios
dėžutės link, o žmogus pritariamai palinksi galva ir
vėl nulenkia ją prie ekrano. O, aš žinau, tas velnio
išpera, tysantis rankoje, girdi, ir jei į tokį grasinimą
nesureaguos, tai...
Sureaguoja. Akiplėša. Negalėjo anksčiau. Vi
sada prireikia trečio, kad staiga atsirastų reikiamas
dėmesys.
Šį kartą atleidžiu. Vis dėlto – jis šio to vertas.
Ne vien išleistų šimtinių atžvilgiu. Pavyzdžiui, ką
reiškia vien faktas, jog telefonas, iš pradžių turėjęs
suartinti žmones (žinote, skambučiai bet kam ir
bet kur), o vėliau juos tik išskyręs (žinote, kam tos
gėlės, kai yra programėlės), dabar grįžta į pradinį
kelią, vėl atlieka savo misiją. Koks bendrumo jaus
mas su visišku nepažįstamuoju ar draugu (nors abu
ne tiek jau daug ir skiriasi) aplanko, kai ir jis bado
pirštu ekraną ir šnypščia:
– Nu, come on, kraukis! – ak, štai kur išken
tėti ir vertingi žodžiai, jokių kvailų įterpimų, tik
gryna, plika literatūrinė esmė, užgaunanti telefono
mikroschemų širdį, visai kaip tūlą lietuvį užgauna
Donelaičio dar skambantis didingas balsas iš praei
ties: „Dirbkit, bėdžiai!“ Ir jie dirba, atsisako voke
lių, išsiregistruoja iš darbo biržų ir nebegeria, nes
juk darbas išlaisvina. Kaip Donelaitis į lietuvį krei
pėsi jam suprantama kalba (todėl šiais laikais taip
ir vargsta mokiniai prie Metų žodyno – matosi, jau
seniai praradę savo kaimiškas šaknis), taip ir į tele
foną kreipiamasi angliškai – tarme, kuri geriausiai
suprantama nuo pat gimimo.
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Proza
Tiesa, galbūt ir klystu, atsiprašau. Turbūt jis
geriausiai moka mandarinų kalbą, juk būtent ji su
prakaitu, varvančiu nuo jau vienuoliktą valandą
prie stalo sulinkusio kino berniuko nugaros, laša
į išmaniojo detales. Ne tiek jau ir daug mes skiria
mės – mūsų, vakariečių, vaikai vienuolika valandų
kirmija prie naujo kompiuterinio žaidimo, o kinai
tiek pat laiko tūno siūdami naujus sportbačius.
Mūsų sportbačius. Sako, kada nors į batus bus
įmontuotas elektros generatorius ir, kai mes bėgio
sime, tuo pat metu galėsime įkrauti savo telefoną.
Tačiau man iškyla viena bjauri dilema – kas gi vė
liau dar bėgios ar išvis vaikščios? Patogiau visur su
mašina, tik reikia saugotis transformerių.
Sako, ir visai tai nieko blogo. Aš sakau, ir su
telefonu šnekėtis nieko blogo, tokia masinė šizofre
nija sparčiai išplito ir tapo visai priimtina. Tačiau,
kad telefonas šnekėtųsi su jumis – tai jau, švelniai
tariant, mažų mažiausiai nejauku. Ne vien todėl,
kad pasigyrus kam tokiu turiningu bendravimu,
tuojau atvyktų mašina su žiburėliais ir baltais žmo
giukais; ne, tai būtų beprotiškai nesmagu dar ir
dėl to, jog mažasis išmanusis velniūkštis žino apie
mane kur kas daugiau, nei reikėtų. Gal, pasikon
sultavęs su Google, žinotų daugiau net už mane

Saulius Vasiliauskas. Durų koja, 2013
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pačią. Todėl aš baisiai bijau mokslo pažangos – ne
todėl, kad besąlygiškai tikiu Bažnyčia, o dėl nesu
valdomos fobijos kada nors vidury nakties pakirsti
iš miego ir išgirsti girgždantį mechaninį šnabždesį:
– O. Pameni. Tą. Kovo. 14-ąją? – sukapotų žo
džius, aš staiga suvirpėčiau išpilta šalto prakaito, o
antklodė pasunkėtų šimteriopai, taptų tokia sunki,
kad užgultų pečius ir iš plaučių išspaustų paskutinį
įkvėpimą. Suprasčiau pasirinkimo neturinti – jei
sakysiu nepamenanti, jis tuojau pasisiūlys priminti
ir toliau saldaus miego nesitikėk, o jei drąsiai prisi
pažinusi pasitiksiu likimą, jis ir vėl girgžtelės:
– Tai. Gal. Priminti. Ir. Kai kam? – po galais,
jeigu jis moka kalbėti, tai ir kompromituojančią
žinutę išsiųsti geba!
Norėčiau suskaldyti į gabalus, sudaužyti, sude
ginti, pakarti, tačiau esu per silpna – nei kumštis
geležinis, nei valia, tad visą laiką paršliaužiu atgal,
o protingasis paslapčių sergėtojas jau laukia.
Dievaži, koks košmaras, jeigu jis kalbėtų ir mąs
tytų, nors gal ir dabar jau mąsto, – parodytų visus
vaizdo įrašus ir nuotraukas, nuo kurių veidas tuoj
pat nušvistų nepakartojamu raudoniu. Jis pavie
šintų, ką iš tikrųjų murmu, dėliodama dvitaškius
ir skliaustelius. Jis išplepėtų, kas lieka už taškelių,
daugtaškių ir kas nė neišsiųsta. Jis taptų toks ga
lingas, kad jo galios vienetai aplenktų net visus
turimus megapikselius – o jų daug, patikėkite. Ir
kaipgi jis priekaištautų ir degintų žvilgsniu, kai po
trijų valandų mirties, vėl sujungčiau jį su elektra,
kad mažylis įgautų gyvybinės energijos. Jau dabar
jaučiuosi apgailėtinai po tokio laikotarpio, praleisto
beorėje, belaikėje erdvėje – laikrodis juk irgi tik te
lefone. Ką turėčiau galvoti, jei po viso šito jis dar ir
ką nors pasakytų! Nors gal ir tylėtų, ne moteris juk.
Jau dabar bijau ir kaip kilpą visur tempiuosi
kroviklį, o nejaukiose situacijose ranka tik ir tįsta
kišenės link – o, išgelbėk, mielas drauge, leisk į tave
panirti, ir aš niekados tavęs nepamiršiu!
Lyg dabar kada nors pamirščiau. Išeini iš namų
ir gali raktus ar piniginę palikti – pėsčiom pavaikš
čiosi, palauksi, bet telefono – gink Dieve.
Juk su kuo gi daugiau bendrausi, jeigu ne su juo?

Kinas

Vainius Bakas

Apsivalymas
2010 metais geriausia Šiaurės šalių rašytoja pri
pažinta Sofi Oksanen, jau gerokai anksčiau išgarsė
jo romanu Stalino karvės (2003), kuriame vaizdavo
niūrias Estijos pokario realijas, o ironiškas knygos
pavadinimas Stalino karvės tapo nepritekliaus ir
skurdo metafora. Skaitydami romaną sužinome,
kad stalininės Estijos laikais žmonės neįstengė įpirkti
karvių, tik ožkas, kurios ir buvo ironiškai vadinamos
Stalino karvėmis. Žodžio ir tikrovės neatitikimas,
tuščios ir blizgančios ideologinės retorikos atotrūkis
nuo purvinos ir nykios realybės – tai esminė autorės
tema, kuri tęsiama ir daugiausia dėmesio ir pripaži
nimo sulaukusiame jos romane Valymas. Šis kūrinys
sukėlė nemažai atgarsių ne tik Skandinavijos ir Bal
tijos šalyse, bet ir tarp Vakarų Europos skaitytojų bei
gana gausios amerikiečių auditorijos.
Romanas yra išverstas į daugiau nei dvidešimt
kalbų, laikomas bestseleriu, bet įdomiausia, kad
populiariu, lengvu, bestseleriams būdingu stiliumi
jis nė iš tolo nedvelkia. Jame kontroversiška, šiau
rietiško mentaliteto (suomiškas ir estiškas šaknis)
turinti ekscentriška rašytoja be užuolankų kalba
apie „nepatogius“, šiurpą keliančius ir drastiškus
dalykus – sovietmečio žiaurumus, represinės siste
mos kankinimo mechanizmus, sadizmą ir nužmo
gėjusią prievartą, taip pat ir jau nepriklausomoje
Estijoje atsivėrusias skaudžias realijas – prekybą
žmonėmis, prostituciją, sutenerių žiaurumą. Nors
pokario rezistencinės literatūros romanų ir jų ekra
nizacijų Baltijos šalyse nemažai, tačiau tik nedidelė
dalis sovietų agresijos naratyvų masiškai leidžiami
vakaruose, kur į šią situacija žiūrima visai pro kitą
briauną nei mūsų šalyje. Vakarai nepatyrę ir todėl
mažai supranta apie sovietinės okupacijos žalą ir
baisumus, todėl tokie fenomenalūs reiškiniai kaip
masiškai perkamas, ekranizuojamas Sofi Oksanen
romanas yra tikrai nemažas indėlis į nenutylėtos is

torijos liudijimus, kai kuriuo aspektu – netgi meni
nė edukacijos priemonė Vakarų jaunimui. Jaunieji
vakariečiai neretai ima žvalgytis į postkomunistines
šalis kaip į tam tikros egzotikos saleles, pirka įvai
rią sovietinę atributiką, spaliukų ženklelius, Lenino
statulėles, kareiviškas kepures, plakatus su kūju ir
pjautuvu, be jokių kompleksų dėvi marškinėlius su
ryškiais sovietiniais simboliais... Ir vis dėlto šiame
tarsi for fun, komercializuotame žaidime reikėtų
prisiminti, kiek daug kančių ir pažeminimų slypi
už šitos simbolikos, kuri lengvai džiugina lengvabū
džius, su sovietinėmis represijomis nesusidūrusius
hipsterius, tačiau skaudina visa tai patyrusiuosius.
Kaip ir buvo daugelio Sofi Oksanen gerbėjų
tikėtasi ir viltasi – pagaliau pasirodė garsiojo jos
romano Valymas1 ekranizacija. Įdomu tai, kad ro
manas išsirutuliojo iš teatro pjesės (Sofi Oksanen
studijavo dramaturgiją), o kitais metais pagal kū
rinį Talino Estonia teatre buvo pastatyta ir opera.
Suomių rašytojos Apsivalymą režisierius Jonas Ju
rašas pristatė ir lietuvių teatrų žiūrovams. Tad ne
nuostabu, kad tokį vizualų, kūnišką autorės darbą
nuspręsta „konvertuoti“ ir į kino kalbą. Ekranizuo
ti savo tautietės romaną ėmėsi žymus suomių TV
serialų kūrėjas, režisierius Anttis Jokinenas. Filmo,
kaip ir romano, originalus pavadinimas Puhdistus, suomių kalba reiškiantis valymą, kuris šiame
kontekste išreiškia dešimties tūkstančių estų ištrė
mimą į Sibirą Stalino valdymo metais. Tačiau taip
pat valymas tampa ir paties apsivalymo, tam tikros
vidinės reabilitacijos metafora, Sofi Oksanen tei
gimu: „Rašydama pjesę, pradėjau galvoti apie tai,
kaip prievartą ar smurtą patyrę žmonės ima rea
guoti į aplinką. Jie nuolat siekia save išvalyti. Taigi
pirmiausia mano knygos pavadinimas kalba apie
vidinį valymą.“2 Kūrinyje glaudžiai susipina du
istoriniai kontekstai – Estijos okupacijos, rezisten
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cinio judėjimo ir iškrypusio ideologinio smurto,
kankinimų istorija bei šių dienų Estijos sutenerių,
prostitučių, prekybos žmonėmis realijos. Sofi Ok
sanen šalies okupaciją prilygina moters išprievar
tavimui. Filme gausu atviros, brutalios prievartos
scenų – tai iš tiesų smarkiai šokiruojantys vaizdai,
drastiška, drąsi, tiesmuka smurto vizualizacija.
Smurto prieš moteris istorijos leidžia sujungti du
istorinius laikus, ieškoti tarp jų tam tikrų paralelių,
panašumų. Dvi pagrindinės Valymo veikėjos, nors
ir visiškai skirtingų kartų, tačiau per smurtinę pa
tirtį atranda savitą ryšį, atjautimą. Senoji stalininės
smurto sistemos auka – Alydė – gyvena atokiame
vienkiemyje, kartu yra ir dabartinių realijų paribio
žmogus, socialiai tarsi visai negyvenantis, įkalin
tas savo praeityje. Į šią erdvę prieglobsčio užkly
dusi prekybos žmonėmis auka – Zara – taip pat
tarsi mirusi, beteisė – neturinti jokių dokumentų,
psichiškai ir fiziškai suluošinta, palūžusi. Susiti
kus šioms moterims tarsi pūlinga žaizda į paviršių
ima vertis visos senos paslaptys, šantažas, melas,
išdavystės, žvėriški žmogaus žiaurumo liudijimai.
Su šio filmo vizualiuoju atvirumu galima lygin
ti ir prekybos žmonėmis temą plėtojančiais Luko
Moodyssono Lilja 4-ever (2002) ar Ki-du Kimo
Samaria (2004), bei neseniai kino teatrus pasieku
sio Megano Griffithso filmą Eden, nors pastarieji
kai kuriais aspektais išlieka kiek „santūresni“ už šį
skandinaviškai aštrų kūrinį.
Įžanginėje filmo scenoje regime dūmų stulpą,
kylantį nuo sudegintos sodybos. Šiuo trumpu ju
desiu kino naratyvas iš karto užbėga įvykiams už
akių ir atgręžia žiūrovo žvilgsnį į filmo pabaigos
sceną. Toks meninis montažas kine gana dažnas,
tačiau šiame kūrinyje jis įgauna ir papildomo sim
bolinio svorio – tai lyg tarkovskiško aukojimo sce
na, gaisro, nerimasties tonas, kupinas melancho
liškos užkadrinės muzikos, duodantis visam filmui
dramatinį atspirties tašką.
Valymo atmosferoje – niūrioje vienkiemio
trobelėje – atsiveriančios veikėjų sąmonės remi
niscencijos yra kūniškos, aštrios. Kameros akis
„neužsimerkia“ net ten, kur smurtas ima lietis per
viršų. Dažnai pasikartoja veikėjų prausimosi kaip
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apsivalymo metafora, palūžusio nuogo kūno kalba.
Kamera, rodydama Zaros reminiscencijas, naudo
ja sulieto vaizdo, aštrių šviesų ir spalvų kontrastus,
taip tarsi išreikšdama nuo narkotikų apsvaigusios
veikėjos sąmonės netikrumo, iliuziškumo, ap
kvaitimo būsenas. Taip pat naudojamas sulėtinto
vaizdo principas, prieš užtemstant veikėjos sąmo
nei, pereinant prie kito pasakojimo fragmento.
Perteikdamas Alydės praeities scenas, filmavimas
labiau primena istorinio, karinio kino stilistiką,
dėmesys koncentruojamas į įvairias retro detales –
nuotraukas dantytais krašteliais, seną radijo apara
tą, spausdinimo mašinėlę, visą raudoną sovietinę
atributiką. Kraupiose prievartavimo scenose atro
do, kad filmo herojės tiesiog išeina iš savęs, kaip
užkalbėjimą kartodamos „manęs čia nėra... manęs
čia nėra“, dvasia tarsi atsiskiria nuo kūno, kuris
tampa paprasčiausiu skuduru, numesta groteskiš
ko pasodoblio skraiste, prievartos objektu, nusto
jusiu jausti skausmo registrus. Kaip bejėgiškumo
simbolis pasikartoja ir musės vaizdavimas – filmo
pradžioje ji ropoja senolės Alydės ranka, vėliau yra
pritreškiama laikraščiu taip, kaip ir filme vaizduo
jami žmonės, traiškomi propagandinės represinės
sistemos. Kitoje scenoje musė zuja aplink elektros
lemputę, pakibusią virš grupiškai prievartaujamos
moters. Senolę Alydę ir Zarą taip pat sieja ir išsiža
dėtos giminystės ryšys. Iš veikėjų pasakojimo suži
nome, jog Zaros močiutė yra tikroji Alydės sesuo,
Estijos partizanų pagalbininkė, kurios ji išsižadėjo
pabūgusi represinės sistemos gniaužtų. Alydės są
monės archeologija atskleidžia karo metų išdavystę
ir beprotišką meilę sesers vyrui, kuri rezonansiškai
sujaukia ne tik jos, bet ir ateinančių kartų gyve
nimą. Dėl aklos meilės sovietmečiu tėvynės išda
viką – sesers mylimąjį – slėpusi moteris ima nuo
sutenerių ginti Zarą, kuri per prievartą tampa ne
tik auka, bet ir žudike. Filmas leidžia iš naujo per
mąstyti sudėtingas istorines ir asmenines kaltes,
aukos virsmo budeliu, keršto, būtinosios ginties
ir gyvybės kainos tematiką. Turbūt vienas pagrin
dinių dalykų, kuris išskiria šį kūrinį iš daugybės
kitų – dėmesys moteriškajai lyčiai, kuri kenčia nuo
prievartos – rutuliojama per prievartą prostitutės
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ir sovietinio režimo aukos drama. Tradiciškai dau
gelyje karinės tematikos kūrinių dominuoja vyriš
kosios lyties figūros, užtenka prisiminti ir savo is
torijos puslapius, kuriuose išlikę daug pasakojimų
apie vyrus partizanus ir tik nedaugelis jų atskleidžia
moterų vaidmenį, moteris ryšininkes, kovotojas,
jų rezistencinę laikyseną. Šios patirties parodymo
gestas tarsi simboliškai atveria tradiciškai silpnąja
lytimi vadinamų moterų stiprybę, trapią, bet kartu
sunkiai palaužiamą laikyseną kritiškais, dramatiš
kais tautos ar asmens istorijos momentais. Kaip
feministinio judėjimo atstovė, Sofi Oksanen kelia
iš oficialiosios istorijos išstumtos moters vaizdinio
problematiką: „Esu girdėjusi daugybę istorijų ir le
gendų apie miškinius, bet nė vienos apie moteris,
kurios juos rėmė. Tačiau be jų ir vaikų pagalbos
jie nebūtų išgyvenę. Vykstant karui, moterys yra
priverstos prisiimti pasyviosios pusės vaidmenį.
Tarkime, jos negali turėti ginklų. Tai kelia nuos
tabą. Sunku suvokti, kodėl moterims neleidžiama
apsiginti pačioms. Esmė – manymas, kad, neturė
damos ginklų, jos liks už mūšio ribų ir taip bus
apsaugotos. Tačiau realybėje šis faktas reiškia tik
tai, jog jos negali apsiginti pačios. Ir vis dėlto ma
nau, kad moterų rezistencinis judėjimas buvo la
bai aktyvus ir maištingas.“3 Romano ekranizacija
gvildenamomis problemomis labai artima ir mūsų
tautinio mentaliteto sąmonei. Matome beveik
analogišką mūsų tautos likimui ištiktą Estiją: so
vietinio mechanizmo sužlugdomą „mažąjį žmogų“
kaip asmenybę, kaip laisvą individą. Tas žlugdymas
pavaizduotas įvairiapusiškai: skundais, tardymais,
kankinimais, įvairiomis baimėmis, slėpimu ir par
tizanine veikla miškuose. Juk visas šias represijas
išgyveno ir Lietuvos žmonės. Taip pat regime jau
nepriklausomoje šalyje kylančias prekybos žmo
nėmis, mafijos organų veikimo problemas. Šiuo
atveju kūrinyje žavi tai, jog jame iškyla individu
alaus „mažojo žmogaus“ drama, kuriai galima jus
ti empatiją, taip autorė tarsi priešinasi racionaliai
statistikai, verčiančiai kiekvieną žmogų tiesiog sta
tistiniu vienetu duomenų lentelėje. Savo interviu
autorė teigia: „Nežinau, ar menas visada gali būti
veiksmingas, bet manau, jog literatūra turi didžiulę

galią. Mes dažnai girdime skaičius: buvo nužudy
ta 10 000 žmonių arba Afrikoje badauja milijonas
vaikų. Tačiau skaičiai nėra tai, su kuo žmonės gali
susitapatinti. Panašūs faktai šiurpina, tačiau mes jų
neišgyvename iš tikrųjų. Jei negalime jų išgyventi,
kodėl turėtume dėl jų jaudintis? Tuo tarpu akis į
akį susidūrę su pavieniu subjektu, mes pajėgiame
su juo susitapatinti. Neįmanoma įsijausti į milijo
no žmonių būseną, tačiau tai galima pasiekti ben
draujant su atskiru asmeniu. Štai kodėl filmuose
ir knygose slypi tokia jėga – jų pasakojimas sukasi
apie žmogiškus veikėjus ir tokius universalius jaus
mus kaip meilė, neapykanta, aistra. Per juos imame
suvokti žmones, gyvenančius visiškai kitokiame
pasaulyje ir kitokioje kultūroje.“4
Romano, pagal kurį pastatytas filmas, autorė –
suomė, tačiau turinti estiškas šaknis ir prie jų nuolat
grįžtanti. Taip kartu išgirstame ir Suomijos – šalies,
sugebėjusios apsiginti nuo SSRS imperijos – balsą,
kalbantį apie savo mažosios sesers – Estijos – istori
nį likimą, o kartu ir iš savų perspektyvų nušviečian
tį visą Rytų Europoje esančių Baltijos šalių proble
matiką. Gaila, bet dabar mąstant apie tris Baltijos
kelyje greta stovėjusias seseris, atrodė, kad tuomet
Lietuva su Estija buvo kur kas vieningesnės, arti
mesnės savo likimais, o dabar, atgavus Nepriklau
somybę, einama, sakyčiau, kiek skirtingais keliais ir
mums belieka stebėti seniai mus pralenkusios sesės
nugarą... Nors vis dėlto šio kūrinio atsiradimas gi
męs iš nevilties, bet tampa viltingu istoriniu signalu
mums, kad neliekame vienui vieni su savo sunkio
mis praeities problemomis ir dabarties realijomis,
kad susitelkę draugėn, kaip susitelkia individualias
sunkias traumas patyrusios romano moterys, gali
me duoti stiprų atkirtį blogio struktūroms. Šio fil
mo žiūrovai netruks įsitikinti socialinių konstruktų
posakio „moterys – silpnoji lytis“ netvarumu... Valymas tampa gyvu epu apie žmogiškumą ir moteris
kaip stipriosios ir nepalūžtančios lyties atstoves.
1
2

3
4

Sofi Oksanen. Valymas – Versus aureus, Vilnius, 2010.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-10-20-sofioksanen-tikroji-istorija-dazniausiai-nutylima/51915
Ten pat
Ten pat.
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Poezija

Gabrielė Krupovič
***

Kadrai

po mano delnu metų laikai susimaišę
dejuoja rangosi niekas neklausia
ar neskauda kai šitaip duodas po juo
po tūkstančiu praskriejančių vinių po laiko
ateina augalotas vyras pakeičia mano delną
o aš kaip šuo laižau savo stigmą
kaip išalkęs kaip plėšiantis trūkumas
laižau save kol nebelieka kraujo laižau
ir prisimenu kaip ryte tvarte radom
minkštą kiaušinį kapojamą vištų
gimė per silpnas sako nuleidžia akis
apgailestauju ir eina gerti kavos
o tu lieki ir žinai kad irgi gimei per silpnas
ei liepa
tavo kvapus išžydėdama
ieškau kaukšinčioj sodo alėjoj
žmonių basų žemei tylinčių
tu šnarendama lapais žiedais
aplipinus medum man akis
savyje užrakinti bandai
sulaikyti norą nepavejamą
keturiom įsibristi į vandenį
sušlami vėjų klasta
nubaidai kasryt varnėnus visus
varnas tik palieki kranksiu
liepa mano klastinga sirena
čiabuvių aimanos

1
pavėsy už turgaus
ant žemės susėdę
su smilkstančiais dūmais veiduos
plaukais prisismelkusiais tvaiko
tūkstančių derybinių klausimų
netikro persekiojančio juoko
moterys
2
palei upę piešia vaikai
be molbertų ir be patirties
taip kaip reikia
seklus birželio vanduo
išvirtusiu dumblo žarnynu
juos turi stebint įkvėpti
laikinumu
3
kareiviai senu kamufliažu
daug iškentėjusiais kūnais
nuo moters kvapo atšyla
pažyra komplimentai saujomis
ir joms labiau už viską
norėtųsi šypsotis nuoširdžiai
tik ne tas laikas kareivi
ačiū
4
aš tame paveiksle
žiūriu aukštyn į tuštumą
į pilnatį žuvies žvilgsniu
trigubai garsiau šaukiuos pagalbos
tik mano burna šilkine medžiaga
surakinta
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Tadas Bugnevičius

Kinomano užrašai: Kanai
Gegužės 15. Atidarymo ceremonija. Aprangos
kodas – vadinamasis black tie: juodas kostiumas,
juodi batai, balti marškiniai ir peteliškė, kurią
ryšiu pirmą kartą gyvenime. Kvietimą gaunu pa
skutinę akimirką. Įeiname 40 minučių prieš cere
monijos pradžią ir ekrane stebime ant raudonojo
kilimo besipuikuojančius Steveną Spielbergą, šių
metų žiuri prezidentą, ir jo ištaigingos palydos na
rius: Angą Lee, Nicole Kidman, Christophą Walt
zą, Cristianą Mungiu; po to Leonardo DiCaprio
ir Bazą Luhrmanną, atidarymo filmo The Great
Gatsby režisierių.
Iš pradžių skeptiškas režisieriaus sprendimui
Franciso Scotto Key Fitzgeraldo romano adaptaci
ją paįvairinti trimačiu lauku, dabar tapau aršiausiu
jo gynėju. Filmas šiuo ekonominio stygiaus metu
paradoksiškai kalbantis apie trečiojo dešimtmečio
pertekliaus epochą Amerikoje atrodo puikiai per
spalvotus akinius. Kas iš esmės yra 3D? Tai aksesu
arinė technika, flomasteriu paryškinamas veiksmo,
nuotykių ar chaoso perteklius. Į Šarūno Barto fil
mus, kur vyrauja fiziška kadro tuštuma, 3D neį
mesi. Trimačiam vaizdui reikia daiktų, įvairaus dy
džio objektų, maišaties, judėjimo; tam tikro vaizdų
sąvartyno, kur galėtų atsiremti nuolat blaškomas
žiūrovo žvilgsnis. Luhrmannui tuometinė Amerika
būtent tokia: nenutrūkstantis vakarėlių ir šiukšlių
šleifas, apversti kambariai, gėrimai, greitis; rūmai
ir degalinės, social climbers ir flappers (taip buvo va
dinamos anos kartos išlaisvėjusios moterys) – ver
dančio kapitalizmo padariniai, tarp kurių probėgš
miais sužėri ilgesingas Fitzgeraldo lyrizmas.
Labiausiai troškau filme išgirsti paskutinę ro
mano frazę, svarbiausią sakinį visame kūrinyje,

kurį ne gėda būtų ir mirties patale pacituoti; ir
kai gęstančioje žalio žėrio šviesoje jį išgirdau, bu
vau iki galo patenkintas. Filmo kūrėjai atidavė
tinkamą duoklę romanui, bet ir nepadlaižiavo li
teratūrai, didingais kameros mostais ir barokiška
kadrų kompozicija (užtenka pasižiūrėti į oficialų
kino plakatą) perlenkdami rašytojo stilių ir pritai
kydami šią istoriją nūdienos (perlenktam) pasau
liui. Kas dabar, be praėjusios kartos žmonių, žiūrės
1974-ųjų ekranizaciją su Robertu Redfordu? Ar
1949, ar 1926 metų versijas? Tai mūsų Gatsby, ir
filme pasigirstančių popmuzikos ir repo ritmų gė
dytis nereikia.
Kritikai Kanuose nutarė: tai neabejotinos prabos
kūrinys, bet po prašmatniu žibančiu paviršiumi tėra
tuštuma; tai filmas su forma, bet be turinio. Seklus.
Tačiau žmonės eina ir žiūri. Čia, Prancūzijoje, tėra
dviejų tipų žmonės: kurie jau matė filmą ir kurie
planuoja pamatyti. Tai – vienas pelningiausių metų
filmų. Galbūt mes gyvename seklioje epochoje ir
būti sekliam tolygu būti madingam? Jei kiekvienas
žmogus pamatys šį kūrinį, blogiau pasaulyje tikrai
nebus. Romaną paskaityti galbūt tingės, bet filmą
pažiūrės. Ir sakinių sakinį išgirs.
Gegužės 16. Vakar tiesiai iš Gatsby patraukęs
traukinių stoties link, prisiminiau Spielbergo kal
bos nuotrupas. Audrey Tautou kalba buvo ištisa
melodramiška blablabla (tokiomis progomis to
neišvengia ir didieji retorikai), bet žiuri preziden
tui viskas išėjo daug paprasčiau ir prasmingiau, nes
taip jau susiklostė jo gyvenimas. Jis kalbėjo: jau
čiuosi laimingas būdamas čia – šiandien prasideda
šešiasdešimt šeštieji Kanai, o man irgi šešiasdešimt
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šešeri – senstu kartu su festivaliu. Už tai mes jam
plojome 15 minučių, daugiau nei bet kuriam ki
tam žmogui ar po bet kurio filmo. Aišku, niekas
iškart nesusivokė, jog Spielbergas galėtų bet kada
atvažiuoti į Kanus, ir jam būtų tiek pat metų kiek
ir festivaliui – tai lyg ir sumažina šios progos, kaip
nuostabaus atsitiktinumo, svarbą. Tačiau šventės
tam ir yra, kad nepastebėtume smulkmenų. Priėjęs
pamačiau, jog stotis jau uždaryta, o buvo tik dešim
ta vakaro. Praleidau paskutinį traukinį į Nicą, kur
buvau apsistojęs, nes Kanuose per brangu. Bjauriai
lijo. Šią užrašų dalį galėčiau pavadinti „pirmieji nu
sivylimai“. Iš klajojančio prekeivio nusipirkau skėtį
ir iki 2.30 apsistojau pas tėvelį McDonaldą. Paskui
vaikščiojau pajūriu, kol įgriuvau į balą ir tą skėtį
sulaužiau, ir išsipurvinau kostiumą, ir vėl ėjau, tik
jau kitu pajūrio gabalu, visąlaik ėjau, nes stovėti
būtų reiškę mirtinai sušalti. Lietus nesiliovė nė aki
mirkai. 5.00 atsivėrė stotis. Be knygos, Balzaco ar
Lolitos, senkančiom telefono baterijom, pralaukiau
stotyje iki 7.00, kai atidaromas bagažų ofisas. Ten
pagaliau galėjau pasiimti savo daiktus ir laimingas
sėsti į traukinį, traukiantį Nicos link. Orwellas
buvo teisus: didžiausia skurdžiaus nelaimė ne pini
gų neturėjimas, o neturėjimas, ką veikti. Pralauk
ti visą naktį nedarant nieko yra daug sunkiau nei
iškęsti pirmą gyvenime aštuonių darbo valandų
dieną. Traukinys dėl įvairių priežasčių vėlavo dvi
valandas. Bet tai jau nebebuvo svarbu, nes niekas
mano netenkančiai sąmonės sąmonei neberūpėjo.
Tas vėlavimas pasirodė besąs fatališkas. Atsi
budau vėliau nei reikėjo, ir, kai atvykau tos pačios
dienos vakare į Kanus, eilės į Sofijos Coppolos The
Bling Ring, Ypatingojo žvilgsnio programos ati
darymo filmą, jau driekėsi didingai į visas puses
nuo įėjimo. Nepamiršiu to jausmo, kai man, iškil
mingai priėjusiam prie raudonųjų laiptų ir su pa
sitikėjimu rodančiam savo kortelę, apsaugininkai
be jokio raumens krustelėjimo veide užvėrė kelią
ir draugiškai pastūmėjo prie kitos begalybės link
besidriekiančios prakaituojančių žmonių eilės, ku
riems bus leista įeiti tik paskutiniams. Tik vėliau
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supratau, kad buvau atsistojęs į blogą – žurnalis
tų – eilę. Už manęs buvusi ir jau lipanti laiptais
Liuying, žurnalistė iš Šanchajaus, kuriai aną vakarą
gavau papildomą pakvietimą į The Great Gatsby,
bet kur jinai patekti negalėjo, nes vietoj privalo
mos suknelės ir kojinių dėvėjo kostiumines kelnes,
o į Zarą eiti buvo jau per vėlu, man tik pamojavo
ranka, kurioje spindėjo jos mobilusis (tai, matyt,
reiškė „susirašysim“), ir man nebeliko nieko dau
giau, kaip tik, sukandus lūpą, slinkti į masišką mir
tingųjų minią, žmonių skaičiumi ir juoda neviltim
keliančią rimtų problemų Hado karalystės dimen
sijoms. Prireikė beveik minutės, kad pasiekčiau ei
lės galą. Filmas turėjo prasidėti 19.45, o 19.43 lau
ke dar stoviniavo du trys šimtai į tvartą nesuvarytų
grynakraujų kraujo ištroškusių ristūnų, kurie tuoj
metėsi ant apsaugininkų ir kandžiais klausimais bei
reikliomis remarkomis bandė išlieti savo frustraci
ją. Vietų nebėra. Patraukiau namolei.
Gegužės 17. Vakar dėl savo naktinių pasivaikš
čiojimų ir miego trūkumo praleidau du pagrindi
nės programos filmus: François Ozono Jeune &
Jolie (Jauna ir graži), kurį šis skandalingasis Pran
cūzijos vaikis išreklamavo žurnalistams pateikęs
tokią frazę: kalbėjau ir su moterimis, ir su psicho
logais, ir visi jie man patvirtino, kad prostitucija
yra kiekvienos moters fantazija. Pagrindinė filmo
herojė – licėjistė, o kas vyksta toliau – turbūt ne
sunku nuspėti. Vėliau režisierius gynėsi: sukūriau
filmą ne tam, kad šokiruočiau. Nenustebčiau, jei
tai būtų dar viena male fantasy. Praleidau ir Heli,
kupiną smurto ir nihilistišką, bet švariai nufilmuo
tą Amato Escalante juostą, kurią kritikai tuoj pat
supešiojo į gabalus, duodami 1.6 balo iš 4. Rašė,
kad ten yra tokia scena, kur padegamas vyro lytinis
organas. Žiuri prezidentui tai gali nepatikti.
Užtat šiandien jau nepraleidau nieko. Gavau
pakvietimus į abu filmus ir patenkintas nužirg
liojau į Jia Zhangke A Touch of Sin. Stulbinanti
juosta, savo užmoju primenanti D. W. Griffitho
Intolerance, pasakojanti keturias istorijas apie ke
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turis skirtingus skirtingų visuomenės sluoksnių
žmones – nuo komunizmu vis dar tvirtai tikinčio
vidutinio amžiaus vyro iki už save besikaunančios
moters, nuo pramogai žudančio keliauninko iki
niekuo neišsiskiriančio jaunikio, – aprėpiančias ir
kolektyvizuotą Kinijos šiaurę, ir industrializuotus
pietus, ir viską suraizgančias į vieną giją su įmantria
įžanga ir paraboliška pabaiga, monolitišką į socia
linę kritiką orientuotą opusą, kurio personažai, ne
rasdami išeities iš savo padėties, griebiasi smurto.
Tai ir juostos A Touch of Zen modernus perpyni
mas, paslaptingus senovės imperijos reljefus pakei
čiantis į dabartinę, dusinančią Kiniją.
Antras šios dienos filmas –Le Passé (Praeitis),
režisieriaus Asgharo Farhadi, to paties, sukūrusio
publikos šiltai priimtą A Separation, naujausias
darbas, ir pirmas prancūzų kalba. Aštria akim pa
sižymintis iranietis sugrįžo į ekranus su drama apie
šeimyną, kur vaikai skirtingų tėvų, o vyras keičia
mas kas kelerius metus. Ten šeima pristatoma kaip
sudėtingas socialinis dūrinys, iš įvairių tarpusavy
je besivaržančių diskursų supintas frankenšteinas:
motina, šiuo atveju kaip vienintelis nesikeičiantis
šeimos vienetas; iranietis vyras, – režisieriaus inkar
nacija, – atnešantis į komplikuotą prancūzų soci
alinę terpę užsieniečio perspektyvą ir prisiimantis
taikdario vaidmenį; naujas tėvas su neaiškia praei
timi; maištaujanti paauglė, nesusigaudantys maži
vaikai. Iki galo dar neįrengtas, nebaigtas namas
sustiprina amžinai besimainančios šeimos koncep
ciją. Pykčiai, barniai ir komunikacijos trūkumas,
susitaikymai bei išsiskyrimai, viskas sunkios san
tarvės vardan.

Filmo A Touch of Sin kadrai

Gegužės 18. Diena prasideda japonų režisie
riaus Hirokazu Kore-eda filmu Like Father, Like
Son, kuriame kalbama apie ligoninėje atsitiktinai
sukeistus du naujagimius ir dvi šeimas, kuriose
auga ne savas sūnus. Kai vieni ir kiti tėvai apie
tai sužino, vaikai jau ganėtinai ūgtelėję ir įsitvir
tinę savo šeimos terpėje. Ligoninės darbuotojai
siūlo vaikais kuo greičiau apsimainyti. Įtikintos,

kad kuo toliau, tuo bus sunkiau, o apsimainymo
taktika suveikia šimtu procentu, abi šeimos prade
da savaitgalius leisti kartu, leisdamos vaikams po
truputį priprasti prie svetimos aplinkos. Tai yra fil
mas-tezė, bandantis iliustruoti galimus atsakymus į
klausimą, kas svarbiau, kraujo ryšys ar aplinka, ku
rioje vaikas užaugo. Intriga susikurpia ir iš to, kad
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viena šeimyna yra griežta ir pasiturinti, o kita – tik
paprastų prekybininkų, bet šilta ir linksma. Turint
omenyje, kokia Japonijoje svarbi tėvystė bei so
cialinė hierarchija, ši juosta žada tikrai tapti bent
jau nedideliu nepatogumu. Kore-eda dar ne tokių
klausimų iškėlė, kai 2009 metais sukūrė taip pat
Kanuose pristatytą Air Doll, filmą apie sekso lėlę,
kuri staiga tampa gyva.
Antras filmas – Jimmy P. (Psychotherapy of A
Plains Indian), pirmoji prancūzų režisieriaus Ar
naud Desplechino avantiūra anglų kalba, ir gana
vidutiniška. Tai vienas iš tokių filmų, kurį pamatęs
bandai suprasti, ar čia gudru, ar čia ne, ir kodėl
apskritai jis dalyvauja pagrindiniame konkurse dėl
Auksinės palmės šakelės. Gal todėl, kad beveik visi
režisieriaus filmai dalyvavo Kanuose, ir tykus jų
buvimas ten tapo įprastu reiškiniu. Filmas kalba
apie vienkiemyje gyvenantį indėną Jimmy, kuris
po mirguliuojančių galvos skausmų atsiduria li
goninėje, jam nenatūralioje ir gana priešiškoje
aplinkoje. Ten bandoma išsiaiškinti, kas jam yra,
ar jis beprotis, ar su protu, kol galų gale situaciją
prilopija kažkoks įtarus psichologas iš Europos. Jis
indėnui atlieka psichoterapiją, kaip kad pavadini
mas ir nurodo. Skliaustai lyg ir atkreipia dėmesį
į priebalsės p aliteraciją, bet už jų daugiau nieko
nėra kaip tik gryna psichoterapija, pasodrinta siur
realistiškų pasažų bei gražaus peizažo. Siužetas pui
kiau atrodytų ant popieriaus. Be Benicio del Toro,
atliekančio pagrindinį vaidmenį, ir puikaus Mat
hieu Amalrico pasirodymo, filmas ištuštėtų pavo
jingu pagreičiu. Eurocentriškas kūrinukas, kažkuo
primenantis One Flew Over the Cuckoo’s Nest.
Vakare. Naujai išleisto ir į 3D transformuoto
beveik trijų valandų klasikos The Last Emperor se
ansas, kuriame apsilankė ir pats režisierius Bernar
do Bertolucci. Jis nebevaikšto. Į sceną išriedėjo ant
ratukų, ir kai jam prašė paploti, nepilna teatro salė
skambėjo negailestingai. Savo neskubria prancūzų
kalba sakė džiaugiąsis trimačiu juostos tiuningavi
mu: ten, kalbėjo jis, yra tokia scena, kur imperato
rius toks vienišas, toks vienišas savo gigantiškuose
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rūmuose; tikiuosi, tęsė jis, kad 3D formatas šį efek
tą padidins, ir jis atrodys dar vienišesnis, o rūmai
dar didesni, dar tuštesni.
Gegužės 19. Šiandien pirmoji diena nuo fes
tivalio pradžios, kai nelyja. Toks netikėtas sau
lės apsireiškimas turbūt ir lėmė, kad naujausias
brolių Coenų filmas Inside Llewyn Davis kritikų
buvo sutiktas taip šiltai. O iš tikrųjų kūrinys toks
vidutiniškas, kad atsitiktinai paimta bet kuri kita
Coenų juosta būtų geresnė nei ši. Aišku, jų ir vi
dutiniškas filmas vertas dėmesio, bet tiems, kurie
matė Blood Sample, Fargo, The Big Lebowski, No
Country for Old Men ar True Grit, istorija apie folk
muzikantą Llewyną Davisą atrodys per silpno ka
libro. Nostalgiškasis septintojo dešimtmečio Niu
jorkas, autentiškos akustinės melodijos, aliuzijos
į amerikiečių aukso amžiaus feel-good romantinę
komediją Breakfast at Tiffany’s, sukurtą panašiu
metu, kai Davisas blaškėsi pilkšvomis miesto ga
tvėmis, bandydamas atrasti panašią laimę, bet ne
rasdamas, sugraudino kritikus, kurie tuoj paskelbė
filmą kaip pretendentą į Auksinę palmės šakelę.
Broliai Coenai jau buvo šį aukščiausią apdovanoji
mą vienareikšmiškai laimėję, kai daugiau nei prieš
dvidešimt metų, tuoj po to, kai gimiau aš, Kanuose
pristatė Barton Fink. Ši juosta – apie rašytoją, ku
ris, sugundytas geresnio atlyginimo, išvyksta rašyti
scenarijaus į Holivudą, kur viešpatauja netvarka ir
cinizmas, ir senosios Europos šmėklos, – nepaly
ginti geresnė nei Inside Llewyn Davis. Jo vainika
vimas Šakele būtų tik liūdnas šio prestižinio prizo
nuvertinimas. Žinoma, Coenų scenarijai – vienas
malonumas, jie moka pasakoti istorijas. O ši dar ir
nuoširdi bei nostalgiška.
Kitas kandidatas, Borgman, nei nuoširdumu,
nei nostalgija nepasižymi, bet pagrindiniame kon
kurse atsidūrė dėl agresyvių išpuolių prieš arogan
tišką upper-middle class. Olandų režisierius Alexas
van Warmerdamas įpaišo savo kūrinį į reto žan
ro – charizmatiško įsibrovėlio – kontekstą. Kaip
ir Pasolini Teorema, kur į pasiturinčios šeimos ratą
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įsiskverbia ir paskui ją sunaikina žavus nežemiškos
kilmės nepažįstamasis, ar Haneke’s Funny Games,
kur įsibrovėliai tėra du iš pažiūros simpatiški, sa
distiški paaugliai, ar netgi švelnesnė Martino Bres
to versija Meet Joe Black, kur malonusis svečias yra
Mirtis, Warmerdamas prie durų slenksčio pastato
velniškos kilmės būtybę, ne be priežasties prime
nančią Goethe’s Fausto Mefistofelį, su savo paka
likais sistemiškai sėjančią mirtį bei chaosą. Filmas
prasideda daug žadančia apokaliptine citata: „And
they descended upon the earth to strengthen their
ranks“, – ir tada atsiveria nuostabi scena, kurio
je kunigas, pasiėmęs šautuvą, išeina medžioti po
žeme kaip nuo kokių vampyrų besislapstančio Bor
gmano ir jo sėbrų. Tačiau užsidėjęs tokią kartelę,
režisierius nebepajėgia išlaikyti pagreičio ir nuslysta
į scenarines vingrybes. Taip pat ne vietoje atrodo
kai kurie komiški juostos elementai. Tai nedera
su tuo, ką filmas mums iš pradžių pažada, ir kai
publika šiuo atveju leipsta iš juoko, pasijunti staiga
nebe filme, o komikų šou. Nepaisant to, Borgman
reikia pamatyti: jis nustebins žiūrovus ne kartą.
Gegužės 20. Į gretas pateko ir Valerijos Bruni
Tedeschi filmas Un château en Italie (Pilis Italijoje).
Nemačiau, bet laikraščiai daug apie tai kalbėjo, nes
režisierė, pasirodo, yra Carlos Bruni sesuo, kilusi iš
pusiau itališkos, pusiau prancūziškos aukštuome
nės, o šioje pusiau autobiografiškoje dramoje vai
dina pati kartu su savo mama. Vienaip ar kitaip pa
vaizduojami visi šeimynos nariai, išskyrus Sarkozy
žmoną. Kilo visokių spekuliacijų. Žodžiu, kalbos
ne apie tai, apie ką reikia – ne apie filmą. O pats
filmas, kritikų paženklintas vienu su puse iš 4, re
gis, buvo tik būdas susireikšminti. Viskas kažkaip
pusiau pusiau...
Kitai juostai kino žinovai davė dar mažiau,
1.3, pasmerkdami ją blogiausio filmo titului – tik
čia jau aš nenusileisiu. Turint omenyje, kad kriti
kų plejada sudaryta tik iš vakariečių, nieko keista,
kad, susidūrę su kiek keistesne azijietiška proza,
jie nebežino, ką galvoti. Pasmerkti Shield of Straw

dėl scenarinių priežasčių, pamirštant, kad ki
nas – visų pirma reginys, yra labai abejotina, kad
tai – romano adaptacija. Be to, kaip ir anksčiau
minėta japonų juosta, ši funkcionuoja panašiai:
tai yra iliustruota tezė. Šis dviejų valandų veika
las jau per pirmas penkiolika minučių parodo,
apie ką jis bus ir kaip jis veiks. Jis žiūrovą kviečia
įsivaizduoti psichopatą, žiauriai išprievartavusį ir
nužudžiusį mažametę. Keli kadrai ant žemės gu
linčio kūno, vėjo stumdomo vienišo tėvo. Paskui
policijos kabinetas. Mes tuoj sužinome, kad tėvas,
jau prie mirties ribos, yra labai įtakingas žmogus,
ir kerštas jam – vienintelis prasmingas dalykas. In
ternetu jis paskelbia, kad paklos bilijoną jenų tam,
kas nudės žudiką. Tapęs net savo draugų taikiniu
ir nebegalintis niekuo pasikliauti, stulbinamai gra
žaus ir nekalto veido nusikaltėlis tiesiog pasiduoda
policijai. Tėvas apdovanoja išpuolikus ir pažada
honorarą net ir už nepasisekusius bandymus nužu
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dyti jo dukros budelį. Vadovybė atsiunčia penkis
elito narius ir galingą policijos palydą, kad žudikas
būtų saugiai nugabentas į Tokiją ir ten kaip pridera
nuteisiamas. Viskas pasirodo ne taip lengva, nes,
suvilioti pasiūlymo, į medžioklę išeina patys parei
gūnai. Plėšrūnas tampa auka, o kiekvienas Japoni
jos gyventojas tampa potencialiu plėšrūnu. Klausi
mas aiškus: ar prievartautojas, žudikas ir paskutinis
visuomenės šliužas yra vertas teismo? Ar jį verta
saugoti aukojant kitų gyvybes? Vienintelis, regis,
moraliai nepajudinamas personažas, pagrindinis
veikėjas, per likusias šimtą minučių pereina tokią
golgotą, praranda tiek daug, kad žiūrovo, saugiai
įsitaisiusio minkštame ir šiltame fotelyje, morali
nės nuostatos pradeda nejučiomis irgi klibėti. Kol
kritikai raudojo apie filmo intrigos nelogiškumą
(piniginė premija sukelia didžiausio masto katas
trofą visuomenėje), reikėjo tik pasinerti į mentalinį
eksperimentą ir leisti filmui vesti už rankos.
Žanrinio kino kūrėjas Takashi Miike yra toks
vaikinas, kuris „susuka“ penkis filmus per metus
ir todėl nesijaudina, jei koks jo sukinys nesuvirpi
na išlavintos kino žinovų blakstienos, nepatenka į
kokį festivalį ar galų gale neranda tinkamos publi
kos, nes jam dar lieka keturi kiti filmai. Paimkite
tokį trenktą kūrinį kaip Yakuza Horror Theatre:
Cow’s Head (geriau žinomą kaip tiesiog Gozu) arba
chaotiškąjį Dead or Alive, arba Sukiyaki Western
Django, kuriame vaidina Tarantino ir kurio dėka
pastarasis sukūrė savąjį Django, arba žanrus supla
kantį The Happiness of the Katakuris, jo somatiškai
sunkiai pakenčiamus filmus kaip Imprint, Audition
ir vieną žiauriausių kino istorijoje Ichi The Killer,
kurios nekarpytą versiją galima išvysti tik festiva
liuose, ir suprasite, kodėl vos pamatę jo vardą pa
grindinės programos sąraše dalis žmonių pradėjo
raukytis, nepaisant to, kad Miike neretas svečias
Kanuose. Tai yra kitoks kinas. Tiesa, šįkart skųstis
nebuvo dėl ko – Shield of Straw yra vienas norma
liausių ir pagal taisykles sumontuotų jo kūrinių,
primenantis holivudinį trilerį su pasišaudymais,
pasivairavimais ir gražia oro fotografija. Paskutinės
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scenos, kai pagrindinis veikėjas atsiduria akistatoje
su dukros seneliu vėjui pešiojant asfaltą, ir jiedu
stovi priešingose plačiaekranio pusėse kaip kokie
samurajai, pasiryžę už savo poziciją mirti, staiga
nuplauna trilerinį filmo laką ir pakyla iki epiškai
dvasiško A. Kurosawa lygmens.
Gegužės 21. Paolo Sorrentino, italų viltis, pa
kviečiamas į Kanus kiekvieną kartą šiam pristačius
filmą. Šiandien jo La Grande Bellezza (Didysis grožis) visiškai suskaldė kritikų stovyklą; tai kol kas
vienintelis toks draskantis kūrinys, kuriam vieni
atseikėjo po vieną žvaigždutę, kiti po tris keturias
iš keturių. Beveik dviejų su puse valandų juosta
sukasi apie Romą, jos apleistas vienišas kolonas
bei dekadentišką aukštuomenę. Vakarėliai, erdvūs
apartamentai, balkonas, iš kurio atsiveria kitoje
gatvės pusėje kaip priekaištas stūksantis Koliziejus;
beprasmiškos diskusijos, nežinantys kur dėti pini
gus turtuoliai, kičas, naktiniai klubai, sraunios mo
terys ir pavargėliai vyrai. Visi šie seilėto intelektua
laus hedonizmo epizodai būtų be galo varginantys,
jei ne juos vienijantis pagrindinis personažas Jepas
Gambardella, senyvo amžiaus žurnalistas, išvargęs
išvargusio Romos gyvenimo eigos stebėtojas. Pats
būdamas didžiausias šio beprasmybių liūno daly
vis, jis apgraibom ieško to seno gero romantiško
Grožio didžiąją raide, tos neapčiuopiamybės, kuri
yra tarsi ir išorinis miesto gražumas (filmas pra
sideda prisifotografavusio, Stendhalio sindromo
pakirsto turisto mirtimi), ir visų patirčių suma
(pirmoji meilė įeina į šią kategoriją pirmuoju nu
meriu); ieškodamas to, kas padarytų jo egzistenci
ją vėl prasmingą jis trainiojasi po naktinę Romą,
po jos užrakintas niekieno nelankytas hales, var
toja pirmosios seniai prarastos meilės pakaitalus,
svajoja, mintimis nugrimzta į praeitį, nerimsta,
neranda. Kamera beveik niekada nestatiška, ir jos
judėjimas, nenustygstantis rausimasis, knaisioji
masis, vieną akimirką vainikuojantis hedonizmą,
kitą atstoja dvasiškas Grožio paieškas. Muzika tar
pais dangiška, tarpais žemiška – techno ir pop. Šis
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blaškymasis tarp švento ir šlamštinio Sorrentino
rankose tampa painiu ir barokišku labirintu, ku
riuo klajojant užsimiršta tikslas. Ir nebesinori rasti
išėjimo, nes rasti Grožį reikštų jį supaprastinti.
Tačiau pusei kritikų visa tai nublanko prieš Fel
lini, kuris jau tapo italams tikra našta, nes bet koks
naujas italų filmas tėra arba liūdna Fellini imitaci
ja, arba Fellini neaplenkia. Kažkam pasirodė, kad
La Grande Bellezza neparodė nieko, ko nebūtume
radę La Dolce Vita. Visa tai neva tik perspalvinimas.
Tačiau kodėl mes kuriame naujus getsbius, kodėl
mes žiūrime remakas, kodėl mums rūpi sukurti dar
vieną filmą apie Antrąjį pasaulinį karą ar dar vieną
gangsterių trilerį? Todėl, kad viską reikia atnaujinti
nauju požiūriu, viskas turi būti up-to-date. Su se
nienomis reikia elgtis kaip su kapinėmis – gerbti,
bet ne jose gyventi.
Į festivalį sugrįžo ir Stevenas Soderberghas su
filmu Behind the Candelabra, gąsdindamas visus,
jog tai bus paskutinis jo darbas. Visiems gerai ži
nomas dėl sex, lies and videotape ir dar geriau ži
nomas kaip Traffic ir Ocean’s Eleven kūrėjas, šįkart
jis pristatė autobiografinę dramą apie pianisto vir
tuozo ir šoumeno Valentino Liberace’o, kuris iki
pat mirties neigė savo homoseksualumą, santykius
su Scottu Thorsonu, 17 metų vaikėzu iš kuklios
šeimos. Gyvendamas ištaigingai bei prabangiai, bet
bijodamas vienišumo, Liberace’as, arba Lee, vie
nas turtingiausių 6–8 dešimtmečių žmonių, sam
dydavo „asmeninius asistentus“, kurie tapdavo jo
meilužiais. Filme audringa jų draugystė pateikiama
su humoro intarpais ir nuostabiais muzikinių aran
žuočių interliudais. Pagrindinius vaidmenis atlieka
ne kokie drovūs naujokai, o Michaelas Douglasas
su Mattu Damonu.
Turėdamas progą pažiūrėjau ir Ypatingojo
žvilgsnio programoje dalyvaujančią Jameso Franco
juostą As I Lay Dying. Buvau nustebintas ir paten
kitas šia Williamo Faulknerio romano ekranizacija,
kuri savo chaotiška kinematografija, skelto kadro
kompozicijomis bei tiesioginiais personažų kreipi
niais į kamerą nenusileidžia knygos sudėtingumui.

Puikus papildas visiems skaičiusiems. Faulkneris
kartu su Jamesu Joyce’u ir Infinite Jest autoriumi
Davidu Fosteriu Wallace’u dažnai laikomi nenu
filmuojamais. Bet štai – po truputį ir protingai –
kinas kelia galvą ir sėkmingai šakojasi. Aišku,
varžytis ir visko arogantiškai adaptuoti nereikėtų:
visada malonu žinoti, kad literatūra sugeba kažką,
ko nesugeba kinas, ir atvirkščiai. Grįždamas namo,
galvojau, o kas iš lietuvių literatūros būtų nenu
filmuojamas. Krėvė – nors imk ir suk. Vaižgantą
irgi. Granauskas jau buvo filmuojamas, nors ka
žin ar gera linkme. Jaučio aukojimas būtų rimtas
iššūkis, bet tam dar reiktų išaugti. Boruta buvo,
Putinas taip pat, Sabaliauskaitė išeitų. Jurgis Savic
kis išeitų – neklusniai. Kuprelis prašosi animacijos.
Ką nors iš keturvėjininkų, transformuotą Tarulį ar
Binkio braižo juostą išausti būtų, be abejo, sunku.
Klausimas, ar mums to reikia? Geriausia turėti savo
scenarijų, juk visokios naujosios bangos visame pa
saulyje jau seniai kovojo prieš sustabarėjusį litera
tūrai ir valstybei vergaujantį kiną, o mums, tokių
ciklų neturėjusiems, geriausia būtų prašokti kelis
evoliucinius etapus ir daryti, kas išeina ir ko dabar
reikia. Nors išimčiai, pavyzdžiui, nepasidaryti per
dešimt ateinančių metų Igno Šeiniaus Raudonojo
tvano būtų gėda.
Gegužės 22. Ši diena yra proveržis mano gy
venime. Pamenate Nicolasą Windingą Refną ir jo
Drive, kurio dalyvavimas 2011 m. Kanų festiva
lyje įskėlė nereikalingų žiežirbų, bet vos jį pamatę
žmonės stojo ir plojo, ir nuo tada filmas apskriejo
pasaulį? Šiais metais laukėm, o laukėm sugrįžtant
Danijos princo su didžiausiu jauduliu. Tačiau dau
geliui Only God Forgives pasirodė visiškas fiasco, o
du kritikai paguodos prizui įsegė po vadinamąją
bombą (0 žvaigždučių iš 4), o tai numarino filmo
balą iki 1.5. Tokie neapykantos protrūkiai įvyksta
retai. Vienas kitas padovanojo tris, daugelis pasili
ko prie saugių vienos ar dviejų, bet niekas nesiryžo
aukščiausiam įvertinimui. Ryšiuos aš. Tai kol kas
geriausias filmas iš visko, ką čia mačiau, ir kažin
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ar kas jį pralenks, nebent Polanskis ar Jarmuschas,
kurių laikas irgi ateis.
Dalis žiūrovų išsivaikščiojo, buvo daug triukš
mo dėl smurto: nukapotų rankų, kankinimo
scenų, išmėsinėtos akies. Nėra dėl ko ginčytis; į
klausimą, ar smurtas nenumuša meninės kūrinio
vertės, atsakysiu: ne, nenumuša. Windingas Refnas
turėjo daug progų iš savo filmo padaryti kraujo
operą, tačiau faktas, kad smurtą jis atidėjo tik tam
tikroms scenoms, žinojo, kada pristabdyti, o kada
raudonio šliuzus atverti, tik įrodo jo meistrystę.
Only God Forgives turi išskirtinį ritmą. Ko ti
kimės išvysti, neįvyksta; o kas įvyksta, ne iki galo
suprantame. Filmavimas vyko chronologiškai, o
dienos medžiaga buvo iškart apdorojama ir su
karpoma. Kitą dieną – tas pat, todėl rezultatas –
kažkoks neurotiškai sukarpytas frankenšteinas.
Autorius pokalbyje su žurnalistais prisipažino,
kad pabandė sumontuoti filmą visiškai atsitikti
nai, scenas išmėtydami kaip pakliūna, ir niekas per
daug nepasikeitė. Iš čia ir kai kurios naratyviai nu
linės scenos, kurių paskirtis tik vizualiai būti. In
triga yra, bet ji labai paprasta, nuspėjama. Ryanas
Goslingas vaidina į Bankoką pabėgusį amerikietį,
kuris prižiūri narkotikų platinimu įtariamą bokso
klubą ir kurio brolis nužudo nepilnametę tailan
dietę. Taip prasideda grandininė keršto reakcija,
kol išsikeršija visi, kas tik kam begali. Ieškodamas
prodiuserių, Windingas Refnas pasakė dar papras
čiau: darysim kovinį veiksmo filmą, tokie visada
atsiperka, ir tik vėliau išvystė siužetą, spontaniškai.
Tačiau ateidami į šį filmą, mes ateiname ne išgirsti
įdomios istorijos, kaip būdinga tokiems pasakoji
mo meistrams kaip broliai Coenai, Christopheris
Nolanas ar Vėlyvis, ateiname žiūrėti.
Tai formalistinis filmas, kur stilius svarbesnis
nei pasakojimas; kur pats filmo sukūrimo faktas
yra svarbesnis nei siužetas. Nufilmuotas iš esmės
klaustrofobiškuose koridoriuose ir kambariuo
se bei naktiniame neoniniame Bankoke, kūrinys
ritmiškai žongliruoja raudona, mėlyna ir juoda
spalvomis. Pulsą padeda sureguliuoti pusiau var
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goninė, pusiau elektroninė muzika. Pati pradžia –
infernalinė melodija ir į ekraną įvažiuojantis tai
landietiškas užrašas „Only God Forgives“ – įsikala
smūgiu į klausą ir regą. Dialogas vulgarus ir ampu
tuotas (nes nėra ką pasakoti), o sakralios „Dievo“,
kruvinus nuosprendžius seikėjančio tailandiečio
aktoriaus, dainos nesutrumpintos, ištęstos. Veikė
jai juda kaip kartoninės lėlės; aktoriai tiesiog yra,
o ne vaidina. Filmas gali pasirodyti piktas, su Gas
paro Noé žiupsneliu, bet turi katarsiškos, visa nu
liejančios galios.
Šiuo kūriniu Nicolasas Windingas Refnas už
sideda formalisto kepurę ir atsistoja į Kieślowskio,
Terrence’o Malicko ir Wongo Kar-wai gretas. Net
jei Danijos princo darbas tėra jaunėlio kaprizas, jis
stulbina savo visapusišku nestabilumu.
Gegužės 23. Vakarykštį įrašą užmiršau pamar
ginti antru tos dienos filmu iš pagrindinės progra
mos. Grisgris, čadiečių režisieriaus Mahamato-Sa
leho Harouno filmas kovojant dėl Palmės šakelės
neturės šansų. Kažkoks sielvartas apima pagalvo
jant apie tuos nurašytus filmus: Heli, Un château
en Italie, Shield of Straw, Only God Forgives, – taip
ir norisi juos pakelti, paguosti. Ir dabar Grisgris,
gavęs vieną bombą nuo kritikų ir, kaip ir pažemin
tieji jo sėbrai, nepakilęs aukščiau vidutiniškumą
signalizuojančios dviejų žvaigždučių ribos. Apgy
niau Miike ir Windingo Refno filmus; čadiečio
bandymo neapginsiu, nors Harounas yra vienas
iš tų įžymesnių afrikiečių, kuriuos Kanai prisipra
tino ir mielai kviečia, kad reprezentuotų Afriką.
Kūrinys kalba apie šokėją Grisgrisą, kuris, tėvui
pasiligojus, nusprendžia įsitraukti į nelegalų verslą,
kad prisidurtų šiek tiek pinigų. Kas filmą traukia?
Pagrindinis aktorius, Soulémane’as Démé, kurio
viena koja trumpesnė už kitą ir kuris dėl šios prie
žasties yra iš tiesų neprilygstamas šokėjas, tai jis ir
pademonstravo čia pat ant raudonojo kilimo, ka
meroms žybsint. Kai jis vaikšto – atrodo sulūš, kai
šoka – atrodo lengvas ir lankstus kaip oras. (Kaip
rašo Škėma viename Baltos drobulės epigrafų: „La
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pių vargonininkas mikčiojo kalbėdamas, bet gie
dojo jis gražiai.“) Smulkus ir gležnas, kai blogi vai
kinai jį paima už pakarpos ir pamėto kaip Spaikas
katiną Tomą, supranti, kad Afrikoje striuka, o jėgų
pusiausvyra yra gyvenimą mylinčių, paprastų žmo
nių nenaudai. Jei ne šis aktorius, filmas jau seniai
būtų nuslūgęs į požeminę Letą.
Aš žinau, kodėl man taip liūdna žiūrint į tuos
nuskriaustuosius. Aš žinau, kad ateis metas, kai
lietuviai sugrįš į koliziejaus lauką luptis dėl aukso
ir kritikai pirmuosius mūsų homunkulus subom
barduos. Sakau sugrįš, nes sklando gandai, jog Ka
nuose jau esame buvę; pirmasis ir vienintelis mūsų
filmas fantomas pagrindinėje programoje (Šarūnas
Bartas retkarčiais kaunasi kitoje, Ypatingojo žvilgsnio sekcijoje) buvo Almanto Grikevičiaus Faktas,
dar žinomas pavadinimu Nulinė kraujo grupė, ku
ris Kanuose pasirodė sovietišku Gruppa krovi nol
pavidalu ir dar su išdarkyta pavarde – GRIKIAVI
CIUS . Tai buvo 1981-aisiais.
Grįžtu į šiandieną, kur rodoma Nebraska su
kausto mano dėmesį. Režisieriaus Alexandro Pa
yne’o (jokio giminystės ryšio su Maxu Payne’u)
nespalvotą juostą pavadinčiau poetiška pilkuma
su pilko humoro dozėmis. Tai istorija apie tėvo ir
sūnaus kelionę iš Montanos valstijoje esančio ny
kaus industrinio miesto Bilingo į dar nykesnį Lin
kolną, Nebraskos sostinę, ir atgal. Tėvas – į viską
spjovęs pašaipūnas, sūnus – vidutiniškas vidurinės
klasės pilietis. Jis turi kažkur kažkokį brolį. Kaž
kur svaidosi kažkokia mergina. Kabinėjasi motina.
Šeimos narių ryšiai sutrūkę, miestas apmiręs, visur
tuštuma, visa slegianti pilkuma. Betikslė kelionė,
kai mūsų herojai nukeliauja tūkstančio kilometrų
kelią, praskriedami pro žavius laukinių Vakarų
peizažus ir pro supuvusius vienos kavinės ir dvie
jų parduotuvių miesteliūkščius, kur susitinka su
savo bukagalviais alų plempiančiais giminaičiais ir
pinkles rezgančiais buvusiais draugais, tačiau kaip
tik tuomet tėvas randa ryšį su sūnumi, šeima susi
lipdo; piktieji pažeminti, pilkieji prikelti gyventi.
Čia jums, mielieji, ne Rytų ar Vakarų pakrantė,
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ne New York City ir ne Los Angeles, čia tuštieji,
apleistieji Amerikos grobai, čia nėra nieko. Reži
sierius meta kritišką žvilgsnį į giliausias sielą pū
dančias provincijas, bet personažus atjaučia. Širdį
pamaloninantis filmas.
La Vie d’Adèle. Chapitre 1 & 2 (Adelės gyvenimas. 1 ir 2 skyriai), geriau žinomas anglišku pava
dinimu Blue is the Warmest Colour, prašosi poros
pastraipų. Tai yra dramatiška Abdellatifo Kechi
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che’o režisuota trijų valandų studija apie kasdieni
nį jaunos moters gyvenimą – paauglystės metai
licėjuje ir pomokyklinė dirbančio suaugusio žmo
gaus rutina. Tačiau labiausiai tai yra dviejų mo
terų aistros istorija, meilės, apmaudo ir sielvarto
etiudas. Kanuose ypač daug įkarščio sukėlė kelios
ilgos pornografinės scenos, nei patrumpintos, nei
pailgintos, grubiai apkarpytos ir be apdailos: tie
siog tokios, kokios gali būti tikrame gyvenime, kai
žmonės mylisi. Kritikų favoritas, susikrovęs 3.4 iš
4, ir be didelių, rodos, priešų.
Kad trijų valandų filmas nenusibosta, nėra vien
Kechiche’o scenarinių sugebėjimų vertė. Juosta
buvo sukurta remiantis Julie Maroh komiksu Le
bleu est une couleur chaude, kuriuo autorė norėjo
atkreipti dėmesį į homoseksualumą. Kuriant fil
mą, jos nuomonės nebuvo atsiklausta, lengvabū
diškai tamsus jos stilius nebuvo perteikiamas, jos
idėja nebuvo atkurta. Kas matė Sin City, žino,
kad šio kūrinio dvasia nė kiek nenutolusi nuo
originalo komiksų, o jų autorius Frankas Milleris
artimai bendradarbiavo su režisieriumi Robertu
Rodríguezu, šiam ekranizuojant jo šedevrą. Kechi
che’as nebandė originalo atkurti, jis tik pasiėmė
medžiagą ir pritaikė savo braižą: kamera arti veido,
dusinantys kadrai, landaus stebėtojo žvilgsnis. Ir
taip iš jaunatviško sąmoningumą skatinančio dar
bo lyg ir išsirutuliojo pornografinė vyrų fantazijos
versija. Behind The Candelabra atveju Soderberg
has naudojosi biografine knyga, kurioje nėra vizu
alaus komponento ir kurios stilius nėra išrašytas
kaip vaistai, o sekso scenos nebuvo rodomos kaip
cirke. Blue is the Warmest Colour pulsuoja gyveni
mu, turi savo galią, yra energetiškas ir gali laimėti.
Pornografiniu jo vis dėlto išvadinti negalima, nes
gardaus kūno ten daug mažiau nei skausmo ir
ašarų pakalnės. Bet queer cinema žiūrovui Soder
bergho filmas gali pasirodyti mielesnis ir tikslesnis
nei Kechiche’o pasirodymas.
Gegužės 24. Diena prasidėjo neskoningai. Ir dar
vienas prancūzų filmas, gal koks septintas jau, ir
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dar vienas, kuris bus kaip sergantis šuo numarintas
ir kuris neturi jokios priežasties dalyvauti pagrin
dinėje rungtyje dėl Palmės šakelės. Toks, deja, yra
Arnaud des Pallières’o kūrinys Michael Kohlhaas.
Viduramžių istorija, kurioje arklių pirklys sukyla
prieš savo lordą, kai šis nuvaro jo arklius, pagal
Heinricho von Kleisto novelę tuo pačiu pavadini
mu. Negali, negali filmas būti geras, jei geriausi da
lykai jame – vėjas, Prancūzijos stepės ir fonas. Dar
gal įdomu pasižiūrėti, kaip bando prancūziškai kal
bėti pagrindinis aktorius danas Madsas Mikkelse
nas, vaidinęs tokiuose filmuose kaip Casino Royale,
The Hunt ir Windingo Refno kūriniuose Pusher bei
Valhalla Raising. Geriau paskaityti novelę. Vokiš
kai, jeigu galėčiau, kad išsitrintų iš galvos prastas
prancūziškas prieskonis.
Prieskonį greitai išblaškė Jameso Gray’aus, ne
reto svečio Kanuose, juosta The Immigrant. Galbūt
tai tik dar vienas filmas iš amerikietiškosios svajo
nės serijos, kurios galingas, nors ir ironiškas, pavyz
dys yra Godfather II, arba galbūt koks slaptas akies
mirksnis Charlie Chaplino komedijai tuo pačiu
pavadinimu, – tik dar niekada emigrantus pasitin
kanti Laisvės statula nebuvo tokia nemiela, Ellis
Island tokia rūsti, o iliuzijos tokios tolimos. Įsivaiz
duokit salę žmonių, kurie greitai dėl vienų ar kitų
priežasčių bus deportuoti atgal į Europą, stebinčią
mago pasirodymą. Magas jiems sako, kad su pa
kankamu ryžtu gyvenime viskas įmanoma, ir, pa
teikdamas pavyzdį, pakyla į orą. Savo skausmu didi
viltis užgauliojanti scena. Še tau ir American dream.
Arba vieną akimirką, nesakysiu kada, kai lenkaitė,
pagrindinė herojė, kurią suvaidino prancūzė Marie
Cotillard, atmintinai iškalusi gerą gabalą lenkiško
teksto, pirmoje praėjusio amžiaus pusėje pirmomis
savo emigracijos savaitėmis Niujorke nueina ten ir
ten, pasako tą ir tą, o jai atsako taip ir taip, išlaši
nau ašarą, akimirką. Bet ar nebus šis filmas kaip
legendinė Dmitrijaus Kirsanovo, rusų emigranto
Paryžiuje, 1926 m. juosta Ménilmontant, kurią
dabar visi žiūri tik dėl vienos – turbūt visoje kino
istorijoje graudingiausios – duonos dalijimosi sce
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nos? Howardas Hawksas apie gerą filmą sakydavo:
trys geros scenos, nulis prastų. The Immigrant turi
tokias bent dvi. Auksui reikėtų daugiau, dėl viso
pikto.
Gegužės 25. Šiandienai liko du dideli grandai,
Polanskis ir Jarmuschas. Į Polanskio filmą kvietimo
neturėjau, nes buvo tik du seansai: rytinis, skirtas
žurnalistams, ir vakarinis, skirtas žvaigždėms. Aš
visada eidavau į dieninį. Dabar pirmą kartą reikėjo
laukti „paskutinės minutės eilėje“, į kurią traukia
visas viltis praradę žmonės, žiną, kad į salę nepa
teks, bet nenustojantys tikėti, kad gal po visų žur
nalistų ir kitokio plauko VIP jiems bus patikėta
kampinė balkono vietelė. Ėjau prie „savo brolių“
parijų, žemiausios kastos festivalio lankytojų, ir
žemai nuleidęs galvą, kaip Kernagis traukia, ištrau
kiau keturiasdešimt minučių iki aštuonių, kai tu
rėjo prasidėti filmas. Bet apsaugininkai – o, stebu
kle! – šįkart žmonių nepavarė, ne, ne, pradėjo juos
leisti vidun. Gal liko vietų, galvoju, toje grandiozi
nėje dviejų tūkstančių vietų salėje. Lenkdamas vie
ną lankytoją po kito kaip Formulės 1 lenktyninin
kas, kurie rytoj Monaco Grand Prix proga lakios po
Monako gatves, skrieju, it arabų princas Aladinas,
ant raudono kilimo, kol apsaugininkas pristabdo ir
sako, nebėk, nepavėluosi, jums filmas prasidės tik
8.30. Mus nuveda į kitą salę ir laimingus susodina.
Polanskis neblėsta. Carnage visas keturių žmo
nių veiksmas vyksta viename bute, o La Vénus à
la fourrure (Venera kailiuose) viskas nufilmuota
apleistame Paryžiaus teatre, personažų – tik du.
Realus laikas (rodoma pusantros valandos, tiek,
kiek trunka pats filmas, repeticija), ilgos scenos ir
ribota erdvė primena Hitchcocko Rope; jokių efek
tų, tik paini bei pavojinga žmonių ir objektų in
terakcija. Emmanuelle Seigner, režisieriaus žmona,
vaidina pavėlavusią į aktorių atranką moterį, kuriai
spektaklio statytojas, adaptuojantis Leopoldo von
Sacher-Masocho, iš kurio pavardės kilo žodis „ma
zochizmas“, kūrinį tuo pačiu pavadinimu, nenoriai
suteikia šansą suvaidinti sceną, pabandymui. Ir taip
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pamažu režisieriaus-minkytojo ir aktorės-molio jė
gos santykis ima kisti. Sakiau, kad filmas be jokių
specialiųjų efektų. Aišku, jų yra, bet jie panaudoti
su tokiu taktišku saiku, kad abejonė išlieka, o žiū
rovas lieka amžiais pakibęs tarp magiško ir psicho
logiško realizmo. Penki iš keturių, Palmės šakelė.
Paskutinis filmas prieš išvažiuojant, kaip pri
dera, tamsus ir nostalgiškas, visomis keturiomis
besigręžiantis į praeitį – Only Lovers Left Alive. Iš
vyro pusės: Detroito priemiestis, apverstas kam
barys, gitarų kolekcija, vinilinė plokštelė; iš mo
ters – naktinis Kairas, vėjo purenami šydai. Jiedu
galvoja vienas apie kitą. Jiedu kartu jau nuo am
žių gilumos, bet kažkodėl gyvena atskirai. Vam
pyrai: tai kažkas labai seno, šalto, sustabarėjusio,
hierarchiško ir liūdno. Taip pat valiūkiško bei gei
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demografiškai nykstantis miestas, kuriam net pa
rinktas darniai skambantis terminas the decline of
Detroit), jie jaučia savo vertę ir kantriai gyvena.
Jie nėra humaniški, iš tiesų, bet ir nėra pabaisos iš
Hammer Horror siaubo filmų serijos. Kaip ir veikė
jai iš The Hunger, jie vaikšto su akiniais nuo saulės
ir moka būti cute & cool. Galų gale, vampyrišku
mas čia nesvarbu. Tai tik dviejų susireikšminusių,
bandančių išlikti įsimylėjėlių istorija. Jie myli per
amžius – ir jie minta meile.
Gegužės 26. Namo, namo, namo. Uždarymo
ceremonijoje nedalyvausiu ir uždarymo filmo
ZULU nepamatysiu. Nemėgstu dalykų, kurie bai
giasi. Šiandien naktį jau žinosime rezultatus.

Filmo Blue is the Warmest Colour kadrai

dulingo; tačiau šioje Žemėje jie kenčia ir slapstosi
kaip į Raudonąją knygą įrašyti gyvūnai, svajodami
apie laikus, kai jų rūšis dominavo. Jarmuscho pa
saulyje vampyrai nežudo žmonių, ir ne todėl, kad
jie humaniški ir gerbia žmogaus teises, bet todėl,
kad žmonių kraujas užterštas, o geras kraujas tapo
retenybe. Jarmuscho pasaulyje vampyrai žmones
vadina zombiais, Shakespeare’as – didžiausias ap
sišaukėlis, o Christopheras Marlowe dar gyvas ir
laukia, kada žmonija, grūdus nuo pelų atskyrus,
atiduos jam pagaliau į rankas Hamleto autorystę.
Ekologiška potekstė pinasi su Matricos elementais
ir falsifikuotos istorijos dūdelių garsais. Kitaip nei
Wernerio Herzogo Nosferatu: Phantom der Nacht
ar Parko Chan-wooko Thirst, Jarmuscho filme
vampyrų porelė nesišlykšti savo nemirtingumu. Ir,
nors gyventi jiems labai pabodo, o pasaulis kvailėja
ir lėtai naikinasi (ne veltui pasirinktas Detroitas,
jau šešiasdešimt metų ekonomiškai smunkantis ir
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Gegužės 27. Auksinė palmės šakelė atiteko
Kechiche’ui už Blue is the Warmest Colour. Spielber
go vertinimo komisijos sprendimas sutapo su kri
tikų nuomone. Garbusis režisierius sakėsi neskaitęs
kritikos, kad šie nepadarytų nederamos įtakos. Ir
vis dėlto, kaip čia viskas sutapo. Didysis prizas
atiteko broliams Coenams. Antras pagal gerumą
prizas atitenka antram pagal gerumą kritikų pleja
dos filmui. Vėl sutapimas! Žiuri prizas nukeliauja
pas Kore-eda už Like Father, Like Son. Tebūnie. Už
geriausią scenarijų apdovanotas Jia Zhangke. Su
tinku, bet A Touch of Sin galėjo laimėti ir daugiau.
Geriausio režisieriaus titulas nueina pas Amatą Es
calante už Heli. Už drąsą, matyt. Gerai, kad ne pas
Polanskį, būtų rimtai supykęs. Polanskis yra sakęs:
ir ką man tas titulas reikštų? Gyvenau pakankamai
ilgai, kad žinočiau, jog moku režisuoti. Ir vis dėlto
gaila, kad jis apskritai nieko nelaimėjo.
Mano mėgstamiausių filmų iš pagrindinės progra
mos sąrašas būtų toks:
1. Only God Forgives.
2. La Vénus à la fourrure / Venus In Fur.
3. A Touch of Sin.
4. La Vie d’Adèle / Blue is the Warmest Colour.
5. Shield of Straw.

Esė

Unė Kaunaitė

Kaip tampame avimis
Eidama į paskaitas, kasdien praeinu pro H&M
parduotuvę.
Čia jūs turbūt sustojate ir svarstote, ar jau per
versti kitą lapą, ar dar skaityti toliau. Nes ir vėl...
Dar bandote sugalvoti, kiek ir kas man sumokėjo,
kad parašyčiau šį straipsnį. Man tai irgi įdomu.
Eidama į paskaitas, kasdien praeinu pro H&M.
Per trejus metus neatsimenu, ar nors kartą ten ką
nors nusipirkau. Atvėrusi naujienų portalų langus
savo kompiuteryje nebesuprantu, kas vyksta. Per
naujos parduotuvės atidarymą Vilniuje prie durų
plūsta tūkstančiai žmonių, jaunuoliai per naktis
miega prie durų, nes pirmiesiems dešimčiai bus pa
dovanotas 350 litų čekis, o išvakarėse į parduotuvę
įleidžiami VIP svečiai – kad ir kas jie būtų. Užplūs
ta deja vu jausmas, tik anksčiau jis būdavo malonus.
Fizika išmoko, kad energija niekur nedingsta –
ji tik įgauna kitas formas. Nebeinantys į bažnyčias
atsiradusią tuštumą užpildo naujais dievais. Kai
kurie iš jų naktį meldžiasi prieš vitrinas. Jei gerai
pamenu, tai pirmasis toks atvejis Lietuvoje – bet
bus ir daugiau, daug daugiau. Tuo pat metu Ame
rikoje One Direction gerbėjai laukia savaitę, kad pa
kliūtų į nemokamą koncertą. Savaitę, aš neperde
du. Laimė, vasara, juk kitaip turėtų eiti į mokyklą.
Nors stovi ten ir moterys su mažais vaikais. Ir sa
vaitę miega palapinėje arba kėdutėse ant šaligatvio.
Galėtum pagalvoti, kad žmonės Lietuvoje ne
beturi rūbų. Tačiau skaitant spaudą kyla ir kitų
minčių. Masių manipuliacija – tai kryptingas psi
chologinių technikų naudojimas, norint kontro
liuoti ir paveikti mases. Tai tėra ledkalnio viršūnė,
pasitelkiama žmonėms jau įsisąmoninus propa
gandą. Istorijos pamokose mus moko tai atpažinti:

žmogus su ūsiukais, ranka į viršų... Jo klausyti ne
reikia. Bet kaip atskirti daugumos – manęs, tavęs ir
jų – kuriamą propagandą, kai mes patys nežinome
ją skleidžiantys?
Įžengusi į knygyną naiviai tikiu, kad populia
riausių knygų dešimtukas sudarytas tokių kaip aš:
skaitytojų. Nusiėmusi rožinius akinius suprantu,
kad kiekviena knyga ant bet kurios lentynos ar
lango vitrinos neatsiduria už ačiū. Internetiniai
straipsniai, kurie sulaukia padirbtų teigiamų balsų,
sulaukia 32% daugiau tikrų teigiamų atsiliepimų.
Tad populiariausių knygų dešimtuke esančios kny
gos jūsų neapgauna – jas tikrai perka, ir perka gau
siai. Bet daugiausia dėl to, kad kažkas visų pirma
jas ten padėjo.
2007 metais, atidarant Primarko parduotuvę
Oksfordo gatvėje Londone, trijų tūkstančių žmo
nių minia išlaužė parduotuvės duris, saugomas
penkiasdešimties apsaugininkų, ir du iš jų sužalojo.
Nebūtų taip elgęsi pavieniui, bet minioje ištirpsta
mus kaip kirminas graužiantis atsakomybės jaus
mas. Ypač, kai tokios priežastys. Tarp laukusiųjų
žaibiškai sklido gandai, kad viskas bus parduoda
ma po vieną svarą – gandai atkeliavo iš parduotu
vėje dirbusių draugų lūpų ir jų viršininkų. Išlaužę
duris jie lėkė prie prekių – prekių, kurios kainavo
lygiai tiek pat, kaip ir kitose 163 tos pačios linijos
parduotuvėse Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje. Bet
net jei gandai būtų buvę teisingi, Primarko kainos
ir taip tėra keturis svarus kainuojančios palaidi
nės – ar skirtumas iš tiesų vertas stovėjimo prie
parduotuvės durų nuo antros ryto?
Mačiusieji chaosą prilygino jį IKEA atidarymui
Londono šiaurėje, kai 2005-ųjų vasarį šeši tūkstan
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čiai pirkėjų stumdėsi dėl galimybės būti pirmiems
eilėje. Rodos, mes dar to nepasiekėme. Tik D. Gry
bauskaitė pagerbė parduotuvę. Ir aš ją suprantu –
išgirdusi apie IKEA atidarymą iš tiesų apsidžiau
giau. Tik jausmas slūgo artėjant išganymui. Ypač
po H&M psichozės.
Spauda kasdien rašo apie didįjį įvykį – nupirkti
užtenka vieną, kiti nenori atsilikti. Džiaugsmingi
komentarai (pirmieji parašyti uolių žurnalistų),
skatinantys tolesnius palankius atsiliepimus. Ly
gesniems už lygius surengiamas išankstinis atidary
mo vakaras. Žymūs besišypsantys veidai. Specialios
nuolaidos pirmiesiems. Atidarymui parinktos lais
vos dienos. Tiesiogiai transliuojama pirmųjų dienų
psichozė. Ir tada jūs lėkėte į šventąjį rojų. Ne?
Purtote galvą ir gudriai nusišypsote – „manipu
liaciją perkandau iš karto“. Kasdieniai straipsniai jūs
tik pykdė, gal net neiškentęs parašėte komentarą, nes
reklama įgriso iki gyvo kaulo. Tik neigiama reklama
yra irgi reklama, skatinanti dar didesnę psichozę.
Esam socialūs gyvūnai, kuriuos evoliucija iš
mokė brangių pamokų – prisitaikyk arba žūk.
Todėl minios sukelia sumišimą ar net paniką, ver
čiančią kartoti elgesį, gerai nesuprantant jo pasek
mių. Ne veltui viena močiutė rugpjūčio 15 dieną
manęs paklausė, kaip patekti į tą muziejų. Kas tai
per parduotuvė ir kodėl jai ten reikia, ji dar gerai
nesuprato, bet bijojo pražūti žiauriame pasaulyje.
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Masinės isterijos atvejų pasitaiko kasmet, daž
niausiai mergaičių mokyklose kur nors Tanzanijoje,
Portugalijoje ar Meksikoje, kai daugiau nei trims
šimtams mokinių staiga išryškėja tokie pat nepaaiš
kinamų ligų simptomai. Pavyzdžiui, visos mergaitės
puola alpti arba nebegali vaikščioti, lygiai kaip ir jų
skaitomos populiarios knygos veikėja.
Bene žinomiausias toks masinės isterijos su
kėlimo metodas – nukrypimo stiprinimo spiralė
(deviancy amplification spiral). Svarbiausia sukur
ti uždarą ratą, didinantį straipsnių apie tam tikrą
įvykį skaičių. Dažniausiai tai pritaikoma antivisuo
meniniams renginiams ir veda moralinės panikos
link. Įvykis pateikiamas kaip vienintelis, neturintis
precedento, bet pagaliau peržengiantis visuome
nės tolerancijos ribas. Spauda ignoruoja bet kokią
prieštaraujančią statistiką, maži dalykai pasidaro
svarbūs ir visi trokšta apie juos sužinoti. Tai sukuria
spiralę, nes apie įvykį rašoma vis daugiau ir dau
giau. Čia įsitraukia politikai, žymūs žmonės ar net
teisėtvarka, skirdami įvykiui didelį dėmesį ir siekda
mi populiarumo elgiasi pagal daugumos nuomonę.
Taip kasmet sukeliamos masinės isterijos dėl
naujų gripo formų, kurios įgauna naujus ir vis
baisesnius pavadinimus. Juk farmacija ne veltui
traukia norinčius užsidirbti. Lygiai taip pat savaitę
nebuvo įmanoma neskaityti apie gėjų eitynes. To
bulai struktūrą atitinka „Ko nori mergaitė?“ isto
rija. Pasitelkiant manipuliacijos priemones iškelia
mos naujos žvaigždės: staiga sukuriant „gražiausią
Lietuvos merginą“, rašant tiesmukai, laukiant nei
giamų komentarų, kurie tik didina populiarumą,
ir būtinai aprašant emocingą istoriją, kuri turėtų
paveikti skaitytojus. Lengviausia rašyti apie sunkią
vaikystę, tėvų netekimą ir žeidžiančią, nepelnytą
visuomenės kritiką.
Galite džiaugtis. Galite pykti. Bet vienintelis
būdas su tuo kovoti yra spengianti tyla.
Gyvenam nuobodų gyvenimą. Vis tikimės, kad
sulauksime Godo ir kažkas nors kiek pasikeis. O
kai nesulaukiama, juo trumpam virsta IKEA arba
H&M, nors visai ne jų iš tiesų norime.
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