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i. Tėvynės erosas

APIE TĖVYNĖS EROSĄ

Apie erosą, nesužaistą, natūralų, landšaftinį. Apvalų, kietą
ir dantytą kur reikia, įdubusį kur reikia, kur upės būna ir
teka ten kur reikia, ir kur ežerų dumblas - ir tas, kur reikia
varliagyviams neršti o gal ir neneršia tie varliagyviai dumble
ir dumblas ežero dugne tik dėl begalinio gražumo debe
sies, gimęs jam stabdyti, atspindžiui sumauroti, dumblėtų
ežerų juodaskylių ežerų grožis - nuo to, kad juoduma stab
do, ruda ir pilka stabdo, stabdo dangaus žydrumą. (Tpfu,
koks nuvalkiotas posakis, bet pasiteisinsiu, kad pasiteisini
mas „posakis, deja, nuvalkiotas“ siekia tuos laikus, kai Kaž
kas, tiesdamas delną virš Čiurlionio chaoso, bylojo - stati
šią! Lietuvišku liežuviu „tebūnie!“) Ir tapo purvo dumblo
ir lietaus šalis, Lithuania, su gandru moraliniame herbe;
kodėl gandras aišku - varlių gi daug, o varlių daug nes
daug buožgalvių, juk logiška ir biologiška, o buožgalvių
daug nes dumblas, ežerai, pelkės, lietus, ir tikras tikrutėlis
gyvenimas pro mėnesiui permet prasisklaidančius debesis,
klišas dangaus nuogriuvas, niekad nežinančias kur dėtis,
ar į rytus traukti ar vakaruosna, o gal taip šlamėdami šna
rėdami iš jaučio dangiško pūslės prapliupdami tie debesys
ir lenda pas dumblynus grožiui.
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Debesies ir vandens dumblynų bučinys, vaisingas gand
rais ir lietuviais, kitas, ne švelniavilnis erosas, ne pūkuo
to ėriuko lūpų zoofilinis bučinys auksiniais plaukeliais
pastėrusion ausies kriauklėn, o drėgnas krešulys iš dumblo
limpantis prie debesies rudumo, nes jie čia moka būti rusvaspalvės pilkšvumos ir atverti vietą viską atveriančiai ežių
ir ežiukų miglai, sėdančiai pieno plaušeliais ant žolės smai
galio, ant aguonų lietaus.
Kitas grožis, ne lako grožis, ne Palecho dėžutės praš
matni margumą, ne saldus glajus ant eklero; ir ne bjau
rasties grožis, nes tai per daug kvepia šprotų aliejumi iš
tepliotais estetikos chrestomatijos puslapiais; net ne seceso grožis, ne Gustavo Klimto originalas, ne ketvirtojo
dešimtmečio mažylė mergaitė nuo secesinio jugendštylinio saldainių popierėlio šypsanti ir garbanota; tai kita gro
žio ir nuostabos rūšis, tai arklio prunkštimas 2002 Lietu
vos žvyrkeliu kylant į kalną, riksmas, moteriai švelniablauzdei tiesiant ranką į lazdyno riešutų kekę, šakos
triokštelėjimas ir moters riksmas į riešutams polietileną
žemyn, gili moters mintis, kai niekas jos negirdi ir nema
to; tai baltas eržilas žiūrintis į kiškį kuriam viskas nė mo
tais, agurkas perlūžęs perpus, laukimas nereikalingo tele
fono skambučio, tai pirštais gesinamos žvakės drėgmė tarp
pirštų, tai žinojimas, kad yra miestų, kuriuose važinėja
požeminiai traukiniai, tai mažas malonus švino gabalėlis
rankoje, tai grynas aukščiausios formos nereikalingumas,
blyškiai perregimas žiogas mergaitės delne sumaigytas iš
vaiko meilės, tai užglostymas, bet ko užglostymas ilge
singai. Tai žvėries pėdsakas smėlyje, žmogaus profilis pri
lipęs prie tavęs autobuse, ausies lezgelis, musės nubrėžta
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ir palikta ore trapecija, tai balta kėdė, ant kurios prieš
pusę minutės sėdėjo moteris.
Nemėgstu saulėto peizažo, bet ir pats nemėgimas yra
grožis, šešėlyje miegančios musės akis, šuns juodas liežu
vis, buvimas po vandeniu kai nerdamas lūpomis palieti
smėlį, žalias motociklas, tiesa tai beveik viskas kas gra
žaus yra saulėtą dieną jei neminėsime šešėlio buvimo, o
visa kita gražiausia prietemoje, migloje, arba kaip visada,
dar gražu Dievo nemeilės prisipažinimas po mėnuliu prie
žvakių „Lavazza“ kavos, gražu nesuskambėjęs skambu
tis, gražu tai pneumatiniu šautuvu peršautas laikraštis,
tai plastmasinis karoliukas ir vaikiškas laikrodėlis po lo
va, tai peilis duonai pjaustyti žmogaus šone, tai ritiniu
susukti eskizai, tai skiedra, tai drožiamos Užgavėnių kau
kės kvapas, tai domino kauliukų egzistavimas, rankom
tapyta šilkinė skarelė taksisto rankoje, nežinojimas ryte
apie nuostabią dieną, kuokštai, bet kokie, tai gaišimas,
meškerė, uodo gylys, gruoblėtas šviežias ir šaltas kašto
nas ant delno, visko žinojimas apie grybus televizijos bokš
te, praėję metai, antrasis dardjeeling second flush arbatos
gurkšnis, sintetiniai sprendiniai, pilkšvas popieriaus la
pas, tai dviejų litų moneta.
O visame šitame susipynusiame begalinio migloto kve
piančio grožio lauke kur yra jo tėvynė mes ir gyvename
apipinti jo vijokline žaluma ir tas grožis ne Kernavės pi
liakalnių, ne saldaus upės vingio, tai grožis kuriame mau
domės ir kuris daro mūsų gyvenimą tikrą nes čia vienin
telė vieta kur estetika pagrindžia būtį, ir mūsų namai be
galinio gražumo pilki nublukusiais dažais ir stiklais miestų
miegmaišiai ir kaimai ir laukai dryžuoti ir kaimo užeigos
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ir visa tai kvėpuoja mumis, be mūsų šie stebuklingi daly
kai būtų beverčiai kaip auksas be žmogaus enciklopedija
be daiktavardžių ryklys be žmogagalvės pilve, visa tai ne
turi prasmės be mūsų nes visa tai mūsų namai, mums sta
tyti ir nuolat dažomi acetonas ir benzinas šviesiausi vai
kystės kvapai, mus telydi pokosto verdamų staliaus klijų
kvapas valerijonais perkvipusios smetoninės spintos ir
mums mūsų palikti piliakalnių miestai vaiduokliai mies
tai, tikrieji gyvi miestai žiūrėti ir vaikščioti į darbo kabi
netą po barokinėmis lubomis, bokštai išsipūtę arba suly
sę bažnyčiomis, kiemais, po asfaltu kvėpuojančiu smeto
nišku grindiniu, pilsudskišku bazaltu, itališku marmuru,
ukrainietišku bazaltu, granitu, visa tai suriša suklijuoja
mūsų gipsas. Mes, sugipsavę Italiją su Lenkija, Prūsiją su Prancūzija, ir mes patys gipsas, jungiantis gipsas, o gip
sas irgi yra gražus, ką beje užmiršau paminėti kaip ir mo
ters šlaunis. Bet juk tai plačiai žinoma.
Kaip ir tai, kad mūsų dumblas yra dumblas plytų moliui.
Vakar šnekėjau su suomiu, kuris stovėjo prieš balvankę tokią, pirmosios XIX a. pusės miniatiūrinių rūmų pseudobarokinio stiliaus namuką, tokią architektūrinę neskonybę; skaičiavo proporcijas plačiais mostais, juokėsi iš
džiaugsmo, maniau, juokiasi, nes iš tikrųjų Vilniaus mas
tais tai XIX a. nesusipratimas, mėgdžionė, beždžioniavimas tikro baroko, nes šalia per kelis šimtus metrų Petro
ir Povilo šventumu ir gyvastim trykštantis, abiejų pertek
liumi springstantis tikras barokas; suomis kikeno iš įžū
lios šviežienos; šalia stovėjusi brunetė mostelėjo ranka,
irgi atmestinai, ką čia, neva atsiprašė, - XIX a. pradžia,
tada mėgdžiojimo neskonybė buvo madinga; bet mes čia

8

VILKŲ

SAULUTĖ

turime reikalų, teks pakentėti, o suomis džiaugsmingai
šokinėjo apie namą. Dar keisčiau - jis jį fotografavo {va
riausiais rakursais.
Ir tik tada supratau, po penkių minučių, kad jis išties
džiaugiasi, kad namas jį žavi - tuo, kad proporcijos išlai
kytos, barokinė simetrija apskaičiuota, - jis liūdnai atsi
suko nesuprasdamas, kodėl aš abejingas šiam architektū
ros šedevrui, ir gal tada jam pačiam toptelėjo, kad už tokį
maivymąsi jis turėtų atsiprašyti ar bent dorai pasiaiškin
ti: mes, suomiai, neturime senosios architektūros, sakė
tas suomis, mano Tamperėje toks namas būtų laikomas
senovės šedevru ir puoštų mūsų senamiestį, o jūs nesu
prantate, ką turite, nevertinate tokių dalykų, nes turite
visą Vilnių, o mėgindamas apibūdinti, ką galvoja apie Vil
nių, jis plačiai išskėtė rankas ir apsimetė vėtrunge, nuolat
kartodamas: jūs nesuvokiate, ką turite, nes tai jūsų kas
dienybė... tai stebuklingas miestas, neįtikėtino grožio, gra
žiausias Europos miestas, kokį tik mačiau...
Jeigu po Tamperės, - pagalvojau aš, bet balsu tik pagy
riau: - Bet jūs turite nuostabią gamtą, - o tylomis pagalvo
jau, kas gražiau, taiga ar tundra, ir susidrovėjau, jis irgi
susidrovėjęs linktelėjo tai mudviejų minčiai, kad taiga ir
tundra savo grožiu tiesiog lenktyniauja tarpusavyje, ir surūgo. Važiuodamas nuo Suomijos į pietus, - sakė suomis, mačiau, kad kaip tik nuo Lietuvos prasideda Europa. Tai
visai kas kita, turtinga, kultūros, tradicijų prisodrinta erd
vė, ir architektūra čia ribų ir sienų neturi; čia yra ir baro
ko, ir rokoko, ir klasicizmo, ir gotikos gabalaityje, ir vis
kas vienoje vietoje, tirštumoje, - kalbėjo suomis, visai emo
cingai ir vis mosuodamas rankomis. Nuo čia Europa.
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Klausiausi galvodamas, kad vis dėlto mano patriotinės
formos ausys nori išgirsti tai, ko visai nesama, gal girdėji
mo klaida, bet man regis, jis pasakė kaip tik tai - Europos
pradžia, ne Mitteleuropa. Bala žino, bet tą tarpsnį - Lat
viją, Estiją - jis praleido kaip savitą Suomijos tęsinį.
Pradžia nuo čia, - kartojo jis, čia jau viskas vienoje
vietoje.
Mes nuėjome nuo tų rūmelių, kažkokio gėdingo daik
to, tinkamo nebent liesai Sankt Peterburgo ar kokio ame
rikoniško Pitsburgo senobei padabinti, ir aš atsisukda
mas mečiau - Spielzeug (žaisliukas), netikras daiktas, nie
kai architektūriniai; susižavėjęs suomis šaukė ja, Spielzeug,
suprato tai kaip nuostabybę, į kurią jis atsigręždamas dai
rėsi it koks Tamperės Napoleonas, norintis tą namuką
ant delno nusinešti į Suomiją.
Po balom visom, galvoju, išties nesuvokiam, ką turim;
ir to suomio visai neguodė, kad jis galėjo tarti, jog jie turi
fantastišką suomišką moderniąją architektūrą, jis tik pa
kreipė ūsą. Jie dirba Europai, JAV, - sakė jis, o mes nori
me to, kas būtų authentisch. Tie dalykai nepadaromi, jie
yra arba jų nėra.
Kaip ir Vilnius.
Beje, galvoju, pastatytas ant pelkynų, upių ir bedumblių upių, dumblas užsineša vėliau, ant mamutų kaulų, kaip
ir ant kunigaikščių, ir ežeruose, kurie stovi. Kada jie dumblėja pakankamai ilgai, visi buožgalviai nueina velniop ir
pasilieka žolėta vieta būti po debesų drobulėm, vilnų sukalais, iš vieno kampo į kitą, vieta, kuri yra gera būti ste
bint galvakojus ant riedlenčių, riedinėjančius ant pakatedrės grindinio it kokie pelkių vabalai čiuožikai, ateitis
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mūsų, galvoju. Buožgalviai, ir tie - ant riedlenčių... Gal
gerai, kad taip, bet kas būtų geriausiai Lietuvai, manau,
kad mes taptume įdomūs, tai, žinoma, Nešė Platelių eže
ro viduriuose.
Negi buožgalvio negalima normaliai klonuoti?
Štai kodėl Lietuvos ateitis - biotechnologija.
Suomiai joje irgi, rodos, kažką krapštosi...

S EKMADI ENI S - SAUSROS VIETA

Sekmadienis judėjams neturi šventumo, jį turi šabas, šeš
tadienis, sakrali diena, po pasaulio sukūrimo Dievas ilsė
josi šeštadienį; tačiau katalikams išeina sekmadienis; ga
liausiai, žinoma, vakarietiškojoje kultūroje įsivyrauja šeš
tadienis ir sekmadienis kaip poilsio dienos; islame - tai,
beje, penktadienis, nors sakralumą turi ir ketvirtadienis,
tarkime, ketvirtadieniais musulmonui bemaž neįmanoma
neduoti išmaldos, nebent jis pats išmaldos kaulytojas pro
fesionalas. Europa, tiesa, dabar nuo tradicinio sekmadie
nio perėjusi į dviejų šventadienių savaitgalį, praregėjo,
kad penktadienį nevalia dirbti dar ir ES musulmonams,
taigi savaitės pabaigoje jau rikiuojasi trys šventos dienos,
šventos ar kankinančios ir baugios. Bet mes ne apie jas
visas, mes apie sekmadienį. Apie poilsį.
Tas Dievo poilsis, vadinkime jį sekmąja diena, gąsdi
na. Dievo poilsis vargiai teikia jam pačiam specifinio
malonumo, juk nuo pasaulio sukūrimo jis, atrodo, ilsisi.
TĖVYNĖS
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Deus otiosus, Dievas atostogose, Dievas pensininkas, Sek
madienio Dievas.
Sekmadienis šiandien tapęs nusakralinta plyne, kurio
je supermarketų inkliuzai, veikiantys dieną naktį, alaus
šventės su loterijom; tai ne gyvybės inkliuzai, ne tąsą tu
rintys, ne gyvybę teikiantys, o dirbtiniai dirgikliai, už ku
riuos mokama: supermarketuose - grynais arba krediti
ne kortele, alaus šventė už tamsaus skysčio įkalbėtą ap
gaulingą trumpalaikį džiaugsmą atsilygina tuščiomis
pirmadienio pagiriomis, loterija už viltį užmoka nerimu
ir kvailoko bei naivoko tikėjimo suspindėti žvaigždžių auk
so blizgesiu žlugimu, kritimu; lošėjai, suspaudę rankose
vilties kondensatus, virtusius tuščiais ir vėl neapmokėtais
laimės vekseliais, eina miegoti surūgę ir pirmadienį regi
buitį, ne pinigų spindėjimą; sekmadienis - tai viltis, Babi
lono loterijos viltis ištrūkti iš kasdienybės, tačiau - be baž
nyčios, be išgyvento sekmadienio sakralumo - lieka pro
pirštus prasisunkianti viltis ir tėškimasis atgal į buities guo
lį, į naktį, į pirmadienį, kai pagal astrologių prognozes
gera matyti skrendančią paukštę.
Nekenčiu sekmadienių, nors tai nepatriotiška ir neka
talikiška, kaip nemėgstu ir švenčių, tai irgi ideologiškai ir
etiškai neteisinga, šventes švęsk, sekmadienį švęsk, Vieš
patie, kas per šventimas tą dieną, kai tu dar toliau nei
kasdienybėje, netikras šventės šventumas, įžūlios nuobo
džio šventės, kurios įkyriai kabina tave savo blizgančio
mis briaunomis, sekmadienis - ištuštėjusi erdvė, ištuštė
jęs miestas, nutilęs kaimas ar miestelis; už langų televizo
rius savaitgaliais dar nuobodesnis nei kas dieną, už lango
Saulės išdegintas peizažas, sekmadienis man primena Sau
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lės nusvilintą slėnį, europinės kalbos išsaugojo mitraizmo ar Saulės kulto atšvaitų, sekmadienis ten įvardijamas
kaip Saulės diena, Sonntag vokiškai, žodis kerta kaip iš
keltas botagas, žiebia į veidą karštos tuštumos alsavimas,
sekmadienis kupinas Saulės, net jei tai ūkanotas savaitgalis
žiemą, net jei šlapdriba, mintys vis vien sukasi apie Saulę ir
Žemės nevaisingumą, minčių sausrą, suskeldėjusį dirvože
mį, sausas snaiges, sausą žolę po karščio dangumi.
Sekmadienis - diena, kai Dievas ilsisi, kelia siaubą; Die
vas ilsisi, o tai tas pats, kaip išjungtas greitosios pagalbos
telefonas, Dievas ilsisi, ir mes pamatome, kas per užsiėmi
mas - poilsis. Atsitraukimas nuo gaivinančio darbo darboholikui, tai įkyrus žiūrėjimas į lubas ar persimetimas
prie buitinių nesutvarkytų darbų, bet jie sekmadienį krenta
iš rankų.
Dievas ilsisi, ir mes giedame giesmes iš apačios, kad jis
tik nieku gyvu nenusnaustų. Pernelyg giliai neįmigtų. Juk
yra kažkokia prieštara - Dievas sekmadienį ilsisi, o pa
grindinės savaitės pamaldos sekmadienį. Tai ką - Dievui
dirbti be poilsių dienų? Kaip prekybos centre lietuvaitei
kasininkei, kaip siuvėjai užsieniečių nupirktoje siuvyklo
je be atilsio, o sekmadienis, laisvas sekmadienis, tai diena
nesusipratimas, kūnas ilsisi, tačiau raumenys tebėra įsi
tempę, dvasia klaidžioja nuobodžio raistu, ir tas raistas
išdžiūvęs. Sekmadienis - diena, kai atsiveria tavo tuštu
ma, suplazda, pakyla ir trenkiasi į aplinkos tuštumą, pa
žirusios skeveldros vertos Sniego karalienės nuobodžio.
O Saulė turi pulsuoti, gyventi aistringai, sekmadienis tai diena, kuri nuo seno skirta šokiui ir kūlversčiams, nors
dažniau tuos kūlversčius minimalizuoja dogmos ir nusta
TĖVYNĖS
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to šabo ar sekmadienio taisykles. Diena su taisyklėmis,
tai diena, kuriai išmušti dantys, diena, kur viskas sudės
tyta, kurią tu turi švęsti, tokia diena tiesiog atstumia gy
vybingą organišką sielą, šventė, kuri pažymima nuobo
džiu ar išvykomis, išvyka ir yra bėgimas nuo sekmadie
nio katastrofos, ir visi sekmadienio renginiai turi tau
padėti pabėgti nuo jo prievartos, nuo rutinos, bet tie
renginiai patys tapę rutina, prieš sekmadienio nuobo
džio veidrodį kartojamomis grimasomis; sekmadienis
žiaurus, nes tai - ne kasdienybė, jis nevaisingas, nes ne
dirba, nekuria, priešingai - sekmadienis suspaudžia, su
veržia varžtus pasmerkdamas vienintelei leistinai pra
mogai - nuobobuliui.
Sekmadienį gelbsti knyga, jei ji per stebuklą iškrenta iš
nuobodžio sūkurio, nekrisdama iš rankų, bet sekmadie
nis pavojingas net knygoms, jos beaistrės ir nusunktos, o
stori filosofijos foliantai sprogsta nuo dulkių ir nepake
liami rankoms ir smegenims, nes per didelis nuobodis,
laimingas tasai, kuris sekmadienį praleidžia keliaudamas
iš vietos į vietą ar dar geriau - judėdamas nežinoma nesi
rinkta kryptimi; sekmadienis niekada netampa nuotykiu.
Detektyvuose žudoma sekmadieniais, ir aišku kodėl. Iš
nuobodulio. Ir kriminalai visi savaitgaliniai, ir autoįvy
kiai, - nuobodulys, alkoholis, traukiantis iš nuobodulio
pigiomis trauktinėmis ar juodu alaus sunkuliu, palaimin
ti, kurie sekmadieniais keliauja ar miega. Jie pabėgę iš
prievartos zonos. Tik kelionė, žinoma, iliuzinė paguoda,
o pabundi sausomis šnervėmis, sausa burna sausoje savo
kambario plynėje, ir nieko neveikimas - tai vienas iš ki
niškų kankinimo būdų.
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Galima pasidaryti sekmadienį, paversti jį darbu, egzo
tišku veikimu, išmetančiu už nuobodžio ribų ir taisyklin
go sekmadienio rato, apsimesti sekmadienio Pigmalijonu, nors ir tai gana iliuziška. Mes prašapome sekmadie
nį, jis dingo, nežinau datos, bet jis iš šventės pavirto
pareigos nuoboduliu, gal tai nuo fasadinės krikščionybės
laikų, tik kada jie stojo už lango? Prieš dešimtmetį, per
kontrreformaciją, prieš septynis šimtmečius? Reguliuo
jama diena negali būti šventė, sekmadienis kaip ir šabas
yra reguliuojamas papročių, visuotinio nedarbo nuotai
kų ir bedarbio kančios išgyvenimo; šventė be ritualų, su
prantama, nėra šventė, bet dabar, kai senieji ritualai iš
sunkti, prasmės išsunktos, likusios sausos apeigos, nieko
neatliepiančios žmogaus vidui, aidas be varpo, taisyklės
be įstatymo, ženklai be prasmių.
Šventė - diena, kada turi būti keliamas triukšmas, o
sekmadienis pasibaisėtinai tylus; sekmadienio triukšmas,
koncertinis žaidimas bando išbaidyti nuobodulį, džiung
lių pigmėjai ar dykumų bušmenai tokiais atvejais muša
tamtamus. Nežinau, kas gražiau. Bet tamtamą mušti, man
ding, estetiškiau nei eiti į spektaklį. Tamtamas žmogiš
kesnis nei fleita, pučiama per nosį, ir, be to, jei jau apie
teatrą, tai W. Shakespeare’as ir tas numirė, o tamtamas ne. Tamtamai ne tokie. Tamtamai nemiršta.
Kaip ir sekmadieniai, amžini, ištraukti iš gyvenimo ir
pakabinti Saulėje džiūti it plekšnė, ištraukta iš konteksto,
tai yra jūros, ir atiduota Saulės ėduoniui ore žemyn gal
va; natūrali džiūvėsio padėtis. Ir mano sekmadieniai to
kie plekšniški, ištrauktas iš darbo dairaisi ko imtis, o im
tis nėra ko. Aplink nedarbo bausmė, tuštumos prievarta,
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žmogus be darbo yra vergas, galvoji, nes vergo darbas iš
jo atimtas, bet ir jam sekmadienis - diena, kai jis patiria
didžiausią prievartos gūsį ir sugalvoja, kaip perpjauti gerk
lę šeimininkui, sekmadienis - tai prievarta, o darbas yra
laisvė net vergui, nes jis save išlaisvina dirbdamas, kodėl
kalėjimuose trokštama darbo, - nes tai laisvės pavidalas,
dirbantis yra laisvas, kol jis dirba. Dievuliau, koks žmo
gus yra tuščias be veiklos, paliktas išsiurbiančiam pramo
gos siaubui, parodančiam, kad tu esi nieko vertas ir tavo
tikrasis vardas - Tuštuma. Kad ir kiek tu jį slėptum po
magiškom formulėm, standartiniais vardynų vardais ir vei
do kaukėmis. Tavo vardas - Tuštuma, todėl tu Jonas ar
Petras, šventojo vardo užuobėga arba tavo vardas jūros,
akmens ar gėlės, ar pagonio, stiprus, gaivališkas, kuriuo
prisidengi, žinodamas, kad jis buvo skirtas Tuštumai gož
ti gamta.
Atgailos forma, gal sekmadienis - atgailos forma, sam
protauji pamaldžiai, ir ima aiškėti, kad skaistykloje tai jau
tikrai amžinas sekmadienis; o rojuje sekmadieniai uždrausti
kaip ir šventės, nes ten žmogus yra laimingas ir nevalia jo
trukdyti, sekmadienis rojuje reikštų, kad ten nuobodu, o
tikriausiai ten amžinas antradienis su ketvirtadieniu išsyk,
nes amžinybėje laikas susipina į mazgą; ir ten nuolatinė
linksmo darbo ir kūrybos diena - amžinas trečiadienis.
O sekmadienis duotas kaip perspėjimas jo klausantiems,
o klausiantiems tegaliu atsakyti, jog sekmadienis - tai nuo
roda, kad Žemėje iš tikrųjų nėra kas veikia.
Bet negi ir be sekmadienio tai dar buvo neaišku?
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S NI E GAS IR Ž M O N Ė S

Tie žmonės, per pūgą valantys gatves, vis maišosi po kojo
mis, per siaurai vis nuvalo, kažin koks sumišęs dėkingumo
ir paniekos jausmas, tyras dėkingumas, tyra panieka; ži
nau, kad jie triūsia už savo šimtą eurų, išmokamą litais,
per mėnesį ar kiek ten... Už nuodingus šimtą eurų. Juos,
tuos eurus, pačiupinėję, kaip rašo dienraščiai, Vakarų žmo
nės krenta pasliki, jų rankos išbertos nuo nikelio dulkių,
jie raitosi ir nuo banknotų. Alergiški visi pasidarė pini
gams, na ir laikai tuose jų Vakaruose, kurie greitai bus
mūsų, alergija nuo pinigų, ir mes tuoj tapsime jiems aler
giški, ir tie žmonės, rytais valantys gatves nuo sniego, bus
alergiški, jas valys sušalę afganai ir juodaodžiai Afrikos
princai, tada mes pajusime, kad esame Europoje. Ji gali
sau leisti alergijas, lengvus stresus nuo nuobodumo, siau
tėjimą kempinligės, nuo kurios Europoje per dešimtmetį
miršta mažiau žmonių, nei žūsta per penkiolika minučių
kokios šalies autobanuose. Vis - tema žiniasklaidai, in
tarpams tarp reklamų paįvairinti, žinoma, dabar teroriz
mo temos nušluota į pašalius.
Islamo pasaulis, tas, kuris buvo toliau nuo Europos, ra
miai sau gyveno sultonatuose, kalifatuose, karalystėse, emy
ratuose, chanatuose, kūrė vidutinę poeziją ir aukšto lygio
amatus, mėgo mozaikas, emalį ir žalvarį, retkarčiais pasipešdavo su tokiais pačiais, nuo saulėkaitos nuvargusiais,
kaimynais emyrais, bet greitai mesdavo tą užsiėmimą, vėl
skubėdami į pavėsio tingulį, išnaudojo savo valstiečius, bet
su saiku, kirto galvas irgi su saiku, nes tam nuobodžiui
reikėjo pramogų, kapojo kojas, rankas, kirto pirštus, pjoTEVYNĖS
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vė ausis, nosis - kad žmonės būtų geri, nevogtų, neplėši
kautų, nebliuznytų, tai yra kiek įmanydami rūpindavosi
pavaldinių gerove, irigacija ir haremų papildymu.
Tačiau atsibeldus europiečiams šviesnešiams su Rous
seau tomeliu po pažastim ir šautuvu kitoje rankoje, vaka
riečiai išmokė sultonų sūnelius ir felachų kietanagius ber
niūkščius, kad yra ir kitos vertybės be metafizinio tin
gulio ir Nizami poezijos epinės nuobodybės; kad yra
aukštasis mokslas ir karininkų kursai, ir kad monarchijos
nėra teisingos, o teisinga yra kieta prezidento valdžia ir
demokratija, t. y. oligarchų valdžia, už kurią morališkai
vertesnė praktikoje pasirodė diktatūra; sultonas turėjo at
sakyti prieš Alachą, prezidentas, perversmu paėmęs val
džią, - prieš generolų tarybą, kurios kiekvieną narį, už
ėjus skrandžio sutrikimams, jis galėjo nupyškinti vietoje;
sako, tai padeda virškinti, generolas priešpiet. Centrinės
Afrikos Respublikoje demokratiškasis prezidentas varto
davo po generolą pietums, tiesiogine prasme, bet pran
cūzai jį rėmė, nes širdies gilumoje tasai vyrukas buvo vi
sai neblogas ir ištikimas demokratijos principams, ir bai
gęs Sorboną, kaip ir kiekvienas prezidentas kanibalas.
Bet čia tarp kitko. Vakarai atnešė arabams ir Azijai na
cionalinės valstybės įdėją, išmokslino ideologus ir pui
kiai parengė kareivas, o žvalgybos padėjo pinigais bei ver
tingais patarimais; taip sultonatai ir monarchijos virto de
mokratinėmis respublikomis kaip Irakas ar Pakistanas,
arba konstitucinėmis monarchijomis kaip šachų valdo
mas Iranas ar Afganistanas. Karaliai lėkė velniop, antraip pas Iblisą, o laisvės idėjos įgyvendinimas tęsėsi Vakarų
pavyzdžiu kuriant nacionalines valstybes, ginančias savo
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interesus; kad nacionalinės valstybės buvo daugiatautės,
niekam nerūpėjo. Kai jos ėmė įgyvendinti nacionalinius
principus, pasirodė, kad senosios valstybės, kalifatai su
plyšę, istorijos perdrėkstos, provincijos neteisėtai atplėš
tos grobikų kaimynų, permaišytos kolonizatorių it kortų
kaladė, o tautinės mažumos, kurstomos iš užsienio, rei
kalauja suvereniteto - jos irgi buvo skaičiusios pažan
gius autorius; laisvo tautų apsisprendimo principai ar
religijos išpažinimo laisvės principas pakėlė didžiąją da
lį Afrikos, Azijos, dar anksčiau - Pietų Amerikos; dar ir
dabar sąlygoja maištus Filipinuose, teisę į valstybingu
mą, kurdų beviltišką kovą, čečėnų karą, tamilų kovą, jų
maišatis - Izraelio-palestiniečių, Kašmyro karus, man
dagiai vadinamus konfliktais, istorinės tiesos atkūrimas
sukėlė karą Kuveite (Kuveitas iš tikrųjų britų atplėšta
Irako provincija). Galų gale Talibanas buvo visiškai va
karietišku laisvės principu paremta valdžia; laisvė - tai
įsisąmoninta būtinybė, o musulmonas negali gyventi ki
taip nei pagal Koraną.
Visa sumaištis islamo pasaulyje kilo todėl, kad jis savo
terpėje ėmė taikyti vakarietiškus idealus. O ne todėl, kad
jis jų atsisakė, nusigręžė.
Bet kam tokios smulkmenos rūpi.
Po langais vaikšto žmonės - šiukšliadėžių verslininkai;
dalykiškai knaisiojasi, su pirštinėmis, kelios terbelės, va
karietiškos labdaros drabužėliai - prieš penkiolika metų
taip apsirengęs vyrukas būtų dendis, mados diktuotojas.
Žinoma, jie vis vien gadina peizažą. O gal, integruojantis
į Vakarus, žmones iš šiukšlynų, kad akių nebadytų, suso
dinti į reisinius autobusus, įduot naujus pasus vietoj pra
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gertų ir tegul knaisiojasi vakarietiškuosiuose - gi ten dau
giau šiukšlių, jos skanesnės. O ir labdaros valgyklos...
Iš esmės grįžimą į Europą reikia pradėti nuo smulkme
nų - gražesnės moterys jau išvežtos tenykščiam vartoji
mui, tegul dabar pasiima priedą, „dabavkę“ - mūsų be
namius. Galima ir patyliukais - išvežti prie turtingesnio
šiukšlyno kur Amsterdamo prieigose ir palikti. Ten jie,
žiū, ir mašinėlę kokią susiveiks, ir televizorių, ir kokią
priekabą, antraip - užsienietiškai treilerį. Ir žiūrės tuose
treileriuose trilerius apie Lietuvą.
Ir nubrauks ilgesio ašarą...
O kol kas pūga ne pūga - jie žingsniuoja po langais,
prievartaudami šiukšliadėžes, orūs, su išmone, patyrimu
rūšiuojantys gėrybes, išnykstantys sniege, nereikalingi, bet
nežuvę, inžinieriai, frezuotojai, braižytojai, mūrininkai,
laukdami savęs šiluminių trasų jaukybėn sugrįžtančių, juk
žmogus yra tol, kol jis turi kur grįžti.
Kada jam jau nebereikia grįžti, vadinasi, jis jau arba
namuose, arba miręs, o ištaręs, kad mirtis ir yra namai,
išraustu nuo banalybės skonio. Bet praeina. Viskas praei
na - šią temą pavertęs meditacijos centru ir nuoširdžiai ją
čiuopdamas sąmonės ir pasąmonės, psychės ir sielos čiup
tuvėliais, įsivarai į galvą milžiniško džiaugsmo bėgvinę.
Kelias nuvalytas, takas iki autobusų stotelės lygus kaip
stiklas, šaunuoliai tie vyrai ir moterys su lopetomis ir šluo
tomis, dabar tai ne sniegynas, per kurį brendi mauroda
mas iš pasipiktinimo ir tyro džiaugsmo mišinio; dabar
šaligatvis nuvalytas ir lygus, ledinis ir lygus kaip kelias į
Europą, tai yra be jokių kliūčių ir slidus kaip banano žie
vė, nors kam tie banalūs palyginimai, ledas yra slidus kaip
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ledas. Toks ledo darbas, būti slidžiam, slidumo etalonas
turi būti orus ir atitikti savo prigimtį, narsiai versdamas
praeivius iš koto, laimei, tiesiai į pusnis aplink. Eidamas
jaučiu įsitempusius nugaros raumenis, žiūriu, kaip prieš
mane ir aplink mane griūva moterys, jų labai daug, pri
kritusių iki pat autobuso stotelės; parkritusios moterys
kažko susidrovi, nors griūti yra natūralu, jos išrausta, it
būtų padariusios ką pernelyg pikantiško, nors ar būna
per daug pikantiška moteris? Vyras griūva keikdamasis
ir piktas, bet nesidrovi, tik įširsta ant savęs, kad va vyras ir parkrito.
Paslydęs vyras nėra pikantiškas, todėl jis, jei nesulūžo,
skubiai atsikelia ir būtinai plūsdamasis eina toliau. Išsi
keiki, ir palengvėja, žinoma. Keikdamasis atgauni savi
garbą.
Paradoksas?
Tiesa visąlaik paradoksali. Ir ją išvydęs pliką nuogą prieš
savo akis, apstulbęs imtum keiktis.
Manau, daugybė žmonių miršta keikdamiesi, net ir tie,
švariaburniai.
Taip daug oriau.
Be to, atsisveikinant su šiuo pasauliu, kaip ir išvystant
ano muitininkus, ir ypač jų uniformas, matyt, geriausias
atsakas susikeikti. O tada pradėti šlovinamąsias giesmes.
Ar kokias kitokias, priklausomai nuo konteksto.
Kontekstas, pagalvojus, tai toks daiktas, nuo kurio vis
kas priklauso. Jis tiesiog pasaulio valdovas, juk sakoma aš elgsiuosi pagal kontekstą, atitinkamai kontekstui. Ir
ne tik žmonės, bet ir valstybės taip daro.
O kartais žmonės ką nors daro valstybėms. Jas koloni
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zuoja, tarkime. Prancūzai, britai, olandai ir kiti dabar pjau
na kolonizacijos vaisius, juos kolonizuoja trečiasis pasau
lis, statosi mečetes ir teisingai daro, vaikšto po Paryžių su
skaromis ar čadromis, o kas nenešioja čadrų - su ilgomis
pranašų barzdomis; monopolistinis kapitalizmas, permaišęs kortas, dar sykį iš europiečių atėmė teisę į Europą;
dabar tai tokia sanatorija etiopams, somaliečiams, afga
nams etc. JAV įsivedusi kvotas naujai imigracijai, Europa
irgi tik kažkaip neryžtingai, o be to, jau laikas ir ribą per
žengti, Europos viduje išpažįstančių islamą vyrų ir mote
rų pakankamai daug, kad būtų ir pakankamai vaikų, ir iš
vidaus Europa islamizuojama geometrine progresija; to
kie dalykai, kaip terorizmo protrūkiai, liudija, kad bet
kokie islamo persekiojimai bet kokioje pasaulio vietoje
gali susilaukti atsako - jei ne bombos ar bakterijos pavi
dalu, tai bet kokios netikėtos mirties daugeliui. Europa
keičiasi iš vidaus, branduolys daro, kas ir dera branduo
liui, plečiasi ir sprogsta, ir kyla naujos mečetės, ir įstaty
muose atsiranda naujos pataisos, kad, neduokdie, neįžeistų
kitatikių jausmų. Savatikių, t. y. katalikų ar protestantų nesvarbu, už popiežiaus keikimą niekas Europoje nesės į
kalėjimą, bet už islamo - tai įmanoma ir privaloma.
Kas ką kolonizuoja - aišku. Bet garsiai kalbėti apie tai
neetiška. Iki tol, kol valstybinis tylėjimas sąlygoja nacio
nalistų radikalų atsiradimą kiekvienoje „atskirai paimto
je“ šalyje. O pasaulinis nacionalistų radikalų internacio
nalas egzistuoja, naujasis nacionalizmas skelbia lyg ir ne
tiek daug: kiekvienai tautai - jos teritorija, ir tada drau
gaukime. Bet globalizacija permaišiusi viską taip, kad to
kios kalbos kelia grėsmę toms pačioms valstybėms.
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O mes, lietuviai, tie nuolat atsiliekantys paskutinių va
gonų keleiviai, - ką čia galime ir turime? Mes čia galime
pasiguosti tik tuo, kad esame istoriškai atsilikę, kad pas
mus procesai vėluoja ir krikščionybę priėmėme baisiai pa
vėlavę, kitaip tariant, tas faktorius gali padėti modeliuoti
ateitį - dėl savo atsilikimo lietuviai islamą priims pasku
tiniai Europoje.

LIETUS DZŪKI ŠKAI

Mėgstu lietų, jis dieviškas ir šlapias, jis šią vasarą paver
čia nepaprastai gyva.
Mėgstu lietų, ne kokią sumautą dulksną, tegalinčią įva
ryti melancholiją, bet gerą tikrą pliaupimą, kai oras maž
daug plius penkiolika ir kai iš debesies griūte griūva van
duo. Neturiu lietsargio, jis - kvailas pižoniškas atributas,
lietus yra ne tam, kad nuo jo dangstytumeis, o tam, kad
sulytum. Be proto gera Dievo vanduo. Per liūtį kelias se
kundes vėsoka, kaip į šaltą vandenį brendant, bet po ke
lių akimirkų, per kurias gėdingai narini smakrą - esą šal
ta, esą lyja, - atsiranda kitas, šventinis, šventės potyris,
netokumo jausmas, kai stuburas atsitiesia, paskui jį ir
smakras įsibeda horizontan, kai esi laisvas ir šlapias, ka
da esi vandeny. Gal čia kiek psichoanalizės reiktų - bet
vandenys visada vandenys... Psichoanalitikas baseine...
kvailas vaizdas? Pasakysiu tik, kad psichoanalitikas po lie
tum - šlykšti pornografija.
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Kaimas Dzūkijoje, vienkiemis. Per puskilometrį aplink
nėra nieko, tik pievos, sliekai ir viena kita karvė. Karvė
kaip karvė...
Bet kumelė!
Grakšti, ketvirtus metus einanti, einanti šokio žings
niu. Su ja arti lyg ir įmanoma. Bet įkinkyta į vežimą ji
šoka. Ji šoka ganykloje. Ji sėdi (taip, ji moka sėdėti), o
pamačiusi mane, ima linkčioti galvą. Ji moka skaičiuoti,
šokti tango, su kaimo eržilais neprasideda. Lygis, man
ding, ne tas.
Prisidirbai, sakau jai, o mano inkarnacija paskutinė.
Kumelė nusikeikia, bet tik tiek.
Aš ją paglostau, ji pakelia koją ir mėgina su manimi
sveikintis, pastebiu, kurią koją ji pakėlė. Dešinę. Manda
gi mergaitė.
Negaliu tau padėti, sakau, niekuo negaliu - nors gal
nori protekcijos į cirką?
Ji sodriai nusispjauna.
Aš žinau, ko ji nori, ji norėtų, kad pas ją atvyktų parapsichologai, ją fotografuotų, filmuotų ir klausinėtų, kiek
bus dukart du. Nauja inkarnacija, rhatosi.
Nieko nebus, ne ant to pataikei.
Televizijos oro prognozė pareiškia, kad rytoj giedra.
Uošvis, jos negirdėjęs, žvilgteli į besileidžiančią saulę, mes
teli - rytoj lis, bus perkūnijos. Paslaptingai nusišiepiu. Dzū
kai tie, dzūkai.
Rytoj, žinoma, lyja. Su perkūnija. Sinoptikai neatsipra
šo. Su uošviu vakare žiūrime „Panoramą“. Jis replikuoja
kažką apie Europos Sąjungą, iškeikia Karbauskį, o Pau
lauskas, Brazauskas ir Rolandas Pavilionis jam daro įspū
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dį. Dėl pastarojo apspangstu, rektorius ir man daro įspū
dį, bet laikau jį intelektualų interesų gynėju, o štai jis turi
rėmėjų Slabadėlėje. „Jei mokslo nebus, Lietuvoje nieko
nebus“, - replikuoja uošvis.
Patylėjęs: „Greitai rinkimai, o konservatoriai pas mus
vargiai beatvažiuos...“ Su kažkokia nuoskauda balse. Klau
siu, kodėl gi nevažiuos...
Suplėšysim, paprastai atsako dzūkas, viena ausim klau
sydamasis žinių, ir jie tai žino. Su šakėm eisiva, sudraskysim į šmotelius...
Laikau save kiek liberaliu, bet mano liberalizmas prieš
valstietišką... Uošvis tikras dzūkas, smulkaus sudėjimo,
bet vien gyslos ir raumenys, kaip ir visų kitų kaimo vyrų.
Nenorėčiau būti konservatoriumi Slabadėlėje...
Tvinksta, visą dieną tvinksta lietus, aš jo beprotiškai
noriu. Kasu bulves, prakaitas upeliais krenta ant kirmi
nų, karkvabalio lervų, pūškuodamas pusvalandį, prikasu
kašiką, kaip dzūkai sako. Baisiai norisi rasti romėnišką
monetą, bet kur tau.
Karšta. Aš žvėriškai noriu lietaus. Prikasiau kašiką, sa
kau. Niekam tai nepadaro įspūdžio. O man rankos virpa,
prakaitas žliaugia, einu pūtuodamas. Nugalėjau visus kark
vabalius, o niekam nė motais. Ar kas bandė prikasti pus
maišį bulvių? Pižonai.
Einu teisėto poilsio, skaitau Kunderą.
Lietus, šios vasaros lietus, išplėšė gyvybės papliūpą. Iš
ėjo vandenų žvėrys. Jie virpa savo šlapiais kūnais, vardai
jų kelia nerimą vien savo skambesiu, tai žąsys ir antys. Ar
žąsiukai ir ančiukai? Pūkuoti, plačiais snapais, čiauškan
tys. Prapliupusi drėgna žolė padarė savo, visa Slabadėlė
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įsitaisė vandens paukščių. Rudenį pjaus. Blūdija kalakutų
šeimyna. Kalakutė, ta inkų imperijos ambasadorė, savo
vaikus globodama, dar ir visus kiemo paukščius apgina
nuo varnų ir vanagų.
Lietus vis artėja. Pritvinko.
Žaibai, pliekiantys pavakary, panaikina įtampą, aplin
kui - vandens siena, vištos tingiai sulipa į vištinyką, bet
neina snūstelėti, spaudžiasi prie atviro langelio ir smal
siai spokso laukan. Iš sutemų drėgmės išnyra du pojauniai dzūkai, atnešdami milžinišką lydeką, aštuoni litai, ir
niekaip numirti negalinti žuvis dideliais dantimis.

DZŪKAI IR PERKŪNIJA
A UKS EI

Alovė, jotvingiško garso pritvinkęs vardas, nedidelis dzū
kiškas kaimas. Mūriniai pastatai - dvaro ar kolchozo re
liktai, ir viskas jau byra. Visa kita ženklai, susiję su mirti
mi. Čia mašina partrenkė vieną kaimyną, čia užsimušė
kitas, čia po šermenų pasimirė ar pasikorė dar vienas, čia didžiulis koplytstulpis, po juo - Marija.
Ūkininkai valdo po tris keturis ar aštuonis ha, daugiau
nėra. Tyla, nebekolchozinė tyla aplink. Kartą per dieną
valandai subirzgia traktorius, visi keli šimtai sodiečių įsi
klausę sustoja.
Ūkininkai su brezentiniais drabužiais, pervargę, gyve
nimo pabaigoje dar ir anūkus arba ir bedarbius vaikus iš
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Alytaus ant sprando gavę, dideliam nemeluotam savo
džiaugsmui. Vaikai grįžta prie žemės, įtempę visas pastan
gas, trihektariai tėvai mėgina juos išlaikyti. Sausra ar lie
tūs dešimties dvylikos žmonių šeimai reiškia badą. Žie
mą badaus daugelis. Kiti Alovės dzūkai - nenusakomo
amžiaus išdžiūvę išdžiovinti sausmedžiai, trisdešimtme
čiai ar keturiasdešimtmečiai senių veidais, tretieji broliai,
mylimos dukros, mylimos žmonos, tretieji sūnūs, nuolat
girti, tyliai girti nuo samanės. Akyse kažkoks ilgesys, švel
numas, mirusi jėga, Alovėje su nepažįstamuoju sveikinasi
tik jie ir pagyvenę. Jie ir senoliai arčiausiai mirties, jie miršta
kas mėnesį bent jau po vieną, jie tiesiog neatsibunda. Ne
galiu aprašyti tų trečiųjų vyrų ir moterų žvilgsnio. Jų nega
lima apibūdinti kaip kad didmiesčių alkoholikų. Jie - dzū
kai, o dzūku būti leidžia tik dievai. Jie gyvendami mirinėja, jie jaučia savo baigtį, jie jau angelai, jie - dzūkai, geriantys
savo mirtį, savo indoarišką somą samanę, samanomis iš
klojančią gomurį, leidžiančią dar gyvam gerti žemę ir sa
manas, samanė - tai, ką tu gersi kape.
Lenkams XIII a. pradžioje jotvingiai tebebuvo getai,
po dviejų šimtmečių Vytautas Didysis juos tebevadino šiuo
vardu, dzūkai - tie patys jotvingiai, neįsivaizduojamai pie
tietiška gentis, istorijos užnešta Šiaurėn, besiilginti savo
Dunojaus, savo mokytojo Zalmoksio ir labiausiai dvasiš
kai prakutusių barbarų vardo. Su getais koketavo ne tik
Roma, ir net snobiškieji graikai juos pripažino bukliau
siais barbarais. Dzūkai/dakai, vardas, primenąs kelią, ku
riuo į Šiaurę nuėjo getai, mums duoti kaip tokie savi ir
svetimi, mirštanti, mirtinai išvargusi mokytų barbarų kil
tis. Jie - karingi, paveldėję iš jotvingių/getų beatodairišką
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mūšio narsą, dzūkas pokary buvo kone partizano sinoni
mas, bet šita karo aistra, aistra mirčiai ir samanoms išlie
ka greta poetinės aistros, jėga, mirtis ir švelnumas kaip
niekur kitur dzūkuose eina greta. Jie - pietiečiai, labiau
pietiečiai nei prancūzai, su jais savo pietietiškumu ir pie
tizmu (ne kalambūras) tegali susilyginti italai, ir tai ne
milaniečiai. Čia kažkas pakasta, o kad getai apsisprendė
būti su mumis, tiesiog miela. Lietuva jų niekam niekada
neįpareigojo, bet tai jiems buvo gal bene arčiausia barba
rų žemė. Artimiausia erdvėj gal ir siela.
Tiesa, dzūkai susikūrę savo tylią, nereklamuojamą res
publiką. Įstatymai ir potvarkiai čia lengviau traktuojami.
Vaistinėse antibiotikai be receptų, bariukuose vienuolik
ta valanda tėra keistas svetimšalių peršamas nedzūkiškas
prietaras, viskas apskritai vyksta švelniau, be įtampos.
Gandringi metai. Virš Alovės, virš Slabadėlės gandrai,
gandrai pievose, gandrai padebesiuose, pėsti gandrai, gand
rai virš galvos... Gandras ant pirkios stogo, valanda gand
ro žvilgsnio, vaikai, užvertę galvas į gandrą. Gandrai pie
vose, gandrai varlinėjantys, dieną, prieš išvažiuojant į civi
lizaciją, gandrai padebesiuose, pats netikėdamas žiūriu virš namo septyni gandrai, septyniolika, ir nuo Daugų at
lekia dar - jų per trisdešimt, kelias minutes jie sukasi, pa
skui grupelėmis išsiskirsto, matyt, vieni kitiems pristatė vai
kus. Nuo tų trisdešimties gandrų teišgaliu rėkti į debesis.
Slabadėlės getai nuostabūs. Čia mirus dar raudama. Jie
viską tebežino. Nuo mirties artumo gal tas žinojimas, spin
tose mirties drabužiai. Nieko nesuprantu, jie anapus nie
ko nesitiki. Kad yra Dievas, jie žino, o po mirties jiems
nieko nereikia, kaip kad getams įprasta. Jie nori poilsio,
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antraip - nebūties, pervargusi kiltis. Pervargę jie buvo jau
prieš du tūkstantmečius. Mums tenka garbė juos marinti,
jie atsidėkoja žemdirbiais, kūrėjais, partizanais. Lietuvos
dvasinis klimatas be dzūkų infiltracijos būtų kitoks.
Skurdesnės bažnyčios nesu matęs; geltonai dažytas pustvartis su kryžiumi viršuje; kunigas apsimeta, kad dabar
pirmasis XIX a. ketvirtis ir caras Aleksandras gyva politi
nė figūra. Senius tvarko, bet kai jie pasimirs, bažnyčioje
liks liesos pelės; nepavydžiu kunigui, perimsiančiam tuš
tumą po dešimtmečio. Bažnytėlė dzūkams pritaikyta; kar
tą pavėlavęs ėjau į bažnytėlę, Mišioms jau prasidėjus; ne
pastebėjau, kad durys neaukštos, taip trenkiau galvą j durų
staktą, kad visa bažnytėlė suvirpėjo susiūbavo, it žemė
būtų ėmusi drebėti, visa parapija nustėrusi atsigręžė. Išei
damas dėl tvarkos trenkiau dar kartą.
Kapinaitės stipriai apžėlusios. Netvarko dzūkai kapų,
bent jau pernelyg. Kapas turi šiek tiek apeiti žole. Taip
tikriau.
Oras nuostabus. Saulė ir debesys, lekiantys kažkur iš
pasaulio užkraščio, susipina į milžinišką piltuvą, kurio apa
čioje namai ir sklypai, vaizdai it iš angelo skrydžio, gal
bent varnos, Slabadėlėje kiekviena sodyba ant kalvos, ma
tosi toli, visada žvelgi iš viršaus. Artėja lietus, tvankumo
je pro šalį pracaksi vaikėzas ant arklio, prie upelio ša
bakštynų tolumoje šauniai nušoka ant žemės, ant saulėto
žolės plotelio po pajuodusiu dangum, ūmai trenkia žai
bas, čia pat, pirmas žaibas, gaivinantis ir šiurpus.
Liūtis, griaudžia ir žaibuoja, dzūkai sėdi pirkioje ir pa
sakoja vieni kitiems, kaip jie nebijo perkūnijos. Ko čia
bijotis? Ištraukia kištukus iš lizdų. Uždaro langelius. Tik
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rai nebaisi ta perkūnija. Žaibai liuobia tuoj pat už lango,
pirkia ant geros kalvos ir, žinoma, be perkūnsargio. Kam
tas perkūnsargis? - kalbasi dzūkai. Maždaug, jeigu lem
ta, tai lemta. Pasakojasi istorijas, kaip kada ką nutrenkė
apylinkėse. Daug tų nutrenktų. Bet ko čia bijot tos perkū
nijos, skubiai priduria. Salia pirkios, tiesa, auga beržas, ku
ris dažniausiai nutraukia žaibo kirčius, beržas jų pėdsakų
tiesiog išvagotas, supleišėjęs. Po beržu akmenų krūva - mi
tologiškai teisinga, bet, matyt, veikia kaip perkūnsargis.
Mitologinis žaibolaidis. Bet kokiu atveju - veikia.
Randu kemsynėlyje akmens plokštę su duobele, apau
gęs samanom akmuo; susijaudinu visas, taigi aukojimo
vieta jotvingiška, visaip graudinuosi. Ne, pasiklausus pa
aiškėjo, kaimynas jau senokai sprogdino akmenį staty
boms, duobutė nuo pleišto. Proza.
Tik gandrai vis kybo virš galvos. Nors, gerai pagalvo
jus, - o kam visa tai?

DARBAI IR ŽYGIAI

Vaizdelis iš Dzūkijos, man papasakotas Alovėj - per pa
čių šalčių naktis, iš po ryto apie sodybą sniege išsidėsčiusios pėdos, ateinančios iš rytų, per kalnelį, užšąlusią kūd
rą, per laukus nusidriekiančios į vakarus, girios link.
Pirmasis įspūdis - stebuklas ar bent girinis. Basos pė
dos, naktį temperatūra minus dvidešimt. Įsižiūrėjus į tas
pėdas - pirštų atspaudai, taigi net be kojinių eita.

30

VILKŲ

SAULUTĖ

Po kelių dienų paaiškėja, viena tolima kaimynė naktį
atsigėrusi pilstuko susipyko su kompanija ir išėjo, ir ėjo,
ir ėjo, o kodėl batų neapsiavė - nežinia. Išvežė ją Kau
nan, ten klinikose kelis pirštus nupjovė, tuo ir baigėsi.
Nieko čia ypatingo, galvoju, nors tai - tikras iššūkis,
ta moterėlė tiesiog ėjo ir išėjo susigrumti su likimu basa,
į šaltį, kaip kokia ragana iš Salomėjos eilėraščio, bet pė
das tai ji įspaudė. Tai tam tikras atliktas darbas, gal sie
los šauksmas į žvaigždes, kai geriausiai rėkti iš apačios,
užvertus galvą. Manau, kad tai - didžiausias tos moters
gyvenimo įvykis, autentiškiausias poelgis, vien už kurį
jos siela bus išganyta.
Dar viena moteris kaimynystėje. Litrais geria pilstuką,
suvytus, palaidojus girtuoklį vyrą, kuris numirė nuo pils
tuko. Parsivedė kitą sugyventinį - tas po pusantrų metų
mirė. Trečią - tas pats. Tada pas ją sugyventiniai paplūdo
kaip bitės - vienam numirus, eina kitas. Geria su ja ir
miršta. O jai - kad kas.
Tokia Kirkė, ar miško boba, į kurios trobelę patekęs ne
beišeisi. Išlydi žmones, balzamuoja gyvus. O vyrams pa
tinka. Gailestingumo seselė, marinanti pilstuku. Ir kas pa
sakys, kad ji negražiai elgiasi? Ji tiesiog dirba savo darbą.
Mes neįžiūrime žygių paprastuose dalykuose, ir dau
gelis jų atrodo paprasti, buitiški, bet kas ta buitis?
Važiuoji troleibusu, ir važiuoji su trisdešimčia nemir
tingų sielų, apvilktų laikino kūno rūbais, susitiksi gal sa
vo kaimyną po milijono metų kur žvaigždėse. O kontro
lierius karaliaus kur Aldebarane jau po dešimties tūks
tantmečių.
Paprasčiausias šlapinimasis yra metafiziškas. Vyras, be
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sišlapinantis naktį po žvaigždėmis, visada užvers akis į
dangų: kokia gelmė, kokie pasauliai veriasi. Vyras besišla
pindamas visada pirma pasidairo į keturias pasaulio šalis
ir tada ilgesingai užverčia akis į dangų. Taip jis įsikurdina
pasaulio centre, tartų M. Eliade, tampa kosmine ašimi,
dangų ir požemius jungiančiu Pasaulio medžiu.
Moterų šlapinimosi metafizika man neprieinama. Bet
ji neabejotinai yra.
Tačiau tokia irgi turėtų būti. Sv. Augustinas viename
traktate rašo apie teologinį disputą, kai vienas vaikinas,
atsisėdęs ant puoduko, prapliupo giedoti „De profundis“.
Kitas jį subarė, esą nedera taip šventvagiauti. Tačiau pa
siaiškinus laimėjo Augustino požiūris: taigi mes iš tikrųjų
esame gelmėse ir iš pragarmių šaukiamės.
Prakilnūs dalykai kartais gali reikšti tuščią pozą. Mui
tininkai ir fariziejai - pati pavojingiausia profesija. Sielai
pavojingiausia, turiu omeny. Tai banalybė, kuri visiems
žinoma, tačiau kandidatų, norinčių tapti muitininkais bei
fariziejais, niekada netrūko.
Basa moteris, per speigą ėjusi aštuonis kilometrus ne
žinia kur, sukūrė savo pasaulį su savo taisyklėm, ir mūsų
vertinimo kategorijos jam negalioja, jis turi būti aiškina
mas iš vidaus. Ir gal mums drąsiau reikėtų būti savo ir
vien savo pasaulyje, nors teisuoliškumo pagunda žmogui
nesvetima, su ja reikia kovoti.
Nors ko aš čia mokau gyventi. Jei nesijaustum teisuo
liu, negalėtum nė žodžio pratarti. Tarkime: „Lyja“. O gal
lašnoja, lynoja, dulkia, gal pliaupia? Mes visi teisuoliai,
jeigu kalbame ar turime nuomonę. Ir vienuoliai, duodan
tys tylėjimo įžadus, teisūs, kaip teisūs ir daug pliurpian
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tys. Daug daug teisuolių; tik ar yra tuose teisumuose bent
mikroskopinė kruopelytė tiesos, bendros visiems, visus
kažin kaip sujungiančios į vieningą tiesos išgyvenimą?
Tai klausimas, kuris bent jau man pinasi per Ch. L. Borcheso klausimyną: ar Patagonijos gaučo, garbingai žuvu
sio peštynėse, gyvenimas nėra lygus viduramžių Kinijos
poeto mistiko gyvenimui - dvasiniu, bet nereflektuotu
intensyvumu? Lygus Dievo akyse? Ir ar raštas ant jagua
ro kailio nereiškia lygiai to paties, ko visais laikais mokė
mokyčiausi rabinai?
Esu įsitikinęs, kad atsakymas sutampa su klausimu, ir
nuo galvojimo apie jį ir klausime prasideda kažkokio mig
loto supratimo galimybė.

PO ŽVAI GŽDE ZAPADLA JAMA

Rūkas virš Vilniaus, tumulai ore, eini kaip per minkštą
vaiduoklių vatą. Garsai prislopę, automobiliai šliuožia
sniegu tylėdami. Languose žvaigždės, LNK reklaminės
žvaigždutės, varančios graudulį. Bent jau man. Vargšai
žmonės, vilties bet kokios, bet kokio pažado ilgesys, bet
kokio laimės trupinio.
Man irgi laimė patrupino; uošvis nukovė kiaulę, tad
manęs laukia kelionė į Dzūkiją, ne šiaip bukas turizmas,
o rimta dalykinė kelionė. Verslo reikalai, kaip sakoma.
Toks jau mano biznis. Važiuoju parsivežti negyvos kiau
lės. Bulvių dar.
Kiaulė sukapota į gabalus kaip kokiam „siaubiake“ apie
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kanibalus. Uošvis pasistengė. Kirvis priemenėje. Po kie
mą blaškosi milžiniškos siurrealistiškos žąsys, rėkdamos
iš nuostabos. Galai žino, kas čia dedasi. Dzūkijoje tems
ta. Vykstu atgal, žąsys iš paskos bėga ilgai, įsižeidusios.
Kelias į Vilnių veda per Aukštadvarį; vienoje kelio pu
sėje užrašas „Įgriuva Zapadla jama“. Kitoje - „Strėvos
piliakalnis“. Ko dar reikia. Visa Lietuva abiejose kelio pu
sėse telpa.
Zapadla jama ir piliakalnis. Gogas ir Magogas, Ormuzdas ir Arimanas.
Kiaulė šaldytuve. Šaldytuvas - kiaulės kapas?
Galvoje tuščia, bemaž jokių minčių, keliomis likusio
mis bandau susivokti kodėl. Ir ūmai topteli - taigi šian
dien nenusipirkau didžiausio dienraščio. Kur jos sudė
tos. Bet tuščia galva nėra jau taip blogai. Ją galima, tar
kime, išmokyti deklamuoti gražius eilėraščius, ar tegu ji
žiūri televizorių.
Visada yra kokia nors išeitis, tarkime, atvažiuos LNK
gražuolė su baltom kojinėm ir padovanos automobilinį
grotuvą; kas, kad mašinos neturiu, vis vien daiktas. Juk
ne kiekvienas tą grotuvą turi. Jei turėčiau, pakilčiau so
cialiniais laipteliais, ar kaip ten vadinasi. Jokūbo kopė
čiomis?
Bet niekas nevažiuoja. Gal dėl to, kad aš tos žvaigždės
neprisiklijavęs, o gal tiesiog nelemtas atsitiktinumas. Vis
kažko lauki ir nieko neatsitinka. Ar beveik nieko. O miš
ke, tarkime, šiuo metu miega grybai ir meškos. Miesto
centre žmonės geria degtinę. Vaikšto į spektaklius, klasi
kinės muzikos koncertus. Vėl geria degtinę. Visi kažin
kuo užsiėmę. Aš irgi užsiėmęs - klausausi telefono, o jis
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tyli it pasiutęs. Rašau kompiuteriu apie tai, kaip rašau
kompiuteriu ir klausausi telefono, o jis tyli.
Nesąmonė kažkokia.
Gal pasikabint tą televizinę žvaigždę ir laukti televizi
jos? Išvirčiau jiems kiaulės koją. Tiems, kurie važinėja ir
dalija dovanas. Valgytų, girtų, kokia skani kiaulė. Aš pa
gročiau valsą ar polką. Tuo automobiliniu grotuvu.
Šiaip nėra kuo skųstis. Benamiai, bedarbiai. Jie šąla,
badauja. Neturi televizoriaus, šaldytuvo, kiaulės šaldytu
ve juolab. Ir kur LNK žvaigždutės prilipinti.
Tik man ta akcija nelabai dorai išrodo. Per TV kimšte
prikimšti optimizmo „elenkeniai“ pasakoja, kaip jie ste
buklingai pridalys dovanų visiems kvailiams su žvaigž
dute ant kaktos. Bet visas tas triukšmas tiesiog dėl dide
lio nieko. Dėl kelių grojančių ar rodančių dėžių dešim
tys tūkstančių pametė galvą, kabinėjasi tas žvaigždeles,
vilties maniakai. O televizijai - reklama. Beje, niekur
nedingsi - padaryta profesionaliai. Dabar aišku, kiek Lie
tuvoje žiūrovų spokso LNK. Konkurentai, įtariu, alkū
nes graužiasi, bet pirma proga mes ką nors dar stipres
nio. Gal pasiūlys balkonuose išsikabinti, tarkime, TV 3
vėliavas. Juk kabins publika, jei tik pažadėsi ką nors. Iš
esmės - bet ką.
Žvaigždeles kabinasi žmonės ne iš švento naivumo. Nes
nieko kito nebelieka tikėtis. Televizorius tampa vilčių dė
že, stebuklų skrynele. O ką? Gerai pagalvojus, jis dar ir
guodėjas, ir mokytojas, ir linksmintojas. Jis nustato ele
gancijos kriterijus, kalbos normas, moko gražiai elgtis,
moko, kaip pasigaminti pietus. Pasako, ką reikia pirkti ir
kur. Auklėja vaikus. Išties - ką mes be jo darytume?
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Slankiotume pablūdę po gatves. Gal ir dainuojančios
revoliucijos be televizoriaus nebūtų buvę. O aš čia kark
siu ant žvaigždučių languose.
Negi vaikščiosi po langais su akmenų terbele ir daužysi
langus, kur tos žvaigždutės kyburiuoja? Kad žmonės
įkvėptų realybės rūko.
Tik kad jie prisikvėpavę jo iki soties ir nuo tos pačios
tikrovės ginasi žvaigždutės pentagrama languose.

PROSPEKTAS BE SIELOS

Dulkėtas, pasipūtęs Gedimino prospektas be užuobėgos,
kur galėtum pasislėpti, didelės vitrinos, dar nedaužytas
„McDonaldsas“, atliekantis elitinės valgyklos funkcijas,
contradictio in adiecto, valgykla negali būti elitinė; ope
racinės aplinka viduje teoriškai turėtų reikšti nepaprastą
domėjimąsi lankytojų sveikata, praktiškai - taip sterilu,
kad, surijęs savo sumuštinį, išeitum kuo greičiau, užleis
damas savo vietą kitam, ieškančiam vietos, su raudonu
„Coca-Colos“ ženklu, atsispindinčiu vyzdžiuose, odeko
lonu kvepiantis mėsainio ėduonis ant padėklo; atėjęs išeik, tam po tavo kojomis jau šiūruoja makdonaldinė pa
šluostė, o be to, kam gali šauti į galvą noras „pasėdėti“
„McDonaldse“, - operacinė nėra jauki, joje sterilu kaip
ir morge, nuo guminio mėsainio trupinių nelieka, tik se
zamo sėklos, judančios ant plastmasės.
Gedimino prospekto kampas - prieš „McDonaldsą“,
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knygyną: dulkėtas verpetas, žmonių srautai kertasi su
transportu, nuolat ant kamščio ribos, limuzinai ar auto
busai, bandantys gundančiu padangos apvalumu numinti
tau koją; ant akmenų sienelės dulkėse kelios bobutės su
dulkėtom gėlėm; valkata, nusiavęs kojas, atvyniojęs au
tus: koja - viena žaizda, pūlinga mėsa, praeiviai didelė
mis akimis šasčioja į šonus; gulėti tam valkatai špitolėje,
bet dabar ne XVII a. Jo veidas nutviekstas palaima, vėdi
na savo puvėkšlius, matyt, vėl leisis į kelionę, Anderseno
Undinėlės vertą... tik neaprašys jos niekas.
Šimtas metrų nuo „McDonaldso“ (gal jį ten išoperuo
tų kartu), du šimtai nuo Gedimino 11. Gedimino pros
pektas tuo ir pasižymi - jis traukia valkatas kaip geležin
kelio stotis, o Gedimino prospektas, dar būdamas Erodu,
antraip - Lenino prospektu, neturėjo gero vardo. Prospek
tas, visada pasipūtęs, springstantis dulkėmis ir niekam ne
reikalingos prabangos vitrinomis, ponais ir poniomis, val
katom, besibaigiantis bežmoge Seimo plyne ir, laimei, vie
nu galu einantįjį išspjaunantis į Žvėryną, kitu - į Katedrą,
Sereikiškes, Senamiestį; dvesiančio slibino žarna, pirma
galio nasrais besitaikanti į Katedrą, bet jau nebesugeban
ti savęs praryti nuo Akademinio teatro, Mokslų Akade
mijos, „Draugystės“ knygyno, nebe tas prospektas, nors
slibinas dar pametęs vieną savo seilėm blizgančią iltį, stik
linį paviljoną prieš Katedrą.
Einant Gedimino prospektu, kojos neša pačios, ir
pasijunti, kad ne vien tau nejauku, bet ir tavo kūnui,
visom porom reaguojančiam į stiklo tuštumas ar gra
nitą, praeini prospektą kaip galima greičiau ir pastebi,
kad daugelis bendrapėdžių net lyg pernelyg neskuban
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čiais veidais kone skuodžia. Gal tas pagreitis nuo skers
vėjo, nors greičiau nuo nemalonumo čia būti. Vienaip
ar kitaip apleidęs tą prospektą, lengviau atsikvepi. Žvė
rynas ar Senamiestis - vietos, kur netgi skubant vaikš
čiojama.
Ir vis dėlto šitas įspūdis nepilnas. Princas, paverstas lo
kiu ar varle, vis vien yra princas, tik apvilktas lokio kai
liu. Rytą, ketvirtą ar penktą valandą, kai prospektas tuš
čias, kai tiesia tuštumos styga jis nusidriekia kaip šventasties blyksnio nuliežtas Katedros prieangis, kai nuo sienų
atsimuša žingsnių aidas, tuščiu prospektu sklindantis šim
tus metrų, kai prospektas paliktas vienas sau, jis atsibun
da kalbėtis su savimi, su Pilimi, su Miestu, jis tampa tuo,
kuo ir turi būti - gyva kalbančia ašimi; jis į tave nekreipia
jokio dėmesio, bet jis prabudęs. Vasaros rytą akmenine
vėsa, žiemą šerkšno sustingusiu šnabždesiu, apšerkšniju
siu amžinatvės šuoru per prospektą perlekia keturkinke
karieta - iš Neries išnirusi jo dvasia, oru perslenkanti virš
bazalto, kiaurai pranerianti per Katedrą ir dingstanti pa
mėkliškuose Gedimino kalno vartuose.
Tada prasideda diena, jis numiršta, nes jo dvasia jį ap
leidusi, prospekto sielai sunku regėti, kas padaryta su jo
kūnu, jis numiręs, ir, iš oro dulkių laiptais nulipant pur
vinam dienos angelui, mes vaikštome lavono nugara.
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L UKI Š KI Ų AI K Š T Ė

Lukiškių aikštėje - isteriškai rankas dangun keliantys me
džiai, vieniši, supanašėję su ketaus stulpais. Rankos gys
lotų medžių, gyslotų stulpų įsitempę raumenys, per tuš
čia aikštė. Nepelnytai, netvarkingai tuščia.
Ta aikštė šaukte šaukiasi Lenino, aiškiai trūksta dar vie
nos rankos, rodančios kelią į miglą. Visa aikštė daryta
taip, kad būtų patogu rengti turgus, viešas egzekucijas,
sėdėti po Leninu. Dabar ji nulenininta, ištuštėjusi, betiks
lė. Sėdėti joje gali maniakai. Ir sėdi turbūt.
Reikėtų visų sėdinčiųjų dokumentus patikrinti ir suim
ti ar nukenksminti, ar bent išvyti, nes tai žalinga sveika
tai. Psichinei. Ir tai ilgam; aikštė niekam netinka, ji iš
kritusi iš laiko. Čia galima įkurti panteoną, bet jie ku
riami turint gilios tradicijos sakralių vietų; Lukiškių
aikštė buvo okupacinės ideologijos aikštė. Turgaus aikš
tė, kartuvių. Nieko gero čia nepastatysi. Nė paminklo
kunigaikščiui. O jei kunigaikščiui - tai Jaunučiui (vieta
tinkama) ar Daumantui, Mindaugo žudikui. Ne kiek
vienas užmuša vienintelį karalių. Mes ne kokie frankai
ar vėlyvieji romėnai, kuriems visada buvo nusispjaut,
imperatorium daugiau ar mažiau - jau ir taip pynėsi vi
sokie chlorai, komodai, maksiminai, maksencijai, Valen
tai, Valentinai, valencijai ir valentinianai. Mindaugą už
mušt - tai bent pasižymėjimas. Po to išties belieka tapti
šventuoju. Ortodoksų, tiesa, bet pagalvojus - negi kata
likų. Nerimta būtų.
Lukiškių aikštėje turėtų stovėti paminklas odiozinei ar
ba tragiškai asmenybei. Kolaborantas. Sniečkus. Deksnys.
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Jie tiktų. Napoleonas irgi. Ir ES būtų sužavėta. Aikštė bū
tų išlaisvinta nuo priedermės būti oficiozine odiozine kar
tuvių aikšte. Ji įgautų prasmės. Tai būtų aikštė nemūsiškų
ideologijų simboliams ar aukštielninkai piramidei.
O iš tikrųjų tai vietoje Lenino turėtų stovėti naujosios
ideologijos simbolis. Žmogus, suprantama. Bet žmogus
konsumuojantis. Žmogus vartotojas. Jei visuomenės ideo
logija vartotojiška, tai ir derėtų čia statyti žmogų valgan
tį. Mėsainį, dešrainį. Ką praeivis įdės į ranką. Nors ge
riau koks klerkas. Jis gražiai apsirengęs, vaizdo negadin
tų. O gal dar geriau - tiesiog žmogus, be skiriamųjų ženklų.
Tas žmogus gali būti gyvas. „Bomžas“ koks - ir pavalgytų
kartu. O klerkas - galėtų žaisti kompiuteriu, vakare pažiū
rėtų televizorių. Ar klerkytė, kad būtų lygios galimybės...
Nors su tom lygiom galimybėm... Pasodinsi ten vyrą,
protestuos moterys, pasodinsi moterį - įsižeis vaikai, pedofilai, o ir gėjai, kurių interesai irgi gintini ir prižiūrėti
ni. Tad ir sakau - pasodinti Žmogų iš didžiosios raidės,
bet be skiriamųjų ženklų.
Ši visuomenė papuvusi, ir konsumacijos srities plėti
mas yra jos išgyvenimo laidas ir sąlyga, kaip kad kokiai
Amerikai ar SSRS - agresijos plėtimas. Sustojęs krenta.
Pagreitis jį išlaiko. Vartojimas turi augti, ir milžiniškais
tempais. Dabar vartojimas įgauna didelį pagreitį ir vietą,
naują rinką - klonavimo pramonę, duosiančią pelną, dar
didesnį už prekybą narkotikais ar ginklais. Čia tai bus
pramonė. Kojos, rankos, kepenys, akys, ausys. Gražu pa
žiūrėt, kas sesutės daržely.
Vartojimas plečiamas, heteroseksualus seksas jau iš
naudojęs savo įdomybes rinkoje. Jis tik reprodukuojamas,
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nebeauga su juo susijusi rinka. Dabar gėjai ir lesbietės legalizuoti ir džiaugsmingai priimti j visuomenės glėbį.
Vaikai paklydėliai, tėvai susipratėliai. Visuomenė susipra
tusi, tvarkinga. Dabar artėja laikas pedofilų ir pedofili
jos verslui legalizuoti. Viskas tai liudija. Kažkada taip
buvo su gėjais, prieš šimtmetį ir net mažiau, kai jie bū
davo sodinami į kalėjimus. Atsirado problema, atsirado
teisių gynimas, ir, suprantama, teisingas, nurodyta, kad
čia senas antikinis vyrų hobis, ir kokių vyrų - Sokrato,
Platono ir visų kitų sielų dizainerių. Būta čia ko, jeigu
tai iš meilės. Ar iš polinkio. Argi svarbu. Bet bala nema
tė, kas yra, tas yra. Dabar, laikantis tų pačių principų,
einama prie pedofilijos legalizavimo. Šiuo metu pedofilai masiškai gaudomi, sodinami į kalėjimus, jie kenčia
priespaudą ir persekiojimus. Kartu stiprėja kova už vai
kų teises. Kuo ji baigsis, nesunku numanyti - vaikai įgaus
visas suaugusiųjų teises, bus sumažintas rinkimų amžiaus
cenzas, o lytinio gyvenimo - visiškai panaikintas. Jei ša
lims patinka... O be to, antika. Sokratas, Platonas... Se
na kultūrinė tradicija, emancipacija. Žodžiai bus atras
ti, po dvidešimties metų visa pažangioji žmonija kovos
už vaikmylių teises. Bus rastas koks pakaitalas pedofili
jai, kaip kad rastas hotdogui. Pasirodys, kad vaikmyliai patys geriausi vaikų darželių auklėtojai ir apskritai žmo
nės prie meno ir valdžios. Ir gal ten genas koks pažeis
tas ar atrastas, spinduliuojantis gėrį ir grožį, ir neatsispiriantis jam, suprantama.
Seksualinio pasirinkimo rinka plečiama, ir ji turi būti
plečiama, nes duoda pelną, ir pedofilijos legalizavimas
artimas; kitas ėjimas bus nekrofilija, bet jei po pusės am
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žiaus liaudis bus klonuota, sudurstyta iš gabalų ar lavongabalių, tai bala žino, ar to reikės.
O kapitalo interesai legalizuojami demokratinių laisvių
principu, nes demokratija - tai gerai. Na ir išties gerai.
Taip gerai, kad laukinis kapitalizmas su ja suaugęs kaip
kempinė su kelmu, abiem dar geriau, viens be kito jie išties
pražūtų, nes demokratija - tai ideologija, patvirtinanti pir
kimo-pardavimo visuomenės teisėtumą, kaip kad mark
sizmas buvo socialistinės visuomenės ideologija. O kad de
mokratija neturi nieko bendro su kapitalizmu kaip ir mark
sizmas su anuo socializmu, - kitas klausimas. Antikoje, kur
kartais pasitaikydavo demokratiškai valdomų polių (bet
tai toli gražu nebuvo norma), atstovus į miesto valdžią rink
davo burtų keliu. Kad būtų užkirstas kelias balsavimo far
sui, kai lemia pinigai ir interesai, pliurpalai. Žmogus, lais
vas žmogus, burtų keliu išrinktas į bet kokį postą, valdys
atsakingiau nei partijos narys, sukaustytas jos interesų, ideo
logijos. Bet vėlu, filosofai valstybių nekurs, o be to, nacių
ar sovietų valstybės, man regis, stipriai panėšėjo į idealią
Platono valstybę. Platonas Sirakūzuose, kad kiek būtų pri
veikęs ką panašaus. Apskritai geros valdymo formos nėra.
Visos jos - prievartos mechanizmai, o ideologijos skirtos
tiems dantračiams nuslėpti.
Mes irgi kovojome už nuosavą prievartos mechaniz
mą, tad reikia turėt omenyje - jį turime, kokį turime, jis
galėjo būti ir blogesnis. Geresnis jis būti jau nespės, nes
bus unifikuotas; gaila tik, kad nespėta pagyventi norma
lioje savoje valstybėje. Kai ji bus normali, bus ne mūsų,
bus visų ir niekieno. Ką turime neblogo, tai, atrodo, ka
riuomenę. Tai neblogai. Įtariu, lietuviui kario instinktas
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prigimtas. Ir įtariu, kad busimuosiuose Šiaurės ir Pietų
karuose bus kažin kas panašaus į ypač efektyvų Lietuvių
legioną. Nuolat papildomą vietiniais rekrūtais, čiagi gyvy
bė nėra vertinama. Daug metų lietuviai vokiečiams, ru
sams teikė rekrūtus, dabar eilė teikti Šiaurei. Tai Šiaurei,
kuriai priklauso ir Australija, bet aišku, apie ką kalbame.
Kad vyksta demokratijos karas su morale paremta vi
suomene ir grupėmis - akivaizdu. Demokratija kaip ka
pitalizmo ideologija neturi moralės varžtų, moralu tai,
kas naudinga kapitalo plėtrai. Iranui ar talibams moralu
tai, kas atitinka religinę ideologiją, sutapatintą su fun
damentalistine islamo samprata. Tai irgi nekas, bet jie
kovoja už vertybes. Už jas smagu numirti. Romantiška.
Mirtis už kapitalizmo idėjas skamba kiek groteskiškai,
bet jos stilistikos moko Holywoodo filmai. Gal jau kiek
ir pramokė.
Be to, karas - ekonomikos variklis. Ribotas ir, pagei
dautina, toli. Ir karo pramonė sukasi. Ne kokios nors Af
rikos, kur tie karai tarp vyriausybės ir sukilėlių džiunglė
se ar dykumos kalnuose yra bemaž kiekvienos valstybės
realija. Galima parduot ir vieniems, ir kitiems. Rimtam,
ilgam ir saugiam karui. Saugų seksą papildo saugus ka
ras. Kai vakuuminės bombos išverčia žmones įšvirkščius,
tūkstančius, viskas gerai. Savų karių prie kompiuterių prie
šas nė nemato, jie už šimtų kilometrų - kad ko nors, neduokdie, nenutiktų...
O grįžtant prie Lukiškių aikštės ir ideologijos... Keis
ta, bet šiuo metu atsiradęs žodinis sutrikimas. Žodis „tau
tinis“ - tarkime, koks „tautinis susipratimas“, „tautinė
mokykla“ - skamba retrogradiškai ar etnografiškai, bet
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jau tikrai ne europietiškai; jis įgavęs lengvą pajuokos
atspalvį (ir tik per dešimtmetį - neblogai, sovietai to
nepasiekė per pusšimtį metų). Žodis „nacionalizmas“
yra natūralus, europietiškas, vartojamas viešajame dis
kurse, bet mūsų nacionalistai jo kratosi (nejaugi gėda
būti nacijos interesų atstovu?), perduodami šį žodį na
cionalsocialistams, o tai yra katastrofa. Izraelio, arabų
šalių, JAV, Rusijos, Prancūzijos piliečiai yra nacionalis
tai. Ir aš nepainioju sąvokų. Mes gi išskydome; dabar
gėda ką nors pasakyti apie „nacionalinius interesus“, jie
liaujasi egzistavę.
Mūsų kelias yra integracija, ir žmogus, kalbėdamas prieš
integraciją, kartu prieštarauja Lietuvos interesams; o in
tegracijai kenkia: kalba, teritorija, katalikybė, nuosava že
mė, sava mokykla, papročiai, kultūra, etninis monolitiš
kumas, nacionalizmas, nepakantumai (visi), nacionaliniai
interesai (visi). Mes gi lendame į kultūrų ir identitetu mės
malę, neturėdami nei ideologijos, nei istoriosofijos, net
istorijos nespėję apčiuopti - per dešimtmetį fiziškai ne
įmanoma užlopyti istorinės atminties, tuo labiau rasti su
ja darnaus santykio.
Dabar metas, kai dar galima išsirinkti, ką statysime Lu
kiškių aikštėje. Yra dar galimybių - joje statyti naujos ideo
logijos, nacionalinės ideologijos leniną. Arba mums pa
statys - euroleniną.
Bet jau statė - gal įpratome?
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VASARA P I L A I T Ė J E

Sulaukęs keturiasdešimties bandžiau visaip save įtikinti,
kad kažkas nutiko. Vaikystėje rodėsi, kad tai pašėlęs am
žius. Maniau - kažkoks brandus ir tikras žvilgsnis atsiras;
būsiu - kažkodėl tvirtai tikinausi - kažin koks kitoks. Gal
net iš dalies netapatus sau, dvidešimtmečiui, tarkime.
Bet tapatus likau. Net sau, penkiamečiui. Asmuo nie
kur nedingo, vienokia ar kitokia patirtis nieko neužklo
jo, aš esu tasai pats. Penkerių ar trisdešimties.
Migdausi sykį Pilaitės nakties tyloje, tame apsnūdusiame mirksnyje tarp būdravimo ir sapno. Karšta, migdausi
sunkiai, vieną akimirką pastebiu - įtikinėju savo galvą,
kad ta užmigtų.
Aš įtikinėju, bet ne aš ta galva, ji tik mano galva.
Gal kas pasakys - šizofrenija, nors budistui tai būtų
daugiau nei aišku. Aš nesu nei smegenys, nei protas, net
ne siela. Gal norėtųsi tarti, kad pasiekiau kažkokią iš
mintį, bet juk visi tą žino - nuo budistų iki froidistų.
Net nuobodu netikėti amžinybe. Koks ten tikėjimas,
jei žinai.
Keturiasdešimtmečio proga gavau dovanų. Dukrelės jau
kelias dienas paslaptingai šnabždėjosi tarpusavy.
Gavau: taukuotą popieriaus lapą su užrašyta „U“ raide.
Daug mažiau taukuotą su nupiešta širdele, tris pilnus,
pripieštus širdelių iš abiejų pusių.
„Tie tac“ dėžutę, prigrūstą juodos duonos trupinių.
Drožtuką pieštukams, neveikiantį, bet nepaprastai žalią.
Dovanos teikė kažkokį tikrą ir nemeluotą džiaugsmą. Tik
buvo pernelyg karšta.
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Po to dukrelės man iššaukė lietų - lakstė su skėčiais per
betoninę Pilaitės kaitrą, nepaisydamos sinoptikų progno
zių, kad mažiausiai tris dienas nelis. Visi praeiviai šaipėsi iš
vaikų, nes patys buvo išėję be lietsargių. Juk televizorius
nemeluoja. Žinoma, popiet trenkė gaivinanti liūtis. Už to
kias smulkmenas vaikus dar labiau gerbi. Ir bijai jų, žino
ma, dar labiau. O šiaip - jos pačios tądien buvo gavusios
dovanų po vaikišką skėtį ir baisiai norėjo juos išbandyti. Ir
įdomiausia - jiedvi tuo nė kiek nesistebi - jeigu jos gavo po
lietsargį, lietus privalo lyti, net iš tuščio dangaus.
Vasara Pilaitėje turi savito betoninio žavesio, kurį pa
lydi miškai ir ežerai už penkių minučių kelio. Salotės eže
ras, kuriame karštą dieną maudosi keli tūkstančiai pilvų
ir galvų, iš tolo nuo kalvos leidžiantis - it induistai Gan
ge, slaptas Pilaitės gyventojų ritualas atliekamas nuošaly,
tarp miškų pasislėpusiame ežere. Daugybė žmonių stovi
iki bambos vandenyje perdėm susimąsčiusiais veidais, kad
nekeltų įtarimo, ką jie čia veikia.
Ežeras skaidrus skaidrus, gelsvas, ties jo nujuodusiu vi
duriu - aukštos vandenų žolės, besimaudant šluojančios
pilvą ir mėginančios apipinti kojas, ant ežero pakrantės puošmena, aukštas bokštas šuoliams į vandenį, - tačiau
ištrauktas ant smėlio, norint galima tėkštis ant žemės, gal
iš trečio aukšto lygmens; viršuje susipietusi publika mąs
liai žvelgia į tolį ar sau po kojomis.
Civilizuotas ežeras, kioskai, suoleliai aplink, dau
giaaukščiai, žiūrintys į jį; bet ežeras niekada nebus civili
zuotas, jame skęstamą.
Bet jis gražus, rytais ypač, su savo gulbėm, antim, smė
lėtu dugnu, tokia savita miško, miesto, vandens sankirta.
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Kioske, kur perku laikraščius, „Šiaurės Atėnai“ padėti
arčiausiai perkančiojo akių, dešinėje pusėje nuo langelio,
galvoju, gal laikraštininke - „Šiaurės Atėnų“ gerbėja; nors,
antra vertus, tai toliausiai nuo jos rankų ir sunkiausiai
pasiekiama vieta. Reklama ar darbo ekonomija?
Pilaitė - daugiau provincijos miestuką nei miesto mik
rorajoną primenanti gyvenvietė. Miškų, kalvų apsuptas
miestukas. Mažos parduotuvėlės, kur pardavėjai su pir
kėjais pažįstami ir klausinėjasi apie vaikus; kišeniniai ba
riukai su šešiom vietom. Baro tualeto unitaze - sumerk
tos rožės; barmenė sakosi - šalia gėlėmis kaimynė pre
kiauja, tad vakarop, prekybai baigiantis, sumerkia, vis
vėsiau; rožės unitaze - pirmasis įspūdis - secesas, nes ro
žių bordo spalva tokia sodri, kad ką panašaus galima ras
ti tik ant saldainių dėžučių; nors, antra vertus, - ne. Uni
tazas - tai jau postmodernas.
Čia daug postmoderno. Kioskininkė duoda grąžos dau
giau, nei esu nusipelnęs, ir taip jau kuris laikas - graži
mergina, rytais vis besiskundžianti, kad ir vėl neišsimie
gojo; skardiniame kioske užkniedyta kūrybiška natūra,
besiilginti kaip ir visi kažko daugiau.

VAIKAI

Kada jaunystėje susidūriau su mitologijų ir indiškų religi
jos filosofijų skirstymais, viską sudedančiais į grakščią ketvertainę gradaciją - dievai, demonai, žmonės, žvėrys, TĖVYNĖS
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pastebėjau, kad ji tikrai netobula ir pernelyg paprastinanti
tą nuostabų Dievo pasaulį. Man į tą gradaciją netilpo ra
ganos ir kaukai. Raganos, kaip ir šamanai, nebėra žmo
nės, nors į demonų lygmenį ir nepereina, o kaukai, kaip
regimi, maitinami, jaukinami asmenys, tikrai nebuvo de
monai. Vienas mano draugas, su kuriuo mėginau spręsti
šią problemą, ją dar paaštrino, tardamas, kad šion gradacijon netelpą ir vaikai. Nors vėliau, gerdami kavą ir kitus
okupacinio periodo gėrimus, vis dėlto priėjome išvados:
vaikai gali būti perkelti į demonų lygmenį - jie tokie pat
savarankiški, nenuspėjami, galingi. Bent jau galingesni už
žmones, o savo jėga prilygstu demonams. Tas draugas, mie
las ir išmintingas, laikė save vaikų demonologijos specia
listu, nes buvo vienos mažametės mergaitės krikštatėvis.
Dabar aš esu dviejų mažamečių mergaičių tėvas (šią
akimirką jos rėkia, atrodo, iš laimės: iš laimės, kad gyve
na) ir galiu visiškai atsakingai tarti: toje gradacijoje pada
ryta klaida. Turėtų būti: dievai, demonai, vaikai, žmo
nės, žvėrys. Vaikai - tai tokie mitologiniai asmenys, kurie
nepaprastai artimi demonams, tačiau sudaro atskirą reli
ginių ar mitologinių būtybių klasę.
Kada atsikraustėme į išsinuomotą butą Viršuliškių ir Jus
tiniškių pasienyje, jame ropojo tarakonai. Bute nebuvo gy
venta keli mėnesiai, tačiau, pirmąsyk atsikrausčius, po sta
lus, viryklę ir kitus virtuvės padargus, manding, tą akimirką
dar sterilius, bėgiojo tarakonai, švęsdami mūsų atsiradi
mą. Kuo jie tuos mėnesius mito, buvo neaišku nei man,
nei jiems, bet jie paprasčiausiai buvo, buvo čia ir dabar.
Po kelių dienų bute buvo pritrupinta trys tūkstančiai
sausainių nuolaužų, prispjaudyta atsibodusių saldainių,
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mėsos ir bulvių, išskaidytų molekulėmis, buvo prikaišio
ta į visus įmanomus kampus. Jokie siurbimai ar grindų
plovimai kaip ir visada nepadėjo. Išvalius kilimą, vaikai,
apsidžiaugę švara, įtrindavo jį sriubos, žuvies ir šokoladi
nių sūrelių mišiniu, tai, mano mergaičių nuomone, turė
jo padėti sprendžiant švaros klausimą.
Tarakonai išnyko. Kaimynai nuo jų baidėsi visokiais
purškimais, chemijomis. Mano mergaitės viliojo juos vi
sais įmanomais būdais, statė lesyklėles. Ne, jie nėjo. Jie
pabėgo iš mūsų buto, ir aš puikiai žinau kodėl.
Tai - riksmas. Nuolat bute sklindantis riksmas, kartais
peržengiantis ultragarso ribą (ultragarso, atrodo, tarako
nai nemėgsta). Jos rėkia, kai nelaimingos. Jos rėkia, kai
jas ištinka laimės potyris. Jei nėra nei laimės, nei bėdos,
jos rėkia vis vien, nes tai tiesiog natūralus būvis. Kodėl
nerėkti, jei galima rėkti? Šitaip mus apleido tarakonai,
atlaikę milijonus metų evoliuciją ir jokiems DDT nepasiduodantys.
Tiesa, namuose yra tokia smulkmena kaip tėvas, bet
jam geriausia rėkti į ausį. Ypač kai jis mėgina pasiklausyti
žinių. Tėvas ne tarakonas - nepabėgs, atlaikys.
Kada aš mėginu nusnūsti, viena kuri būtinai nutaria,
kad ir jai reikėtų pamiegoti. Ir ji išties užmiega, tai yra
reikalauja pasakos, užsimerkia, atsimerkia, atsistojusi ant
(mano) pilvo šoka klumpakojį, rėkia mamai, kad tėvelis
užmigo (kažkodėl tai jas ypač jaudina), o kad įsitikintų,
ar aš iš tiesų miegu, tampo mane už ausų, kurių beliko
apgailėtinos skiautės. O kai netyčia drauge su manimi už
miega didžioji dukrelė, kuriai jau pusketvirtų ir kurios
kūnas sudėtas iš vienų raumenų, ji kas kartą per sapną
TĖVYNĖS

EROSAS

49

supyksta ant kokios nors pabaisos ar tiesiog verčiasi ant
kito šono ir man į žandikaulį smogia karatistės koja. Skau
da, Viešpatie, tikrai skauda. Nesu bloznas, bet jei norit,
mano dukra jums įspirs.
Ta pati didžioji atbėga kokiu 40 km/h greičiu, galvyte
smogia tau į nosį ir paklausia: tėveli, kodėl mes sėdime
ant užpakalių? Aš jai sutrikęs paskaitau kažkokią paskai
tą, o ir nosį skauda, ji nueina nuo manęs aiškiai nepaten
kinta, šio klausimo taip ir neišsiaiškinusi. Bet paskui atsi
veda sesutę, kuriai neaišku absoliučiai viskas (sesutė dvi
metė, bet šneka kaip žurnalistė), ir mažė paklausia, ar aš
nenorėčiau sausainio. Nenoriu aš to sausainio. Jis toks
nuvalytas, į kilimą gerai padažytas. Abi pradeda rėkti, aša
ros upeliais - tėvelis nenori sausainio. Paskui abi reika
lauja panešioti, kad gėla atlėgtų, ir sulesu aš tą sausainį tokį apgraužtą, apčiulptą, šlapią. Kelios sekundės ramy
bės, o vėliau - gūdus staugimas: tėvelis suvalgė mūsų sau
sainį... patį geriausią... Namuose prasideda bado scenos,
nes tas sausainis, pasirodo, buvo visai kitoks nei kiti, dar
laukiantys savo lemties pakelyje.
Dėl maisto - jos neskaito laikraščių nei knygų apie vai
kų auginimą. Tačiau kaip susitarusios nevalgo to, kas turi
bent kiek vitaminų. Valgomos bandelės, spurgos, saldai
niai. Jokių morkų ar žuvies, salotų. Ne, pats geriausias
daiktas yra, aišku, ledinukai ant lazdelių ar tiesiog tai,
kas sukelia ėduonį.
Ką tik mano mažylės parėjo iš pasivaikščiojimo. Mažė
atsinešė gražų akmenuką, kuris po nuodugnesnio šeimos
apžiūrėjimo pasirodė besąs po žiemos suakmenėjęs šuns,
atsiprašau, šūdas... na, tęsiu toliau...
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Kai su vaikais eini apsipirkti, ant laikraščio skiautės už
sirašai: duona, druska, lašiniai, sultinys. Bet ne: parsineši
„Coca-Colos“ (du butelius), turkiškų sausainių, spalvotą
dėžę kažko, kas visiškai neaišku, bet ji spalvota tai iš pe
ties. Žmona nustemba, nors kai ji pati iš tokios ekspedicijos
grįžta, atsineša pilną maišą krapų ir ledinukų. Valgyti na
muose kaip nėra, taip nėra, užtat mažylės - laimingos.
O taip jų laimę padidinti norisi... Pernai savo dukrelę
nusigabenau į Kalėdų vakarą. Žinoma, kadangi tai Kalė
dos, viskas vyko sausį. Į sceną įbėgo Kalėdų Senelis, kaž
ką sustaugė, ir mano dukrelė jam atsiliepė - gūdžia rau
da. Penki šimtai vaikų, net mažesnių už manąją, tyliai,
įsibauginę sėdėjo tėvams ant kelių. Tik ne manoji. Pa
siuntė ji tą Kalėdų Senelį ir pabėgo. Išnešiau ją, raudan
čią, ant rankų. Buvo gėda, bet ji buvo laiminga. Nagi to
kio pavojaus išvengė. Drabužinėje apsikabino mane - taigi
aš ją išgelbėjau nuo to pabaisos Kalėdų Senelio... Ir ką
pasakysi...
Kitąsyk nusivedžiau ją į Keistuolių teatrą. Televizinį va
riantą ji labai gerai vertino, buvo sutarta, kad nerėks. Rė
kė. Vos tik užgeso šviesa, pasirodė šokantys ir dainuojan
tys aktoriai ir mano sena slapta meilė Ilona Balsytė, duk
relė užstaugė. Ne šiaip užriko. Jos riksmas buvo toks
galingas, kad apie septynias minutes, kurias truko jos ne
šimas iš eilės vidurio, spektaklis, galima sakyti, nevyko.
O aš taip norėjau pasižiūrėti į gyvą Balsytę...
Ką padarysi... Beje, jos talentingos. Mažylė, sulaukusi
dešimties mėnesių, ėmė sakyti „ačiū Dievui“. Nei „ma
ma“, nei „tete“ nesakė dar pusmetį, bet „ačiū Dievui“ prašau. Didžioji, būdama pusantrų, prilindo prie kom
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piuterio ir dviem tiksliais pirštukų judesiais „išmušė“ iš
kompiuterio 1993 metų „Windowsus“. Kaip jai tai pavy
ko, negalėjo pasakyti joks pažįstamas kompiuterininkas.
Matyt, bus hakerė, ir aš tuo nepaprastai didžiuojuosi.
Keliasi jos penktą ryto. Penkiolika minučių jos rėkia
iš laimės, kad atsikėlė. Penkios penkiolika joms reikia
arbatos. Penkios aštuoniolika - išsikvėpinti mamos kve
palais. Penkios dvidešimt jos nori kiaušinienės. Penkios
dvidešimt septynios tą kiaušinienę gauna. Penkios dvi
dešimt aštuonios išdidžiai atsisako tos kiaušinienės ir eina
žiūrėt televizoriaus. Penkios trisdešimt jos abi nori per
sirengti suknelėmis. Penkios trisdešimt septynios jos per
rengtos. Penkios keturiasdešimt - pasirodo, kad jos ap
rengtos ne tomis suknelėmis, o visai kitomis. Penkios
penkiasdešimt - vėl perrengtos, jos eina tvarkyti tėvelio
bibliotekos. Penkios penkiasdešimt penkios biblioteka
sutvarkyta, mano vertingiausios knygos kažkur paslėp
tos. Vienai, nepaslėptai, nukąstas kampas. Šeštą valan
dą jos nuveja mane nuo televizoriaus, nes kaip tik ryti
nės žinios ir joms reikia persijungti „multikus“. Kol jos
eis miegoti, dar penkiolika valandų.
Vis dėlto kažin kas čia smagaus. Kai vakare užmiega,
ausyse spengia tyla ir nežinia ko ima trūkti. Nors imk ir
pasižadink...
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M O T E R Y S , BET IR VYRAI

Susapnavęs, kad esu moteris, atsibusčiau šalto prakaito
išmuštas ir kažin ko susigėdęs. Užribis, netvirtas tiltelis
po kojomis, kažkokia nevilties pelkė. Tokio košmaro nie
kam nelinkėčiau.
Nežinau, kaip moteris jaustųsi po tokio sapno - pare
gėjusi, jog virto vyru. Manau, nustebtų ir plūstųsi, bet tik
dėl formos, nes bent teoriškai prarasdama fiziologiją įgy
tų jau dvigubai lengvesnio socializavimosi galimybę. Irgi
teorinę, visomis prasmėmis. Vyro socializacija lengvesnė,
bet nepasisekimai jam daugiau kainuoja. O kas šiais lai
kais yra socializacija? Turėti darbą, daryti karjerą?
Jeigu vyras neišlaiko šeimos dirbdamas keliuose darbuo
se, visa ta socializacija niekų verta. Feminizmas pas mus
turi daugybę pretekstų raidai ir sklaidai. Dar prieš kelerius
metus mėginta kelti viešumon feministines idėjas; užgeso
viskas. Dėl daugelio priežasčių, kurių nesurikiuosi pagal
svarbą, kurioms neužvilksi uniformos. Bet monumentaliau
sia ta, kad moterys pavieniui išsilaikyti dažniausiai negali,
negali ir daugybė šeimų. Apytiksliai išsilaikyti gali vienas
vyras. Šiandien tai tiesa, galiojanti didžiajai daliai gyvento
jų. Moterys, sugebančios veikti ekonomikoje ir politikoje,
tampa daugiau belyte socialine funkcija, o ne moterimi. Ji
tiek padeda pastangų, kad išsilaikytų, jog visas jos mote
riškumas sutelpa į laiku atnaujinamą makiažą, o dvasinis
gyvenimas tėra tik pastangos prilygti moteriškų žurnalų
primestam stereotipui, kuris iš esmės yra maskulinistinis.
Moteris tokiuose žurnaluose verčiama priimti vyrams pa
tinkančią išvaizdą, prekinį vaizdą. Beje, žurnalai moterims
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simptomiški - daug paveikslėlių, tekstai klaikiai trumpi ir
iš esmės be turinio.
Kur čia vieta feminizmui? Akidangčiai užmaukšlinti.
Moters pastangos sutelkiamos į nuasmenintą būvį. Tiesa,
visa masinė kultūra ir reklaminė industrija tikina, kad tai pati savarankiškiausia ir laisviausia būklė. Feministinei lai
kysenai Lietuvoje vietos nėra. O kas gi būtų feminizmas
ekonomiškai nuskurdusioje ir kultūriškai pavargusioje vi
suomenėje? Riksmas tuštumoje. Feminizmas įmanomas
tik ekonominės gerovės sąlygomis ar bent jau normaliai
vidutiniškoje visuomenėje, kur nėra realios bado grėsmės,
o jei ji atsiranda, išsyk švelninama socialinės pagalbos,
perkvalifikavimo ir kitomis programomis. Ar (tai jau vi
siškai mums neįtikėtina) atlyginimu, už kurį šeima gali
pragyventi. Jei pačiam trūksta, galima nekreipti dėmesio,
blogiau, kai tai paliečia vaikus. Kur gali atsirasti tokia gali
mybė Lietuvoje ir kaip? Kaip moteris gali būti moterimi,
neprarasdama savo vertybių, netapdama vyro priedėliu ir nesutapdama su įsivaizduojamu, teoriškai sukurtu laisvos,
nepriklausomos „moters su kiaušiniais“ modeliu?
Užtat ir paklaikčiau, kad ir sapne virtęs moterim. Kaip
iš šitokios būklės išsisukti - kiekvienas variantas plieks
per sąmonę, savimonę, buitį ir būtį. Jei visuomenė, ku
rioje gyvename, būtų pakankamai kritiška ir savikritiška
(antraip - kultūringa), padėtis atrodytų kitaip. Dabar gi baugu ir kvaila.
Tik feminizmo irgi nederėtų pervertinti. Feminizmas
Vakaruose pats tapęs postindustrinės visuomenės stabu.
Jis pateikiamas kaip alternatyva moters-objekto, daikto
sampratai. Atsiranda moteris kaip veikiantis, įžūlus, ag
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resyvus subjektas, greičiau primenantis girtą, savim susi
žavėjusį patiną. Tik ar patino elgesį mėgdžiojanti moteris
išlaiko savo prigimtį? Ar jai lemta, ar reikia priimti vyriš
ką elgesio būdą ir vyriškus savęs vertinimo kriterijus?
Tad kas moterims lieka? Ar feministinis stereotipas, ar
maskulinistinis? Abu juos vakarietiška modernioji visuo
menė toleruoja ir šiais laikais netgi skatina. Ir vienas, ir
kitas variantas veikia bemaž vienodai. Nuasmenindami.
Kad ir kokį stereotipą prisiimtų moteris, ji vis vien jų
suvienodinama ir valdoma. Reikia užsiėmimo ar ideolo
gijos - ir bus. Feminizmas irgi būdas moterims sutramdy
ti - pasiekti, kad jos gravituotų į konkretų stereotipą, o
su juo, nors ir garsiai rėkaujančiu, susitvarkyti nesunku.
Be to, čia sukasi ir nemaži pinigai. Vien feministinė lite
ratūra, spauda, žodynai, specifiniai drabužiai, kavinės, kul
tūriniai renginiai - viskas įjungta, kapitalizmas įsukęs į
savo trajektorijas feminizmą, ir labai daug kas moterų
emancipacijos srityje tik blefas.
Patricentrinė visuomenė moterims nustatė vietą: ji bu
vo vyro priedėlis. Patricentrinė visuomenė dažniausiai su
siformuodavo klajoklių gentyse, o indoeuropiečiai ir se
mitai, kūrę Vakarų civilizaciją, irgi buvo klajokliai. Jei jie
tapdavo žemdirbiais, varžtai „vietose“ kartais būdavo at
leidžiami. Tačiau visa baigdavosi tuo, kad moteris išsiko
vodavo šiek tiek vyro teisių (galėjo paveldėti, perimti ūkį
vyrui mirus, bendrai valdyti turtą, atnašauti aukas, jei vy
ras išvykęs arba miręs). Lietuvos statutai moterims - tuo
didžiuojamasi - suteikdavo palyginti nemažai teisių. Kai
me jos išsikovojo realią įtaką, svarbą, nebūtinai matuoja
mą paragrafais.
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Gaspadinės neretai tapdavo tikrąja ūkio galva, spren
džiančia ir lemiančia. Žemaitės ar J. Baltušio vaizduotos
valdingos gaspadinės - ne išsigalvojimas, moterys, ypač
tam tikro charakterio, labai nesunkiai gali užimti šeimos
galvos vietą net patricentrinėje visuomenėje. Individua
lia, o ne teisine tvarka.
Dabar turėtume kalbėti ne tiek apie moterų, o apie žmo
gaus teises (pensininko teisės nenumirti nelabai paisoma,
nesvarbu, ar tai pensininkė, ar pensininkas). Žinoma, ly
čių lygiateisiškumas - svarbus siekinys. Bet kol kultūroje ir
ekonomikoje vyrauja ne padorumas ir įstatymo raidė, o
interpretatoriaus siekiai, čia nieko esmingo neįvyks. Skel
bime galima nenurodyti pageidaujamo samdomo darbuo
tojo lyties, bet jei reikės, bus pasirinktas vyras, atmetant
moterį pagal kokį nors kvalifikacinį kriterijų.
Moteris stabdo ne tiek įstatymai, kurie kaitaliojami gana
nesunkiai, kiek bendra „povandeninė“ kultūrinė nuosta
ta. Ją apibūdinti galime kaip varganą patricentrinės vi
suomenės nuostatą: vadas yra vyras. Varganą todėl, kad
žemdirbystė, sunkiausia ūkio šaka gal po kalnakasybos,
kiekvieną sezoną grasina ištikti gentį nederliumi, badu,
pražūtim; priešiškų genčių apsuptis, karai, ūkinė ir egzis
tencinė įtampa reikalavo nuolatinės tvarkos, organizuo
tumo, subordinacijos. Organizuoti turėjo fiziškai stipriau
sieji, o tai buvo vyrai (ta aplinkybė - jokia diskriminacija,
kažkodėl joks feminizmas dar nekalba apie bendras leng
vosios atletikos ar sunkumų kilnojimo rungtis tiek mote
rims, tiek vyrams). Klajoklinė visuomenė, tą patricentrizmą išugdžiusi, irgi reikalavo ilgų žvalgybinių žygių, ku
riems moterys nepajėgios, nes su jomis turėdavo likti
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vaikai, reikėjo užsiimti naujas ganyklas (išvaikant vieti
nes gentis), prižiūrėti galvijų bandas. Galų gale moteris,
kad ir labai feministiškai nusiteikusi, trimečio jaučio taip
lengvai nepapjaus.
Patricentrinė visuomenė, klajoklinė ar žemdirbiška, bu
vo tiesiog natūralus, prigimtinis darbo pasidalijimas. Kol
pirmykštė žmonija dar nepradėjo medžioti, o rėmėsi rankiojimu, ji buvo matricentrinė, ir kai atsirado pirmieji žem
dirbystės pradmenys - irgi. Tačiau tai, kas buvo įmano
ma šilto klimato zonoje, Afrikoje ar Viduržemio jūros ba
seine, kur pavykdavo nuimti kelis derlius, Šiaurės Europai,
pietinių stepių ar pusdykumių pasauliui netiko. Čia rei
kėjo vyriškos fizinės jėgos, ištvermės ir moteriško nuo
seklumo bei gelbėjimo išlaikyti tai, ką vyrai iškovoja mū
šyje su priešais ir gamta.
Trumpiau tariant, patricentrizmas - tai feminizmo rū
šis. Tam tikromis aplinkybėmis patricentrizmas - moterų
susikurtas būdas išsilaikyti ir giminei pratęsti. Dėl kelių
paviršiuje glūdinčių priežasčių. Viena: patricentrizmas tai tokia visuomenės sąranga, kai vyrai iš paskutiniųjų sten
giasi išlaikyti savo moteris, gina jų interesus, saugo nuo
tiesioginio kontakto su chaosu ir blogiu, rūpinasi, kad gimi
nė bet kokia kaina būtų tęsiama. Kita priežastis - ir pačioms
moterims patricentrinė visuomenė yra gynimosi ir apsi
saugojimo būdas. Moterys negali neprarasdamos savasties
eiti į karą, ganyti dešimttūkstantinių galvijų kaimenių tam jos mobilizuoja vyrus. Tokio feminizmo, kaip kadaise
gyvavusi patricentrinė visuomenė, civilizacijos istorijoje
daugiau nepavyks sukurti. Visi kiti feminizmai bus tik šio,
patricentrinio, absoliutaus feminizmo šešėliai.
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Galima paprieštarauti: yra istoriškai paliudytas atvejis Herodoto minimos amazonės. Tai buvo moterų visuo
menė be vyrų, jos bukliai jodinėjo, šaudė iš lankų, ganė
galvijų bandas, o mūšyje įkrėsdavo ir vyrams. Galimas
dalykas, tai tiesa. Tik: šios amazonės nusipjaustydavo krū
tis - kad būtų patogiau šaudyti iš lanko. Bet tai ir simbo
liška - moterys, norinčios gyventi nepriklausomai nuo
vyrų, pačios gravituoja į vyrus. Jos praranda moterišku
mo atributus, bet vyriškųjų neįgyja.
Gal paprasčiausiai tiesa tokia: yra moterys, yra vyrai.
Vieni be kitų negali. Vyrai, paniekinę moteris, sumoteriš
kėja (dėl moters atmetimo antikinėse civilizacijose išplito
homoseksualizmas ir pederastija). Jos, atmetusios vyrus,
tampa nupjautakrūtėmis amazonėmis, raumeningais pa
darais, bet jau nebe moterimis.
Amazonių eksperimentas nesikartojo ir apie jo likimą
tolesnių liudijimų nėra - suprantama kodėl. Tokia mote
rų visuomenė negali reprodukuotis. Gal amazonės paju
to pašėlusį svaigulį susapnavusios, kad tapo vyrais. Savo
buklumu ir išlavinta kovine meistryste įveikusios vyrų bū
rius, jos turėjo pajusti, kad atliko neįtikėtiną žygį, kad
tapo laisvos, kaip laisvi yra vyrai.
Bet vyrų laisvė yra laisvė gyventi moterims ir dėl mo
terų. Amazonės to neįžvelgė, o išorinis vyro mėgdžioji
mas neperima vieno - jo atsakomybės pojūčio. Net kvai
liausiose ir, atrodytų, vaikiškiausiose savo užmačiose jie
viską daro dėl moterų. Jei tironas žudo, tai dėl to, kad
padarytų įspūdį moterims. Jei poetas kuria, tai dėl mote
rų ar bent jau per moteris. Jei minezingeris gieda - jis
apdainuoja moteris. Jei riteris kalaviju šnioja priešus ne
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bodamas pavojų, trykšdamas mūšio aistra - jis tą daro
dėl moters, kad ir kaip keistai tai skambėtų, kario šlovė
svarbi ne jam pačiam; nereikia gerai įsižiūrėti - ant kario
šalmo jo mylimosios kaspinas.
Kad iš to nieko gero neišėjo - kitas klausimas.

PRAKALBA PRIE VYTAUTO KAPO

Viena kuoktelėjusi, bet protinga ponia man pasakė: Vy
tauto palaikų po Katedra nerandama ir niekas jų neras
todėl, kad likę pagonys lietuviai, gal ir paties Vytauto Di
džiojo prašymu, jį po mirties sudegino slapčia kur nors
giraitėje. Ciklas turėjo užsibaigti: jei Vytautą pagimdė vai
dilutė, jei jis augo motinos pagoniškai auklėjamas, jei Vy
tauto tėvas Kęstutis buvo aitrus pagonis, tai ir Vytautas
negalėjo vaiko sielos prarasti, negalėjo nemirti pagonimi.
Ir valstybingumas, ir logika, valstybės logika, reikalavo,
kad jis būtų sudegintas kaip ir Birutė bei Kęstutis.
Katedroje pakištas buvo muliažas ar nakčia susemti pe
lenai, dar karšti, skubant pradėti katalikiškas apraudoji
mo apeigas Sv. Stanislovo katedroje, kai iš uždaryto kars
to, papuošto brokatu ir vyčiais, dar tebesmilko pilkšvi
laužo dūmai ir ryto vėsoje rasa krito ant Valdovo kalavi
jo, paguldyto ant karstadangčio...
Taip gražu ir teisinga, jog norėtųsi, kad taip ir būtų atsi
tikę. Mes, lietuviai (su visa apkaba: paskutiniai pagonys
melancholikai krepšininkai kariai vyrai mūrai alkoholikai
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etc.), kartoju - mes, lietuviai, visada juntantys istorijos al
savimą j pakaušį, niekad nesame tikri, ar per istorijos ske
petaitę į mus nealsuoja Dievas. Greičiau esame tikri, kad
Dievas ar dievai visąlaik reiškiasi mūsų istorijoje. Dievas vienintelis ir nematomas, bet tik mūsų istorijoje besireiš
kiantis, o dievus šiandien tiesiog vadiname Apvaizda. Mū
sų istorija paprasčiausiai liudija Dievo egzistavimą.
Mes - gal realūs ir tikri, nes per mus reiškiasi Viešpats.
Istorija pilna ženklų ir nuorodų. Istorija mums svarbi kaip
romėnams ar žydams, dviem pasaulinėms tautoms, mačiu
sioms ką tik degusį nesudegusį krūmą, ką tik dangun starta
vusį Romulą, ką tik dievybe tapusį eilinį cezarį; istorija mums
svarbi kaip mazochistui jo botagėlis, be kurio jis jaučiasi kaip
nesavas, arba kaip žemėlapis, įspaustas sieloje, be kurio mes
pasimestume dykrose. Tik Dievas per istoriją teikia orienty
rų, jais mums tampa kapai, memorialai. Tai regimi istorijos
įspaudai, nuo „paprasto“ kapo iki valdovo kapavietės, ka
ralienės palaikų ar lietuvio lenkų diktatoriaus širdies.
O Vytauto palaikų nėra.
Tai nelogiška, bet tikriausiai taip turi būti.
Ką mes darytume, turėdami Vytauto kapą? Jei jis būtų
žinomas kelis šimtmečius, o mes būtume gyvenę norma
lioje savoje valstybėje, ten vyktų stebuklai, pagijimai, ir
galiausiai bent jau palaimintojo statusą Vytautui Aleksand
rui Krikštytojui būtume išsikauliję. Pagonės vaidilutės neš
tų prie kapo neužmirštuolių puokšteles, o katalikai degiotų žvakeles; indiferentai įtikėtų, tikintieji praregėtų,
aklieji apaktų; negarbingai pralošę krepšininkai, Lietu
vos futbolo lyga su visom rinktinėm ar priešo link neiššo
vę Tėvynės gynėjai pasirinktų čia vietą garbingam chara
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kiriui ar karstytųsi ant varinės mauzoliejaus atbrailos. Bet
ne, jei normali valstybė, niekas ten nesikarstytų - tiesiog
jaunieji vytautaičiai prisiekinėtų ištikimybę Vytauto dva
siai (mes juk nuo seno garsėjome kaip nekromantai, tad
ir šiandien mėgstam dvasias).
Vytautas, regis, susirgo, nusmuko nuo žirgo ir po ku
rio laiko mirė mirtimi, kokia miršta karaliai, - žmogiška,
paprasta ir didingų bruožų įgaunančia palikuonių atmin
tyje. Nukrito jis todėl, kad susirgęs nusilpo. Vis dėlto
mums mieliau Vytautas, netikėtai kritęs nuo žirgo ir gal
va trenkęsis į pakelės akmenį, nes taip gražiau, taip fatališkiau, taip mazochistiškiau galime mėgautis nesėkme.
Fatališka kaip pavėlavusi Karūna, kaip pavėlavęs Krikš
tas, kaip durklas, pervėręs Mindaugo širdį. Fatališka kaip
tautos savasties praradimas po to paties Krikšto, kaip pa
goniškos išminties praradimas, kaip tautos genetinės at
minties ir epų praradimas, kaip susipainiojimas Palemo
no legendose, kaip užmarštis, užpuolusi mus ir pavertusi
staiga giriose atsibudusią sanskritiškai kalbančių plėšikų
gauja, - ak, nežinojo F. Schilleris mūsų.
Per TV laidą girdėjau vieną simpatingą laidos vedėją
apgailestaujant: ak, jei W Shakespeare’as būtų žinojęs apie
Barborą ir Žygimantą, ką jis būtų parašęs... juk ne apie
kažkokius vaikigalius iš Veronos.
Bendras fatalizmo ir neišsipildymų laukas. Toks įpras
tas ir savas. Jeigu... Jei tik... Jei bent... Ak, tas mielas mie
las lietuviškumas. Ne mes viską sprendžiame, sprendžia
galios, jėgos, o iš tikrųjų - atsitiktinumai, per kuriuos jos
pasirodo. Arba Lietuvoje Atsitiktinumas įgavęs galybės ir
jėgos statusą, Atsitiktinumas - nacionalinis archetipas, At
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sitiktinumas - Dievo akis, Dievo žvilgsnis, Dievo dešinė,
su kuria nekovojamą.
Fatalizmas - tai mūsų namai. Juose jauku. Neverta dė
ti pastangų - istorija, gyvenimo mokytoja, moko, kad iš
tisa kovų ir pergalių virtinė galiausiai tapo bevertė, nes
neatvedė į valstybę, tad kam, tarkime, partizanauti? Ogi
tam, kad tai pasmerkta nesėkmei. Gal tas pasmerktumas
ir neatvedė į tikrą partizaninį karą: mokytojos komsomolkos gatvėse ar lovose būdavo pyškinamos, o ne ver
čiami nuo bėgių traukiniai ir šturmuojami miestai. Lauk
ti - toks buvo partizaninio judėjimo šūkis, kol ateis ame
rikonai (arba neateis). Fatalisto ideologija - laukimo
ideologija. Juk vis vien kažkaip bus, ir niekad nebūna taip,
kad nieko nebūtų, kaip sakė vienas literatūrinis herojus.
Tai tiesa. Vis tiek kažkas atsitinka, ir tas kažkas fatalistui
yra lemtis ir galutinis Likimo arba Dievo pirštas, pokštas,
fokusas. Jei nukrito nuo žirgo, vadinasi, piktas likimas;
okupavo - istorinė geopolitinė lemtis, išsilaisvinome, nu
taikę akimirką, kai suvokėme, kad dabar jau tikrai žai
džiame Likimo korta. Beje, laisvinantis iš Sovietuos mes
buvome fatalistai - kas bus, tas bus. Ir puikiai supratome,
kad šansų, jog mums nepavyks, nepalyginamai daugiau
nei sėkmės galimybių. Tuomet tik fatalistas gali veikti sėk
mingai. Vakarų europietis tokiais atvejais skaičiuoja pro
centus, varto statistikos duomenis ir užsiima Realpolitik.
Noriu pasakyti, kad fatalizmas nėra tik prastas bruo
žas. Jis nėra smerktinas, kaip nėra smerktini penki žmo
gaus rankų pirštai. Taip ir mūsų charakterio fatalizmas
nenusipelno priekaištų - yra taip, kaip yra, ir niekada
nebūna, kad nieko nebūtų.
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O ko nėra - tai Vytauto kapo.
Kam jo reikia - galėtume dėti tašką; dabar esame atviri
sau patiems, fatališkų nesusipratimų mariose galime mąsty
ti apie tai, kokia vilnis mus užlies ar kokia karavele išplauksi
me. Juk Fatumas, tasai sarkastiškas mūsų palydovas ir ved
lys, visada šalia. Jis visada padeda. Ir tik suradę Vytauto
kapą suprastume, kad baigėsi fatalizmo ir Lietuvos tapatu
mo era, taigi ir pati tradicija. Kol kas Vytautas gyvena tarp
mūsų. Kaip ir visi kunigaikščiai - nežinomuose kapuose
po mūsų kojomis, Šventaragio slėnyje, kur benamiai, stu
dentai ir įsimylėjėliai geria alų, kur kaip nevykęs mauzo
liejus stūkso Rotonda. Mes vaikštome virš jų sudegusių
kaulų, po batais jausdami rusenančią Likimo ugnį.
Kitos tautos savo valdovus laidoja katedrose, mauzo
liejuose, mumifikuoja, kūrena ugneles... Mes, kapų my
lėtojai, nė vieno kunigaikščio kapo neturime. Vėl - Fatu
mo grimasa.
Bet čia Jis juokiasi. Kartu su mumis. Juk taip ir turi
būti, hoc erat in Fatis.

ATLAIKYTI VĖLI NES

Vėlines mes įpratę suvokti kaip savo pačių veiksmą: mi
nėjimą, žvakutes, gėles, kapų lankymą; nežinia, ar tie da
lykai reikalingi mūsų mirusiesiems; kita vertus, visos šios
apeigos reikalingos mums, - tad pamėginkime tarsi iš ša
lies pažvelgti į mūsų padėtį per Vėlines. Juk tai ne mūsų
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šventė. Ji yra kitokia iš prigimties. Daugiau tokių švenčių
paprasčiausiai nėra.
Tai svarbi mums šventė, bet joje ne mes esame aktyvioji
pusė. Mes turime atlaikyti Vėlines, bet šitai - nelengva.
Juk iš tikrųjų Vėlinės yra didžiulė atodanga, mirusiųjų,
tėvų ir protėvių išžengimas mūsopi. Prasiveria amžinybės
vartai, ir pro juos darsyk pamatome, patiriame didžiulės
meilės srautą, prieš kurį turime išstovėti, išbūti, degiodami
žvakutes ar užsiiminėdami kapų puošyba - iš esmės be
prasmiškais dalykais, bet jie savo smulkmeniškumu mums
leidžia atsilaikyti prieš graudų ir beprotiškai stiprų po
jūtį -jie mus tebemyli tokius, kokie mes esame, su visomis
mūsų kliautimis ir panirimu į kasdienybę, su žmogiškosios
užmaršties bėdomis... Ir myli dar labiau, nes jiems atvertas
ne tik mūsų menkumas, bet ir mūsų amžinastis, ir mūsų
graudus, netobulas, nenusisekęs grožis, kurį kartais pati
riame, kai mus ištinka žemiškosios meilės teikiami prare
gėjimai, apakę ir galbūt dėl to autentiški.
Visos Vėlinių apeigos visose kultūrose ir visais laikais
skirtos bene tam pačiam potyriui apmaldyti. Mes negali
me atlaikyti antgamtiškos meilės ir per mirusiųjų šventes
telieka užsiiminėti niekais, sustabarėjusiomis apeigomis,
bent jau šiais laikais aiškiai praradusiomis prasmes, bet
visi tie niekai reikšmingi - jie padeda mums atsilaikyti.
Kiekvieną sunkesnę savo gyvenimo akimirką patiriame
mirusiųjų pagalbą, paramą; jie yra, ir jų buvimas realus
kaip ir gyvųjų dalyvavimas, - tik kartais pajuntame, kad
mirusieji mums padeda gal net labiau, nei būdami gyvi jų pagalba neįtikėtina, nelogiška, numatanti keliolika ėji
mų į priekį, mums dažnai nesuprantama, nes nesame ge
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ri metafizikos šachmatininkai. Bet yra ta pagalba. Ir mi
rusieji yra. Sapnas, bene autentiškiausias ir jokiomis psi
choanalizėmis iki galo nesuvaldomas ir neišaiškinamas fe
nomenas, mūsų apstulbusiai sąmonei pasako viena: mi
rusieji yra gyvi, mes kalbamės su jais, užmiršę neesminę
aplinkybę - jie mirę, - ir tokie sapnai nepaprastai giedri
ir gražūs, nors juos apniauksto prabudimo kartėlis.
Vėlinės juk - ypatingo bendravimo metas, ir ne veltui
tai šventė, kuri iš esmės atliekama bendruomenėje ar bent
jau bendrai. Taip tiesiog lengviau. Visi „apačioje“ mini „vir
šuje esančius“, ir taip kelias dienas milžiniškuose regio
nuose atsiranda du apibupusiame dialoge dalyvaujantys
asmenys, „mes“ ir „jie“, ir tas daugiažodis dialogas sutelpa
į vieną mintį: visi esame viena, nėra nei anos, nei šios pusės,
visi esame gyvi, ir nežinia, kurie gyvesni. Nėra mirties, o jei
dėl savo netobulumo įžiūrime tarp mūsų ribą - tai greičiau
jungiančiųjų, ne skiriančiąją. Bent jau tas dvi dienas.
Pažvelkime į Lietuvą, kurią Vėlinių vakarais matome,
tarkime, pro automobilio langą-ji sėte nusėta šviesų kau
burėliais, kapinių žvakėmis, tarsi signalais, kurie iš apa
čios siunčiami dangui - esame čia ir neužmiršome jūsų ir visa „apačia“ pasidaro sava ir vieninga; per Vėlines pa
juntame, kad, nepaisant visų savo skirtumų, pažiūrų ir
pasaulėžiūrų, esame gyvieji, ir tai vėlgi savitas potyris,
kurio mums nepateikia jokia kita šventė. Kitos šventės
mums sako, kad esame žmonės, esame ištikti dieviško
sios palaimos ar dieviškosios žaismės, ar panardinti į die
viškai žmogišką kančią. Vėlinės mums praneša, kad esa
me gyvieji. Tai visai kito pobūdžio informacija, kitokie
potyriai. Kad esame gyvi, nėra kokia ypatinga naujiena,
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bet gyvumo išgyvenimas yra Vėlinių teiktis. Tai, kad esi
gyvas, suprasti ir išgyventi gali tik kalbėdamas su miru
siuoju, kitaip tai tiesiog griūte užgriuvusi banalybė.
Iš esmės supurto ir sukrečia dialogas su mirusiuoju,
tegu ir sušvelnintas ritualais, apeigomis. Dieviškoji realy
bė yra kitokia, baisinga, bet mes jau susitaikę su ja, ji vie
naip ar kitaip apreikšta; mirusiųjų paslaptis yra kas kita jos šiurpas, baugulys ir trauka remiasi tuo, kad patys tap
sime mirusiaisiais, patys praeisime nesuprantamus, neišaiš
kinamus ir daug ką (gal ir viską) atskleisiančius vartus.
Mūsų mirusieji juos jau praėjo, - vien dėl to jie pranašes
ni už mus, bet jie taip ir lieka savi ir bauginamai svetimi.
Joks dievas, joks kultas tokio išgyvenimo nesuteikia, nes
dievų svetimumas ir trauka - kitos prigimties. Drąsos stoti
dievybės akivaizdon suteikia ritualinės formulės, apeigos,
kultai, mitai ir mitiniai precedentai, beje, ir pagrindinių
kulto apeigų bendruomeniškumas. Stoti mirusiojo akivaiz
don visada yra kas kita. Dievas reiškėsi ir apsireiškė, bet
tu „asmeniškai“ jo nepažinojai, judu susitinkate kulte, sau
gioje ir kodifikuotoje religinėje vietoje.
O „tavo“ mirusysis kadaise buvo su tavimi, gyveno čia
pat, ten pat, jūs kalbėjotės ir veikėte drauge, tvarkėtės
buitinius ar gyvenimo reikalus - ir staiga jis tampa visai
kitos kategorijos, kito lygmens, kitos egzistencijos savas
timi, kartu ir asmeniu bei atstovu. Tai paprasčiausiai iš
gąsdina. Mirusysis yra baisiau negu Dievas. Tai galioja
psichologiškai ar metafiziškai, nors teologiniu požiūriu
tai, matyt, netiesa. Nors, kita vertus, teologinis požiūris
mirusiųjų neabejotinai bijo.
O drauge tai visiškai natūralu. Tu pats kažkam tapsi
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„mirusiuoju“ ir tavo kapą kažkas, tebemylintis ir išsigan
dęs, kaskart pavers kalėdine eglute ar rūtų darželiu. Taip
jau yra. Kapas pavirs simboliu, simboline, prisiminimų
ar apmąstymų vieta, ir - nors abu puikiai žinosite, kad
kalbėtis galite ir mintimis, vienam iš jūsų važiuojant tro
leibusu, skutant bulves ar geriant degtinę, iš esmės bet
kur - kapas, žvakutės, gėlės padės vienam iš jūsų. Tam,
kuris liko. Psichologiškai, gal metafiziškai. Nežinau.
Gyvųjų ir mirusiųjų bendrijos sudaro tarsi galingą ir
didingą dviejų polių vienybę. Vieni - čia, kiti - ten. Bet
siejami meilės ir abipusių meilės gestų. Galų gale abi pu
sės priklauso viena nuo kitos, bent jau mūsoji - tikrai.
Mes bijome pripažinti ar prisipažinti, kad mirusiųjų rea
lumas labai labai stiprus. Bet senosios ar izoliuotos kultū
ros ne tik nebijodavo. Priešingai - mirusiųjų realumo po
tyriu būdavo grindžiamos ištisos pasaulėžiūrinės sistemos.
Nepaprastai gražūs ir stiprūs Vakarų Afrikos genčių ti
kėjimai apie gyvųjų ir protėvių santykius. Pagal juos gy
vieji ir mirusieji sudaro nuolat kintančią, vietomis besi
keičiančią bendriją. Miręs žmogus - dorai gyvenęs ir
vaikus išauginęs mirusysis - tampa protėviu ir įsitaiso gra
žiame, nuostabiame, visko pertekusiame protėvių pasau
lyje, sakytume - dausose, ir tenykštį perteklių ir gausą
siunčia šiapus, čia ir dabar gyvenantiems palikuonims.
Asmeninė sėkmė, derliaus gausa - tai protėvių palaimos
išraiška. Bet tam tikram laikui praėjus, protėvis vėl at
gimsta - viename iš savo palikuonių, ir gyvena čia. O
gyvieji, aukoję jam kaip protėviui ir meldę iš jo palaimos,
tuo metu jau patys virto protėviais, ir atgimęs „gyvasis
protėvis“ meldžia jų. Įdomi ir metafizinė logika - tokioje
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kaitoje abi pusės suinteresuotos viena kitos gerove: pro
tėviams reikalingas genties ir palikuonių klestėjimas, nes
jie po kurio laiko grįš į tą pačią gentį jos kūdikėliais, o
„žemiškoji“ pusė rūpinasi protėviais, nes visi gyvieji pereis
anapus, ir jiems ne tas pats, ką jie ten ras. Tokiam tikėji
mui stiprus „mainų“ pobūdis nėra toks jau naivus daly
kas; šios gentys tiesiog atvirai išsako daugelio tautų ir
kultūrų kliovimosi protėviais priežastis ir detales. Bent
jau žemdirbiškosioms kultūroms tai pagrindinis derliaus
garantas, ir nesvarbu, kurioje Žemės rutulio vietoje toji
kultūra būtų išsidėsčiusi - protėviams skirtas šventes ji
mini pabaigusi derliaus nuėmimą.
„Mūsų platumose“, nuo Atlanto pakrančių iki Kinijos,
ta šventė pažymima maždaug tuo pačiu metu, spalio ir
lapkričio sankirtoje. Ir, beje, panašiomis apeigomis.
Svarbiausia iš jų - kapų lankymas. Dar šio amžiaus
pradžioje per Vėlines, taip pat ir per kitas svarbesnes
šventes, Lietuvoje į kapines eita su savotiškais „laukne
šėliais“, maistu mirusiesiems, o ir sau patiems - jose
bendrai valgyta ir gerta. Mirusiesiems vaišės, - gal mums
šiandien kiek per „kieti“ ir vargiai suprantami dalykai kadaise reiškė tiesiog neperstojamą, nenuilstančią bend
rystę, pasireiškiančią ir vaišinimo apeigomis. Susitikęs
su seniai nematytu gimine, draugu, tu reaguoji papras
tai ir žmogiškai - vaišėmis; ne taip jau daug priemonių,
galinčių tokią džiaugsmingą bendrystę išreikšti... Vaišės atsakas į susitikimą, svečio apsilankymą, vizitą. Tai uni
versalus paprotys; jei mūsų ne taip jau tolimi protėviai į
mirusiųjų pasirodymą per Vėlines reaguodavo vaišėmis
„ant kapų“, tai liudija įsitikinimą, kad jie, kaip tik jie
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yra aktyvioji pusė, jie lankosi pas mus, ir Vėlinės - tai
šventė jų garbei.
Vėlės atsiranda čia - lietuvių sakmėse teigiama, kad
jos ateina žemėn, čia netgi susidurdamos su tam tikrais
sunkumais. Jos ateina mūsopi, ir joms reikia judėti, ke
liauti; o žemiškasis pasaulis vėlių kelionėms nėra pritai
kytas. Pasak tautosakos, vėlėms, čionai atkakus, judėti pa
deda vėjas; dėl to kiekvienos Vėlinės yra vėjuotos. Šio
mis dienomis su mumis jungiasi gamta - siųsdama vėją,
siunčia savo linkėjimus vėlėms. Prisiminkime, kiek vargs
tame Vėlinių ar Visų šventųjų vakarais degiodami žvaku
tes - jos nuolat užpučiamos; vėjai tarsi gedi su mumis,
tarsi linksminasi, o gęstančios žvakutės dar kartą prime
na, ar bent turėtų priminti - o ką, mes jau žinome patys.
Vėlės atsiranda čia ir kurį laiką būna - mes į tokius daly
kus reaguotume, o ir reaguojame su sunkiai suvaldoma
baime ir nerimu; bet per šias dvi dienas nerimas nyksta.
Vėlinės paprasčiausiai didingos. Jų didybė išvaiko baimes
ir atskleidžia tam tikrą mirusiųjų anapusybės properšą,
dvelksmą. Ne tą baisųjį jos aspektą, kuris niekada neiš
nyks, nes mūsų kaltė jiems yra neišnaikinama, neįveikia
ma, o mes visada per savo kaltes, per savigraužą (nespėjo
me padaryti to, nespėjome pasakyti ano) tegalime žiūrėti į
mirusiuosius tik baimės, siaubo, karčios bevaisės atgailos
nuspalvintais vyzdžiais. Bet Vėlinės leidžia mums pajusti
ano pasaulio, mūsų mirusiųjų artumą - ir jame nėra prie
kaišto. Mes esame viena - sakyte sako visi Vėlinių išgyve
nimai. Jie mums atleido, ir dar daugiau - jie mus tebemyli.
Ir myli dar labiau, nes per juos sklinda ne tik anapusy
bės giedruma, jos išbaigtybė; jie yra akivaizdoje tų galių,
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kurių pagalba apskritai egzistuoja žmonija. Ar vienos, vie
nintelės galios. Per Vėlines tai nesvarbu. Vėlinių ugnelės
sušildo, priglobia ir tikintįjį, ir „kitaip tikintįjį“, ir žydą,
ir graiką. Tas dvi dienas mes esame protėvių globoje. O ji tikrai rimta, rūsti, nejuokaujanti, bet drauge tokia miela
ir žaisminga. Į tą žaismę atsakyti galime tik tokia pačia
žaisme. Tiesa, žemiška, gruboka, netobula. Maldomis, žva
kelėmis, gėlėmis. Ir beprotiška neviltimi, kuri mus ištin
ka artimajam pasitraukus, o vėliau per subtilų virtimą
maudžiančia gėla - nuostabios giedros pojūčiu, kai prisi
mename savo mirusįjį.
Ir Vėlinės, šiaip tikrai tarsi „užprogramuotą“ juodumos
ir nevilties šventlaikį paversdamos didingos rimties ir san
tarvės properša, taria mums, jog esame laikini, bet dėl mū
sų žmogiškosios ir palaimintos prigimties - amžini ir ga
lingi; amžinesni už angelus, už demonus, už žvėris; ir tik
mirtis mums suteikia amžinybės teisę, trumpam gamtos ar
piktų jėgų, ar paprasčiausios laikinos netobulybės uzurpuo
tą, - atėjus mūsų laikui, mes mirsime. Tai yra gerai. Mes
jau dabar triumfuojame, nes mūsų mirtis yra čia pat.
Viena šio triumfo apraiškų - tai mirusiųjų šventės. Ir
prieš amžinąjį, begalinį, triumfą mums reikia atlaikyti Vė
lines. Kiekvienam. Nes kiekvieną mūsų ištiks ar palai
mins Mirtis.
O Mirtis - taip pat Vėlinės. Tai vidujausios mūsų Vėli
nės, kurias kiekvienam teks atlaikyti. Ir čia mums padės
mūsų mirusieji. Kaip visada.
Atlaikykime Vėlines...
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2. Vilkų saulutė
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Analogijos skraido ore, gal net tose vietose, kur joms ne
derėtų pleventi; bet joms nenurodysi vietos. Mano tri
metė mažė jau priėjo Freudo žadėtą frazę; dabar ji labai
domisi savo ant puoduko pasiektais rezultatais; sėdi va
landą ant puoduko, nieko rimtesnio nesuveikdama - at
sikelia galiausiai, oriai dėbteli žemyn ir paaiškina: aš da
bar padariau nematomą kaką. Dabar ji, sėsdama ant puo
duko, prognozuoja padarysianti arba matomą, arba
nematomą kaką. Ir paprastai būna teisi.
Analogija su politika - visi politikai, sprendžiant iš prieš
rinkiminių kalbų, padarę aibę gerų darbų, ir dar kiek pa
darysią! Tiesa, kai kurie jų dar nematomi.
Kokia politikų akyse nežemiška šviesa, kaip jie gražiai
ir mandagiai kalbasi su tauta, aiškinasi, aiškina, barsto ją
komplimentais... Ketverius metus jokio kontakto, arogan
cija ir sunkiai maskuojamas abejingumas. Dabar piršlybų
metas, po mėnesio visi užsičiaups, praneš, kad dabar sunkių ir atsakingų (net nepopuliarių) sprendimų metas,
laikas ne žodžiauti, o dirbti - ir paliks tautą klaidžioti dar
ketveriems metams. O patys kažką padarys - matoma ar
nematoma. Čia tai jau tikrai.
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Tautai liks asmeninė iniciatyva, kurios diapazonas nuo šiukšliadėžių iki banditizmo, per vidurį - emigraci
jos alternatyva. Ir nepažliumbsi - kapitalizmas. Kiekvie
nas paliktas sau.
Asmeninė iniciatyva - tai reiškia, kad esi pats vienas, nie
kas tau nepadės. Tai mandagiu kamufliažu paslėptas pasiū
lymas - eiki tu peklon, niekam tu nerūpi. Žmonės reaguo
ja atitinkamai. Galvoju apie savo kursą, 1984 m. istorikų
laidą - keli nusižudė, keli per šiuos rinkimus balotiruojasi į
Seimą, vienas sėdi iki gyvos galvos už banko apiplėšimą ir
žmogžudystę. Visi jie parodė asmeninę iniciatyvą - galvoju.
Bet kažkas kirba - na, negali taip likti.
Krepšininkai parodė, ką galima padaryti, nuveikti, star
tuojant iš, rodytųsi, beviltiškos padėties, susiduriant su
neįveikiamomis kliūtimis; pasirodo, mums nėra neįvei
kiamų kalnagūbrių. Lietuva daug gali, tik mentaliteto po
kytis privalus. Galime, turime nugalėti - o įmanoma vis
kas. Rumunija - klaiki provincija, bet rumunų literatūra
Paryžių pamokė, kaip reikia (galima) rašyti.
Mes samprotaujame, ar mes Europos centras, ar bevil
tiška provincija, bet klausimas gal ne taip keliamas. Abu
atsakymai neigiami, ir jei nežinome kodėl, tai bent nu
jaučiame. Lietuva maža, bet tai ne pagrindas aimanuoti.
Didelės šalys reikšmingos ne pačios savimi, o fizine jėga,
gyventojų skaičiumi, įtaka. Mažos valstybės gali būti ne
menkiau stiprios, tarkime, Olandija. Mes ne olandai, tie
sa, mes stipresni, nes esame lietuviai.
Atsilikimas nuo civilizacinio Europos vektoriaus, nuo
lat postuluojamas tiek politikoje, tiek kultūroje („Būto
vės slėpiniai“), yra tikras dalykas.
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Tačiau tai duoda ne taip jau menkų galimybių. Mes
stipriai įsišakniję praeity, ir mūsų mentalitetas tebepriklau
so XIX a. ir dar gilesniems sluoksniams, tegu ir į priekį
žvelgiam. Tą anachronizmą papildo dar ir iškritimas iš
erdvės, - mes nuolatos užribyje. Dar Netimero laikais sa
kyta: už šios ribos savi įstatymai, savi papročiai, sava tvar
ka... Užribis nėra provincija. Tai - kita realija. Ne cent
ras, ne provincija, o kitokybė. Čia veikia ne kairė-deši
nė, o viršus-apačia. Stipresnis kitas vektorius. Jame viskas
dažoma blankesnėmis spalvomis, bet ir viskas įgyja savi
tumo, kiekvienas judesys turi kelias prasmes, ir kiekvie
nas judėdamas ir veikdamas tą žino, prasmės prasišviečia
ir gula viena ant kitos, racionalumas šiose teritorijose vei
kia mažiau. Čia laimi ne racionalūs ketinimai, skaičiavi
mai, o absurdiški statymai ant „zero“ ribos. Prieš dešimt
metį estai ir latviai skaičiavo, mes visi urmu puolėme iš
esmės į bedugnę, racionaliai - be šanso laimėti, bet po
Vilkų saulute įmanoma viskas.
Pagal tautosaką Vilkų saulutė - tai Mėnulis, nakties
Saulė, o neurai, regis, pietiniai baltai, kelias dienas permet pasiversdavę vilkais, mes irgi turime tą prisiminti.
Tą užkalbėjimą, bet pasiversti vilkais mes ir taip moka
me. Virš Gedimino miesto ir šalies vilkas tebestaugia, ir
istorija čia nepasibaigusi. Tikrai nemanytina, kad joje pa
sakėm paskutinį žodį, Vilkų saulutė mus dar mes į žaidi
mą, ir jau kelintą kartą.
O po Vilkų saulute laikas eina kitaip, čia šimtmetis ne
būtinai reiškia šimtmetį. Žodžiai dar nėra praradę užkei
kimų skambesio, kalbame sanskrito dialektu, o magija vei
kia visa savo jėga. Absurdiškas tikėjimas išsipildo. Lietu
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voje valia, noras, troškimas veikia kaip branduolinė reak
cija - nenumaldomai; tą liudija, tarkime, trys iš eilės olim
piadų krepšinio bronzos. Pastaroji dar absurdiškesnė nei
pirmosios dvi. Dusyk žaidus su JAV, nušlavus jugoslavus.
Mūsų tikėjimas čia viską gali. Negaliu pasakyti, kad tikė
jimas verstų kalnus ekonomikoje, bet labiau tikėdami gal padarytume daugiau.
Yra vieta, kur mes labai stiprūs, tai kliovimasis nera
cionaliais faktoriais. Europa ar Vakarų kultūra tą prara
dusi, bet nesyk dar sugeba atpažinti, kaip kad ji atpažino
magiškąjį Lotynų Amerikos realizmą ar Franzą Kafką.
Čiurlionis, abu Mitoszai, Mekas - pripažinti, beje, labiau
kaip saviti andergraudininkai, dirbą su kitokybe, ar bent
paribiu, ar kitu šiapusybės matmeniu, kita jos spalva. Ma
gija, daiktų, žodžių, veiksmų mafija; šalis, kur viskas įma
noma. Šalis, prilygstanti kontinentui. Atlantidos gabalas.
Barbarų paskutinė karalystė. įsos slėnis. Karalių pasaka.
Pragarų vartai. Europos dievų kapinės.
Daugybė žodžių čia limpa, bet jie teisingi, mes kito
kie, ir to nereikia drovėtis prieš virstant unifikuotu ES
piliečiu uniformuotomis smegenimis. Teisė pas mus feo
dalinė, bajorams negaliojanti, partijos - tie patys didžiū
nus, Sapiegas ar Radvilas, supę klanai - argi tai neturi
savito šarmo? O baudžiauninkai visi paklaikę, nevaldo
mi, darbščiai badmiriaujantys po Vilkų saulute ir gie
dantys giedantys...
Kažkoks paklaikimas; baisiai bijau aukščio, į kelias aukš
tai įrengtas redakcijas nebesugebu pakilti, bijau ir erdvės,
o klaustrofobija, tiesa, išsivysčiusi sąlygiškai menkai, bi
jau tik važiuoti transportu. Gėdingai prisipažįstu vienam
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kolegai: tas tyčiojasi, na jau, aukščio baimė - niekai, aš
labiausiai bijau žmonių, tai daug šiurpiau, aš negaliu išei
ti į gatvę - sako. Dar vienas asmuo - irgi žmonių bijo,
kita asaba - ne tik išeiti į gatvę, bet ir pasilikti namie, tad
ryja raminamuosius koridoriuje. Ryte skambina žmogus,
kuriam reikia nueiti į „Siaurės Atėnus“, ruošiasi kaip į
karą, sako, aš bijau žmonių, tu - erdvės, gal popiet susi
tinkam, susikabinam rankomis ir pakrūmiais pakrūmiais...
O ką, gal ir nueisim?
Seniai noriu prašyti Redaktorės, o gal rastų kokį žvitrų
drąsų žmogų, gal kokį studentą, kad surinktų pabūgusiųjų tekstus. Nagi jau darosi neįmanoma.
Visos fobijos - auka Vilkų saulutei. Už likimo dovaną
gyvent po jos pamėkliška šviesa. Už tylų džiaugsmą, kad
atėjo Vilkų saulutės laikas, čia trunkantis devynis mėne
sius per metus. Bet tai nuostabus laikas, kai nuolatinė
vidinė sielos vibracija sutampa su gamtos melancholiš
ku ritmu.
Vasaros čia per karštos; jei būčiau turtingas, vasarą va
žiuočiau ne į Palangą ar kokią Ispaniją, o plaukčiau į Gren
landiją. Dideliu burlaiviu, su tylia viltim paskęsti.
Ziniasklaida kartkartėm, o jei iš tikrųjų - dažnai pra
neša: budėjimo vietoje nusišovė karininkas, policininkas.
Tai - natūralu. Vilkų saulutė naktimis taip gundančiai gie
da pakelta gaida, kad lietuviui pistoletas pašonėje pats
įšoka į ranką. Atsilaikyti šiai pagundai reikia jėgos, iš
tvermės ir šiaip - paprasčiausios sėkmės.
Bičiulis, su kuriuo einu į „Siaurės Atėnus“, bijo dar ir
mirties. Labai. Guodžiu jį: ne tu pirmas, jau milijardai
išmirė - ir kas jiems nutiko? Nieko baisaus, tai žmogiška.
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Visos fobijos iš tikrųjų gi skirtos gyvenimui; jis baisus.
Su atvirom j viršų gatvėm, dvikojais žmonėmis, kurie yra
klastingi, nenuspėjami, o kalba burnomis, pilnomis seilių
ir dantų. Tokie dalykai tikrai gali įvaryti baimę.
Bet po šia Vilkų saulute galim sau prisipažinti: visos fo
bijos - tai ženklas, kad josios mėlynumas šviečia tau, kad
gyveni su ja ir pagal jos ritmą; tu pats esi Vilkų saulutė.
Tai pirmas žingsnis į tautinę savivoką.

PEREGRI NAS, ANGELAS,
LI EPSNOS NEVYKĖLIS

Lukianas, senas cinikas, pirmasis cinikas tarp kinikų, kietą
ir atsakingą asketišką kiniko laikyseną pirmasis pakeitęs
neįpareigojančia ciniško proto puota, kiek dvelkiančia maitvanagyste, mums paliko Peregrino gyvenimo aprašą.
Laikau Lukianą (120-180 m. po Kr.) geriausiu visų
laikų rašytoju, be kurio nebūtų nei Danielio Defoe, nei
Miunhauzeno istorijų (vokiškoji versija - tiesioginis Lu
kiano istorijų plagiatas, dažnai net pažodinis vertimas). Jis
pirmasis totaliai išsityčiojo iš visos antikinės mitologijos ir
kultūros, jis buvo pirmasis Romos saulėlydžio F. Nietzs
che ir O. Spengleris viename asmenyje, jis savo protu ap
ėmė visą pasaulį ir radikaliai išsityčiojo iš visko, kas tik
yra, taip pat ir iš užgimstančios krikščionybės, apie kurią
turėjo, žinoma, iškreiptą nuovoką. Aristotelis paskutinis
savo galvoje saugojo savo epochos žiniją, o Lukianas pir
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masis sukritikavo visą antikinę kultūrą (iš jos pačios vi
daus, nes krikščionių kritika buvo kritika iš šalies) ar bent
pirmasis tą padarė talentingai ir su sąmoju.
Tiesa, viskas turi ribas - imperatoriaus kulto, valstybi
nės Romos ideologijos Lukianas nelietė, tai buvo perne
lyg pavojinga.
Lukiano veikalas „Peregrino gyvenimo pabaiga“ para
šytas laiško bičiuliui Kronijui forma; kaip spėjama, Kronijus buvo to meto platonikas, bet čia tai mums nesvar
bu; tekstas datuojamas 165 m. po Kr., pačioje jo pradžio
je Lukianas apibūdina Peregriną kaip „garbėtrošką kvailį“,
Lukiano piešiamas paveikslas atstumia.
Peregriną, teigia Lukianas, galima vadinti antruoju Empedokliu, tik šis, šokdamas į Etnos žiotis, stengėsi likti
niekieno nepastebėtas, o Peregrinas, trokšdamas garbės,
į ugnį žengė visos Graikijos akivaizdoje.
Peregrino jaunystė praėjo Armėnijoje, kur jis šiuo tuo
pasižymėjo - buvo užkluptas svetimoteriaujant, paskui
suvedžiojo berniuką ir galiausiai pasmaugė savo tėvą; dėl
pirmųjų dviejų nusikaltimų jis sugebėjo išsipirkti, dėl tė
važudystės jam teko bėgti iš gimtojo miesto.
Peregrinas atvyko į Palestiną, kur susipažino su krikš
čionių žyniais ir rašto aiškintojais. Toks tokius pažino leidžia suprasti Lukianas; Peregrinas pats tampa krikš
čionių pranašu, sinagogos vyriausiuoju, komentuoja krikš
čionių knygas ir pats jų prirašo daugybę. Krikščionys tai žmonės, garbinantys žinomą magą, nukryžiuotą Pa
lestinoje dėl to, kad jis norėjo įvesti naujas misterijas. Pe
regrinas buvo demaskuotas kaip krikščionis ir įmestas į
tamsiąją; krikščionys juo labai rūpinosi ir gausybė jų bu
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dėdavo prie kalėjimo. Krikščionys, vargšai žmonės, įsi
kalę į galvą, esą jie nemirtingi siela ir kūnu ir gyvensian
tys amžinybėje, todėl nesibaimina mirties ir netgi skuba
pas ją. Pirmasis jų įstatymų leidėjas mokė, kad jie turi
būti kaip broliai, jie neigia graikų dievus ir klūpo priešais
nukryžiuotąjį sofistą.
Sirijos provincijos valdytojas, pats filosofas, patyręs,
jog Peregrinas tėra paprasčiausias kvailys, iš tuštybės ir
šlovės troškimo tenorintis būti kuo greičiau nukankin
tas, paleido jį laisvėn. Peregrinas grįžo į gimtąjį miestą,
kur dar nebuvo išblėsę kaltinimai tėvažudyste; jis jau bu
vo bemaž pražuvęs, bet sugebėjo išsisukti, savo tėvo pali
kimą padovanodamas miestui; naivuoliai miestiečiai do
vaną priėmė ir dargi pašlovino jį kaip vertą Diogeno ir
kitų filosofų kinikų tradicijos tęsėją. Jis ėmė keliauti, ne
turėjo lėšų pragyventi, tačiau jį dosniai šelpė krikščionys.
Tačiau įvyko kažkas, dėl ko krikščionys jį galiausiai atstū
mė, Lukianas mano, kad gal jie išvydo Peregriną valgant,
kas jiems uždrausta. Peregrinas nuvyko į Egiptą, kur dėl
viešų savo veiksmų (tepliojosi moliu, pusiau nusiskuto
galvą, plakėsi rykštėmis) įgijo kiniko, nepaprasto žmo
gaus, šlovę. Persikėlęs į Italiją, Peregrinas toliau tęsė, ką
taip gražiai pradėjo, viešai keikė visą pasaulį ir imperato
rių, tačiau tasai, filosofas ir kilnus žmogus, į tą nekreipė
nė mažiausio dėmesio. Galiausiai Romos policijos virši
ninkas jį ištrėmė iš miesto, Peregrinas nuvyko į Graikiją,
kur savo begėdystes papildė dar viena - skatino graikus
pakilti į kovą prieš Romą. Peregrinas ėmė kalbėti grai
kams per olimpiadas, niekas į jį nekreipė pernelyg daug
dėmesio, kadangi būta ir savų šnekėtojų. Kad atkreiptų
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graikų dėmesį, Peregrinas paskelbė, kad kitų olimpinių
žaidynių metu jis susidegins, pats išsikasęs duobę laužui
bei susinešęs malkų. Tai kvaila, sako Lukianas, pats su
manymas - ne oriai laukti mirties, o pabėgti iš gyvenimo,
kaip sprunka vergai, - tiesiog gėda. Tačiau graikai susi
domėjo.
Kodėl Peregrinas pasirinko tokią viešą spektakuliarią
mirtį ugnyje, nelyginant Heraklis? - samprotauja Lukia
nas. Niekas jam netrukdė susikrauti laužo miškingose kal
vose ir susideginti vienam; tačiau ne, jis norėjo publikos.
Sis menkysta troško šlovės lygiai kaip tasai, kuris padegė
Dianos šventyklą Efese (Herostrato vardą Lukianas, ži
noma, sarkastiškai nutyli). Peregrinas pasirinko Protėjo
(Jupiterio sūnaus, pranašo) vardą, kuriuo norėjo būti va
dinamas, o galiausiai ėmė lyginti save su Feniksu, paukš
čiu, atgimstančiu iš pelenų. Sibilės orakulas, vadindamas
jį kiniku Protėju, pašlovino Peregriną kaip žmogų, per
ugnį pateksiantį tarp Olimpo dievų, ir pažadėjo, kad jis
žemėje bus garbinamas kaip herojus, didžiavyris.
Sis šlovės aistruolis, kad ir kaip būtų keista, susirado
garbintojų, kurie juo sekė, ir Peregrinui buvo nė motais,
kad ir nusikaltėlį, vedamą į kartuves, irgi seka ištisa žiop
lių minia. Galiausiai prasidėjo Olimpinės žaidynės, į ku
rias suplūdo gausybė graikų ir svetimšalių, prasidėjo ir
pasibaigė, o Peregrinas diena iš dienos vis atidėliojo savo
susideginimo datą. Galiausiai jis paskelbė, jog ateinančią
naktį susidegins. Laužas buvo sukrautas uolekties gylio
duobėje, dvidešimt stadijų į Rytus nuo Olimpijos, sukrau
tas iš sakingų pušų, kad liepsna būtų kuo stipresnė. Užte
kėjus Mėnuliui, pasirodė Peregrinas, nešinas deglu. Jis
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uždegė laužą, nusivilko kiniko apsiaustą, pasilikdamas vie
nais - gana nešvariais, pastebi Lukianas - marškiniais.
Paėmęs saują smilkalų, sviedė juos į laužą, pagal spektak
lio etiketą atsigręžė į Rytus, sušuko: „O, tėvo ir motinos
genijai, priimkite mane draugiškai!“ - ir šoko į ugnį. Be
siraitantys ugnies liežuviai paslėpė jį nuo minios akių.
Taip gyvenimą baigė Peregrinas; žmonės, matę suside
ginimą, kaip ir jo nematę, regėjo Peregriną kylant į Olim
pą baltais spindinčiais drabužiais, su alyvų šakele rankoje.
Lukianas snobas. Tai, ką daro Peregrinas, neskoninga,
ir Lukianas negali to pakęsti. Flagelacija, voliojimasis pur
ve, susideginimas - tai išeina už kritinio proto ribų, ir
cinikas nuo Peregrino tegali gintis sarkazmu; bet Lukia
nas buvo retas atvejis; kaip pats rašo, po šio autodafė jis
susirinkusiesiems ėmė aiškinti, jog kepsnys pakeptas, ke
pa gerai, tik jau ima dvokti, laikas skirstytis - ir vos nega
vo į lempą, nes Peregrino gerbėjai laukė gervių pulko (ir
sulaukė) ar bent jau stebuklingų ženklų ir buvo pamal
džiai susijaudinę.
Peregrinas kvailys ir garbėtroška, - raudona gija rašo
Lukianas. Jam dievai buvo kvaili, juolab kvailas Peregri
nas Protėjas; tačiau pats Lukianas, kritikuodamas antiki
nį pasaulį, nelietė kelių smulkmenų: imperatoriaus geni
jaus kulto, romėnų administracijos, imperijos ideologi
jos. Tai, kas kėlė realų pavojų, liko už Lukiano kritikos
ribų. Atgyvenę religiniai įvaizdžiai, savaime griūvantys ste
reotipai, prietarai, užguiti krikščionys, religiniai šarlata
nai ar kvailiai - kitas dalykas. Lukianas buvo to meto
sūnus, kaip, beje, ir Peregrinas - II a. po Kr. Romos im
perija, ypač rytinėje dalyje - keistas romėniško raciona
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lumo ir rytietiško bei helenistinio misticizmo tiglis, Lu
kianas sugebėjo išlaikyti blaivų protą, ir Peregrino atvejo
jis negalėjo interpretuoti kitaip.
Aš ne apie tai, kad susideginti yra gerai; kalbą reikėtų
sukti kitur. Man pačiam per Lukiano sarkazmą nebuvo
aiški šio įvykio prasmė, kol aptikau Ernsto Jūngerio fra
zę: „Tenka apgailestauti, kad Peregrino pasaulį ir jo aukš
tą žygį mes tematome per melagingą, iškreiptą Lukiano
veidrodį“ („Auf den Marmorklippen“, 1939). Žinoma,
galima tarti - tai Jūngeris, bet kas gali būti geresnis tokio
gyvenimo ekspertas? Christophas Martinas Wielandas,
išvertęs Lukianą į vokiečių kalbą, nesusilaikė ir sukūrė
teigiamą, kitokį nei Lukiano, Peregrino paveikslą roma
ne „Slaptoji filosofo Peregrino Protėjo istorija“ („Die geheime Geschichte dės Philosophen Peregrinus Proteus“,
1791), tiesa, Johanas Wolfgangas Goethe su Friedrichu
Schilleriu savo epigramoje „Peregrinas Protėjas“ (1796)
atšovė jam jų regimo Peregrino balsu - maždaug: keleivi,
pamatęs Wielandą, pranešk jam, kad jis teikia man per
nelyg daug garbės, ne pranašas aš buvau, o driskius, plg.:

Siehest du Wieland, so sag ihm, ich lasse mich
schonstens bedanken,
Aber er tat mir zuviel Ehr an, ich war doch ein Lump.
Matyt, ir aš snobas, nes tik Jūngeris su Wielandu pri
vertė perskaityti Peregrino istoriją dar ir dar kartą.
Peregrino jaunystės aprašymas remiasi paskalomis ar
bent jau perdėta tėvažudyste. Paskutinieji Peregrino žo
džiai, kuriais jis kreipiasi į tėvo ir motinos demonus, roVILKŲ
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do, kad kaltinimas tėvažudyste tikrai gali būti pramany
tas (nors šiame kreipinyje yra dar kiek prasmės, apie ku
rią - vėliau). Daug priekaištų Peregrinui gal kyla dėl to,
kad jis kurį laiką sukosi tarp krikščionių ir ant jo galėjo
kristi standartiniai, krikščionims skirti kaltinimai visomis
įmanomomis ir neįmanomomis nuodėmėmis.
Peregriną mes žinome tik iš Lukiano aprašymo; krikš
čioniški šaltiniai apie jį nepraneša, kas gal suprantama. Iš
to aprašymo (krikščionių pagalba įkalintam Peregrinui,
budėjimas prie kalėjimo, nepaisant kankinystės grėsmės
patiems budėtojams) atrodo, kad susiduriame su realijo
mis, su pirmosios II a. pusės krikščioniu Peregrinu, vė
liau atsimetusiu ar atmestu. Peregrino sielos nepažįsta
me, bet jo atvirumas mirčiai visiškai primena pirmųjų
krikščionių kankinystės aistrą. Joks krikščionis negalėjo
sutikti su Peregrino susideginimo idėja, ji perdėm netiku
si. Bet Peregriną gal galėtume laikyti pirmuoju, o gal vie
ninteliu krikščioniu kiniku.
Ką Lukianas pateikia kaip tuščiagarbystę, nėra taip jau
savaime suprantama. Peregrinas, atvykęs į Romą, ima vie
šai ir garsiai keikti imperatorių ir viešpataujančią tvarką.
Ne kiekvienas kinikas tą sugebėtų, tai mirtinai pavojinga
net imperatoriaus filosofo Marko Aurelijaus laikais. Impe
ratoriaus idėja yra silpniausia ir stipriausia Romos ašis Peregrinas nusitaiko į ją, kas nė nesisapnuotų Lukianui.
Tai jam kelia siaubą kaip ir faktas, kad Peregrinas, nuvy
kęs į Graikiją, kursto graikus sukilti prieš Romą. Graikai
nebe Periklio graikai, jie aptingę ir laisvė jiems neberūpi
ar tiesiog graikų poliams nelabai svarbu, kieno vardu Atėnų, Pelos ar Romos - jie valdomi. Tačiau Peregrinas
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čia toliau daro tai, ką pradėjęs, reikia sutikti su Lukianu,
Peregrinas nuoseklus - jis siekia įgyvendinti laisvės prin
cipą, keliantį Lukianui šiurpą. Administracijos kritika, pro
vincijos sukilimo kurstymas asmeniniame gyvenime - kiniko laikysena su saviplaka ir raičiojimusi purve. Čia ne
įžiūriu garbėtroškos, tai - monolitinė aistringa asmenybė,
veikianti kryptingai, tai - kinikas, individualios laisvės
idėją mėginantis išplėsti į visuotinės laisvės kategoriją ir
puolantis tą instituciją, kuri tam trukdo, - Romos impe
riją ir jos administraciją.
Paskelbęs, kad susidegins per kitą olimpiadą, Peregri
nas patenka į labai keblią padėtį. Šiandien ją pavadintu
me ketverių metų stresu. Viešas susideginimas, dėl kurio
Lukianas priekaištauja (dėl viešumo, ne dėl susidegini
mo), prasmės turi kaip pavyzdys; Peregrinas ir jo aplinka
pabrėžia tai, į ką Lukianas atšauna: ar tai būtų geras pa
vyzdys vaikams, jaunimui? Ir jiems susipleškint?
Pavyzdys kitur. Peregrinas nesiūlo juo sekti. Jis rodo,
matyt, panieką gyvenimui ir aistrą anapusybei, aistrą, ne
bijančią liepsnos. Jis - religinis herojus, ne veltui Sibilės
orakulas jį sveikina.
Susideginimas ir viešas susideginimas mums, paskuti
niams Europos pagonims, nėra nepažįstamas. Romo Ka
lantos laužas tapo kelių dešimtmečių rezistencijos simbo
liu. Pasak Simono Grunau, prūsų krivių krivaitis, jausda
mas, kad toliau nebepajėgia eiti vyriausiojo žynio pareigų,
susikviesdavo prūsų tautą, pamokydavo ją ir užkopdavo
ant laužo visos tautos akivaizdoje, o susideginęs tapdavo
prūsu užtarėju pas dievus.
Lukianas ironizuoja, esą Peregrinas pasirinko lengviauVILKŲ
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šią mirties rūšį - laužo liepsną (Lukianas piktinasi, kad jis
susikrovė sausas, sakingas malkas, o būtų pamėginęs ža
lių). Kaip sakoma, teigia Lukianas, ant laužo, kad greitai
numirtum, tereikia giliai įkvėpti liepsnos. Tačiau kad mirtis
ant laužo lengva, regis, manė tik Lukianas, tokių reikalų
specialistė inkvizicija buvo kitos nuomonės.
Lukianas samprotauja, kad Peregrinui apsispręsti turė
jo įtakos helenistiniam pasauliui žinomi indų brahmanų
susideginimai, „nes ir Indijoje yra tokių garbėtroškų kvai
lių kaip ir pas mus“. Tik skirtumas tas, kad, kaip liudija
Onezikritas, regėjęs brahmano Kalano susideginimą Alek
sandro Makedoniečio stovykloje, jie ne šiaip šoka į ugnį,
o vos tik pradėjus laužui rusenti, lėtai įžengia į jį, atsigula
ir ramiai gulėdami sudega nė nekrustelėję. Lukianas, pats
to nejausdamas, čia suranda rimtų ženklų: indoeuropie
čių pasaulyje mirtis ugnyje yra religinė mirtis.
Antikoje Peregrino susideginimas buvo religinis ir eg
zistencinis aktas; toje pakibusioje būtyje, kai Roma tebešvytėjo visa savo didybe, iš vidaus jau buvo graužia
ma kirminų, jis pamėgino kažką pataisyti, pakeisti, būti
ne vien „kiniku sau“, bet savo viduje išrutuliotą, išpuo
selėtą laisvę išskleisti į aplinką; nepavyko, tada jis visai
Graikijai parodė laisvės galimybę, didįjį laisvės princi
pą, jis susidegino Olimpo papėdėje. Čia, regis, laisvės
nėra daug - tačiau Peregrinas vis dėlto parodė laisvo
apsisprendimo jėgą. Mums gal nelabai aišku, - apsispren
dimo kam? Bene svarbu kam? - galbūt pasakytų Pereg
rinas. Svarbu ne laisvė kam, o laisvė pati. Čia Jūngeris
pasirašytų tris kartus.
Keista tik, o gal esmiška - Peregrinas, prieš užkopda-
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mas ant laužo, nesišaukia dievų, jis kreipiasi į tėvą ir motiną, į jų genijus, sakytume - vėles. Ar jam buvo taip baisu,
kad jis jau negalvojo, negalėjo galvoti apie jo paties iškeik
tus dievus, nebegalėjo tikėtis jų paramos? Gal jis iš siaubo
ir vienatvės laužo akivaizdoje paprasčiausiai sušuko - mo
tina, tėve - šiaip ar taip, šis kinikas nebeturėjo į ką atsirem
ti. Laisvė yra siaubinga, gomury visada ugnies skonis.
Kyla pagunda pareikšti, jog Peregrinas pademonstravo
panieką gyvenimui. Iš dalies taip, tačiau mes, pasirinkę
tik šią versiją, prasilenktume su tiesa. Net kinikai nerodė
paniekos gyvenimui, to gal mes šiandien nepastebime.
Peregrinas nepaprastai vertino gyvenimą - kaip ženklą,
simbolį, nuorodą. Jis jį tiesiog nušlifavo. Gyvendamas jis
savo gyvenimą vertė deimantu, šlifavo savo rankomis ir
ugnimi.
Lukianas jo išsigando. Peregrinas jam netilpo į jokius
rėmus - Lukianas, nepripažindamas Peregrino dievišku
mo ir išskirtinumo, neigė tai sakydamas, jog jis, kopda
mas ant laužo, buvo išblyškęs. Taigi Peregrinas bijojo. Gar
bėtroška bailys.
Jeigu mano versija neteisinga, jei Peregrinas išties, kaip
sako Lukianas, buvo valkata, niekdarys, tuščiagarbis ki
nikas - jo susideginimas kerta per visą šią versiją. Jo pa
vyzdys - gyvenimo šlifavimas iki deimanto tobulybės, iki
paskutinio brūkšnelio šedevre. Praregėjęs, save pasmer
kęs, savo gyvenimą į laužą sviedęs valkata, kurį Olimpo
vardu pasveikino Sibilė.
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A L E K S A N D R A S , N E T I K R A S PRANAŠAS

Lukianas, skepsio genijus, demaskavimų entuziastas, ne
galėjo praeiti pro šią figūrą; apie Aleksandrą iš Abonoteicho rišliai praneša vien tik jis, tačiau nekyla nė menkiau
sios abejonės, kad tai istorinis asmuo - tą liudija mūsų
laikus pasiekusios monetos bei medaliai su jam skirtais
įrašais; be Lukiano pasakojimo, ši numizmatinė ikonogra
fija šiandien būtų neperprasta.
Lukiano pasakojimas parašytas laiško žinomajam Celsui, krikščionybės kritikui ir antikinio pasaulio ideolo
gui, forma. Celsas jo paprašęs šio asmens gyvenimo ap
rašo, lyg tai būtų lengviausias dalykas, o išties, skundžiasi
Lukianas, nuosekliai atpasakoti jo šelmystes ir apgavys
tes yra taip pat sunku kaip Aleksandro Makedoniečio žy
gius, nes šis Aleksandras pasiekė tokių pačių šelmysčių
aukštumų kaip Makedonietis - didvyriškumo. Iš tikrųjų
Lukiano pasakojimas ilgas.
Aleksandras, rašo Lukianas, buvo aukštas, gražaus sto
to, jo veidas buvo šviesus, nešiojo nedidelę barzdą, plau
kus, kurių dalis buvo nuosavi, tačiau pailginti svetimo
mis garbanomis; jo akyse žėrėjo dievybės apsėsto žmo
gaus ugnis, kėlusi baimingą pagarbą, jo balsas buvo aidus
ir mielas ausiai.
Jis kėlė įspūdį. Tačiau jo vidus... verčiau patekti į pik
čiausio priešo nagus nei tokiam žmogui. Tiesa, nei proto
aštrumo, nei žinių jam netrūko, atvirkščiai, niekas tuo
jam negalėjo prilygti kaip ir buklumu, menų išmanymu ir
neįtikėtinu mokytumu. Tačiau visas šias galias ir dovanas
jis nukreipė patiems žemiausiems tikslams. Melu, puiky-
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be, niekšyste jam neprilygo niekas - nei tarp amžininkų,
nei tarp senovėje gyvenusių apgavikų.
Žmogus, susidūręs su Aleksandru, nueidavo įsitikinęs,
kad niekada neregėjo tokio kilnaus ir išmintingo vyro,
kuklumo ir dorybės įsikūnijimo tuo pat metu; Aleksand
ras gebėjo slėpti savo tikrąsias mintis ir tikslus, o dorybes
kėlė į paviršių, sutapdamas su jomis taip, lyg jos būtų jo
savastis. Galvas jis apsuko daugeliui.
Jaunystėje jis buvo nepaprastai gražus, tačiau jau tada
išryškėjo jo busimojo charakterio bruožai: jis parsiduodavo kiekvienam, kas tik jo užsigeisdavo. Vienas tokių
pasirodė besąs šarlatanas magas, mokęsis pas garsųjį Apo
lonijų iš Tianos, užsiėmęs dvasių užkalbinėjimais, lobių
ieškojimais bei burtais sukeldavęs meilę ar neapykantą;
jis įžvelgė jaunuolį turint profesijai reikalingų gabumų ir
padarė savo mokiniu. Siam mirus, Aleksandras prisijun
gė prie klajojančių komediantų iš Bizantijaus ir buvo jų
puikiai įvertintas; galiausiai su trupės vyresniuoju Koko
nu sugalvojo pradėti nuosavą verslą. Tai yra įkurti oraku
lą. Iš pradžių Chalkedone, kur stovėjo sena Apolono šven
tykla, jie užkasė kelias geležines lenteles, ant kurių užrašė
pranašystę: Eskulapas su savo tėvu Apolonu netrukus at
vyks į Pontą ir įsikurs Abonoteicho mieste.
Žinoma, jie pasistengė, kad tos lentelės būtų rastos;
gandas pasklido greitai, ir Paflagonijoje esančio Abono
teicho gyventojai ėmėsi statyti šventyklą; Kokonas mįslin
gomis pranašystėmis suko galvą Chalkedono gyventojams,
kol mirė įkandus ūdrai. Aleksandras jau keliavo Ponto
provincijos link. Prieš jam atvykstant, keli sėbrai pasklei
dė neva Sibilės orakulo ištarmę apie artėjantį pranašą.
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Abonoteiche jis pasirodė pagal visas taisykles - išsipus
tęs, su pompa - ir buvo pagarbiai sutiktas. Ėmėsi prana
šauti - ir taip mikliai, kad sugebėdavo, puolęs į pranašiš
ką transą, dar ir apsiputoti. Paflagoniečiams tai darė įs
pūdį, nors putas sukelti galima tiesiog užkramčius
struthiono žolės. Be to, Aleksandras pasigamino kalban
čią drakono galvą, kuri, nors padaryta iš lininių skudurų,
buvo išmoningai išdažyta ir priminė žmogaus veidą, už
paslėptų ašutinių virvelių tampoma, galėjo judinti žandi
kaulius ir kaišioti dvišaką liežuvį.
Po šių pasirengimų Aleksandras vogčiomis paslepia
Apolono šventyklos šaltinyje paruoštą anties kiaušinį, ry
tą nuogas, tik su auksu siuvinėtu strėnų raiščiu, lekia per
miestą šaukdamas, esą ką tik užgimė Eskulapas; vande
nyje „atranda“ tą kiaušinį, susirinkusiai miniai anties kiau
šinis vandenyje įpučia baimingą pagarbą; lyg to dar būtų
negana, Aleksandras jį delne sutraiško, ir tarp jo pirštų
suvinguriuoja žalčiukas. Iškėlęs jį aukštyn, Aleksandras
surinka: „Štai Eskulapas!“ Publika apsąla.
Iš visos Paflagonijos renkasi žiopliai, geidaujantys pa
matyti stebuklą; suprantama, kirminėlis per kelias dienas
išauga į milžinišką gyvatę, prietemoje darančią deramą
įspūdį. Aleksandras leidžia jiems liesti nasrais klapsinčią
iškamšą; visi apstulbę liečia Eskulapą pirštais ir įsitikina dievas išties atėjo. Eskulapas šiuo pavidalu liepia save va
dinti Glikonu: „Esu Glikonas, Dzeuso trečiasis sūnus, švie
sa žmonėms“. Dekoracijos paruoštos. Susirinkusioms mi
nioms Aleksandras praneša: dievas nustatytomis dieno
mis teiks orakulus. Suvyniotas ir užantspauduotas vaškines
lenteles, užrašius klausimą, reikia nešti į šventyklą, po tam
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tikro laiko jos bus grąžinamos su nepaliestu antspaudu,
tik jose jau bus įrašytas orakulo atsakas.
Siaudagalviai pontiečiai ir šiaip nepasižymintys aštriaprotyste visai paklaiko - ši butaforija jiems pasirodė ant
gamtiška ir neperprantama. O juk antspaudą nuimti ne
pažeistą ir vėl sugrąžinti į vietą (ar į ją sugrąžinti jo imita
ciją) - paprasčiausias dalykas (Lukianas aiškina būdus,
kuriais tai galima padaryti ir daroma; dirbdamas imperi
jos kanceliarijose, su tokiais dalykais jis, matyt, buvo su
sidūręs).
Į klausimus Aleksandras atsakinėdavo su išmone. Kai
kurie atsakymai būdavo dviprasmiški, kai kurie - visiškai
tamsūs; kai kuriems ligoniams jis paskirdavo vaistus ar
gydymo būdus (su medicina jis buvo susipažinęs). Į konk
retesnius klausimus, susijusius su artimiausia ateitimi, jis
atsakydavo: „Tai gali išsipildyti, jei aš to panorėsiu ir Alek
sandras, mano pranašas, melsis už jus“.
Už kiekvieną orakulą buvo nustatyta taksa - drachma ir
du obolai, atrodytų, smulkmena, tačiau kadangi plūsdavo
minių minios, per metus susirinkdavo iki devyniasdešim
ties tūkstančių drachmų, skaičiuoja Lukianas. Būta ir to
kių klausėjų, kurie, nesitenkindami vienu orakulu, pateik
davo išsyk dešimt penkiolika klausimų. Pinigai plaukė mil
žiniški, tačiau už juos, žinoma, reikėjo išlaikyti dar ir geroką
būrį tarnų, raštininkų, tvarkdarių, registratorių, egzegetų
ir t. t. Į pačius tolimiausius kraštus Aleksandras išsiuntė
emisarus, kad šie skelbtų žinią apie naujai išdygusį oraku
lą, nusakantį ateitį, surandantį vagis ir pabėgusius vergus,
nurodantį paslėptus lobius, pagydantį ligonius ir netgi pri
kėlusį keletą mirusiųjų. Pajamos dar išaugo.
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Keli Epikūro pasekėjai, pasižymintys kritiniu mąsty
mu, ėmė susigaudyti, kas čia vyksta, tačiau kai jie pamė
gino šią mašineriją demaskuoti, Aleksandras, paskelbęs,
kad visas Pontas knibžda ateistų ir krikščionių, pasiryžu
sių jį apkaltinti visokeriopomis nuodėmėmis, ir norėda
mas apsaugoti dievą nuo šventvagysčių, įsakė juos užmė
tyti akmenimis. Epikūro jis nekentė. Paklaustas apie Epi
kūro pomirtinį likimą, Aleksandras atsakė: „Geležim
sukaustytas stovi jis mėšle iki kaklo“. Epikūras, žmogus,
žvelgęs į daiktų esmę, kėlė Aleksandrui pavojų. Su Plato
no, Chrizipo ir Pitagoro pasekėjais jis gyveno taikiai ir
laikė juos draugais.
Pritaikęs vamzdžių sistemą, jis išmokė savo drakoną
kalbėti, šie garsiniai orakulai, jo vadinti autofoniniais, bū
davo suteikiami tik išrinktiesiems, nuolankiausiems ir turtingiausiems. Imperatorius Severianas pasinaudojo šiuo
orakulu, svarstydamas, ar jam žygiuoti prieš Armėniją, ar
ne; orakulas jam pažadėjo pergalę ir triumfą; kai naivusis
galas Armėnijoje buvo sumuštas, Aleksandras iš savo ora
kulų sąrašo pastarąjį išbraukė ir pakeitė kitu, žadančiu
pražūtį. Lygiai taip pat lengvai jis atbuline data pakeisda
vo kitus, neišsipildžiusius orakulus. Įvedė misterijas, ku
riose pats būdavo šlovinamas, o Glikono orakulas kuklia
užuomina leido suprasti, jog Aleksandras - tai persikūni
jęs Pitagoras. Pats Glikonas pažadėjo, kad jo orakulas čia
liks 1003 metus, o paskui persikels į Baktriją, kad savo
šviesą skleistų ir tarp barbarų. Nepaisant daugybės neiš
sipildžiusių orakulų, jo šlovė vis augo, o su prašovimais
jis tvarkydavosi kaip įmanydamas. Kartą vieno Egipte stu
dijavusio ir dingusio vaikino tėvas paklausė orakulo, kas
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nutiko; orakulas apkaltino vergą - esą jis nužudė grįžtan
tį jaunuolį. Vergas buvo nubaustas mirties bausme. Jau
nuolis grįžo iš užtrukusios kelionės - nustebęs tėvas nuėjo
aiškintis santykių su Aleksandru, pastarasis pareiškė, kad
tasai - netikėlis, epikūrininkas ir šventvagis, ir liepė jį
užmėtyti akmenimis. Marko Aurelijaus kariuomenė, be
sirengdama mūšiui su kvadais ir markomanais, gavo ora
kulą - du liūtus paaukoti Istro srovėje, tada bus laimėta
pergalė. Liūtai, apkaišyti nurodytomis žolėmis, buvo įmes
ti į Dunojų, tačiau perplaukė į priešininko krantą, kur,
pavaikyti retos veislės šunimis ar vilkais, buvo užmušti;
romėnai stojo į mūšį ir pralaimėjo; Aleksandras išsisuko
senu orakulų pokštu, žinomu nuo Krezo laikų: orakulas
žadėjęs pergalę, bet nenurodęs, kuriai pusei. Aleksandras
priimdavo ir svetimšalių prašymus, kuriuos šie užrašyda
vo savo kalba, keltiškai ar siriškai; atsakas kurį laiką už
trukdavo, kol pavykdavo surasti vertėją; kartą atvyko ski
tas, nesuradus vertėjo, orakulas prabilo: Morphi ebargulis eis Skien Chnenchi krank leipsei Phaos (nesąmonė iš
graikiškų ir skitiškų skiemenų - arba gal klausėjas buvo
koks gelonas ar budinąs ir gavo atsaką baltišku dialektu).
Lukianas, nebūtų cinikas, išbandė orakulą pats. Viename
lapelyje, užantspauduotame taip, kad nepažeidus antspau
do nebūtų galima nuimti, jis paklausė, ar Aleksandras pli
kagalvis, atsakymas buvo paprastas: „Atis buvo kitas Malachas nei Sabardalachas“. Dviejuose skirtinguose lape
liuose skirtingais vardais Lukianas paklausė, kur gimė
Homeras. J vieną buvo atsakyta: „Pasitepk kitmio tepalu
ir Latonos taukais“, kitas orakulas skelbė: „Pasisaugoki
jūros ir keliauk sausuma“. Galiausiai Lukiano pokštai pa
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siekė Aleksandro ausis, šis ėmė jį laikyti pikčiausiu savo
priešu. Kartą Aleksandras pasikvietė Lukianą pas save.
Dviejų gerai ginkluotų karių lydimas Lukianas rado Alek
sandrą gerbėjų būryje. „Gerai, kad aš su asmens sargybi
niais“, - pamanė Lukianas; Aleksandras ištiesė ranką pa
garbiam pabučiavimui, Lukianas pasilenkė, prigludo prie
rankos ir, užuot pabučiavęs, giliai įkando. Aleksandras
tai tyliai nukentė, liepė saviškiams pasišalinti ir, jiems li
kus dviese, pasiūlė susitaikyti su Glikonu, priešus galin
čiu paversti draugais. Lukianas, pajutęs pavojų, apsimetė
susitaikęs, tai ir Aleksandrui, ir ypač jo gerbėjams padarė
deramą įspūdį. Lukianui teko laivu išvykti iš Abonoteicho, Aleksandras jam nusiuntė daugybę dovanų ir netgi
pasamdė laivo įgulą; susikrimtęs vairininkas jam prisipa
žino esąs pasamdytas išmesti Lukianą už borto, o jis, do
ras vyras, to negalįs padaryti. Lukianas paspruko, mėgi
no kelti Aleksandrui teismo procesą, bet tasai Romoje
turėjo tiek įtakingų draugų, jog tai pasirodė neįmanoma.
Aleksandras kreipėsi į imperatorių, prašydamas, kad
Abonoteichas būtų vadinamas Jonopoliu ir kad būtų kal
dinamos monetos, ant kurių vienos pusės atvaizduotas
Glikonas, ant kitos - pats Aleksandras, vainikuotas Esku
lapo laurų vainiku ir su lenktu Persėjo kardu (šios mone
tos, kaip minėta teksto pradžioje, išties egzistuoja).
Šis žmogus mirė nesulaukęs septyniasdešimties, nors
pats žadėjo gyvensiąs pusantro šimto metų, kai jį nutrenk
siąs žaibas. Mirė nuo vėžio, viena jo koja nupuvo iki pat
klubų ir knibždėjo kirminų, gydytojai turėjo nuskusti jam
galvą, ir pasirodė, kad jo viršugalvis plikas.
Ką gi - istorija užmaišyta cinizmo ir klaikybės raugu;
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Aleksandras iš Abonoteicho, be abejo, buvo sukčius ir
niekšas. Bet nebūna nuogos niekšystės, nebūna bepras
miško blogio dėl blogio, gal tik pragaro dugnuose, o že
mėje žmogus niekada negali būti aklai teisiamas pragarų
pražūčiai - tai ne mūsų prerogatyva.
Lukianas nusistatęs prieš AJeksandrą, tačiau, matyt, jo
aprašymas pakankamai kritiškas ir panašus į tiesą. Tačiau
amžinas klausimas - kas yra tiesa?
Religijos srityje visais laikais būta daug šarlatanų, ma
žiau nei, tarkime, mokslo, bet vis vien daug. Jei remsimės
Lukiano teiginiu, kad Aleksandras - religinis apgavikas,
sukčius, galime lengvai pajusti, kad tai nėra savaime su
prantama. Lukianas kalba apie neišsipildžiusius oraku
lus, o paskui - apie iš visų Ponto ir imperijos pakraščių
plūstančius svajonių piligrimus. Kodėl? Atsakymą Lukia
nas formuluoja taip: Ponto gyventojai apskritai kvaili. Bet,
pasirodo, ir Romos gyventojai, šią problemą jis išspren
džia pridurdamas, kad žmonės apskritai linkę į prietarus,
burtus. Mūsų atsakas būtų toks: nepaisant neišsipildžiu
sių orakulų, plūdo todėl, kad pasitvirtinusiųjų skaičius
buvo didesnis. Kruopščiai registruodamas apsirikimus, jis
nekalba apie pataikymus.
Aleksandras buvo šarlatanas, bet šarlatanas gali būti
šventojo ar paklaikėlio dėl dievo kaukė. Supraskime tai.
Jis dar jaunystėje studijavo Apolonijaus iš Tianos, gar
saus pitagoriečio, gnostiko ir mago, tradiciją, domėjosi filo
sofinėmis srovėmis, ir pačiam Lukianui beliko pripažinti,
kad mokytumu nebuvo jam lygaus; tačiau, mirus moky
tojui, Aleksandras liko be lėšų, patraukęs kartu su klajo
jančiais komediantais jis negalėjo jaustis esąs tarp lygių ar
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atradęs savo paskirtį. Klajojančių ir sėslių filosofų Romos
imperijoje netrūko, o Aleksandras neturėjo vietos. Nuo svai
ginamo magijos ir gnozės pasaulio artumos - į fokusinin
ko asmenį. Aleksandras negalėjo su tuo susitaikyti. Jei jis
tikrai dirbo su magija (Lukiano skepsis, esą magija - tik
žongliravimas daiktais ir žmonių patiklumu, pačiam Alek
sandrui nepriskirtinas), jis negalėjo neprieiti ir nepereiti tų
slenksčių, už kurių jau prasideda Balsai, ir gal kuris iš tų
Balsų jį išsirinko - jo vardas buvo, žinoma, Glikonas.
Aleksandras privalėjo būti tikintis, giliai tikintis ir daimono apsėstas žmogus, antraip jam nebūtų pavykę su
kurti savos religinio entuziazmo imperijos ir netgi įves
dinti Glikono misterijų. Žmogus, įsteigęs orakulą ir mis
terijas, nebėra šarlatanas, jis daimoniškos jėgos pliūpsnis.
Ką galėjo daryti Aleksandras, už kairiojo peties pajutęs
Glikono alsavimą? Pajutęs, kad yra Išrinktasis? Skelbti
Glikono atėjimą gatvėse, kur ir be jo plavinėjo šūsnys
neoplatonikų, neopitagoriečių, kinikų, sofistų ir įvairiau
sio plauko religinių mokymų atstovai? Prietaringa minia
klausėsi visų vienodai, kvailiai norėjo stebuklų, atvertos
ateities, dievo, nužengiančio nuo dangaus.
Aleksandras pasiaukojo Glikonui. Si kalbanti baidyklė
nebuvo Glikonas, nieku gyvu, tai buvo lėlė, lėlė kvailiams.
Jiems reikėjo žaislo, Aleksandras jį padarė. Jiems reikėjo
orakulų, ir jiedu su Glikonu mėgino nujausti ateities ple
venimą, pataikydavo daugsyk, tačiau ateitis nėra aiški ir
Dzeusui, net Apolonas, visų orakulų globėjas, ją matė mig
lotai. Glikonas norėjo kulto, paplitusio visoje Romoje,
jam įvesdinti prireikė aiškios kvailystės, orakulo, į kurį
galiausiai Aleksandras ir Glikonas ėmė žiūrėti atsainiai,

94

VILKŲ

SAULUTĖ

bet ir tada jiems pusėtinai sekėsi. Iš Galijos provincijų,
metropolijos, Ponto provincijų, Sirijos ėmė plūsti maldi
ninkai. Glikonas buvo jų objektas, jie aukojo Glikonui.
Aleksandras į pasaulį įvesdino dievą. Dievą antikos kles
tėjimo laiku - prieš jai užgęstant, dievą, kuriam per kele
rius metus pavyko „susiveikti“ nuosavą kultą. Glikonas
nekentė dviejų dalykų - krikščionių ir kritinio proto - iš
vidaus pakirtusių antikos civilizaciją, ir to neslėpė; čia
jam ateitis buvo aiški.
Besibaigiant dievų epochai, šimtmetis iki užeinant dievų
sutemai, paskutinis iš dievų jis įėjo į pasaulį, kuriame ir ko
kiame jis norėjo būti. Demonas, daimonas, dievo entelechija realizavosi. Šiandien galime tarti - vieta, iš kurios tas
daimonas atėjo, gali būti pavadinta pragarais, nes jis nebu
vo geras. Nors gerų dievų nebūna apskritai. Geras dievas menka akimirka, kai jis trumpam nustoja būti blogas.
Aleksandrui buvo sunku - savo dievą jis turėjo ginti
visomis priemonėmis, ir apgaule taip pat, ir klasta, ir švent
vagių žudymu. Kaip kitaip - visos religijos ginasi. Įžūlus
Lukiano spaudimas ir patyčios liudijo, kad tas vyras nie
ko nesupranta, temato paviršių - o juk juodu taip pat
ciniškai žiūri į visus muliažus, tik jei Lukianui po visa
butaforija - niekis, Aleksandrui - atėjęs dievas, kuriam
reikia vietos po Saule.
Dievo realumui reikėjo butaforijos, tai yra didelė religi
nio gyvenimo paslaptis, kurią visu savo gyvenimu patyrė
ir visiems pareikšdamas nuslėpė Aleksandras, netikras pra
našas, kurio galva po dirbtinėmis garbanomis buvo plika,
kuris, iki supuvo gyvas, mylėjo savo dievą Glikoną.
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M I N D A U G A S IR J U L I J O N A S

Ipatijaus metraštyje rašoma apie Mindaugo garbintus die
vus, garbintus tada, kai jis jau buvo krikščionis, krikščio
nis karalius; kai jo užstalėje turėjo, kaip ir privalu kara
liaus užstalei, sėdėti vyskupai, skambėti pater noster, o iš
bažnyčių sklisti varpų gaudesys, sklandantis virš Vilniaus
ar karaliaus stovyklavietės.
Mindaugas, vilties karalius, pirmas ir paskutinis; dė
mė jo veide, povyzoje mums neįmanoma, žudynės, ku
riomis jis tepėsi visą gyvenimą, artimųjų mirtys, jo įsaky
tos mirtys nuplautos Krikšto vandeniu, ir istorijos, di
džiosios Realpolitik mokytojos ir kūrėjos, mestas šūkis,
jog antraip nebuvo galima. Lietuva be brolžudysčių ne
būtų stojusi kaip valstybė, Mindaugas nebūtų stojęs po
Krikšto vandenio lašu ir pakišęs galvos po karūna.
Kokios spalvos buvo Mindaugo plaukai? Juodi, praži
lę? Prieš karūnaciją tarno nujuodinti anglimi, prieš žen
giant ant raudono kilimo, ir iš kur tas kilimas? Iš Rygos?
Saracėnų austas, totorių moterų rankų? Gal iš Lombardi
jos manufaktūros?
Neesminės smulkmenos, kurių nežinodamas negali
įkvėpti to vasaros ryto aromato, karūnacijos ryto, šner
vės įkvepiant tą istorijos dieną pilnos dulkių. Turėjo ke
lias savaites tvyroti sausra? Gal lijo? Liepos pradžia - gali
būti ir taip, ir antraip. Tiesa, vienas kvapas tikrai iš netoli
esančių pievų sklido. Šieno kvapas. Čia pat, šalia. Žirgų
prakaito. Žmonių prakaito kvapas, kūnai, vasarą sušutę
po mantijomis, šarvais, odiniais iškilmių drabužiais.
Ne tai svarbu. Kas dėjosi sielose, kiek karalius buvo
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karalius, kiek jį kiti suvokė kaip karalių, savieji; kaip jis
suvokė save - kaip krikščionį - ir kaip jis regėjo savo
dievus, paliktus horizonte? Ar savo horizonto dievus?
Mūsų istorikai, ir aš pats, kiek įkypai žiūri į Ipatijaus
metraščio pasakojimą, esą Mindaugas slapta aukojo savo
dievams ir tapęs krikščioniu. Taip, Ipatijaus metraštis ap
skritai yra patikimas, bet jis tendencingas - lietuviai jame
žeminami kaip pagonys (koks metraštis nežemina tų, su
kuriais kariaujama), ir šis intarpas gali būti įdėtas mon
tuojant, perdedant detales, iškerpant autentiškus Mindau
go dievus, su kuriais jis gyveno iki apsikrikštydamas, ir
priskiriant vėlesniam laikotarpiui, po krikšto, Mindaugo
elgesį, krikštą, karūną nuvertinant. Koks jis karalius, koks
jis krikščionis, rašoma tekste, net jei to neįterpia tiesiogi
niais žodžiais, neburnoja, o „tik“ sako objektyviausiu to
nu, šaltu veidu, šaltais pirštais vedžiojant pergamente rai
des: „Mindaugas pasiuntė pasiuntinius pas popiežių ir
priėmė krikštą. Jo krikštas buvo apgaulingas: savo die
vams slapta aukojo; visų pirma Nunadieviui ir Diviriksui, Zuikių dievui ir Medeinai; jei vykstant į medžioklę
išbėgdavo į lauką zuikis, į mišką nežengdavo ir nedrįsda
vo jame nė rykštės nusilaužti; ir savo dievams aukojo, ir
mirusiųjų kūnus degindavo, ir savo pagonybę viešai išpa
žindavo“ (BRMS I, 261, vertė R. Jasas). Tai yra niekas
nepasikeitė? Krikštas buvo apgaulė - ir tiek?
Katedra, bažnytinė provincija, padrąsinantys popiežiaus
laiškai, vyskupai, Livonijos bičiuliai, pranciškonai, do
minikonai, Vilnius turėjo knibždėti energingų vyrų, ku
riems veiklos pagrindą teikė status quo: katalikiška kara
lystė, kurioje reikėjo dirbti plečiant, platinant, sėjant, bet
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ne ariant lauką - jis buvo išartas pasaulietiniu ir sakrali
niu dekretu, karaliaus žodžiu, karalystės įstatymu. Ir ne
gi Mindaugas negalėjo elgtis taip kaip visi konvertitai perpildytas neskaičiuojamo, trykštančio, žiauraus entu
ziazmo įrodinėti visiems, koks jis tikras. Tą darė Jogaila,
su pompa, pasimėgavimu, pranašumo jausmu. Tais lai
kais tai sutapo su pamaldumu, karalių pamaldumu. Ar
šus teigimas griaunant.
Pagalvojus - Mindaugas negriovė, metraščiai apie švent
viečių gesinimą nerašo, aukurų griovimas, giraičių kirti
mas nebuvo jo aistra kaip Jogailos laikais. Gal padaręs tai,
kas buvo privalu, jis nelindo į šventąsias giraites ir juolab
nekėlė jų kirtimo vajaus. Tai neturėjo niekieno stebinti. Tų
giraičių, pretenduojančių į šventųjų rangą, buvo daug, o
monarchas ir šiaip turėjo daug reikalų. O šis zuikis, išniręs
iš giraitės, reiškė, kad Mindaugas, tapęs krikščioniu (ap
sikrikštijęs), nepavertė giraičių medžioklės plotais - štai ką
reiškia draudimas įžengti į zuikio paženklintą giraitę - ne
atidavė jų ūkinei veiklai. Nekirto. Jokie kiti šaltiniai, beje,
apie kirtimą ir neužsimena. Ne taip kaip XIV-XV a. san
dūroje, kur medkirčiai suplaukė iš visos Europos.
Tad Ipatijaus metraštis neskaldo malkų bent jau šia pras
me. Išties Mindaugas neardė ir negriovė sakralinių cent
rų. Vilniuje, nėra abejonės, tie centrai buvo uždaryti, ug
nys užgesintos, bet ne žarijos, ne atmintis, ir ne provinci
ja. Neatrodo, kad po Mindaugo krikšto koks medkirtys
būtų galėjęs sau leisti brautis į Žemaitiją. Pamokslininkai
sklido, abejonės nėra, ir bažnytėlės šen bei ten galėjo būti
statomos, fundacijos gi buvo skirtos didelės, milžiniškos,
palyginti etninės Lietuvos mastu.
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Regis, Mindaugas vengė ardyti tai, kas buvo nustatyta
protėvių; tėvų papročių naikinimas gal buvo paliktas lai
kui, o ne žmogaus rankoms. Be to, papročiai - galėjo
aiškinti ir aiškintis Mindaugas - savo ruožtu, tikėjimas savo.
Beje, jei čia veikė pranciškonai, jų galėjo nedominti
fasadinio krikšto veiksmai, ir Mindaugas galėjo su jais
pasitarti. Neerzinti publikos įtampą išgyvenančioje vals
tybėje.
Galimas dalykas, Mindaugas realia laikė dvitikystės si
tuaciją kaip išeitį. Viršūnės apsikrikštija, liaudis - kaip
nori. Tegu duodasi įtikinama. Pranciškonai per laiką ga
lėjo tai padaryti.
Bet ir viršūnės... Metraštyje rašoma: „...savo dievams
slapta aukojo“. O toliau: „... savo pagonybę viešai išpa
žindavo“. Nesutapimas, bet ar šiaip netyčia nesutam
pąs, ar slepiantis informaciją? Metraščių žodžiai daž
niausiai būna apgalvoti, pergamento rašmenų laikai tai ne kompiuterinio rašymo, kai žodžiai gali būti trina
mi ir greitai, pagal poreikį mokomi nebūti. Anuomet jie
stipriai kabinosi į pergamentą, į būtį. Gal savo dievams
slapta aukojo - vadinasi, atliko kulto apeigas slapta; o
pagonybę viešai išpažino - laikėsi papročių? Gal kokie
karo ritualai, hierarchiniai santykiai, karo burtai, karių
laidotuvės laužo liepsnose - nenusisukdavo gi jis nuo sa
vo bendražygio mirties, kuri prasmę įgydavo tik gyveni
mą užbaigus ugnyje, apsivalius kitam gyvenimui, ant aukš
to kalno, dausose. O ir papročių laikymasis galėjo būti
švenčių šventimas, neišvengiamas valdovui, kur jis buvo
svarbiausias asmuo.
VILKŲ

SAULUTĖ

99

Bet viešai neaukojo... „Išpažinti“ gali reikšti daug ką.
Gal žodžius: „koks gimiau, toks ir mirsiu“, „kuproto laz
da neištiesins“, gal tiesų pasakymą sau ir kitiems - na,
nesikeičia mano pasaulyje niekas nuo lašo vandens... ne
gi meluosiu? Ir lygiai ta pati ištartis - livoniečiams, po
piežiaus vyrams, vyskupams - stengiuosi, lankausi mišio
se, nors nejaučiu.
Kalbu apie dalykus, kurie kažkaip turėjo rutuliotis, jie
negali nekelti prieštaringų minčių. Į sielą neįlįsi - bet, po
galais, norisi. Nagai niežti.
S. C. Rowellas atkreipia dėmesį į Ipatijaus metraščio
fragmentą, leidžiantį abejoti Mindaugo krikšto tikrumu;
tačiau jį papildo kitu šaltiniu, iš visai kitos aplinkos, po
piežiaus aplinkos; tai jam leidžia naujai ir labiau pažo
džiui abiem šaltiniais remiantis tarti: „Karalius Mindau
gas net tapęs kataliku nenustojo aukojęs savo seniesiems
dievams, ir dėl to Rusios metraštininkas padarė išvadą,
kad visas krikštas buvo tik apgaulė. 1312 metais Min
daugo veiksmus popiežiaus legato Pranciškaus Molianiečio vadovaujamai tyrimo komisijai šitaip įvertino ir liu
dytojas, kuris priminė, jog „minėtas karalius buvo krikš
čionis ir išlaikė dvasininkus, bet dar neatsisakė senųjų
paklydimų“ (Rowell S. C. Iš viduramžių ūkų kylanti Lie
tuva, V: Aidai, 2001, p. 129).
Manau, tai ir buvo natūrali laikysena, pavadinkime ją
Mindaugo linija - ramus prisipažinimas religinėje srityje:
esu krikščionis, bet tradicija yra mano esmė. Negaliu per
laužti sau stuburo - pražūsiu kaip asmuo, kaip valdovas,
negaliu kirsti, eiti ir mokyti savo žmonių, žinančių mane
kiaurai - melas matysis.
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Tai ir nulėmė Mindaugo „atsimetimą nuo krikščiony
bės“. Jis neatsimetė, jis buvo nužudytas ir mirė kaip ap
krikštytas pagonis. Jei jau norime statusą rasti miruoliui
Mindaugui, žodžius, tinkamus jam nusakyti.
Viena įspūdingiausių istorijos figūrų - Julijonas Atsi
metėlis, romėnas imperatorius, pamėginęs sugrąžinti se
nąją religiją... Kadangi šios, tiesą sakant, jau nebebuvo,
„romėniška religija“ buvo išsilydžiusi imperijos religijų
tiglyje, jis tiesiog legalizavo uždraustus, pridusintus se
nuosius kultus; perdėti gandai apie jo sukeltą krikščionių
persekiojimą - nuolat judėdamas imperijos pasieniu nuo
Galijos iki Persijos, kur galų gale žuvo didvyrio mirtimi
kovodamas su persais, netikėtai užkluptas iššokęs raitas į
mūšio sūkurį be šarvų, jis tam neturėjo laiko. Tiesa, pro
vincijose būta išsišokimų; būta kankinių, būta minios nu
žudytų vyskupų. Bet Julijonas neturėjo laiko specialiam
krikščionių persekiojimui, ir jis, net manant, kad visos
apkalbos ir gandai neperdėti, ir netgi padidinus juos de
šimt kartų, vis vien būtų padaręs daug mažiau žiaurybių
nei krikščionys Konstancijus, Valentas ar kiti po jo valdę
imperatoriai, ar net kai kada legionų vadai krikščionys.
Palaikydami tvarką imperijos viduje ar savo armijoje, bai
mindamiesi sąmokslų. Antrojoje IV a. pusėje menami nu
sikaltėliai, dezertyrai, politiniai priešininkai po ilgų kan
kinimų būdavo deginami ant laužo, tai buvo įprasta baus
mė Konstancijaus, Valento, Valentiano, Graciano valdymo
metais. Barbarai taip nesielgė, beje. Ir valdant Julijonui
tokia bausmė apskritai netaikyta.
Julijono restauracija gal būtų davusi jei ne vaisių, tai
bent peno religijų istorikams, ypač jei jis būtų Augusto
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titulu valdęs ilgiau, nei jam tekę keleri įtemptų karų me
tai. Kas buvo restauruotina - Julijonas vargu ar būtų ga
lėjęs suformuluoti; tačiau jis buvo filosofas, išminčius ir
karys, smarkiai, atrodo, mėgdžiojęs Marką Aurelijų. Žu
dyti tikėjimo vardan jam buvo atgrasu. Baisiausia, ką jam
prikiša Ammianas Marcelinas, pats karys ir filosofas, ir
istorikas eruditas - tai, kad uždraudė retoriams krikščio
nims dėstyti mokyklose. Tiesa, Ammianas gal ir nėra čia
visiškai patikimas. Jis buvo artimas Julijonui, žinojęs jo
mintis, užrašęs ne visas, gal ir ne visas pražangas užrašęs.
Pats Marcelinas buvo, atrodytų, vėlyvosios Stojos atsto
vas, tačiau sinkretiškai maišęs krikščionybę ir vienintelį
Dievą siejęs su stoikų pagrindiniu principu, absoliučiu gė
riu, Ugnimi pasaulio centre.
Bet dabar norėtųsi ko kito.
Formuluočių, kurios leistų išsunkti daugiau iš tų eilu
čių. Ar galima sužinoti du dalykus: ką jiedu manė apie
juos? Mindaugas ir Julijonas. Ką jie galvojo apie savo die
vus - tada galima suvokti, kurioje vietoje jų pasaulėžiū
roje buvo Vienas Dievas. Ir kodėl buvo taip svarbu atsa
kyti savo dievams? Kodėl sunkus atsisveikinimas ir kodėl
tokioje pašėlusioje galios jėgainėje kaip Romos imperija,
praėjus pusšimčiui metų po krikščionybės triumfo, dar
buvo įmanomas siekis - atkurti daugiadievystę? Mindau
go atveju - klausimas kitas. Kodėl katalikybė jo neįsiur
bė, jo aplinkos nepakeitė, nekalbame apie laiką, politiką,
aplinkybes, - kalbame apie mintis?
Distancija didelė - tūkstantmetis, abi figūros netapačios, bet metraščiuose rašoma artimais žodžiais; A. Mar
celinas apie Julijoną 360 m. po Kr.: „Norėdamas palenk
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ti visus be išimties, jis apsimetinėjo, kad yra linkęs į krikš
čioniškąjį kultą, nuo kurio slapčia seniai atsitraukė. Jis
atsidėdavo - apie tai žinojo nedaugelis į jo paslaptis pa
švęstųjų - haruspicijoms, augurijoms ir laikėsi viso to, ką
visada gerbdavo besilenkiantieji dievams“ (Amm. Mare.
Historia (Res gestae), XXI, 2, 4). Taigi Mindaugo elge
sys: „... savo dievams slapta aukojo“. Julijono aukoji
mai - augurijos ir haruspicijos - susiję su ateities spėji
mu; čia senosios religijos sueina; tiek lietuvių religija, tiek
Julijono reliktinis imperinis religingumas smarkiai rėmė
si ateities lėmimo, numatymo principu; aukojant burta iš
gyvulių vidurių, stebėti paukščiai etc. - ne savitikslis tai
buvo dalykas; aukota ir burta tam, kad sužinotum, kur
link krypsta dievų valia, ir galėtum atitinkamai elgtis.
Julijono aplinkoje ateities ženklų buvo apstu; atsitikti
nis judesys, nuogirda buvo aiškinami ir varijuojami, ką ir
kalbėti apie sapnų regėjimus; perspėjantys ženklai buvo
reikšmingi; ir Mindaugas pro giraitę jodamas paiso ženklų,
ir jis ženklą laiko dievų valia, ir jis remiasi ženklu, kaip
ženklu vėliau remiasi Daumantas, jo žudikas - pikti bur
tai jam neleidžia vykti į karą; ir jis nužudo Mindaugą,
remdamasis tuo pačiu ženklu.
Ir čia atsiskleidžia galimybė suvokti, ką Mindaugui
(ir Daumantui, ir lietuvių kariams, kuriuos šaltiniai daug
syk mini metančius burtus, tiksliai išpranašaujančius atei
tį) reiškia dievai. A. Marcelinas tą suformuluoja, nėra
abejonės, kad ta formuluotė yra ir Julijono, ir kitų,
paskutiniųjų, reliktinių romėnų galvose, kaip ji buvo ir
lietuvių galvose; Mindaugas neturėjo savo A. Marceli
no kaip ir visa didžiųjų kunigaikščių plejada; mes galiVILKŲ
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me pasinaudoti Marcelino ir Julijono žodžiais, kad su
prastume Mindaugą.
Burtai ir dievai susiję. Mindaugas ir lietuviai negalėjo
neburti. Apeigos buvo ir būrimas apie ateitį. Apie ateities
spėjimą A. Marcelinas rašo: „Viską persmelkiantys ele
mentai (stichijos), kaip ir kūnai, nuolatos augantys, ir dva
sinis pradas, visur ir visada turintis gyvąją nuojautos ga
lią, mums suteikia dovaną tiesiogiai numatyti pasiremiant
tais reiškiniais, kuriuos mes mėginame suvokti įvairių
mokslų pagalba. O substancinės galios (demonai), kurių
maloninimas galimas įvairiais būdais, suteikia mirtingie
siems pranašingus žodžius tarytumei iš niekados neišsen
kančių šaltinių.<...> Augurijos ir haruspicijos kyla ne iš
paukščių, nežinančių ateities - juk to nesiims tvirtinti net
pats ribočiausias žmogus, - bet dievas kreipia paukščių
skrydį taip, kad išeinantis iš snapo garsas ar greitas arba
lėtas sparnų judėjimas atskleidžia ateitį. Nes geroji dievy
bė - ar dėl to, kad žmonės šito nusipelno, ar todėl, kad
užjaučia juos - myli ir šitokiais būdais atskleidžia jiems
ateitį“ (Amm. Marc. Hist., XXI, 1, 8-9).
Gal geriausiai šitą atskleisti vaizdu: stichijos, stichijų
galios, susipinančios siūlais, gijomis, siūlai, siejantys vi
sus daiktus, šlapius, sausus, ugninius, kietus, eterinius,
gyvus, negyvus, dangaus ir žemės, jie susipynę, tačiau ta
sampyna ne painiava - anaiptol, tai didžiulė dieviška tvar
ka, daiktų sąranga, kurios pagalba mes galime pažinti daik
tus, jėgas, žmones. Dabarty ir praeity, čia ir toli, ir tos
gijos driekiasi į ateitį, tos gijos tarsi dieviško žvilgsnio
suvarstyti siūlai, amžinybėje suverpiantys audinį, kurio
dydžio ir spalvos žmogus negali regėti, tačiau, įsikibęs už
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vieno siūlo, jis jau gali jį truktelėti ir pajudinti ištisą bega
linę stichijų girliandą; stichijų gyvybė - specifinė, bet jos
gaivalingesnės, gyvastingesnės nei žmonės; joms reikia
žmonių, nors gali be jų ir apsieiti. Stichijų siūlai kartais
susipina į gyvasties krešulius, jie gyvi, susideda iš ugnies
ir vandens ar žemės ir oro ir visada bus su kitokių dalelių
priemaišomis; tų dalelių kiekis bus įvairus. Jie kalbasi per
vandenį, eterį pagal savo prigimtį, jų prigimtyje visada
bus kažkas bendro su kitais krešuliais, tik maišymas ki
tas. Tai yra demonai.
Kai ima maišytis krešuliai, kai jie sukimba, sudėtingo
mis proporcijomis maišosi. Jie irgi yra stichijų sampyna,
todėl jie viską gali ar beveik viską pagal savo prigimtį.
Ugniniai - ugnies reikaluose, žemiški - žemės, bet jie turi
ir šlaką oro, ir šlaką vandens, todėl gali susibūti su kitais.
Jie reiškiasi daiktuose. Jie reiškiasi per orą, per vandenį,
per medį. Geriausiai per medį, nes per jį geriausiai susi
kalba stichijos, viršus ir apačia, pasaulio šalys, žemė ir
dangus, vanduo ir ugnis. Labai gerai dėl tų pačių priežas
čių jie reiškiasi per akmenį, jie per debesį reiškiasi per
burnos žodį per seiles per audeklą per nukirptą piršto
nagą per uogą sekmadienio rytą per Saulę per Mėnulį
per rupūžę ir kiškį. Viais tais būdais jie reiškiasi skirtin
gai; tie didieji krešuliai vadinami dievais.
Todėl kiekvienas burtas ir kiekvienas ženklas išeina iš
krešulio ir į jį įeina, todėl žmogus, norėdamas žinoti atei
tį, jau kalbina krešulius, norėdamas ją pakeisti ar kad ji
būtų tokia, kokios nori, turi jų maldauti, teikdamas jiems
dovanas, savimonę, tai, kas atitinka mišrią jų prigimtį,
teikdamas jiems savo jausmus ir maistą. Jie tada gali pa
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dėti: keičia ateitį, atneša lietų ar žuvų tuntą, ar padeda
nugalėti priešą. Jie yra dievai, ir daug krešulių garbinami
ir, suteikus jiems savimonę, pasidaro dievais ir būna. Jų
sistema, tam tikroje teritorijoje tam tikros genties ar vals
tybės įtvirtinta ir nuolat maitinama ir šlovinama, suteikia
tai sistemai galimybių. Kai kurie krešuliai ypač sustiprė
ja, tokių gali būti trys ar penki. O jų, nevienodos jėgos ir
švarumo, gali būti šimtai ir tūkstančiai arba trys tūkstan
čiai trys šimtai trisdešimt trys.
Apie skaičius tiek.

IŠ MI RUOLI Ų GY V E N I MO

Zinai, aš galvoju, kad Dievas galvoja, kad mes mirę, pasakė dukrelė, dažydama mandariną į cukrų.
Žodis į žodį. Mėginau iškvosti, kodėl ji taip nutarė,
atsakymas buvo doras ir paprastas - „man taip atrodo“.
Man irgi taip atrodo, pamaniau.
Telefonas tyli, skambučiai reti, jei telefonas skamba, jau
skambutis nuzvimbia dalykiškai. Nenoriu nei skambučių,
nei vizitų. Manding, niekas nenori. Turiu draugų, pažįsta
mų, ir juos, ir mane palengva ima tenkinti vienas kito eg
zistavimo faktas. Bėdoj juos prisimeni, jie, keista, bet pa
mėgina padėti, per šventes skambučiai, po rimto krepši
nio. Kartais jie užeina, retai, aš pas juos - dar rečiau.
Vizitams nebėra laiko, visi dirba arba geria. Metęs ger
ti visiškai iškrenti iš konteksto. Net pašaudyti nesinori.

106

VILKŲ

SAULUTĖ

Darbas nuo aštuntos ryto iki aštuntos vakaro, paskui dozė
marmalo per TV, kad užmigtum, kad išsiplautų smegenys,
jos nė velnio neišsiplauna, nemiga, ir vėl iš naujo. Jei kas
užeina, man tai nemalonu. Sutrinka darbas. Kažkur kitur
eiti dar sunkiau, koks susirinkimas ar dalykinis pasimaty
mas tampa nedidele tragedija. Stresai, bendravimas, elge
sys, nesusijęs su darbu ar poilsiu, ima trikdyti. Kol apskri
tai suvoki, kad dirbi ir miegi, o valanda ar dvi stresinio
televizinio chaoso prieš miegą yra poilsis.
Kapitalizmas su savo susvetimėjimu. Kad išsilaikytum,
reikia dirbti nesidairant, kokie draugai, kokie susitikimai...
Skambinu vienam poetui - rytą, vidurdienį, vakare - at
siliepia žmona ir pasako, kad jis miega, pašneku su ja, jau
telefonu atsirado bendrų temų, aptarinėjame spaudą, kul
tūros naujienas, per tris mėnesius skambtelėjau penkis kar
tus, jis vis miegojo. Dabar mečiau skambinti - jei žmona
sako - miega, vadinasi, rašo (nors greičiau verčia), ir man
pačiam kyla pagunda telefoniniam miegui. Nors mano
telefonas turi tokį jungiklį - spusteli, ir jis nebeskamba.
Visi draugai bei pažįstami - humanitarai. Visi aria tri
jose ar keturiose vietose, skaito paskaitas aukštosiose, li
cėjuose, negirdėto nematyto plauko mokslinyčiose, už
siima žurnalistika, verčia paskutinį mėšlą, už vertimus lei
dyklose seniai mokama daugiau nei už originalų tekstą...
nes už originalų tekstą nemokama... pervargę, perkarę,
išprievartauta siela, jai reikia atilsio - o jis teateina kaip
juodas alkoholis, juodas juodas gėrimas, po kurio dar blo
giau, bet sielos neskauda, kelias valandas, tai - prabanga.
Tokia jaudinanti, tokia miela, kad jos ima norėtis nuolat,
bet toks liuksusas ne šiai pasaulei. Kiekvienas gėrimas VILKŲ
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mirties repeticija, iš čia jo palaima, bet mirtis turi du vei
dus. Iš toli - ji graži mergelė, iš arti - juoda bedugnė, j
kurią visas kūnas, visa fiziologija reaguoja šuniška uosle ne ne... bent jau kol kas ne...
Beje, apie mirtį šiandien sužinoma telefonu, pagalvojau.
Dukrelei greitai penkeri, bet ji jau turi viską, ko reikia
moteriai, kaip penktajai gamtos stichijai. Ji stovi prieš veid
rodį ir kalba kalba... Su kuo kalbi, klausiu. Su tavo miru
sia mama, sako, su kitais, kurie mirę, aš turiu jiems papa
sakoti, kaip mums sekasi... Ar jie atsako, pašiurpęs klau
siu... Ne, aš tik turiu papasakoti, jie nori žinoti apie mus
viską... O kodėl prie veidrodžio, klausiu. Taip reikia, atsakymas trumpas ir konkretus.
Aš žinau, ką reiškia veidrodis maginėse praktikose ir
nekromantijoje, iš kur ji žino? Nors negi tokių dalykų
gali moters klausti. Tai prigimta... Ji nešiojasi savo prose
nelio portsigarą, jis žuvęs keturiasdešimt ketvirtaisiais, ji
tą portsigarą naudoja kaip telefoną - pokalbiams su pro
seneliu. Ir kažkaip sugebėjo susidraugauti su juo... pamė
go, pokštauja, krykščia abu... Iš pradžių buvo kiek nejau
ku, dabar apsipratau. Šeima yra šeima.
Gal tikrai mes mirę, bet tai pamiršom?
Balkone gerai įvyniojęs laikau tris šimtus gramų nuo
rūkų. Atlyginimams suvėlavus, jos praverčia. Skaitau vir
tuvėje knygą apie Mauthauzeno konclagerį, pasiimu ma
žytę vokišką pypkutę, riestą, susitrinu keturias penkias
nuorūkas, tvirtas, aitrus, pusmetrinę seilę sunkiantis dū
mas, užsitraukęs perskaitau: „Kai pasiūliau jam sudėti nuo
rūkas į pypkę ir rūkyti pakaitomis, apsidžiaugė. Pypkės
aš neturėjau ir šitaip, nepaisant dalybų, išlošiau - mat su
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pypke nuorūką galima buvo surūkyti net iki pelenų. Pyp
kių Mauthauzene niekas nevalydavo, nes nikotinas bu
vo tikra prabanga, ir dūmą pypkė darydavo sunkesnį, ir
truktelėjimas atrodydavo sotesnis“ (Jakovas Kambanelis. Mauthauzenas, p. 156). Panašios sąlygos mat suku
ria panašius atradimus, nors aš pypkėn nuorūkas kemšuosi kiek kitokiu pretekstu - antraip nuorūkas prisideginėjant baisiai nudega antakiai. Ir paskutiniai degtukai
eikvojami. O prie akauzalinių sinchronizacijų (lietuviš
kai gal vienlaikiai bepriežasčiai) mes visi pripratę. Si kny
ga apie graiko ir lietuvės meilę Mauthauzene, - auto
biografinė. Skaitau knygą, ką tik išėjus tokiai merginai,
N. Nors greičiau poniai. Ištekėjo už graiko į Salonikus.
Nebloga poetė, sugebėdavo gerus esė rašyti „7 meno
dienoms“. Viskas, finis, Lietuvoje žmogumi mažiau. Leng
vai įsiutęs ant jos, sako rašysianti ir Salonikuose, bet sunku
tuo patikėti.
„Baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose“ skaitau „Mag
deburgo analų“ fragmentą. Išnešu šiukšles, ant šiukšliadėžės užrašyta „Magistrat Stadt Magdeburg“. Magdebur
go miesto savivaldybei mat priklauso. Labdara šiukšliadėžinė. Grįžęs spėtinai baksteliu televizoriaus pultelį,
žinoma, rodo Magdeburgą.
Po tokių sinchronizacijų belieka laukti pasiklydusio te
lefono skambučio iš Magdeburgo. Nors ne, būtų perne
lyg logiška ir racionalu.
Aplink spengiančios vienatvės. Vienatvė troleibusinė,
vienatvė žalia, vienatvė geltona. Kiekvienam lietuviui sa
va vienatvė. Su šnapsu, televizoriumi, skurdu, abejingu
dangum. Savižudybė tapo tik ekstensyvesne vienatvės for
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ma, sugriuvusio kaimo pakrašty kita galima vienatvės ir
egzistencijos forma - kriminalas. Provincijos miestely dar
bo netekęs žmogus žudosi taip „natūraliai“, lyg klerkas
valosi dantis. O kaip kitaip? Lietuvių pamėgtas savižu
dybės būdas - pasikarti. Šaltiniuose apie besikariančius
lietuvius rašoma nuo XIII a. Pagal mitologiją tai, beje, sakralinės savižudybės būdas. Nelabai galėjau suprasti,
kas čia pakasta, bet dabar toptelėjo: tai toks mirties bū
das, kai žmogus miršta ore. Jo galva kyla dangop, kojos
nesiekia žemės, net kojos. Žmogus miršta stačias. Tai
mirtis - iššūkis, ritualinis gestas, permetantis žmogų į
oro dvasių sferą.
Tik ne šiandien kartis. Nenoriu demonizuoti, manding,
šiandien savižudybė „valdiškai“ suvokiama kaip nebe eg
zistencinių, bet kaip socialinių problemų (iš)sprendimo
būdas. Taip mažėja bedarbių ir nepatenkintųjų, valdžiai
taip geriau. Nėra žmogaus, nėra problemos. Lietuvoje vy
raujančios ideologijos nėra, ją atstoja didžiosios žiniasklaidos skelbiamos idėjos, valstybės vyrų ištarmės, kurios ga
li keistis, - bet susumavus viską atrodo: ideologiškai savi
žudybės toleruojamos, specialistų ir jaunimo emigracija
sveikinama („Jie sugrįš ir praturtins...“ etc. Nepraturtins,
nes nesugrįš), aukštasis mokslas tampa mokamas, atvirai
ir specialiai provokuojama revoliucinė situacija...
Nejaugi dėl tokių niekų kartis?
Vidumi esu optimistas kaip tas Voltaire’o herojus ar
koks Hėgelis. Viskas į gerą, nors kodėl - taip ir negaliu
pasakyti. Manding, ims viskas ir pasikeis, jei pasikeisime
patys, jei emigruosime. Pas geras knygas, į parodą ar spek
taklį. Velniop viską, blogiau jau nebus. Reikia atmesti tą
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neurozę: demokratija leidžia kažką keisti, demokratija liaudies valdžia, kapitalizmas - lygių galimybių visuome
nė. Juk ne.
Kas turi socialistinio gyvenimo patirtį, puikiai galėjo
atgaminti: tas pats išnaudojimo principas, tas pats liau
dies masių išnaudojimas, tie patys lozungai („Kad žmo
nėms būtų geriau“). Be abejo, niekas negali abejoti lais
vos informacijos, laisvo judėjimo savaimine verte. Šie
dalykai kapitalizmui reikalingi dėl technologijų laisvės,
ir jie nuostabūs. Bet socializmas tave prievartauja eko
nomiškai, tik neleidžia garsiai rėkti, kapitalizmas - išnau
doja trigubai daugiau, tik leidžia iki valiai išsistaugti.
Intelektualams, profesionaliems rėksniams kapitalizmas,
žinoma, geriau. Tik kodėl jie visame Vakarų pasaulyje
sukairėję, sumarksistėję?
Tikroji emigracija yra vidinė emigracija, nes, pervažia
vęs į kitą šalį, vis vien perveži ir save. Jei norėsi išlaisvėti
ten, vis vien teks atsigręžti į vienintelę laisvą esybę, į sa
ve. O Lietuvoje emigruoti savęspi lengviau. Čia visi pa
žįstami sėdi, šlerpia kavą ir emigruoja sau po nosimi. Juo
lab yra gera, sena socialistinės vidinės emigracijos patir
tis. Ir sena rezistencijos - kiekvienai priespaudos formai patirtis. Kiekvienai neteisybei ir kvailystei.
O joje visokių stebuklų, įdomybių... Su savimi dirbti
daug įdomiau, nes realiai vienintelė realybė, kurią tu gali
keisti, tobulinti, - tai tu pats. Visa kita - niekai. Sistemų
nepakeisi, save - gali. Net nekalbu apie kažkokias medi
tacijas, jogas ar valandas giedamas litanijas. Visa tai yra
gerai, bet po perskaitytos knygos puslapio tu gali apsi
čiupinėti savo sielą - ir tikrai jai bus koks spuogas ant
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nosies iššokęs. Ar pranykęs. Jei skaitai Platoną. Nors ha
giografija ar Gilgamešo epas irgi gerai.
Kita alternatyva - partinė laikysena, ištikimybė konkre
čiai sistemai, ideologijai, grupuotei - tada kiekvienu atve
ju žinai, kad esi teisus. Bet taip papjaunama asmenybė. Bent
būtų dėl ko - dėl grupės. Neskoninga, kad jį kur galas.
Apmirti pasauliui, išeiti už jo tampant gyvu miruoliu štai siekis ir problema, nes iki galo negali nusiplauti į pa
gundą tarti: jūs murkdykitės, aš geresnis, nesikišiu nie
kur. Kaip gyvam būti numirusiam? Gal dėl to esti toks
dalykas: teksto malonumas. Tekstas yra jau numirimo rū
šis, o koks tas tekstas - nelabai svarbu.
O į iškylantį klausimą, kokia turi būti padori apmirusio asmens laikysena ir kokie tekstai, geriausiai atsakytų
tokia lietuvių sakmė (Matas Slančiauskas. Šiaurės Lietu
vos sakmės ir anekdotai, p. 159):

Kitą kartą arklininkai pas arklius kūreno ugnį apsėdę ir
išgirdę par mišką atrėkaujant:
- Atked, atked, atked.
Žiūrią visi, kas čia pas juos atkedys. Atbėgus viena pati
galva, išsiviepus į ugnį ir žiūrinti. Tiktai viens arklininks
su degančiu meduogaliu taukš per snukį. Daugiaus ta gal
va nubėgdama tolyn:
- Nuked, nuked, nuked, - ir nukedinus sau.
Kažkuo sukrečianti sakmė. Ir tos galvos monologas stip
rus, hamletiškas... Tai ir būtų dora intelektualinė laikyse
na. Atked - nuked...
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P RI ETARAI

Prietarai - tai vienas įdomesnių žmogiškojo gyvenimo reiš
kinių, fenomenas, savo prigimtimi religinis, tačiau jokia
religija prietarų netoleruoja. Kas įdomiausia, netoleruoja
ir nereliginė laikysena, tarkime, ateizmas, mokslinė ideo
logija. Nesiseka tiems prietarams...
Deja, neturiu nei filologinės, nei poetinės filologinės
kompetencijos (kaip kad Dainius Razauskas, kuriam jos
pavydžiu) ir prie žodžio „prietaras“ stabteliu nelabai nu
simanydamas, kaip jį etimologizuoti. Ne pri-tarti, bet prie
taru? Kažkokį reiškinį papildyti dar viena reikšme? Jeigu
taip, tai „prietaras“ reikštų visiškai teigiamą religinio men
taliteto dėmenį, veiksmą ar susilaikymą nuo veiksmo, pra
turtinančio papildoma prasme - ar taip senoje lietuviš
kojoje tradicijoje būta, sunku pasakyti.
Šiuolaikinėje kalboje „prietaras“ lyg ir būtų vertina
mas neigiamai, nes ir krikščioniškoji žodžio vartosena, ir
ateistinė (tapatinusi jį su religija ir religiniais veiksmais)
prietarą demonizavo. Tačiau, pvz., žiniasklaidos erdvėje
„prietaras“ yra visiškai teigiamas reiškinys, tarsi praturti
nantis žmogaus dvasinį pasaulį, suteikiantis jam naujų var
sų. Kokio nors garsaus aktoriaus ar sportininko žurnalis
tai neklausia, ar jis, tarkime, religingas. Klausiama, ar jis
turi savo prietarų, t. y. ar jis prietaringas. Sportininkas ar
aktorius tokiais atvejais arba sako turįs tokį ar anokį prie
tarą, arba paslaptinga mina prisipažįsta turįs, bet nieku
gyvu neišduosiąs. Visi lieka patenkinti.
Religijotyriniu požiūriu „prietaras“ yra nebefunkcionuojančios religijos reliktas. Jeigu koks nors reiškinys
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priklauso pačiai religinei tradicijai, jis laikomas tradici
jos dalimi ar blogiausiu atveju - papročiu. Tarkime, vals
tietiškame krikščioniškajame pamaldume prietarų gausu,
tačiau didžioji jų dalis įtraukta į krikščioniškąsias tra
dicijas (atlaidai, kalendorinės šventės) ir laikomi papro
čiais. Prietaras - tai toks reiškinys, jau iškrentantis iš
tradicijos lauko.
Viduramžių Europoje superstittio, remiantis Augusti
no samprata, reiškė tiek pagoniškų dievų garbinimą, tiek
neteisingą, klaidingą krikščionybės išpažinimą. Trumpai
tariant, kažkokį paklydimą. Prietaras apėmė labai plačią
teritoriją, ypač ją išplėšdavo religinė polemika. Prietaro
erdvė prasidėdavo nuo valstietiško religingumo formų,
astrologijos, alchemijos, erezijos ir tęsdavosi iki kitos ar
kitokios krikščionybės, taip protestantams jų ikonoklastinei polemikai „paveikslų garbinimas“ katalikybėje irgi
buvo prietaringas. Geras pavyzdys - Martynas Mažvy
das, tiek pat peikęs kaukus ir aitvarus, tiek pat ir katali
kybės dalykus.
Lietuvoje prietaras buvo suprantamas vis dėlto kaip
papildoma informacija apie vieno ar kito veiksmo pras
mę ar pasekmes. Nemušk žalčio - Saulė verks. Užminsi
varlę - lietus lis. Nesižegnok audros metu - nutrenks. Ir
kitokie prietarai, draudžiantys ar liepiantys ką nors dary
ti, nors tokio veiksmo (ar susilaikymo nuo jo) pasekmės
jau užmirštos. Tarkime, nestatyk ant krosnies puodo van
dens, pirm nepasūdęs, kaičiant vandenį reikia įmesti puodan bent mažulytį žiupsnelį druskos. Prietarų erdvėje įdo
miausias dalykas toks: prietaras jo nežinančiam žmogui
negalioja - bet jei prietarą sužinai, privalai jo laikytis, ki
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taip tave ištiks visos su juo susijusios (galimos) negandos.
Todėl ir nerašau kitų prietarų - kuo mažiau jų žinai, tuo
geriau, o pamačius miške žaltį, nėra labai jau sunku susi
laikyti jo nemušus.
Mano galva, Lietuvoje prietarai turi savą tradiciją ir
kiek skiriasi nuo europinės jo sampratos, smarkiai pa
veiktos įvairių ideologinių bei religinių polemikų. Vals
tietiška prietaro samprata dar tebeišlaikiusi nemažai se
nosios tradicijos elementų, o senajai tradicijai prie-taras
tebereiškė papildomą ir iš esmės naudingą informaciją
apie veiksmo pasekmes ar, jei norime, savitą lietuviškos
kabalos rūšį.
Sakyčiau, kad prietaras - tai įvadas į sistemą (kokią kitas klausimas). Kiekvienas prietaras - žingsnis į liū
ną, kiekvienas prietaras apipintas kitais, opoziciniais,
poziciniais, papildančiais etc. Jeigu žinai vieną prieta
rą ir atitinkamai elgiesi, tarkime, beri į kaičiamą van
denį druską, tai nieko ypatingo. Jei išsigandęs nusi
spjauni tris kartus per kairį petį - irgi nieko baisaus
(dėl anksčiau nurodytos priežasties neminiu kitų prie
tarų, tik tuos, kurie visuotinai žinomi). Bet pažvelki
me: prietaras modeliuoja vieną ar kitą veiksmą. Pagal
atitinkamą situaciją tu beri druską, spjauni ar nemuši
žalčio. Tai nėra labai dažni atvejai. Tačiau situacijų yra
daug, buitinių, tarkime, susijusių su maisto gaminimu,
elgesiu troboje - pvz., šluota statoma tik taip ar anaip,
šluotkočiu aukštyn ar žemyn, konkrečioje vietoje. Su
darbu laukuose susiję prietarai išvis nesuskaičiuojami.
Kaip ir egzistenciniai prietarai - susiję su gimimu, ves
tuvėmis, mirtimi.
VILKŲ

SAULUTĖ

115

Koks rezultatas? Ogi labai įdomus. Kaip minėjau, prie
tarų nepaprastai daug. Jeigu jų laikomasi, žmogaus egzis
tavimas, buvimas, buitis, yra modeliuojami. Jis elgiasi ne
pagal savo valią ir apsisprendimą, o pagal jau duotą elge
sio pavyzdį. Net grybų rinkimą lydi keliolika prietarų.
Batai statytini taip, o ne kitaip, gulantis apavą reikia sta
tyti taip, o ne anaip (antraip gali ateiti slogutis ar slogu
tė). Gultis ta, o ne kita kryptimi. Ir taip be galo.
Nors ne visai be galo - kada prietarų gausa pasiekia
tam tikrą ribą, imama gyventi pagal sistemą. Žmogaus
elgesys darosi modeliuotas, struktūruotas, bet jis nėra lais
vas. Žmogus ima gyventi pagal tam tikrą modelį. Jei, tarki
me, žinome prietarus, kuriais jis vadovaujasi, galime prog
nozuoti jo elgesį kiekvienu konkrečiu atveju - tiek einant
gulti, tiek braukiant linus, tiek ariant, tiek verdant košę.
Galima sakyti, kad žmogus tampa robotu ar tik atliekančiuoju prietarų sistemos funkciją.
Mes čia turėtume pasibaisėti, ir būtume teisūs, jei mū
sų elgesio nemodeliuotų kitos struktūros (visų pirma elekt
roninė ir ne visai žiniasklaida, įsigalėję „gero elgesio“ ar
tiesiog atitinkamo elgesio stereotipai). Turime dar ir tokį
reiškinį kaip etiketas, o šis - tai legalizuotų prietarų siste
ma, pakelta į metafizinį lygmenį. Viduramžiais aukštuo
menės etiketas reiškė šlapinimąsi po stalu puotos metu,
bet tai nors buvo patogu. Dabar etiketas - įvairių suvar
žymų sistema.
Taigi, ką suteikia prietarų laikymasis, jeigu jo nesupra
sime pagal išankstines neigiamas nuostatas, o pažvelgsi
me į tą dalyką nesuinteresuotai, neutraliai, t. y. religijotyriniu požiūriu?
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Visų pirma - tai metafizinės ir egzistencinės saugos
jausmas. Taip, tu atlieki daugybę judesių ar, atvirkščiai,
susilaikai nuo jų, nors kitu atveju taip nesielgtum. Ta
čiau jeigu tu žinai prietarų sistemą ir pagal ją elgiesi,
tavęs nekankins slogučiai, gyvuliai veisis ir tuks, nekris
viščiukai, galų gale ir pačios šeimynos nekankins ligos.
Per prietarų laikymąsi patenki į dievų malonės srautą,
kuriame esi saugus, nuo fizinių ir metafizinių bėdų tave
saugo galingas - kaip pasakytų okultistai - energetinis
laukas, arba, kaip pasakytų C. G. Jungas, - gyveni ar
chetipe. Gamtoje, kuri yra agresyvi, buityje, kuri yra nuo
bodi ir pavojinga, jose abejose, pilnose demonų ir dva
sių, esi saugus. Prietarai apima jau ne kelias galimas elg
senas, bet visas. Atlikdamas kiekvieną veiksmą žinai, kad
jį atlieki pagal tam tikrą modelį ir šiame veiksme esi
saugus, kaip ir kitame, kurį netrukus atliksi. Tiesa, čia
yra vienas „bet“. Jei jau pradedi šį žaidimą, privalai žaisti
rimtai, čia egzistencinis pokeris. Kuo daugiau žinai prie
tarų, tuo esi saugesnis, tačiau, didėjant žinomų prietarų
masei, vis didėja galimybė netyčiom, užsimiršus, apsiri
kus, neatlikti kažkokio veiksmo (ar priešingai - kažką
atlikti ne taip). Didėjant saugumui, didėja pavojus. Čia
demoniško pasaulio vibracijos.
Prietarų pasaulyje kiekvienas papildomas prietaras di
dina saugumo jausmą - kuo daugiau jų žinai, tuo geriau.
Tuo saugesnis jautiesi. Bet kuo daugiau prietarų, tuo dau
giau galimybių sykį kluptelėti. O net kartą kluptelėjęs, iš
šios grandinės iškrenti ir tampi atviras labai jau galingoms
jėgoms. Tačiau yra prietarų, galinčių panaikinti klaidos
poveikį (tarkime, netyčiom parodei pirštu į Mėnulį - kad
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jis nenudžiūtų, tuoj pat įsipjauk tą pirštą iki kraujo). Už
saugumą visada reikia mokėti.
Monolitiniame prietarų pasaulyje pagrįsti visi žmogaus
veiksmai. Net ir kluptelėjęs, suklydęs, gali pasitelkti klai
dos atitaisymo modelį ir toliau gyventi egzistenciškai sau
giai. Tik čia galima paklausti: ar prietarų pasaulyje, kie
tame, bet savotiškai jaukiame, įmanoma raida, vystyma
sis, kaita? Atsakymas aiškus - nieku gyvu. Už saugumą
mokama ir atsisakant raidos. Kiekviena situacija nėra pa
grindas kitai, naujai. Kiekvieną situaciją tiesiog reikia mo
kėti atlikti, jei nepavyko, atlik dar kartą, taip priartėda
mas prie idealaus jos modelio.
Šitas pasaulis savotiškas. Jis saugus, bet jame nėra rai
dos, jis patogus, bet už patogumus mokama didelė kaina.
Jis nesuteikia laisvės, bet kas yra laisvė?
Dar klausimas: ar prietarų pasaulį galime sutapatinti
su, tarkime, senosios lietuvių religijos pasauliu?
Manau, kad radikaliai ne. Bet prietarų pasaulis - iš ten.

AŠ SUTIKAU NAUJUS METUS . . .

Susidrovėjęs prisipažinsiu: bijojau. Ne, ne pasaulio pa
baigos tikrąja prasme. Nulips arkangelas nuo dangaus,
patriūbys kažin kiek, o paskui visus susems - na ir kas,
bus ką anūkams papasakoti.
Galai žino, ko bijojau. Greičiausiai to, ko labiausiai bi
jomasi: nežinia ko. Jei nežinai, ko bijoti, apima beprotiš

118

VILKŲ

SAULUTĖ

kas siaubas. Taip bijojau, jog parašiau į kelis leidinius,
kad pasaulio pabaigos nebus, kad tik visiški neišmanėliai
gali tokiais paistalais tikėti.
Kažin ko nepadėjo.
Nuo rudens pradėjo rodytis pabaigos ženklai. Katastro
fos. Krito, skendo, lūžo, byrėjo, kariavo. Turkijos tragedi
ja, Venesuela, nebūti uraganai Vakarų Europoje. Lietuvoje
irgi. Nostradamas nebuvo žioplys (jo aiškintojai, manding,
atvirkščiai). Vis turėjo priežastį viską užbaigti 1999-aisiais,
nors, antra vertus, nei užbaigė, nei neužbaigė. Kaip ir kiek
vienas geras orakulas, jis paliko vietą dviprasmybei.
Visas gruodis sušniuręs, pilkas, neprašvinta. Slapia, na
muose šalta, gatvėje purvas po kojom, purvas virš galvos.
Dangus, virtęs pilkuma, pereina tiesiog į žemės purvą, lig
akimirkos, kai dangtis užsitrenks galutinai, kelios dienos.
Puškinu į „Šatenus“ Vilniaus gatve, šaligatvis metro plo
čio, už centimetro mersedesai, naujausi BMW taškosi pur
vais. Iš banko kiemo išsuka inkasacinis šarvuotis. Kairėje
nerealia antgamtiška šviesa plieskia vitrinos, už jų - ponai,
tokie gražūs. Ir ponios sudebilėjusių angelų veidukais.
O gatvėje prieš mane kiti veidai. Išpurtę nuo degtinės
ar makaronų, pervargę, juodi, beviltiški, sustingę stan
dartine stresine grimasa. Labdaringi paltai, striukės nuo
užjūriuose mirusiųjų pečių. Dieve, kokios akys, kokios jų
akys... Prasilenkdami jie baugščiai strapalioja nuo šali
gatvio ant gatvės, nuo purvo į purvą ir vėl atgal, pakaušiu
jausdami atšniokščiantį džipą. Tarp šviesos ir tyliai šniokš
čiančių gatvės pabaisų drėgnoje šalto neono perdreskiamoje pragaro migloje.
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{vyko.
Žinau, kaip jautėsi mergaitė su degtukais. O kada iš
protėsiu, būsiu kaip Juozapota. Man jau viskas aišku.
Susitinku su bičiuliais, vadinkime juos intelektualais.
O gal jau nebevadinkime. Pašnekesių už stalo kavinėje ar
gatvėje nuotrupos:
Jie nemoka honorarų nuo rugsėjo... anie nuo liepos...
paskolink... atsikabink... universitetas nesumokėjo... ga
vau pusę už lapkritį... atleido dėl etatų mažinimo... ten
alus tik du trisdešimt... aš ir taip skolingas tūkstantį... ką
tu tauziji, aš - tris, ir tai...
Išlindo yla iš maišo. Prie bolševikų sėdėdavo tokie
kavinėse, pliurpdavo apie Foucault ir Eco, landžiodavo
prie kseroksų, valandomis lindėdavo bibliotekoje, svai
dėsi kalambūrais ir keikdavo socializmą. O ko jums da
bar dar reikia?
Išties - ko?
Visą gruodį - ištisas stresas. Bijojau, kad transcenduosis kompiuteris. Mano pažįstami, nusimanantys apie
kompiuterius, aiškindavo, kad šiaip nieko neturėtų at
sitikti, bet atsisveikindami numykdavo: šiaip tai neturė
tų, bet niekas negali garantuoti, kad... Buhalterės aiš
kindavo, kad gal bus avansas, o gal ne, o gal išvis nie
ko... Galiausiai, įtampai pasiekus apogėjų, per žinias
buvo pranešta, kad derėtų apsirūpinti degtukais, žvakė
mis, vandeniu. Virpėdamas nusliūkinau į parduotuvę,
nusipirkau tris žvakes, aštuonis pakelius pigių šlykščių
cigarečių. Dar dešimt dėžučių degtukų. Namuose, artė
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jant dešimtai vakaro, drebančiomis rankomis prileidau
kibirą vandens.
Liko šimtas litų. Iš esmės keturių asmenų šeimai iki
Trijų karalių. Pamaniau, gal dar sulakstyti į parduotuvę
maišo miltų ir kruopų: bet kaip aš virsiu, jei dings elektra
ir dujos?
Gerai, kad nesumokėjau mokesčių, apsidžiaugiau pu
sę vienuoliktos. Bet tai buvo vienintelis šviesos spindulė
lis tamsos karalystėje. Aplink zujo vaikai, laimingi, dar
nežinodami, kas jų laukia... gal ir gerai, kad nežinodami.
Rusijoje atsistatydina B. Jelcinas. Ką gi. Prieš svieto ga
lą viskas įmanoma.
Paskambino toks draugas, su kuriuo gal pusantrų metų
nesimačiau. Jam baisu vienam. Niekas jo mat nenori ir
nelaukia. Kaip aš vienas vienutėlis sutiksiu 2000-uosius?.. - jaudinasi. Na, atvažiuok, sakau. Daugely ir žūti
gražiau. Jis atvažiuoja vienuoliktą, tik aš iš likusių smul
kių turiu primokėti jam už taksi. Pasakojasi, kaip jo nie
kas nemyli, kad jis alkanas... Valgyk, sakau, gerk, vis
tiek kapec.
Jis pasakojasi, kaip ištisom dienom badauja, kaip guli
vienas ant sofos ir žiūri į lubas. Paskolink man penkias
dešimt litų, sako pusę dvyliktos. Neturiu, tik šimtinę...
Bala nematė, sako jis, duokš.
Dvylikta. Nieko neatsitiko.
Apspangęs žiūriu į televizorių. Na, gal Grinvičo lai
ku? Ne. Londonas, Paryžius. Nors Eifelis susprogtų, ar
ką. Draugas, išgėręs mano snapsą, užsisako taksi ir iš
dunda, prieš tai dar prieškambaryje iškaulijęs pinigų ke
lionei iš žmonos. Ji juk dar nežino, kad aš paskolinau
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paskutinį šimtą, ir iš savo specfondo atskaičiuoja pasku
tinius litus.
Bet pasaulis daug geriau nei šimtas litų.
Ryte už lango - 2000-ieji. Tirštas rūkas, vietoje tos depresyvios pilkumos mutnus, tumulais nuo žemės dangun
kylantis rūko debesynas. Keistai daug šviesos.
Ir toks keistas neįtikėtinas pojūtis, lyg būčiau ką prara
dęs, iš pradžių net nesuprantu ką. Bet tai neblogas prara
dimas. Ūmai topteli. Nebeliko streso. Pasitikrinu, apsičiupinėju - iš tikrųjų nebeliko. Kažkokia giedratis sielo
je. Jei būčiau njueidžininkas, patikėčiau, kad įvyko kažin
kas seniai žadėto. Tarkime, stojo Vandenio era.
Bet kažkas išties atsitiko, ir pirmą kartą man toptelėjo
mintis, kad 2000 gal nėra vien abstraktus skaičiukas, ga
limas pakeisti kitu.
Tabula rasa, atleistų nuodėmių pojūtis.
Ir visiškai nebaisu sėsti prie kompiuterio, aš žinau, kad
jam nieko neatsitiko. Pasižiūriu, kokie dabar metai. Išdy
kėlis! Jis koketiškai pasijaunino dvidešimčia metų. Šian
dien jam 1980-ieji.
Perėjimas į 2000-uosius, - Nostradamas drauge su kom
piuterių krizės psichoze ir žiniasklaidos lengvai kursto
ma įtampa, bulvarine masine kultūra - parodė, viena ver
tus, kaip lengva manipuliuoti visu Žemės rutuliu, antra
vertus, kaip viskas vis dėlto trapu. Kokia trapi šiuolaiki
nė civilizacija. Įsisuks koks kompiuterinis supervirusas,
ir moderniajai civilizacijai galas. Ant snarglio juk viskas
laikosi. Valstietis visada sulūžusį kauptuką pataisys ar pa
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keis nauju, kaime atsiras specialistas, pajėgiantis padirbti
ratą. Kompiuterio niekas pats „nuo nulio“ nepasidarys,
tam reikia milžiniško intelektinių ir ekonominių sąveikų
lauko. Snarglys, ant kurio laikosi šiuolaikinė civilizacija kompiuterių sistemos; kai jis pavojingai nutįsta, tautos ir
valstybės apspangusios stebi: ištikš ar neištikš.
Šįkart neištiško.
Bet žvakių aš dar neišmesiu. Su artėjančiais 2001-aisiais...

DAI KTŲ BYRĖJIMAS

Persikraustymas, linksmas toks užsiėmimas, geras tuo, kad
kraustantis atsikratoma pusės daiktų, bet jau savaitę sė
džiu tarp niekaip neslūgstančių knygų maišų ir mąstau
apie tai, kad buvusios knygų tvarkos niekada neatkursiu,
o maišai per dešimt dienų tapo tokia nepakeičiama ir
įprasta buities dalimi, kad ima patikti. Ir iš esmės kam
baldai, jei yra maišai. Ant jų galima sėdėti, tampyti iš kam
po į kampą, apsimetant, kad tvarkai ar bent pertvarkai, o
patampius sėdėti ir sunkiai pūtuoti, jaučiant atliktos pa
reigos jausmą. Pertempei maišą į visai kitą kampą. Kur
jam nepalyginti geriau.
O kokiom šiukšlėm apsiveli begyvendamas? Šūsnys
senų laikraščių, niekada neskaitysimų žurnalų, popierių
su keistomis pastabomis, šiandien nieko tau nebesakan
čiomis, užmirštų ir niekaip neidentifikuojamų telefonų
numerių, neaiškių raktų, suskilusių arbatinukų kolekci
VILKŲ

SAULUTĖ

123

jų, nebesuprantamų daiktų lūženų, žaislų driskenų, ne
bereikalingų dokumentų ir publikuotų mašinraščių, ir
dar kažkokio nenusakomo šlamšto, kurį tempi šiukšlių
konteinerin, neatsistebėdamas, kam tai buvo reikalin
ga; tačiau ir vėl laikui bėgant apsivelsi sukiužusiais ne
veikiančiais daiktais, senais popiergaliais, kažkodėl įsi
tikinęs, kad vieną stebuklingą akimirką visa tai pravers.
Žmogus, matyt, yra kaupėjas. Gal nuo pirmykščių rankiotojų genčių laikų.
Keisti dalykai, kai esi namisėda, bet kaitalioji butus it
koks magnatas, bet taip išeina, nuomojamas butas tau su
teikia sparnus, iš vieno blokinio daugiaaukščio plasnoji į
kitą, iš vieno mikrorajono dar kitan; įspūdis neįkainoja
mas. Labai juk įdomu. Patyrimas kaupiasi, išmintis auga;
kelionės plečia akiratį. Dabar su etnografo mina tyrinėju
Pilaitės rajoną; savitas toks. Žmonės vaikšto, kačių daug,
mažų piktų šuniukų, laukų viduryje iškilęs naujas Vilniaus
miegmaišis. Tik naktimis neįtikėtina tyla.
Naujakurystė šiaip įdomus dalykas. Tarkime, užsiker
ta durys. Vienos, kitos. Būtų trečios, irgi užsikirstų. Tris
paras gyvenu be šviesos, nes nesugebu prijungti patrono
prie keistų išsiklaipiusių laidų palubėje, tai yra sugebu,
tik fiziškai nemėgstu sprogimų, elektros kibirkščių ir pan.
Bičiulis atvažiavęs sutvarko, įsuka du patronus, labai pa
vargsta, aš jį visaip šlovinu ir garbstau. Pasakoja savo grau
džią „elektrinę“ istoriją apie savo senovišką žiguliuką ir
jo elektros įrengimą. Žiguliuko, turiu omenyje. Kelyje už
sidegė automobilis, liepsnos nešė kelis metrus į viršų, bi
čiulis pasuko į artimiausią stovėjimo aikštelę, nes lieps
noti tiesiog ant plento jam kažkodėl pasirodė pernelyg
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ekscentriška. Tačiau ta stovėjimo aikštelė pasirodė esanti
degalinė; visi tenykščiai susidomėjo, subėgo su neveikian
čiais gesintuvais ir ėmė nervintis; aš labai apgailestavau,
kad jam netoptelėjo mintis, važinėjantis liepsnojančia ma
šina po degalinės kiemą, garsiai šaukti: „Alach akbar!“
Bet tobulybės nėra, o geriausios mintys šauna jau po
laiko.
Kraustymasis šiaip nėra mano uzurpuotas, visa tauta
kraustosi į Europą. Keistas tas kraustymasis. Vietoje bė
gant, bet kažkas lyg ir vyksta. Vis arčiau ir arčiau kaip
Alisos šalyje, tik niekur nenukanki. Nors objektyviai rei
kia tenkintis tuo, kad turime bent kokį užsiėmimą. Jei ne
ES ir NATO vizijos, beliktų krepšinis. Bet ir krepšinį po
pergalės Sidnėjuje ima graužti erozija. O Karalienė su Alisa
vis turi pašėlusiu greičiu bėgti į priekį, kad išliktų vietoje.
Ir Lietuvoje taip visose srityse.
Kažkas daiktams atsitikę, entropija, daiktų byrėjimai
neišvengiami. Bet tai irgi suteikia nuolatinio malonumo.
Paskutiniu metu sugedo nuotolinis jungiklis, trys laikro
džiai, sulūžo spintelė, į kompiuterį įsimetė virusas, antrą
syk subyrėjo spausdintuvas, išklibo šakutės lizdas, sudu
žo trys lėkštės ir nesuskaičiuojama aibė puodelių, per TV
tematau LNK, namuose kažkaip pradingo dvylika rašik
lių, susprogo pripučiama karvė, vaikų kamuolys ėmė leisti
orą, į gabalus sudrisko diržas, skalbimo mašina neprisi
jungia, nuo dulkių siurblio nubiro ratukai, magnetofonas
traukia juosteles, nulūžo sandėliuko durų rankena, senas
šaldytuvas išpūtė visą freoną ir niekas nebeapsiėmė jo
pataisyti, sugedo stalinė lempa, dingo šeši šaukšteliai,
priduso telefonas ir dar keliolika smulkmenų, kurios jau
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išdulkėjo iš galvos. Viskas iš esmės jei ne pataisoma, tai
kažkaip sutvarkoma, bet realybėje tos smulkmenos taip
užgriūva, jog kasdien reikia kažką daryti, kažkaip su daik
tais grumtis, tik jeigu rimtai tvarkysi visas buitines proble
mas, niekam kitam nebeliks laiko: vien prisukinėsi nuo
lat drimbančius varžtus ir rankenas. Bet tai smagu, nega
liu skųstis; viskas, kas čia vyksta, turi simbolinės prasmės,
daiktai transcenduojasi, iškeliauja už realybės kordono,
pagal kai kurias pigmoidų genčių ir kai kurias gnostines
teorijas daiktai nedingsta, jie tiesiog persikelia anapus,
ir manęs ten turėtų laukti krūva sulūžusių dantų šepetu
kų, tuzinas šaukštelių, nuotolinis jungiklis ir veikiantis
šaldytuvas „Oka“.
Viltis, žinoma, miršta paskutinė. Tai bent pasilinksminsiu.
Šiais laikais daiktai gaminami penkeriems metams, dau
giausia - dešimtmečiui; vėliau jie spjauna į šeimininko
norus ir poreikius; o anksčiau per gyvenimą buvo perka
ma viena spinta, krėslas laikydavo šimtmetį kitą, kraičio
ar šiaip ąžuolinės skrynios tarnaudavo kelioms kartoms,
bet ko norėti. Kaip pastebėjo okultistai, kiaušinis dar am
žiaus pradžioje išvirdavo per tris minutes (senose virimo
knygose taip iš tikrųjų rašoma), dabar išverda per ketu
rias penkias. Laiko entropija, laikas greitėja. Ir niekas ne
bedaro daiktų amžiams. Matyt, pasąmoninga nuojauta tiekai laiko jų neprireiks.
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API E MAŽ AS MA Ž A S M I R T Y T E S

siedzielišmy pijąc w6dkę...
Cz. M ilosz, „Rozmowa“

Pačioje balandžio pabaigoje, beprotiškai žaliai sprogstant
Laisvės alėjos liepoms, sėdėjau su dviem bičiuliais lenkais
lauko kavinėje, gėrėme alų, tauškėme niekus, ir galų gale
Janekas pareiškė atsiprašąs, kad nesugebėjęs atvežti „Wodka wyborowa“ butelio, mat Lenkijoje ėmė dėtis neįtikėti
ni dalykai, degtinė falsifikuojama ir parduotuvėse jos ne
įmanoma pirkti, tad jis atvežęs skiesto spirito... Aš labai
juokiausi, pasakiau, kad tuos dalykus mes jau išaugome;
to spirito nesinorėjo, aš jį tik pauosčiau ir atidaviau atgal,
iki vakaro, tik su tuo spirito kvapu man atsitiko kažkas
panašaus kaip Proustui su pyragaičiu - ėmė plaukti maž
daug 1990 metų asociacijos (ar prisimenate Royalio ar
kukurūzinio amerikietiško spirito kvapą ir tuos laikus,
kai jį pardavinėjo bemaž spaudos kioskuose?), pasijutau
jaunas ir pareiškiau: ta wodka pachnie mtodošcią; len
kams ta frazė patiko, jie nutarė, kad tai panašu į haiku, ir
ėmėme ją visaip vartyti, mėgindami įsprausti į kanono
rėmus; eilutė niekaip nelūžo, ir niekas daugiau prie jos
nelipo; net pagalvojau, kad taip yra dėl to, kad ji papras
čiausiai geniali; bet tą akimirką Monika pasiūlė neįtikėti
nai šaunų tęsinį:

Ta wodka pachnie mlodošcią.
I nic.
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Žinoma, tai nebuvo haiku, bet po liepomis ir prie alaus,
ir suvokiant, kad petardos ir žalio parašiuto hibridą pri
menantys liepų lapeliai tokie žali jau nebebus po kelių
valandų, kad ši akimirka teka ir senka ir kad tokiomis
pavasario akimirkomis jaučiame neįtikėtinai skaidrią san
dorą su mirtimi, nesgi grožis, pavasarinis, yra kitas jos
vardas, - taigi tai vis dėlto buvo haiku. Paskui rašėme
haiku ant „Astros“ servetėlių, vienu metu neįtikėtinai se
kėsi, bet tos servetėlės dabar jau Liubline, o aš jų kažko
dėl neatsišviečiau; atsimenu tik vieną savo haiku, kuris
taip pat nebuvo haiku, bet vis tiek:

Siedzielišmy,
Pilišmy pitvo,
Piwo coš myslalo.
O dabar jau Laisvės alėja taip neatrodo. Ji tiesiog pa
prasčiausiai žalia. Tos kelios akimirkos po liepomis ne
begrįš. Išverčiau savo haiku į lietuvių kalbą, bet išėjo ne
tas: „Geriam alų, mylimoji, / O alus kažką galvoja“.
Lietuva yra kažkokia neįtikėtina šalis; ji visa orientuo
ta į mirtį, nuo pat istorinių laikų pradžios; tačiau tai ne
destrukcinė, kraupioji mirtis, tai kurianti ir gyvybinga grū
do mirtis; valstybę sukūrusios ir ją išlaikiusios mirtys mū
šiuose ar Sausio mirtys, tautos apmirimas XVIII-XIX a.,
kai daugybė šviesių protų jau buvo ją apraudoję, ir jos
prisikėlimas prilygo stebuklui... Bet Lietuvai tai norma
lu, natūralu, tinka jos prigimčiai. Lietuva yra tiek stipri,
kad netgi mirtys ją stiprina. Ir ypač jos.

128

VILKŲ

SAULUTĖ

Deja, ta mirties palaima, skaidrioji mirties pusė dabar
rodosi visai jau kitais aspektais. Mirtis mūšyje kuria atei
tį, savižudybė žlugdo viską aplink, ne tik savižudį; o sa
vižudybėmis lenkiame visus estus, suomius, maorius ar
prasigėrusių apačių liekanas kažkur Uolėtuosiuose kalnuo
se. Gal tai nomadų klajoklinės psichologijos liekana: jei
tikėsime hipotezėmis, kad mes esame iš kažkur atvykę,
tai genuose išlikusi klajoklių dvasia verčia mus nuolat ju
dėti ir keisti gyvenamąją vietą bei aplinką, ieškoti egzis
tencinių nuotykių, erdvės, o žemdirbiškosios civilizacijos
realijos paprasčiausiai prikaustė mus prie gyvenamosios
vietos, prie ganyklų, kurių ribos baigiasi ne horizonto li
nija, o tvora, prie dirvos, kurios negalima apleisti, prie
gyvulių tvartuose ar fermose, prie miestų ir kaimų.
Kiekviena mirtis, o ir savižudybė, yra vietos keitimas.
Gyvenamosios vietos keitimas. Situacijos keitimas. Trum
pai tariant, persikraustymas. Gal savižudybių gausa ir yra
tiesiog didžiulio, beprotiško noro kažką keisti išraiška?
Troškimas išgriauti tvoras? Atgauti erdvę?
Žinoma, savižudybė yra baisus ir nepateisinamas daly
kas - mes privalome apie tai rėkte rėkti, nes kiekvienas
normalus lietuvis nori tik vieno - pagaliau mirties, ir sa
vižudybė kartais pasirodo nebloga orlaidė, pro kurią ga
lima nekviestam įsibrauti į Dievo arba, jeigu tai būtų tie
sa, - Nebūties namus. Bet įsibrovėlis yra įsibrovėlis. Ne
man spręsti, kaip jis anapus sutinkamas, bet ir Nebūtis
gali turėti savo charakterį ir būti įžeidi. O mirtis, šiaip ar
taip, visada ateis - mylimoji gali neateiti į pasimatymą,
gali tave apvilti, tik jau ne ši nuostabi Mergelė. Pasimaty
mą ji jau paskyrusi, ir mes į jį nepavėluosime.
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O kol kas... laukiant tos vienintelės, išsiilgtosios, gali
ma džiaugtis smulkiomis, grakščiomis jos palydovėmis,
meiliai mojančiomis ir leidžiančiomis trumpam numal
šinti savo troškulį ir pajusti jų Ponios sparnų prisilietimą,
gaivinantį ir vėsų.
Tai mažos mirtytės. Kartą kalbėjausi su šauniu, protin
gu pažįstamu, kaip ir visi lietuviai besirungiančiu su ta
švelniąja pagunda, ir pastebėjau, kad jis su ja susitvarkė
paprastai ir tikrai vyriškai - tiesiog nutarė išsikelti iš Vil
niaus į nepaprastai gražų Lietuvos kampelį. Yra žmonių,
pasirenkančių atvirkščią variantą. Tai vėlgi tas pat. Svar
bu - ne kur, svarbu, kad kažkas keičiama. Persikrausty
mas - tai jau mirties repeticija. Jei situacija neleidžia per
sikraustyti, galima vis vien persikraustyti. Ar bent jau per
statyti baldus. Ar pakeisti darbą. Ar pasiimti metines
atostogas, misti bulvėmis ir vandeniu, bet žinoti, kad kažką
pakeitei. Ar visą naktį žiūrėti idiotišką, tarkime, italų te
leviziją, visiškai nieko nesuprantant. Ar nueiti į bibliote
ką ir užsisakyti kokio kvailo tarybinio laikraščio 1973
metų komplektą. Ar pradėti rinkti pašto ženklus. Arba
mesti. Ar pradėti rūkyti. Velniop. Tai vis vien sveikiau nei
pasikarti. Tiesa, galima ir mesti. Tai irgi berods sveika.
Mums visiems ypač reikia pasikeitimų. Juk kiekvienas
pasikeitimas - jau mirtytė, tam tikra Didžiojo Persikraus
tymo repeticija...
P. S. Sis tekstukas, dėl kažkokios keistos ironijos pra
dingęs mano popieriuose persikraustant, buvo parašytas
pernai gegužę. Dabar jis išniro, matyt, - balandis... O gal
buvo nutaręs šiek tiek pasimirti...
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LANGAS Į

Langas į Justiniškių gatvę, rankenėlės klibančiais sąna
riais, varžtas, iškišęs grybo galvutę, žinantis, kad neveršiu jo, tyliai sutinkantis, kad taip mums abiem geriau.
Daiktai turi savo valią, kuriai nepasipriešinsi. Kartais, tiesa,
jis persisveria, graso iškristi, tada po kelių savaičių ap
mąstymų aš pirštu įstumiu jį atgal, taip įdėdamas savo
intelekto ir jėgos indėlį į kovą su entropija, į chaoso ir
kosminės tvarkos amžinąjį mūšį.
Kai pagalvoji, net baugu darosi nuo savo didybės. Žmo
gus prieš chaosą...
Už lango Justiniškių gatvė, kvailiausia gatvė Vilniuje,
nes gyvendamas Viršuliškėse nurodai Justiniškių koordi
nates, o už lango raudonas šermukšnis plevėsuoja kekė
mis benzino prisisiurbusių uogų, o už lango nebaigta ir
jau niekada nepasibaigsianti statyba, kelios cisternos tarp
negyvo namo griaučių, ant kalno pilkas betonas, kurį ru
denį šluoja debesų skivytai.
Nesakysiu, kad esu kažkoks gamtos vaikas, kad mane
betonas varo į neviltį. Man betonas patinka, jis toks pil
kas, sunkus. Romėnai irgi, atradę betoną, apsidžiaugė ir
pašėlo statyti visokius namus ir šiaip. O mano langas ro
do daug daug betono. Neturiu kuo skųstis, žiūriu į tą
betoną kaip koks romėnas. Vėlyvasis romėnas, tiesa.
Langas - nemokamas televizorius, nors gėda sakyti, kad
kartais žiūri pro jį, mat daug geriau, užuot tuščiai spoksojus, mąstyti apie pasaulio begalybę ar kažką panašaus.
Bet ne taip paprasta. Už lango visas pilkšvas debesynas,
virstantis iš Vakarų pusės, po juo pilkas betonas, pilki šaVILKŲ
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ligatviai, pilkas asfaltas, o kai nukreipi dėmesį atgal į kom
piuterio ekraną, tave atgaivina švelni pilkuma.
Lango rėmai irgi pilki, ir tai maloniai užbaigia kompo
ziciją.
Po langu driekiasi gatvė, ja važinėja visokie automobi
liai, šioje vietoje slėnis, gatvės gaudesys atsimuša į šlaitus ir
juos paaukštinančius namus, triukšmą sustiprina aidas, ir
susikalbėti namuose sunkoka. Bet vis vien žmogus mėgini.
Tiesiai prieš langą užkeikta vieta, ir gal kam pasirodys,
kad mistifikuoju ar noriu būti labai įdomus, bet tiesa keli šimtai metrų gatvėje - kažkokia klaiki zona. Kaip tik
čia nukrenta troleibusų ūsai, kaip tik čia mikroautobusus
ar troleibusus stabdo kontrolė ir kas dieną toje pačioje
vietoje išsijungia dar vieno automobilio variklis. Pakeltas
automobilio kapotas, vairuotojas, su savo įgula ar gera
noriais stumiantis automobilį, - įprastas vaizdas. Matyt,
kokia dvaselė smaginasi ar šiaip kas. Negi dėl to, kad aš
spoksau?
Atsimenu, prieš penkiolika dvidešimt metų spaudoje
ir intelektualiniuose sluoksniuose buvo labai puolami
žmonės, žiūrintys be tikslo pro langus. Tai vadinta mies
čioniškumu, kiek atsimenu. Dabar ši vaisinga tema atro
do primiršta. Gal dėl to, kad pro langus mažiau žiūrima anuomet televizorius rodė tik nuobodokus eilinio genseko nuotykius, laiką pralenkusias audėjas ir chokėjų. Da
bar daug įdomiau, nėra ko purkštauti, tad langas primirštamas, pro jį tebežiūrima rūkant, barščius verdant, bet
dingo tas andainykštis įprotis - tiesiog žiūrėti pro langą.
Specialiai žiūrėti. Žiūrėti, nes tai - užsiėmimas.
Antikos filosofai, mėgindami suvokti, kaip įmanoma
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matyti daiktus, sukūrė visokių teorijų, viena jų - žiūrėji
mą ir matymą įgalina žmogaus akyse slypintys nepapras
tai ploni, nematomi, čiuptuvėliai, kurie išlekia iš akių ir
per atstumą apčiuopia daiktus, šitaip mes ir matome, tai
gi matymas būtų subtilus lietimas, čiuopimas. Kodėl gi
ne - daugelis šiuolaikinio gamtamokslio teorijų dešimt
kartų kvailesnės. Bet tai juk įdomu: žiūrėjimas dar jaus
tas kaip kontaktas su daiktais, daiktų glostymas.
Ar glostymasis.
Žmogus, turintis tokią savimonę, turėjo jaustis kažkaip
ypatingai. Dabartiniai aiškinimai, kaip ten tinklainėje kaž
kas atsispindi ir apsiverčia, lygiai tokie pat neįtikėtini,
tačiau nuobodūs. Arba dar viena antikinė vizija - daiktai
skleidžia miniatiūrines savo kopijas, kurios patenka į mūsų
vidų, ir taip mes daiktus suvokiame. Kodėl gi ne. Žmo
gus, dailiai prikimštas daiktų ar daiktelių, susiliečiantis
su daiktais visomis poromis. O dabar šitas keturkampis
langas, didelis langas pilkai spalvai įsileisti. Langas - kom
piuterio monitorius, langas - televizoriaus ekranas, - kas
ten vyksta, realu tiek pat, kiek vaizdas TV Man regis,
tam tikri pokyčiai jau užsisuko, ir tai, kas dedasi ketur
kampiame rėme, smegenims nebėra realu, tai tik praplau
kianti informacija ar dar viena virtualybės rūšis.
O paskutiniai žiūrėtojai pro langus jau spoksos nebe
pro jį, pro žaliuzių plyšį, langai jau užsidaro ir naujamadžiuose languose rudo plastiko rėmais nebėra atsiknojančio varžto. Langai buvo kertami kontaktui su aplin
ka, net siauros gynybinės ambrazūros - kontaktui, ir dar
kokiam, šaudyti ir slėptis. Dabar langas reikalingas atsi
riboti nuo aplinkos. Žinoma, modernioji architektūra
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gali tėkšti dangoraižio langą per visą sieną, tačiau tas
langas neatsidarys. Jis teikia vaizdą, panoramą, bet ne
kontaktą su aplinka. Jis saugiai uždaro, tai - permato
ma siena, nebe langas.
Dar smulkmena - moderniuose languose išnyko kry
žius. Juk mediniuose namuose ar senamiesčių pastatuo
se, Žaliakalny ar Žvėryne kiekviename lange - kryžius;
du aprėminti susikertantys medžio statmenys, dabar lan
ge to kryžiaus nebėra, vardan šviesos...
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ŠVENTĖS N U O B O D I S

Didžioji data atėjo, suspindo ciferblatuose ir kalendoriuo
se ir nieko neatsitiko. Maniau, iškilmingai nusileis ufo
nautų delegacija, dangus nusidažys žaliai, Lietuvoje ims
kaltis palmės su bambukais, bet ta žmogiška skaičiuotė
jokių anapusinių galių dėmesio nesulaukė. Net šiapusinės nesuaktyvėjo. Žinoma, niekas netrukdo manyti, jog
kažkas pasikeitė. Iš tikrųjų keičiasi tik tie dalykai, kuriuos
keičiame patys; kitkas - akcidentalu.
Panūdau kaip nors paminėti dar vieną pradžią. Tūks
tantmečių ribą. Su pasididžiavimu tarti -exegi monumentum. Susivadinau dukreles ir iš pat ankstyviausio ryto,
vos prašvitus, po langais susirutuliojome senį besmegenį.
Buvo daug spiegta. Senis išėjo neblogas. Dviejų aukštų.
Su morka ten, kur reikia, akimis.
Po valandos tą senį kažkas pavogė.
Viskas, žinoma, reliatyvu, ir seniai besmegeniai neam
žini, bet kaip čia taip? Gal jis buvo toks gražus, kad praeivis
nebegalėjo susilaikyti, gal tiesiog koks žmogus nusiride
no jį dalimis po mylimosios langais, patingęs pats susivolioti tuos didelius sunkius rutulius, bei pavogė su visa mor
ka ir, ko gero, ne iš romantinių paskatų. Tai bent šalis,
galvoju. Tai bent tūkstantmetis prasideda. Senius besme
genius vagia. Kur tu eini, Lietuva?
Tai kaip trečiasis tūkstantmetis baigsis, jei jis šitaip pra
sideda?
Galėčiau parašyti, kad sutikau Tūkstantmetį melsda
masis ir medituodamas, bet ne - spoksojau į televizorių,
t. y. atlikau pagrindinį lietuvišką šventinį ritualą. Šaudė
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petardos, bumbsėjo aplink, lakstė triukšme papaikę šu
nys, visi vaizdavo, kad švenčia, net įsitempę. O fone didelis nuobodulys. Man šventės nuobodžios.
Nemėgstu švenčių - dirbti tarsi ir nevalia, iškrenti iš rit
mo, kurį atsistatinėti reikia ilgą laiką, o džiaugsmas - kad
atsisveikini su suknista praeitimi, pasitikdamas daugiau nei
neaiškią ateitį - bent jau dvilypis. Ir šitas tarpulaikis, tarp
praeities ir ateities, turi būti tiesiog iškęstas, atlaikytas. Šven
tiniai ritualai ir yra tam, kad tau būtų ką veikti nieko nevei
kiant. Kad neapsireikštų Didysis Nuobodulys, tikrasis gyve
nimo veidas ir vardas. Ką veja petardų triukšmas - oficiali
versija - piktas dvasias; tikrovėje - neleidžia susikaupti. Ne
leidžia pajusti, kad tikrasis gyvenimo nervus rerum - nuo
bodulys. O gal tai ir nieko baisaus. Sakoma, kad meilė visų vyksmų priežastis, nuo karų iki technologijų, bet aš sa
kyčiau, kad daug daugiau pasaulio civilizacijai ir ypač kultū
rai nusipelno nuobodulys; kaip ir jo atmaina - smalsumas.
Pasaulis yra toks, kokiam mes leidžiam būti. Pensinin
kai balsavo už R. Paksą ir A. Paulauską - gavo dabar maz
gote. Ir visi tyli sau. Ne iš nuobodulio - iš nustebimo. Iš
nustebimo, kad viskas kaip ir anksčiau. Niekas nesikei
čia. Atimama iš labiausiai prispausto sluoksnio -- negi pa
pildomais mokesčiais apkrauti kokią monopoliją? Ar įlįs
ti į bankų darželį? Taigi baisu. Pensininkai nebaisūs, jie
juokingi, mojuoja visaip, kai įsiunta. O pamojavę vėl bal
suos už eilinę pakištą charizmatinę figūrą. Lakūnų apka
ba dar neišnaudota, tarkime. O krepšininkai?
Šioje sistemoje kiekvienas silpnesnis pastumiamas, prieš
jėgą pagarbiai traukiamasi. Ypač finansinę. Sistemoje ki
tokios galios negalioja. Jos jai nuobodžios.
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Artimųjų Rytų tironijos buvo žiaurios ir paprastos. Ab
soliučios. Bet ar hetitų, ar egiptiečių, ar babiloniečių mo
narchas, kopdamas į sostą ar per Naujųjų metų ritualus
kreipdamasis į dievus, tardavo sakramentalią frazę: „Aš
rūpinausi ir rūpinsiuosi našlėmis ir našlaičiais“ - labiau
siai neapgintu socialiniu sluoksniu; vėlesniuose įrašuose
už tą pažadą atsiskaitoma. Tironus, imperatorius baugi
no ne priešai ar sąjungininkai, - prieš visus juos jie galėjo
rasti efektyvių priešnuodžių - juos iš tikrųjų gąsdino at
sakomybė dievams, atsakomybė už šalį, už visuomenės
gerovę ir visų pirma ši atsakomybė įgyvendinta globojant
silpniausius. Prieš keturis tūkstantmečius tironas, ženg
damas į sostą, pamalonindavo socialinius autsaiderius bei
plebsą. Ką jau kalbėti apie Romos imperatorius. Lietuvo
je premjeras ateidamas „išbarškina“ pensininkus. Na ir
įžūlumas, na ir civilizacijos triumfas.
Istoriniu ir filosofiniu požiūriu, demokratija yra bar
barų genties tvarkymosi būdas, Parlamentas - tai tas pats
genties ar tautos susirinkimas, tapęs institucija. Kai gen
tis tampa pernelyg gausi ar išplinta per didelėje teritori
joje, visuotiniai susirinkimai pakeičiami atstovų susirin
kimu. Tik tie atstovai niekam, be savęs, neatstovauja. Ar
juos remiančioms (nelygu rinkusioms) jėgoms. Demok
ratija barbariška. Nei Aristotelis, nei juolab Platonas jos
nemėgo. Nes tai laisvė besmegeniams lipdyti. Gal dėl to
Lietuvoje ir atsirado oligarchija? Vis įvairiau...
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VĖLINĖMS ŽODŽIAI

Vėl Vėlinės, ratas vėl apsisuko; Vėlinių ataskaita, Vėlinių
padėka. Vėl kapinės tampa visų judėjimų centru; visus me
tus, net šventiškiausiomis dienomis, miestuose judėjimai
tokie patys - iš pašalių, atokių rajonų į centrą; dabar dviem
dienoms „centro“ sąvoka pakeičia savo prasmę, dviem die
noms visus judėjimus „įcentrina“ kapinės, dviem dienoms
jos tampa ašimi, ir miestuose, ir visoje Lietuvoje taip.
Dvi dienas gyvename teisingai. Arba - gyvename, ju
dame teisinga linkme. Į kapines. Visi kiti judėjimai - atos
togų, darbo, prekybiniai, pramoginiai - vyksta metafiziškai ne taip. Ko važiuoti prie jūros, jei nesiruoši išplaukti?
Į kapines - kitas reikalas.
Aišku, vėl alaus baruose „blūdys“ jaunimas, švęsdamas
Helovyną, ir tegu. Kol taviškiai dar gyvi, gali sau „blūdyti“, ateis laikas, kai pjūtis priartės prie tavęs, kai pajusi
dalgio ašmenis šniokščiant visiškai šalia, tie girti moliū
gai didelėm akim nebeteiks saugaus žaidimo baime.
Nors neaišku, kaip elgsis ta dabartinių -niolikamečių
karta po dešimtmečio kito. Gal tie halovynai ir išmuša iš
po kojų kažką, Vėlinių pagrindą. Vėlinės - tai akistata su
mirusiaisiais, protėviais. Helovyno šėlsmas - slėpimasis.
Nebūti vienam naktyje. Tai natūralus noras.
Vėlinės ir Helovynas yra šventės, skirtingai atsakan
čios į klausimą - kaip elgtis prieš mirties iššūkį? Tai skir
tingų civilizacijų atsakas.
Baltiška civilizacija atsako rimtimi, anglosaksiška-keltiška - baimės šurmuliu. Baltiškoji tradicija kviečiasi dva
sias, anglosaksiškoji siekia jas nubaidyti.
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Mes labai rimta publika, ir man lietuviškas atsakas pa
tinka labiau. Per Vėlines mes einame pas mirusiuosius,
plūste užplūsdami kapines, mirties fanai, mirties mania
kai. Mes patys kreipiamės j protėvius. Keltai tą dieną ir
juolab naktį išvis vengdavo iškelti koją už namų slenks
čio - nes tada atsiveria pragarų vartai, mirusieji, raganos,
dvasios siautėja čia pat, už lango. Lietuviai irgi žino, kad
per Vėlines dvasios keliauja, juda, spiečiasi kapinėse. Na
ir mūsų atsakas - jei dvasios ateina, reikia jas pasitikti.
Negi praleisi progą pasimatyt su miruoliais. Ir tai daro
ma be jokios pompos. Airiai pasislėpę geria iš baimės,
lietuviai slampinėja kapinėse, vaišina miruolius, degina
sau žvakeles. Na, ne sau, mirusiesiems.
Mes savo tradicijos jėgą labai dažnai pražiūrime. Šiuo
atveju tai dermė, sandora su protėviais, bendrystė. Tai
suvokimas, kad protėviai ir mes, gyvieji ir mirusieji, esa
me viena. Vėlinių susitikimas tą dar kartą patvirtina. Ja
me visiškai nėra baimės. Tarkime, anglosaksiškas menta
litetas, arba šiais laikais jam tapati masinė kultūra, mirtį
eliminuoja iš savo apyvartos. Galima sakyti - iš baimės.
Kodėl tokios skirtingos mirties sampratos? Priežasčių, čia,
suprantama, ne viena. Bet pirmiausia į akis kristų toks po
žymis: mūsų mirties samprata visų pirma jungia, mirtis Lie
tuvoje yra jungtis. Moderniosios Vakarų kultūros požiūriu,
mirtis yra baisus, nesugrąžinamas, nepereinamas atskyrimas,
gyvybės pražūtis. Įsisąmoninus mirtį, beprasmiškas pasi
rodytų visas masinės kultūros kompleksas, visa vartojimo
aistra netektų prasmės. Vartotojas yra nemirtingas, tą min
tį jam brukte bruka reklama. Ir miršta jis nustebęs ir įsižei
dęs. Turbūt. Juk apie tai masinė kultūra nieko nesakė...
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Lietuvių tradicijai mirtis - tiltas per bedugnę, moder
niajai vakarietiškai - bedugnė pati. Žinoma, yra metafi
zinė tradicija; daug archajiškų tautų nuo aborigenų Austra
lijoje iki Vakarų Afrikos genčių, nuo Kinijos iki Amerikos
indėnų išlaikė ypatingą, ramų, pasitikėjimo kupiną san
tykį su mirusiaisiais. Lietuviai čia irgi įsiterpia, tai ne „re
liginis išsišokimas“. Religinis skandalas atsiranda kaip tik
tą akimirką, kai nuo mirusiųjų ima skirti praraja, stovėji
mas akis į akį su mirusiaisiais, su protėviais yra natūrali
religinė būklė. Romėnai tą puikiai jautė, viduramžių Eu
ropa to neprarado. Bet - viduramžių, bet - romėnai. Mes
tą išlaikėme, gal dėl ypatingo metafizinio jautrumo. Gal
dėl izoliacijos, uždarumo. Šiaip ar taip, ne gėda išlaikyti
tą bendrumą su protėviais, kurį pažino Roma ar Kinija, ar
tebepažįsta japonai, ar paskutinė Žemės rutulio mįslė aborigenai. Gėdinga yra protėvių baimė, gebėjimas stoti
veidas į veidą prieš juos - stipriųjų prerogatyva.
Rasčiau dar ir socialinių priežasčių, kaipgi be jų. Protė
vių kulto tradicija (taip, Vėlinės - tikras protėvių kultas)
perimta iš archajinio religingumo, iš baltiškos tradicijos re
liginio tarpsnio. Bet „minkštas“, neapsakomai jautrus, in
tymus santykis su sesute Mirtim yra ir socialiai nulemtas.
Mes visi - arba iš baudžiauninkų, arba - į baudžiau
ninkus; baudžiauninko ar šiandieninio valstiečio gyveni
mas yra toks sunkus, kad jau bet kas, o ypač mirtis, yra
lengviau.
Blogiau nebus, tai - laimės pažadas, miruolių pažadas;
jie savo žodį ištesi.
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3 . Itinerarijai niekur

ITINERARIJAI NIEKUR

Skaitymo malonumas - papaikęs dalykas; naktimis neuž
migdamas skaitau Birutės kalno šventvietės kasinėjimų
aprašą, kuršių visuomenės socialinę analizę, visokias įdo
mybes apie Lamatos žemės keramikos raidą; už žaliuzių
naktyje jaučiuosi kaip Ch. L. Borchesas, atradęs arabų
rankraštį apie leopardo kailio dėmių metafizinę semanti
ką; ir visai atsitiktinai pačiumpu dar ir dešimt metų „po
ranka“ turimą, bet taip ir neskaitytą „Viso pasaulio ir tau
tų gyvenimo aprašymą“ (Expositio totius mundi et gen
tium), lotynišką ir prancūzišką paralelinį leidimą; tai gar
siosios Sources Chretiennes serijos 124-asis tomas, Paris,
Du Cer/leidykla, 1966. Tai IV a. vidurio po Kr. anonimi
nio autoriaus Romos imperijos ir viso pasaulio, menamo
ir tikro, aprašymas, minimos paeiliui visos provincijos,
kalbama apie kelionių ypatumus, miestus, provincijų įžy
mybes. Tiek viskas lakoniška, kad kokios nors naujos isto
rinės specifikos nelabai rasime. Bet koks įdomumas... Tas
aprašymas prasideda nuo rojaus ir jo apylinkių gyvento
jų, ir paskui eina iš rytų į vakarus, juolab kad šią knygą
perskaičiusiųjų akys ankstyvaisiais viduramžiais nesyk
krypdavo į Rytus ir jie išpėdindavo Rojaus linkui. Tai ne
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kas kita nei itinerarijus į Rojų (nors simboliškai - iš Ro
jaus, išvarymo kelio aprašas, leidžiantis (?) grįžti tuo pačiu
keliu). O tos parojęs gentys, nepažįstančios valdovų, nei
sėjančios, nei pjaunančios, dangiškąja duona minta; tai dar
ne amžinasties kraštas, tik tie žmonės žino savo mirties
valandą, ir visiems jiems skirta gyventi po šimtą aštuonio
lika metų; taigi, su atodūsiu pripažįsta autorius, jaunesnis
nemiršta pirm vyresniojo, ir tėvai nemato savo vaikų mir
ties - et maior minoris mortem non uidet, nec parentes
filiorum..: savo mirties valandai jie džiūgaujančia siela ruo
šiasi sarkofagus ir smilkalus... po jų laimingosios Braxmani tautos, paskui, keliaujant į Vakarus, Eviltų žemė (regio
Euiltarum), Emeras, irgi laimingosios tautos, ir tik už Emero, už šešiasdešimties dienų žygio prasideda šalis, vadina
ma Nebus, kur jau atrandami pirmieji valdovai, regio... Ne
bus, a qua inuenitur tyrannorum initium... Ir nuo čia jau
sėjama ir pjaunama. Hinc seminatio et messio...
Įdomu - valdymas tapatinamas jei ne tiesiogiai su blo
giu, tai su žmogaus prigimties nuosmukiu, nuo rojaus tols
tant. Ten, kur valdoma, sėjama ir pjaunama, kuo toliau į
Vakarus, tuo žemiau smunka metafizinis lygmuo. Iš ro
jaus geografijos pereinama į fizinę ir politinę; tačiau ne iš
karto. Po Nebus, už 240 dienų kelio, plyti Disaph šalis,
kurią valdo geri valdovai, paskui - Choneum gentys
(mokslininkai mano, kad čia jau realios gentys, matyt,
hunai), už jų - Diva tautos, o vėliau - Indija. Geografinė
realija. Šitas rūkuose paskendęs pasaulis, jau nebe arche
tipinės šalys ir gentys, ši tarpinė erdvė... Nebus, Disaph,
Choneum, Diva... Gal už šių vardų slepiasi miglotos rea
lijos, bet žavi pati idėja: tarp rojaus pakraščių, laimingųjų
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tautų, mintančių dangiškąja duona, ir tarp tolimiausių rea
lių šalių yra dar vienas tarpsnis, kur sėjama ir pjaunama,
tačiau valdovai geri ir žmonės tebėra laimingi. Tiek ro
jaus srautas pasiekia... O kad iš tų miglų, dar autoriui
nežinant, jau pajudėję hunai, pribaigsiantys Romą, yra
nesvarbi smulkmena. Iš miglų pasaulio išnirusios lemties
ordos. Istorijos, geografijos, metafizikos faktai priklauso
skirtingiems lygmenims.
Indija, persai, saracėnai, Mesopotamija, Sirija, Tiras,
Cezarėja. Realūs miestai, realios provincijos, lakoniški ap
rašymai, lakoniški pastebėjimai. Prie Azijos provincijos,
kalbant apie nuostabųjį Efeso miestą, pastaba: Et ibi enim

Vertus mulierum pulchritudinem, sagitta Cupidinis ornata, constituere uoluit. Gražiai pasakyta, mes tiesiog tar
tume: gražios Efeso moterys; romėnas, net IV a. vidurio,
sako su lakoniška kurtuazija: „Čia Venera, Kupidono strė
lės sužeista, moterims panoro suteikti grožį“.
Ir taip toliau per Graikiją, Italiją, Galiją iki pat Britani
jos, vėl panyrančios miglose, tik jau Vakarų.
Žvilgsnis iš rytų į vakarus, nuo rojaus iki Atlanto. Visa
geografija neįtikėtinai tiksli; kelionėje praleidžiamų die
nų skaičius, faktai, pagrįstos pastabos.
Romėniškas geležinkelio tvarkaraštis. Tai tas pats, kai
tarp traukinių Paryžius-Bezansonas, Roma-Hamburgas
rastumei įrašyta Bazelis-Rojus, Varšuva-hiperborėjai ar
ką panašaus. Kad ir kur gyventumei, - ar Sirijoje, ar Nori
ke, - gali įsijungti į šį itinerarijų ir, laikydamas jį rankoje,
eidamas šimtų šimtus dienų, pasiekti Persiją, Indiją, Choneum, Nebus, Emerą, eviltus, Rojų.
Ir ėjo žmonės. Didžioji dalis geografinių atradimų pa
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daryta sekant tokiais perdėm realistiniais mitologinio tu
rizmo prospektais, kiek ekspedicijų organizuota - ekspe
dicijų į niekur, sustojusių Tibete, įstrigusių Rytų Afrikoje,
Indijoje, prasmegusių aukštikalnių perėjose prie Eldora
do, jūrų pragarmėse. Antra vertus, taip prasidėjo koloni
jinė ekspansija. Mes irgi sakralinės geografijos nepamir
šę. Sambala - rojaus žemėje ilgesys. Amerika, Vakarai (taigi
apgręžta mitinė geografija) - kaip erzacinis rojus. Ji gra
ži, poetiška ta mitinė geografija, ir ilgesys gražus, tik ne
numaldomas niekur. Vieta nėra palaima.
Indoeuropiečių pasklidimas, žinomas iš archeologijos,
kalbotyros, kultūros istorijos. Sprogimas iš kažkokio cent
ro, matyt, Kaukaze ar Pietų Rusijos stepėse, nesvarbu iš
kur, bet sprogimas, apėmęs Indiją, Iraną, Europą, pasku
tiniu laukiniu aistros aidu prasitęsęs vikingų žygiais, paskui
virtęs valstybine kolonijine ekspansija, kurią, žinoma, gi
nė žemių ir aukso troškulys, bet juk ne vien. Dabar tas
troškulys jau gena į Kosmosą; nauji tobuli apvalūs pasau
liai. Didžioji kelionė vis besitraukiančios, vis tolstančios
ribos link, kelionė į niekur.

KELIONĖ J VASAROS PABAIGĄ

Vasara baigiasi, visada man tai kelia piktdžiugą, nes ne
pakeliu karščio ir pigaus Saulės optimizmo, bet šiemet,
gaila, ji tikrai buvo nuostabi, drėgna, moteriška.
Gintaras Grajauskas Giruliuose rengia altruistišką
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dviejų parų sambūrį, poetams, tiesa, altruistiškoji pusė tai Grajauskas, poetai išdidaus nuolankumo mina priima
viską, ką gauna. Aš gaunu karo kapeliono titulą, kažko
dėl mane tai labai nudžiugina, vaikštau po pušelėm išdi
dus. Pagaliau karjeros šuolis, visi - poetai, o aš - kape
lionas.
Prieš tai ilga kelionė su Vladu B., jis geras žmogus, ima
visus „balsuojančius“, prie Elektrėnų įsėda toks studen
čiokas į Kauną. Man norisi rūkyti, Vladui, pasirodo, irgi,
bet jo golfuke nerūkoma; sustojam drėgno šiukšlino miš
ko aikštelėje, kalbamės apie Zuikių dievą, rūkom, Vladas
parodo eilėraštį apie Zuikių dievą, tvirtas, kažkoks bar
barų romėnų pasienio aidu dvelkiantis eilėraštis, tokie
galėjo būti skaitomi Dakijoje, Sarmigetūzoje. Vaikinukas
ant užpakalinės sėdynės gūžiasi, jis apsimeta, kad nesiklau
so, ir mano, kad mes išprotėję.
O mes tai - neišprotėję. Čia ir yra juokas.
Giruliai, pušys, Grajauskas, lakstantis šen bei ten, gy
vas Erlandas Paplauskis, „Šiaurės Atėnams“ apie nykštu
kų gyvenimo įvykius raportuojantis. Keliolika poetų su
pasitenkinimu stebi rengėjų organizacinius rūpesčius,
Viešpatie mielas, kada kas tokia poetų kupeta dar kartą
rūpinsis? Nebent vėl Grajauskas.
Didysis palapinės statymas, didelė ta palapinė, vienas
iš rengėjų beviltiškai su ja grumiasi. Gal penkiolika mi
nučių, bet narsiai. Poetai susidomėję seka grumtynes, vė
liau, neišlaikius sąžinei, vienas paskui kitą eina pagalbon
ir galiausiai visi susivelia galutinai. Gražiausias vaizdas:
visi laiko palapinės audinį iš šonų, o viduje pasiklydusi
vaikšto figūra, maldaujanti jai parodyti kelią iš čia. It KafITINERARIJAI
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kos tėvo šmėkla. Neišlaikęs Antanas A. nueina, nuvaiko
visus nuo audeklo, ir per minutę palapinė stovi. Atidžiai
seku viską iš šono, man vieninteliam sąžinė atlaiko, kaž
kas gi turi viską aprašyti.
Pušaitės ir dzotai, Antrojo pasaulinio karo betonas, dzotai, taip ir nestoję į mūšį. Ant vieno dzoto viršaus, vėjyje,
cigaretė susirūko per minutę, priekyje labai šlapia jūra,
šalia jos pribarstyta smėlio, jūroje stovi, bet neplaukia lai
vas, matyt, kapitonas psichastenikas, negali apsispręsti,
ar jam plaukti pirmyn, ar atgal. Ant dzoto įduba, regis,
kartais vietos pagonių naudojama kaip aukuras.
Vėjyje keturi poetai, kapelionas ir butelis, aukuras ant
dzoto ir kapitonas psichastenikas horizonte. Tokie daly
kai nesikartoja.
Poezijos skaitymai to dzoto viduriuose, atmosfera stalkeriška; keliolika poetų skaito stovėdami ant smėlio, už
betono - bangų mūša, jie skaito poeziją, perpus saulėje,
perpus šešėlyje, daug jėgos, o eilėraščių nedaug, kiekvie
nas po kelis stiprius, viskas sutelpa į dvidešimt minučių,
bet įspūdis lieka stipresnis nei po trijų valandų poemų.
Neįtikėtinos jėgos ir koncentracijos grožis, lyg ir nieko
neįvyko, tiesog poetai paskaitė poezijos. Atsiminus kaž
ko graudu tų akimirkų.
Paskui vaizdai: pušys, gražios moterys, kurios juokiasi
ir vaikšto, Alvydas ir Benas, vaikišku kamuoliuku žaidžian
tys tinklinio ir futbolo mišinį, negyvas, ir lyg to būtų ne
gana, dar ir išrūkytas karšis ant delno. Žinoma, „Švytu
rio“ alus, kurį pamatęs karšis atgauna jėgas ir norą gy
venti, tik jau per vėlu. Dzotai apsinešę smėliu ir gubojomis,
kažkokie šokiai, liaudies žaidimai, daugybė šnekų po pa
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juodusiu dangum ir nebematomom pušim, Aidas M., žai
džiantis su ugnimi, ir ugnis jo nepaliečia.
Daugybė fragmentų, kuriuos atmintyje sujungia die
nos ir nakties kaita, pušys ir jūros artumas, bet tie frag
mentai išslysta. Keliolika žmonių, individualistų iki kau
lų smegenų, drauge išsilaiko trumpam, bendrauja grupe
lėmis, kartais persiskirstančiomis, subyrančiomis į
pirmines monadas, pabėgančias nuo laužo liepsnos į miš
ko vienumą, kad iš nakties vėl sugrįžtų vienišų figūrų val
so žingsniu.
Samanos apdainuotos ir išgertos, ilga kelionė jūra-Fabijoniškės-Viršuliškės, visas prisikimšęs golfuko turinys
išsiilgęs savo vaikų ar žmonų, mėginu susivokti, kas to
poetinio plenero monadas sieja, neįtikėtina, bet labai ma
žai kas, per kelias paras neišgirdau žodžių „mes, poetai“
ar pan., šioje terpėje tai būtų neskoninga (o tarp istorikų
ar ekonomistų tokie šūksniai kaip „mes, istorikai“ lietųsi
per kraštus). Visi viens kitą pažįsta kaip nuluptą, bet vis
vien individualizmas nugali ir jokio broliavimosi nėra,
„mes, istorikai“ yra sakoma, „mes, poetai“ - visų nerašy
tų etiketų pažeidimas, nes galima ištarti tik „aš, poetas“.
Ir ne vien dėl to, kad kiekvienas poetas save laiko poezi
jos etalonu (kitaip neįmanoma, kitaip jis nebūtų poetas).
Tam tikrame lygmenyje individualizmas sustiprėja tiek,
kad monados tarpusavyje jau ima nebesusisiekti ir išties
tegalima pasakyti „aš“. Ir tam tikroje poezijos aukštikal
nėje nebelieka geresnių nei blogesnių poetų, yra tiesiog
skirtingos tobulybės.
Šiame dzotų plenere gal bendra buvo nuotaika, bend
ras šviesokaitos išgyvenimas, bet šiaip visus gal siejo ne
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kokia sugalvota poezijos paukštė, o visiems bendras galu
tinis radikalus susvetimėjimas nuo daiktų, pinigų, dievų,
šilumos ir šalčio, politikos, - toks susvetimėjimas, kuris
šias monadas bloškė į tą vietą, kuri joms ir skirta, siauron
erdvėn tarp dzotų ir šėlstančios jūros, kur iš vienos pusės į
tave žiūri juoda ambrazūros akis, iš kitos - mirtinai žavi
jūra; o šie keli metrai po tavo kojomis - vien smėlis.

TRAUKINYS | DA NG Ų

Antradienį rytą teko važiuoti traukiniu, kuriuo iš Kauno
į mitingą Vilniuje vyko buvusių politinių kalinių ir trem
tinių atstovai. Traukinys buvo grūste prigrūstas. Tvarkin
gai apsirengusių vyrų ir moterų minia gana tyliai dalijosi
naujienomis it machorka fronte ar lagery - „Kauno die
na“, vienas iš turtingesnių vagone turėjo „Lietuvos ai
dą“. Pravieniškėse išlindau į tambūrą parūkyti, grįžęs ra
dau savo suolo kaimyną ramia mina skaitant mano „Lie
tuvos rytą“, išlipdamas jis teikėsi jį palikti ant suolo.
Spausdintas žodis traukia, apsidžiaugiau.
Su kitu kaimynu persimečiau keliom frazėm. Jūsų po
zicijos nuo manųjų skiriasi, pasakiau (lyg aš būčiau nagri
nėjęs jų pozicijas), bet džiaugiuosi, kad jūs išlaikote pilie
tinį aktyvumą, visiškai išnykusį mūsų padangėj. Je, atsa
kė kaimynas, su žmonėmis daro ką nori, o jie tyli. Bet iš
mitingų vis vien jokios naudos, liūdnai pridūrė. Niekas į
mus nekreipia dėmesio. Ir šitas mitingas beviltiškas.
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Kažkur už nugaros pasigirdo aukštas balsas, pasako
jantis, kaip jis ėjęs per tris ministerijas, net Susisiekimo,
ir jose ieškojęs teisybės. Tai yra šaukte šaukęs, kad Lietu
voje nėra teisybės, viskas išvogta, už vištą sodinate penkeriems metams, o banditus paleidžiate. Sakiau aš jiems mūsų patupdyti j aukštas kėdes, o žmonės jums nerūpi.
Dėl ko mes kovojome?!
Netgi neaišku, dėl ko mes kovojome, pamaniau. Dėl
lietuviškų ministerijų. Bet šis naivuolis manė, kad mi
nisterijose tos kovos tikslas nežinomas. Nors apskritai
Susisiekimo ministerija padėtį šalyje gal ir pataisytų. Tik
reikia ten nueiti ir viską paaiškinti. Nesu valdininkų drau
gas nei mylėtojas, tik tokie interesantai nervus patam
po, žinoma. Traukinys plūdo per rūką, veždamas šimtus
vyrų ir moterų, tylus balsų gaudesys vyko kažin kur ieš
koti teisybės, žinodamas, kad viskas beprasmiška. Kaž
kas jiems visiems skaudėjo, gal širdys, bet vaizdas buvo
kažkuo apokaliptiškas. Ir visame traukinyje tvyrojo ka
žin kokia baisi neviltis.
Niekam jie nereikalingi, - suvokiau. Ir jie tą žinojo. Ir
jiems buvo skaudoka.
Ką gi, demokratija - toks dalykas. Žmonės reikalingi
rinkimų metu, vėliau jie tik painiojasi po kojomis. Val
džia ir visa valstybė žaidžia atskirą šachmatų partiją, gro
žisi pavykusiais ėjimais, savita galios estetika. Žmonės var
giai prisimenami, ir dažniausiai tada, kai reikia padidinti
mokesčius ar kokiai gyventojų grupei sugalvoti naujų sun
kumų. Leidžiama į save žiūrėti televizijos ekrane, viskas
paaiškinama, ir nuolat pabrėžiamas didžiulis atstumas tarp
plebėjų ir patricijų. Tik tie patricijai... Man labai įdomūs
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laikraščių puslapiai, kuriuose pristatomas Lietuvos „eli
tas“. Kas tai? Pinigų arba įtakos maišai, kitaip tariant asmenys, atsakingi už skurdą ir vargą, savižudybių srau
tą, depresiją, kybančią virš Lietuvos, ir taip toliau. Iš
vaškuota grožio konkurso laureatė, nesurezganti saki
nio (beje, kas antra mergina gatvėje už tą karalienę
gražesnė), pasitempęs KGB vyrukas - visa tai „elitas“.
Tremtinio su jo verta romano biografija ten nesurasi. Ar
kokio poeto. Bet poetai turi skonį ir į tokius vakarėlius
neitų. Na, nebent pavalgyti.
Man regis, Lietuvoje elitas - tie žmonės, kurie toli nuo
valdžios ir pinigų. Jie tiesiog nesusitepę. Visi jie daugmaž
padorūs. Jie dirba ir puikiai išmano savo darbą. Jie yra
visuomenės pagrindas, jų dėka, nepaisant visų laikrašti
nio elito pastangų, Lietuva dar egzistuoja. Ir jie turi pa
grindinį elito požymį - niekam jie nereikalingi.
Vakarų demokratijoje žmonių laisvės išsikovotos strei
kais, jėga ar kitais būdais, jos platesnės nei Lietuvoje, bet
vis vien kartkartėm visoms valdžioms reikia priminti, kas
jos tokios. Ir valdžios kaip nors reaguoja, ieško kompro
misų ar nusileidžia. Lietuvoje į mitingus reaguojama kaip
į įkyrių muselių spiečių, šaukte besišaukiantį dichlofoso.
Svertų valdžiai paveikti paprasčiausiai nėra. Ji žaidžia už
darą žaidimą, ir visi jos ėjimai yra geri. Bet tokių valdžių
paprasčiausiai nebūna. Ir dabar mes ne rutuliojame de
mokratiją, o puoselėjame oligarchiją, kokio tūkstančio
žmonių valdžią, rotaciniu principu per skirtingas partijas
pasiskirstančių postus ir įtakas. Tai ne sąmokslas, ne ko
kios nors pinklės, o natūralus demokratijos vystymosi eta
pas, būdingas ne tik kokiai Nigerijai, bet ir JAV Tik Va
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karuose oligarchai iš esmės paliekami ramybėje, nes jie
sugeba laiduoti žmonėms pakankamą materialinę gero
vę. Jei jau kitaip negali, tegu valdo. Liaudies atžvilgiu
jie ne arogantiški, nes vis dėlto yra nuo jos priklausomi.
Lietuvoje oligarchai nepriklausomi. Vieninteliai nepri
klausomi laisvoje Lietuvoje. Kiti laisvi. Kad ir pasikarti.
Arba nueiti į mitingą. Arba skaityti laikraščius, uogauti,
grybauti.
Po savo langais Viršuliškėse pastebėjau naują verslinin
kų rūšį - greta buteliautojų ir šiukšlių dėžių turinio in
terpretatorių pasirodė ir grybautojų. Nepaisydami pašo
nėje dundančios gatvės, benzino ir kitokių nuodingų ga
rų, palei prospektą ir po langais jie renka čia išaugusius
grybus, dažniausiai ūmėdes. Ir prisikrauna po polietile
ninį pusmaišį. Kelios dienos, kai jų nebematau, gal gry
bai išnyko, gal ūmėdės pasirodė nuodingos.
Ir dar apie tą traukinį. Jau išlipęs atsiminiau vieną įspū
dį: visi tie žmonės - pagyvenę, pragarus perėję - papras
čiausiai buvo gražūs. Jų veidai buvo gražūs. Ir po kelių
valandų aš juos tiesiog įsimylėjau.
Tas traukinys, podraug su savo neviltimi, buvo ir sle
giantis įspūdis, ir pilnas kažkokio nenusakomo giedru
mo. Po penkerių ar dešimties metų, pamaniau, jis bus
pustuštis. Tų vyrų ir moterų nebebus, ir supratau, kodėl
to traukinio potyris mane sukrėtė. Man buvo lemta juo
pavažiuoti nuo Kauno iki Vilniaus, pusantros valandos.
Tai buvo traukinys į dangų.

1T I N E RA R 1J AI

NIEKUR

151

K A U N O RATAS

Esu kaunietis, gyvenu Vilniuje, bet Kaunas man mielas, ir
niekada jo neminėsiu nei - kaip viešame diskurse priimta su ironija, nei juolab piktuoju. Nėra už ką Kauno nei nie
kinti, nei - šiuo metu - pokštauti kaunietiškomis temo
mis. Tai, kas su juo dedasi, paprasčiausiai skaudu.
Šiam miestui jaučiu daug sentimentų. Kartkartėm, kai
traukiniu artėju prie tunelio ar autobusu tiesiai šaunu Sa
vanorių prospektu pro Kalniečius, net gerklę suspaudžia;
gimęs Žaliakalnyje, ten daug metų gyvenęs, esu tikras kau
nietis, ir kaunietiškas mentalitetas man puikiai pažįsta
mas. O jis dažniausiai suprantamas perdėm stereotipiš
kai - ryšiais, sukčiavimais, klanų interesais paremta elg
sena, - tačiau šiandien vis tai koncentruojasi Vilniuje.
Kaunas laikomas kiek buku, materialistiškai mąstančiu ir
dar snobišku miestu. Visiška tiesa, tačiau snobizmas Vil
niuje daug labiau paplitęs.
Kaunas yra stiprus, kaunietiška gyvensena nėra išlepusi,
ji kieta, kaip asfaltu užlietas Žaliakalnio gatvelių grindinys,
ji reikalauja nuolatinio įsitempimo, elementaraus darbštu
mo; Vilnius - labiau ištežęs, čia, norint ką pasiekti, reikia
mažiau pastangų negu Kaune. Kaune dirbama ir veikiama
dažnai intensyviai, tačiau šiandien ta veikla neužkabina gy
venimo ritmikos, miesto dantratis su niekuo nesukimba.
Esu grynaukraujis kaunietis, bet suvilnėjau, visų pirma
per studijų metus; o ir dirbdamas Kaune, šen bei ten raši
nėdamas, bendraudamas su žmonėmis pamačiau: didžią
ją aplinkos dalį ėmė sudaryti Vilniaus žmonės; viskas bai
gėsi tuo, kad, egzistuojant Vilniuje, gyventi Kaune tapo
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nesusipratimu, juolab aš ten niekam nebuvau reikalin
gas, nebuvo konteksto. Ėmiau tiesiog trukdyti.
Vilniuje kalbuosi su žmonėmis, rašančiais, kuriančiais,
skaitau jų tekstus... Ir po kelių bendravimo metų paaiš
kėjo, kad tas, anas, trečias - kauniečiai. Daugybė geban
čių kažką kurti ir intensyviai humanitarinėje plotmėje dir
bančių žmonių, kurie gyvena ir sėkmingai veikia Vilniu
je, - kauniečiai. Jei ne pusė, tai trečdalis. Magėtų pasakyti:
jeigu jie būtų likę Kaune, tai miesto dvasinis klimatas šian
dien būtų kitoks. Deja. Savo kailiu patyriau - jie išvyko,
nes Kaune nebuvo galimybės realizuoti potencijų; jie ne
būtų nieko nuveikę. Nors visi bandė.
Pats miestas čia nekaltas. Ką padarysi, kad viskas kon
centruojasi Vilniuje. Ne ministerijos šiuo atveju. Net ne
redakcijos. Vilniuje koncentruojasi tam tikra dvasia - gal
tam tikro laisvumo, tolerancijos. Gebėjimo suprasti kitą,
žiūrėti j priekį. Vilniaus kultūrinė atmosfera kaunietiškąją lenkia mažiausiai dešimtmečiu.
Ir atsispiriama - net dabar, kai atsilaikymas jau nebėra
aktualus, dabar reikia eiti pirmyn. Kauno kultūrinis va
riklis dirba tuščiais apsisukimais. Jis pajėgus atkurti, bet
ne sukurti. Tie, kurie gali kurti, kurie turi originalių idė
jų, jam nereikalingi. Jiems arba perlaužiamas nugarkaulis
ir jie įsukami į reprodukcijos ciklą, arba jie pabėga.
Kur daugiau - į Vilnių.
Nieko nenoriu įskaudinti ar įžeisti, mane patį tokia pa
dėtis žeidžia, juolab su neviltimi pastebiu: yra ten kūrėjų,
pajėgų, originalių, tačiau tarp jų ir Kauno - beorė terpė.
O nesugebėjimas perimti naujų idėjų - provincialumo
požymis. Deja.
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Dar kažkas nutikę Kaunui. Sunkiai nusakoma. Tarsi
dalis deguonies būtų išsiurbta. Kai kartkartėm nuvažiuo
ju, įspūdis toks - gal koks naujas blizgantis pastatas atsi
rado, tačiau viskas aplink dar labiau susmuko, sumažėjo,
apšiuro, gatvės dar labiau duobėtos. Laisvės alėja, ir ta
žudoma - visiškai nesiderinančiais prie jos dvasios nau
jais stiklo ar plastmasės pastatais, beskonėm iškabom. At
rodo, kad Kaune nutarta: Laisvės alėja tebūnie bet kokia,
kad tik atrodytų vakarietiškai, „kaip Europoje“, o išeina
visiškas kičas.
Vilniuje irgi daug nesąmonių, snobizmo, neskonybės,
perdėto pasipūtimo. Kaip kitaip. Tačiau vieno iš Vilniaus
neatimsi - jis ganėtinai laisvas ir savo dvasia europėjantis
labai sparčiai. Jis priima - tai Vilniaus kultūrinio diskur
so požymis. Kaipgi - sostinė, ji turi įsiurbti idėjas ir pajė
gius žmones, ir ji tą daro, žinoma, ir Kauno sąskaita. Vil
nius - paprasčiausiai didelis kultūrinis burbulas, tačiau
jis ne tuščias.
Dar prieš gerą dešimtmetį Lietuvoje buvo du neabe
jotini centrai, lenktyniaujantys, konkuruojantys tarpu
savyje - Vilnius ir Kaunas. Tai buvo veiksminga ir pa
lanku abiem miestams - konkurencija išėjo į naudą ir
visai Lietuvai. Liūdna, tačiau šiandien Vilnius nebeturi
su kuo konkuruoti.
Kame daug vilčių teikė naujai susikūręs VDU, kuris
pirmaisiais savo gyvavimo metais gravitavo į kompaktiš
ko, elitinio, atitikmenų neturinčio universiteto vietą, ta
čiau dabar jis yra kažkas tarpinio tarp KTU ir Vilniaus
universiteto, tapęs ne universitetu Kaunui, o tiesiog - uni
versitetu Kaune. O kadangi miesto ekonominė ir kultūri

154

VILKŲ

SAULUTE

nė reikšmė menksta, ta aplinkybė, kad universitetas Kau
ne, nelabai ką reiškia miesto raidai - pajėgesni absolven
tai iš jo išvažiuoja.
Ir vėl sukasi reprodukcijos girnos. Vėl ciklas.
Jeigu mums reikėtų atsilaikyti fiziškai, Kauno reikšmė
grįžtų, bet verčiau to nelinkėti. Kaunas savo funkciją pui
kiai atlikęs 1991 m., kartu ją ir išnaudojo. Dabartinis ideo
loginis blaškymasis rodo ir tai, kad miestas niekaip ne
randa savo vietos; dar blogiau - jis jos neieško. Vis dar
bandoma remtis ketvirtojo dešimtmečio tradicija, senais
nuopelnais, kurie neginčytini, tačiau tai nepadeda eiti į
priekį. Tik stebimasi - kas čia atsitiko? O besistebint, įnir
tingai ir triukšmingai keičiantis miesto valdžioms, pasi
rodo, kad viskas vyksta dėl politikos ar įtakos grupių in
teresų, - tiesa, taip yra visur, tačiau Kaune pabrėžtinai
nesidomint miesto ateitimi. Viskas palikta savieigai. Cik
lui. Tik šiais laikais ciklo rezultatas - jau nebe to paties
lygio išsaugojimas, o nuosmukis.
Žinoma, tas pats VDU stipriai bendrauja su Vakarų uni
versitetais, su kitom Lietuvos aukštosiomis - siekis eiti į
Vakarus ir ėjimas į tą pusę aiškus ir dažnai sėkmingas, o
Humanitarinio fakulteto leidinys „Darbai ir dienos“ - tik
rai geriausias tarp savo akademinių atitikmenų. „Kauno
diena“ - geras dienraštis, nė kiek nekvepiantis provincia
lumu. Kaune yra daug gero, pajėgaus verslo struktūrų,
bet „tas geras“ niekaip nesiduoda plėtotei. Arba tiesiog
emigruoja. Mieste triukšmingai einama į Vakarus, o Kau
nas stovi vietoje.
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DI S KO SKRYDI S

Olimpiadų simbolis nuo senų senovės - diskametys, 2000aisiais šį auksinį diską laiko lietuvis, tai gali kažkiek su
krėsti. Arba galima manyti, kad tai - natūralus stebuklas,
kad mes tiesiog savo vietoje; Lietuva visada stebuklų, ke
rų, didžiavyrių kraštas, kuriame jėga susipina su raganiš
kais rūkais, kur pagirių miglos, kuriose negalime susigau
dyti patys, slepia milžinus.
Bet tai gryna mistika.
Pažvelgus į konkurenciją, žiaurų lyderių ir nelyderių atkritinėjimą, privalu sveikinti ir stebėtis V Aleknos fizine ir
dvasine jėga. Yra burtai, bet kad jie veiktų, reikia raga
niaus. Švystelėti diską toli nėra kas pernelyg stebėtino, bet
švystelėti tada, kai visa Lietuva ir pusė pasaulio įsitikinę,
kad tu privalai humesti, būti pirmas - čia gali pakirsti ko
jas. Dešimtys Lietuvos atletų, plaukikų ir lengvaatlečių, iš
krito, nė iš tolo neprilygę savo asmeniniams rekordams vargu ar iš tingėjimo, ar nenoro, greičiausiai lūžo psicho
logiškai kaip šimtai kitų dalyvių. V Alekną spaudė su ki
tais neprilyginama našta. Ką gi, šito auksinio medalio 2000ųjų simbolika, susipynusi su Diskininko olimpiniu archeti
pu, leidžia viltis, kad mes dar nepražuvę ir kad ne tik mūsų
praeitis, bet ir dabartis vertinga, kad mes turime ateitį. To
kie simboliniai ženklai nežarstomi veltui.
Prisivertęs optimizmo papliūpai, vėl grįžtu į įprastą,
dorą lietuvišką būklę, į melancholiją: o gal visa tai - at
sisveikinant, genofondui, istorijai galutinai išsenkant, gal
čia archetipų Saulėlydžio komisija paskyrė išeitinę pašal
pą, 2000-ųjų Diskininką?
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Bet čia, matyt, viskas priklauso nuo mūsų požiūrio. Ir
gal - jei pavyktų save sutramdyti, su visom melancholi
jom - viskas rodo, kad ir tauta, ir valstybė turi ir fizinių,
ir dvasinių potencijų XXI amžiui. Tik jai derėtų pernelyg
netrukdyti.
Kažkokia pranašo poza - bet dėl to, kad diskasvydžio
rungties įspūdžiai dar neišblėsę. O pasaulis simboliais šiaip
sau nesimėto. Paukščio skrydis, kraujažolės stiebelis reikš
mingi.
Vis dėlto viskas labai gražu. Sportas - tai vieta, kur
labai įdomiai pinasi individas ir grupė, individualios ša
kos ir komandinės. Šiaip gyvenant tas žodis dažnai pa
vartojamas save ar kitą apibūdinant.
Individualistinė laikysena sunki. Gal ir dėl to, kad ji
sunkiai apibrėžiama ir nustatoma.
Žiauriai smagu laikyti save individualistu, zvimbti, kad
visuomenė slegia ir spaudžia; kas, kad individualizmas
apskritai įmanomas tik išsivysčiusioje visuomenėje, ant
raip visi individualizmai užsibaigia prokrustišku susita
patinimu su luomu ar funkcija - ar blogesniu atveju ink
vizicijos rūsy. Visuomenė nėra automatiškai palanki indi
vidualizmui, tai jos savigynos reakcija, ir radikalus
individualizmas gali tarpti tik tarp šiukšliadėžių, girios
tankmėje, už įstatymo ribos. Geriausiu atveju - kierkegardiškoje vidinėje emigracijoje. Ir šiaip - norint žaisti ne
pagal taisykles, reikia pirmiau jas žinoti.
Ir taisyklės laužomos ne visos, o į dalinį laužymą bent
jau modernioji visuomenė užmerkia akis. Žinoma, mo
kesčių nemokėjimas, kontrabanda, nusikaltimai, ypač te
rorizmas - kitas reikalas. Tačiau gėjų karnavalai niekam
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netrukdo. Kaip ir „popsinis“ taisyklių laužymas, technai,
repai, diskotekos, niekas negaudo jaunimo, jei jis klauso
si prastos muzikos. Rokeriai, pankai irgi nekliūva. Tačiau
čia šuva pakastas: tokie socialiniai dariniai leidžia unifi
kuoti ištisą kartą, -niolikamečiai išmoksta gyventi pagal
taisykles, socialinėmis grupėmis. Agresija jose kontroliuo
jama, bent jų viduje - per vidinio elgesio rašytas ir nera
šytas taisykles, iniciacijas. Iš esmės tokie reiškiniai kaip
rokeriai priskiriami moderniojo amžiaus reiškiniams, ta
čiau tai tie patys vyrų klubai, žinomi ir melaneziečiams,
ir Naujosios Gvinėjos galvų medžiotojams, ir Londono
aukštuomenei.
Individualizacija, išsiskyrimas iš visuomenės čia vyksta
per grupę. Su ja visuomenė turi nustatytą santykį, ir gru
pės išskirtinumas visuomenės organizmui nepavojingas lordas, išėjęs iš klubo ir užėjęs į restoraną, pasipiktinęs
nevaikys iš jo moterų; pasibaigus galvų medžioklei, papuasas parsineš tas galvas namo, papuoš jomis interjerą
ir toliau liks buklus medžiotojas ir rūpestingas tėvas.
Tai, ką aš čia šneku, žinoma, primityvus sociologizavimas, tokie dalykai sociologijoje seniai spręsti ir perspręsti, tik olimpiados horizonte tokia mintis, ne visai sociologiška, nyra: kokia reikšmė ir svoris individualios spor
to šakos.
Krepšininkai ar futbolininkai skundžiasi dėl lyderių sto
kos, nesvarbu, kokios šalies rinktinė ar klubas - joje vie
nas lyderis, du, bet ne daugiau. O gal ir nė vieno.
Lyderis - jis sugeba įmesti, įspirti - tada, kada reikia.
Bet jis kovoja drauge su visa komanda; jei lyderis neįme
ta, niekas jam per daug nepriekaištaus - kaip sakoma,
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vienas rungtynių neištrauksi. Komandoje atsakomybės gali
atsikratyti taręs: „man šiandien nekrito“, „šiandien ne
mano diena“ ir pan. Individualioje šakoje kiekvienas star
tas privalo būti „tavo diena“. Niekas tau nepadės - nei
boksininkui, nei bėgikui, nei diskininkui - tu vienas.
Kažkokia gūdi gyvenimo analogija. Kažin kas šalia švil
pia, ploja, pritaria ar nepritaria - yra tie, kuriuos myli
me, bet esminėmis akimirkomis tu visada pats su savi
mi. Gal dėl to aplink tiek daug komandų, nuo partijų
iki skruzdėlynų; tik jokia partija nepadės išgyventi eg
zistencinės krizės ar mirties, kurią, o banalybe, kiekvie
nas turi išmirti pats.

PATS LAIKIAUSI AS LAIKAS

Žavi galimybė klausti, kas būtų, jeigu, pagavo mane per
vieną susitikimą su mokiniais „Žemynos gimnazijoje“, o
jo tema buvo „Vėlyvas Lietuvos krikštas ir jo pasekmės“.
To vėlyvumo pasekmės. Tema iš tų, kurios dažnai formu
luojamos, į kurias kaip aksioma įplaukia, įteka išankstinė
prielaida - vėlyvas krikštas blogai, nes jis vėlyvas, taip
mąstant chronologija tampa vertybiniu kriterijumi, ir tai
teisinga; bet kokie hunai ar gepidai, tarkime, pasikrikšti
jo tūkstantmečiu anksčiau nei lietuviai, kur jie šiandien?
Žinoma, Europoje su jos pažangos kriterijais, taip ir neiš
vytais iš istorijos po evoliucionizmo invazijos, vėliau reiš
kia blogiau.
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Iš dalies tai teisinga, bet istorijoje yra tarpsnių, kuriuo
se ankstyvas progreso ir civilizacijos įsiveržimas yra žu
dantis. Bet nepasiruošusiai civilizacinei žuvelei progresas
yra ne nosį šluostanti teta, o ryklys su aštriais dantimis, ir
ne visada jis yra absoliučiai ir radikaliai teigiamas.
Taip ir atsiranda proga pasamprotauti, kas būtų, jei
gu... Tarkime, jei Lietuvos krikštas būtų ankstyvesnis. Kad
ir 1009 metais.
Taigi 1009-ieji. Jei Krikštas tada - lietuviškas [lotyniš
kas] universitetas apie 1350-uosius, Lietuva - Europos
bastionas prieš totorius, Maskvą, savarankiška, šiandien
gyvename kaip skandinavai. Na, blogiausiu atveju - kaip
vengrai ar čekai. Teutonų ordino nė būti nebuvo, etninė
Lietuva daug platesnė, broliška Prūsija iš vienos pusės,
sulietuvinti latgaliai Rygoje, nuo seno lietuviškame uos
te, šoka tautiškus žemaičių šokius.
Bet ar iš tikrųjų?
Pirmiausia, 1009 m. realijos: stipri unitarinė Lenkija,
stipri Rusija, ir unitarinės jėgos abi dar turi bent jau šimt
mečiui į priekį; stiprūs danai, Kurše įsteigę bažnyčias ir iš
ten, užuot atsitraukę, kaip buvo istorijoje, didinantys sa
vo įtaką. Otonai plečia savo teutoniškai romėnišką impe
riją. Aplink nelygstamai pranokstančios galios, į jų akira
tį patenka Lietuva, naujai pasikrikštijusi valstybė...
Bet juk Lietuva pagal mūsų oficialiąją istoriją - tuo metu
ne valstybė, dar net ne genčių konfederacija. Šiaip kraš
tai, valdomi bala žino kokių vadukų be didesnės įtakos
liaudies susirinkimui. Jeigu taip, tai krikštijamos gentys,
pavieniui, Jaroslavo Rusija skubiai aneksuoja jotvingius,
pakrikštijusi juos pagal stačiatikių apeigas, ir sustoja ties
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Nemuno vidurupiu XI a. viduryje, niekas į tokias smulk
menas nesikiša, nes kuršiai, sėliai, skalviai, lamatiečiai,
žemaičiai ir aukštaičiai, ir kt. pakrikštijami, kuršiai, že
maičiai, lyviai, latgaliai atitenka danams už jų kristianizacijos įdirbį ir patyrimą, aukštaičiai - Lenkijai, skubiai į
šiuos procesus įjungiančiai Mozūriją ir kolonizuojančiai
lietuvių rytines žemes per dinastines vedybas. Žemaitija
ir Kuršas tampa danų ir rusų interesų susikirtimo vieta,
po ilgų karų rusai išeina prie Baltijos. Totoriai, sumušę
rusus, įsigali Lenkijos pašonėje ir ją sumala.
Lietuva netampa buferiu, jos žemės atskirai prijungia
mos prie skirtingų valstybių, totoriai stovi prie Oderio ir
ilgai stovės, kol juos pakeis maskvėnai. Lenkija susiaurėju
si iki Karpatų prieškalnių, kviečiasi tamplierius, kurie, tu
rėdami daug lėšų ir samdytų armijų, drauge su lenkais at
laiko Rytų spaudimą, tačiau čia vis atsiranda galios, su ku
riomis Vakarai turi kovoti įtempę visas jėgas - Aukso orda,
Krymo totoriai; Europa, patekusi į feodalinį susiskaldymą
ir besivaidijanti, patenka į nuolatinius karus, iš kurių - skur
di, nualinta - ateina į XVI a., dar be jokių gutenbergų ir
amerikų. XVII a. caras Aleksejus įžengia į Paryžių.
Finis historiae. Užsklanda.
Tad galimas dalykas, kad per ankstyvas įėjimas į istori
nį sunkiasvorių Europos jėgų žaidimo lauką, ir su visa
katalikybe, būtų pernelyg pavojingas. 1009-ieji būtų
triumfo metas, jei Lietuva tuo laiku būtų buvusi galinga
valstybė. Bet ir tuomet - jokio aiškumo. Siaurės Rytų Eu
ropa nėra šiltnamis valstybėms daiginti, ką parodė dau
gybės tautų ir genčių pavyzdys, beje, ne šiltnamis ir Eu
ropos vidurys, tą matome pradedant nuo tokių galingų
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jėgų kaip gotai, hunai, avarai likimo, ir net stiprių viduti
niokų kaip langobardai, burgundai, lužitėnai, neminint
piktų baskų, velsiečių, bretonų etc., kurie ir Vakaruose
nieko negavo.
Mindaugo krikštas, žinoma, jau kitas atvejis - valstybė
yra. Tik tada kitas pavojus - šliaužianti germanizacija.
Teutonų, Livonijos ordinai iš Vakarų ir Šiaurės būtų spaudę ir pasaulietinėmis valstybėmis tapę, ir tas civilizacinis
spaudimas ir germaniškos kultūros įdirbis Lietuvą būtų
pavertęs protestantiška valstybe su Hanzos miestų stiliaus
architektūra, protestantišku universitetu, vokiškai kalban
čiais valstiečiais. Vietoje polonizacijos turėtume stipres
nę germanizaciją. Latviai su estais prieš ją atsilaikė, nes
paprasčiausiai nebuvo žemyninio kantakto su didžiąja Vo
kietija, atsilaikė ir Mažosios Lietuvos lietuviai, tačiau ta
da būtų neabejotinas Lietuvos įjungimas į vokiečių inte
resų akiratį ir anksčiau ar vėliau aiški protektorato for
ma, o Bismarko Vokietijai vienijantis, Lietuvai būtų
suteiktas Grossdeutschland kunigaikštystės, hercogystės
ar karalystės statusas, dabar būtų tokia pat žemė kaip Ba
denas su Viurtenbergu ir tikrai savo teisėmis ir nacionali
nio išskirtinumo savimone lenktyniautų su bavarais.
Arba - tai dar labiau tikėtina - būtų Kaliningrado
srities teritorija. Devyniasdešimt penki nuošimčiai tiki
mybės, kad būtų atsitikę kaip tik taip, lietuviai šiandien
būtų išsiblaškę pokario Vokietijoje kaip ir vokiečiai iš

Ostpreussen.
Štai ir visa istorija. Suprantama, kad krikštas buvo vėly
vas, kad to pasekmes jaučiame, bet nelabai lengva išsiaiš
kinti, kuris krikštas būtų buvęs „savalaikis“. Toks įspūdis,
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kad - tegul ir pasiansą dėliojant - kiti laikai nebūtų buvę
tokie palankūs; jie visada buvo blogi ir netinkami; krikštas
priimtas, kai toliau delsti buvo neįmanoma, valstybė išsi
vystė tiek, kad pajėgė kontroliuoti didelių teritorijų ištek
lius, gamtinius resursus, prekybą, o Lenkijai Lietuva buvo
partnerė, ne jėga, bet sutarties pagrindu, ir, nepaisant dau
gybės atskirų susikirtimų, tai buvo geriausia sąjunga iš visų
įmanomų; jei jau nepajėgta išklaikyti etninio nei kalbinio
Lietuvos primato valstybėje, tai polonizacija vis dėlto bu
vo menkesnė grėsmė nei germanizacija, ir kultūros dvasiš
kai bei materialiai buvo artimesnės; visos bėdos ir nelai
mės sklido ir griuvo ne dėl vėlyvo krikšto. Karaliaučiaus
universitetas įkurtas 1540 m., Vilniaus - 1579-aisiais. Jo
kio ypatingo nuotolio. Prūsai gi buvo apkrikštyti „savo lai
ku“ ir todėl išnyko. Ar tas „savo laiku“ nėra kartais tikroji
Lietuvos krikšto data? 1387-ieji?
Tada chronologinis atsilikimas pagal linijinį laiką atro
do kaip nepaprastas laimėjimas sub specie aeternitatis.

FANTAZIJOS ŠALIES R E Z ID E N T Ū R A

Yra toks dalykas - kompiuteriai su visa savo vidujybe,
virtualybe, mums, o dar ir man pačiam, nors ir kompiu
teriu rašančiam, besisiejantys su aukštom technologijom,
inžineriniu mąstymu, matematinėm lygtim, dvasine nuosusa (koks gražus žodis!)
Pats mąstau apie kompiuterizacijos kenkimą, kasimąsi
po įprastinio pasaulio pamatais, pasaulio, kuris matuojaI T I N E R A R I JAI
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mas tiek buitinės realybės, tiek dvasinės realybės matme
niu, ir lig šiol teikusiam tam tikrą pilnatvę. Greičiau galimybę pilnatvei. Kūno ir sielos.
Kompiuterio erdvė nudvasinta, be fantazijos, išlaisvi
nanti intelektą, ne protą, žmogų paverčianti daikto prie
dėliu, užbaigianti knygos, be kurios modernioji civiliza
cija neįsivaizduojama, erą ir t. t.
Tai visiškai teisinga, bet kompiuterį baru kompiuteriu,
nei šis, nei tas išeina...
Arba pažvelkime į Regimanto Tamošaičio kompiute
rinį humanizmą - taip, humanitaras gali priversti sau
tarnauti ir virtualybę, ir priversti kaip humanitarui bū
dinga - be prievartos, kartais susiliejant bei ištirpstant,
kartais atsitraukiant ir su ironija ar abejingai žiūrint, kas
iš to tirpalo kristalizuojasi. Taigi tai savavertis dvasinis
žaidimas - kas, kad mes kol kas nežinome, kokiam žan
rui jis priskirtinas. Kompiuterinė saviieška ar saviplėta,
neturinti įpareigojančio matmens, kompiuterinė poetinė
individualizacija...
Kompiuteriais naudojasi visi, nuo bankininkų iki hakerių, jais sudaromi traukinių judėjimo tvarkaraščiai ar
skaičiuojama kosminio laivo skridimo trajektorija, - jie
įsiveržė visur. Bet vis dėlto kompiuteris kaip įrankis neiš
sibaigia. Kiekvienas klerkas savo kompiuteryje turi ker
telę, kur jis paslėpęs vieną kitą mielą žaidimą ir dažnai
jam aukoja pietų pertrauką. O daugybė žmonių kompiu
terius naudoja žaidimams. Tokiems, kur šaudoma, gau
doma. Kvaili tie žaidimai, bet įspūdingi. Gali sėsti už tan
ko vairalazdės ir dalyvauti mūšyje, besijausdamas tikru,
jei ne didvyriu, tai bent tankistu, juolab tikro tanko ope
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ratorius į priekį žiūri kaip tik pro tokį patį kompiuterinį
langelį. Ar toks pats reiškia tas pats? Žaidžiančiajam tas
pats. Ypač kai jis įsijaučia.
Dažniausiai pagrindinėse programose yra keli paprasti
ir nuobodūs loginiai žaidimai - koks „Minų laukas“ ar
kortų pasiansas. Kadaise kompiuterį įsigijęs, juos paspaudinėjau ir mečiau, baisi nuobodybė, juolab „Minų lauko“
niekaip negalėjau perkąsti. Bet kai bičiulis įmontavo „Ci
vilizaciją“...
Išlendi, dar puslaukinės šutvės vadas, ieškodamas tam
soje švytinčių plotų, upių, jų žiočių, jūrų, ir atrandi žė
rintį pasaulį, kuriame įkuri pirmąjį miestą, pastatai pir
muosius molinius pastatus, besibastydamas susiduri su
kaimynais actekais, kurie nori lyg muštis, lyg mainytis
technologija (tarkime, siūlo puodininkystę už girnapu
sę), iš Siaurės išnyra anglai, su kuriais susipeši ir atimi
miestą bei laimi jų kavalerijos meną.
Ir prasideda - horizontai plečiasi, statiniai didėja, tu
užkariauji miestus ir karalystes, pats stipriai gauni į lem
pą ir vos atsipūtuoji provincijos miestuose, kurie netru
kus perauga į galingus metropolius, stataisi pilis, kated
ras, maisto sandėlius, tie šmikiai piliečiai reikalauja pra
mogų arba maisto, pirčių, demokratijos ir visokių panašių
niekų, tiesi kelius, siunti jais karavanus į priešo miestus,
siunti į priešo teritoriją šnipus, vagiančius technologijas,
deriesi su kitų civilizacijų valdovais (klastingiausi ir įky
riausi zulusai, kurie niekada nesilaiko sutarčių). JAV, pa
šėlę demokratai, šiaip laikosi sutarčių, bet tik jeigu jų ne
erzini - o tada puola taip įnirtingai, kad gailiesi savo pai
kystės ilgai; kinai turi milžiniškus miestus, kurių vieno
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turtai gali viršyti tavo valstybės biudžetą penkis kartus,
tačiau jų gynyba irgi pabaisiškai stipri. Esi karalius. Tau
dirba mokslininkai, kuriems finansavimą tu pats nusta
tai, žydi tavo miestai, jūromis plaukioja tavo fregatos, įkuri
kolonijas - iš pradžių vienišose salose, vėliau ir priešo
valstybių pakrantėse, ir periferijoje nuolat grumiesi su kažin
kokiais įžūlėliais graikais ar barbarų ordomis. Aš papras
tai renkuosi Romos civilizaciją, kukliai vadinuosi Julijum
Cezariu, šnekučiuojuosi apie orą su Elžbieta II ar Čingis
chanu, plūstamės su Mao Czedunu ir Mahatma Gandžiu,
kurio charakteris šiame žaidime ne toks jau taikus, esu
sudaręs nepuolimo sutartį su prancūzais, JAV ir vokie
čiais. Tiesa, aš dėl sentimentų kartais mėgindavau tapti
Frydrichu II ir vadovauti vokiečių civilizacijai - tik kom
piuteris taip užprogramuotas, kad vokiečiai labai dažnai
gauna į kaulus pirma laiko. Kuo nebuvau - tai zulusų
karaliumi Čaka.
Varai toliau, tavo mokslininkai tau pateikia pirmąjį gar
laivį, vis tobulėjančią artileriją, įsivedi mobilizaciją, statai fab
rikus, užtvankas, atsiranda tankų, triuškinančių priešo divi
zijas kaip riešutus - galiausiai atominė energetika ir pirmoji
atominė bomba, kurią numeti ant nekenčiamiausio varžo
vo sostinės, jis puola prie tavo kelių prašyt malonės.
Tavo galia vis plečiasi, tačiau primiršti taikią atominę
energetiką, nors turi povandeninius laivus, lėktuvnešius,
tolimąją aviaciją ir netgi branduolinį ginklą, pastebi, kad
tie sumauti zulusai pasistatė kosminį laivą ir, sulipę į jį,
išskrido ieškoti naujų pasaulių. Pasaulinis atšilimas. Tavo
miestuose gyventojai dūsta, streikai, gamyklos ir atomi
nės elektrinės griūva ir sprogsta. Tavęs tebeklauso kariuo
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menė, tavo armijos užima paskutinius besiginančio prie
šo bunkerius, įžengia į apleistus zulusų miestus, tu tampi
liepsnojančio ir dūmuose trokštančio pasaulio valdovu.
Galiausiai užgęsta paskutinis miestas, didelėm raidėm
tau užrašomas istorijos nuosprendis, maždaug, kvaily tu,
ir paskui - archeologinių kasinėjimų vaizdelis. Likai įdo
mus tik archeologams.
Šito žaidimo nepaprastai stiprus filosofinis ir istorio
sofinis užtaisas, galų gale tiesiog techniškai parodoma,
kad karinės jėgos stiprinimas neša tik laikiną naudą. Bet
iš tiesų tai vyriškas aistras atitinkantis karo ir jo valdy
mo žaidimas. Kiekvienas, kad ir kaip tą norą slopintų
civilizaciniai ir kultūriniai apynasriai, trokšta būti val
dovu. O čia tu esi karalius. Iš tikrųjų nemirštantis karalius-dievas, nes „Civilizacijos“ chronologinė išklotinė nuo 3000 m. pr. Kr. iki maždaug 2260-ųjų apokalipsės.
Susitapatini su valdovo archetipu, lemi miestų, valsty
bių, civilizacijų likimus. Iš esmės turi savo planetą, ku
rią geriau ar blogiau valdai.
„Civilizacija“ iš mano kompiuterio jau ištrinta. Perne
lyg didelė pagunda, pavojus įsitraukti parai ar kelioms.
Ištrinta kaip ir kiti žaidimai su šaudymais, laiptais ir tu
neliais, kaip ir viduramžių Anglijos riterių turnyrai - dėl
to kartkartėm griežiu dantimis, bet labiausiai gaila „Civi
lizacijos“.
Jūs esate dievai, - yra pasakyta. Šiame žaidime mode
liuojamas busimojo dievo, civilizacijos dievo, elgesys, čia
dievo treniruoklis. Dzeuso ar Indros. Gauni į rankas mies
tą ir pasaulį, - pažiūrėk, ką tu iš jo padarysi.
Ir čia Auksinės žuvelės archetipas. Visąlaik norisi dau
ITINERARIJAI

NIEKUR

167

giau, kaip eiliniam, kuris nori tapti generolu, generolui,
norinčiam tapti maršalu, Aleksandrui Makedoniečiui, ku
ris, vis daugiau laimėdamas, nukariaudamas, aptikdavo
vis naujų kaimynų, kuriuos irgi reikėjo nukariauti, ir ši
taip nukariautinų šalių spiečius plėtėsi geometrine progre
sija. Lygiai kaip žmogus iš esmės nori tapti dievu.
Šventvagiška, bet be Auksinės žuvelės archetipo, įdėto
į mūsų psyches, tebelaipiotume medžiais. Ir jei šis arche
tipas įdėtas, reiškia jis realizuosis. Mes šiandien esame
kažkur pusiaukelėje, tai yra tapę karaliais, prašome die
vybės statuso.
Auksinės žuvelės atsakas puikiai žinomas. Bet tai buvo
tik Auksinė žuvelė. Ji negalėjo viršyti savo įgaliojimų.
Šiaip ar taip, atradęs „Civilizacijos“ pagundas, per išti
sas dienas tarškinau klavišais. Susilaikyti buvo neįmano
ma. „Blūdinėjau“ nemiegojęs, bet, vos atradęs laisvą mi
nutę, vėl sėsdavau prie blyksinčios planetos išklotinės ir
komandavau savo legionams.
Teko pasidaryti smulkią savianalizę, sau pačiam pasi
daryti psichoanalitinį seansą, - kiek padėjo. Bet tereikia
sykį pradėti ir vėl įsitrauki, analizuokis nesianalizavęs, čia
kaip narkotikas - išties užkabinta labai jautri styga. Tu
gauni dievo įgaliojimus. Pagunda nebloga. Juolab - kam
Dievulis Kosmose prikabino tiek žvaigždžių ir, matyt, ati
tinkamai dar daugiau planetų - jei ne begalybę, tai nesuskaičiuojamybę. Okultistai ir sveika nuovoka liudytų, kad
jei tampama dievu, tai yra ir kažin kokios pradinės klasės
dievams. Gauni sau civilizaciją ar planetą - ir dievauk
sau. Apolonas, Dzeusas, Odinas - visi jie baigė šias kla
ses, tik jų pažymiai mums nežinomi.
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Šiaip ar antraip - kompiuteriniai žaidimai yra kažkas
labai rimto. Žaismė metafizinėmis bei psichologinėmis
duotybėmis. Požemiai, kuriuose psychė klaidžioja pabai
sų persekiojama, tuneliai, auksiniai rakteliai, pagalbinin
kai, stebuklingi daiktai, gyvybės, kurių turi kelias, nors ir
to dažnai nepakanka, ir žuvęs perjungi žaidimą iš naujo reinkarnuojiesi, eini tais pačiais koridoriais, kuriais klai
džiojo tavo pirmtakas, kuriuo buvai tu, koridorių priete
moje, tarp šikšnosparnių apima deja vu jausmas.
Mergelės, sostai, riterių turnyrai, slibinai - ir visa tai
dabar jau XXI a. žmogus malte permala sieloje, priima
savin - juk jei ne kompiuterinis žaidimas, kokiam buhal
teriui ar net gan dažnai literatui pasakų nejbruksi. Suau
gęs žmogus drovisi skaityti pasakas (ne kartą, tiesa, jos
gali pasirodyti pernelyg vienodos ir nuspėjamos, palyginti
su šiuolaikine novele ar romanu). O žaisti kompiuterinę
pasaką jis nesidrovi, gaudamas per kompiuterį visas tas
archetipines struktūras, kurias jo tėvai gaudavo per Hoffmanną, Hesse’ę, Jungą, o seneliai - tiesiogiai per pasa
kas. Jei technokratą jo bičiulis užkluptų laisvalaikiu beskaitantį pasaką, imtų nesusilaikęs šaipytis, bet jei užtiktų žai
džiant tos pačios pasakos pagrindu sukurtą žaidimą - pats
prisijungtų.
Kompiuterinis žaidimas - ta pati pasaka, nesvarbu, kad
siužetas su ateiviais ar androidais. Laikai kiti, vaizdiniai
kiti, bet archetipai tie patys.
Pasakos, išguitos pro duris, sugrįžo pro langą. Ar gal
pro kaminą.
Senųjų mitų nauji užrašymai. Vertimai į trečiojo tūks
tantmečio kalbą, kurioje tekstas susipina su vaizdu, teks
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tas įvaizdinamas. Kompiuterio pagalba atgauname tai, ką
manėme praradę amžiams. Tai yra mitologinį mąstymą.
Mąstymą simboliais, susiliejimą su kultūriniais didvyriais,
ritualinį jų žygių atkartojimą. Mito ir realybės supynimą.
Gal tai nėra pats mitologinis mąstymas, tačiau mažų ma
žiausiai - pasakos reabilitacija. Stebuklo reabilitacija. Ki
tokio pasaulio teisių pripažinimas. Dar daugiau - įsijun
gimas į tą kitą pasaulį su kitais logikos dėsniais, kitu
laiku - nepavykus, sugrįžti prie laimingesnės žaidimo vie
tos ir pradedi iš naujo - gyvenime niekas antro šanso ne
duoda. „Sustok, akimirka žavinga!“ - Fausto siekinys, Me
fistofelio šūkis, poetinis absoliutas. Šio žaidimo laimės
akimirkos neapčiuopiamybė nekelia jokios problemos. Esi
laimingas - užseifink, - patartų Faustui koks mažumėlę
prakutęs pirmokas.
Visiškai nepastebimai po mūsų kojomis ištryško gyvy
bės šaltinis. Prie jo suklupta išsyk - ir ne be reikalo kom
piuterinių žaidimų mėgėjai dažniausiai vaikai - juk tai
pasakos, išverstos į šiuolaikinių vaizdinių kalbą. Dar dau
giau - dar prieš kelis šimtmečius Europoje (Lietuvoje dar prieš šimtmetį) pasakos buvo mėgiamos tiek vaikų,
tiek suaugusiųjų, suaugėliai mielai jas pasakodavo kits ki
tam, lygiai kaip Vakarų Europos priešaušry savo garnizo
nuose jas vienas kitam pasakodavo įdiržę Romos legio
nieriai ar prieš juos savo stovykloje įsikūrę hunai. Kurį
laiką, iš esmės pradedant nuo Reformacijos (ypač - kalvinistinės pakraipos ar puristinio protestantizmo įtakos),
pasakos buvo eliminuotos iš suaugėlių gyvenimo kaip be
prasmis galvos teršimas niekais, bergždžias laiko leidimas,
užuot meldusis ar kalus pinigus. Čia dar prisidėjo racio
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nalizmas, pozityvizmas etc. Net ir vaikų knygelės XVIIIXX a. virto gero tono ir ūkininkavimo pradmenų vado
vėliais ar adaptuotais katekizmais. Slibinai buvo elimi
nuojami iš vaikiškų galvyčių su nuodugniu entuziazmu.
Kompiuterio pagalba pasakų pasaulis vėl tampa bend
ras - vaikams ir suaugusiesiems. Tėvai ir vaikai ima žaisti
tuos pačius žaidimus, sprendžia tas pačias problemas kaip kad anksčiau tėvai vaikams sekdavo pasakas.
Su juo mes tampame užmirštos ar net draustos fantazi
jos šalies svečiai - palengva tapsiantys piliečiais; tiesiu
žodžiu to dar nesakoma, bet kuo žodis „virtualybė“ ski
riasi nuo „stebuklų šalies“? Tai pasaka, kurioje tu pats
dalyvauji. Alisos šalis, kurioje Alisa - tai tu. O gal labiau
Češyro katinas...
Tiek abejonių (dėl mąstymo dehumanizavimo) kelian
tys kompiuteriai galbūt įgalins išsilaisvinti iš to XVIIIXIX a. įsivyravusio racionalizmo bei pozityvizmo pertek
liaus (dėl kurių patys kompiuteriai, beje, ir atsirado). Vaiz
duotė kelis paskutinius šimtmečius buvo marginalų globoje,
oficialiame diskurse vyravo pozityvaus, racionalaus, nau
dingo mąstymo ideologija; vaizduotės teises gynė roman
tikai, poetai, t. y. autsaideriai iš principo, XX a. - dar ir
mokslinė fantastika, kuri savo teisę gyvuoti ir visiškai ne
nudardėti į pašalių pašalius dangstė „moksliškumo“ per
kūnsargiu. Kaip anksčiau bet kokiam sąjūdžiui ar grupei
reikėdavo religinio ortodoksiškumo vėliavos, XX a. ją tei
kė mokslas - teisėta tai, kas siejasi su mokslu, legitimuojančiu kiekvienos veiklos pagrįstumą bei racionalumą
(mokslinis ateizmas, mokslinis komunizmas, mokslinė fan
tastika, mokslinė religija, kaip, pvz., scientologija).
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Dabar fantazija ir vaizduotė tampa labiausiai technologizuoto pasaulio sudėtine dalimi - per patraukiančius
ir įtraukiančius, vis labiau populiarėjančius žaidimus. Žo
džiai „virtuali tikrovė“ dar tebedangsto tą jau nebeatšau
kiamą faktą, bet tai labiau nei tikra - į mūsų pasaulį su
grįžo pasaka.
Nereikia tik apsigauti - tai ne dievų grįžimas, ne dva
sios pasaulio rekonstravimas, greičiau vaizduotės, prigim
tinių pasakos teisių atgavimas. Tiesiog kompiuteriai gali
leisti tikėtis: XXI a. gali tapti naujaisiais dvasiniais vidur
amžiais, gyvybinga, judančia laiko dvasia, kai tarp anapusybės ir šiapusybės nėra griežtai nubrėžtos ribos, ir kai
tai, kas žmoguje gyva ir tikra, kas siejasi su sielos jude
siais, atliepia daiktai, o patys daiktai tampa reikšmingais
simboliais bei nuorodomis į anapusinę tikratį.
Tik tas skirtumas, kad ši anapusybė virtuali, o ką tai
turėtų reikšti, dar teks suprasti.

ORŲ P R O G N O Z Ė

Geroj kompanijoj kalbama apie du dalykus - pinigus ir
orus, o labai geroj - vien tik apie orus. Tai nėra labai
pižoniška, nes oras labai tikras, tikresnis už ekonomiką,
ką jau kalbėti apie žąsis ar Platono idėjas. Ir realus, šiur
pulinga žvarba ar šiluma paliudijantis savo tikrumą. Ir
įdomiausia, kad oras nėra materialus, „šilta“, „šalta“ nė
ra pačiupinėjami. Sniegas, lietus - jie čiuopiami; tik jų
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materialumas ribinis ar paribinis - ateis laikas, kai snie
gas ištirps, bala išdžius, o po sausros vis vien lis.
Na ir naujieną pasakiau, - galvoju. Bet jei šnekėti apie
orus, tai banalybės čia kaip tik... Juk svarbu, kad jos
būtų pateikiamos labai rimtu veidu. Čia ir yra paslėptas
aristokratiško pokalbio žavesys. O kas banalybės link,
tai tiesa banali. Tarkime, bala išdžius - tai faktas. Arba
ištarkime - lietus lyja... Tai banalu, tikra, šlapia... Kiek
prasmių ir esmių vienoje frazėje. Orai aristokratiški ir
demokratiški. Orai priklauso visiems, ir visi priklauso
orams. Niekas iš tavęs neatims tavo lietaus. Sniego ne
privatizuos. Nei speigo. Turėk tą savo speigą ar kaitrą.
Beje, orai turi dar vieną savybę - jie prognozuojami, ir
šiais laikais orų prognozė daugmaž pasitvirtina. XIX a.
būdavo leidžiami kalendoriai su orų prognozėmis visiems
ateinantiems metams. Penkiasdešimt procentų šios progno
zės pasitvirtindavo. Reikia tik mokėti prognozuoti - ba
landį bus šlapia, tarkime. Ar - vasarį siaus pūgos. Kaip
senoliai sako, anksčiau orai būdavo padorūs: vasarą - šil
ta, žiemą - šalta. Dabar vasarą karšta, žiemą drungna, o
pavasario ir rudens nebėra. Bet anksčiau, matyt, būda
vo daug geriau. Vienas pajūrio žemaitis apie siaučian
čios Baltijos bangas, paniekinamai: argi šiandien pasi
taiko normalios audros, kur jau ten. Prie Smetonos - tai
bent bangos būdavo!
Norisi ir man paprognozuoti, kaip kad „Metskaitliuose“ spėta. Juolab jokiam prognozuotojui niekas negresia.
Na, nepasiteisins, na ir kas? Apvaizdos keliai nežinomi.
Taigi, orai. 2001-ųjų vasarį žydės alyvos, bet žibutės
sužydės tik sausio pabaigoje. Gležnus jų žiedelius nusiaubs
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uraganas „Rolandas“. Vėjo greitis sieks 130 km/h. Tiek,
kiek leista autostradoje. Bus plėšomi stogai.
Kovą Rusnę ir Šilutę vėl apsems, bet bus liepta ver
čiau susiveržti diržus, o ne bovytis su šlapiaklyniais že
maičiais; Rusnė nuplauks į Baltijos vidurį ir ją ten priva
tizuos švedai.
Balandį bus šlapia. R. Pakso reitingas smuks maždaug
iki lentelės vidurio. A. Paulauskas laikysis paviršiuje il
giau, iki pat vasaros. Ypatingi dalykai dėsis reitingų len
telės apačioje, bet apie juos vėliau. Viršuje bus, žinoma,
C. Juršėnas su V Adamkumi.
Gegužę lietuviai galės gėrėtis vaivorykštinėmis pašvais
tėmis Pietų pusėje - Izraelis su Iranu ir Iraku pasikeis ke
liais branduolinių raketų smūgiais. Paskui taikos proce
sas vėl tęsis.
Žydės alyvos.
Birželį smarkiai atšils, iki plius penkiasdešimties. Ne
lis. Ekonomika kaip ir visą pusmetį iki tol bus juokinga.
Lietuvos karinis jūrų laivynas, apšaudęs ekvatorinės Gvi
nėjos pakrantes, pareikalaus milijardinės kontribucijos;
išsigandę afrikiečiai ją sumokės bananais, asiūkliais bei
paparčių lapais. Ekonominė padėtis Lietuvoje keliems mė
nesiams pagerės.
Liepą - liepą kaip liepą. Niekas nieko nesupras kaip ir
anksčiau. Dėl vienokių ar kitokių skandalų atsistatydins
iš eilės jau šeštas ministras, vienuoliktas viceministras. Pre
zidentas, Premjeras ir Seimo pirmininkas vieningai niekda
rius pasmerks. Visi stebėsis, kaip čia atsitiko? O atrodė tokie geri žmonės...
Rugpjūtį karštis sieks apie šešiasdešimt laipsnių, tur
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tingesnės ypatos plauks atostogaut į Špicbergeną. Lietu
viams ir pensininkams bus gerai ir čia.
Rugsėjį pasirodys, kad ekonomika kaip ir anksčiau ro
do tam tikrus kilimo požymius, tik kad jie šalies gyveni
me nepasireiškia. Krašto apsaugos ministerijai, kaip ir kul
tūros bei švietimo įstaigoms, bus paliepta ne tik susiverž
ti diržus, bet ir išsilaikyti pačioms. Kariai be ilgų dvejojimų
surengs dviejų batalionų reidą į Jelgavą, paskui į Ventspi
lį ir atsiveš daug latų ir konservų, kuriais pramis iki metų
pabaigos. Universitetų studentai nušnios Biržų pieninę ir
atakuos Lietuvos monetų kalyklą. Dailininkų ir docentų
gauja, remiama bankrutavusių aludarių ir Kelių policijos
brigados, įsiverš į Vilniaus banką, po ilgos kovos su gro
biu atsitrauks į Užupį ir apsitvers ilga siena, iš už kurios
rodys špygas visiems, kas tik to norės.
Didžiausias šalies dienraštis paskelbs neįtikėtiną, bet
kaip visada teisingą rudeninį politikų reitingą: pirmojoje
vietoje, lenkdamas C. Juršėną, G. Kirkilą ir net K. Bogušį, įsitvirtins V Landsbergis. Žinoma, ta prognozė galios
tik tuo atveju, jei pastarasis per visus metus viešai nepa
sakys nė žodžio ir nieko realaus nedarys, nes V Lands
bergiui vis vien išeina ne taip.
Spalį R. Paksas sraigtasparniu perskris Lietuvos-Len
kijos sieną ir Suvalkuose pasiprašys politinio prieglobs
čio. A. Paulauskas dar laikysis, iš žemdirbių apsupto Sei
mo ragihdamas visus vienytis ir nepasiduoti provokaci
joms. Prezidentas skelbs visokius pareiškimus, bet niekam
tai nerūpės. Kai kurie pareiškimai bus parašyti labai geru
literatūriniu stiliumi ir pasižymės logika etc.
Spalį Rusija paskelbs ketinanti į Lietuvą atsiųsti kelias
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draugiškas divizijas socialiniams neramumams malšinti.
NATO pareikš į tokią nesąmonę raketų nesitepsianti. Lie
tuvos seniūnų sueiga Tautos mitinge paskelbs V Lands
bergį Lietuvos karaliumi Mindaugu III. A. Paulauskas bus
areštuotas, bet per suirutę pabėgs ir pasislėps Užupyje.
Kaunas ir Klaipėda pasiskelbs nepriklausomais miestais.
Medžiai paruduos, šiek tiek atvės. Žmonės galės nusikas
ti bulves. Debesuota, su pragiedruliais.
Lapkritį į Lietuvą įeis latvių, rusų, rumunų, graikų, suo
mių, baltarusių, lenkų kariniai daliniai. A. Paulauskas pa
reikalaus unijos su Švedija ir Lenkija išsyk. Mindaugas III,
užspeistas Gedimino pilyje, žodžiais ir Kalašnikovu gins
Nepriklausomybę, bet ir jam teliks pabėgti į Užupį slap
tu, Gedimino statytu tuneliu.
Lietuva taps tarptautiniu protektoratu, kaip neišsilai
kanti politiškai, socialiai nei ekonomiškai teritorija, ją JT
organizacijos pritarimu prižiūrės švedai ir lenkai.
Gruodį Lietuvoje nugriaudės Stokholmo-Varšuvos pak
tą šlovinančios demonstracijos, bus įvesta krona, atpigs
„Carlsbergo“ alus, „Polsatas“ transliuos polonezus, miestų
aikštėse džiaugsmingai šoks lietuvių minios. Užplūs in
vesticijos, pašalpos, geranoriai pagalbininkai. Visi ims gy
venti kaip švedai.
O ką?
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R A N K R A Š Č I O PABAI GA

J vieną leidyklą nunešiau kelerių metų darbą, maždaug
300 puslapių knygą; tilpo mažoje kišenėje. Dar liko vie
tos dviem negyviems troleibuso talonams, raktams, ne
identifikuotiems popiergaliams, kuriems nei išmesti, nei
peržiūrėti nepakanka ryžto. Nunešiau diskelį. Kai ją ati
daviau, nebuvo nei palengvėjimo, nei „atlikta!“ potyrio.
Visiškai nieko.
Jaučiausi keistai ir kvailai. Anksčiau būčiau tempęs
du sunkius, išsipūtusius segtuvus. Su mašinraščiais, iš
margintais pastabomis, taisytais, pertaisytais, kur kas ke
lintas puslapis buvo suklijuotas iš dviejų ar prisegta už jį
patį ilgesnė teksto uodega, - auksinė mintis, atėjusi pas
kutinę minutę ir būtinai įklijuotina šimtas keturiasde
šimtame puslapyje. Tegu ir mašinraštis, bet tai buvo rank
raštis, vis dar tebebuvo... Rašomoji mašinėlė buvo tie
siog kitas rašiklis, tvarkingiau rašantis. Taisymai, visokie
redakciniai ženkliukai, rodyklės, užtepliojimai, išbrauk
tos raidės, - mašinraštis tebebuvo rankraščiu, jį liesda
vo autoriaus ranka, ant jo atsispausdavo rašomąją juos
telę keičiant išsisuodinęs autoriaus smilius, lapo vidury
je koks rudas apskritimas - taip ir girdi, kaip autoriui
berašant suskamba telefonas ar durų skambutis, žmo
gus pakyla, padeda ant rankraščių krūvos apibėgusį gru
ziniškos arbatos puodelį ir pėdina, o grįžęs keikiasi - ir
vėl dėmė... Bet negi perrašinėsi...
Rankraštis jau penkiolika ar bent dešimt metų buvo
išstumtas, jį pakeitė mašinėlė, bet tas pakeitimas buvo
sąlyginis. Kaip tik mašinraštis įgalino rankraščio gyveniITINERARIJAI
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mą - ilgą, užtikrintą, ramų. Mašinėle nebuvo galima ra
šyti „tiesiai į švarraštį“. Prieš spausdindamas tekstą ma
šinėle, būtinai turėjai jį užrašyti ranka; tai buvo ilgas
procesas, su pagalvojimais, braukymais, pastabomis ant
roje lapo pusėje, kurios išaugdavo iki atskiro skirsnio ir
kurias tekdavo pratęsti jau kitame lape, būdavo A ir B
lapo pusės, paskui prasidėdavo visiškai nukvakusios nu
meracijos, C 3 (b) eidavo po 163 a, nors iš tikrųjų tai
būdavo tas pats puslapis; negaliu dabar susivokti, kaip
būdavo įmanoma šioje makalynėje susigaudyti, bet tada
problemų nekildavo. O dar piešinėliai paraštėse (ma
čiau A. Puškino piešinėlius, F. Dostojevskio eskizus Viešpatie, kiek jie pasako... to, ko joks literatūrologinis
tekstas neperteiks).
Rankraštis turėjo ypatingo fizinio žavesio. Pradėkime
nuo to, kad, jį rašydamas, galėjai patogiai sėdėti fotelyje
visiškai neįsitempęs. Jis buvo apčiuopiamas tikrąja to žo
džio prasme, dvelkė tušu (mėlynų tušinukų kvapas buvo
saldesnis, juodai rašančių - labiau koncentruotas, jie kve
pėjo metalu, kartais bulgarišku „Neptūno“ tabaku) ar ra
šalu, bet rašalo aš nemėgau, parkeriai anuomet buvo lėti,
plunksnos strigdavo ir lėtindavo mintį, raidės liejosi.
Rankraščio rašymą lydėjo daugybė smulkių ritualų.
Galėdavai rinktis rašymo priemonę, popierių, rašyti sta
čias (anksčiau, XVIII-XIX a., tam būdavo skirti specia
lūs piupitrai), sėdėdamas ant kėdės ar fotelyje. Aš rašy
davau pusiau gulėdamas ant lovos, už nugaros susidėjęs
pagalvių kalną. Koks saugumo jausmas... Tokio intelektualinio-fizinio malonumo tikrai nebeturėsiu. Graikai ir
romėnai žinojo pačią geriausią padėtį - puotaut, rašyt,
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skaityt pusiaugulom - man iki to teko ieškoti įvairiau
sių rašymo pozų, bet pati blogiausia ir intelektualiai la
biausiai žlugdanti - sėdint už stalo. Lygiai kaip aš dabar
rašau kompiuteriu. Prastesnės padėties minčiai ir kūnui
nėra. Jau geriau rašyti atsiklaupus: bus nuolanku ir bent
koncentruota.
Ir popierius... Iki dabar atsimenu J. Janonio fabriko
produkciją - 1 rublis 65 kp, ir 250 baltų lapų tavo. Kau
piau atsargas it pelė, turėjau susipirkęs apie trisdešimt
pakų: kažkaip simboliškai, iki įsigyjant kompiuterį, jie
pasibaigė. Bet tie balti lapai tapo kiek įkyroki. Būdavo
dar toks rusiškas dalykas - „Bumaga dlia pišuščich mašinok“, regis, 1 rb 8 kp. už 500 lapų. Jei reikėdavo „atkal
ti“ 4-5 egzempliorius, tikdavo tik tokie, jie būdavo bal
tesni, labai ploni, bet ranka rašyti netiko. Didžiulį džiaugs
mą patyriau Sovetske (antraip - Tilžėje), prieš dešimt ar
dvylika metų aptikęs kažką fantastiško: pilkšvą popierių.
Juodas tušas ant gal kiek rudai pilkšvoko fono, mašinėlės
šriftas, - pirmuosius straipsnius „Siaurės Atėnams“ ra
šiau kaip tik ant šio popieriaus. Tai buvo kažkas tikra,
mašinėlė tauškėjo minkštai, bet užtikrintai, ir šis kažko
dėl beržu kvepiantis popierius išties buvo mano.
Dabar visi popieriai spausdintuvams vienodi. Vieno
dai akinamai bukai balti, priimantys adatinius „Epsono“
kirčius be meilės ir be jokios reakcijos. Dialogo su popie
riumi nebeliko. Nebeliko žaidimo su jo spalvomis, kva
po, mielo mašinėlės zirzimo, pasigirstančio įsukant naują
lapą, švininio kalkės šlamesio...
Šiandien rankraščių nebėra, į redakciją atkeliavęs ma
šinraštis kelia laisvėn ištrukusio dinozauro įspūdį.
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Autorius šiandien gali pateikti knygą, straipsnį neprisilietęs prie jos ar jo. Jokio prie kalkės prisilietusio nykš
čio atspaudo. Kokie archyvai? Po dvidešimties metų ims
mirti pirmieji daugmaž žymūs žmonės, prieš kelerius me
tus ėmę rašyti vien kompiuteriu. Kokie bus jų archyvai?
Dešimt diskelių? Spausdintuvo kopijos? Neišnaudotas
„Data copy“ popierius? Kompiuteris leidžia atlikti visas
redakcijas čia pat. Juodraštis ir švarraštis jo ekrane susi
lieja. Rašai, grįžti, „įkerti“ esminėje vietoje. Pamėgink vers
ti tiesiai į mašinraštį - teks pertaisyti ir daug kartų perra
šinėti. Kompiuteryje gali bėgioti tekstu aukštyn žemyn,
kairėn dešinėn...
Žinoma, vienas dalykas zyzti, kad nebėra rankraščio,
kitas - kad, ėmęs rašyti kompiuteriu, kitaip jau nebegali.
Net mažam laiškeliui įsijungi kompiuterį - taip patogiau,
beje, ir raštas ima atrofuotis. Parašą padėti dar moki, bet
tai jau bemaž viskas...
Vilniaus universiteto bibliotekoje kadaise skaičiau pir
mosios XIX a. pusės rankraščius, tarp jų - kelis Adomo
Mickevičiaus laiškus. Daugybė menkų smulkmenų - ru
das rašalas, kaligrafija, popierius, tvirtas, su meile paga
mintas, dar ne vieną šimtmetį atlaikysiąs, su vandens ženk
lais, dar kartais vokai išlikę, adresai maždaug tokie: „Po
no Z namai, antras aukštas, ponui studentui X“. Ir
dalyvavimo pojūtis. Tai visai kas kita, nei spausdinti teks
tų rinkiniai, vien kažkoks sunkiai nusakomas koloritas,
nuotaika perkelia į XIX a. daug stipriau nei penkios mo
nografijos... Ir čia ne koks antikvarinis arbatinis, rank
raštis veikia stipriau. Kažkas jame slypi, ir gal dėl to taip
sunku su juo atsisveikinti. Su jo epocha.
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Kas dar teberašo ranka? Tikriausiai didelė dalis poetų,
nors jau toli gražu ne visi, bet jie turbūt rašys ranka il
giausiai. Provincijoje, mokyklose teberašoma, studentai
ranka tebekonspektuoja paskaitas, bet tai jau irgi neil
gam. Ranka ant degtukų dėžutės užsirašomas telefono
numeris. Ranka rašoma tada, kai nėra laiko ar vietos, kai
nėra nešiojamojo kompiuterio, elektroninės užrašų kny
gelės, kai reikia greitai perimti informaciją.
O susikaupiama prie kompiuterio ekrano.
Anksčiau būdavo susikaupiama ties popieriaus lapu,
su plunksna ar šiaip kokiu rašikliu rankoje. Nei čia ge
rai, nei blogai, tiesiog gęsta tradicija. Vienas dėmuo iš
mūsų gyvensenos krenta radikaliai, nors prieš dešimt
metį tas dar buvo neįsivaizduojama. O su juo - daugybė
smulkmenų.
Dingsta riba tarp juodraščio ir švarraščio. Iš pradžių
tekstas yra juodraštinis, vėliau jis tampa švarraščiu - bet
kada, labai sunku nustatyti. Iš kompiuterinio teksto ką
išimti ar ką pridėti galima ir paskutinę akimirką. Papras
čiausiai - tekstas tampa švarraščiu, kai autorius tą nuspren
džia ir paspaudžia „Print“ ar „Save as A“. Bet po dienos
ar po metų tą patį tekstą galima perrašyti, paversti kny
gos skyriumi ar jo laikraštine versija, ar esė. Tekstas visiš
kai virtualėja. Jis kiekvieną akimirką yra juodraštis ir švarraštis, užbaigtas ir atviras.
Rankraštis, žinoma, teoriškai lygiai toks pat, jį papil
dyti yra kur kas sunkiau. Norint į mašinraštį įterpti ke
lis sakinius, reikia ardyti struktūrą, į puslapį įsprausti
kelias pastabas, vėl jį perspausdinti ir suvokti, kad už
griūva numeracijos problema, todėl juodraštinė fazė bu
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vo daug svarbesnė nei dabar, rašant kompiuteriu. Ją rei
kėjo gerai „sukalti“.
Nežinau kodėl, bet man rodosi, kad rašymas kompiu
teriu truputį pakeičia teksto struktūrą, o gal ir pačių min
čių detales... Jos dažniau šokinėja, verčiasi per galvą, da
rosi žaismingos, mažiau atsakingos... Gal tai postmoderno ženklas, gal ne. Dabar vargiai galime suvokti, kas
dedasi, - nežinia, ar po ketvirčio amžiaus koks doktoran
tas rašys disertaciją „Humanitarinio teksto pokyčiai Lie
tuvoje 1995-2000 m., pereinant nuo mašinraščio prie
kompiuterio“. Jei jis tą ir darys, tai rašys kompiuteriu.
Ir turbūt nieko nesupras.
Kas aišku - aišku. Nuo piktogramų ir finikiečių rašme
nų laikų gyvavusi rankraščio tradicija baigėsi.

NESUSIKALBĖJIM O METAS

Mes kalbame skirtingais dialektais, tai vis labiau aišku,
bet vis dar šnekame kirčiuodami ne taip ir ne vietoje,
tada, kai esame gimtinėje ar tarp giminių, dažnas žmo
gus, pats nepastebėdamas, kirsdamas Dzūkijos ribą, kur
ties Lieponimis ar už Balbieriškio, nelygu, iš kur važiuoji,
ima ir prabyla dzūkuodamas, aš su kauniečiu nejučiom
imu kirčiuoti kitaip, net jei mes literatūrine taisyklinga
kalba šnekame; du žemaičiai, pradėję tarpusavyje nuo li
teratūrinės kalbos, šneką baigs žemaičiuodami, ne visada
taip, bet dažnas atvejis.
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Kalbos... Kalba ir supratimas siejasi, tarmės gal tam ir
yra, kad suteiktų galimybių daiktams, reiškiniams pra
turtėti. Žodis, žymintis kokį daiktą, skirtingose tarmėse
gali būti skirtingas, o vieną ar kitą jo skiemenį pabrė
žiant, jis kiek kita puse atsiveria. Ką jau kalbėti apie kal
bas, kalbų šeimas, bendrašaknius žodžius skirtingose kal
bose ir jų sklaidos gamą ar tą faktą, kad žodžiai skiriasi.
Gott, Dievas, Bog, Theos, Dzeus, Ahura - žodžiai, reiš
kiantys aukščiausiąjį Dievą skirtingose kalbose ir religijo
se. Indoeuropiečių. Ar neatskleidžia skirtinga balsių ir
priebalsių samplaika skirtingo dangaus lopinėlio, nečiuo
pia Dievo ne už rankos, o už barzdos, ar nepaliečia vei
do? Ar patys žodžiai neatveria kito būties aspekto ir ar
tardamas Gott pajudinsi tas pačias stygas savyje, kaip tar
damas Dievas?
Juk to nežinai, juk tam ir duotos kalbos ir vardai, kad
pajaustum kalbos ašmenių ar geluonių, ar tiesiog liežu
viu - kaip senovėje vadintos kalbos - kitą akmens, jūros,
Dievo skonį.
Yra kalbos psichologija, yra magiškos ir mistinės žodžių
dramos, moksliškos ir nelabai, aiškinančios panašius klau
simus; yra kabala. Tačiau nėra galutinio paaiškinimo. Tai,
kas pasakyta, yra pasakyta, nesikartokime, nekartokime
kitų, nes savo pamokas visada esame išmokę patys to ne
pastebėdami, tą jau Sokratas skelbė; atsakymus mes ži
nome, reikia tik deramai paklausti.
Bet dabar, varpams įsiskambėjus, trimitams nutrimitavus, galime pasakyti - atsiranda ne tik galimybė klausti
apie naujas prasmes, kurias mums veria kalbos ar dialek
tai, ir net ne apie atskirų sluoksnių kalbas (verslininkų,
ITINERARIJAI

NIEKUR

183

paauglių, kompiuterininkų, nusikaltėlių), kurių žodžiai
ir sakiniai nepašvęstajam atrodo kaip šventakalbė ar ne
sąmonių kratinys, tohu bohu. Dabar, regis, kad ir kokią
tarmę ar kalbą vartotume, imame nesusišnekėti apskri
tai, nelyginant po Babelio.
Tą rodo išnyranti pagonybė, ar pseudopagonybė, rei
kalaujanti teisių, okultistinės, parapsichologinės dokt
rinos, kurios vis populiarėja, ekstrasensai ir šamanai
miestų gatvėse ir salėse. Oficialiame diskurse vyrauja
mokslinis, teisinis, logiškas, racionalus kalbėjimas, kur
viskas pagrįsta nuorodomis į autoritetus, aksiomas (tiek
logines, tiek etines), precedentus, tvarką ir galiausiai - į
protingą mąstymą, kurio pagrindai dedami mokykloje
nuo Aristotelio laikų. Tik mokykla savo funkcijų nebeatlieka - ji įkala dalį žinių, nes visumos aprėpti nepajėgia
(nė universitetai to negali, ir gal jau koks tūkstantmetis
ar šimtmetis - kaip skaičiuosi). Visumą aprėpti gali tik
teologijos fakultetai ar modernioji kvantinė fizika, ta
čiau teologijos fakultetų įtaka aplinkai apsiriboja jų pa
čių sienomis, o fizika, ypač pati šiuolaikiškiausia, kas
keleri metai keičia savo požiūrį į tą pačią visumą, o jos
pasiklausęs, retai kada gausi artikuliuotą atsakymą „žmo
gaus kalba“.
Požiūrio į visumą negali teikti valstybė, kuri kaip insti
tucija nyksta, negali teikti politikos erdvė, kuri iš princi
po mozaikinė, religija, kuri nebegyvuoja kaip vienintelė
įmanoma, o egzistuoja - kapitalizme taip ir dera - kaip
įvairių formų pasiūla.
Visuminį požiūrį teikia sektos, parapsichologinės, okul
tizmo doktrinos, dažnai paremtos pseudorytietiškais mo

184

VILKŲ

SAULUTĖ

kymais, tiesa, tokiais, kurių pats rytietis nieku gyvu neat
pažintų ir nesutiktų laikyti savais.
Ypatingiems asmenims - elitui - visuminį požiūrį gali
teikti poezijos monolitas, kad ir kokios mozaikiškos būtų
atskiros jo apraiškos, poezija turi tokią galimybę, ji sutei
kia vienos žiūros tašką, sunkiai verbalizuojamą, bet kiek
vienam poezijos kūrėjui ar mylėtojui aišku, kad jis yra,
tas „kampas“, iš kurio per kiekvieną eilėraštį skleidžiasi
kitos žavios ir bauginančios būties vienovės pojūtis. Ne
sakyčiau, kad tai tolima religinei žiūrai, alchemiko, mis
tiko žvilgsniui, poezija ir gimė iš religinio himno, dievų
pašvęstos būties šlovinimo, nesusiturėjimo nesurikus prieš
parklupdančią būties paslaptį, kurią galima atlaikyti tik
stovint, o poezija ir yra stovėjimas prieš ją - visu savo
menkumu, nuogumu, puikybe, - bet atsidavus ir su pa
vydžia meile.
Čia ir suku. Šiandien jau nebegalima dangstyti, kad kaž
kas atsitikę; mokslo kalba, viešojo gyvenimo kalba, ofi
cialusis diskursas, kurį žmogus prisiima viešai kalbėda
mas, kurį prisiima mokslininkas savo tekste, konferenci
joje, politikas savo kalboje, kur vartojami žodžiai-raktai,
nieko nereiškiantys, neatitinkantys tikrovės, bet nurodan
tys sąvokas, dėl kurių susitarta ir dėl jų prasmės nesigin
čijama - visa tai vartojama norint susišnekėti. Kaip ati
tinkami žodžiai vartojami parduotuvėje, taip ir viešajame
diskurse vartojamos atitinkamos sąvokos - progresas, idė

ja, tikslas, realybė, poreikiai, visuomenė, žmonės, gyveni
mas, komunikacijos.
Arba - jau nebe paties mokslo kalbai bendri žodžiai, jų
beliko keliolika ar keli šimtai, nelygu, kaip skaičiuosi, nes
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kiekviena disciplina sukūrė savo žodyną, ir mediko loty
niškas žodynas su klasiko filologo neturi bemaž nieko bend
ro, humanitarų ir fizikų, chemikų ir psichologų žodynas
neturėjo nieko bendro, nors, tiesa, šiandien palengva ima
aiškėti, kad galima kažkokia mokslo metakalba, jei, žino
ma, įmanomas metamokslas. Juk psichologija, genetika,
chemija, biologija, kompiuterinės programos, sociologija žanrai, prieš dešimtmetį nutolę vienas nuo kito per švies
metį, šiandien artėja ir jų susišnekėjimas darosi įmanomas.
Tačiau mūsų kasdieninė, oficiali kalba, kuria mėgina
me susikalbėti, rašyti laiškus, pranešti kitam savo nuo
monę ar sprendimą, yra, atrodytų, nepajudinamas bas
tionas, bent jau taip buvo gana ilgą laiką. Kalba skirta
susikalbėti, susitarti - tą žinojo jau pasakojimo apie Ba
belio bokštą kūrėjai. Jos prasmių, reikšmių, nuorodų ne
valia judinti, antraip išklibs visuomenės pamatai; tą žino
jo praėjusių amžių revoliucionieriai, kūrę naujakalbes, o
senoms esminėms sąvokoms teikę naujas, net priešingas
prasmes (laisvė, lygybė, brolybė, taika, santarvė, tiesa).
Tai žodžiai-ženklai, kuriais susikalbama, susitariama,
kuriais remiantis įgyvendinami visuomenės projektai ir
kuriais remdamasis viešai veikia individas, dirba, balsuo
ja, planuoja darbo dieną, santykius su aplinka...
Tačiau stabtelkime... Visuomenė išties tebeveikia pa
gal viešai suformuotus ir deklaruotus sąvokų ir susitari
mų modelius, nes ji kitaip, tiesą sakant, neveiktų. Tačiau
jei kalbame apie atskirus asmenis, viskas keičiasi. Darbo
diena, atostogos... Jos planuojamos, tarkime, atsižvelgiant
į horoskopus. Artimi žmonės kontaktuoja be telefono,
nuojautomis, mintimis etc. Yra geresnių ar prastesnių, jau

186

VILKŲ

SAULUTĖ

kesnių ar ne vietų, yra ypatingų sielos būklių, kurios pa
siekiamos meditacija, yra gausybė telepatijos atvejų, su
kuriais susiduria kiekvienas, deja vu potyrių, keisto daik
tų elgesio etc. Kad ir koks racionalus ir skeptiškas asmuo
būtų, jam tenka pripažinti, kad yra tekę susidurti su daly
kais, kurie nepaaiškinami.
Bet aš ne apie telepatiją ir poltergeistus ar mirusiųjų
bendravimą, nors šiandien diena iš dienos visame pasau
lyje šitie reiškiniai tirštėja, oras pildosi kitokybės, ir jos
orientyrai tampa ne tik psichinių problemų, bet ir pakan
kamai veiksmingo veikimo pagrindu; kai kurie asmenys
sugeba veikti versle ar politikoje, vadovaudamiesi intui
cija ir nuojautomis, ateities grafikų numatymu, nors vie
šai to nedeklaruoja. Viešai kalbama vartojant logines ir
racionalias sąvokas, veiksmai paaiškinami visuomenei su
prantama kalba. Kartais penki magiškos pasaulėjautos
žmonės sėdi, pliurpia kavą ir racionaliai šnekasi apie ve
rifikuojamus ir falsifikuojamus faktus, nors vienas kuria
horoskopus, kitas mato auras, trečias prenumeruoja okultistų žurnalą, ketvirtas vakarais spokso į skraidančias lėkš
tes, o penktas - bendrauja su Kosminiu protu.
Mėginu priartėti prie problemos per kiek perdėtus pa
vyzdžius, bet šiandien tikėjimai ufonautais, Pirmuoju spro
gimu, mikropasauliais, fridmonais, Nostradamo prana
šystėmis, alcheminėmis transmutacijomis, artima ir ani
mus sąveika savoje psychėje susipynę j mazgą, kuris jau
nėra racionalus ir kuriame sapnui apie Joną ar Petrą tei
kiama daugiau reikšmės negu laiškui iš to paties Petro;
kur tikima Likimu ir jo galiomis, kurioms negalima pa
sipriešinti, vien tik eiti didesnio ar mažesnio suartėjimo
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Fatumo pažym ėtu keliu, pageidautina jam nesipriešinti,
bet aiškintis ir jo idėjas Įgyvendinti.

Nesvarbu, koks turinys, bet racionalusis lygmuo liko
tik susitarimams, teisei, viešam kalbėjimui, kai reikia pra
nešti tam tikrą informaciją. Didžiąją asmeninės veiklos
motyvacijų dalį užima vaizduotė, intuicija, būrimai, spė
jimai etc. Iš esmės grįžtama į magišką veiklos lygmenį,
nors galima paklausti ir kitaip - ar žmonija buvo iš jo
kada išlipusi? Kurdami pirmąjį lėktuvą, broliai Wrightai
elgėsi kaip Babilono magai ar Dedalas, kaip burtininkai
ar mitologiniai herojai. Tiesa, visa tai buvo įrodyta eks
perimentiškai, pakilta virš žemės sunkesniu už orą skrai
dymo aparatu, bet paaiškinta technine-mechanine kalba,
t. y. perduota pozityvistinei pasaulėžiūrai, kuri lygiai taip
pat sutiko garvežį ir automobilį.
Vis dėlto tai, kas dabar dedasi, liudija, kad randasi du
nauji ešelonai, du galingi mąstymo sluoksniai, kurių vie
nas, racionalus ir moksliškas, tebegyvuoja kaip gelbėjimo
si ratas, kaip apokaliptinėje sąvokų maišalynėje paskutinis
telefonas, kuriuo dar galime susikalbėti, ir dėl to jis saugo
tinas, puoselėtinas, todėl logika privalo būti dėstoma nuo
mokyklų suolų, o racionalus bendravimas ir mąstymas te
beturi išlaikyti absoliutaus galiojimo ženklus.
Bokštai, į kuriuos sminga keleiviniai lėktuvai, valsty
bių nykimas, sąjungos, anksčiau neįsivaizduojamos, eu
tanazija, narkotikų įteisinimas, klonavimas, netrukus bū
siantis mirusiųjų prikėlimas ir žmonės, kurie keisdami or
ganus ir manydami, kad nekeičia tapatybės, gyvens kelis
šimtmečius, - kyla įspūdis, kad ateina poapokaliptinis lai
kas, kai viskas persikeičia, dangaus ir žemės dėsniai su
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silieja ar apsiverčia aukštyn kojomis, ir tai, kas vyksta, jau
yra už racionalumo ribų; kai kurie dalykai racionalia kal
ba jau nepaaiškinami. Ir neperteikiami - jie nebetelpa į
tradicinių sąvokų, tradicinės kalbos rėmus, todėl atmeta
mi. Eutanazija oficialiai atmetama, nes racionalus mąsty
mas neturi atitikmens, o gimsta iš beribės ir atsakingos už
uojautos. Iš atjautos gimsta ir pakantumas mažumoms, tiek
seksualinėms, tiek etninėms, tiek neįgaliesiems. Raciona
liai to nepaaiškinsi, gėjai visuomenei nereikalingi, priešin
gai, jie trikdo jos racionalumą, nes netęsia žmogaus gimi
nės, neaugina naujų mokesčių mokėtojų. Atlaidumas, to
lerancija - šie dalykai plaukia nebe iš racionalumo erdvės,
kaip ir už jų glūdinti meilė. Racionalu Europoje visada bu
vo tai, kas naudinga tau, tavo šaliai ir kenkia priešininkui
ar svetimam - tas racionalumas sukūrė Jugoslavijos karą,
jis kursto arabų ir žydų konfliktą - kenkti yra teisėta ir ra
cionalu. Kariauti teisingą karą - racionalu. O nė vienas
karas nebuvo neteisingas jo iniciatoriams. Juolab užpultie
siems - gynybinis karas, atsakantis agresoriui. Neraciona
lu yra nekariauti, to dar mokomasi, bet Europa to pramo
ko, dar netobulai, žinoma; daug sunkiau bus agresorius ir
teroristus tramdyti ne bombomis, o išankstiniu palanku
mu kitokiam mąstymui, kitokiai kultūrai ir bendradarbia
vimo bei meilės, o ne monopolitinio-karinio dominavimo
keliu, kuris kitokios reakcijos nei neviltis sukelti negali, o
kitas nevilties vardas - terorizmas.
Mokslo kalba, racionalybės kalba, jau nebetinka nusa
kyti tam, kas vyksta, o miglotų nuojautų ar sapnų kalba
neišrutuliota, ir ši kalba ne liežuvio, o širdies padargas,
tad ir skamba tyliai.
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Tačiau kol kas, kol du sluoksniai maišosi tarpusavyje,
susikalbėjimo agregatas, kasdien vis labiau prarandantis
savo išteklius, tai racionalumo kalba.
Nesusikalbėjimo metas, užėjęs trečiojo tūkstantmečio
pradžioje, tik senų nesusikalbėjimų tęsinys, tačiau per
anksti išnykus racionalumui, užgriūtų visiškai amorfiška
klonų, genetinės inžinerijos, sektų moralės, tamsos kal
ba. Ją pakeisti, mokslą ir netikėtą naują neišmatuojamos
gelmės teroro ir pragaru atsiduodančių genetinių ekspe
rimentų realiją susodinti pokalbiui - bent jau naujam žo
dynui kurti - gali tik visuomenės elitas, kuriuo taip baugš
čiai Lietuvoje nedrįsta pasivadinti intelektualai. Vakaruose
ši kalbos, susišnekėjimo pastanga jų rankose.
Vartojami tik skirtingi žodynai.
Visa tai pasvarstyti įkvėpė vokiečių evangelikų mėn
raščio „Chrismon“ 2001 birželio mėnesio numeryje ap
tikta sociologinė apklausa (tokia, kokių pas mus labai
trūksta): kuo iš esmės tiki vidutinis vokietis. Tai yra kiek
jis tiki reiškiniais, kurie moksliškai (dar) neįrodyti ar ne
įrodomi. Tuo, kad neklasikinės medicinos terapinės prie
monės, pvz., homeopatija, veiksmingos, tiki 76 proc. Kad
su dvišaka lazdele galima atrasti vandens gyslas ar žemės
spinduliavimą - 66 proc.; tuo, kad visas žmogaus elgesys
nulemtas genetiškai, tiki 58 proc. apklaustųjų. Kad kai
kurie žmonės turi aiškiaregiškų savybių - 57 proc.; tuo,
kad žmogaus fizinė ir psichinė savijauta priklauso nuo
žvaigždžių ar Mėnulio padėties -48 proc.; kad yra paslatingos, magiškos galios, veikiančios žmogų - 42 proc.;
kad šiuolaikinė kvantinė fizika greitai įrodys, kas vyko
prieš Pirmąjį sprogimą - 41 proc.; kad prakeikimai iš tik
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rųjų veikia - 33 proc.; kad egzistuoja NSO, lankantys ar
lankę mūsų planetą -19 proc.; tiki tik tais dalykais, ku
rie griežtai įrodomi moksliškai - 5 proc.; jokio atsakymo 1 proc. respondentų.
Taigi - pozityvistinėje sekuliarizuotoje visuomenėje, vie
šajame diskurse tiesiog dievinančioje mokslą, iš tikrųjų
mokslo įrodomi teiginiai absoliutus ir galutinis autorite
tas tėra penkiems nuošimčiams žmonių. Esu įsitikinęs,
kad XIX a. tokių toje pačioje Vokietijoje ar XVIII a. pa
baigos Prancūzijoje būtų priskaičiuota jei ne absoliuti dau
guma, tai bent jau daugiau kaip pusė.
Priežasčių čia, mano manymu, daug, tačiau tai dar vienas
įrodymas, kad mūsų pasaulėžiūros daug labiau stratifikuotos, nei mums rodosi. Iš išorės matome religinę ir mokslinę
pasaulėžiūras, kurios viešai šiandien vakarietiškame pasau
lyje ne tik nesipeša, bet ir draugauja, ir fizikui pasakyti,
kad savo fizikiniais tyrimais jis įsitikino Dievo buvimu, vi
siškai natūralu, kaip ir teologui pasakyti, kad jam Dievo
pasaulio kūrimo idėja visiškai dera su Pirmojo sprogimo
hipoteze ir kad tai yra fizikinis Dievo buvimo įrodymas.
Šie diskursai, religinis ir mokslinis, veikia viešai, atitinka
mai ir du kalbėjimo-susišnekėjimo stiliai. Tačiau grynas re
ligingumas procentais yra, matyt, taip pat retas kaip ir gry
nai mokslinė laikysena. Tie 5 proc. priimančių tik tai, kas
moksliškai įrodoma, paskęsta tarp kitokios laikysenos.
Vadinčiau ją tikėjimų sluoksniu, kuris yra būdingas
žmogui, kad ir kokią religiją jis išpažintų, iš esmės gelmė
je jis nuolat tūno, tik keičiasi šio tikėjimo turinys - nors,
kaip matome iš klausimų, ne visiškai; ir atrodo, kad žmo
gus - ar mokslinės, ar religinės pasaulėžiūros paradigmų
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jo veikla būtų nulemta - vis viena turi savo tikėjimų sluoks
nį. Tai yra nei iš mokslo, nei iš religijos postulatų neišves
ta sfera, veikianti asmenį, jo pasaulėžiūrą kartais daug
labiau nei kiti sluoksniai. Manau, tokį sluoksnį turėjo ir
paleolito medžiotojai, ir ateistai turi, ir religingi žmonės,
tik jie gal labiau jį apsivalę ar suteikę jam kitų prasmių.
Nesprendžiu, ar tas tikėjimų sluoksnis atitinka realybę
ar ne, ar išties prakeikimai veikia ir egzistuoja magiškos
poveikio priemonės. Bet jis yra, ir kaip tik į jį orientuoja
si tiek reklama, tiek žiniasklaida, tiek iš dalies ir iraciona
lūs politikos instrumentai.
Mes irgi „kalbame kalbomis“, ir mūsų žodynas, atsižvel
giant į aplinkybes, pokalbio dalyvius, žiūrovus/klausytojus/skaitytojus, yra atitinkamai religinis, mokslinis ar ti
kėjimų. Atitinkamai - ir pokalbių objektas, kuris, vienu
iš tų trijų požiūrių nušviestas, gali pasirodyti labai jau skir
tingai nuspalvintas. Nieko čia keisto, bet mes kalbame
skirtingomis kalbomis: draugų būryje, pasirinkus kalbą,
t. y. dėl jos nebyliai susitarus, problemos bus bendros, o
atsitiktinėje kompanijoje - nusikalbėjimas neišvengiamas.
Kaip žino lektoriai, bijantys nepažįstamų, atsitiktinai su
burtų auditorijų, šiai nepasirinkus tinkamos kalbos, ne
supratimas pakibs nejaukia tylos siena.
Mokslinė kalba vyrauja universitetų auditorijose, aka
deminėje aplinkoje ir netoliese, kur dar tebeveikia jos įdir
bis; religinė - religinėje bendruomenėje, tarp tikinčiųjų, o
bendrakalbėje vyrauja iracionalybės, argumentų trūkumo
netrikdoma, emociškai pajėgi ir įtraukianti tikėjimų kalba.
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4. Kurmiai ant asfalto

KURMIAI A N T ASFALTO

Sakoma, kad kurmis negali perbėgti miško takelio. Ko
dėl - bala žino, bet kaime, kur aš paaugliaudamas vasaro
davau, visi laikėsi tokios hipotezės: kurmis visą laiką pa
siruošęs pavojaus akimirksniu įsikasti į žemę. Tipenda
mas samanomis ar smėliu, jis jaučiasi saugus, nes jei kas per akimirką įvinguriuos į lyg per stebuklą atsiradusią
skylę. Tačiau po kojytėmis pajutęs nebe minkštą miško
žemę, o suplaktą kietą takelį, grybautojų ar malkautojų
suplūktą tokią vinguriuojančią, išsirangiusią aslą, jis taip
persigąs, kad nebepajėgs įveikti kietos žemės ir padvės.
Kurmio širdukė silpna. Neatlaiko nervai - širdies smūgis,
ir kurmis žūsta.
Su kaimo vaikais aptikę kurmį, atnešėm jį, besidras
kantį aštriais nagučiais, padėjom šalia takelio: eis ar neis,
dvės ar ne? Šis apsisukęs nukurnėjo į samanas, teko vėl
gaudyti. Galiausiai neapsikentę padėjome jį ant takelio
vidurio. Pakrutino ūselius ir nudvėsė.
Pasitelkę miglotą vaikišką magiją, bandėme jį prikelti deja, veltui. Tas pats atsitiko ir su kitu kurmiu - lygiai taip
pat blinktelėjo ant šono. Ar šiaip susmuko - neatsimenu.
Vėliau protingose knygose skaitydavau apie kurmius:
KURMIAI

ANT

ASFALTO

193

paplitęs prietaras, kad kurmis, perbėgęs miško takelį,
krenta nuo infarkto - neteisinga. Kurmiai nenugaišta nuo
infarkto. Tai kartojo ir biologijos mokytojai.
Bet mūsų kurmiai Baisogalos kaime šių knygų neskai
tė. Neskaito ir kiti kurmiai - šiuolaikiniai, kuriems į vis
ką nusispjaut ir kurie narsiai bėgioja skersai asfalto kelių
ar greitkelių. Tokių drąsuolių mėsa tyška po automobilių
ratais, bet ne nuo suplūktos žemės baimės.
Pasikeitė kurmių vertybinė orientacija?
Kartų ir idealų kaita?
Bala žino. Gal kurmiai sumiesčionėjo, gal jie jau ženg
dami betonu ar asfaltu puikiai nujaučia giliau neprasikasiantys - išvis neįsikasiantys, nuo pavojaus nepasislėpsią.
Tada ir atsiranda drąsa betonui.
Mes, regis, ne kurmiai, bet kažką bendro jau turime anksčiau būta slėptuvių, urvų, kurmiarausių, kiekvienos
šeimos išsiraustų ir išsidabintų; ten, jei kas, galėjai (viltis)
atsisėdėti - dabar visi ant asfalto. Kurmiarausių, slėptu
vių bemaž nebeliko, o likusias išlaikyti sugeba tik keis
tuoliai. Tie, kurie išmesti į pašalius ar patys save išmetę,
murzinos, nesiskutusios Miunhauzeno kopijos, tik be jo
pasipūtimo ir šmaikštumo, paprasčiausiai kartą stvėrę save
už hipiškus laikus menančios kaselės ir ištraukę iš įprasti
nės - šiais laikais - miestų aplinkos.
Asfaltas visus daro lygius - ir užsieninės prabangios
padangos, ir „Adidai“, ir batai iš trečiųjų rankų eina, rie
da ta pačia plokštuma; kaip ir brangūs garsių firmų odi
niai ar labdaros batai žengia tuo pačiu pagrindu. Tai tik
riausiai demokratija. Lygus paviršius kiekvienam. Asfal
tas visiems.
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Tas pabrėžtinas lygumas tampa erzinantis. Mersedeso
padanga gatvę šluoja taip pat kaip ir dvokiantis sportba
tis, o naujausio BMW įdaras teisiškai lygus ubagui, val
katai. Lygybė tęsiasi - juk lygūs buvome pusę šimtmečio.
Dabar lygūs toliau. Įprotis.
Lyg būtume lygūs kažin kaip kitaip? Dar prieš kokius
aštuonerius metus aiškinta, kad taip lygūs dar nebuvo
me. Dabar būsime dar lygesni - ir turėsime daugiau gali
mybių.
Ir išties - galimybių daugiau, o teisių - mažiau. Jei tei
se vadinsime galimybę įgyvendinti galimybę.
Bet gal ateina laikas, kai jau reikia apsiprasti su ta iš
naudojimo forma. Su pseudolygybe, su galimybėm be tei
sių - visada kiekviena socialinė santvarka demonstravo
save kaip pačią tobuliausią. Demokratija - ne išimtis, ir
joje iš valdžią uzurpavusių sluoksnių reikia pešte pešti po
litą, po centą knygų leidybai, parodai, vertimams, kultū
rinei spaudai; nepavyksta vienur - eini kitur. Žinant, kad
nepavyks. Bet juk dar kol kas kažkas įmanoma. Reikia
mėginti išplaukti.
Mes šiek tiek persiverkėme ant to asfaltbetonio, į miško
jaukumą mūsų niekas negrąžins, o ir patys to nenorime.
Nebėra kitos išeities - reikia nebe gėrėtis savo kančia, o iš
jos spausti kūrybą, lakstynes po redakcijas ir rėmėjus, iš
kurių atimta teisė ką nors paremti, fondus etc. Ir pralai
mėjimas yra visiškai įprastas dalykas - tai reikia suvokti
kaip aksiomą. Penkiasdešimt pirmą kartą pasiseks.
Laksto ir vakariečiai. Taip, ten didesnės šalys, daugiau
pirkėjų, daugiau interesų, daugiau leidyklų bei galerijų,
bet ir jie laksto. O poetams ten ne lengviau, ne lengviau
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ir dailininkams. Visi humanitarai ten - tiesa, dėl kokios
nors stipendijos - neskursta, tačiau parduoti knygą ar pa
veikslą, nesant „madingu“ ar grojant „ne tas“ melodijas,
ne lengviau nei pas mus.
Nėra kito kelio: ant asfalto išmesti kurmiai, ištraukti iš
meditacijų ir kūrybos bei sąlyginės „undergraundo“ lais
vės, laisvės kasti požeminius tunelius ta kryptim, kuria
norisi, gali bandyti prasimušti iš žemės gelmių - kruvi
nais nagučiais pradraskyti betoną ir išeiti į aikštę su savo
idėjom.
Bet kito kelio - neapdraskytų nagų kelio - nebėra. Tarsi
jis kada nors buvo. Dabar draskoma mėsa nuo nagų, anks
čiau - nuo gyvos sielos, deformuojant psichiką, kūrybą
verčiant santechnika.
Nėra kelio atgal: kurmiai, nusviesti ant betono, tegali
mutuoti, virsdami šikšnosparniais ar kokiais kurmiais betongraužiais, bet kelio atgal nėra.
Be reikalo viešoji nuomonė, kurią formuoja didžioji
žiniasklaida, įsikalė kalte kaltą mintį: esą kūrėjai ilgisi anų
sąlygų, anų laikų. „Šiltnamio sąlygų.“ Koks ten šiltna
mis! Ūdijimai, grasinimai, didesnės ar mažesnės represi
jos palietė kiekvieną, o tie, kurie buvo suaugę su sistema,
užsimokėjo kūrybine impotencija ir savo siela.
Niekam to nesinori.
Nostalgija - tik pretekstas, akstinas kūrybai, atminties
šaltinio prasiveržimas. Nostalgija - antras pagal stiprumą
dvasinis jaudulys, antras po meilės. Gal dėl to juos iš toli
sunku atskirti.
Ir nostalgija kam?
Jaunystei, telefonui, kuriam per dieną nesuskambėjus
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penkiolika kartų jausdavaisi užmirštas ir apleistas, drau
gystėms, kurios atsirasdavo ne dėl bendrų interesų, o dėl
nereflektuotų simpatijų, nostalgija tam, kas buvo, virtusi
į didelį didelį, milžinišką ilgesį.
Ar taip jau svarbu, ko ilgiesi? Žodis Dievas bendrinėje
kaip ir teologinėje kalboje devalvuotas; žodis amžinybė
čia ir dabar nieko nereiškia.
Ką nors reiškia tik ilgesys, kurio negali suprasti ir pa
aiškinti.
Rusiškai - garsioji toska? Angliškai kažkas panašaus,
gal spleenas?
Bet lietuviškai - tiesiog ilgesys. Tas ilgesys, kuris verčia
arti žemę, kariauti, drožti rūpintojėlius ar velnius (pašė
lusiai daug velnių - kuri tauta dar taip mėgaujasi medinė
mis, molinėmis velniavomis?) ir rašyti. Kiekvienas rašy
mas taip pat yra ilgesio forma. Kaip ir knygų skaitymas,
kaip ir didelis noras nusigerti. Kaip troškimas mylėti ir
būti mylimam, kaip noras būti policininku, aktoriumi,
reketininku.
Iš ilgesio visa tai.
Kurmis ant betono turi išmokti prasigraužti kelią at
gal. Sugrįžti namo. Jis gali čia, ant betono, sušokti kelis iš
jo reikalaujamus šokius, sukalbėti, ko iš jo laukiama, bet
naktimis jis graužia betoną, siekdamas prarastos savas
ties ir pasąmonėje prijaukintos tunelių tamsos. Ir jis ją
vieną gražią naktį pasieks - išlūžinėjusiom iltim, kruvi
nais nasrais ir apžlibęs.
Tai - ilgas kelias namo.
Tik svarbiausia patikėti, kad jis yra.
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API E VI LTĮ IR N E V I L T Į

Pastarieji keleri metai - tai laikotarpis, prasidėjęs nuo ap
stulbusio konstatavimo: taip blogai dar nebuvo; paskui
tolydžio teko šią frazę kartoti ir stebėtis, kad dugnas vis
giliau, ir kai tikrai buvo labai blogai, paaiškėdavo, jog
tatai dar tik žiedeliai... Telieka optimistiškai kartoti: nie
ko baisaus, bus dar blogiau.
Ir vis vien su rinkimais kažkaip nesisieja jokia viltis,
nors atrodytų, kad kaip tik jų metu gali tapti svajokliu.
Niekaip nepavyksta, net kai sudaromos visos sąlygos prisimuilinti akis, tos vilties įsiskiepyti; na, bus ir vėl pras
tai, bus ir vėl blogiau, tik kažkaip kitaip, savaip.
Vienintelė pagunda, susijusi su rinkimais, - neiti į juos.
Deja, būtų lyg ir negražu, taip visi renkasi, renka, sten
giasi. Mat, išrinkus kitus, bus kitaip - geriau; bet ir vėl
paaiškės, kad pasirinktas tik blogumas kitaip. Ne maras,
tai cholera.
Gal ir yra skirtumų, bet jie pernelyg liūdni.
Kas Lietuvoje gali palaikyti viltį? Nustebčiau sužino
jęs, kad kas nors savo viltis nuoširdžiai sieja su poky
čiais politikoje; gal tikimasi, jog vienam ar kitam socia
liniam sluoksniui bus skiriama daugiau dėmesio, gal į
valdžią ateis draugai ir pažįstami, bet tai tik išskaičiavi
mas, ne viltis; viltis turėtų būti totalinė, ji greičiau sie
los, ne smegenų vingių padarinys. O vis dėlto ji mums
puikiai pažįstama: viltį išgyvenome prieš dešimtmetį,
paskui ją pakeitė nuostaba, vėliau - apstulbimas, galiau
siai abejingumas ir stresas - nuolatinis, nuo ryto iki va
karo, nuo rytą kokią kiaulystę pranešančio telefono
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skambučio iki vakaro žinių. O šiuos du polius dar su
jungia nakties košmaras.
Neviltis yra totalinė kaip ir viltis, bet jos totalumas vi
sada gali turėti properšų; tarkime, tikėtis, kad bent jau
mūsų vaikai ar vaikaičiai gyvens geriau; bet tai jau komu
nizmo aušros lūkesčiai. Ar laukti, kad kažkas atsitiks ir
bus galima spjauti į viską, pvz., laimėsi loterijoj ar paga
liau ateis vis vėluojanti pasaulio pabaiga - kažkas ims ir
išjungs mus kaip nusibodusį televizorių. Bet tai niekai,
tai būdas trumpam save apmulkinti.
Daug blogiau, kad pasaulis ima nusidėvėti; katastrofos
pastaruoju metu turi aiškiai simbolinę prasmę: „Concordas“, greičiausias keleivinis lėktuvas, „Kurskas“, rusų po
vandeninio laivyno simbolis, „Ostankino“ bokštas - visos
sovietuos ženklas. O iš Pietų per visą Vidurinę Aziją į Šiau
rę slenka ginkluotosios radikalaus islamo pajėgos - proce
sas, žiniasklaidoje bemaž neatsispindintis, nors mūšiai, vyks
tantys jau nebe Tadžikistane, o Kirgizijoje ar Uzbekijoje,
nėra egzotiška marginalija. Pietūs pajudėjo, ir tai mums
nieko gero nežada, jeigu jau priklausom Šiaurės civilizaci
jai. Antra vertus, globalizacija taip pakeitė pasaulinį jėgos
balansą, kad valstybių, bent didžiosios dalies, suverenu
mas jau seniai tėra fikcija. Niekas to pernelyg ir neslepia kokia, tarkime, Lietuvos nepriklausomybė. Tarptautinis va
liutos fondas čia tvarkosi kaip nori, nežinia iš kokio vaka
rietiško pašalio išnirę ekspertai ima ir nulemia kokios eko
nomikos šakos ateitį. Bankrotų daugės, žemės ūkis pa
smerktas merdėti, iki išmirs trihektarių karta, t. y. iki
paskutinio valstiečio. Ne taip jau ilgai. Irgi - taip liepė Va
karai, t. y. susižlugdykite savo ūkininkus patys.
KURMIAI

ANT

ASFALTO

199

Kuo daugiau prarandame realaus suverenumo, tuo la
biau pabrėžiame, kad esame savarankiški: daugėja šven
čių ir medalių (pastaruosius dalijasi tie patys Seimo na
riai), rengiami kažkokie kongresai, smerkiantys komu
nizmą (taip neįtikėtinai prastai parengta kokio badmiriškai
finansuojamo mokslinio instituto konferencija sukeltų šo
ką), nelabai išsiaiškinus, kas yra tas komunizmas ir kad
marksizmas Vakaruose tebėra viena iš vyraujančių inte
lektinio (ir konkrečiai - universitetinio) diskurso formų.
Komunizmas, bolševizmas, marksizmas, trockizmas,
maoizmas nėra tas pats, marksizmas nusikaltėlių gali būti
panaudotas lygiai kaip ir nacionalizmas; o jei kalbėsim
apie daugiausia aukų nusinešusį ideologinį darinį - tai
imperializmas. O kiek pridirbo feodalizmas? O gal imti
ir pasmerkti religinius karus? Beje, Bažnyčia savo klaidas
išpažino Jono Pauliaus II lūpomis. Nieku gyvu nemanau,
kad komunizmo tribunolas nereikalingas, tačiau jį reikia
rengti atsakingai, analizuoti kartu su autoritetingais, tu
rinčiais pasaulinius vardus ir svorį politiniame ir intelek
tualiame pasaulyje žmonėmis. Dabar jis įvyko, o tarsi ne
paliko jokio pėdsako už kordono. Gal buvo viltasi: šit
ims visi ir pasmerks, atsimins, pastebės. Bet dabar pasau
liui svarbiausios problemos yra terorizmas, fundamenta
lizmas, nacionalizmas. Laikas praleistas.
Bet tai - viltis, viltis vėl atsidurti dėmesio centre, kaž
ką priminti ir prisiminti - jei nepatekta į pasaulio fokusą,
tai bent sau dar kartą pakalbėta... Ką gi, viltis, kad esame
pasaulio bamba, šiandien turėtų būti taikoma prie dabar
tinio pasaulio skonio, madų, nuotaikų. Čia tokia pati rin
ka, ką beveiksi. Jurgio Kairio skrydis yra tai, ko mums
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reikia - paklaikusio barbariško triuko su aukštielninkų
lėktuvėliu virš dešimttūkstantinės minios. Tokie mes bent
jau filmuojami, mus tokius supranta. Kvoštelėjusi gentis
Sarmatijos užkampy, bet ne būsimas ar norimas ES per
las, gražiausioji nuo Briuselio ištįsusi styga; ne, geriausiu
atveju - periferinė kolonija.
Bet šito reikia. Nėra recepto kaip, tačiau mus gelbėti
daugiau gali ne tarptautinių monopolijų invazija (kažko
dėl pateikiama kaip nepriklausomybės garantas), o jau
vykstanti mūsų kultūrinė invazija į Vakarus, ir sportinin
kų indėlis čia gali būti (ir yra) didesnis nei ambasadorių.
Manding, pasauliui tam tikrą įspūdį galime padaryti per
žmones, per talentus, o savo eksporto prekėmis - grybais
ir sraigėmis - nesame labai stiprūs.
Labai liūdnas reiškinys - gabių studentų, menininkų,
gydytojų, kompiuterininkų nutekėjimas į užsienį - turi ir
kitą prasmę: lietuviai Vakaruose įsiterpia, dėl tų indivi
dualių kontaktų Lietuva šitaip gali šiek tiek suvakarėti,
Vakarai - sulietuvėti. Tik svarbu, kad tie išvykę žmonės
grįžtų, grįžtų čia, kur, beje, jie niekam nereikalingi. Kaip
ir visi kiti - vietiniai kultūrininkai, rašytojai, muzikantai,
mokslininkai etc.
Viskas, ką galima įžiūrėt Lietuvoj, - tai bendras vilties
ir nevilties kontekstas, visame, kas čia dedasi, yra barba
riškumo, yra ir pagarbos žmogui, kol kas tame pačiame
reiškinyje esama ir kvailystės, ir išminties; ar tai pasenu
sios tautos marazmas, ar paauglio žioplystės - dar nela
bai aišku. Tikėkimės, kad tai - paaugliška besiformuo
jančio valstybingumo krizė, kuri praeis.
Ir vis dėlto - keista ir niekuo nepateisinama viltis ple
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vena. Visiškai aišku, kad tikėtis, jog rinkimai gali kažką
pakeisti - bent jau neskoninga. Rašau, kai iki jų - dar
mėnuo laiko, prognozuoti dar nieko neįmanoma. Bet kad
ir kaip jie baigsis, Lietuvoje bent kelis mėnesius plevens
viltis, visų mūsų motina - o gal?

P AMI NTI J I MAI PO RI NKI MŲ

Rinkimai kažin kaip įvyko. Tauta pustėsi į juos kaip prieš
šimtmetį į atlaidus, tačiau Lietuvoje atlaidai, ir tie saviti,
juolab politiniai; jais buvo nubausti konservatoriai, ir tei
singai, tačiau neatrodo, kad po ketverių metų per rinki
mus vėl neteks keršyti, tik šįsyk jau kitiems. O gal ir daug
anksčiau.
Lietuviškų atlaidų nuotaikos turi daugiau keršto atspal
vio nei susitaikymo. Man turi būti atleista, o aš nepriva
lau. Rinkimai buvo tiesiog kerštas už visas nesąmones ir
prievartą, tačiau tai vargu ar reiškia, kad žmonės pasirin
ko liberalus su R. Paksu ar socialliberalus su A. Paulaus
ku dėl jų programų ar ateities vizijos, atvirkščiai - juk
aišku, kad balsuota prieš tuos, kurie apvylė, ir už viešai
nuskriaustuosius. Kad tų nuskriaustųjų buvo pakankamai
daug - kitas klausimas.
Viena politinė jėga pasižadėjo, laimėjusi rinkimus ir
patekusi į Seimą, dvejus metus nevogti. Suprantama, tai
šaunu, bet jei koks šiaip pilietis, ne politikas, viešai pasi
žadėtų dvejus metus nevogti, tai būtų suvokta kaip pusė
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tinas pretekstas iškelti jam baudžiamąją bylą - už nusi
kalstamus kėslus; kadencija gi - ketveri metai; tačiau pu
sę kadencijos nevagiančio politiko įvaizdis visus apstul
bino ir sužavėjo. Tai komplimentas lietuviškai demokra
tijai - žiū, kai kurie gebės pakentėti...
Keistas balsavusiųjų už liberalus skaičius - pernelyg
daug. Devyniasdešimt nuošimčių žmonių skursta, libera
lai jiems žada niekuo nepadėti, o žmonės balsuoja už li
beralus, nes Paksas gražus, ir dar lakūnas... Visuomenė
sukairėjusi, o balsuoja taip, kad gauna liberalų daugumą
Seime. Ir vėl... centristų gaila, jie pavieniui protingi žmo
nės, bet partijoje susitelkę balsuotojams pražūva; gal per
nelyg kliautasi logika ir intelektu?
O šiaip, kaip jam ir įprasta, laimėjo stambusis kapita
las. Šiandien rašydamas nežinau, ar socialdemokratai, ar
liberalai sudarys Vyriausybę, bet kad liberalai, tegu ir „so
čiai-“ prisidūrę, veiks dar baisiau nei konservatoriai, abe
jonių nėra.
Tiesa, yra ir gerų pusių. Tarkime, ruduo atėjo, - nors
gamta tvarkosi logiškai. Ant šaligatvio guli negyvas ba
landis. Vieną dieną, antrą, o trečią jau spirtelėtas į šoną.
Kažkoks graudus negyvas paukštis. Vaikštau pro jį kas
dien, nors imk ir užkask, jei esi sąmoningas pilietis. Negi
kiemsargis tuo užsiims? Bet ne, vaikštau ir graudinuosi,
nes, matyt, esu lietuvis. Tokia melancholija nuo to negy
vo paukščio.
Ir negaliu sutikti su kalbininkais; paukščiai miršta kaip ir šunys, ir žirgai. Ne dvesia. Dvėsti kažkaip nekilnu. Ar paukščiai miršta skrisdami?
Bet tai paukštis.
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Prie parduotuvės - kioskų eilė, odekolono oazė, šali
gatvio sausroj pailgas juodo polietileno paketas per tris
metrus nuo jos, policininkai klausinėja pakioskių gyven
tojus. Pažįstamas, matytas, bet kur gyveno - niekas neži
no; visi „bomžai“ susijaudinę, jie mato savo mirtį - trys
metrai iki išganingo kiosko; sanitarinės tarnybos mikroau
tobusas laukia, iki jį kas atpažins. Gali pasakyti sau: gėrė,
gėrė ir numirė... Bet prisimenu žmogų pašėlusiu žvilgs
niu, prieš kelias dienas prie parduotuvės maldavusį ma
nęs trijų litų; būtų prašęs centų, būčiau pabėręs, tiekos
pagailo - o gal tai aš jį nužudžiau? Jo akys staugė iš bai
mės ir nevilties, jis tikrai norėjo to savo kasrytinio ode
kolono. Ne, ne norėjo, o troško, jam tai buvo gyvybės
vanduo, ir jis žinojo, kad jo negavęs mirs.
Elgetos. Sėdžiu kavinėje, geriu kavą, turiu dar du li
tus; brazdesys dešinėje, vyras, kiek už mane vyresnis;
vaikai nori valgyti, sako jis, aš darbininkas, aš nesibai
dau darbo, aš ne alkoholikas; jis apnuogina dešinę ran
ką ir kiša man prie akių rankos strampą: nurėžė mašina.
Jo akys - alkano žmogaus. Man gėda, brązga jo gerklė,
mes alkani. Neturiu pinigų, sakau aš, nes man už tuos
du litus dar reikia parsibelsti namo ir cigarečių; jis tie
siog surinka - aaaaak, apsigręžia ir, paslėpęs strampą
rankovėje, dingsta. Man gėda. Jis turbūt pirmąsyk ban
dė prašyt išmaldos, jergutėliau, man gėda, tuo „Klaipė
dos“ pakeliu aš paspringsiu.
Su jais susiduri kasdien, jie tylūs sėdi ant šaligatvio ar
puola tave, griebdami už gerklės, vyrai ir moterys, vaikai
ar kartais - kažin kas, nenusakomos lyties ir amžiaus; elge
tos, rodantys savo žaizdas kaip dvoko pritvinkusiose vi
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duramžiško miesto gatvėse; elgetos prieš prabangaus švy
tėjimo vitrinas; elgetos, besikaunantys į skvernus prie mais
tu pertekusių parduotuvių, prie juvelyrinių krautuvių, li
muzinams riedant pro šalį. Dievuliau, kas čia dedasi?
Liberalai eina į valdžią? Tokioje padėtyje?
Lombardas. Vienintelė vieta visame milžiniškame pre
kybos centre, kur išsirikiavusi eilutė. Dvi merginos kone
apsižliumbia, kai iš jų nepaima sidabrinės grandinėlės, mo
terys, orios, užstatinėjančios vestuvinius žiedus. Orios,
nes už auksą gaus visą penktadalį jo vertės. Vaikai, stau
giantys parduotuvėje, kai motina perka miltus ir kiauši
nius, o jiems norisi suknisto ledinuko už ketvirtį lito; mo
teris susigėdusiom paklaikusiom akim juos tildo - nėra
pinigų. Bet vaikui tai nepakankamas argumentas. Žmo
nės, negaunantys atlyginimų trejus metus, badautojai, ba
daujantys pensininkai...
Atkeršyta konservatoriams. Su kaupu. Bet iš to keršto
laimėjo liberalai.
Su kuo ir pasisveikinkime.
Susitiksim barikadose, bet aš čia niekuo dėtas.

N E S E MI OT I N I S KVADRATAS

Ir vis dėlto dešimtmetis kai ką padarė. Tyliai, ramiai, bet
tvirtai. Pradėjo rastis pilietinė visuomenė, sakyčiau, neti
kėtai, už tai - konservatoriams ačiū. Toks radikalus pa
niekinimas, žmonių trempimas, ignoravimas tapo balza
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mu, pilietinė laikysena sugrįžo. Dievui su gėrį, tiesą ir
cenzūrą uzurpavusiais krikdemais irgi dėkui.
Čia ne apie meilę ar nemeilę konservatoriams (kaip
taikliai „Literatūroje ir mene“ parašė Almantas Samalavičius, valdančiųjų klano šnekose keistai daug apie žmo
nių meilę ar nemeilę jiems - tėtukas S. Freudas rastų kur
pasiknaisioti). Objektyviai, jei Lietuva 2002 metais įstos
į NATO, jiems privalėsime pastatyti paminklą, nusifo
tografuoti su dramatiška jų lyderio figūra prie jo, o paskui
skubiai tą paminklą nugriauti. Nugriauti, nes subjekty
viai jie jo neverti.
Tokia arogancija, artėjanti prie kvailumo ribos, pataika
vimas monopolijoms bei stambiajam kapitalui diskredita
vo Lietuvoje pačią dešinumo idėją, nors visa tai buvo gali
ma daryti ir padaryti be jokio triukšmo ir protestų, terei
kėjo nedidelio dėmesio žmonėms. Dabar pagaliau
susizgribta - niekas neaiškino apie ES. Bet niekas neaiški
no apie NATO, apie „Williamsą“, apie „Telekomą“, apie
Ignalinos AE, apie pensijų dydį. Apie tai, ką kvadratas da
ro. Šalies viršūnė žinojo, ką reikia daryti, o visi kiti drovūs
pasmalsavimai iš apačios buvo išvadinti provokacijomis.
Su lietuviais taip negalima.
Viršūnė suformavo kvadratą. Kvadratinė ideologija,
kvadratinis subtilumas, kvadratinis mąstymas. Nebūta
niuansuočių - nebent, ginant pernelyg viešai prisidirbu
sius partiečius, išgirsdavom šamaniškų vingrybių. Gėrisblogis, juoda-balta, ir tuo buvo patikėta taip nuoširdžiai,
kad lemiamą akimirką (įsitikinęs, kad neperdedu, tai iš
ties buvo lemiama akimirka), tai yra per pirmąjį Vienos
balių visa viršūnėlė fiziškai ir ideologiškai apsireiškė kaip
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gėris, išmintis, elegancija, elitas - šitaip visą likusią Lietu
vos dalį identifikuodami kaip juodą plebsą, prastuomenę,
idiotus, nevykėlius. V Šustauskas čia buvo tik viršūnėlė daugybė žmonių, matydami tą įkvėptą kvailybės puotą ir
kelias dienas po to girdėdami valdžių ir žiniasklaidos aiš
kinimus, kad Vienos balius yra gerai ir labai dora, o kitaip
manantieji - priekvaišiai ar provokatoriai, pagaliau suvo
kė, kuo valdantysis klanas juos laiko. Kvadratas įlūžo.
Negalima taip su lietuviais.
Andrius Kubilius, paliktas visą tą košę srėbti, irgi pasi
rodė tai kvadratinei ideologijai priklausąs. Neabejotinai
tai sąžiningas ir doras vyras - jo atėjimas premjerauti to
kiu laiku tą paliudija - vis vien nubrėžė kvadratą. Prem
jero kalbose nuolat skambėjo: veržtis, taupyti, atleisti, ne
mokėti, sumažinti, atimti. Žmonėms šiaušėsi plaukai. Nors
būtų keliais žodelyčiais užsiminęs: taupykim, kad page
rėtų, mažinkim, kad po pusmečio ar metų būtų geriau,
pagal mūsų planą po metų ar pusantrų grįšim į LDDP
valdymo metu pasiektą lygį. Ar, tarkime, kas savaitę, kas
mėnesį premjeras galėjo atsiskaityti, kas daroma, kas pa
daryta, kad ir „atrastas“ koks šimtas tūkstančių - buvo
galima rodyti, kad dirbama, ieškoma. Ne, žmonėms net
viltis buvo išplėšta. Paguodos balsas būtų nieko nekaina
vęs, demagogijos žiupsnelis irgi. Demagogija šiuo atveju
būtų visiškai padori: dabar taupom, bet juk atsitiesimi
Tada mušte mušti, varpais skambinti - atsitiesim, atsitiesim, atsitiesim! To nebuvo. Net to. O juk iš tiesų atsitie
sim, ne po metų, tai po penkerių. Reikėjo elementarios
vilties trupinėlio. Tauta ir taip žudėsi, gėrė, stresavo ir
depresavo. O jai iš aukštų tribūnų taukštelėta: per gerai
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gyvenat, valkatos. Iš tų, kurie neturi, bus dar atimta. Ir
susiveržkit, - nes bus blogiau ir dar blogiau, o tada - visai
vamzdis.
Su lietuviais taip negalima. Jie ne avinai, tai - publika,
pargriovusi teutonus ir kelias maskolijas, tai - žmonės,
kurių gyslomis teka valstiečių sukilėlių kraujas, o ir jie
patys iškovoję Lietuvą prieš dešimtmetį. O jiems į veidąVienos baliaus ir skurdo mazgote. Net skurdą buvo gali
ma pateikti ne trenkiant per galvą... Mandagumas, pado
rumas, pagarba žmonėms nieko nekainuoja, bet tokie da
lykai turi plaukti iš vidaus, iš vidinio padorumo nuosta
tų, kurių kvadratas neturi...
Aš niekaip nesuvokiu valdančiųjų kvadrato plūdimosi:
laimėjo populistai, pasiūlę neįmanomų pažadų. Ar kvad
ratas apsimeta, ar jis išties nieko nesuprato? Viešpatie, kas
po kvadrato valdymo dar gali tikėti rinkimų pažadais? Nagi
žmonės dešimtmetį gyvena demokratijoje, jie jau seniai su
prato, kad tai - pliurpalai. Populistai pasiūlė žmonėms ne
ekonominį stebuklą - jie pasiūlė pagarbą.
Tas kvadratas - visų pirma grubus valdymas, kietakak
tė ideologija. Bet jį galima identifikuoti ir fiziškai. Tai dvi
priešingos horizontalios kraštinės, pozicija ir opozicija,
bei dvi vertikalios - (stambusis) kapitalas ir didžioji žiniasklaida. Lakmusu tapę Vienos baliai parodė: žiniasklaida už „elitą“ stoja piestu, už „elitą“ ir prieš likusius (skai
tytojus! ko stebėtis, kad dienraščių tiražai eina šuniui ant
uodegos - jie gi bemaž neatstovauja žmonėms). Šokas,
kurį patyrė dienraščiai po rinkimų, sarkazmas ir populis
tų plūdimas parodė, kad ir žiniasklaida yra to fizinio, ap
čiuopiamo kvadrato dalis ir jo eižėjimas jai kelia siaubą.
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O tas kvadratas patogus: niekas jame nesikeičia, judėji
mas vyksta, kraštinės keičiasi vietomis, kvadrato nariai
juda, keičia kraštines, bet jo nepalieka.
Šitą kvadratą jie vadina „elitu“. Iš esmės tai išnaudoji
mo, engimo, ideologinių manipuliacijų jrankis. Už jo ri
bų - Lietuva. Ryšys su ja minimalizuotas, o jei užmezga
mas, tai tik direktyvinio pobūdžio ištarmėmis, bet koks
bandymas diskutuoti paskelbiamas demagogija, sabotažu
krizės metu ir kenkimu Lietuvai. Bet palengva žmonės
nusimaukšlina žiniasklaidos ir kvadratinės ideologijos už
mautą maišą, ir pamažu ima suvokti, kad kadratas tėra
tik kvadratas, o Lietuva - tai jie.
Su didžiuliu džiaugsmu galima matyti, kad žmonės iš
judėjo, jie buvo išjudinti, jie ėmė kovoti už savo intere
sus, kad ir blokuoti kelius - pagaliau atsirado demokrati
nio gyvenimo elementų, panašių į globalius streikus Pran
cūzijoje, tik, žinoma, dar ne tokio masto ir ne tokio
darbininkiško solidarumo bei sąmoningumo. Bet tai jau
pradžia.
Kvadratą protestai baisiai suerzino. Vadinasi, tai gerai.
Jis nebegali niekinti žmonių, jis palengva su siaubu pa
mato, jog liaudis ima suvokti, kad ji - subjektas, jėga, o
kvadratas bijo tik jėgos. Tie, kurie kariasi, naršo po šiukšliadėžes, staugia iš nevilties j mėnulį - jo nejaudina.
Prieš dvylika metų, prieš dešimtmetį žmonės pajuto,
kad gali lemti politiką, ne tik šiaip „vidinį plotikavimą“,
bet ir pasaulinius procesus. Ta 1990-ųjų karta - stipri.
Nesvarbu, ar jie šiandien septyniasdešimtmečiai, ar tris
dešimtmečiai - jie išgyveno devyniasdešimtuosius, ir su
jais - negi neaišku - reikia atsargiai.
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Be to, jie dar lietuviai.
Lietuviai ir šiaip nepaprastai sunkiai valdomi. Stereo
tipas „tas prakeiktas lietuviškas nuolankumas44nėra tik
ras. Jis primestas iš šono. Jau teutonams, pirmiesiems lie
tuvių ekspertams, lietuviai buvo visų pirma „kietaspran
džiai lietuviai“. Lenkų patarlės apie lietuvius (jei lietuvį
kas įžeis, šimtą metų neatleis) ar lenkų ir vokiečių stereo
tipai apie klastingus ir nedėkingus lietuvius atsirado iš
realių potyrių. Lietuvio klasta yra paprastas dalykas - įžeis
tas jis netrenks stipresniam įžeidėjui per kaktą, palauks
palankaus momento ir suorganizuos valstiečių sukilimą,
partizaninį karą ar - kaip dabar - palūkės rinkimų.
Pacituosiu vyskupo Jono Borutos kalbą Sausio 13-osios
minėjime Seime (iš „Apžvalgos“ publikacijos): „...mūsų
tautos mentalitetui būdingas bruožas - priešintis išorine
prievarta primetamai ideologijai, pasaulėžiūrai, net krikš
čioniškajai religijai“. Ir toliau, cituodamas Stasį Ylą, vys
kupas J. Boruta kalbėjo: „Lietuvis sunkiai pakelia forma
lius įsakymus. Kitose srityse dar nieko. Bet religiniuose
dalykuose jam neįsakinėk, savo valios neprimesk, nes sukelsi priešingą reakciją“. Vis dėlto ne tik religiniuose. Šian
dien religijos vietą nesyk užima politiniai dalykai. O prie
vartai lietuvis jautrus, jis ją užuodžia per mylią. Gal net ir
ten, kur jos nėra pernelyg daug. Ir ten, kur prievarta kei
čiama nesiskaitymu su jo nuomone ir interesais - tokia
specifinė prievartos rūšis.
Tai aišku lenkams ir germanams, aišku katalikų hierarchams - tik ne politikos inžinieriams.
Bet grįžkime prie kvadrato. Šio jėgos ir įtakos kvadra
to, deja, nesunaikinsi. Tai revoliucijos kelias, bet, kaip
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žinome, revoliucijos tik sukuria naujus, dar bjauresnius
ir beatodairiškesnius kvadratus. Lietuvoje kovojama dėl
teisės kvadratą įlaužti - tai jau įvyko - ir performuoti į
penkiakampę struktūrą, kur viena kraštinė būtų skirta
žmonėms, liaudžiai. { pentaedrą. Bet tai įmanoma tada,
kai veiksmingos profsąjungos ir esama partijų, kurios at
stovauja ne kvadrato, o liaudies ar atitinkamo socialinio
sluoksnio interesams.
Visi streikai ir kelių blokados šiaip nėra geras ir tinka
mas metodas problemoms spręsti. Tačiau tai yra žmonių
mėginimas išsikovoti vietą penkiakampyje, tik tiek. Jie
tenori, kad su jais būtų skaitomasi, o tai nėra beprotiškai
daug. Tai kelias į tikrą, išgyventą demokratiją, o ne de
mokratiją kvadratui.
Kvadratas yra prigalvojęs nemažai lozungų, ir vienas
pagrindinių: esame priešiškų jėgų pašonėje, tad tie, kurie
nepatenkinti esama padėtimi, realiai veikia prieš demok
ratiją ir priešiškų jėgų labui. Taip nukreipiamas dėmesys
nuo fakto, kad kvadratas uzurpavo visą „teigiamą veik
lą“ ir kad 90 nuošimčių Lietuvos gyventojų gyvena nede
mokratinėmis sąlygomis. Tai yra su jais nesitariama, jų
interesai ignoruojami, ryšiai su jais palaikomi per kelia
mus mokesčius ir mažinamus atlyginimus. Kokios reak
cijos galima tikėtis?
Ogi tokios.
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NETIKRUMAS

Netikras esi savo ateitimi, - mes tą puikiai įsisąmoninę;
iš esmės planavimas darosi naivus. Ne tik dėl klonavimo,
genetikos, kompiuterizacijos negali nieko pasakyti; klau
simas, ar pasaulis dar fukcionuos po penkiolikos metų,
tiek pat pagrįstas, kaip ir tai, ar galėsime susivokti atūžus
supertechnologijų, klonuotos medicinos, kosminių ga
myklų ir laboratorijų laikui. Niekas nieko nežino; niekas
negali pasakyti, kas bus po kelių dienų.
Jau apie Lietuvą nešneku. Kad joje (jei ne karas ar ba
das) gyvens koks milijonas lietuvių, galima nuspėti daug
maž tiksliai, kad dabartinis kokios Čekijos lygis dar ne
bus pasiektas ir po penkiolikos metų - irgi aišku, tik įdo
mu, kiek būsime pažengę regreso keliu.
Dabar mūsų gerovė atitinka gal 1965-1970 metų lygį,
bet rezervų atgalios, žinoma, esti. Visada galima blogiau.
Tik šitoks tikrumas kažkodėl nepaguodžia.
Visokios futurologijos ateity planuoja tokią marmaly
nę, kad baugu kiekvienos prognozės išsipildymo atveju.
Teigiamos gal net labiau nei katastrofinės.
Tik kuo daugiau neaiškios ateities ateity, tuo mažiau
aiškios praeities praeity. Kalambūras per ilgas ir nevykęs,
deja, tikslus.
Mokslas su arogancija perėjęs XIX ir XX šimtme
čius, sukūręs atominę bombą, kompiuterius ir genetiką,
vis dar lieka visų daiktų matas, žinoma, ir žmogaus.
Mokslas, „mokslinė“ ekonomika, technologijų pasieki
mai rodo, kad jis yra teisingas, nes tikras, duoda rezul
tatų, o juos galima parduoti. Niekas nepastebi, kad moks-
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lo klaidos kainuoja brangiau nei laimėjimai ir kad jų
būta daugiau.
Žinoma, yra ir kita, pažintinė, mokslo funkcija, ku
rios neužginčysi. Tik su aplombu ką tik liaupsintos moks
lo teorijos, atsiradus naujiems ją paneigiantiems duo
menims, tyliai nueina užmarštin. Kad ne mažiau entu
ziastingai būtų šlovinama nauja. Bažnyčia atsiprašė už
klaidas, mokslas už savo žioplystes neatsiprašinėja. Nė
ra laiko, mokslas kuria naujas teorijas. Ką gi, čia žmo
gaus pažinimo netobulumas, nėra ko purkštauti - bet
mokslas, priartėjęs prie kapitalo, padarytas globalizaci
jos tarnu, populiarinamas kaip galutinis autoritetas. Pa
tys mokslininkai puikiai žino, jei jie ne šarlatanai, kad
visa Žinija nepaprastai trapi ir mokslo tiesos yra laiki
nos iš pricipo, jos keisis. Tačiau globalizacijos prarytas
mokslas jau nebeturi savo teisių ir veido.
Noriu pabrėžti, kad globalizacija drauge su jos finan
suojamu ir skatinamu mokslu senokai tapo ekonominio
(žinoma, moksliškai ekonominio) ir pasaulėžiūrinio gy
venimo pagrindu. Prisiminkime: „Učenije Marksa verno,
potomu čto ono istinno“. Šį ideologinį kalambūrą išver
tus į įmanomą lietuviui suprasti versiją reikštų: „Mark
sizmas teisingas, nes jis tikras“, t. y. neapvilia lūkesčių. Ir,
žinoma, neapvylė: marksistinės doktrinos padarė įtakos
visų šalių gyventojų mentalitetui, visoms politinėms struk
tūroms (tiek antimarksistinėms, tiek ir promarksistinėms)
ir įsitvirtino pusėje pasaulio. Taip, marksizmas žlugo, ne
atlaikęs savo primesto agresyvaus stiliaus - ginkluota plėt
ra pasauliniu mastu pernelyg sunki. Marksistiniai reži
mai vien nuo 1970-ųjų kariavo Indokinijoje, Angoloje,
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Mozambike, Konge, Afganistane, dalyvavo daugybėje
konfliktų Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, Pietų Ame
rikoje, rėmė šimtus judėjimų ir partijų. Net dabartinė JAV
kariniu požiūriu smulkiai operacijai (mėnesio bombar
davimams) ar Kosovui rengiasi stenėdamos ir nieku gyvu
nedalyvauja dviejuose konfliktuose išsyk; sovietams iš
laikyti kokius šešis „pažangiečių“ frontus, tūkstančius ki
lometrų nusidriekusius per džiungles ir dykumas, buvo
kasdienybė.
Amerika šitos klaidos nekartoja, jos ekspansija ekono
minė, kariniu atveju labai koncentruota ir ilgai planuoja
ma, nes ir jos ekonomika ne begalinė, ilgalaikis karas ją
pagraužtų. Pasaulinės monopolijos perskirstė jėgos cent
rą iš valstybių sektoriaus j kapitalo centrus, bet ar globa
linis kapitalizmas neiškasė sau duobės, labai abejotina praraja tarp Siaurės ir Pietų atsirado kaip tik dėl globali
zavimo; dabartinis vartojimo lygis net JAV, palyginti su
1970-aisiais, kritęs trečdaliu, kas keleri metai pasaulinę
ekonomiką tai čia, tai ten sudrebina krizės. Jeigu tai yra
kažkoks laimėjimas, jis abejotinas ir labai laikinas.
Dėl globalizacijos iš vieno centro į kitą kasdien perle
kia po keliasdešimt milijardų dolerių, bet nuo to geriau
gal penkiolikai žmonių. Mokslas sukūrė technologijas,
galinčias padėti šimtams milijonų, tačiau panaudojamos
tik tos, kurios gali duoti greito pelno. Tai, ką mums pa
teikė genetika, rodo dar vieną problemą - mokslas ima
grėsti žmogaus identitetui. Ir jo išskirtinumui. Eutanazija
yra grėsmė žmonių koegzistavimo principams. Gydyto
jas negali žudyti iš principo. Nesu esminis eutanazijos prie
šininkas dėl idėjinių priežasčių, nes nežinau, ar pats ne
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norėčiau susidėjus aplinkybėms ja pasinaudoti - bet čia
pažeista esmė, jau geriau tai eutanazijai parinkti žudikų
specialistų grupę. Ar šiaip - budelių komandą. Sį šimtme
tį, jau jo pirmąjį ketvirtį, gydytojai iš organų galės visaip
sudėlioti žmogų kaip kokią mozaiką - noriu šiaip, noriu kitaip, o paskui, jei neišeis, suleisti mirtinų vaistukų.
Ir vis dėlto mokslas nuolat didina netikrumo dozę, nu
kreiptą ne tik į ateitį, bet ir į praeitį. Dabar žlunga eilinės
teorijos, kurių besimokydami mes augom. Pasaulėvaizdis
kažkaip koreliuoja, tarkime, su evoliucijos teorija, nors
ja pernelyg nesinori tikėti, tiesiog mėgindamas susišne
kėti turi vartoti tą jos žodyną. Kadaise kaliau vieną po
kito žmogbeždžionių vardus, bet kartkartėm kažkas vis
būdavo atmetama, pasirodydavo šiaip klastotė ar šimpan
zė (sinantropo atveju)... Bet dabar lyg jau buvo susitvar
kyta, rodyklės antropologinėse knygose prakilniai rodė
kas epochą tiesėjančią žmogaus figūrą.
Seniausi stačiai vaikščioję žmogaus protėviai tą padarė
prieš tris keturis milijonus metų - tokia buvo vyraujanti
idėja. Mat kai tuo metu ėmė sausėti Afrikos klimatas, bež
džionės nuo nudžiūvusių medžių išlipo ant sausos žemės ir buvo priverstos atsistoti. Tuo laiku datuojami pirmieji
beždžionių kojų įspaudai. Tačiau paskutinis radinys iš Ke
nijos Siaurės, vadinamasis „tūkstantmečio žmogus“ - tai
irgi beždžionė, galėjusi vaikščioti stačia. Tik - prieš šešis
milijonus metų, kai dar vyravo džiunglės, o ne savanos.
Tarsi buvo galima skintis bananus ir toliau. Tai ne, - išli
po. Kaip mokė tradicinė antropologija, beje, ir F. Engel
sas, beždžionė, išlipusi iš medžio, geriau mato, gauna dau
giau įspūdžių ir ima protingėti, apibendrinti. Tačiau ko
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dėl nuo medžio šakų ar viršūnės mažiau matyti nei nulipus
ant žemės, neaišku. Savanos hipotezė žlugo, o ji taip gra
žiai viską paaiškino, nepaisydama logiško priekaišto, kad
savanoje atsistojusi beždžionė tampa gerai matomu grobiu
plėšrūnams, tarkime, liūtui, nuo kurio ji nepabėgs. Tiesa,
dabar tvirtinama, kad beždžionė atsistojo prie vandenų,
pakrantėje - mat giliau galėjo įbristi. Pas krokodilus?
Šiaip kodėl ta beždžionė atsistojo - liko visiškai neaiš
ku. Nes ar džiunglėse, ar savanose, ar pakrantėje - vis
tiek tai pati prasčiausia padėtis.
Dar vienas pokštas - tvano realumo patvirtinimas. Čia
jau geologų darbas. Tirpstant ledynams, maždaug prieš
10 000 m., ėmė kilti vandens lygis Viduržemio jūroje;
greta, už Marmuro jūros sąsiaurio, uolos tebelaikė milži
nišką vandens spaudimą, už jų buvo giliai įduboje įsitai
sęs gėlavandenis ežeras, busimoji Juodoji jūra; sykį uolos
neatlaikė, trūko, ir iš milžiniško aukščio visas vandenų
perteklius kelių kilometrų plotu plūstelėjo žemyn; kriok
liai kriokė dar ilgą laiką, kol Juodosios jūros lygis susily
gino su Viduržemio. Kriokė - silpnai pasakyta, vandens
griaudėjimas turėjo sklisti šimtus kilometrų, o vanduo pa
krantėse kilo žaibiškai; katastrofa pakrančių gyventojus
užgriuvo staiga; toliau gyvenantieji spėjo išsigelbėti, puolę
į visas puses. Ta hipotezė paaiškintų ir kažkodėl įvykusį
indoeuropiečių protautės pajudėjimą į Europos girias ir
Azijos link bei - tvano mitą, gerai žinomą Artimuosiuose
Rytuose, kuriuos irgi ta nelaimė turėjo užklupti. Hipote
zė verifikuota geologiškai, beje, atrodo, Juodosios jūros
dugne esama pastatų kontūrų ir tikrai gėlavandenių mo
liuskų bei žiedadulkių liekanų.
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Plinta teiginiai, kad istorinė chronologija daugeliu at
vejų išlaužta iš piršto ir kad, tarkime, senieji graikai buvo
ar tik ne Karolio Didžiojo amžininkai. Visa europinė chro
nologija remiasi teologiniais ir astrologiniais apskaičiavi
mais, kurie perdėm klaidingi, o XIII a. pusę Europos iš
pjovęs maras ir Graikijos (Bizantijos) pralaimėjimai nu
brėžė ribą tarp senųjų graikų (antico), kurie per apsirikimą
buvo nublokšti bent jau tūkstantmečiu per giliai. Kliede
sys? Ne, mokslas viską įrodo. Istorikai, žinoma, su tuo
nesutiks, bet matematikai gali apskaičiuoti. O pati istori
ja, nepaisant povo plunksnų, visiškai voliuntaristinė, kiek
vienas amžius ar valstybė, ar profesorius turi „savo isto
riją“. Jos skirtingos, bet nieko tai nejaudina, nes istorija
ir ideologija yra viena. Jos prižiūrimos, perrašomos tik
su valdžią turinčiųjų ar valstybių sutikimu.
Ar galiu pasakyti, kad tas netikrumas mane sukrečia?
Ne. Netikrumas - neišvengiama žmogaus gyvenimo sąly
ga. Man daug keisčiau, kad nupirkto mokslo ir globaliza
cijos jungtis monolitiškai ir be dvejonių pristatoma kaip
absoliuti ir galutinė tiesa, jėga ir tikrovė. Nieko tikro,
viskas sąlygiška, o tikrai tikri dalykai tie, kurie netikri,
kuriuos jauti, žinai dar iki to, kol tau viskas paaiškinama.
Tad kam tie visi paaiškinimai?
Tikra tai, kas tikra pačiam tau ir tik tau. Čia prasideda
tikrumo erdvė.
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BULVARI NI AI S K A I T I N I A I

Lietuvoje, manding, formuojasi dvi pažiūros, du pasau
lėžiūros tipai - kaip bepavadinsi. Iš daugelio šiuo konk
rečiu metu valdančiųjų politikų kalbų, diskusijos dėl daugiatiražės žiniasklaidos padorumo (ar greičiau iš to, kad
ji neįvyko), iš kai kurių intelektualų laikysenos matosi
pirmojo tipo kontūrai: pasaulis, ekonomika, politika yra
tokie, kokie yra; lietuviai yra tokie, kokie jie tapo, ir ati
tinkamai gauna, ko nusipelnę. Tarkime, tokią žiniasklaidą, kokią jie turi, tokį Seimą, Vyriausybę etc. Juk rinko,
balsavo. Tai ko ūžia? Nusimanantys žmonės viską daro
kaip reikia, nusimanantys žmonės išsiaiškina situaciją ir
prie jos prisitaikę, pasiekia tam tikrą laisvę, galimybę reikš
tis, daryti įtakas, galų gale turėti darbą, pinigus etc.
Šita laikysena vadinama liberalia, kapitalistine, rinkos
demokratija; anksčiau ji vadinosi socialistinėmis pažiū
romis. Šiaip tai - blaivaus prisitaikymo psichologija. Ki
tai laikysenai ar pasaulėžiūrinei grupei atstovauja iš es
mės plebsas, dalis intelektualų ir politikų, esančių opozi
cijoje; jos esmė: yra blogai, o jei blogai, reikia situaciją
keisti. Keisti ar bent koneveikti žiniasklaidą, bandyti iš
saugoti tai, kas liko iš miškų, mėginti išsaugoti švietimo
lygį, apsaugoti prispaustųjų interesus, kažkaip sulaikyti
griuvimą ir griovimą - idealistinė laikysena, kuri esamą
blogą padėtį nori keisti pagal geros padėties idėją, mode
lį. Anksčiau ji vadinta disidentine, buržuazine - jokių kei
timų „iš apačios“ brandus socializmas netoleravo.
Viskas gražiai apsivertė.
Žinoma, aš specialiai perlenkiu, taip nėra. Išties nebū-
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na griežtai vienokios ar kitokios laikysenos, o kažką keis
ti gali tik išsiaiškinęs, kokia yra situacija ir kokia tavo
vieta. Realizmas - tai idealizmo prieangis, tik gerai iš
siaiškinęs, kas yra kas ir kur tu pats esi, gali mėginti kaž
ką keisti, įgyvendinti savo idėjas, antraip liksi rėkiantis
žioplys. Ar žioplinėjantis rėksnys. Bet vis vien - tie vek
toriai ar kryptys egzistuoja, mentalitetus labiau veikia pri
sitaikymo arba neprisitaikymo dėmenys.
Dabar oficialiai vyrauja pirmoji laikysena. Tai viešojo
ir oficialiojo diskurso ideologija, kuriai, žinoma, priklau
so ir aukščiausioji šalies vadovybė. Ko gero, kreiptis į Pre
zidentą tam, kad kiltų diskusija dėl žiniasklaidos, buvo
klaida - paprasčiausiai Prezidentui reikia reitingų, juos
kelia įvaizdis, kurį kuria žiniasklaida. Politikai apskritai
su ja nesipyks - jie turi vienintelio išdrįsusio polemizuoti
V Landsbergio pavyzdį. Neužkrečiantį.
Dėl tos pačios daugiatiražės žiniasklaidos - ji nėra pras
ta, kitas šuo čia pakastas. „Lietuvos rytas“ - bulvarinis
leidinys, tik to nedeklaruoja kitaip nei „Respublika“, „Lie
tuvos žinios“. Bulvarinių leidinių turi būti, - kiekviena
visuomenė turi poreikį tokiai spaudai, jį turi ir Lietuva.
Ir priekaištauti bulvariniam leidiniui, kad jis bulvarinis, neverta.
Aktuali problema, kad Lietuvoje nėra dienraščio. Nor
malaus - kaip „Frankfurter Allgemeine“, „Sūddeutsche
Zeitung“, „Figaro“, „The Times“, „Gazeta Wyborcza“,
„Rzeczpospolita“... Sąrašą galima būtų tęsti, nes kiekvie
noje Europos šalyje yra dvi lygos, kurios nesusiliečia bulvarinė spauda ir normali spauda. Kad Lietuvoje šios
lygos susipynusios - iš tikrųjų bėda. Niekada „Die Zeit“
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ar „Le Monde“ pirmame puslapyje nedės vienadienių
skandalų, kriminalo, negyvėlių, šiaip šlykštalo. Ir tiražai
dėl to nekrenta.
Lietuviška daugiatiražė žiniasklaida savo stilistiką ar
gumentuoja taip: koks gyvenimas, tokie ir mes, t. y. tokie
ir laikraščiai. Galėtume būti rimti bei orūs (tiesa, niekada
nepriduriama - analitiški), bet tada niekas mūsų nepirks.
O be to, Lietuvoje tiek mažai gyventojų...
Iš dalies teisinga - gyventojų, juolab skaitančiųjų, Lie
tuvoje mažai. Bet Latvijoje jų mažiau, o latvių „Diena“
puikiai laikosi ir išlaikydama normalaus informacinio-analitinio dienraščio statusą. Beje, ir „Kauno dienos“ bulva
riniu laikraščiu nepavadinsi - o ji gyvuoja neprastai. Ir
dar Kaune, kur pagal visus stereotipus turėtų kaip tik sektis
dienraščiams su didelėm antraštėm ir trumpais tekstais;
tačiau „Lietuvos ryto“ parašiutu kauniečiams nuleista spe
cialiai bulvarinė „Laikinoji sostinė“ nesulaukė jokio po
puliarumo.
Dienraštis - normalus, informacinis, analitinis - Lie
tuvoje būtinas kaip oras. Nesusijęs su klanais, partijomis,
nekriminalizuotas, pajėgus būti europietiškojo mentali
teto, atviras informacijai, komentarams, analizei, progno
zėms, mokslui ir kultūrai, galų gale - laisvai minčiai.
Sakoma, jog dabar daugiatiražė žiniasklaida nerepre
zentuoja jokių vertybių. Netiesa - yra viena vertybė, ku
rią ji propaguoja - tai pinigai. Pinigai, turtas ir turčiai,
„popsas“, nes jis suka tuos pačius pinigus. Bet čia ratukas
ir užsidaro. Ir nereikia norėti daugiau. Naivu tikėtis, kad
į šį kontekstą dar būtų tupdomi straipsniai apie globali
zaciją, kultūrą, naujausias filosofines diskusijas Vakaruo

220

VILKŲ

SAULUTĖ

se, kad būtų įvaldytas objektyvus kritinis diskursas, kuris
yra neišvengiamas kiekvieno normalaus dienraščio ner
vus rerum. Ir nereikia jokių dorovinių vertybių propa
guoti, mokyti melstis bei medituoti nebūtina. Kritinis dis
kursas, leidžiantis pačiam atsirinkti, diskutuoti, pačiam jį
įvaldyti, yra geriausias dalykas, kurio gali išmokyti tikras
dienraštis. Ne pamokslaudamas, o būdamas. Atrinkda
mas iš pašėlusio informacijos srauto tai, kas esminga. Ne
praleisdamas marginalijų, bet nieku gyvu nepaverčiantis
jų savo ašimi.
Ir išties vienintelė žiniasklaidos problema Lietuvoje,
kad nėra tikro dienraščio. Jei jis egzistuotų, nekiltų jokių
klausimų dėl „Lietuvos ryto“ ar „Respublikos“ vietos ir
pozicijų. Nebūtų prasmės peticijoms rašyti - žmonės tie
siog galėtų rinktis, dabar iš esmės pasirinkimas vienas bulvarinis skaitalas.
Įdomiausia, kad labai nesunkiai galima sumodeliuoti
normalų dienraštį. Dabar leidžiamuose yra ganėtinai žur
nalistų, priverstinai rašančių daug žemesniu nei jie suge
ba lygmeniu ir primestomis pokvailėmis temomis. Yra
„Veidas“, „Atgimimas“, „Verslo žinios“, kultūrinė spauda
ir, tarkime, „Laisvosios Europos“ radijo aplinka. Žino
ma, dienraštis - tai ne savaitraštis ir ne žurnalas, stilius
kitas ir tempas kitas. Bet jo niša egzistuoja. Tai, ką rašau,
primena nemokslinę fantastiką, - bet juk atsiras tas dien
raštis. Kitaip būti negali. Bent jau - neturi.
Tuomet atsirastų, aišku, visai kita lyga, ir Lietuvoje bū
tų - jei ne geriau, tai įdomiau. Ir gal bent kiek aiškiau.
Pinigai? Atsiradus koncepcijai, projektui, jų irgi atsiras
tų. Nes toks dienraštis darytų pinigus.
KURMIAI

ANT

ASFALTO

221

Ši dienraščio idėja gi ne mano, ji plaukioja ore ir it
pritvinkęs debesis kybo jau keleri metai. O kioskienoje,
nepaisant kolibriško marguliavimo - sausra.

PO M A N H E T E N O

Viskas pasikeitė sugriuvus dangoraižiams, skraidant juod
ligei, mirties baciloms ir dar nesprogusiems eventualiai
mirties pripūstiems balionams, viskas jau kitaip.
Negalėjo būti, niekada negalėjo būti to, ko bijojome,
branduolinio karo, nes jis atrodė neįmanomas. Dabar bar
jerai pralaužti - mirtis gali ateiti ne kaip staugianti uraga
ninė katastrofa, ne apkasų linijoje, kovojant už gėrį, o
kaip niekuo dėtas sumuštinis ar dinamito kapsulių prisi
rijusi stiuardesė, grakšti juoda bacila baltuose milteliuo
se, tegu dar toliau ar arčiau nuo mūsų (jau arčiau), bet
padėtis pasikeitė tiek, kad po Manheteno nieko nenuste
bins ir nepritrenks ribotas branduolinio ginklo panaudo
jimas kokiuose keturiuose žemynuose. Nes tai nieko ypa
tingo nebereikš.
Mirtis netapo sava, bet prie jau įprastų mirties priežasčių,
kad ir kokios jos būtų skaudžios ir kraupios (karai, epidemi
jos, katastrofos, žudynės), prisidėjo dar viena - jokia.
Tu miršti ne dėl idealo, ne prieš idealą, ne idealo aki
vaizdoje, ne dėl lemties. Tu miršti net ne šiaip sau. Tu
miršti be jokios priežasties. Atsiradus naujam mirties po
rūšiui, žmonija turi imti mąstyti kitaip.

222

VILKŲ

SAULUTĖ

Kaip po Hirosimos ir Nagasakio - nesvarbu, kad bran
duolinės bombos krito ne ant mielų ir numylėtų savų gal
vų, o ant svetimų, japoniškų. Tokie dalykai pasaulį kei
čia. Keičia mąstymą. Jei ne branduolinė bomba, nebūtų
praėję pusšimčio metų be naujo pasaulinio karo; tiesa,
kitokie karai nė sekundei nesiliovė.
Manau, kad rezultatas - bus daugiau meilės. Tokio mąs
tymo rezultatas, turiu omenyje, nes kitaip liksime apsi
metėliai. Apsimesti, kad bijome ar nebijome mirties - vie
nodai kvaila.
Kai mirtis ateina be priežasties, ji jau nebegali būti bai
mės objektas. Jos nebėra, nes, apokalipsei prasidėjus, bi
joti mirties juokinga, lyg vaikščiojant po mišką bijoti la
pų. Apokalipsei mirtis - kaip daugybos lentelei daugybos
ženklas. Įrankis, objektas, subjektas.
Dingus baimei ir mirčiai netekus jokių gąsdinančio lau
kimo įrankių, lieka tai, kas lukštenasi iš mūsų tūkstančius
metų - gyva, nuoga it viščiukas ir švelnutėlė meilė. Kas gi
belieka? Požymių nėra nė iš vienos pusės, bet aišku, kad
ne musulmonai ir ne musulmonų teroristai visa tai pra
dėjo. Tai prasidėjo dėl vis didėjančio turtingojo pasaulio
atotrūkio nuo viso likusiojo, nuo kiplingiškai britų „bal
tojo žmogaus misijos“ suvokimo; nuo „spalvotųjų“, sve
timųjų savaiminės vertės nepripažinimo. Nuo jų įvarymo
į skurdą. Bet ir tas skurdas gal būtų pakęstas be didelės
emocijų iškrovos. Pietų kraštuose jis įprastas, ten baisus
atotrūkis tarp kraštutinio skurdo ir perteklinio turto. Tad
šioje srityje „spalvoti“ islamo išpažinėjai gal ir nebūtų „su
siveikę“ teroro.
Jiems baltoji rasė neklausta atsakė: jūs nevykę, atsili
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kėliai. Tą jie gal dar irgi būtų kentę, bet jiems buvo smogta
j skaudžiausią vietą - valią. Jiems nepalikta erdvės valiai,
jie privalėjo paklusti. Tvarkingai tiekti naftą, prižiūrėti
Suecą, gerbti Izraelio atsiradimą, - o mainais jie gavo pa
brėžtiną nemeilę. Klajokliui jo garbė sutampa su jo valios
laisve. Valia buvo apribota. Visi arabai - klajokliai. Visų
klajoklių valia ir garbė sutampa. Įsimylėję save kaip ir visi
žmonės, ypač europiečiai, jie tikėjosi, gal paslapčia, bet ti
kėjosi, kad pasaulyje gaus savo meilės porciją, juolab kad
ir islamas, ir krikščionybė - religijos, deklaruojančios mei
lę. O mylint asmenį suprantami jo poreikiai.
Bet niekas jų nenorėjo suprasti, tik aštrino konfliktus,
nes šiaurinė rasė technologiškai buvo stipresnė, ji stengė
si pietiečių valią paveikti dar kietesne valia ir technologi
ja. Be jokios alternatyvos.
Nors, pasirodė, alternatyva buvo. Teroras - kaip prob
lemų sprendimo būdas. Jei tu manęs nemyli, aš tave su
sprogdinsiu....
Tie sprogimai atnešė apokalipsę ant padėkliuko. Da
bar jau tikrai aišku, kad ji vyksta.
Po visko galima ir pamojuoti mėnuliams, neužkariau
toms orbitoms, neišsipildžiusiam aukso amžiui, pasakyti,
kad tai sukrėtė, atmintin įsirėžė, kad dabar jau bus ki
taip...
Nieko kitaip nebus, kitaip jau buvo, sprogimai JAV tik
parodė, kaip viskas trapu ir ką gali padaryti keli entuzias
tai kamikadzės, apsiginklavę beginkliais kūnais, apsikai
šę silpnųjų bejėgiškumu, keliais boingais. „Ostankinas“ pats
degė, „Kurskas“ pats sprogo, Pasaulio prekybos centras ir
gabalas Manheteno nušluoti nuo žemės paviršiaus - liki
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mo ironija ar Dievo pirštas (Apvaizdos ranka?) susmigdė
lėktuvą kaip tik į tą kampą, kur Pentagone budėjo šta
buose išmuštruoti kovos su terorizmu specialistai. Ne
„svieto“ galas, bet ramaus lepšių gyvenimo pabaiga.
Jei kovos su terorizmu specialistai būtų buvę savo dar
bo vietose - Afganistano aukštikalnėse, Somalio dykrose
ar Pietų Sudano pelkynuose, - gal būtų likę gyvi, nes ten
jiems vieta, o ne Pentagono štabuose. Gal dar daugiau
žmonių būtų išgyvenę JAV
Išlepimas - civilizacijos gerovės ženklas; gerovė at
pratina nuo pavojaus. Net desantininkai, jūrų pėstinin
kai žino, kad j sausumą jie įžengs tada, kai raketos ir
bombos iš priešininkų bus palikusios košę, tokią pačią
kaip Manhetene. Filmai apie specialiuosius dalinius tė
ra filmai, o tikrai kovoti sugebančių žmonių šiuolaiki
niame pasaulyje mažėja. Turiu omenyje - civilizuotame.
Jų katastrofiškai daugėja trečiojo pasaulio šalyse, fun
damentalistų gretose.
Tektoninis lūžis tarp dviejų pasaulių jau buvo įvykęs,
dabar tik laikas apsibrėžti ribas, nes lūžiai kai kur dar
sulopytini. O po kokio dešimtmečio šiokį tokį saugumą
nuo teroristų Vakarai tegalės išlaikyti viena - vizų ir įelekt
rintų pasienio vielų - kaina. Dabar sprendžiamas tik klau
simas, kurios valstybės ar grupuotės spės į milžinišką ge
rovės ir nuolatinio pavojaus getą, o kurios neapykantos
ir laimės kupinomis akimis pasirinks laisvą herojinę būtį
kalnuose ir džiunglėse.
Juk dabartinis gerovės pasaulis, prie kurio sąlygiškai
prisijungsime ir mes, nebegali pasiūlyti nieko. Masinis kos
moso užkariavimas neįvyks, visų mūsų viltis pabėgti vieKURMIAI
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niems nuo kitų neišsipildys, o prieš terorą yra vienas gink
las - aukšta tvora ir požeminiai miestai.
Bus dar nuobodžiau. Mes prašomės į nuobodžio civili
zaciją. Į nulinį emocinį lygį. Ne veltui australai ar ameri
kiečiai lekia kriokliais, šokinėja nuo tiltų prisirišę gumi
nėmis virvėmis, laksto beprotiškais greičiais. „Adrenali
no ieškojimas“ tapo priežodžiu ir ekonomikos šaka. Nei
afganai, nei čečėnai neieško dirbtinių vaistų nuo nuobo
džio - jo jie nepažįsta.
Terorui įdomumu neprilygs niekas, todėl teroras - ne
nugalimas.
Teroras smagus, nes mirti yra smagu.
Mirti yra būti kitaip.
O būti kitaip - dendizmas, kultūrinis buvimas.
Kūrėjas ir mirtis, kūrėjas ir mergelė, mergaitė su degtu
kais, mergaitė ir kūrėjas, mergaitė su degtukais ir mirtis... rankioju atsitiktinai besipinančius žodžių junginius. Gal
voju - kažkas yra rašęs, piešęs, giedojęs tokia tema. Mer
gaitė su degtukais sušąla, numiršta, padega prieglaudą, vie
šuosius namus, mylimojo rūmus. Tik duok mergaitei tuos
degtukus. Kūrėjas mergaitei juos brukte bruka.
Tiesa, dailininkas prieš tai ją nurengia. Rašytojas, prie
šingai, aprengia. Bet rezultatas tas pats - mirtis ar gais
ras, speigas ar kaitra.
Rašytojas, rašydamas apie katytę ar šunelį, būtinai ap
rašys to šunelio prigirdymą ar katytės „kliudymą“, dėl
to kai kas rašytojus laiko sadistais. Aš nekalbu apie karo
romanų autorius. Meilės romanas be trijų žmogžudys
čių - ne romanas, detektyvas prasideda lavonu; mirties
trauka kūrėjams įgimta kaip trauka kavai, alkoholiui,
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moterims, kvaišalams - legalioms ar ne apsvaigimo rū
šims, o pastarasis, suprantama, vėlgi keista, bet taip pat
mirties porūšis.
Rašytojui mirtis artima kaip patologoanatomui, daili
ninkui griaučiai pažįstami kaip gydytojui, kiekvienas sa
ve gerbiantis dailininkas yra nupiešęs kelias giltines, o
rašytojas atvaizdavęs kelias mirtis, pageidautina - skur
de, varge, po automobilio ratais, kilpoje, šokant nuo til
to etc. Architektas būtinai yra suprojektavęs kokį dailų
antkapį ar net laidojimo namus. Rašytojas negali kitaip,
kūrėjas be mirties negali, kaip dantistui reikalinga skyliagręžė, taip rašytojui mirtis ir kapai mergelių fone. Mir
tis - kūrėjo skalpelis, jis vienintelis chirurgas, mielai besi
naudojantis tuo skalpeliu. Dantistas, pats gręžiantis sau
dantis. Neįsivaiduojamas rašytojas, sakantis draugui, ko
legai: aprašyk už mane herojės mirties sceną. Perleisti di
džiausią malonumą? O dantistas, prašantis, kad kolega
pagręžiotų jam dantis, ar chirurgas, nepasitikintis, kad
sugebės pats išsioperuoti apendicitą, - kasdienybė. Rašy
tojas mielai aprašinėja mirtį ir mirtis, nes šitaip jis apraši
nėja savąją. Modeliuoja ją, glosto, lepina, jaukinasi.
Anksčiau mirties temą ir pačią mirtį buvo apėmusi
religija, nes kiekviena religija yra entuziazmas mirčiai,
didesnis ar menkesnis. Dabar sekuliarioje kultūroje mir
ties vieta yra ligoninė ir kultūra. Ligoninė perėmė mir
ties vartų įvaizdį ir tikrovę, kultūra - mirties meninį api
pavidalinimą.
Todėl kultūra mirs paskutinė, ir paskutinis kultūrinis
statinys bus paskutinis žemėje antkapis ar piešinys ant
radioaktyvių ar bakterijų prisirijusių dulkių, kryžius ar
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pusmėnulis, tekstas - epitafija, daina - rauda. Bet nie
kas ant paskutinio kapo nestatys televizoriaus ar auto
mobilio padangos, nebent koks postpostmodernistas, bet
ir tada kultūrinis judesys ar gestas bus paskutinysis šioje
žemėje.
Net kamikadzės gestas - kultūrinis judesys.

M Ė G I N A N T SUSI VOKTI

Tyliai tyliai, o šiaip tai pasauliui lūžtant per tektonines
siūles, su dūmais ir krauju, ne mūsų šįsyk, bet amerikie
čių, atsidūrėme Vakarų pasaulyje. Tame pačiame, kuria
me šiandien dar ir, tarkime, Pakistanas ar Saudo Arabija.
Į kurį veržėmės - po teroro aktų Vašingtone ir Niujorke
pasidarė aišku, kad mes jau tapome Vakarų pasaulio da
lis, tai nekvestionuojama, ir kad NATO, ES - jau savaime
suprantami dalykai, nebe siekis, o realybė, kuri dar neuž
fiksuota dokumentais.
Norim ar nenorim, pasirodo, priklausome tai pasaulio
daliai, kurioje kitokia nei globalinė gyvensena nebeįma
noma. Mūsų anie teroristai neliečia, tik kartais ant gele
žinkelio bėgių ar po tiltais pasitreniruoja saviškiai, bet jie
savi, tad šiek tiek jaukesni.
Teroras gali būti narsus revoliucionierių teroras, tero
ro principus ir metodus taiko partizanai, nesvarbu, už
teisų ar neteisų reikalą jie kovoja. Kas teisėjas? Nėra par
tizanų, jei jie ne šiaip „marodieriai“, kurie netikėtų, kad
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kovoja „už teisų reikalą“, už laisvę, geresnį rytojų, prieš
blogiukus, išnaudotojus ir pan. Tai romantiška.
Teroristai gal mėgino savo pastangas sulieti su antiglobalistiniu anarchistų judėjimu - tačiau vakarietiški anar
chistai turėtų gauti Fair Play prizą už plunksnos svorio
humaniško žaidimo terorizmu pavyzdį. Atvažiuoja trau
kiniais penktadienį vakare į kokį miestą, išbarškina ke
liasdešimt vitrinų, pasistumdo su policija, pakeikia glo
balizaciją ir vėl pirmadienį grįžta į darbą su kaklaraiščiais
po smakru ir užpudruota mėlyne, neišsimiegoję, bet pa
tenkinti ir aktyviai pailsėję.
Visos agentūros, komentatoriai, politikai apie teroro
aktus sako: tokio masto terorizmo nebuvo, tai beprece
dentis aktas, todėl ir priemonės, atsakomasis smūgis bus
adekvatūs. Niekur niekada tiek civilių nežuvo beprasmiš
kai. Fundamentalistai teroristai - pabaisos, ne žmonės,
bet šią publiką veikia kiti dalykai, kuriuos mes maloniai
išleidę iš akių.
Amerikiečiai, nežinodami, su kuo tą siaubą palyginti,
griebėsi Perl Harboro, kur per japonų aviacijos ataką žuvo
keli tūkstančiai amerikiečių karių, Vietnamo karo. Bet tai
buvo kariai, kurie kariavo - ši žudymo rūšis, priešo žudy
mas kare ir galimybė pačiam žūti mūsų visuomenėje tole
ruojami. Tyliai, nors tikriau - su fanfarom. Kuo daugiau
nužudei priešų, tuo daugiau barškaliukų ant krūtinės.
Civilių aukos nepateisinamos niekuo ir niekada.
Kaip ir per Hirosimos ir Nagasakio eksperimentinius
bombardavimus - kažkodėl niekas fundamentalistų tero
ro aktų prieš civilius Amerikoje nelygina su atominiais
smūgiais Japonijos civiliams. Amerikiečių politikai sako
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si kažką panašaus galį įžiūrėti tik nacių nusikaltimuose
civiliams gyventojams (bet kodėl neprisiminti SSRS vi
daus politikos ar raudonosios kariuomenės elgesio su ci
viliais Rytprūsiuose?). Kodėl užmiršti civiliai, žuvę bom
barduojant Drezdeną, Kinijos ar Indijos sikhų sukilimų
aukos, Afrikos, Azijos okupacijos ir vietinių kultūrų bei
civilizacijų sužlugdymas, - kas už tai atsako? Atsako tie
patys, ta pati civilizacija, kuri XIX a. tebenaudojo vergų
darbą, kuri pamėgino praryti Indiją ir suvisam prarijo tik
rąją Ameriką su visomis gal kiek per egzotiškomis, bet
autentiškomis ir natūraliomis įsikišimo iš išorės nereika
laujančiomis kultūromis bei civilizacijomis (deja, actekai
čia išimtis, čia įsikišimo reikėjo dėl maniakiško žmonių
aukojimo), besirutuliojusiomis originaliais ir gal alterna
tyviais keliais. Kas išnaikino Amerikos autochtonus,
Australijos čiabuvius? Kas vykdė neregėto masto tautų,
genčių, valstybių genocidą pasauliniu mastu? Busimosios
demokratijos, teisės ir teisingumo bastionai, šiandien
nekenčiantys bet kokio įsikišimo į savo nupudruotą at
mintį, kur talko sluoksnis, gana plonas, slepia marias krau
jo ir ašarų.
Mes tampame ir jau tapome ideologiškai Vakarais, tad,
norėdami būti vakariečiais, privalome ant savo sąžinės
užsikrauti ir pasaulio tautų genocido naštą, slegiančią vi
są Vakarų istoriją, taip pat ir jų praturtėjimo istoriją. Ki
taip neišeina. Kito kelio mums nėra - mes iš civilizacijos,
kuri prisidirbo, o dabar turi atsiskaityti. Ir prieš ją nukreip
tais teroristiniais aktais. Tapdami vakariečiais, prisiima
me ir Vakarų pasaulio karmą.
Ir negalime kitaip. O tai - XXI a. prakeikimas, teroriz
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mo grėsmės prisiėmimas sau drauge su JAV, Europa, Fili
pinais, Japonija, kitomis monarchijomis, tegu ir tironiš
ko stiliaus, ir kitomis demokratijomis, ir, nebūkim nai
vūs, - su Rusija irgi.
Skilimas įvyko seniai, bet jį XXI a. patvirtino ana pu
sė. Dabar - Vakarų parašas. Taip pat ir lietuviškais raš
menimis. Deja, išeities nėra, ir mes savo laikysena, minti
mis, pasakytomis garsiai ar ne, padėjome čia savo parašą.
Jis karo paskelbimo pakte jau yra.
O tai keičia padėtį radikaliai. Mes to dar nejuntame,
dar net negalime aiškiai ištarti, kas pasikeitė ir kaip tai
pasireikš po penkerių metų ar net po kelių mėnesių.
Pasibaigusi istorija įgavo pagreitį. Kruviną. Kaip ir vi
sada.

MAMELI UKAI

Gedimino prospekto moterėlės su žibuoklėmis nubaus
tos, išvaikytos. Pagaliau - teisinė valstybė, bekompromisinė kova su mokesčių nemokėtojais. Įdomu, ką Salomė
ja Nėris būtų parašiusi - „Tik dvidešimti sū“. Ta jos var
guolė mergaitė, išlindusi su gėlėm Vilniaus centre, matyt,
būtų pasodinta į cypę... O kad žibuoklės maišų maišais
raunamos ir eksportuojamos į Prancūziją kvepalų gamy
bai, lig šiol niekam neįdomu. Bobutes su keliom puokš
telėm vaikyti daug smagiau - bėgioja, spygauja, žliumbia.
Juokas tik ima.
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Kas man tos bobutės.
Taip viskas susiklostė, kad pastaruoju metu nebeskai
tau lietuviškų dienraščių. Rezultatas savotiškas, kažko
kia dvasinė pusiausvyra atsirado. Perskaičius „Lietuvos
rytą“, tarkime, krūtinėje kažkoks marmalynas. Lyg blo
ga, lyg negera. Maždaug parą. Nuo tų „Gyvenimo bū
dų“ ar tiesiog laukinio liberalizmo ir arogancijos miši
nio. Nuo pabrėžtinai ciniško atstovavimo dešimčiai pro
centų Lietuvos gyventojų. Kas savaitę bičiulė iš Vokietijos
atsiunčia storą voką su vokiečių spauda. Reguliariai įsi
skaičiau „Die Zeit“. Su „Le Monde“ - tikriausiai ge
riausi Europos analitiniai laikraščiai. „Die Zeit“ rašo apie
Lietuvos kultūrą - skiria didelio formato puslapį. Apie
kultūrininkų emigraciją taip pat. Straipsnio antraštė:
„Angelas ieško rėmėjų“. Bendra išvada - Lietuvos teat
ras jau seniai ten, kur pati šalis dar tik veržiasi - Europo
je; lietuviai kultūrininkai - individualistiniuose kiautuo
se. Cituojamas užrašas iš SMC kavinės: „I am an artist,
I love myself“.
Mūsų dienraščiai, sakyčiau, kuria virtualią tikrovę,
ją ir aprašinėja. Su realijomis menkas ryšys. O arogan
cija nėra tinkama laikysena laikraščiui, jei jis, nori iš
laikyti tiražą. Vokiška spauda dešimt kartų intelek
tualesnė nei lietuviška žiniasklaida, bet skaitytojas ger
biamas. Ir dešinieji leidiniai, kartais pakeikia globalizaciją.
Kartais - kairieji tą globalizaciją pagiria. Bet viskas su iš
mone, erudicija. Šiaip ar taip, pagaliau ėmiau gaudytis
bendrojoje politikoje. Bent jau kokie procesai vyksta;
supratau, kad galimas objektyvumas aprašinėjant bet ko
kią problemą, ar Artimuosius Rytus, ar Kongą, ar Ju
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goslaviją. Pasirodo, gaudytis visai paprasta, tik-jei skai
tai vokišką spaudą.
Mūsų bobulytės su žibuoklėm, žinoma, teisiškai persekiotinos. Bet kas bent jau morališkai atsakys už iš esmės
įvykusią spaudos kompromitaciją? Aš ne apie spaudą,
kažkokias velniavas Lietuvoje atskleidžiančią. Ministrai
vartaliojami, kai kurie; vidutinės grandies kyšininkai pa
kuojami. Gerai. Bet kas iš tiesų dedasi, spauda arba ne
nori, arba nesugeba pasakyti. Abiem atvejais aš ja nega
liu pasitikėti.
Pats nustebęs kartais paskaitau „Kauno dieną“. Ne
blogas dienraštis, išties gana nepriklausomas. Įdomi slink
tis - kartu su visu Kaunu; prieš gerus penkerius metus
„Kauno diena“ buvo iš esmės griežtai dešinysis leidinys,
dabar drauge su visu miestu pasislinko į socialdemokra
tines pozicijas. Tiesiog reaguota į skaitytojų kaitą - ir
kokios nuotaikos įsivyrauja. Tik neatrodo, kad buvo nu
tarta „imkim ir pasislinkim“. Atrodo, savaime tai įvyko.
Sakykime, „Kauno diena“, vienintelis iš didžiųjų dien
raščių, spausdina Arvydo Juozaičio straipsnius, šeštadie
niais. Dar prieš kelerius metus dėl jų daug kas Kaune
urgzdavo. Dabar skaitytojų laiškai ar nuomonės kaires
nės už Juozaičio.
Beje, „Kauno diena“ - vienintelis laikraštis, paisantis
skaitytojų. Ar skaitytojų laiškai, ar nuomonės telefonu skelbiamos, į jas atsižvelgiama. „Lietuvos rytas“ turėjo
kertelę - sutrumpintiems ir atrinktiems laiškams, dabar
ir ta dingusi. Skaitytojas neįdomus, ką jis mano - nesvar
bu. Svarbiau papai ir skandalai, lyg turintys tą skaitytoją
pritraukti kaip magiškas magnetas. Bet skaitytojų - vis
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mažyn, papų ir skandalų - vis daugyn. Negi neaišku, kad
tai - koreliuojantys procesai. Nors kam tai rūpi.
Susiradau savo nišą, nes esu vis dėlto spaudos mania
kas; gal gėda pasakyti, bet dienraščius skaityti man visą
laik buvo smagu, - tik jau nebegaliu mokėti tos koktumo
kainos, pernelyg didelės už jos neatperkančią „Reuters“
telegrafinę informaciją, kurią gali išgirsti per radiją. Seku
vokiečių spaudą ir esu patenkintas.
Ašchabade turkmėnbaši uždarė baletą, nes jo nesupran
ta. Afganistane talibai išsprogdino, sušaudė Budos statu
las. Buda - visos prievartos priešininkas, gailestingumo
adeptas - sušaudytas mylinčio Alacho sekėjų. Net Iranas
sumurmėjo, kad šiek tiek perlenkta. Kas čia dedasi, biesas
žino. Negi Buda. Gražiai prasideda trečiasis tūkstantme
tis, atrodo, kelis šimtus metų didieji kitų civilizacijų pa
minklai nebuvo naikinami. Po to, kai turkai mameliukai iš
patrankų apšaudė sfinksus, nudauždami jiems nosis.
Tai bent buvo jiems juoko, - galvoju...

GY V EN I MŲ MUGĖ

Televizijos laidos springte springsta svetimais gyvenimais:
gyvenimo istorijomis, gyvenimo akimirkomis, gyvenimo
lūžiais, gyvenimo krizių fotografijomis, o dabar jau ir ren
giamu lietuvišku „Big Brothers“ atitikmeniu, gyvenimu
po stiklo gaubtu; profesionalios publicistinės laidos kaip
„Srovės“ ar „Lietuvos ryto TV“ televizijos kanaluose pra
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dėtos gožti erzacinėmis gyvenimiškomis. Ten rodomi gy
venimai - groteskiški, nepavykę, nelaimių persunkti, pra
laimėję ir kruvini, labai retai - pasisekę; kažkoks gyveni
mų ekshibicionizmas.
Sakytum - TV trūksta konceptų, štai ir traukia tuos
gyvenimus. Tačiau ne. Pamažu, nepastebimai atsirado nau
jas žanras - gyvenimo istorijoms skirti žurnalai. Vien gy
venimo istorijoms, vien meilės, tad irgi gyvenimo, mote
rims skirti žurnalai seniai tokiomis temomis įsisiūbavę;
„paprasčiausi“, net nepasižymintys kokiais nors trenks
mais ir perkūnijomis gyvenimai tampa populiariu žanru;
gyvenimai, ir tiek. Net ne aristokratiški, paprasti, „žmo
nių iš gatvės“, - tas istorijas žmonės pasakoja už redakci
jų sumokamą šimtinę litų, kai kada jos net perspėja skai
tytojus, kad šie nenurašinėtų gyvenimo istorijų iš kitų žur
nalų; pasirodo, ir tokių pasitaiko. Gyvenimas tampa
preke. Tikriau - gyvenimo istorija; o kad tai - populiari
prekė, liudija faktas, kad ji jau imama falsifikuoti.
Kiek žinau, pritrukusios „gyvenimo istorijų“, stambaus
kalibro moterims skirtų žurnalų moterys jų prigalvoja pa
čios, o specializuoti gyvenimo istorijų žurnaliukai, atro
do, į tą reikalą kibę rimtai ir reikalauja autentikos. Ir lai
kosi - pakanka pažiūrėti į spaudos kioskų vitrinas.
Jeigu susiformavo toks žanras, vadinasi, jis turi paklau
są; ir atsiranda žmonių, norinčių išsipasakoti - naiviai,
neliteratūriškai, perdėtai emocingai, atsiranda ir norin
čiųjų klausyti, skaityti.
Galimas dalykas, tokio poreikio būta visuomet - tam
ir yra kunigai, ir psichoterapeutai; bičiuliai galų gale, ta
čiau pastarieji tavo gyvenimo istorijas ir taip žino. Tie
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siog čia įdomi tema mūsų tautos psichologijos raidai. For
muojasi „gyvenimo istorijų“ žanras. Viešai pasakojamų,
publikuojamų. Tai kažką liudija - mentaliteto pervartą ar
bent jo krustelėjimą.
Intelektualioje periodikoje, o neseniai ir knygų leidy
boje paplito dienoraščiai ir memuaristika; pastaroji - gal
net patiems leidėjams gan nelauktai - gerai perkama. Ma
tyt, netrukus lauktinas tam tikras memuarų antplūdis kny
gynuose. Nei dienoraščiai, nei atsiminimų žanras litera
tūroje nėra jokia naujiena, tačiau lietuvių literatūroje ant
rojoje XX a. pusėje jie labiau klestėjo užjūryje; sovietinėje
Lietuvoje abu žanrai negalėjo skleistis dėl visiškai supran
tamų priežasčių - atviras mąstančio žmogaus dienoraštis
galėjo tapti jam inkriminuojamo nusikaltimo pagrindu;
dienoraštis buvo kriminalo rūšis, tad jei kas ir rašė, tai
apie niekus; ar tiesiog vedė sausus užrašus be komentarų,
turėjusius greitai pabosti pačiam rašančiajam. Dabar die
noraščiai atgimsta.
Dienoraščiai - gana sunkus žanras. Jiems, kad būtų įdo
mūs, reikia pikantiškumo, bet tokie dienoraščiai labai re
tai išviešinami, nes tikrai intymūs dalykai visada lieka pa
slėpti ar užkoduoti, o paslaptys todėl ir yra paslaptys,
kad tokios liktų; asmeninės paslaptys dažniausiai išlenda
į dienos šviesą tada, kai veikiančiųjų asmenų nebėra, po
litinės - kai jos, be istorikų, jau niekam nebeįdomios. Tad
dienoraščio žanrui reikia intelekto ir naujo, aštraus žvilgs
nio į aplinką; kitaip - jis neįdomus.
Šiaip ar taip, ir populiarių graudinančių „gyvenimo is
torijų“ bei intelektualų dienoraščiuose, ir tarpinę vietą
užimančioje memuaristikoje į pagrindinę vietą stoja as
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muo, pats asmuo. Rašytojas išreiškia save kurdamas, ta
čiau dienoraščiai teikia daugybę kitų galimybių, - tiesmukumo ar, darant užuominas, neužbaigtumo, lengvu
mo, žaismės, provokacijos, galų gale - išsisakymo. Asme
ninės nuomonės išsakymo. Dienoraštis tam - tinkamiausia
vieta. Kūrinyje autorius - visada pačiame centre, bet jis
tai demonstruoja per herojų kaukes, todėl kartais nuveda
į kitas teritorijas ir temas, tad dažnai ima veikti pagal vi
dinę savo veiksmų logiką; dienoraštis leidžia demonstruoti
savo požiūrį, nuomonę, reakciją.
Savaime suprantama, individualizmo literatūroje nie
kada netrūko, literatūra - individualizmo rūtų darželis,
nei demokratinė ar totalitarinė politika, nei mokslas in
dividualizmo sklaidai nėra palanki aplinka, ten galioja vi
suotinumo ar universalaus adekvatumo idėja, kuriai pa
klūstantis individas turi universalizuotis. Bet vis vien ne
sunku pastebėti, kad dabar tiek prozininkai, tiek poetai ir šiaip labai reljefiški individualistai - vis dažniau linksta
į radikalaus individualizmo reikalaujančias raiškos for
mas, žanrus.
Drįsčiau šiuos reiškinius sieti, kad ir kaip jie skirtųsi
kokybiškai, - ir „gyvenimo istorijų“ žanro atsiradimą ma
sinės kultūros lygmenyje, ir individualistinės raštijos su
stiprėjimą intelektualinio elito aplinkoje. Tai tarsi liudija
vidinį procesą, apimantį Lietuvos visuomenę nuo apa
čios iki viršaus; tik tai, kas masinėje kultūroje įgauna kar
tais kiek groteskiškas formas, elitinėje reiškiasi profesio
naliu lygmeniu ir gal mažiau pastebima dėl tradicinio eli
to individualizmo.
Bet tai liudija apie žmogaus emancipacijos pradžią
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Lietuvoje, individo emancipaciją. Žmogus, žurnaliukui
ar tegu ir „chaltūriškai“ TV laidai išsipasakojantis savo
istoriją, ima jausti, kad jo gyvenimas - vertybė, vadina
si, vertybė yra ir jis pats. Tai geras požymis, objektyviai
žiūrint. Sovietinė santvarka individualizmo neskatino,
žmogus buvo paverčiamas sraigtu ar varžtu; jo prigim
tinis individualizmas buvo laužomas nuo mokyklos suolo, gyvenimas buvo vertingas tiek, kiek jis atitiko visuo
menės pažangos ir visuomeninių reikalavimų stereotipą;
dabar tuose keistuose vidutiniškuose ar dar menkesniuose
žurnaliūkščiuose, leidiniuose moterims, netgi visiškai
„chaltūriškose“ televizijos laidose ima formuotis naujas
žanras: viešai pasakojamas savas gyvenimas, žinant, kad
jis bus tiražuojamas, skleidžiamas vaizdais ir pan. Tai
yra tam tikra drąsa. Drąsa suvokti save kaip vertybę ir
jai atstovauti, leisti jai reikštis. Tai nėra puikybė ar ap
skaičiuotas savireklamos noras, nors ir be to neapsiei
nama. Individualizmas yra lietuviškas bruožas. Drauge
ir europietiškas, vakarietiškas. Kaip tik šioje vietoje va
karietiškos individualistinės ideologijos ir lietuviško
prigimtinio individualizmo svyravimų amplitudės sutam
pa. Ir, atrodo, mentalitetas išlaisvina kažin kokius varž
tus, intelektualiame diskurse jie bet kokiomis aplinky
bėmis buvo polaisviai, tačiau ir šiame lygmenyje indivi
dualizmas stiprėja ir ieško naujų ar senų, tik naujai
pasitelktų formų, labiau tinkamų suintensyvėjusiam in
dividualizmui, žemesniame lygyje tas individualizmas pa
sireiškia individo gyvenimo išskirtinumo potyriu ir svarbiausia —jo įgyvendinimu. Yra pasiūla, bet yra ir
paklausa, vadinasi, autentikos ilgesys, tegu ir gan gro
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teskiška forma, reiškiasi per patį individą, pradedantį
suvokti savo vertingumą ir išskirtinumą. Asmens gyve
nimas tampa vertybe, ne „popso“ stabuko, ne nuvorišo,
prie ko mes pripratę, ne kitokio ypatingo asmens (jau
kuris laikas egzistuoja tremtinių, partizanų, politikų au
tobiografijos - jos kupinos ypatingos, skausmingos pa
tirties, kitiems nežinomų situacijų pažinimo, ekstrema
lumo ir pagrindžiamos ypatinga patirtimi), dabar kiek
viena gyvenimo istorija tampa ypatinga. Tarkime, meilės,
vedybų, pažinčių istorijos - čia kiekvienas gali kažką pa
sakyti, bet tik tada, kai sau prisipažįsta, kad jo gyveni
mo istorija yra unikali. Vadinasi, unikalus ir jis pats.
Jei šie pasamprotavimai bent iš dalies paliečia vykstan
tį procesą, tai nesvarbios jo išraiškos formos. Individuali
zacija savaime yra geras vyksmas. Bet jo pabaiga, kuri
tikrai netrukus ateis, bus arba radikali atomizacija, arba
individualistinė visuomenė, kuri individo teises gina ir
puoselėja visiškai sąmoningai. Arba dar kitaip. Visuome
nė ima „desąjūdizuotis“. Sovietinis įdirbis, telkęs žmones
vienam tikslui, pasitarnavo kaip gera technologija buriant
Sąjūdį - judėjimą bendram tikslui. Vėliau iš Sąjūdžio išsi
lukšteno partijos; tačiau visuomenė dar ilgai jautėsi pa
šaukta bendram tikslui ir nepajuto, kad demobilizacija
jau seniai paskelbta.

KURMIAI

ANT

ASFALTO

239

A P S I Ž I Ū R Ė J I M A I TARP BURBULŲ

Nuobodžiai kartojuosi, ir tą jaučiu, bet reikia plokštelę
išgroti iki galo, sudėlioti taškus, kurie būtų jau nebenutrinami. Ant to chrestomatinio „i“ uždėtas taškas, uždėtas
dar romėniškoje abėcėlėje, ir iki dabar jis ten laikosi. Bau
ginantis taško amžinumas. Bauginantis ir drąsinantis „čia
ir dabar“ laikinumas, ypač dar kartą dėliojant tuos taš
kus. Jie visiems aiškūs. Pirmiausia, taip ilgai tapatinęsi su
politikais, politika, partijomis, palengva pajuntame, kad
mūsų ligšiolinės identifikacijos pagrindas - tik sulūžęs žais
liukas. Vietoje žaislinio laivelio su tautiška vėliava mau
ruose malasi didelė bangžuvė ar milžiniškas ungurys, įlin
dęs į arklio kaukolę.
Politika nebetenka prasmės; turiu omenyje ne viršūnė
lėse plakamą politiką, o pažemių, gatvių, mūsiškąją. Po
nesenų liberalų-socialliberalų skirtuvių, atšoktų kaip polka
su monopolistiniais ragučiais ir dar pasimaivant, po visų
pardavimų aferų ne aferų pasidarė aišku kaip ant delno Lietuvos politika reikšmės neturi. Viską lemia interesai,
bet ne mūsiški; Lietuvoje Vyriausybę gali nuversti iš es
mės bet kuri kiek galingesnė jėga - ne, ne užsienio žval
gybos, kurioms tas pats, kokia partija valdo, nes kiekvie
nas stambesnis politinis judėjimas turi jos agentų - jei tai
save gerbianti žvalgyba, ji žaidžia kelis žaidimus, iš karto
kairėje ir dešinėje. O gal kas galėtų paneigti galimybę?
Kiek atsimenu, niekas ir neneigė.
Vyriausybę verčia ne liaudies sukilimas (liaudis aptin
gusi, desperatiška ir suprantanti, kad svarbiausia ne vy
riausybių kaita). Jos keičiasi pagal užsienio monopolijų
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pageidavimus. Net nepatogu sakyti, bet balsavimo rezul
tatai čia neesminiai. Jie pakeičiami ir be rinkimų.
Viešuomenėje visi politikai - didžiavyriai pakeltais
smakrais, mielai besifotografuojantys ir juolab besifilmuojantys. TV fiksuoja jų didybę, jų limuzinus, jų abejingu
mą „masėms“ - kuris nėra koks piktybiškas žanras, ne jie tiesiog žaidžia tokiu lygiu ir tokiom aukštom kortom,
kad mums čia tiesiog nėra prasmės kaišioti savo dviakių.
Nulinis dydis negali norėti, kad jis būtų kažkaip lepina
mas. Jei, žinoma, ne rinkimų metas. Lygis yra lygis, sako visa mūsų politikos „smetonėlė“.
Bet visa šita pompastika subyra tą akimirką, kai viena
monopolija paspiria kitą, ir užtikrina savo atėjimą keis
dama Vyriausybę, o Seimas, nepriklausomybės garantas,
skubiai keičia įstatymus ir Konstituciją pagal monopolijų
reikalavimus.
Užsienio šalies (ne Zimbabvės) ambasadoriaus riktelė
jimas užčiaupia burnas ne tik politikams, bet ir pačiai nepriklausomiausiai iš nepriklausomiausių institucijai - daugiatiražei žiniasklaidai. ES ir NATO direktyvos vykdo
mos kaip ultimatumai, o švelnios užuominos - kaip
direktyvos. Niekas taip pamaldžiai nesileido „barškina
mas“ dar prieš penkmetį, nebent TSKP CK laikais; dabar
Lietuvos politika, - kaip jau visiems aišku, - svetimųjų
kontroliuojama politika, čia teberenkami mokesčiai vie
tinei administracijai ir policijai išlaikyti, leidžiama užsiimti
švietimu, pasilaikyti merdinčias bibliotekas, vėliavas, šven
tes, fejerverkus, versti knygas su paveikslėliais iš užsienio
kalbų, žaisti kompiuterinius žaidimus, rengiant Europai
XXI a. juodadarbius (informatikus, medicinos seseles, sta
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tybininkus). Išsilavinimo kartelė leidžiama vis žemiau, ir
ypač aukštojo, nes juodadarbiams reikės tik techninių įgū
džių. Rankų ir refleksų miklumo.
Energetika, tranzitas, telekomunikacijos, plataus var
tojimo prekės, kelių, jūrų, oro transportas perimamas,
branduolinė energetika atimama, nors dar galėtų ketvirtį
amžiaus palaikyti bent mūsų energetinę nepriklausomy
bę. Tokio apiplėšimo būta gal tik sovietų laikais, tačiau
anie, viena ranka žlugdydami ir piešdami, kita statė. Kai
premjeras drįso priminti sovietmečio statybas, demokra
tiškiausi ir didžiausi leidiniai rėkte rėkė - kur tai matyta,
kokia gėda kalbėti apie praeitį! Bet, jergutėliau, taigi tie
objektai ir pardavinėjami. Dėl jų ir riejamasi, ir net vy
riausybės keičiamos kaip pirštinės (kieno?).
Taigi visa politikų fanaberija - tuščias burbulas; jie bejė
giai, jų įtakos sfera baigiasi administracinėmis funkcijomis.
Jie gali žaisti savo lygoje, kur plaukioja didelės žuvys, ir
net praryti kokį riebesnį buožgalvį (ar kuo ten tos žuvys
minta?). Bet šiandien jau ne tik vyriausybių, ne tik ministrų
pirmininkų kaita vyksta pagal monopolijų užgaidas, net
valdančiųjų koalicijų pasikeitimas - pagal užsakymą iš už
kordono, nesvarbu net kokio konkrečiai. Manyti, kad ru
sų kompanija rusiška, o amerikonų - amerikietiška, jau
naivu. Kapitalas tarptautinis ir be tėvynės (reiktų kada pa
siskaityti K. Marxą - čia aš pačiam sau), ir monopoliniam
kapitalui Lietuva yra viena iš veiksmų teritorijų, kur ne
lošiama kortomis, o dėstomas iš anksto aiškiai susidėstysiantis pasiansas. Galbūt mes viena didelio pasianso korta,
kuri guls į savo vietą, nes kortos, kiek suvokiu, neturi va
lios nei savimonės, nebent jas mestų koks vudu šamanas.
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Lietuvoje politikos era pasibaigė.
Mes privalome tą įsisąmoninti, kad be reikalo netašky
tume energijos ar mąstymo. Ar tiesiog galvojimo krypties.
Juk yra ką daryti ir be politinio azarto, o tik tai yra tikra.
Kokio entuziasto išaugintas egzotiškas sodas yra tikras kaip
ir Orvidų sodybos akmenų krūvos, politika, kadaise suta
pusi su dabarties virtimu istorija, dabar žlugusi.
Verčiau krauti akmenų krūvas.
Nebėra politikos, kuri gali ką nors lemti. Politika užsakymų iš užsienio vykdymas. Kokių nors šnipų gau
dymas Lietuvoje būtų keistas. Juk valstybės interesai, politiniai, turtiniai, - išduodami, atiduodami viešai, re
miantis įstatymais, nutarimais Seimo ir Vyriausybės po
sėdžiuose. Nesėdi ten šnipai, na, gal vienas kitas dėl for
malumų. Kad žvalgyba turėtų ką ataskaitose paminėti,
jog ir šis kampelis būtų neužmirštas. Globalizacija įsiur
bė Lietuvą, ir čia veikia monopoliniai interesai, pasauli
nio kapitalo interesai, kuriuos mūsų politikai vykdo. Vie
šai ir atvirai.
Politikos, - kartoju, - nebėra.
Tad tai įsisąmoninus reikia išsilaisvinti iš neurozės, kad
kažką gali nuveikti. Reikalauti savo teisių dar neuždraus
ta, bet tos teisės sutelpa į vieną paragrafą - tu turi teisę
vartoti, ir vartoti gyvendamas laisvėje. Tave nuteisti gali
tik dėl rimtos priežasties, dėl rimto nusikaltimo privačiai
nuosavybei (nepainioti su finansinėmis machinacijomis
stambiu mastu) ar už žmogžudystę, nusikaltimą viešajai
tvarkai. O kita tvarka, gyvybės, sveikatos saugojimas, prie
žiūra, kaip ir teisė į gynybą teisme, suvedama į vieną tiks
lą - kuo daugiau vartotojų. Tiesa, pastarieji turi būti il
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gaamžiai, bet ir nuolat ligoti ar bent sergantys avitaminoze, nutukimu, bulimija ar šiaip kokiomis lėtinėmis li
gomis, kurios ilgai ir skaudžiai graužia žmogų, bet šiuo
laikinė medicina suinteresuota palaikyti jo gyvybę - jis
perka vaistus. O kokį pasiutišką biznį susuks klonavimo
pramonė, sunku ir įsivaizduoti, nes jokie draudimai ne
sustabdys embrionų ląstelių klonavimo, dirbtinių orga
nų auginimo, o galiausiai - kelių ar keliolikos žmogaus
dublerių. Tai didžiausias žmonijos istorijoje numatomas
biznis, tad jo nesustabdys jokie barjerai. Kelerių metų
klausimas.
Politika nebeturi prasmės: absurdiškas darosi ne tik daly
vavimas joje, bet ir tiesiog domėjimasis ja - kad ir jos proce
sų sekimas spaudoje. Juk norint pasiskaityti, yra knygos.
Man atrodo, kad geriausia, ką galima padaryti šitoje
situacijoje, - imtis atsidėjus rinkti pašto ženklus. Norė
čiau kolekcionuoti graviūras. Bet galima įsigyti ir šunį.
Katiną, daug katinų. Stebėti tarakonų etiką ir musių eti
ketą. Užsiimti kulinarija. Žaisti loterijose. Važiuoti į Pa
ryžių autostopu. Perskaityti visas VU bibliotekos knygas,
kurių autorių pavardės prasideda Z raide. Susidomėti ar
batos virimo ceremonijomis. Pradėti žaisti kompiuteri
nius žaidimus, kol tai dar neuždrausta kaip narkomani
jos rūšis. Jodinėti žirgais, jei ne žirgais, tai - tingiais kui
nais. Veisti voveres, šeškus, teletabius. Mokėti „Telekomo“
sąskaitas. Šokinėti nuo televizijos bokšto, prisirišus lynu.
Vaikščioti po sendaikčių parduotuves. Po gamtą. Plau
kioti valtimi. Įsigyti dviratį. Skaityti spaudą. Praktikuoti
dzen budizmą, astmą ar melancholiją. Nusidažyti plaukus.
Parašyti laišką Arabijos princui. Nuvažiuoti į oro uostą,

244

VILKŲ

SAULUTE

paspoksoti, kaip skraido lėktuvai. Apvažiuoti visą miestą
troleibusu. Nueiti pėsčiomis iš Markučių į Fabijoniškes.
Visa tai šiandien jau yra įmanoma ir visa tai galima
pavadinti vienu saldžiu žodžiu - laisvė.
Už ką ir kovojome.
O iš esmės po šita saule niekada ir nebuvo ko daugiau
veikti. Be karo, maro, bado ir vargo. Ir bandymo išsiaiš
kinti - kodėl visa tai?
Tiesa, bandymas išsiaiškinti irgi hobis, bet jau iš tos
pačios rūšies kaip ir depresija. Su ja jau seniai galime vie
ni kitus pasveikinti. Tik ar buvo verta kovoti, kad vieną
depresijos rūšį pakeistum kita?
Atsakymas - verta. Juk šiandien laisvai ir netrukdomai
veikia ir depresijas gydo psichoanalitikai, anksčiau jiems
praktikuoti buvo sunkiau, bemaž neįmanoma.
Tai štai už ką kovojome. Už teisę ne tik įsivaryti depre
sijas, bet ir jas gydytis. Laisvai, nepriklausomai ir ne pa
gal Serbskio instituto instrukcijas.
Mažai? Nemažai. Netgi daug. Jei į visa kita nekreipsi
dėmesio.
Skambinant varpais, belieka kviesti į laidotuves, bet ir
tada gali įsitikinti, jog varpo šerdis - iš jaučio uodegos. O
visas bažnytkaimis prieš tave - butaforija, dekoracijos,
kur yra vaidinamas ne mūsų spektaklis, ir belieka viena atsisakyti iliuzijų, kad Lietuva yra nepriklausoma, turinti
savarankišką ateitį, ir kad tavo padaryti, parašyti daiktai
turi ar turės kokią prasmę Lietuvai - išskyrus kelis tūks
tančius žmonių, dėl kurių ir kuriuose visa kultūra ir eg
zistuoja.
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5. Snobo auklėjimas

S N O B O AUKLĖJI MO PROBLEMOS

Snobas yra pagrindinis kultūros vartotojas. To produkto,
kurį kuria menininkas, intelektualas, rašytojas ir pan. Dėl
to snobas mums ypač įdomus, ir jo auklėjimo problemo
mis turėtume domėtis ne mažiau nei mokyklų reforma ar
aukštojo mokslo padėtimi. Snobas, ypač daug snobų, ar
užvis geriausiai - labai labai daug snobų, yra kultūros iš
gyvenimo Lietuvoje laidas.
Klausimas - kaip tuos snobus išsiauginti, ypač kaip juos
auklėti, nes snobo pagrindinis požymis, kaip žinoma, paranojiškai persekiojantis pranašumo jausmas, lydimas
išsilavinimo bei gero skonio stokos ir storos piniginės. Tai yra kaip prakutusiai buržuazijai įpiršti skonio pagrin
dus ir kaip pereiti į snobistinį vartojimo lygmenį, nes bū
tent snobai perka kultūrą, vardus po peizažais, knygų nu
garėles ir pan. Tai, ką mes galime pasiūlyti šlovingajai
rinkai. Menininkai, literatai ar mokslininkai neperka sa
vo kolegų produkcijos, nes ji neįperkama. Tarkime, kny
gos, ypač mokslinės, yra per brangios, o bibliotekų jos
dažnai nepasiekia. O ką jau kalbėti apie meno knygas ar
dailės kūrinius. Jie skirti snobams, pagrindiniams kultū
ros vartotojams, įgalintiems juos pirkti.
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Tačiau Lietuvoje garbingą snobo vietą dabar yra uzur
pavęs pitonas. Pinigų turinti infantili asmenybė, kurios
dėmesį traukia viskas, kas kruvina, skanu, juda, striksi,
dainuoja, ir svarbiausia - PAL sistemoje, arba yra labai ir
specialiai spalvota. Pitonas - tai kolibrio atmaina. Tai jis
finansuoja margaplunksnes madų demonstracijas, „popso“ renginius, dizainą ir dizainerius, bet aukštosios kul
tūros - ne. Pitonas nemoka rinktis. Snobas irgi nemoka
rinktis, bet dėl to kankinasi. Pitonas ir nemoka, ir nesikankina. Jis vartoja tai, kas juda ir mirksi. Tą akimirką,
kai turtingas pitonas imasi finansuoti garsaus rašytojo kny
gos išleidimą, jis tampa snobu. Tačiau tokių atvejų dar
nepastebėta. Kaip ir, tarkime, romano, novelės ar kitų
meno sričių konkursų. Tikras snobas įsteigtų stipendiją
romanui rašyti ar skirtų ją metams kokiam nors meninin
kui, susiedamas savo vardą su garsiu kūrėjo vardu. Arba
jei jis būtų Snobas iš garbingos didžiosios „S“, sietų savo
vardą su naujų meno ir literatūros talentų paieškomis,
pirmosiomis knygomis ar pirmosiomis parodomis. Tai
yra neįtikėtinai smagus ir vaisingas užsiėmimas, nes Sno
bas, atradęs talentą, būtų prisiūtas prie jo amžiams, kaip
Gallimard’as su Camus. Ne autorius turi ieškoti rėmė
jo, tai nesusipratimas, o rėmėjas turi ieškoti autoriaus.
Jeigu jis Snobas.
Štai kokio snobo ir Snobo mums reikia. Ir mes turime
laukti jo taip intensyviai ir nuoširdžiai, kaip laukiama Go
do (neduokdie, tokio paties pasisekimo).
Ką daryti, kad prakutęs buržua iš pitono kategorijos
pereitų į snobo? Pirmiausia suteikti jam humanitarinį iš
silavinimą, kuris tikrai negarantuoja meninio skonio, bet
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suteikia galimybę rinktis, tai yra žinoti, kad kiekvienu at
veju yra daugiau nei viena galimybė ir kad pasirinkimo
akimirka ir padaro žmogų tuo, kuo jis yra. Kaip tą pada
ryti - nežinau. Bet kelių į šį šviesų tikslą turėtų būti. Pir
miausia galima tikėtis, kad menas, kultūriniai spaudiniai
gali priversti žmogų susimąstyti; parodos - ugdyti meno
poreikį etc., tačiau žmogus pirmiau turi pats panūsti nueiti
į parodą, nusipirkti romaną ar dailės kūrinį. Galima kal
bėti, kad kultūriniai ar intelektualiniai žurnalai neskaito
mi, nes jie, sakykime, „per sunkūs“, nuobodūs papras
tam piliečiui, juose nenagrinėjami jį dominantys klausi
mai. Dėl nuobodumo ir „sunkumo“ gal ir galima muštis į
krūtinę - tokie leidiniai dažniausiai skirti ne liaudžiai, o
intelektualams, meno profesionalams ir gerokai išsilavi
nusiems kultūros vartotojams. Lietuvoje nėra vadinamojo
„bendro lygio“, į kurį orientuotųsi ir kurį vainikuotų
lietuviška knyga, literatūrinis žurnalas, kultūrinis savait
raštis. Vartojimo piramidės viršuje - vis tobulėjančios
buitinės technologijos, vis brangesni baldai, madingos
mašinos, egzotiškos kelionės. O pačioje pačioje viršū
nėje - politinė karjera ar politinė įtaka. Šioje piramidėje
apskritai nėra vietos kultūrai, nors formuoti asmenybę
galėtų ir turėtų kaip tik ji. Jei į tą piramidę įmontuoja
mos „Marlboro“ cigaretės, kultiniai filmai, ekologiški
maisto produktai, „Karūnos“ šokoladas ar „Lavazzos“
kava, neįmanoma, kad, sutarus dėl tam tikrų žaidimo
taisyklių, į vartojimo akiratį nepatektų ir dailės kūri
niai, moderni ir klasikinė muzika, periodinis kultūros
leidinys, lietuvių rašytojo romanas.
Be abejonės, reikia kultūros vadybos. Tarkime, kad pra-
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bangiame verslininkės kabinete vietoje atsainiai (bet pa
brėžtinai) numesto „Cosmopolitano“ atsirastų „Metai“
ar „Kultūros barai“, o nauja lietuvių grafikos paroda-pardavimas būtų reklamuojama tris mėnesius per TV ir radi
ją kaip A. Pugačiova. Verslininkui daikto vertę sudaro jo
vartojimo indeksas (pageidautina kuo aukštesnis). Pvz.,
reklama galėtų įrodyti ar įkalti, kad, sakykime, „Metai“
ar „Siaurės Atėnai“ priklauso aukščiausiajai vartojimo ka
tegorijai, kad rimtas verslininkas, bankininkas negali sa
vęs įsivaizduoti be Schopenhauerio ar bent jau Šliogerio
veikalo po pagalve.
Deja, reikia ištarti tą „šventą“ žodį - Reklama. Kaip
žinoma, pasirinkti šias sauskelnes ar šokoladą įtaigoja rek
lama, vadinasi, ji gali padaryti įtakos ir lietuviškos kultū
rinės periodikos sklaidai. Kita vertus, mūsų kultūriniai
svaitraščiai tokie finansiškai bejėgiai, kad apie jokią rekla
mą negalima nė svajoti, nebent valstybė įpareigotų komer
cinius transliuotojus ir visuomeninę TV penkis proc. rek
lamos laiko skirti Lietuvos intelektualinei ir meninei pro
dukcijai. Bet čia kaip visada bus imta rėkti apie teisių
varžymus, žiniasklaidos laisvės pažeidimus ir pan. O gal ir
ne? Niekas juk nebandė.
Įmanomas ir kitas kelias - jungti kelių kultūrinių sa
vaitraščių jėgas ir leisti vieną solidesnį kultūrinį savait
raštį, o gal ir leidinį, išeinantį dusyk per savaitę. Teoriš
kai jo galimybės rinkoje būtų didesnės. Tačiau nusistovė
ję dabartinių kultūrinių leidinių tiražai rodo, kad jie turi
savo nišą, savo skaitytoją, „grupę draugų ir bendramin
čių“, ir šios sistemos išardymas vardan vieno menamai
įdomaus ir storo kultūrinio leidinio nieko gero neduotų.
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Tiesa, įmanoma iš trijų savaitraščių („Literatūra ir menas“,
„7 meno dienos“, „Siaurės Atėnai“) kurti daidžestą - jung
tinį leidinį (tokiu atveju minėti savaitraščiai neišnyksta)
ir bandyti jį įpiršti kokiam dienraščiui kaip kultūrinį prie
dą. Tačiau tai irgi fantastikos sritis.
Yra ir trečias kelias - imti kultūrinėje spaudoje pyk
tis, rietis, piktžodžiauti. Dabar laikomasi paliaubų, dis
kusijų nėra. Dėl labai nestabilios padėties. Jei du leidi
niai susitarę ims muilinti trečią savaitraštį, tai bus su
prasta kaip Jerichono triūbomis duotas paliepimas jį
sunaikinti, užtraukti ir taip ploną maitinančią virkštelę.
Mes mandagūs.
Arba iš visų šių fantastiškų ar keistų projektų pagimdytume subrendusį, perbrendusį ir visiems žinomą. Tar
kime, iš „Veido“, „Atgimimo“, „Laisvosios Europos“ ra
dijo žurnalistų bei kultūrinių savaitraščių ir žurnalų de
santo sukurtume normalų, vakarietišką, laisvos minties,
nepriklausomą dienraštį, kuriam rūpėtų ir savi finansi
niai reikalai, ir operatyvi informacija, ir analizė. Toks dien
raštis kultūrai, literatūrai, menui skirtų didžiulius plotus,
panašiai kaip Vakaruose, kur be to joks dienraštis nelai
komas rimtu.
Tačiau ir mūsų žiniasklaidai duoda toną pitonai.
Taigi už laisvą, nepriklausomą Lietuvą, kurioje lygio
mis teisėmis galėtų gyventi ir būti auginami mūsų mieli,
pasiilgti snobai, kultūros vartotojai. Tačiau kad ir kiek
snobų prikursime, kad ir kokie jie bus geranoriški, vis
vien Lietuvoje su trimis milijonais gyventojų be valstybi
nės paramos neišsiversime. Mes, tai yra jie, kalba apie
objektyviai skurdžią ekonomiką, gėdingą kaulijimą iš vals
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tybės ir rėmėjų paieškas. Tačiau Skandinavijoje apie eko
nomiką, rėmėjus nekalbama - valstybės lėšos tiesiog kište kišamos kultūrai. Todėl ten ir Skandinavija. Tada ir
rėmėjai vienas kitą nori perspjauti. Ir remia taip, kad net
dulkės kyla.

PAVĖLAVĘS BALSAS Į K A N D I N . . .

...įkandin Kultūros kongreso traukinio, kuriuo irgi teko
važiuoti, o išlipus - susimąstyti iš esmės. Viename Kultū
ros kongreso vagone kalbant apie žiniasklaidą ir kultūrą,
kultūrą žiniasklaidoje ir atvirkščiai, perofesionaliai ir mąs
liai pranešėjams malant žinomus ir skaudamus dalykus,
aiškiai trūko didžiosios, galingosios, skandalingosios žiniasklaidos atstovų, nebent jie buvo kur meistriškai užsi
maskavę. Tačiau vargu bau. Kažin ar jie apskritai domisi
tokiais renginiais, nes juose dėstomi argumentai pažįsta
mi, sakykime, tiems patiems V Tomkui ar G. Vainauskui
ne prasčiau nei patiems kultūrininkams.
Tiesa, atskaitos taškai, kuriais remiasi kultūrininkai ir
žiniasklaidininkai, skirtingi iš esmės. Skirtingi ir vertini
mo kriterijai, ir savimonė.
Pirmieji mato vieną dalyką - žiniasklaida kultūrai kur
čia, apskritai ne tik akultūriška, bet ir destruktyvi, skan
dalinga, bulvarinė, o detalėmis, kurių pataškoma į kultū
rines skiltis, kūrybiniai procesai pavaizduojami pasirink
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tinai, paviršutiniškai, akcentuojant „popsinę“ kultūros ver
siją ir t. t.
Vis dėlto tikintis paveikti žiniasklaidos toną ir pobū
dį kalbomis apie jos siektiną idealą, paaiškinimais, kuo
galima pakeisti bulvarinius bei kriminalinius skaitalus
dienraščiuose, kreipimaisis į aukščiausiuosius valstybės
asmenis - rezultatas vargu ar pasiekiamas. Ne tą žaidi
mą žiniasklaida žaidžia. Ne tokie argumentai gali ją pa
veikti. Net jeigu jie racionalūs, protingi, o kartais - ir
labai emocingi.
Kultūrininkai ir žiniasklaidininkai visiškai prasilenkia
kalbėdami skirtingomis kalbomis. Susikalbėjimas techniš
kai neįmanomas.
Įsivaizduokime dienraštį iš vidaus. Kokie motyvai, sie
kiai jį valdo, reguliuoja, kaip ir kodėl jis egzistuoja? Ma
nau, išsyk reikia atmesti fasadinius paistalus apie laisvą
žodį, laisvą mintį, kurią gina žiniasklaida, - ji negina lais
vos minties, ypač didžiausias šalies dienraštis. Juk jis atsto
vauja dešiniosios stambiosios buržuazijos ir valstybiniovyriausybinio aparato klerkų interesams, formuoja šiam
penkis proc. Lietuvos gyventojų, turtingųjų ir įtakingųjų
grupei, palankią viešąją nuomonę ir mėgina sukompro
mituoti bet kokią veiklą prieš oligarchinio klano intere
sus-tiek politinę, tiek intelektualinę. Asmenys, kenkian
tys šiai grupei ar tiesiog neparankūs, morališkai naikina
mi - pradedant nuo V Landsbergio (pavyzdys visiems
kitiems politikams) ir baigiant A. Brazausku. O jei žmo
nių palankumas politikui (pvz., politikui A. Brazauskui)
pernelyg didelis, tai jis graužiamas per kitų asmenų nuo
dėmes ar jų veiklos interpretacijas.
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Dienraštis - fabrikas, dirbantis konkuruojančių įmo
nių apsuptyje. Fabriko darbininkai, išskyrus viršūnėlę beteisiai. Jų balsas menkas, tačiau jie sąlygiškai gerai ap
mokami; jų produkcija, tekstai trumpinami, keičiami, de
damos kitos antraštės, jie atmetami etc. Visa tai redakto
riaus, iš esmės turinčio diktatoriškus įgaliojimus, prero
gatyva. Kam tie įgaliojimai naudojami? Tam, kad fabrikas
veiktų, kad jo produkcija būtų perkama, kad būtų iš ko
mokėti už leidybą ir darbą, išsilaikyti ir projektuoti dien
raštį ateičiai. Kokios medžiagos, kokių vertybių, kokios
informacijos kaina tai pasiekiama - kitas klausimas.
Dienraštis yra agregatas, veikiantis toje zonoje, kur ga
lioja pelno taisyklės, kapitalistiniai principai, kur be galo
svarbi reklama, turinti pritraukti skaitytojus, dirgindama
jų erotines, emocines, nesveiko smalsumo smegenų zo
nas, privatumo laužymo ir ardymo kaina atverdama du
ris į kitų gyvenimus, į asmenines dramas garsenybių, ku
rios, beje, to paties leidinio ir pagamintos. Žvaigždžių
gamyba - dienraščio darbas; paskui yra ką aprašinėti. Gin
čai, ar dienraščio žvaigždės - iš tikrųjų žvaigždės, bepras
miai. Jokių argumentų dėl jų iškėlimo priežasties neverta
nei laukti, nei siūlyti. Įvykis yra prekė. Ypač perkama, jei
karšta visais požiūriais - ir naujumo, ir pikantiškumo. To
dėl dienraščiai lenktyniaute lenktyniaudami atneša tą in
formaciją iki pat skaitytojų, kurie gauna naujienų. Jos yra
svarbios dėl savo naujumo, ne dėl turinio. Dienraštis, kad
sužinotų jas iš pirmų lūpų, turi „savo žmonių“ visose mi
nisterijose, partijose, bent kiek ženklesnėse organizacijo
se; tai ne tiek „seklių agentūra“, kiek nusistovėję įvairūs
ryšiai - su buvusių publikacijų herojais, klasiokais ir kla
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siokėmis, kurso draugais, giminėmis, žmonų giminėmis,
broliais ir pusbroliais - Lietuva šiuo požiūriu nepaprastai
maža. Trisdešimt atsitiktinai gatvėje sugaudytų žmonių
jau galėtų sukurti voratinklį, kurio gijomis galima prilįsti
prie visų sluoksnių - nuo benamių iki oligarchų, nuo po
licijos patrulių iki komisarų. Ką jau kalbėti apie žurnalis
tą, kuris stiprus dėl savo ryšių, o jo jėga - kišeninėje tele
fonų knygelėje, kurios galia prilygsta bombai ar neblo
gam bombų sandėliukui. Sis informacijos voratinklis
praverčia ir juo naudojamasi ne vien sudarinėjant dosjė
nekrologų atveju. Įtaka, kurią dienraštis daro, kelia svai
gulio jausmą, o jei ta įtaka turi tendencijų augti, stiprėti,
tai šio aštuonkojo galia ima prilygti kelių partijų ar ret
karčiais - Seimo in corpore jėgai. Poveikis, valdžia, savo
sios vertės jausmas, ugdomas nemažo pinigų srauto, dien
raštį paverčia klanu, besivadovaujančiu grobio ir pinigų
principais. Visa kita - antraeilis dalykas. Tiesa viena: dien
raštis - mašina pinigams daryti. Jeigu ji gerai veikia pagal
savo instrukcijas ir neša pelną, vadinasi, ji veikia neprie
kaištingai. Bet koks tos sistemos pajudinimas yra švent
vagiškas kėslas, nes veikiančios pinigų darymo mašinos
stabdyti ar lėtinti pagreičio neįmanoma. Ekspresui lekiant,
ratai nekeičiami. O dienraščio ekspresas nestoja. Jis ne
gali to daryti, nes sustojimas - jo mirtis. Netgi potencia
lus stabtelėjimas pamąstyti, ar išties viskas tobula. Viskas
yra tobula, nes yra tobula.
Kai į tokią mašineriją - finansinį, socialinį, politinį ir
informacinį agregatą - imama žiūrėti kaip į kažkokį ne
baigtą eskizą, kuriame lengva nutrinti vieną ar kitą brūkšnį
ar vieną potėpį paslėpti kitu, klystama. Tai tvirtas jėgų,

254

VILKŲ

SAULUTĖ

ryšių, interesų mazgas. Norėti, kad jame keistųsi požiū
riai, reiškia reikalauti neįmanomo dalyko. Tai kalbėti tuš
tumai - agregatui tos kalbos, net jei jis jas girdi, bereikš
mės ir be turinio.
Ir tai nieko keisto. Čia nėra apie ką kalbėtis.
Kokia gali būti išeitis?
Pradžia gali būti tik viena. Monologinė. Tai yra reikia,
remiantis visais vakarietiškos žurnalistikos principais, kurti
naują rimtą vakarietišką leidinį. Ir kurti jį kaip agregatą,
kaip mašiną. Mašiną, kuri dar geriau darytų pinigus. Jos
atsiradimas mūsų žiniasklaidą įtikintų keisti savo pobūdį
daug labiau nei oran tariamos kalbos.

TEKSTO M A L O N U M A S - DVI GUBAS

Už išspausdintą tekstą teoriškai yra mokama, ir tai kab
liukas, pagaunantis ne vieną naivuolį, ypač mėginantį iš
to teksto rašymo jei ne pragyventi, tai bent išgyventi (skai
tyk: nenumirti).
Kaip tai vyksta?
Pirmasis veiksmas.
Telefono skambutis. Kažkas tau prisistato. Iš leidyk
los, žurnalo, laikraščio. Baisiai dega (numeris, knyga, ver
timas). Tu pats geriausias, be tavęs viskas eis velniop, kul
tūrą ištiks tragedija, Lietuvos kultūrinį peizažą nusiaubs
uraganas.
Tu žinai, kas po tuo slypi, ir murmi kažin kokias fra
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zes, laukdamas išganingosios: „O mūsų honorarai... oho,
kokie...“ Tik atnešk tekstą...
Rašai tu tą tekstą. Skambučiai. Ar jau? O, koks tu nuo
stabus, jau prie pabaigos, šaunuolis. Liko išversti pasku
tinį skyrių? Valio!
Kai tave koks nors ponas Iksas ar ponia Zet aptinka
gatvėje, tave popina, giria, malonina. Nustebęs pamatai,
kad įsigijai naujų draugų. Aukštuomenėje. Nejaugi,
nustembi, tu toks mielas ir simpatingas vaikinas... O tu ir
nežinojai... ir kimbi į tą tekstą. Rašai, verti, jau ir nakti
mis, ir vieną gražią dieną atsiduri pas savo geriausius bi
čiulius.
Antrasis veiksmas.
Kai jų rankose atsiduria tekstas, tu sveikinamas, šlovi
namas, tau plojama per petį. Tik bičiulių akyse ima įsi
žiebti kažkokios keistos ugnelės. Ir bičiulystė kažko su
menksta. Eik sau namo, valkata, sako žvilgsniai.
Tu visas išraudęs kažką sumyki apie honorarą. Ak, taip,
būtinai, užeik po dviejų savaičių, atsainiai numeta ponia
Zet. Mauras savo padarė, mauras gali pėdinti.
Keikdamasis grįžti namo pėsčias, nes talonėliui jau ne
bėra pinigų.
Po dviejų savaičių tu vėl ten. Kažkokia svetima erdvė
aplink. Ne, ponas Iksas ką tik išvažiavo į komandiruotę.
Pažiūrėt į žiniaraštį? Prašau, bet paties ten nėra.
Dar po kelių dienų trini ten sienas, palei moterų tuale
tą. Visi tave jau pažįsta ir praeidami įspiria, - nesipainiok
po kojomis, šiukšle. Mikčiodamas ir kvailai kikendamas
lendi į buhalteriją. Ne, ne - kiek galima kartoti. Na ir
įkyrus.
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Po kelių mėnesių ir keliolikos skambučių tau tiesiai pa
sakoma, kad esi menkysta ir pasprink tu tuo savo hono
raru. Pradžiai - penktadaliu.
Trečiasis veiksmas.
Suskamba skambutis. Klausyk, dega, tu tegali padėti,
padaryk. Tu niekuo nebetiki? Anie nesumokėjo? Bet juk
tai anie, mes - kitokie.
Aaa, jūs kitokie... Na, tai kitas reikalas.
(Skaityti nuo pradžios.)
Arba dar viena istorija. Pusę metų tave gaudo visais
telefonais. Redakcija galinga, gauna paramą iš fondų. Pa
rašai lanką. Telefonas nutyla. Dar po pusės metų - skam
butis. Norime pranešti džiugią naujieną - leidinys išėjo.
Nejučia išsišiepi, jausdamas malonią frazę, kuri šit šit turi
nuskambėti, juolab kad tavo kišenėje savaitę siaučia ne
tai kad vėjai, bet Antarktidos pūgos. Ir ji nuskamba: pra
šom atsibelsti pas mus. Galite tą leidinį nusipirkti. Tik
trisdešimt litų.
Ir kaip paskui nežagsėti?

SKAI TI NI AI MOD E R N I E J I

Spaudoj ar televizoriuj, ar galų gale pokalbiuose prie alaus:
milijonai, milijardai, pinigai, tegu ir ne savi, bet metali
nio lito skonis ant liežuvio nutupia vos prasižiojus. Anks
čiau kažkaip menkiau apie pinigus šnekėta, be tokio azar
to. Ir galva prikimšta litų, dolerių, savų (nedaug) ir svetiSNOBO
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mų (net per ausis lenda). „Lisco“, Mažeikiai, „Williamsas“ pardavė mus, - tokie žodžiai, tokios mintys. Rekla
ma, kurios erdvė prasideda tiesiai už ausies ribos, už kai
riojo peties, ant kurio viduramžiai tupdydavo velnią (jis
žmonėms pagundas šnabždėdavo kaip tik nuo kairiojo
peties laktos), plūsta pasiūlymais. Iš kurių realus, tavo
galimybes atitinkantis, tiesa, tik vienas - kramtomosios
gumos. Bet nesvarbu, aplink daiktai ir pinigai...
Bandai atsigauti. Tarkime, poezija...

O, skaldinkim trupius suvaržymus ir tonus,
Kad laisvė ne kelis, bet neštų milijonus...
Įsikirtot?
Čia Faustas Kirša, tarpukario simbolistas, dabar Balio
Sruogos užgožtas, tada populiarus kaip bitė, emigracijoj
beviltiškai nusirašęs; skaitau Kiršą ir stebiuosi - nejaugi
ir simbolistui trisdešimtaisiais tik milijonai galvoje? Jis
sarkastiškai puola anuometinius laisvės kirminus, korupcionierius, muitininkus ir fariziejus...
Pala, pala... įsiskaitau čia, ten... na ne, čia jis apie lais
vę, įsukančią ne kelių asmenų, o milijonų žmonių dva
sią... Va tai tau. Taigi Kirša ne apie pinigus. Susigėstu bai
siausiai, kremtuosi, nagi atsirado poezijos skaitytojas...
pačiam centai galvoje barška. Ūdiju visaip save, atsiver
čiu Kiršą kitoje vietoje. Pilys, karaliai, vynas, bokštai. Ak,
ak... koks grožis, kaip toli nuo mūsų suknistybės, taip
išaukštinta, na o toliau kad ir ši strofa:
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Mes svaigstam svaigalais, užmiršę vargo plutą;
Žibučiais puošiamės, pirkliai gi sielą skuta...

<...>
Ir kas nežino nūn, kad gatvės meksfaltuotos,
Kad veidrodžiuos gražiai poniutės dekoltuotos,
Kad ministerijos - palociai iš granito,
Kad puotos ir šnipai už kruvinąjį litą,
Kad antstolio dalia - varžyti savo brolį,
Nes kažkur rūmai auga, kažką traukia toliai...
Pala - apie ką čia?
Nagi apie Lietuvą. Ir tada - tas pats. Tobulai tas pats, po
šimts pypkių. Ir Kiršai tas pats galvoje, ir tada savi „telekomai“, ir „williamsai“. Ir grįžtant atgal prie įkvėptosios stro
fos - nagi pirmąsyk aš gal ir teisingai perskaičiau.
Toks įspūdis, kad Lietuvoje dailieji skaitymai kliūva. Pa
prasčiausiai susišnekėjimo, interpretacijos kriterijai iškli
bę. Nesupranti, kaip skaityti, nes Kiršos simbolizmas ir tas
socialinės kritikos pilnas, nesėdi jis ant dramblio kaulo bokš
to. Ir jam ausyse milijonai dūzgia. Sielų ar litų?
Ir tai ne poezijos daugiaprasmybė, ne, čia kiti dalykai.
Daug prastesni. Fonas taip užterštas, kad poeziją skaityti
gali tik prieš tai gerą mėnesį medyje pratupėjęs, kad išsivalytumei nuo teršalų. Šiandien imi gaudyti užuominas,
socialines niuansuotes, bet „dienos aktualijos“ ant galvos
lipa kibiomis letenėlėmis.
Ezopizmai naujieji. Skaitai nebe taip, ir kas čia begali
padėti. Nors ir vėl - įsižiūri ir matai, kad po saule - nieko
naujo. Bent jau po lietuviška saulute. Prisiminus klasikus ir Žemaitė, ir Maironis, šauktą ir lauktą Lietuvą išvydę,
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pakraupo, ką ten Faustas Kirša. Juk faktas, apie kurį rašo
spauda, Juozas Erlickas ir Kirša:

Juk Lietuva siaura, tik pasakoj - plačioji! / Dėl to, kur
įlendi - pažįstamas ropoja!.. / Nuslėpti nuodėmę veltui,
brolau, mėginsi; / Jei menkas dar esi, teismai nuteis, nors
ginsies; Jei pažinčių turi, turi bent kokią ponią <...> Gal
moki veikiai sukt intrigomis mazgelį, - / Tikrai, brolau,
sakau: kitoks dangun tau kelias!
Na ar nesmagu? Atpažinimai, atpažinimai. Tačiau Kir
ša dar galėjo kai kuo pasiguosti:

Galbūt ramiai kartu ir pasalūnai brido,
Bet vadas ir tėvai garbės išlaikė skydą.
Juk istorija kartojasi, ir taip įkyriai, kad atėjo ir labai
aiškiai atėjo laikas lipti į medį. Ir ne mėnesiui.

A MA L GA MŲ ATMI NTI S

Gūnterio Grasso, Czeslawo Miloszo, Wistawos Szymborskos, Tomo Venclovos „Pokalbiai apie atminties ateitį“
Vardai iškalbingi, trimis kalbomis, gražioje, maloniai į
rankas besiperšančioje, skoningai apiformintoje knygo
je; praėjusių metų spalio pašnekesių išdava. Poezija, teks
tai, nobelistai, Nobelio šešėlis.
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Kontinentas, kuriam jie atstovauja - nugrimzdusi Danzigo-Wilnos Atlantida, Rzeczpospolitos ir Reicho pakraš
čiai, aplipę Lietuvą. Kionigsbergo dulkės Kaliningrade,
kurį vadiname Karaliaučiumi, Breslau Vroclave, Meme
lis Klaipėdoje. Pasaulis, kurį mes matome kaip kadainykščio kontinento, nutolusio kiek daugiau nei pusšimtį me
tų, liekaną, kur su Lietuvos savimone gyvenome bent jau
tūkstantmetį; kontinento, keičiančio savo ribas, susidėsčiusio iš įvairavusios savimonės Prūsijos, Vokietijos, Len
kijos, Lietuvos, ir šio molyje nugrizmdusio kadaise kun
kuliavusios magmos luito, žydų.
Mes jame tradiciškai įžiūrime save, savo pėdsakus, sa
vo teises, savo skriaudas, savo... (kaltes? - norėtųsi tarti
iš inercijos, bet sustoji). Remdamiesi išmanymu, savo pa
tyrimu, galų gale įdomiai ir daugsyk provokuodami rašo
autoriai, kurdami atgailos, kaltės, savimonės kontekstus;
gilios temos pajudintos, tačiau, manding, čia labiausiai
lietuvių skaitytojui užkliūva Czeslawo Mitoszo tekstas,
kurį priimti man pačiam reikėjo gal gero pusmečio, iš
pradžių jis atstūmė. Labai jau savavališkai pasielgdamas
vis dėlto apsistosiu ne ties Grassu, mandagiai nelietusiu
šeimininkų kertelės, Venclova, kurio intelektualinę žais
mę ir nuolat provokuojantį stilių žinome, bet ties Miioszu, gal net tiksliau ties keliais jo sakiniais.
Iš Miloszo tradiciškai laukta komplimentų; jų nebuvo,
pats Mitoszas prisipažino: „Vilnius man yra našta. Čia iš
manęs laukiama, kad kalbėčiau vien malonius dalykus,
nieko neįžeisdamas“. Jam tenka vaikščioti lyg per ploną
ledą, nes „kiekvieno tuoj pat klausiama, kas jis - lietuvis,
lenkas, žydas ar vokietis, tartum ir toliau čia viešpatautų
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niūrus dvidešimtasis etninio susiskaldymo amžius“. Miloszas, senas mūsų draugas, Abiejų Tautų valstybės ar ne
paskutinis pilietis, lietuvis lenkiškai (ar atvirkščiai), tad į
jo žodžius įsiklausyti privalome.
Pats puikiai žinau lietuvišką homogeniškos valstybės
idealą, kuris mus persekiodamas vedė per visą XX a. Kaip
ir homogenišką Vilnių - visa tai, kas Vilniuje nelietuviš
ka, nuo studijų laikų mane purtyte purtė: mūsų sostinė,
o tiek slavų! (Atvykus iš perdėm lietuviško Kauno, tai
buvo šokas.) Lenkai, rusai, baltarusiai atrodė kaip sve
timkūniai, nederantys prie lietuviškos Katedros (Just. Mar
cinkevičiaus dėka Katedra tapo lietuvybės simboliu) nei
prie mūsų Gedimino pilies, nei prie mūsų Senamiesčio.
Senamiestis, o tiek lenkų!
Tai buvo gynybinė reakcija, buvome spaudžiami mes ir
mūsų atsakymas buvo (hipertrofuota?) lietuvybė, į prie
šų krūvą metant visus kitus nelietuvius, o nelietuviai bu
vo slavai; žydai nebuvo nei draugai, nei priešai, kovoje
su sovietais jie greičiau buvo sąjungininkai. Per Izraelio
karus sirgdavau už žydus, lygiai kaip ir už Izraelio krepši
nio rinktinę. Apie jokį holokaustą mano aplinkoje ne
mąstyta; sovietinė propaganda tekėdavo kaip nuo žąsies
vanduo, o kai sovietinės knygos rašydavo apie lietuvius
buržuazinius nacionalistus, šaudžiusius žydus, būdavau
įsitikinęs - melas, kaip ir visa kita.
Adomas Mickevičius buvo toks pat lietuvis kaip ir V My
kolaitis-Putinas, tik iš mūsų lenkų atimtas; Julijus Slowackis, Wladistawas Syrokomlė, filomatai, filaretai, ir tie man
buvo lietuviai, tiesa, aplinkybių sulenkinti, bet - lietu
viai. Virš viso Vilniaus kaip ir visos Lietuvos kybojo priz
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mė, sklaidanti viską į dvi spalvas, juoda ir balta, mes ir
jie. Bendra lenkų ir lietuvių praeitis buvo lenkų okupaci
ja, Liublino unija - sąmokslas. Istoriją reikėjo atitaisyti pirmiausia teigiant ir akcentuojant lietuvybę visa kur.
Praeitis negaliojo, nebuvo jokio lenkų, žydų Vilniaus, Vil
nius buvo Gedimino miestas, tik dėl fatališkų aplinkybių
slavų užgyventas.
Tai buvo daugybės lietuvių laikysena (kitaip tuo me
tu maždaug dešimtmečiu ar dviem į priekį mąstė vienas
T. Venclova). Aš žinau, kad ta laikysena yra neteisinga,
bet, man regis, jog tada ji buvo vienintelė įmanoma. Kai
tauta priremiama prie sienos ir jai gresia pražūtis, ji sa
vaime griebiasi juoda-balta ideologijos, juolab kad su to
kia pačia rigoristine sovietine ideologija jai teko grumtis
dėl fizinio savo išlikimo.
Tačiau pažvelkime iš kitos pusės. Iš Mitoszo pusės, iš
lenkų erdvės. Miloszas primena, kad tarpukario Lietuvos
„ideologija rėmėsi lietuviškojo Vilniaus mitu ir jaunoji
lietuvių karta buvo veikiama atitinkamos propagandos.
Kai po Lenkijos valstybės padalijimo <...> į Vilnių ėmė
važiuoti jauni lietuviai, jie įsitikino, kad mokyklinės pa
mokos apie Vilniaus lietuviškumą nebuvo tiesa, nes mieste
gyveno tik nežymus procentas lietuvių, jo gyventojų dau
gumą sudarė lenkai ir žydai“. Istorinis faktas, tačiau, kaip
Miloszas pažymi, lenkų ir žydų Vilnius visiškai prasilen
kė (pridurčiau, lygiai kaip ir per pokarį prasilenkė lietu
vių ir lenkų Vilnius, o lietuvių Vilnius XX a. prasilenkė ir
su žydiškuoju, kurio po karo iš esmės nebeliko). Vis dėl
to lenkiško Vilniaus sluoksnis yra; Miloszo nuomone, lie
tuviai būtų veikiau atėjūnai: „Nežinau, apie ką šiandien
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mąsto Vilniaus lietuviai, ypač poetai ir prozininkai. Išsky
rus pavienes išimtis, jie čia yra atvykėliai, todėl negali iš
vengti nekėlę tam tikrų klausimų dėl savo tapatybės. <...>
Sentimentalus patriotizmas juos skatina džiaugtis ir trium
fuoti atgavus senąją Lietuvos sostinę. Jie ieško lietuvišku
mo pėdsakų po polonizacijos apnašomis ir didžiuojasi lie
tuviška architekto S. Gucevičiaus kilme. Bet juk kartu jie
žino, kad visa tai paviršutiniška, tai tik žodžiai, skirti vie
šumai, ir kad kiekvienas savyje turi įveikti daug sunkesnę
problemą: kaip visą šį palikimą pripažinti savu, kaip įsi
jungti į ištisinę šio miesto kartų grandinę“. Miloszas duo
da mandagų receptą: „Tą padaryti galima tik ieškant tie
sos, ir ne tik tiesos apie datas ir įvykius, bet taip pat tiesos
apie atskirų čia gyvenusių žmonių jausmus“.
Fone lieka taip ir neištartas tiesos turinys, kurį, matyt,
turėtume atsiskleisti patys, - nes kitų ištartos tiesos yra
nemalonios. Daug nemalonesnės nei raginimas jas atrasti.
Nemalonu tai ir man. Šie Miloszo žodžiai, perskaityti
praėjusių metų spalį, buvo lyg spyris į pakinklius. Vilnius
lietuviškas miestas - vadovėlinė tiesa, aksioma, kuri le
mia visą dvasinę intelektualinę dabartinio Vilniaus aurą;
kitokios tiesos ieškojimas gali stipriai smogti politiškai,
istoriosofiškai etc.
Dabar kažin kiek apsipratau; ir vis dėlto manau, kad
tai galėtų būti tiesiog įprastas Vilniaus kaip LDK feno
meno supratimo kelias, manant, kad atskirais laikotar
piais Vilnius atliko skirtingas funkcijas, ir kiekvienu isto
riniu laikotarpiu buvo daugiasluoksnis. Specifiškai len
kiškas Vilnius buvo nuo Želigovskio iki Antrojo pasaulinio
karo pradžios, iki tol jis buvo Rusijos imperijos miestas,
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tebeturintis buvusios LDK daugiatautės sostinės aurą. Ly
giai kaip XVI a. jis buvo įgijęs vakarietiško renesansinio
miesto formą ir turinį. Lygiai kaip XIII-XIV a. jis buvo
homogeniškas sostapilis, į kurį telkėsi ir svetimtaučių pirk
lių faktorijos, kur gyveno ir iš daugiatautės LDK provin
cijų kilę kariai etc. Sudėtingoje Vilniaus istorijoje ir len
kiškas Vilnius kaip Lenkijos valstybės miestas tėra aki
mirksnis; o lenkiškai kalbantis Vilnius nėra tas pats, kas
lenkiškas Vilnius. XIX a. pradžioje visi, nuo masonų ir
šubravcų iki romantikų literatų, lenkiškai šėlo lietuvybe.
Materija lenkiška, dvasia perdėm lietuviška.
Tikriausiai reikėtų susikurti naujas kategorijas ar bent
jau susitarti, kurias iš jau esančiųjų naudoti ir kokią niuansuotę teikti kiekvienai sąvokai. Kad ir Abiejų Tautų
Respublika... Kad ir kaip polonizuota, tai ne Lenkija. Ir
mes - ne atėjūnai, mes - gyvsidabris, lietas su įvairiausiais
metalais, ir istoriniu bei kultūrologiniu požiūriu Lietu
vos bei Vilniaus tradicija jau privalo būti aiškinama kaip
amalgama, kaip lydinys. Tam tikrai metas. Tačiau homo
geniškai lenkiškas, slaviškas Vilnius - mitas. Matyt, jau
turime pripažinti, kad ir grynai lietuviškas Vilnius.
O čia jau turėtume imti mąstyti kitom kategorijom,
tokiom, kurios galioja kalbant apie amalgamas. Tai jau
kitas žodynas ir kitas mąstymas: iš esmės jo principus ga
lima įžvelgti Grasso, Venclovos, Miloszo žvilgsniuose į
savas amalgamas.
Atminties darbas, Grasso žodžiais, mūsų dar laukia;
pridurčiau - kol kas mūsų atmintis dirbo tik vienu vekto
riumi - atsimenant save. Kol kas mūsų istorija tebėra lie
tuvių tautos istorija, ir atmintis - tautos atmintis apie tau
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tos kelią. Toks „etninis grynumas“ leidžia mums, tarki
me, XVII-XVIII a. išskirti keliasdešimt lietuviškų knygų,
frazių, vardų, etnografinių smulkmenų, - tačiau kaip tik
šiais amžiais mes sutrinkame neturį savos istorijos. Ta
čiau ji nedingo, ji susilydė. Ir gal verčiau būtų ne ieškoti
gyvsidabrio lydinyje, o aprašinėti patį lydinį. Amalgamą.

DI SKUTUOTI ?

Lietuvoje nėra diskusijų. Humanitarinėje erdvėje. Nega
lima pasakyti, kad apskritai nepasitaiko susikirtimų, mė
ginimų sukirsti kito poziciją, apginti sukirstą nuomonę ir
pan. - bet tai pavieniai atvejai; nėra sistemos, nėra disku
sijų lauko, diskusijų kultūros. Beje, ir priešinga nuomonė
skelbiama retai, o paskelbta arba ignoruojama, arba puo
lama beatodairiškai, griausmingai, pučiant teisėto pasi
piktinimo burbulus, smogiant asmeniui, o ne jo siūlomai
idėjai ar teorijai.
Beje, diskusijų nėra ir, tarkime, politikos srityje - par
tijų rietenos ir populistinė, liberalioji ar kokia kita de
magogija nėra panašu į diskusiją. Ar tai, kai žiniasklaida
iš abiejų pusių rėkė apie Grūto parką, buvo diskusija?
Tiesą sakant - nežinau. Lyg kažkas panašaus į diskusijas
vyksta tarp ekonomistų, bet apskritai diskusijų kultūros
pas mus nėra - yra apsižodžiavimai. Garsiai rėki - vadi
nasi, diskutuoji.
Man pačiam, tarkime, tų diskusijų visai netrūksta - kad
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jų nėra, supratau tik tada, kai bičiulė vokietė pasiteiravo,
kokiuose lietuviškuose leidiniuose galima pasiskaityti svar
biausių šiuolaikinių diskusijų apie Lietuvos kultūrai da
bar aktualiausias temas - jos manymu, kaip tik diskusijo
je ryškėja šie dalykai. Pas mus tų diskusijų nėra. Turi „Nau
jasis židinys“ kertelę „(Audiatur) Et altera pars“, skirtą
daugiau atsirašinėjimams, „Literatūra ir menas“ turėjo sky
relį „Meilės paštas“, ūmai atsiradusį, taip ir nunykusį, bet tai ne diskusijos; sarkastiški apšaudymai ir įžeidus atsišaudymai. Žurnaluose ir savaitraščiuose pasitaiko susi
kertančių ir atsikertančių straipsnių, bet jie nesudaro sis
temos. Du žmonės viens kitam kimba į atlapus, plačiau į
diskusijas neįsitraukiama.
Kodėl nėra diskusijų? Priežasčių daug. Viena gal ta humanitarinė bendruomenė mažytė, viens kitą žino ir taip,
ir gali, užuot viešai diskutavę, pasiskambinti ar susitikti
prie kavos. Tai viena. Antra, užkabinęs kokį autorių, už
kabinsi pažįstamą asmenį. Tai kiek nepatogu. Jei nepažįs
ti, - kas menkai tikėtina, - tai tasai pasirodys tavo geriau
sio draugo dvasinis pusbrolis. Humanitarams mokslinin
kams išvis „šakės“. Jei įkibsi į atlapus dviem profesoriams,
doktorato jau neapsiginsi. Arba bus bėdos tavo dokto
rantui. Bent jau tokios mintys kyla.
Žinoma, visi yra tolerantiški kitai nuomonei, bet... Spe
cialisto recenzija kolegos knygai - nuobodi panegirika su
„šen bei ten“ pasitaikančiomis pastabomis dėl bibliogra
fijos sąrašo. Ar poeto poetui. Ką tu parašysi, jei vakar su
juo degtinę gėrei?
Jei kas įlenda ne į savo darželį - tada kitas klausimas.
Jei nespecialistas ar „žmogus iš šono“ parašo ką apie is
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toriją, ar nepsichologas apie psichologiją - per galvą gau
na spėriai ir nuodugniai. Ar jei autorius provincialas, tar
kime. Tada jį talžyk ir talžyk. Kita vertus, kad nespecialistas išties dažniausiai nenusimano apie jam svetimos discipinos subtilybes, išradinėja dviratį, nustebęs kalba apie
neįtikėtinus minties ir dvasios piruetus, kurie jam ką tik
stojo prieš akis, nežinodamas, kad tie dalykai spręsti ir
perspręsti dar XIX a. diskusijose. O, pvz., poezija, rašo
ma kur Kuliuose, iš tikrųjų, švelniai sakant, nėra stipri.
Kita vertus, toks užsidarymas ceche nėra labai jau nau
dingas disciplinai ar sričiai. Bet čia kita kalba.
Esu kalbėjęs su vienu gerbiamu profesoriumi, vienos
humanitarinės disciplinos lyderiu. Klausiau: kodėl nėra
viešų diskusijų viena ar kita tema, nors akivaizdu, kad
tam tikri jos atstovai leidžia knygas nei į tvorą, nei į
mietą, o dėl kai kurių dalykų paprasčiausiai prasilen
kiama iš esmės. Man buvo atsakyta: mūsų mažai, mūsų
pernelyg mažai, ir jeigu pradėsime viešai sudirbinėti vie
nas kitą, visuomenė ims klausinėti: kas čia darosi, jų tiek
mažai, o jie nesutinka tarpusavyje, ir kas čia per discip
lina, kad joje niekas negali susitarti ir niaujasi, o pažvel
kite į kitas artimas sritis - jie nesibara ir idėjas suderina.
Mūsų tiesiog gali imti ir nesuprasti ar nevertinti kaip
mokslinės srities. Tai buvo pasakyta maždaug devynias
dešimtaisiais, bet ir dabar nemanau, kad padėtis būtų
pasikeitusi. Aštrios mokslinės diskusijos gali būti vyriau
sybės klerkui nuoroda, kad šiai humanitarinei discipli
nai, kaip nesusiderančiai dėl savo objekto, reikia už
smaugti finansavimą. O juk diskusijos iš esmės turėtų
būti suprantamos kaip disciplinos gyvybingumo požy
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mis. Jeigu joje neatsiranda naujų teorijų, disciplinos sen
buviams keliančių siaubą ir įniršį, - vadinasi, ta kultū
ros ar humanitarikos sritis ateities neturi. Juk kiekvie
nas senbuvis kadaise yra muštas per galvą ir kitas kūno
dalis. Dėl savo (post)modernumo.
Diskusija - dar nuo sovietinio įdirbio laikų išlaikė tam
tikrą negerą kvapelį. Jei keli autoritetai „diskutuodami“
sumala į miltus jauną ar pernelyg originalų autorių, jam
gali būti „šakės“. Gal ne sąmonės, bet pasąmonės lygiu
diskusijos objektas yra vertinamas kaip įskųstasis. Jei ne
kompartijai, tai leidykloms, viešajai nuomonei, kolegoms.
Jei tu su savo idėjomis tampi diskusijos objektu, - atro
do, kad tau negerai, kad esi įtartinas kaip mokslininkas
ar kūrėjas. Šitaip į diskusiją reaguojama. Nors išties turė
tų būti atvirkščiai - jei niekam neužkliuvai, vadinasi, tau
kažkas ne taip. Vakaruose tapti intelektualinio skandalo,
ilgalaikių diskusijų objektu yra kiekvieno profesoriaus ar
rašytojo svajonė. Pas mus irgi - skandalingas kūrinys jau
perkamas geriau, tik skandalas - ne diskusija.
Tad viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių mes taip ir
nesusikuriame normalios diskusinės kultūros - mūsų ma
žumas. Lietuva pernelyg maža, kad joje būtų galima pro
fesionali ir objektyvi diskusija, o kultūros ir mokslo pa
dėtis tokia, kad diskusijos (menamai?), galinčios atrodyti
kaip betikslė erzelynė, gali pasirodyti ir kaip dar vienas
silpnumo ženklas, ir ženklas agresijai.
Ar taip yra iš tikrųjų - nežinau.
Ad hominem - man iki šiol tas diskusijos žanras ne
aiškus. Galėčiau pažiūrėt į po ranka esantį „Tarptauti
nių žodžių žodyną“, bet taip nedarysiu, verčiau pažvelg
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siu į lotynų-rusų kalbų foliantą: tad Romoje discussio,
-onis reiškė: 1) sukrėtimą (Seneka), 2) tyrimą, nagrinė
jimą (Macrobius), 3) ištryškimą iš organizmo, plg. dis
cussio seminis, sėklos ištryškimas ir 4) finansinė revizija
(CodexJustinianus). Cituoju pažodžiui, visada gerai pa
taikantis J. Dvoreckio redaguotas nesenstantis storasis

Latinsko-russkij slovar3.
Apibendrinant: nuodugnus kito asmens kratymas bei
tyrinėjimas, trykštant sėkla ir kartkartėm revizuojant jo
padėtį?
Mandagiau tariant - sukrečiantis, supurtantis, vaisin
gas tyrimas, nustatantis, kas yra tikra kito asmens nuo
monė (nuomonės - tai dvasinės piniginės centai, tad ir
Justiniano kodekso „finansinė revizija“ čia dera). Tai ga
lėtų būti prilyginta kritikai, bet kritika - tai tik diskusijos
elementas, diskusija - tai daug kritinių diskursų, patikri
nančių vienos ar kitos idėjos vertę. Kad ta idėja turėtų
būti (sąlygiškai) nauja - kitas klausimas. Ir pageidautina,
kad tą idėją tikrintų specialistai.
Bet klausimas gal esminis: keli asmenys Lietuvoje gali
užsukti (visavertę) humanitarinę diskusiją - istorinę ar
archeologinę, filologinę - gal po dešimt žmonių, litera
tūrologinę - gal penki ir, kas man skaudžiausia, - religijotyrinę - keli? Jei kas mėgina diskutuoti „iš šalies“ - jo
argumentai tokie naivūs, kad jam prieš atsakant (ar atsa
kymo tekste, ribotame žurnalo ar savaitraščio plote?) rei
kia aiškinti abėcėlę. Diskusija galima tik tarp lygiaverčių
specialistų. Bet ar tada ji bus įdomi „prašalaičiui“?
Ad hominem, dar kartą. Esu susilaukęs neigiamų reak
cijų į savo esė. Publikuotų reakcijų. Noras atsakyti, atsi
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kirsti buvo. Bet pamąsčiau - ar galima diskutuoti dėl ideo
loginių dalykų, kurie pasirenkami pagal skonį. Yra dau
gybė diskursų, nuomonių, istorijos ar kultūrologijos, po
litikos interpretacijų. Manyti, kad viena gali būti geresnė
už kitą - idiotizmas. Tiesa, čia apie esė ir ideologinius
dalykus, o tarkime, kažkodėl poezijoje kriterijai yra. Yra
gera ir prasta poezija, ir ta riba labai aiški. (Nors kaip tą
aiškumą nusakyti techniškai? Poezijos vadovėliai egzis
tuoja, bet geros poezijos - ne.)
Kadangi esu šiek tiek mokslininkas, esu sulaukęs ir
vienos kitos kritinės recenzijos ar atsiliepimo. Tik iš pas
tarųjų buvo aišku, kad jų autoriai neįsivaizduoja, kas
yra metodologija, modernusis mokslas, ir kad jie kriti
kuoja iš kitos metodologijos pusės, o tai - nei šis, nei
tas. Lyg arklį pultum dėl to, kad jis ne žirafa. Na, aš ne
žirafa, kiek tai galima įrodinėti? Jei nori atsišaudyti, ga
li, bet tam yra du būdai - arba prirašyti puslapį keiksmų
ir isteriškai krizenti, klausinėjant recenzijos autorių - o
kas tu toks, arba - rašyti didelį, ABC aiškinantį straipsnį
su nuorodomis ir pan. Pastaruoju atveju sugaištas laikas
visiškai neatsiperka, o ir atsirašant dvidešimties pusla
pių straipsniu - kas tokį spausdins? Tad lieka trečias bū
das - ignoruoti.
Juolab kad atsakysi visas urgzdamas ir piktas, pačiam
bus gėda. Juolab kad atsakęs nesulauksi trečio asmens
įsitraukimo, jau paverčiančio tą dviejų apsišaudymą dis
kusija, ketvirto, penkto. Tada būtų prasmė šnekėtis.
Žinau, kad tai negerai. Bet aš toleruoju kito asmens
požiūrį, skonį, pasirinktą metodą. Man visiškai natūralu,
kad kitas galvoja kitaip. To dar betruktų, kad galvotų kaip
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aš... Diskusija apie postmoderną neturi prasmės, nebent...
nebent atsirastų diskusijų laukas, kultūringas apsimainymas nuomonėmis apie idėją?
Nėra prasmės, bet gal taip - įdomiau?

TEI SUOLI Ų PASAULIS

Lietuva yra teisiųjų kraštas. Jei netikite - pasižiūrėkite į
veidrodį. Ar ne teisuolis iš ten spokso? Tačiau ko jam ten
prireikė, teisuoliai gi būna arba negyvi, arba užmozoję tą
veidrodį. Toks jau mūsų, teisuolių, gyvenimas.
Teisuoliai dažniausiai pasirodo politikoje, bet jie turi
savo „žmonių iš gatvės“ būrį, kurių meile, atsidavimu
ir, suprantama, teisumu jie gali darsyk patvirtinti kir
bančią ir tokią malonią nuojautą - mes teisūs. Žinoma,
kad taip. Visi yra teisūs. Tie, kurie bombarduoja, tie ku
rie lindi po bombomis. Tie, kurie leidžiasi renkami, tie,
kurie renka. Tie, kurie žudo (jiems mat labai reikia pini
gų, o ir auklėjimas buvo sumautas), tie, kurie žudomi.
Feministai ir maskulinistės. Žydai ir pagonys. Serbai ir
albanai, čečėnai ir rusai.
Labai gerai matyti humanitarų teisuolių koridorius. Jie
fotogeniški, jie gražiai filmuojasi. Jie vertina kitus - savo
teisuoliškumo požiūriu. Menininkai nevykėliai (taigi ne
dirbantys) vertina kitus - juk ir tie nevykėliai. Tiesa, ne
vykėliui vykėliu (antraip - teisuoliu) pasidaryti lengva įdėti šiek tiek pastangų į karjerą. Tie, kurie paišo ar rašo,
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administravimui nepasirengę. Neverta. Nori būti blaivi
ninkas? Apšauk kitą girtuokliu.
Įsivaizduokime Verlaine’ą, Baudelaire’ą, Rimbaud (ne
Rambo!), Chodasevičių, Mandelštamą, Achmatovą, Cve
tajevą, Brodskį, Jerofejevą, Vysockį kokioje nors kolegi
joje, skirstančioje stipendijas, komandiruotes, kokios nors
palaimos dozes. Pabandėme? O gal Hoffmaną, Rilke’ę,
Musilį, Grassą?
Ne, dėl to teisumo yra keista. Mirę neteisuoliai pasi
daro teisuoliais, juos tokius pripažįsta jų priešai ar priešų
idėjiniai įpėdiniai. Čiurlionis buvo neteisuolis. Ir tapo to
kiu teisuoliu, kad net neįmanoma su juo diskutuoti. Mai
ronis gi - XIX a. Vidurio Europos poezijos požiūriu nėra stiprus poetas. Žemaitė - nėra stipri rašytoja. Tačiau
tai - klasikai. XVI a. ispanų romanistika smarkiai prane
ša XIX a. pabaigos A. Pietarį - bet...
Ką tai reiškia? Iš esmės nieko - arba tai, kad kiekvie
nas ženklas, įvykis, tekstas nėra vertintinas kaip „užbaig
tas“, „galutinis“: ateina laikas dar vienai jo interpretaci
jai, ir tas tekstas gali sugriūti, subyrėti vien dėl naujai
įtrauktų europietiškųjų ar afrikietiškųjų analogijų ir pa
lyginimų. Arba iškilti iš nebūties. Taip irgi atsitinka.
Maironis yra didelis poetas, bet tik tam tikru laiku,
tam tikroje vietoje, tam tikru požiūriu. Binkis arba Tysliava - europietiškuoju požiūriu vidutinybės (tai daug,
tai komplimentas), bet pirmojoje XX a. pusėje Lietuvoje
jie tikrai buvo lyderiai.
Vis dėlto atsitikęs ypatingas, įstabus įvykis: Lietuva pro
fesionaliosios poezijos požiūriu nepaprastai atsilikusi, ant
rojoje XX a. pusėje sprogo poetiniu atžvilgiu - nuo Mie
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želaičio (ypač prancūziško gerąja prasme poeto) ir Mar
cinkevičiaus (dabar tarsi į pašalį stumiamo, bet tegu stū
mėjai prisimena, ką jo eilutės reiškė aštuntąjį dešimtme
tį) iki visiškai antgamtiško poezijos sužydėjimo Gedos,
Martinaičio, Patacko, Kajoko, Juškaičio (bijau tęsti - ne
užteks vietos) eilėse. Jei kur Dangaus Jeruzalėje rašomos
viso pasaulio poezijos istorijos, nepaisančios kalbų ir dia
lektų, Lietuva ten užima aukštą vietą, manau, paskuti
niais dešimtmečiais rungtyniaudama su rusais, prancū
zais, anglosaksais in corpore.
Kuo čia dėtas teisumas? Juk ir dabar einantys ir atei
nantys poetai nėra blogi, o keli dar ir nuostabiai gilūs,
ryškūs. Jų atsiradimas be to paties Maironio nebūtų įma
nomas; Lietuvoje poetinės tradicijos stiprios jo dėka (ne
Donelaičio, realiai nežinoto skaitantiesiems lietuviams iki
pat pirmosios XX a. pusės).
O teisumas labai paprastas: kiekvienas tekstas svarsty
tinas tiek to laikotarpio, tiek kultūrinio konteksto, tiek
talento aspektu, tiek socialinės poezijos (vėlyvasis Mai
ronis ir vėlyvoji Nėris, ką jau kalbėti apie Janonį), tiek
metafizinės aspektu (čia vėl tinka beveik visi ką tik pami
nėtieji). Kiekvienas judėjimas, partija, grupuotė ar gru
pelė etc. gali juose atrasti ką nors sau, ką nors sava.
Tai nereiškia, kad talentingi poetai „pranoko savo lai
ką“, nors iš tiesų ir pranoko. Tai liudija jau vien tai, kad
grupės ar partijos, ar netgi tvirčiau nesusikoncentravę
bendraminčių būriai (antraip - mokyklinių vadovėlių au
toriai arba specialiai apmokomi interpretatoriai) pagal val
džios užsakymus juos interpretavo taip, kaip reikėjo. Sa
lomėja Nėris ir katalikė, ir marksiste, priklausomai nuo
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užsakymo. Jei reikėtų (t. y. būtų finansinis užsakymas,
piniginė parama) - ji būtų feministė, maskulinistė, stalinistė, tarybinės pertvarkos ideologe, ir taip be galo. Nie
kam juk pats žmogus nerūpi, jis juk evoliucionuoja, kar
tais pramušdamas kelią į nepažintas erdves, kartais grįž
damas atgal, bejėgis ir sutrikęs.
Na ir kas?

ELITO I DENTI TETAS

Žinau, kad pavadinimas skamba kaip sunkvežimyje kra
tomo kuino dantys ar palėpės spintoje klapsintis skele
tas, savas skeletas, kurį kaip šeimos paslaptį turi kiekvie
nas save gerbiantis aristokratas. Ir gali vien tuo klapsėjimu atkratyti nuo mėginimo jį perskaityti. Bet lietuvis, kurį
atbaido ilgi, nuobodūs, įkyrūs žodžių dariniai, instrukci
jos, nuorodos, yra netinkamas ES ir turi persitvarkyti.
Arba bent jau prisiminti savą skeletą spintoje. O mūsų
lietuviškoje istorijos spintoje apskritai vieni griaučiai, net
neidentifikuoti, nors tikriausiai - elitiniai.
Man tai identitetą suteikia šaltis, šąlu, vadinasi, egzis
tuoju, stiprus savimonės pojūtis, sutelkiantis ir sukaupian
tis, vasarą karštis viską tirpdo, o šaltis viską paverčia struk
tūra. Net vandenį. O vasarą identitetą stiprina lietus. Ne
veltui Lietuvoje lyja, Dievulis identitetą laisto.
Yra dar kitas žodis, truputį apsvaigęs nuo savo didu
mo, - elitas, toks kvanktelėjęs žodis, nes Lietuvoje labai
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daug elito, o aš nežinau, kas yra tas elitas. Elitinis laikraš
tis. Elitinis klubas. Elitinė kava. Elitinis nusikaltėlis. Yra
juk nusikaltėlių elitas, laikraščiai rašo, vadinasi, žino. Tad
kaip jis atrodo? Su kostiumu, džinsais, maskuojamąja uni
forma, nusiskutęs ar ne, išsikvėpinęs ar nesiprausęs ir smir
dantis iš principo? Skaitantis Jamesą Joyce’ą? E. Malūką? „Lietuvos rytą“? „Respubliką“? Iš Makarovo šaudantis
ar iš „Berettos“? O gal iš minosvaidžio? Nors ne. Net iš
granatsvaidžio elitinis nusikaltėlis nešaudys. Kažkodėl esu
tuo įsitikinęs. Prie įvaizdžio nedera. Bet koks tas įvaiz
dis? Žodis yra, įvaizdžio nėra.
Elitinis verslininkas. Aišku, su brangiu kostiumu, pa
sitempęs, piniginė prikimšta pinigų, tpfu, bankų korte
lių. Nuvalytais batais. (Kas valė? Pats? Liokajus?) Vaikš
to ir kalba „mobiliaku“. Bet dabar ir studentai vaikšto
ir kalba „mobiliakais“. Batus žmonės irgi valosi. Bankų
kortelių turi. Su kostiumais vaikšto, į koncertus, šerme
nis, jubiliejus.
Sakoma: „verslo ir politikos elitas“, „nusikaltėlių pa
saulio elitas“. Iš esmės šiuos du elitus sudėjus ir išeina
„Lietuvos elitas“, tas, kuris gražiai rengiasi, turi pinigų,
valgo, rūko gerą taboką ir šaudo medžioklėse bei tarpu
savy. Tai tie, kurie Lietuvą valdo, daro įtaką, lemia, spren
džia. Sakoma, atėjus į ES, šitam elitui bus galas, nes ten
šaudyti negalima ir reikia jaunystėje būti skaičius Cortazarą ir Bakuniną, o 1968-aisiais - stovėjus ant barikadų
Paryžiuje ar Frankfurte. Prie Maino, turiu omeny. Net
Billas Clintonas kažką darė Švedijoje ar kur, pabėgęs nuo
Vietnamo karo, dainuojančią revoliuciją. Ten ir saksofonu
groti išmoko. Ir rūkyti marihuaną. Neužsitraukdamas, -
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kaip pats sakė. Be to, Europos elitas žalias, t. y. jis už
gamtą, nuskriaustuosius ir vaikus, ir moteris, ir fauną bei
florą. Nemedžioja. Ar bent jau to nedeklaruoja. Bombas
mėtyti - kitas reikalas.
Spauda elitu pakrikštijo iš esmės turtingųjų ir įtakin
gųjų klaną, į kurį įeina ne daugiau kaip penki procentai
Lietuvos gyventojų (su moterimis, mažais vaikais, teto
mis, uošvėmis ir to elito šantažuotojais). Jo interesams
atstovauja tas pats, kuris pakyla ryte; liberalai ir šiaip daug
darbščių bei reikalingų žmonių savo vietose. Darbo vie
tose, turiu omenyje. Savo darbo vietose. Visi pasikelia ir
nuo pat ryto viešpatauja iki vėlyvo vakaro. Elitas juk.
Dirba sunkiai, vėliau atsipučia elitiniuose klubuose,
paskui vėl dirba. Bet koks tai elitas, jei dirba? Elitas turi
vien savo egzistencija duoti pavyzdį. Elito. Anksčiau eli
tas buvo aristokratai ir alchemikai, didžioji dalis jų blo
gai baigdavo. Sis požymis būdingas ir Lietuvos elitui, tas
tiesa. Ne visi, bet kai kurie blogai baigia, bet, matyt, al
chemikų dar likę, nes jie visi prisikelia, transmutuoja politikas į bankininką, verslininkas į politiką, valdinin
kas į visai kitą valdininką, bet ratukas uždaras, ir tai iš
tikrųjų elito ratas. Na, kalinys... Su kaliniu sunkiau. To
dėl dažniau kalinio vietoje turime negyvėlį. Čia jau al
chemija bejėgė. Bet įsisiūbavus klonavimui...
Čia esama ne elito, o valdančiųjų bendrijos, klano, o
įvardijant tikruoju žodžiu - nomenklatūros. Iš jos neišei
nama, nebent kojomis į priekį. Pradėjęs čia suktis ir žais
ti, pagal taisykles ir suksiesi - Seimas, verslas, muitinė,
komisija muitinei tikrinti, vice- ar ministras, bankinin
kas. Patyrimo ir žinių pasisemi. Juk šis ratas tai ir koti
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ruoja. O pinigai - jų atsiranda savaime, neišvengiamai,
kaip tarakonų.
Bet tai nomenklatūra, ne elitas. Ji irgi mokėdavo iš oro
pasidaryti pinigų ir išlaikyti uždarą klano ratą. Jeigu eli
tas yra tie, kurie turi valdžią ir pinigų, tai kaip tik šitai ir
deklaruoja žiniasklaida. Bet ES elitas yra visai kas kita tai intelektualai; politikai sau, bankai sau, aukštuomenė
(ne iš markizų Karabasų) irgi sau. Jie visi gali daryti vedy
bų sandorius (ne tuoktis, tas žodis nebemadingas) tarpu
savyje, kartu žaisti golfą ir kartu švęsti Vienos pokylius
(tiesa, apmėto pomidorais tuos pokyliautojus ir austrai),
ir kartu būti minimi aukštuomenės kronikų, tačiau elitas tai profesūra, rašytojai ir intelektualai, kurie yra minčių
valdovai ir intelektualinių madų diktuotojai Vakarų Eu
ropoje, nekalbėsime, tiesa, kokio lygio yra tie daugiatiražiai intelektualai ir jų madingosios adaptuotos teorijos,
tačiau intelektualų diskusijos apie teologinius klausimus,
kokias istorines ar literatūrines problemas užima didelę
dalį visuomenės dėmesio, ir dienraščiai jiems skiria di
džiulius plotus kartais pusmečiui ir ilgiau. O intelektuali
nės mados yra mados, kurių paiso ir bankininkai, ir vers
lininkai - negali pasirodyti apsileidęs ir nesekti kokios
filosofinės diskusijos ar nežinoti, ką apie eutanaziją pasa
kė Hansas Kūngas, pasirodytum apkiautėlis ir nevėkšla.
Pas mus elito samprata su erudicija nesiejama, elitas,
jei skaito, tai madingas ir tokio intelektinio lygio knygas
kaip „Bridžitos Džouns dienoraštis“, dienraščius, o inte
lekto semiasi iš kokių nors „Sofijos pasaulio“ gelmių, bet
ne tas man čia rūpi.
Aišku, kad kiekvienas visuomenės sluoksnis turi elitą,
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tai yra grupę, diktuojančią to sluoksnio mastymo, ideo
logijos kryptį, elgesio, rengimosi, skutimosi ar ne, laisva
laikio leidimo būdus ir pan. Nenoriu veltis į ginčus, kas
yra visos visuomenės elitas, - jei laikraščiai jį tapatina su
Lietuvos nomenklatūra, tegu.
Bet elitas - tai grupė, kurianti identitetą. Jei nomenk
latūra pati kuriasi elgesio ir rengimosi taisykles - kas kam
gali rūpėti, lygiai beprasmiška kištis ar nurodinėti. Ta
čiau jeigu visuomenės elitas - nomenklatūra, susidedanti
iš ratu besisukančios valdymo, privatizavimo, etc. maši
nerijos, vadinasi, jos elgesio taisyklės tampa visuomenės
elgesio modeliu.
Taigi palengva aiškėja, kodėl visuomenė kriminalizuota, veikianti pagal klanų principus, dehumanizuota, ne
komercinė kultūra nustumta į užribį, kodėl nesilaikoma
elementariausios tvarkos ir padorumo valstybės atžvilgiu,
kodėl nemokami mokesčiai ar, tarkime, mėginama žūt
būt apeiti tai, ką galima apeiti, - visuomenės identitetą
kuria jos elitas. Ir korupcija su visais palydovais ir paly
dovėmis viduriniame visuomenės sluoksnyje, ir papras
tybe tapęs kriminalas apačioje - visa tai mūsų olimpo at
spindys. Alkoholizmas ir narkomanija - iš nevilties, kaip
ir desperatiškas bėgimas dirbti nesvarbu ką į užsienį. O
neviltis - iš matymo, kad čia nėra perspektyvos, iš savimo
nės stygiaus, nulemto iš dalies ir identiteto krizės. Neviltis
gali apimti kad ir laikraštį perskaičius, pamačius, kokiame
puode verdame ar esame verdami, o juk daugiatiražė žiniasklaida, parodanti tą elitą, leidžia nors kiek nuvokti,
kokios ten žaidimo taisyklės ir kiek su jomis siejami Lietu
vos interesai, jos ateities problemos etc.
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Ir dabar iš šitokio visuomenės elito mes turime tikėtis
lietuviško, nacionalinio identiteto kūrimo? Viskas, kas vir
šuje, atsispindi apačioje, tai žinojo Platonas, o prieš jį mitologijos pasaulis. Ar ne dėl to valstybingumas ir valsty
biškumas turi nenuplaunamą fasadiškumo dėmę, kad visuo
menės elitas, iš esmės naudojantis valstybę savo reikmėms,
prireikus švęsti ar pažymėti, pasižymi gausiai trykštančia
papūgiška beždžioniška simbolių, ženklų, burtažodžių fe
jerija, bet visa tai šliuožia paviršiumi, o po vėliavom ir šven
tėm paprasta tiesa - nebelieka nieko, kas nebūtų išsiurbta,
išnaudota, paimta, nusukta, tad reikia kuo aukščiau kelti
vėliavas, kad nuslėptum, jog po vėliavom tuščia. Ten no
menklatūra. Šią nomenklatūrą, tyliai pasitrauksiančią, pri
dengs kita, naujoji, bet ši žais jau civilizuotą žaidimą pagal
ES standartus. Ir, beje, vargu ar ji išlaikys savo, kaip visuo
menės elito, požymius, liks elitai, grupių elitai, kurie visų
pirma ir identifikuosis pagal homo europicus standartus,
ir identitetą pakeis standartizacija. Greitai, nes skurdas vers
identifikuotis ir susilieti kaip galima greičiau, visuomeni
nio identiteto taip ir nespėjus sukurti.
Gal čia atsirastų vietos ir visuomenę galinčiam suvie
nyti kultūros elitui, nes galų gale Lietuvoje nacionalinį
identitetą kūrė ir palaikė jis. Dabar yra tas metas, kai jis
atkirstas nuo daugiatiražės žiniasklaidos, TV Jo paties
skaitoma „vidinė spauda“ skirta, galima sakyti, nuolati
niam stengimuisi išsilaikyti pačiam, išlaikyti identitetą,
nes kultūriniai savaitraščiai ar mėnraščiai yra vietos, apie
kurias sukasi tam tikrų intelektualinių krypčių branduo
liai, nors jie palengva gravituoja į lėliukės stadiją, atgal,
nes pastangos, kurios šiaip turėtų būti generuojamos į
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aplinką ir veikti ją, dabar nukreiptos į poreikį išgyventi,
išlaikyti lygį, o ne jį kelti ir plėsti, nes vien pats iš(si)laikymas kainuoja daugybę jėgų.
Ar tada, kai dabartinis visuomenės elitas neteks įtakos
žiniasklaidai, mentalitetui, vartojimo kultūrai ir priorite
tams, bus įmanoma išskleisti šiuos kultūros elito išsaugo
tus prioritetus, įdiegti juos kitiems elitams, jei ne kaip ra
dikalų siekinį, tai kaip neišvengiamą ir madingą detalę?
Jeigu jis išliks, tas elitas su visais savo leidiniais ir skai
tytojais, ir atitinkamai šių idėjų atsparos taškais visuome
nėje, tai įtikėtina, jeigu ne - vietinio neegzistuojančio eli
to vietą lengvai užims tuo metu madingi europiniai galvotojai ir kūrėjai, kurie spręs airiškas ar suomiškas
problemas arba bendražmogiškus klausimus savo konteks
te; lietuviškas identitetas liks mokyklinėse frazėse, gro
teskiškoje XXI a. nepritaikytoje kunigaikščių galerijoje.
Adaptacija juk būtina, pritaikymas laiko dvasiai, o tradi
cijos perskaitymą savo amžiaus dvasia ir atlieka elitas. Si
monas Daukantas, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius,
Mykolas Romeris, Antanas Maceina tą ir darė - vertė
tradiciją į laiko kalbą; kas tą darys XXI a. viduryje? Ką
jau kalbėti apie tai, kad ta kalba gali būti anglų.
O dėl elito ir šio žodžio vartosenos aš į šią diskutuoti
ną sritį veliuosi, nes patį žodį valkioja ir populiarūs leidi
niai, ir mokslinės studijos. Veikiau, manyčiau, jis perdė
tai vartojamas. Jau kaip yra, taip, gal yra ir esamybė, ku
rią jis atspindi.
Tačiau magėtų paklausti - kokiam elitui priklauso Dievas?
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ESEISTIKOS T E N D E N C I J O S
M O D E R N I O J O J E LI ETUVOJE

Eseistikai Lietuvoje sekėsi prastai. Gal negalima kalbėti
apie tai, ar tau sekasi, ar ne, jei tavęs paties nėra. Bet tai
tinka asmeniui, ne literatūros žanrui. Asmuo negali po
gabaliuką egzistuoti kitame individe, nors organų perso
dinimai ir juolab klonavimas teikia vilčių; vis dėlto eseis
tikai Lietuvoje nebuvo vietos. Ypač kovos ar priespaudos
laikais, o XIX-XX a. viena nuolat keitė kitą. Du amžiai
suteikė trisdešimt metų nepriklausomos egzistencijos.
Eseistikai gi reikia tam tikros distancijos, nuotolio, pers
pektyvos, žaismės, grakštaus neišbaigtumo, ko neleido vi
dinė įtampa, išorės spaudimas ir visuomenės poreikiai.
Jos vietą visada užėmė publicistika, senas žanras, kaip
ir panegirikos, sėkmingai rutuliotos XVI-XVIII a. ir so
vietmečiu; publicistika gi buvo vyraujantis žanras XIXXX a. Publicistas buvo ir Motiejus Valančius, skelbęs blai
vybės vajų, ir Simonas Daukantas, ir Vincas Kudirka, visi aistringai norėjo pakeisti padėtį, tautos būklę ir savi
monę, tad pogrindinėje ir vėliau - oficialiojoje spaudoje,
kalendoriuose, knygose kelta savos istorijos idėja, savos
valstybės tikslas, ir publicistika čia tapo ne tik švietimo,
įtikinėjimo, bet ir tautos gelbėjimo įrankis tikrąja žodžio
prasme, o ne tautinės savigarbos ir savimonės puoselėto
ja estetiniu požiūriu; publicistikai reiktų dėkoti už didžiulį
indėlį į Lietuvos valstybingumą, tą galima pasakyti ir apie
XIX, ir XX amžių pabaigas, kai publicistika „Varpe“, „Auš
roje“ ar maždaug 1988-1991 m. Lietuvos spaudoje stip
riai prisidėjo prie narsos, susitelkimo, politinio vieningu

282

VILKŲ

SAULUTĖ

mo, tautinio išskirtinumo sąmonei formuoti. Čia reikia
paminėti ir publicistiką pogrindžio spaudoje, tačiau, de
ja, Lietuvoje savilaida neturėjo tokios įtakos ir skaitomu
mo kaip Lenkijoje ar Rusijoje ir straipsniai būdavo žino
mi keliems šimtams žmonių. Tačiau jos trūkumas - inte
lektinio lygio stoka.
Publicistiką čia taip miniu todėl, kad ji Lietuvoje lai
kyta artimiausia esė žanrui, nors žinome, kad esė - tai
literatūros sritis, publicistika - tai taikomoji žurnalisti
ka, atitinkamai publicistika visada daugiausia būdavo su
prantama kaip ideologijų susikirtimo, gynimosi ir puo
limo, telkimosi priemonė ir geriausiu atveju modifikuodavosi peraugdama į politinį pamfletą. Intelekto piruetai
tokiai publicistikai nebuvo būtini, greičiau atvirkščiai,
būtų trukdę, buvo vertinama Lietuvai bei jos valstybin
gumui palanki istorinė Žinija, šmaikštumas, argumentų
skaičius, pateikimo forma; tiesa, šmaikštumas dabarti
nėje Lietuvos žurnalistikoje vertinamas kartais labiau nei
pati informacija, tai, matyt, publicistinės aistros recidy
vai. Bet, šiaip ar taip, Lietuvoje publicistika būtinai tu
rėjo paliudyti savo teisumą, įrodyti viską iki galo, - esė
dvasiai tai svetima.
Išties moderniojoje Lietuvoje eseistika susiformavo tarp
kelių žanrų - publicistikos, poezijos, novelistikos, kriti
kos, autobiografijos ir biografijos, atsiminimų. Didžiau
sią įtaką pastarojo dešimtmečio esė darė vis dėlto publi
cistika, istorija, poezija, literatūros kritika. Kaip tik iš šios
aplinkos atėjo pirmieji moderniojo dešimtmečio esė au
toriai. Rolandas Rastauskas - poetas, Arvydas Juozaitis filosofas, Sigitas Parulskis kaip ir Valdas Kukulas - poetas
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ir literatūros kritikas, Sigitas Geda - labai plataus amplua
poetas, vertėjas, kritikas, Alfonsas Andriuškevičius - me
notyrininkas, poetas, Gintarė Adomaitytė - publicistė,
Herkus Kunčius kaip ir Jurgis Kunčinas - rašytojas, Regi
mantas Tamošaitis - literatūrologas. Esė kaip literatūros
kūrinys vis dėlto iš dalies išsirutuliojo publicistikos ir
poezijos paribyje; keista, bet mažosios prozos meistrai,
novelistai esė nerašė arba tai buvo tik reti nukrypimai
nuo taisyklės. Vienintelė išimtis, kai autorius debiutuoja
esė žanre ir čia išlieka - naujausias moderniosios eseisti
kos atradimas Giedra Radvilavičiūtė, prieš kelerius me
tus debiutavusi su esė „Siaurės Atėnuose“ ir už pirmąjį jų
ciklą gavusi 2001 m. Kultūros ministerijos premiją. Tai,
beje, rodo ir kylantį eseistikos pripažinimą, ir visuome
nės susidomėjimą ja.
Ir vis dėlto esė kaip žanras Lietuvoje pastarąjį dešimt
metį atgijo ne visai iš pelenų.
Tarpukario laikotarpiu, valstybei įsibėgėjus, daugeliui
kultūros žmonių gavus išsilavinimą Vokietijoje, Prancū
zijoje, atsiradus nuosavam kultūrinam gyvenimui ir ati
tinkamai jo refleksijoms, atsirado ir eseistikos.
Dažniausiai ji buvo skirta vienai ar kitai kultūrinio gy
venimo problemai, civilizaciniam šokui, gyvensenai imant
koncentruotis mieste (mieste vienaskaitos forma, tai yra
Kaune), atsirado esė kaip grakštus, ironiškas, kandus įvy
kio, ypač svetimame darželyje, komentaras. Poetai čia bu
vo priekyje drauge su žurnalistais, juolab nemaža poetų
dirbo ir žurnalisto darbą - Bronys Raila, Jonas KossuAleksandravičius, kurio straipsnių apie lietuvių rašytojus
rinkinys „Dievai ir smūtkeliai“ 1935 m. buvo tikra, klasi
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kine, reflektyvi eseistika, jos lygio niekas iš lietuvių esė
rašytojų nei šiapus, nei anapus nepranoko iki Tomo Venc
lovos. Prisimintinas ir stipriai lenkiškos kultūros bei okul
tizmo veikiamas poetas Juozapas Albinas Herbačiauskas,
rašęs originalias, aistringas, poetiškas ir sunkiai paskaito
mas esė.
Pokaryje persikėlę anapus Atlanto ar likę Europoje bei
SSRS okupuotoje teritorijoje kultūros žmonės savo dar
bą tęsė labai skirtingomis sąlygomis. Vakaruose esė rašė
Algirdas Julius Greimas, tęsė B. Raila, J. Aistis (KossuAleksandravičius), nors JAV sukurtos „Milfordo gatvės
elegijos“ vis dėlto nepalyginamai nuobodesnės už „Die
vus ir smūtkelius“, istorines esė rašė Vincas Trumpa. Esė
formą galima įžiūrėti atsiminimuose, ypač apie kultūros
bei literatūros veikėjus, kuriuose medžiagos fragmentiš
kumas ir laiko atotrūkis bei požiūris į aprašomą autorių
provokavo tam tikrą literatūrinio eskizo formą. Šį žanrą
kultivavo laisvas ir nuo JAV vidinių emigracijos polemi
kų atitolęs A. J. Greimas, sekęs prancūziška mokykla ir
parašęs bene geriausias ir laisviausias esė iš visų emigran
tų. Bet to priežastis aiški - Paryžiaus akademinė litera
tūrinė filosofinė aplinka, šmaikšti ir kaip tik eseistinė, ir
nuostabus laikas, kada jis rašė (penktasis septintasis XX a.
dešimtmečiai) dėstytojaudamas Aleksandrijoje ir įsiliejęs
į Paryžiaus semiotikų, struktūralistų profesionalų gretas;
jam puikiai buvo pažįstamas ir egzistencializmas. JAV įsi
kūrusi lietuvių emigracija sugebėjo susiskaidyti į sroves,
politines linkmes, keikiančias ar ignoruojančias viena ki
tą, ir vėl užjūrio žurnalistikoje atgimė publicistika, pole
mika, kurios tikslas buvo ne sužaisti, ne sužibėti mintimi
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ar paradoksu, o sutriuškinti priešininką, sumalti jį į mil
tus. Greimas buvo išimtis.
Apie esė žanrą sovietinėje Lietuvoje kita kalba. Pseudomarksistinė ideologija reikalavo aktyvaus naujų tiesų
teigimo nususinta ir ideologinių žargonizmų ir štampų
prikimšta orveliška naujakalbe.
Jokia eseistika čia nebuvo reikalinga, ir vis dėlto - va
dinamojo atšilimo laikotarpiu, chruščioviniais metais tam
tikros eseistikos užuomazgų atsirado ir liko iki pat perestroikos. Tai eseistika, skirta gamtos temoms, dažnai sen
timentali, dažnai perdėm jausminga, ir eseistika kaip kri
tikos rūšis ar esė elementai teatro (pvz., Egmontas Janso
nas), dailės recenzijose, parašytose artima esė forma. Tai,
beje, nepalietė dažniausiai labiau ideologizuotų knygų re
cenzijų.
Atskirai paminėtinas Eduardas Mieželaitis, kuris, ga
vęs SSRS Lenino premiją, įgijo santykinę laisvę bent jau
formos paieškoms; stori jo tomai tarp poezijos ir pro
zos paribio, eskizai, nuotrupos, buvo ne speciali eseisti
ka, bet vis dėlto arčiausiai esė žanro kaip ir jo knyga
„Čia Lietuva“, kurioje eseistine forma pasakojama apie
XIX-XX a. Lietuvos kultūros veikėjus, gana laisvai trak
tuojant pačią temą ir sąlygiškai atsiribojus nuo ideolo
gijos. Tomo Sakalausko žurnalistikoje būta esė požymių,
bet jis, rašydamas apie kūrėjus, vis dėlto siekė kūrybi
nio portreto pilnatvės;
Vis dėlto eseistika neišsirutuliojo tiek, kad būtų galima
tarti, jog vienas ar kitas autorius rašė esė; greičiau kai
kurių autorių, žurnalistų kūriniuose atsirasdavo literatū
ros elementų, bet tai jau eseistikos paieškos per mikros
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kopą. Viską gožė poezija, romanai, novelistika, toliau iš
kart ėjo ideologizuota žurnalistinė publicistika.
Lietuvių intelektualai buvo gerai susipažinę su Vakarų
literatūra, tarp jų - ir eseistine (G. K. Chestertonas buvo
lengvai prieinamas rusiškai „samizdate“], prancūzai ir vo
kiečiai nesunkiai prieinami kalbas mokantiesiems - per ka
pitalistinių šalių knygynėlius, bibliotekas, „Draugystės“ kny
gynų tinklą, kur būdavo galima (sunkiai) rasti Hermanną
Hesse’ę, leistą VDR, ar prancūzus, anglosaksus, lotynų ame
rikiečius, išverstus į lenkų kalbą. 1989 m. lietuviškai išėjo
G. K. Chestertono „Esė“, 1991 m. - H. Hesse’s „Esė“. Vis
dėlto tai buvo suprasta ne kaip eseistikos pristatymas, o
kaip įdomių autorių pristatymas ar mėgstamo literato pe
riferinė kūryba (Hesse’s atveju). Pastaroji knyga populia
rumu žymiai nusileido „tikrajam“ Hesse’i.
1991 m. išėjo A. J. Greimo „Iš toli ir iš arti. Literatūra,
kultūra, grožis“. Čia publikuota daug eseistikos, bet vėl
knygą pristatant ir interpretuojant mirgėjo žodžiai
„straipsniai“, „tekstai“, kad tai esė - nepastebėta. Grei
mas buvo svarbus kaip Greimas, o ne savo pasiūlyta for
ma, kuri net nebuvo išskirta, tik kalbėta apie originalu
mą, žaižaravimą ir pan.
Svarbiausiu eseistikos veikalu paskutinįjį XX a. dešimt
metį tapo 1991 m. Lietuvoje pasirodęs didelis Tomo Venc
lovos rinkinys „Vilties formos. Eseistika ir publicistika“,
kur spausdinami kelis dešimtmečius Vakaruose rašyti ir
publikuoti kūriniai. Ši knyga įskėlė ir polemikos, nes po
žiūriai į lenkus, tautines mažumas, Lietuvą ir rusus tada
vyravo kitokie nei Venclovos siūlytieji, galų gale sarkas
tiškas, kritiškas, originalus bet kokia kaina Venclova ne
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truko susilaukti priešų ir garbintojų; tokia dvilypė padė
tis - nuo plūdimo iki absoliučios atsidavusios adoracijos lieka iki šiandien, kalbant tiek apie T. Venclovos eseisti
ką, tiek apie poeziją; naujomis savo esė ir veiksmais jis
tik nuolat įpila žibalo į ugnį. Tai rodo, kad problemos
slypi daugiau iš asmeninio nei objektyvaus vertinimo po
būdžio, antra vertus, intelektualinė provokacija - Venc
lovos stilius. Specifiškai eseistiškas, ir gal kaip tik dėl to
pirmasis lietuvių eseistas, savo knygoje publikuotus
straipsnius ir apibūdinęs kaip esė, buvo Venclova. Kad
Lietuvoje eseistika atsirado poezijos ir publicistikos pari
byje, liudija ir ši jo knyga. Joje publicistika ir eseistika
dedamos drauge, žanrus palikta skirti pačiam skaitytojui,
rašo poetas.
Tad sakyčiau, kad 1989—1991-ieji buvo tarsi pasku
tinio dešimtmečio eseistikos Lietuvoje priešistorės me
tai - šis žanras buvo pristatytas, galimybės rašyti „kaip
Chestertonas“ , „kaip Venclova“ teoriškai atsirado, ta
čiau dar kelerius metus esė nebuvo, gal iki to meto, kai
galutinai buvo išnaudoti atsiminimai, prarasta nežino
ma literatūra, polemika, o politinė publicistika perėjo
į dienraščius.
Kada Lietuvoje atsirado eseistika, vietinių autorių ra
šoma kaip eseistika? Manau, datuoti sunku, nes kai kurie
apmąstymai, žaidimai, originalūs provokuojantys tekstai
atsirado ankstėliau, nei buvo įvardyti esė.
Vis dėlto įtarčiau, kad „savimonę turinčios“ eseisti
kos iki labai apytiksliai 1995 metų nebuvo. Negaliu, tiesą
sakant, nurodyti ir kokios konkrečios esė iš 1996 m., o
tarkime, 1989-1991 m. Kaune ėjęs postmodernistinis
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žurnalas „Keturi vėjai“ turėjo skiltį „Girta išpažintis“,
kuri irgi buvo aiški provokuojanti esė. Bet maždaug apie
1995 m. nusistovėjo labai sąlygiška, bet rimtis, paleng
va imta atitolti nuo sukrėtusių įvykių, nors neatitolta
nuo vis dar krečiančios dabarties; įgauta distancija; pra
sidėjo kūryba kitokiomis sąlygomis, ėjo nauji romanai,
parašyti laisvės sąlygomis, eilėraščiai, žiniasklaida nebespausdino rašytojų publicistikos, ją ėmė palengva
užpildyti patys žurnalistai, išskyrus vieną fenomeną „Lietuvos ryte“ jau nuo seno šeštadieniais pasirodan
čias R. Rastausko esė kultūros ar visiškai net nuo kultū
ros atsietomis temomis. Jam būdinga aristokratiškumas,
distancija, vertinimas aukščiausiomis kategorijomis, snobams skirta, bet gera esė. Jis ir būtų bene pirmasis
„lietuviškas“, „žemyninis“ eseistas (jo esė dvitomis ren
giamas išleisti). Esė raidai Rastauskas pasiūlė galimybę
rašyti esė. Jo stilius nepamėgdžiojamas, tad epigonų neat
sirado, bet žanro galimybę Rastauskas pademonstravo
bene pirmasis. Tokio atsieto žanro. Rastauskas apolitiš
kas, bet nepasakytum, kad neturintis pozicijos - tai grei
čiau pozicija, kuri net politiką vertina estetinėmis kate
gorijomis.
Socialinei, istorinei, apskritai kultūrinei eseistikai rei
kėjo ne tik tam tikros laiko distancijos, bet ir drąsos.
Intelektualų pasisakymai, mėginantys nutrinti „juodabalta“ kategorijas, kuriomis buvo tikrinama visa spauda
ir visi pasisakymai būdavo aršiai puolami. Didžiuoju Vy
tauto Landsbergio-Algirdo Brazausko priešpriešos laiko
tarpiu ir intelektualų pozicijas vertindavo pagal priešprie
šą „prorusiškas“ ir „geras“, „mūsiškis“. Labai greitai gaSNOBO
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Įėjai atsidurti „tautos priešų“ gretose, iki tol, kol didžioji
tautos dalis buvo į ją nurašyta ir galiausiai atsikvošėjo.
1995 metai įdomesni ne literatūriniais, o politiniais įvy
kiais - ėmė stiprėti jėgos, vėliau „atnešusios“ Valdą Adam
kų, palengva slūgti pašėlusi intelektualinė ir politinė vi
daus politikos įtampa, lydima krizių, ekonominių ir ban
kinių perversijų etc. Krizės nesibaigė, bet kai Prezidento
rinkimuose grūmėsi Artūras Paulauskas ir Valdas Adam
kus, jau buvo aišku, kad mentalitetas pasikeitė. Žmonės
ėmė laisvėti nuo stereotipų. 1997 m. išrinkus Valdą Adam
kų, visuomenės tolerancija sustiprėjo, be to, visuomenė
pasislinko į kairę, o kairė europietiškąją prasme visada
humaniškesnė ir tolerantiškesnė.
Tie patys procesai vyko ir literatūroje. Susitaikymas su
lenkais, tarkime, eseistine forma buvo siūlomas 1993 m.
Tai yra esė žanras buvo tam tikras saugiklis. Jis negalėjo
apsaugoti, bet davė tam tikrą „stogą“. Tai, kad vėliau su
Lenkija užsimezgė šilti ir nuoširdūs santykiai, politikų
nuopelnas, tačiau pirmuosius žodžius kaip ir daugeliu
atvejų tarė kultūros žmonės, ir dažnai kaip tik esė for
ma. Ji tapo socialinės kritikos, intelektualinio žaidimo,
istorinių, tautinių, literatūrinių stereotipų laužymo vie
ta. Vieta, kur dabar, beje, gyvuoja užuomazgos stadijoje
besanti Lietuvos istoriosofija. Tarkime, už eseistikos ri
bų istoriosofijos nėra, kaip nėra ir oficialiosios, paradi
nės, Lietuvos istorijos versijos kritikos. Ypač XX a. is
torijos.
Yra dešinioji eseistika, yra kairioji, bet iš esmės inte
lektualai, kad ir kokioms pozicijoms atstovautų, sutinka
su vienu dalyku - stereotipus ardyti būtina, o juos ardant
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ar kairė, ar dešinė pozicija - ir tai nieko keisto - randa tų
pačių bendrų humanistinių dalykų.
Eseistika šiandien visiškai „pervažiavusi“ į kultūrinius
savaitraščius ir iš dalies į žurnalus. „Literatūra ir menas“
spausdino prozininko, dramaturgo ir eseisto Herkaus
Kunčiaus esė (dalis puikios, bet eseistikos jis dabar nera
šo), filosofo ir poeto Vytauto Rubavičiaus („Literatūroje
ir mene“ rašęs kultūros istorijos, istoriosofijos temomis,
dabar jis tai tęsia „Kultūros baruose“), poeto Vlado Bra
ziūno (literatūrinės, kultūrinės temos, dabar jų nebera
šo), literatūrologo Regimanto Tamošaičio (puikūs, origi
nalūs apmąstymai apie modernaus žmogaus santykį su
virtualybe, kompiuterijos įsigalėjimu, - dabar „Siaurės
Atėnuose“). „Literatūroje ir mene“ kartkartėm pasirodo
poetės Onės Baliukonės (socialinė kritika, kultūros pa
dėtis), vertėjo Liudo Giraičio (kelionių įspūdžių pagrin
du, bendras kultūros vertinimas) ir kitų autorių esė.
„Metuose“ šia forma rašomi vedamieji, vienas skirsnis
yra skyriuje „Tėvynės varpai“; „Naujajame židinyje“ esė
forma rašomas „Laiškas redaktoriui“; „Kultūros baruo
se“ esė - istorinėmis, kultūrinėmis temomis, autoriai skir
tingi, tarp jų - minėtasis V Rubavičius, kultūrologas Al
mantas Samalavičius, tačiau ten dažnesnės mokslinio ly
gio publikacijos. Tokios formos kūrinių pasitaiko žurnale
„Naujasis dienovidis“, kultūros savaitraštyje „7 meno die
nos“. Kartais žinomesni autoriai esė minimalistinius kū
rinius rašo moterų žurnalams. Dažniausiai tai būna iš anks
to užsakyti darbai. Kitų esė užsakovų nėra, pabrėžiame iš didžiosios žiniasklaidos irgi; yra tik vienas mohikanas Rastauskas „Lietuvos ryte“.
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Eseistikos „banginis“ šiandien yra kultūros savaitraštis
„Siaurės Atėnai“. Ten eseistiką skelbia Sigitas Parulskis,
neseniai sudaręs ir išleidęs savo publikuotų esė knygą
„Nuogi drabužiai“, kurią apibūdintume kaip aštrų meta
fizinį fiziologizmą, Gintarė Adomaitytė, rašanti švelnią
moterišką eseistiką, Alfonsas Andriuškevičius, egzisten
cinių esė autorius, Jurgis Kunčinas, rašantis nūdienos
temomis ir sovietmečio atstumtųjų bohemos reminiscen
cijas, kupinas humoro, Regimantas Tamošaitis, literatū
rinių ir virtualios realybės esė meistras, Giedra Radvilavičiūtė, sėkmingai debiutavusi išsyk šiam žanre ir tapusi
tam tikra galutinės eseistikos emancipacijos liudininke,
Sigitas Geda, kurio publikuojami dienoraščiai žanro po
žiūriu irgi yra aštrios eseistikos paribyje, šių eilučių auto
rius bei kartkartėm kiti.
Esė įsitvirtinusi, ir dabar ima kilti tiek jos populiaru
mas, tiek noras jas rašyti, ne vienas rašytojas, poetas da
bar kuria ar sudarinėja savo eseistikos rinktines.
Prieš dešimtmetį Lietuvoje neegzistavusi, nerašyta, da
bar esė patiria tam tikrą renesansą ar piko valandą. Pasak
literatūros kritikų, ji paveržia iš trumposios prozos jos
vietą, yra aktualesnė, originalesnė, emociškesnė ir inte
lektualesnė, provokuojanti ir paprasčiausiai įdomi; ga
liausiai - kompaktiška, tai šiais laikais irgi yra svarbu.
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KAI P RAŠYTI ESĖ

Eseistika Lietuvoje jaunas ir naujas žanras, nors šiaip, be
abejo, Romos imperijos laikus siekia, Lukianas, tarkime,
buvo eseistas. Ir Egipte tos eseistikos galima prisirankioti
norint.
Bet Lietuvoje eseistika neturi pakankamo įdirbio, pai
niojama su publicistika, ir kaip žanras tikrai yra užuo
mazgos stadijoje.
Tad į pagalbą busimiesiems eseistams siūlyčiau jei ne
vadovėlį, tai bent kelis pamintijimus, kaip esė rašytina.
Tikiuosi, kad šis žanras gali būti plėtojamas, vartomas,
vartojamas, o ir perspektyvus, nes eseistų (kaip ir roma
nų rašytojų) pas mus nedaug; tad lengva, ėmusis rašyti
esė, tapti pastebėtam.
Pagrindinis esė herojus - aš. Kokios to mūsojo „aš“
savybės, tikriausiai nereikia pernelyg aiškinti. Pastabus,
jautrus (ir visų pirma jautrus), intelektualus, išsilavinęs,
apsiskaitęs, mėgstantis klasikinę muziką, gerus filmus
(ypač Quentino Tarantino). Ant jo darbo stalo - Plato
nas, Borchesas, kažkodėl - Korano originalas. Dėl to „ko
dėl“ ir „kažkodėl“ galvos patartina nesukti. Tiesiog - au
torius jau toks, ir su tuo skaitytojas turi sutikti pernelyg
nesispardydamas, nes tokia jau eseistikos prigimtis. Ji yra
autorinė eseistika, kaip kad yra autorinė daina.
Autorius yra stebintis, vertinantis, keikiantis, plūstan
tis, piktžodžiaujantis, liūdintis, sarkastiškas, ironiškas, įsi
mylėjęs, alkanas, pagiriotas, mylintis Lietuvą, nemylintis
Lietuvos, kandus, krykštaujantis, matantis vaiduoklius,
bet netikintis jais, jam labai patinka Mėnulis. Visos šios
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nuostatos turi plūste plūsti vienoje ir toje pačioje esė. Jei
nesugebate įvaldyti šios pilnatvės, verčiau esė nerašykite.
Arba - jei esate tik kandus ir dažnai sėdite po Mėnuliu jums dar daug trūksta, mokykitės.
Autorius turi pabrėžtinai nemėgti troleibusų, nes jie
labai banalūs; neigiamai jis žiūri ir į visą civilizaciją. Visi
išradimai po Gutenbergo knygų spausdinimo mašinos jam
kelia žiovulį ar taurų pasipiktinimą. Ir apskritai jis mėgs
ta rankraščius. Kad rašo kompiuteriu - tik iš begalinio
nuolankumo.
Apskritai esė autoriui atleistina labai daug kas, - iš es
mės viskas. To nesuvokęs pradedantysis esė rašytojas ne
taps eseistu. Tą reikia įsisąmoninti, ir labai smarkiai, gal
net nešiotis kišenėse daug raštelių „man viskas atleistina“
ar pasikabinti šį lozungą ant sienos. Eseistas gali pats sau
prieštarauti, kalbėti nesąmones, bet jei laikysis pagrindi
nių esė rašymo taisyklių, niekas to nepastebės, o pastebė
jusiems galima atšauti, kad minties šuoliai reiškia ypatin
gą mąstymo laisvumą, prieštaros nurodo į ypatingą auto
riaus laikyseną, pranokstančią įprastą supratimą, buitinį
mąstymą.
Sis žanras reikalauja netikėto požiūrio, naujo rakurso,
originalumo. Tą galima išpešti labai paprastai, tarkime,
literatui dera rašyti daug esė apie kosmoso sandarą, kvar
kus, fotonus, klonavimą ir pan. - svarbiausia, tuose daly
kuose pernelyg nenusimanyti - o tada originalus požiūris
garantuotas. Galima rašyti ir apie ekonomiką, kompiute
rius, katamaranų statybos ypatumus Malaizijoje, - eseistui nėra neprieinamų temų, tamsių kampų.
Rašytojas privalo turėti enciklopedijų, žodynų, ypač -
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tarptautinių žodžių, tačiau jais nesinaudoti, o cituoti iš at
minties. Sausas enciklopedijos tekstas gali pakenkti esė sti
listikai. O tokių dalykų reikia vengti kaip kempinligės. Be
to, esė - tai ne įvairenybių enciklopedija, o rimtas žanras.
Tai nereiškia, kad informacijos eseistas neturi pateikti.
Turi ir net privalo. Bet tai turi būti specifinė Žinija, speci
finiai faktai. Tarkime - pornografijos raida Senajame Egip
te, įrašai Romos imperijos legionų tualetuose, nekromantija karalienės Elžbietos dvare, kapitono Pirio Reiso žemėla
piai, monstrų bei demonų vaizdavimo ypatumai XIII a.
Burgundijoje, manuskriptų iliustravimo būdai Airijoje, trapistų vienuolių valgiaraščiai - visa tai tinka; tokia Žinija
privaloma ir eseistikai prideda taip jai būtinos druskos.
Esė rašantysis turi susirasti sau autorių. Tai labai atsa
kingas poelgis, ir pasirinkti reikia labai rimtai, neskubant,
nes teks susisieti su tuo autoriumi visam laikui. Tai turi
būti, Dieve gink, ne garsenybė, tai - snobizmas. Reikia
susirasti labai menkai žinomą autorių, tokį, apie kurį fi
losofijos ar literatūros specialistai viena ausimi yra girdė
ję, bet plačiajai nei siaurajai visuomenei jis nežinomas.
Atrasti jį bibliotekos katalogų užkaboriuose, perskaityti
ir po to cituoti iš peties, giriant jį, šlovinant už minties
gelmę; toks ėjimas eseistui būtinas, kad jis galėtų, viena
vertus, parodyti savo skonio subtilumą ir begalinę erudi
ciją, antra, - bet kokia proga remtis visiškai ezoteriniu
autoritetu. Tarkime, Lietuvos literatūroje tokių asmenų
irgi yra, bet tai, Dieve gink, ne Herbačiauskas ar Tysliava, čia reiktų prisiminti Juozą Zmuidziną (vienos neblo
gos poezijos knygelės autorių), Daną Pumputį (menkai
publikuotas ir nežymus tarpukario poetas, bet vien pa
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varde ko verta). Neišduosiu daugiau pavardžių, jos man
pačiam reikalingos, tačiau mintis, manau, aiški.
Esė rašytojas privalo visada tarp kitko užsiminti apie
garsius vardus, greta kurių jis labai gerai atrodo. Skaityto
jas turi suprasti, kad jie prieš autorių ir jo bičiulius nepa
prastai niekingas. Garsenybes reikia vadinti vardais. Jei ma
tei Justiną Marcinkevičių iš penkiolikos metrų, galima ra
miai rašyti: kai mes su Justuku susitikome Brode... ar: kai
mes su Sigiu plepėjome apie Indonezijos literatūrą, aš,
pliaukštelėjęs jam per petį, pasakiau: nieko tu, Sigi, apie
poeziją nenusimanai... Kas tas Sigis - ne taip svarbu. Gal
Geda, gal Parulskis, bet taip galima save „prišriubuoti“ prie
garsių autorių, o tai eseistui būtina. Taip pat familiariai
eseistas turi elgtis su Hegeliu, Schopenhaueriu, Nietzsche,
Kafka - skaitytojas turi pajusti, kad autoriui tai sava kom
panija ir jie mielai su juo gertų „šnapsą“, tik va - numirė.
Pravartu turėti ir lotyniškų sentencijų knygelę, skaity
tojas tą labai vertina, nes nieko nesupranta. Nors šiaip
dar labai gerai citatos senąja graikų kalba.
Keli temų variacijos pavyzdžiai, žinoma, neišnaudojantys visko ir galutinių kūrybinės virtuvės paslapčių neiš
duodantys. Bet - sapienti sat.
O pratarmės pabaigai norėčiau tarti - jei galite nerašy
ti esė, nerašykite, nes tai nebūtina; esė verčiau skaityti.
Be to, rinka. Du eseistai Lietuvoje ją užpildo. Trys - per
pildo. Keturi - vienas kitą skaitydami sukuria lietuviškos
eseistikos kontekstą.
PATRIOTIŠKA ESĖ (su nostalgijos atspalviu). Pradėti
nuo alyvų ir alyvuogių, autorius sėdi Graikijoje ant kalno
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ir ilgisi Lietuvos. Senas pilvotas graikas su anyžinės bute
liu, graikas Zorba. Kazantzakis. Olimpo kalnas. Onasis.
Laivai. Kenedienė. Drachmos. Aleksandras Makedonie
tis. Delfai. Partenonas.
Ar dar įpilti? - klausia graikas smuklininkas.
Jei už Lietuvą - tai sklidiną „Metaxos“, - susigraudi
nęs atsako autorius.
Pro jo galvą prašvilpia graikiška kregždutė.
Kaip koks Paksas, - galvoja autorius.
Dar viena kregždė. O čia - Kairys, - prisimena autorius.
Prie tavernos sustoja ožys, priekaištingai žiūri į auto
rių. Kreta barzdelė.
Pats žinau, - sako autorius. Geria dar vieną sklidiną
butelį „Metaxos“.
Ir užgieda „Lietuva brangi“. Daina sklinda virš kalvų
ir klonių, nešdama į Lietuvą etc.

ŽALIA ESĖ. Tokia esė, kai autorius neturi laiko, tin
gi ar nežino, kaip ją rašyti. Tada reikia parašyti bet ką,
nedėti kablelių, bet prikišti daug tarptautinių žodžių. Pri
valu jos neskaityti ir parašius iš karto nešti į redakciją.
Nunešus mesti ant redaktoriaus stalo ir pabėgti, nuduo
dant, kad esi labai užsiėmęs.
Vartotini žodžiai: intelektualus, transvestitas, pneumo
nija, indulgencija, Kafką, globalus, farmaceutas, ichtiozau
ras, mortyra, piligrimas, sic transit, altruizmas, ofšorinis.
Iš tikrųjų - pamėginkite tuos žodžius sujungti drau
gėn, ir esė bus neprasta.
Tai ir yra žalia esė. Tik primenu: parašius nieku gyvu
nedera jos skaityti, tai netgi draudžiama.
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Redaktoriai tokias esė priima, nes galvoja, kad jie kaž
ką svarbaus praleido ir nesuprato svarbiausio.
INTELEKTUALI ESĖ. Pats lengviausias esė porūšis.
Lengviausias rašyti, turiu omenyje. Skaityti - tokių nie
kas neskaito, bet kas mums darbo.
Metodas: imti rimtą, epochinę problemą, kuri niekam
nerūpi. Sumaišyti su ironija, sarkazmu, šešiomis citato
mis. Citatų autoriai: Borchesas, Hesse, Einšteinas, Na
poleonas, Brežnevas ir Konfucijus. Citatų turinys nesvar
bus. Brežnevą galima pakeisti Čan Kaiši, Napoleoną Tukididu. Konfucijaus keisti nereikia, jis pasakęs citatų
kiekvienam galimam ir negalimam atvejui, o be to, tai
vienintelis kinų vardas, kuris rašomas vienu žodžiu, be
visokių ten pertrūkių.
Paskui rašyti, kas į galvą šauna - bet apie klonavimą,
globalizaciją, civilizaciją, vektorius. Kas antrame sakiny
je turi būti kažkas apie Picasso, Leonardą da Vinci ir Mi
chelangelo. Du kartus įterpti žodį „šūdas“. Bet - tik du
kartus.
Šūdo padauginus, gaunasi visai kitas žanras.
PESIMISTINĖ ESĖ. Autorius turėtų pradėti nuo lie

taus, debesų („sunkūs švininiai debesys“, „dienų pilku
ma“), kurie slegia jo iškankintą sielą. Siela sėdi po debe
sim ir rauda gūdžiu balsu.
Bet - likimas. Likimas ir žvaigždės užnešė sielą į Lietu
vą, po debesim. Ekonomika sugriuvo, kultūra griuvėsiuo
se, niekas autoriaus nemyli. Autorius verkia šykščiom vy
riškom ašarom. Jei autorė moteris - gali išvis apsibliauti
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ir padėti ašarom numazgotą daugtaškį. Autorius turi dar
kelias eilutes tęsti ir pasakyti, kad bus dar blogiau, o de
besys vis spaudžia autorių prie žemės it monetų kalyklos
presas. Autorius dar spėja kažką šūktelėti.
Presas nusileidžia.
ESĖ APIE BUITĮ. Esė autorius apskritai nekenčia bui

ties ar bent jau ją ignoruoja, buitis jam kelia šleikštulį, ji atstumianti. Būtis - visai kitas reikalas, apie ją eseistas
įpratęs daug ir originaliai mąstyti.
Kada šiuos dalykus aprašęs autorius jaučia, kad pakan
kamai iškeikė tą niekingą buitį su vaikų vystyklais, trolei
busais, šiukšlių ir stiklo taros nešimu, ir jau gali pastebė
ti, kad busimasis skaitytojas ima pritariamai linkčioti ir
murmėti: „Na taip, ta buitis, kaip viskas niekinga, kaip
autorius teisingai pagavo gyvenimo menkystę“, autoriui
reikia ūmai peršokti ant kito žirgo ir tarp kitko papasa
koti, kad jis, plaudamas indus, mąsto apie ing ir jang dia
lektiką, Daodedziną, apie induistų dievą Ganešą, vaiz
duojamą kaip dramblys didelėmis ausimis, ir Hėgelio
„Dvasios fenomenologiją“, o siurbdamas kilimą stebi
smulkias dulkeles, mąstydamas apie tai, ką apie jas sakė
Demokritas ir Epiktetas ir kaip jų mintis komentavo neo
platonikai, ir pats prilygina šias dulkeles gyvenimo tra
piai amžinybei, kiekviena dulkelė - tai likimas, - mąsliai
sako autorius, išjungdamas dulkių siurblį. Ką autorius tuo
norėjo pasakyti, visiškai nesvarbu; skaitytojas, pritrėkš
tas autoriaus didybės, apsiverkia, nes jis pats siurbdamas
kilimą tegali galvoti apie alų ar kažką panašaus.
Šitokie ėjimai eseistikoje būtini, tiesa, gal kiek neko
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rektiški, bet kaip smagu prigauti skaitytoją. Ir - priversti
pasijusti niekinga ypata.
O kas žino - gal skaitytojas ims ir persiauklės ir, skalb
damas vystyklus, ims kliedėti apie debesis.
SEILĖTA ESĖ. Panaši į pesimistinę, bet toks panašu
mas tik diletantams. Čia irgi debesys tinka, bet jie ne švini
niai, jie panašūs į ėriukus, šviečia saulė, bet sieloje kažko
nelinksma, širdį gniaužia supratimas, kad viskas ne taip.
Bet vaikystė... basakojis (basakojė) bėga per ražienas,
su rugiagėle rankoje. Platūs dvaro ar kolchozo laukai,
javai svyruoja vėjyje it kokia Geltonoji jūra... Pamiškėje
kalena kulkosvaidis. Stribai? Partizanai? Ak, koks skir
tumas, laiminga vaikystė, saulė ir javai (kviečiai, mie
žiai, grikiai). Saldainis, tirpstantis burnoje, limonadas
„Diušės“.
Upės dugne upėtakis (lašiša, ungurys) neršia, pliko
mis rankomis pagauni, spurda rankose, žvynuose saulės
blyksniai.
Ak, kodėl? Kaip? Už ką? Ir kas? Kada? Ką?
Kada tai pasikartos? Kas?
Jei autoriui iš nosies ima tekėti snarglys - esė parašyta.
IMPRESIONISTINĖ ESĖ. Tik iš pirmo žvilgsnio atro
do, kad tokią esė rašyti lengva. Impresionistinė esė reika
lauja gramatikos taisyklių išmanymo, tai yra žinoti, kad
galima dėti daugybę kablelių ir kabliataškių. O jei galima vadinasi, reikia.
Didžiausias sunkumas impresionistinei esė tas, kad jo
je negali būti nė užuominos apie siužetą. Tai aukštasis
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eseistikos pilotažas. Daug smulkių potėpių, iš tolo susi
liejančių į, tarp mūsų kalbant, nežinia ką, bet tam žmo
nės ir sugalvojo impresionizmą. Pavyzdys:
Stovi drugelis ant tvoros. Stovi ir nugriuvo. Sparneliai
plast, plast; nėra drugio. Kur jis, žino tik Ahuramazda.
Grįžulas sukasi. Senas kalvis, apie traktorius, panieki
namai; žaltys rangosi ant asfalto.
Arklys įsitempęs it styga, žiūri į tolį.
Groja Rostropovičius.
Jei galėtum, pakiltum ir lėktum, lėktum už horizonto,
kur link nuskriejo muzika. Arklio akys mąsto. Prie karče
mos šurmuliuoja vyrai. Bus mitingas! Žemę dalys!
Kas iš to, sako Brahmsas.
Drugelio sparno mostelėjimą apdainavęs kinų poetas
Li Bo atrado aštuoniasdešimt septynis žodžius tam vinktelėjimui aprašyti.
Brahmsas irgi. Ką tu irgi, Brahmsai, klausia teta Valeri
ja. Aš viską irgi, atsako Brahmsas.
Ak, mylimoji mano... Ašara rieda per skruostus. Viena
per abu. Įstrižai rieda.
Pribėgo Rostropovičius, mes išsibučiavome.
Patefonas groja „Alte Kameraden“.
Merginų viliotinis!
KELIONIŲ ESĖ. Labai populiarus žanras. Autorius
Niujorke, Bombėjuje, Londone. Daug mąsto. Vaikšto po
memorialinius muziejus. Vėl mąsto. Skaito Joyce’ą su
Proustu. Vaikšto po kapines (lietuvis būtinai turi aplankyti
visas kapines, eseistas juolab). Fotografuojasi prie kapo.
Mąsto dar. Eina į rašytojo muziejų. Mąsto. Jaučia. Išgy
SNOBO

AUKLĖJIMAS

301

vena. Apsiverkia. Eina į parodą. Stebi. Jaučia. Žiūri. Spok
so. Apsiverkia.
Prie jo prieina japonė ir sako: iš kur tu. Iš Lietuvos,
atsako autorius. Ten, prie Švedijos, už balos. Žinau, atsa
ko japonė, Čiurlionis, Sabonis, Mendelssohnas.
Skamba Lietuvos garsas, mąsto autorius. Prie Temzės
jj ištinka nostalgijos priepuolis. Nusispjauna į Seną. Vėl
prieina japonė. Deja vu.
Laikas namo, mąsto autorius. Ūkia garlaivis. Paryžius
dingsta pakrantės miglose. Autorius apsiverkia. Spaudžia
širdį jausmai. Lietuva, krantas. Bučiuojasi su Lietuva.
Ant krantinės jo laukia Bumblauskas, Brazauskas, Sa
bonis ir Mendelssohnas. Eime alaus, paprastai sako jie,
sveikas atvykęs.
ISTORINĖ ESĖ. Lietuvoje rašomi du istorinės esė va

riantai. Vienas - apie Vytautą, kitas - apie Barborą Rad
vilaitę. Nežinia, kodėl tos temos tokios populiarios, gal
kad abu iš esmės blogai baigė ir galima kiek paraudoti, o
raudas eseistai ir skaitytojai labai vertina. Na, apie Vy
tautą visada galima pasiskaityti enciklopedijoje ar tiesiog
apie jį žinoma iš vidurinės mokyklos kurso, Barbora Rad
vilaitė įdomi tuo, kad per tūkstantį Lietuvos mažesnio ar
didesnio valstybingumo metų tai antra karalienė po Mor
tos. Mindaugo Mortos, turiu omenyje.
Įdomu - Lietuva per tūkstantį metų turėjo dvi karalie
nes. Bet abi numirė. Ką po to galvoti? Koks čia valstybin
gumas be karalienių, jei karalienes turi net šachmatai.
Šachmatai turi, lietuviai - ne.
Apie Vytautą labai gerai rašyti, nes jis mazgojo kojas
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Juodmarėse, ir dar žirgą gerti vertė, tą sūrų vandenėlį.
Tapybiška. Be to, Vytautas - tipiškas lietuvis, nes jam iš
esmės nieko neišėjo, Lietuvą prakišo, Ordinui bruko že
maičius, gal būtų ir įkišęs, ir mes dabar neturėtume Dau
kanto nei Valančiaus, ir būtume visai prasigėrę.

T I U B I N G E N A S , R U D E N S PASAKA

Vykimas kur nors - visada transcendentinis ar tik transcenduojantis vyksmas; kiekvienas iki turi savo nuo\ taigi
nuo: sušlapęs Kaunas, metro ūgio bepročiai, kaulyjantys
išmaldos, su skustuvėliais užantyje, estiški autobusai, nie
kaip negalintys išsiaiškinti, kuriam teks važiuoti į Pary
žių, kuriam - į Štutgartą; minia tautiečių, nuolankiai lau
kiančių estiškų derybų pabaigos; įsėdimas į autobusą pri
lygsta katarsiui ar bent jau „Mirusiųjų knygos“ tarpsnio
įveikai. Salia sėdi moteris, neaukšta moterytė, vykstanti į
vieną pramoninį Vokietijos didmiestį; autobusas pajuda,
manęs laukia Tiubingenas ir trisdešimt valandų kelio per
naktį ir dieną, kelionė erdve ir laiku; ant Tiubingeno sto
gų sėdi Hėgelis ir moja man: komm... O gal ir ne Hėgelis iš tolo neįžiūriu...
Bet prieš tai dar instruktažas: simpatinga estukė pažada
kavą kelionės metu ir šiaip kavos; instruktažas estiškai, vo
kiškai, rusiškai; jau estiškame daug kartų nugirstu žodį „tua
letas“, trisdešimties valandų kelionei tai gana neblogas žo
dis; tačiau per kitakalbes instrukcijas išgirstu: taip, yra tas
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tualetas, bet juo naudotis tik kritiškiausiu atveju. Kas yra
kritiškiausias atvejis? - galvoju aš ir kažkodėl atsimenu
Tycho Brahę, astronomą ir astrologą, pasimirusį per au
dienciją pas Švedijos karalių, sprogus šlapimo pūslei: Ty
cho Brahe pasidrovėjo paklausti karaliaus, kur yra tua
letas. Ar tai jau pakankamai kritiškas atvejis? Autobusas
važiuoja per naktį; kad tilptų kuo daugiau keleivių, jo
kėdės suspaustos, niekaip negaliu susirasti sau tinka
mos sėdėsenos, mėginu įsitaisyti įstrižai, įkypai, pagal
įmantriausius hatha jogos metodus - niekas nepadeda,
po keliolikos sekundžių suriečia skausmas ir padėtį vėl
reikia keisti; mano kaimynė per miegus išdarinėja gim
nastikos fokusus, susiraito ant kėdės į kamuoliuką, iš
kelia kojas virš mano galvos, pauostau jos kojines - vi
sai nesmirdi. Kelionė darosi vis labiau erotiška, mėginu
nesiliesti prie savo kaimynės, nors tai tampa vis labiau
neįmanoma, ima aiškėti, kad kiek nusnūsti galėčiau tik
įsikniaubęs į jos, tarkime, kelius. Už mano nugaros įdo
miai dūsauja jaunų vokiečių porelės, o aš kažkodėl nuo
bodžiauju.
Baik, sako kaimynė, čia tiek mažai vietos... Matyt, pri
snūdau.
Autobusas lekia per Lenkijos naktį; lempos plėšo tam
są, juodas fonas autobuso priekiniuose stikluose it ekra
nas šešėlių teatrui; stiuardesė priekinio stiklo ekrane tai
sosi gulti; prieš migdama pasikeičia liemenėlę ir baltus
tarnybinius marškinius: juodas šešėlis prožektorių švie
sos fone; gulbės kaklą primenanti ranka, dailiame linkyje
laikanti liemenėlę, - vaizdas trunka dvi sekundes, bet įstri
go į atmintį it išrėžtas plieniniu kaltu.
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Pagaliau siena, už Oderio - Vokietija; lenkų pasienie
čiai užeina, baksteli antspaudą, vokiečiai net nesiteikia
užeiti į autobusą; droviai šnektelim su kaimyne; jos pase mažos dukrelės nuotrauka. Dar turiu seną motiną, sako
ji. Vienam Lietuvos provincijos miestuke. Matyt, šokėja,
galvoju. Lanksti it katė.
Pirmas sustojimas Vokietijoje, autobuso „įdaras“ pasi
pila aplink; visi entuziastingai šlapinasi, rūko. Ir net deg
tukus neša į šiukšliadėžes, bepigu, nes jų - gal keturiasde
šimt. Švaruoliai, kad juos kur. Kad taip Lietuvoje bėgiotų
su degtuko nuodėguliu...
Kamštis tic^ Mersenburgu, pusantros valandos kamš
tis, nuobodu. Kaimynė pasiūlo rūkytos vištos koją. Vis
vien nesuvalgysiu, sako. Iš tikrųjų didelė ta koja, gal ne
vištos, vištino kokio. Valgom susidrovėję, nakties įspū
džiai dar neišblėso...
Artėjant prie vieno megapolio, kaimynė atsiprašo, su
sivelia ševeliūrą, užsipurškia kažkokio šūdo, persidažo
plaukus ir per septynias minutes tampa kitokia. Atsidūs
ta, pasiskambina šefui ir švabiškai rusišku dialektu susita
ria, kad tasai ją pasiimsiąs. Stotyje matau tą šefą, plikai
skustas vyrakas mersedese. Kaimynė atsidūsta ir įsitem
pusi išlipa. Sėkmės, sakau aš neužtikrintai. Ką jau čia,
atsiliepia ji.
Autobusas šurmuliuoja vokiškai rusišku Babeliu, prieš
mane ir toliau puotauja keturi labai „švieži“ rusai. Jie puo
tavo per visą Lenkiją, net naktį, o visą dieną Vokietijoje
valgė picas, agurkus, trigubus sumuštinius, bandeles ir bai
sybę kitų produktų. Išgėrė tris termosus arbatos, ketu
riasdešimt litrų „Fantos“. Kad bent būtų „vodką“ gėrę SNOBO
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ne, matosi, kad ta šeima paprasčiausiai nori daug valgyti.
Pravalgė gal pusantro šimto markių. Man tai negaila, bet
trisdešimties valandų čepsėjimas jautresnę sielą gali išvesti
iš proto. Toks įspūdis, kad jie praturtėjo prieš mėnesį ir
niekaip negali atsivalgyti.
Nuobodžiaudamas mintiju: jei kelionė transcendenti
nės prigimties, tai čia mano transcendavimosi modelis,
kelionė į dausas ar gal greičiau į Hadą. Trys estų Charonai vairuotojai, viena Charonidė stiuardesė (ar gal tikrai
Charono laivėje modernizuotasi, ir bus bent jau palydo
vė, už paskutinius obolus nešiojanti paskutinę kavą). Tik
tas graikiškas modelis nesusidėsto, man greičiau tai pri
mena kelionę į anapus pagal zaratustrizmą; toje kelionė
je mane lydi keturi nuolat ryjantys drakonai (Vizarešos),
bet kas tada mano kaimynė? Pagal zaratustrizmą sielą ana
pus perveda ir lydi moteriška antroji žmogaus pusė, ku
rios išvaizda atitinka to asmens gyvenimo darbus. Mano
kaimynė neabejotinai buvo mitologinė esybė. Lietuviš
kai, sakykime, lakūdra. Ir ką tai turėtų reikšti? Nors gal
verčiau nesigilinsiu.
Atvykimas į Štutgartą - vis dėlto šokas. Pernelyg dide
lis, pernelyg daug šviesų. Atvažiavau per anksti, t. y. ma
no kūnas čia buvo atgabentas valandą prieš sutartą laiką.
Atsiduriu vidury šurmuliuojančio albanų būrio; jie važiuo
ja į Tiraną ir klausinėja vienas kito, ar važiuos per Serbi
ją. Pasirodo, ne, ir visi lengviau atsidūsta (t. y. ima šaukti
dar garsiau). Matyt, tokius autobusus serbai kartais ap
šaudo iš granatsvaidžių, mąstau sau po nosim.
Kristina ir Hansas, kuriems ateinančią savaitę būsiu rū
kalais prasmirdusi likimo dovana, įdeda mane į automo
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bilį, mėgina šnekinti, bet aš laikausi oriai ir nesileidžiu į
kalbas. Kartais tik maloningai linkčioju. Esmė ta, kad su
siaubu pastebiu, jog jie kalba ne vokiškai, o švabiškai.
Laimei, Kristina lietuviškai šneka puikiai.
Universitatstadt Tubingen - parašyta, įvažiuojant į miestą.
Prieš guldamas dar spėju jų pasiteirauti, ar jie nelaiko
namuose vaiduoklių. Namas XV amžiaus, dviprasmiškai
atsako Hansas, bet man jau niekas neberūpi.
Vienas smagiausių potyrių pasaulyje - nepažįstamo
miesto pirmasis apibėgimas, juolab tokio kaip Tiubinge
nas: viduramžiški pastatai, per kažkokį nesusipratimą už
miršti anglosaksų aviacijos, miestas koncentruotas, pro
vincija ir centras vienu metu. Jaučiasi Universiteto įtaka
ir stilius. Vokietijai nesyk trūksta grakštumo. Tiubinge
nas ir jo publika grakšti. Europinės filmų premjeros vyksta
tą pačią dieną ir Berlyne, ir Miunchene, ir Tiubingene;
šis mažas miestelis turi neįtikėtinai didelę reikšmę: Uni
versitetas, nieko nepadarysi. Ir istoriją, žinoma.
Tik į trečią dieną perskaitau memorialinę lentą ant na
mo, kuriame apsistojau: 1750-1752 m. jame gyveno Wielandas. Turiu aš jo keturtomį išBibliothek Deutscher Klassiker serijos, skaičiau prieš keliolika metų, kai buvau nu
silaužęs koją; Wielandas toks baisiai nuobodus, kad jį
galima skaityti tik panašiomis aplinkybėmis. Bet Tiubin
gene kiekviename name kažkas yra gyvenęs.
Žinoma, ieškau Holderlinturm. Kur Neckaras, maž
daug aišku; planuoju artėjimą prie bokšto - tokį, kad jis
išnirtų iš tolo, dingtų, pasirodytų vėl. Kol einu kur kojos
veda, atsiduriu prie Neckaro ir jau intuityviai tą bokštą
susirasčiau, bet, nelaimei, išsitraukiu miesto planą ir, žiSNOBO
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noma, pasiklystu akimirksniu. Išeinu prie tilto per Neckarą, pėdinu, atsigręžiu: taip, matyti bokštas, netoli, bet pa
upiu jo neprieisi... Ir tą akimirką su siaubu pastebiu, kad
aš vidury tilto, o mane nuolat persekioja aukščio baimė...
Tas tiltas lygiai dukart mažesnis už Vilniaus Žaliąjį, bet
man ir to užtenka. Išpiltas šalto prakaito, atatupstas grįž
tu atgal.
Na, ne taip įsivaizdavau pasimatymą su bokštu.
Po valandos klaidžiojimo, pasiklausinėjęs simpatingesnių vokietaičių, surandu Bursagasse, iš kurios siaura met
ro pločio gatvelė: Holderlinturmgasse veda dvidešimt met
rų žemyn. Maža aikštelė, gluosniai, antys, drumzlina ne
betekanti upė, į dešinę už dešimt metrų - bokštas, matyti
jo gal trečdalis, nėra perspektyvos ir šiaip - jis apaugęs
vijokliais. Geltonas.
Antro aukšto lange nieko nesimato. O kas ten turi ma
tytis, galvoju. Friedrichas, ar ką?
Atlikta. Kiekvienos piligrimystės išsipildymas - lengva
neviltis. Argi ši bala, antys: keliasdešimt metų jo hori
zonte? O be to, ir bokštas, manding, turėjo būti kitoks.
Samanotų akmenų norėtųsi.
Tiesa, gluosnių ir vijoklių esama. Žinant vokiečius, tai,
kad jie susilaikė neiškirtę žalėsių, jau daug. Dabar tuose
krūmuose peri turbūt visos Neckaro antys. Turškiasi sau.
O ko iš tų ančių norėti? - subaru save. Kad turkštųsi heg
zametro ritmu?
Įsijungia tas šizofreniškas dialogas. Psichinio dialogo
partneris kiek slysteli į šoną, kito buvimas. Nebūtina va
žiuoti į Tiubingeną, kad susitiktum mane, sako kažkas.
Neįsivaizduoji, kiek tas bokštas man įgrisęs. Pats žinau,
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sakau, įsileisdamas į tą maišalynę, kur antrojo savęs neatskiri nuo vizitatorių. Bet j trialogą neįsileisti negaliu.
Tu ką, aptarnauji visus turistus? - klausiu. Jis juokiasi. Aš
gi ne čia, sako jis. Mes žiūrime į balą, vadinamą Neckaru.
Aš, mano vidinis balsas ir Holderlinas. Kaip nevykusiam
anekdote.
Klausyk, naudojuosi proga. Ar buvai išprotėjęs, ar ne?
Jis nepasinaudoja proga sarkazmui. Kas yra išprotėjęs? sako jis. Buvau laisvas, savimi. Nėra nei išprotėjimo, nei
sveiko proto, yra galimybė laisvei, aš buvau laisvas. Skai
tei, ką parašė Scardanelli?
Tai jau už žmogaus ribų, sakau. Ne, ne už žmogaus,
sako H. Tiesiog reikia atmesti ribas, ženklus, sutartis, žo
džius. O paskui vėl sugrįžti prie žodžių. Reikia sunaikinti
savyje žmogų kaip konvenciją - visi jūs konvenciški - ir
išlaisvėti.
Ima mušti visi Tiubingeno varpai. Čia mano garbei? nustembu. Ne, tiesiog dvylika, sako jis. Muziejus uždaro
mas iki trijų.
Taip ir nenueinu į muziejų, išsukus iš Holderlino skers
gatvio - H. atributika pažymėta smuklė. Nors ne smuklė,
tiesą sakant, picerija. Italai ją laiko. Bet tik pabandytų tie
italai - Tiubingene - neturėt alaus... Sėduosi prie dvivie
čio staliuko, prieš mane žalia medinė kėdė aukšta atkal
te. Tuščia kėdė.
Aš tave nuvesiu, kur mes mėgdavome „įkalti“, sako H.
Nesileisiu dvasių vedžiojamas po Tiubingeną, piktinuosi.
Mes turime savo metodų, sako H. Neįsitempk.
O ką tu gerdavai? - klausiu.
Rotwein, akimirksniu atšauna.
SNOBO
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Bis zum nachsten Maly sakau aš. Net man jau gana.
Seansas baigtas. Gal tiesiog paleidau tą die ruhige Mitte
meiner Monologen, kaip sako Rilke, - šuoliuoti. Norimą
ar tikėtiną laikyti realiu?
O kas yra realu? - juokiasi kažkas.
Po pusvalandžio aš prisistatau pas Kristiną, mat man
norisi mažos ekskursijos. Kristina perveda per kelias gat
veles. Čia gyveno Altzheimeris, rodo ji. Nuo žodžio Reaganas? - klausiu. Žinoma, pareiškia Kristina. Čia juk Tiu
bingenas. Čia visi gyveno.
Ak, staiga topteli Kristinai už kvartalo. Ar nori užeiti į
Boulangerie?
Bandelių šią akimirką man ypač nesinori.
Ne, sako ji. Tai smuklė, knaipė, kur Hėgelis pildavo su
Holderlinu. Ir Schellingą dar prisileisdavo. Iki dvidešimt
penkerių jis tapo profesoriumi. Bet krtaipėje viskas išliko
kaip ir XIX a. pradžioje, nežinau tik, ar stalai tie patys.
Po galais, sakau, žinoma, noriu.
Tiesa, nežinau, ar tau patiks, samprotauja Kristina. Ten
dabar renkasi kairieji.
Aš sustaugiu iš malonumo.
Boulangerie nieko bendro su prancūziška žodžio reikš
me neturi. Tai nuoširdi knaipė, o XIX a. pradžios interje
ras - ne romantiška neskonybė. Seimininkas, der 'Wirt,
skaldo malkas ir kūrena Hėgelio laikų krosnį; postoris
vamzdis eina per štūbės vidurį, taip apšildoma. Viename
kampe sėdi būrelis barzdotų vaikinų ir - ne pašnibždom kalba apie PDS rinkimų perspektyvas. Alaus, Viešpatie...
maniškiai!..
Viešpats neprisiartina, bet ateina šeimininkas, kalbąs
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irgi tik švabiškai, o čia jau įsitraukia Kristina: svečiui iš
Osteuropa labai maga sužinoti, ar čia tikra autentika...
Wirt įsižeidžia: taigi čia dar Hėgelis vaikščiojo. Pala pala,
nusiviliu aš. O Holderlinas?
Hėgelis be Holderlino niekur nevaikščiojo, paaiškina
šeimininkas. Jie visur eidavo abu. Na, o Schellingas kaip
Schellingas. Matau, kad Schellingas jam kelia nusivylimo
jausmą ir kartėlį.
Ką gerdavo Holderlinas? - klausiu.
Rotwein, atsako šeimininkas. T\k Rotwein. Hėgelis, tas
pamaišydavo...
Šita štūbė turi savo legendų, perduodamų iš kartos į
kartą. Aš sėdžiu, kur sėdėjo Hėgelis. O Kristina - kur
Holderlinas. O gal atvirkščiai?
Kristina po savo dviejų bokalų mineralinio retiruojasi,
Hėgelio bare vakarėja. Man čia darosi vis įdomiau. Baras
į vakarą vis kairėja. O man taip reikia stiprios kairuoliš
kos ideologijos dozės. Taigi čia suolai, už kurių sėdėjo
Baader-Meinhoff kompanija... Na, negalėjo nesėdėti...
Toks vienas kairuolis sėdi sau vienišas. Prisėdu, prieš tai
pasiklausęs jo paties ir šeimininko, ar tai leistina. Leistina,
sako der Wirt, toliau kapodamas malkas. Man rūpi kairie
ji, sakau šeimininkui. O, jis kairysis, atsako tasai. Kirvis gal
pusantro metro ilgio. Mūsų štūbėje nesipešamą, kažkodėl
priduria jis. O mes, kairieji, esame nepaprastai tolerantiš
ki. Kas ateina, tegu pila sau. Thoro kirvis tik šmėkščioja
aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Hėgelio „buržuikė“ įkai
tusi. Pilnas bokalas alaus. Sustok, akimirka!..
Šį nuostabų mirksnį aš imu suprasti ir pats byloti šva
biškai... Tai jau nesikartos....
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Mano pašnekovas, išgirdęs, kad aš norėčiau kažko kai
ruoliško, droviai nukaista. Ir pila: bedarbiai, kapitaliz
mas, pinigų valdžia. Taigi aš tai žinau... Kaip vokiečių
kairieji žiūri į Didžiojo Draugo Kim Ir Seno Čiu Čche
ideologiją? Ar tiesa, kad agrariniam Pietų ir Rytų Euro
pos sociumui tiktų Siaurės Korėjos ideologinis modelis?
Ar įmanoma agrarinė revoliucija Portugalijoje? Ar Didžio
jo Mokytojo Mao Czedungo konfucianizmo kritika pasi
teisintų Europos Sąjungos agrarinio kapitalizmo apsup
tyje? O juk tai pajėgūs modeliai...
Jis klapsėjo akimis.
Pabandžiau iš kitos pusės. Rinkimuose kairieji juk gau
na pernelyg mažai balsų. Atstovaudami engiamųjų klasių
(antraip - daugumos) interesams, jie privalo užsiimti ryž
tinga revoliucine veikla. Kaip jūs, kairieji, modeliuojate
revoliucinę situaciją Vokietijoje? Rinkimai rinkimais, bet
ar suburžuazėjusi darbininkų klasė nėra vien taukais ap
tekusi naujosios buržuazijos pamaina? Rinkimus laimė
jusi grupė juk praranda savo autentišką veidą ir nusivel
ka paskui kapitalo šleifą?
Ne, sakė jis, apie Čiu Čche ideologiją aš nieko neži
nau. Baader-Meinhoff? Kas per trupė? Aktoriai? Roko
muzikantai?
Labai apsidžiaugiau, kai prie mūsų prisėdo vaikinas juo
dais odiniais drabužiais ir žalia girlianda ant kaklo. Dietrichai, pasakiau, jis mums viską paaiškins; mėgindamas už
megzti kontaktą, paklausiau naujoko: „Du bist der Grūne?“
Gerai, kad Hėgelio bare nesimušama. Tas „žaliasis“ pa
bučiavo mano Dietrichą į ausį ir rūsčiai paklausė: „Kas čia
toks?“ Ne manęs paklausė, Dietricho. Tasai susinepatogi
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no. Čia lietuvių žurnalistas, atsakė Dietrichas, jam rūpi kai
rumas. Koks kairumas? - įtariai paklausė tas žalias neža
lias. Kad jam atlėgtų, vietoje paso parodžiau lietuviškų deg
tukų dėžutę. Atlėgo. Tokių dalykų taip paprastai nepadirbsi.
Bet paskui pradėjo bučiuotis su mano Dietrichu ir į mane
pabrėžtinai nekreipė jokio dėmesio. Nors Dietrichas per
petį mėtė keistus žvilgsnius ir man mirkčiojo, pabėgau.
Iki artimiausio stalo. Ten sėdėjo dvi merginos, viena
su Sirano de Beržerako nosimi. Pastaroji pasakė man, kad
jos kairiosios ir nemiega su vyrais. Ir nesikalba. Ir apskri
tai tuoj abi eis į lovytę.
Šoviau iš tos kairiųjų bazės it kamštis. Toks įspūdis gerokai pavėlavau, Hėgelis kažkur jau išėjęs.
Tiubingeno parkas, naktis, išėjau parūkyti ir smaliju
po paminklu Holderlino genijui. Ne pačiam Holderlinui genijui. Dešinė paminklo ranka nutrūkusi, nuskilusi, nė
ra jos. Matyt, kad labiau primintų antiką. Prožektoriai
apšviečia antikinį profilį.
Dar vienas jausmas Tiubingene: neįtikėtinas saugumo
pojūtis. Tiesiog nėra agresijos. Naktį priešais ateina rė
kaujanti minia, gal keturiasdešimt paauglių - triukšmas,
riksmas. Na, galvoju, tokia jau mano karma. Tai ne. Priar
tėja ir, užuot man pykštelėję ar pokštelėję, nupypina to
liau ir dingsta vienuolyno bendrabučio vartuose. Kažin
kokios krikščioniškosios jaunimo konferencijos dalyviai.
Didelis storas rotveileris spokso į mane, aš žinau, ką da
ryčiau jo vietoje: įkąsčiau man (sau) į blauzdą. Pajutęs
mano dėmesį, jis atbidzena ir seiliodamasis lenda bučiuo
tis. Ar tu tikrai rotveileris, klausiu jo. Rotveileris, melan
choliškai atsako.
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Neckarmūller, mit feiner Heffe, Weisse. Handwerklich
gebraut. Rekomenduoju. Tamsus geras mielinis alus, iš
kurio skonio eliminuotos mielės, - tai ne kalambūras, tai
tiesa, kiek sausokas, iš pradžių drumstas, paprastumu pro
vokuojantis skonis - ne tas tamsus saldus alus, prie kurio
esame pratinami, kiek primena antro varymo biržietiško
naminio alaus skonį, bet skonis turi struktūrą. O sausu
mas - kad vėl gertum.
Geriausia tą alų gerti barelyje „Storchen“ („Gandre
lis“), kuriame teberyški 1968-ųjų dvasia ir interjeras. Ne
sunku jį susirasti, tereikia eiti išilgai skaidraus betone te
kančio upelio, kadainykščio atviro kanalizacijos griovio,
dėl kurio Goethe Tiubingeną pavadino dvokiančia skyle.
O pavadinęs apsivėmė. Kristina man rodo kampą, ant
kurio vėmė Goethe. Netoli rotušės. Goethe nuo to kana
lizacijos griovio spėjo nueiti apie penkiasdešimt metrų.
Pagarbiai apžiūriu tą kampą.
Ryte, dešimtą, vis dėlto patenku į Holderlino bokštą.
Sterilu, autentikos bemaž nėra, viskas sudegė per gaisrą
XIX a. pabaigoje; liko dvi kėdės. Dvi Holderlino kėdės
antro aukšto kambarėlyje. Jis tuščias, be kėdžių - dar bal
tas plastikinis puodas su rudens gėlėmis, ant sienos ketu
ri Holderlino eilėraščiai, metų ciklas. Muziejus rytmetį
tuščias, Kristina mane palieka kambarėlyje, bandau me
dituoti tas kėdes, apeinu iš vienos pusės, iš kitos. Kėdės
kaip kėdės, ką jau čia. Žiūriu į Neckarą, jis tamsiai rudas.
Iš apačios rėkdami atidunda trisdešimt japonų.
Prasidėjo didysis lankymas. Pižonai.
Už kelių šimtų metrų - vienuolyno bendrabutis, kur
gyveno tie neįtikėtinai dievų suvesti kambario draugai -
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Hėgelis, Holderlinas, Schellingas. Karceris, kur sėdėda
vo Hėgelis už girtus debošus. Karcery buvo galima skai
tyti. Ir mąstyti juolab. Visa Hėgelio filosofija persmelkta
kažkokių sunkių pagirių, gal maišyt nereikėjo. Nors ką
čia aš patarinėsiu.
Gražus tas Tiubingenas. Namų įvairių pristatyta. Se
noviškų. Yra gatvelių, kurių plotis - penkiasdešimt centi
metrų. Kaip ten Hėgelis prasisprausdavo, nesuprantu.
Nors ne, jaunystėje jis, matyt, buvo liesas.
Ant vieno namo sienos užrašas: Bekehrt euch, werdet
kathol. Turėjo būti baigta: kathol(isch), bet sienrašiui pri
trūko sienos. Išvertus: Atsiverskite, tapkite katal(ikais).
Badenas - Viurtembergas - religiškai dėmėta žemė; it leo
pardo kailis, sako Kristina, tamsios dėmės būtų katalikiš
ki anklavai, protestantų daugiau. Svabijoje katalikiškos
bažnyčios su svogūnais viršuje, protestantiškos su stili
zuotu gaideliu; dažniausiai akipločiu matyti dvi - viena
katalikiška, kita protestantiška.
Aš - lietuvis, todėl su džiaugsmu priimu Kristinos pa
siūlymą apžiūrėti Tiubingeno kapines. Nesu pirmas jos
prižiūrimas lietuvis, tad ji puikiai žino mūsų skonį. Mes
mėgstam kapines, ten mums gera.
Žinoma, iš pradžių Holderlino kapas. Nieko ypatin
go, kapas kaip kapas, antkapis nedidelis, neįkyrus. Už pen
kių metrų nuo H. kapo - prieš kelerius metus mirusio
tiūbingeniečio kapas. Čia laidojami Tiubingeno senamies
čio gyventojai, aiškina Kristina. Na ir kas, kad tasai - ne
poetą?
Įsivaizduokime, kad šalia Maironio palaidotas koks
„žmogus iš gatvės“, koks Petras Jonaitis, galvoju sau ty
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liai, kad Kristina neišgirstų. Kad juos kur su ta demokra
tija, tuos vokiečius. Nusiraunu nuo tujos, ant H. kapo
augančios, mažą šakelę. Vėliau vieną spyglį mėginsiu įsiū
lyti vienam lietuvių poetui, - nepaims. Ką gi, daugiau
spyglių liks man. Beje, keista ta tuja, vokiška, be jokio
kvapo. Ir spygliai neduria.
O kapų tose kapinėse!..
Morike, ir tas čia palaidotas.
Bendri kapai, paskutinio karo liekana. Plokštės su šim
tais pavardžių. Darbo prievolėn paimti, areštuoti, karo at
nešti į Tiubingeną ir amerikiečiams artėjant sušaudyti Rotenburgo kalėjime. Vokiškos, ukrainietiškos, lenkiškos, ru
siškos pavardės. Be lietuviškų neapsieita: Gineidis Vladas*
Kumptys Aleksas, Zemblakas Antanas, Karbačius Vaclo
vas, Jocius Kazys, Skirgaila Juozas, Lapajevas Maksimas
(vardas ir pavardė su lietuviškomis galūnėmis), Pračius
Aleksandras, Danišanskas Jonas... gal dar ne visi... daug tų
raidyčių, smulkios. Buvo sau žmogus, liko raidytės vokie
čių žemėj. Nors ne tik. Vokiečiai - nebūtų vokiečiai - iš
pjaustė nužudytuosius ir panaudojo jų organus Universite
to Medicinos fakulteto Anatomijos katedros reikmėms.
Vaizdinė medžiaga. 1990 m. studentai išsiaiškino, kieno
kepenis jie studijuoja, sukėlė nedidelį maištą, ir šalia bend
ro kapo atsirado dar viena lenta, kur parašyta, kad čia pa
laidoti sušaudytųjų kūnų organai. Ir vėl - vokiečiai...
Tiubingeno ypatumas: senamiestyje kas šimtas metrų an
tikvariatas. Ne, ne tas su kėdėm ir bronza kaip Vilniaus
senamiesty. Bukinistų antikvariatai. Ir naujos perskaitytos
knygos, ir senesnės. Sąlygiškai nebrangios. Seilė varva kaip
tam rotveileriui. Tik kas iš to, kaip sako klasikas.
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Universitetas kaip universitetas, studentai tokie patys
kaip ir mūsiškiai. Tiubingene prieš pagrindinį Universi
teto pastatą - auditorijų korpusas. Reikia tik pereiti gat
vę, šimtas metrų į kairę - perėja ir šviesoforas, šimtas
metrų į dešinę - taip pat. Bet ne, studentūra, aišku, laks
to nosies tiesumu. Studentai yra studentai, bet ir profe
soriai plevėsuodami skvernais lekia ne per perėją. Vokie
tijoje tai - neįtikėtinas vaizdelis, bet, reikia pripažinti, ta
pybiškas. Auditorijos nieku gyvu netviska prabanga, stalai
ir suolai ankšti, nepatogūs, viskas padaryta taip, kad juos
sulaužyti būtų kuo sunkiau. Tačiau garso izoliacija - pui
ki. Ir apšvietimas. Studentai dažniausiai malasi dviračiais,
visur dviračių takai, stovai. Ant pagrindinio Universiteto
pastato prirašyta šūkių: Lernen, arbeiten, sterben! (Mo
kykis, dirbk, iki padvėsi!) kitas - prieš didžiavalstybinę
Vokietijos politiką, dar vienas - prieš Bundesverą. Nor
malūs, geri šūkiai. Niekas jų užteplioti nesirengia: jei stu
dentai norės, vis vien užrašys tai, ką, jų nuomone, dera
parašyti ant Universiteto sienos. Reikia - bus. Šiaip užra
šų ant sienų Vokietijoje gausu. Ir ne vien roko ar sporti
nio turinio kaip pas mus. Arba politizuoti, arba šiaip su
humoru. Vienas užrašas ant namo, kurio savininkas aiš
kiai nemėgsta automobilių: „Nestatyk čia mašinos, ne
būk teroristas“. Žinoma, kad po tuo užrašu automobilių
prigrūsta.
Kristina ir Hansas bogina mane į Švabų Aibes (būtent
Aibes, SchiųabischeAlbe). Lichtenšteino kaimelis Lichtenš
teino pilies papėdėje, Wilhelmas Hauffas parašė apysa
ką, kurios veiksmas rutuliojasi toje pilyje. Ta proga kai
melio bendruomenė pasidariusi Hauffo muziejėlį. Bene
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buvusiose arklidėse, bet argi svarbu kur. Valstybė nefi
nansuoja (ir pas juos krizė, bet duok Dieve mums pen
kias tokias vokiškas krizes), tai bendruomenė (Gemeinde) pasiieško šiaip rėmėjų, ir kaimelis turi savo muziejų.
Nieko ten ypatingo, atrodo, vienas tikras Hauffo rank
raščio puslapis, kitkas - fotokopijos, muliažai, beverčiai
paveikslėliai, popierinis pilies maketas, Hauffo knygų lei
dimai. Bet įdomu, jauku. Mums bevaikštant pasigirsta bil
desys: pensininkų grupė, kokia penkiolikos vyrų ir mo
terų. Malasi sau po muziejus.
Viršuje stovinti Lichtenšteino pilis - von Urachų re
zidencija. Kad kiek - mūsų karalių. Mindaugo II pali
kuonys čia kartais apsistoja. Hercogas pasišluoja pilies
kiemą. Demokratiški tie hercogai. Juk ne kokie Seimo
nariai. Apie pilį ir joje - šimtai vokiečių su šeimomis,
didžiulis parkas, kieme visiška kamšatis. Pilis perstatyta
XIX a. Kažkaip laisvai vokiečiai elgiasi su praeitimi, ypač
tada, kai tokio laisvumo pareikalauja... literatūrinė tie
sa. Aprašė Hauffas Lichtenšteiną - šast, ir paaukštino
originalią pilį, prikrovė iš betono ir akmens pasakiškų
bokštelių. Istorija ir literatūra susilieja, reali autentika
aukojama vaizduotės, literatūrinės autentikos dėlei. Gal
sielos autentikai?
Matau, kaip vokiečiai pagarbiai atsiliepia apie von Ura
chus. Ir kaimelyje apačioje, ir pilyje bei apie ją šimtai šmi
žinėjančių turistų. Po galais, galvoju, taigi mums kalta ir
vienoje, ir kitoje santvarkoje: buvo juokingas tas „kažko
kio vokiečių kunigaikštuko“ kvietimas 1918 m. Čia, Lich
tenšteine, tai neatrodo juokinga. Galinga pilis, istorija,
tradicija, giminė. Artimiausia pilis už kokių dvidešimties
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kilometrų - Hohenzollernų. Gal dar ne per vėlu? Ant
von Urachų pilies sienos - ir Lietuvos herbas. Gal toliau
siai į Europos Vakarus nušuoliavęs Vytis?
Gal mūsų bėda, kad taip beviltiškai nesisekė su kara
liais? Aristokratai tapę pajuokos ir snobiško dėmesio ob
jektai, bet ar pagrįstai? Aristokratai - tai terpė, laikiusi
tradicijas, tam tikrą realybėje įkūnytą idealumą; aristok
ratai buvo elgesio ir kultūros pavyzdys, ideali tautos da
lis. Aristokratai, ir ypač valdantieji, karaliai - atsako ne
kažkokiai partijai, o Dievui, savo giminės vardui, protė
viams ir palikuonims. Juk karaliaus vaikai valdys po jo:
jis negali būti žiaurus, neteisingas, negali pasirašinėti su
tarčių, kurios po kelerių ar keliolikos metų akmeniu kris
ant valstybės ir jos vaikų galvų. Monarchija - ne žaislas,
tai labiausiai atsakingas valdymo mechanizmas, kurį tik
išrado žmonija...
Šitose aukštumose neįtikėtinai gaivus oras. Kai siauru
keliu leidžiamės nuo aukštos Lichtenšteino uolos, patiriu
ypač stiprius pojūčius, mano aukščio baimė siautėja iš
skleidusi šikšnosparnio sparnus, o Hansas, patenkintas,
kad įvarė man siaubą, vis didina greitį. Na, žemyn - tai
žemyn.
Sekmadienis - šeimos diena Vokietijoje; švabai mala
si po apylinkes, muziejus, pilis; kažkas sportuoja, jodi
nėja arkliais, kažkas skraido oro balionais, skraidyklėmis. O ką daugiau švabams veikti sekmadienį? Prava
žiuojam vieną kaimelį, sustatyta virtinė automobilių. A,
sako Hansas, čia - vietinis kaimo teatras. Turi mėgėjų
trupę, stato labai įdomiai, novatoriškai, žiūrovai renka
si iš visų apylinkių...
SNOBO

AUKLĖJIMAS

319

Kažkoks nerealus tas švabiškas sekmadienis. Ar galima
įsivaizduoti panašų sekmadienį kur Žemaitijoje maždaug
po keturiasdešimties metų?
Tą nerealumo įspūdį dar padidina Romos inkliuzas.
Prie Hechingeno - romėniškos vilos, t. y. latifundijos cent
ro kasinėjimai. Atkasti keli hektarai ir vis dar plečiami.
Matyti iš po žemių kylantys mūrai ar pamatai, dar drėg
ni, aplipę žemėmis. II-III a. po Kr. Restauruota vila su
rūsiais, miegamaisiais, virtuve, kad juos kur galas tuos
vokiečius - su romėnišku tualetu, kurį labai įdėmiai ap
žiūriu.
Aišku, įdomiausia - rekonstruota šventvietė, nepapras
tai įdomus Germania Superior religinis sinkretizmas: Mit
ra, Epona, trys matronos, Jupiteris, Junona, Merkurijus,
iranėniškai keltiškai romėniškas Aukštutinės Germanijos
religingumas II-III a.
Pro romėniškos vilos arką matyti keli raudonstogiai
kaimeliai, Hohenzollernų pilis. Romėnai turėjo neblogą
panoramą, juokauja Hansas. Sėdėjau pakibęs virš laiko,
erdvės ir Svabijos, gėriau kavą, rūkiau „Gaulloises“, už
keliolikos metrų romėniškoje vaikų žaidimų aikštelėje
krykštė švabiukai, į mane žiūrėjo dvi Minervos - viena su
galva, kita be. Pastarosios veido išraiška buvo mįslinga.
Dėl šio Minervos žvilgsnio buvo galima keliauti iš pa
ties Europos centro. Rankose ji laikė ledų porciją, dailiai
iškaltą smiltainyje.
Mažos silpnybės dievams atleistinos, tarp jų - ir Svabija...
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6. Tūkstantis metų be penkių
dvylikta

NUMI TI NI MAS

Jei man reikėtų rasti žodį, kuriuo galėčiau apibūdinti po
litiką, kultūrą, kasdienę elgseną, net stereotipus, tai būtų
fragmentiškumas. Viskas dalelėmis, atomais, monadomis
skirstoma; dar vienas stereotipas, kodėl taip yra, aiškina
mas taip: žemdirbių visuomenės genai, šeimos, giminės
ląstelės, individualizmas. Bet juk žemdirbių visuomenė
Rusijoje duoda bendruomenės efektą.
Mes - stiprūs individualistai. Uždarumas yra tiesiog
buvimas su savim, gal ir be gilesnio turinio. Individua
lizmas - kai tu gali būti vienas. Bruožas iš esmės kapita
listinis. Antra vertus - individualizmas, manyčiau, tam
tikros rūšies meditacija. Sugebėti būti vienam jau yra
šiaurietiškos meditacijos rūšis. Pietų pasaulis neįsivaiz
duoja savęs be gatvės, be minios, lietuviams dabar tai
kalama į galvą, kišama masinio linksminimosi idėja, bet
nors jaunimas už bet kokios užsikabina, vyresnio am
žiaus žmonėms ne visada tai padeda. Individualizmas
dar gyvas, ir jo kiautas per masines vaikštynes ir pasi
linksminimus nusiimamas lyg kaukė, tačiau užsidedamas kitas - besilinksminančio ir minioje atsipalaiduo
jančio aš; namie vėl medituojam.
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Šitas sugebėjimas keisti viešą energijos išliejimą j už
sisklendimą nėra koks lietuviškas atradimas. Islamiškojo
pasaulio gyvenimas verda gatvėse, bet namai yra uždara
teritorija, svetimam ar svetimesniam užverta. Ne apie tai
kalbame. Švęsti gatvėse, švęsti viešai jau įprasta. Vokie
čiai moka rengti puikius viduramžiškus karnavalus, bet
grįžę namo nuleidžia žaliuzes.
Mes irgi mokame švęsti krepšinio pergales, gal dėl to
ši sporto šaka taip vertinama - tai naujasis adaptuotas
gladiatorių žaidynių variantas, leidžiantis išsirėkti, išsi
krauti, drauge su komanda nugalėti priešininką ar pralai
mėti ir nuobodžiai sėdėti prie alaus. Šitą visi moka, anglai,
atrodo, geriausiai. Tai indoeuropiečių karingojo instink
to proveržis; tos šimtmečiais ir tūkstantmečiais skaičiuo
jamos akimirkos, kai šimtatūkstantinės indoeuropiečių
gentys ugnimi ir ilgakočiais kirviais skverbėsi į Europos
vidurius, Indostano slėnius, Irano aukštikalnes, Balkanus.
Dabar nėra kur tos energijos išlieti, tad kuriami karo pa
kaitalai. Sportas, „popsas“, agresyvūs filmai su būtinu sek
so įdėklu. Karys visada eidavo, žudydavo, prievartauda
vo moteris, tad prievartos ir sekso jungimas yra filmo
pupuliarumo pagrindas, jokios komisijos ar etinės nor
mos čia nieko nepadarys. Tokia ir yra kario etika - žudyti
priešą ir prievartauti jo moteris, sėjant sėklą ne namuose,
kurių karys kaip ir neturi, o bekraštėse platybėse, - Kadmo sėjami drakono dantys - falai, tai indoeuropiečių ka
rių falai, užimtose teritorijose gaminantys naujus karius.
Primityvu ir žiauru. Natūralu - kaip beždžionė, ėdanti
dvėselieną, - atrodo, iš tokio porūšio išsivystėme. Kario
instinktai dabar įgauna kitų formų. Mūsų karai dabar ki
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ti - sublimuoti į politiką, verslą, automobilių prekybą.
Pastarąja per šį dešimtmetį mes pasižymėjome kaip nie
kas kitas, nes čia „suveikė“ vikingų genai. Tai kelionė,
kupina pavojų, su grobiu grįžtant per priešiškas teritori
jas, kuriose su tavimi gali atsitikti bet kas. Vakariečiai nau
dotų automobilių bizniu neužsiima - per daug pavojin
ga; lietuviams - pats tas. Lygiai kaip ir verslas Rusijoje.
Mūsų karingi genai valstietiško periodo neužguiti. Kaž
kaip impozantiškai kalbama apie penkiasdešimties metų
laikotarpį, per kurį sovietmetis deformavo lietuvių tautą,
bet, istoriosofiniu požiūriu, tai net ne mirksnis. Kokie čia
pėdsakai (kalbu apie tautą, ne atskirus asmenis), jei indoeu
ropiečio kario genai tūkstantmečius neištrinti, kaip, beje,
ir su jais koreliuojantys žemdirbio. Kario idealas - ūkis,
kuriame dirba jo belaisviai; ramus gyvenimas kelis mėne
sius, vėliau - karo žygiai. Lygiai taip pat elgiasi bet kokios
kapitalistinės korporacijos vadovas. Pavaldiniai nebelaikomi
vergais, nes turi laisvus savaitgalius. Jiems gerai.
Jeigu grįžtume prie individualizmo, tai jis ir buvo būdin
gas kariui vikingui. Vikingai buvo kariai vienišiai, kuriems
svarbiausia - jų vardo šlovė, kovos, nors šalia kaudavosi
ir kiti, su kuriais buvo susijungę karo žygiui. Tačiau tai
nebuvo armijos, bet - karių individualistų sambūriai. O
plėšti vikingas mokėdavo ir vienas.
Mūsų visuomenė yra labai vikingiška. Kuršiai buvo vi
kingai, iš jų susiformavo dalis žemaičių; kaip apibūdina
mūsų istorikai Lietuvos valstybę ir jos karius, iš pradžių
tai buvo žemyniniai vikingai. Tokie mes buvome, tokie ir
likome. Vikingai bedarbiai, individualistai, nerandantys
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sau tinkamo užsiėmimo; depresijos ir neurozės iš dalies
dėl to. Manau, įstojus į NATO, lietuvių karių paklausa
ims augti kaip Prancūzijos svetimšalių legiono, nes čia
nėra ką veikti.
XXI a., žadėjęs būti liurbiškai švelnios, snarglėtos ir
atlaidžios visuomenės rojumi, prasideda visai kitaip, pri
mindamas kietumo, tvirtumo, ištvermės, atsidavimo ver
tybes, kurias gali duoti karinis sluoksnis, karinė ideologi
ja, kariauti kirbantys genai. Geriau taip nebūtų, bet karas
jau seniai vyksta ir vyks ne vieną dešimtmetį, karas be
taisyklių, nuskriaustųjų karas, kai smogiama bet kokioje
Žemės rutulio vietoje bet kokiomis priemonėmis bet ko
kiu laiku. Nuo tokio priešo neapsiginama, nereikia turėti
iliuzijų.
Čia tiktai meilė gali padėti, bet ar šiuolaikinis pasaulis,
paklūstantis tai pačiai septintojo dešimtmečio kartai, ku
rios šūkis ir buvo „meilė-lygybė-brolybė“, jai pavaldus?
Kiek pavaldus, matome iš Joschke’s Fischerio pavyzdžio.
Galima būtų suprasti, jei atsakas teroristui būtų ne pre
vencinis bombų smūgis, o prevencinės meilės strategija.
Globalizacija, deja, provokuoja tik dalies pasaulio nuskur
dinimą ir nuolatinius išpuolius. Kol pasaulį valdo teisin
gumo jausmas, o ne meilė, karai ir teroras - neišvengia
mi. Teisingumas - atkeršyti už nuoskaudą. Meilė sakytų atleisti. Bet žodis „teisingumas“, tiek kartų vartojamas
politikų, mėgstančių pabombarduoti, neturi nieko bend
ro su žodžiu „tiesa“. Tie žodžiai iš esmės skirtingi, teisin
gumas - deramas atlyginimas, tiesa - tai santarvė.
Vos pradedi kalbėti apie XXI a., imi jausti, kad kalbi
kaip pranašas. Taip yra, nes tokia kalba tampa kasdieny
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bės kalba, visi apokaliptiniai ženklai jau pradėjo ryškėti.
Apokaliptinių žingsnių fone formuojasi sąjungos. Progno
zuoti neįmanoma nieko. Išgyventi įtampą, nežinoti, koks
žirgas prašuoliuos ar kokios vežėčios pralėks dangumi,
jau nebevargina, o domina tik kaip oro prognozė. Ko
kios mosties tas žirgas.
Ir čia Lietuva turėtų save matyti ne tik NATO ar Euro
pos Sąjungoje. Mums daug svarbiau už derybas dėl ES
sėkmės yra konflikto tarp Izraelio ir Palestinos išsprendi
mas, nes viskas, kas pasaulyje šiuo metu dedasi, vyksta
dėl įvykių ten, kur ypač griežtai viešpatauja teisingumo
principas. Atrodo, ir mes turėsime prisidėti prie teisingu
mo. Būsime „pavartoti“ tam reikalui.
Kalėdinės eglutės yra metamos į šiukšlyną, žvaigždės
gęsta, planetas gaudo meteoritai betmenai; tas pat ir su
civilizacijomis; labai greitai gali atsitikti, kad pasaulio geo
politinis pasiansas bus sudėliotas taip netikėtai, kad mū
sų mąstymas bus tiesiog parblokštas. Prieš sovietinės eros
pabaigą prognozuota - lietuviai, kaip tauta, atsilaikys ke
liasdešimt metų, gal dar mažiau. Latviams išvis buvo li
kusios sekundės. Dabar ES katile būsime išvirti pakanka
mai sparčiai. Gavom dešimt metų atokvėpio, ir vėl mus
siurbia, ir čia ne gąsdinimas(is). Toks siurblių darbas, jie
nei blogi, nei geri. Jie siurbia šiukšles, nepritvirtintus bal
dus, bet ar mes spėjome prisitvirtinti prie žemės, prie is
torijos posūkio duotos akimirkos susivokti... Į Vakarus
metamasi aklai, valstybės pozicija - piliečių vykimas į Va
karus dirbti skynėjais, rinkėjais, plovėjais, padavėjomis
yra visiškai geras. Tai vadinama integracija į Europą. Anks
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čiau žmogus, išvykęs dirbti ar gyventi į Saratovą ar Kam
čiatką, buvo laikomas tarsi atkritusiu nuo kamieno, šian
dien lietuvis Portugalijoje ar Airijoje laikomas prasisiekėliu, sektinu pavyzdžiu, kuris nurodomas kaip „geras
lietuvis“, lietuvio etalonas... Kol kas - tai sezoniniai dar
bininkai, tačiau jau prasideda mūsų kompiuterių specia
listų, programuotojų, medicinos seselių, statybininkų eks
portas į legalias nuolatines darbo vietas Vakarų Europo
je. Čia jau galima tarti: viso gero.
Mes turime suvokti, jog esame lygiai toje pačioje padė
tyje, kaip ir buvome įmontuoti SSRS - kampe, kuriame
galima atsilaikyti; tik ES kampas kitas, ne vakarinis kaip
sovietų imperijoje, o rytinis, ne pavydėtina „tarybinių Va
karų“ teritorija, o liumpeniški Europos Rytai. Tokia nencų-koriakų autonominė apygarda. Su tokia europietiškąją
ideologija privalu kautis; sportas kartais juos gali „pakrau
ti“, bet pralaimėję jie aiškina tai kaip vargingos šalies feno
meną - kitaip neprasimuši: kaip ir iš Harlemo, taip ir iš
Lietuvos kelias į aukštumas veda tik per krepšinį.
Aš nematau skirtumo tarp europiečio ir lietuvio. Vidu
tinis lietuvis - darbštesnis, gabesnis, ryžtingesnis už viduti
nį europietį. Išsilavinimo ir elementaraus bukumo klausi
mas - štai kas dar kelia problemą. Jei mūsų šalies ekono
mika normaliai funkcionuotų, mes Europoje galėtume
lygintis su Skandinavijos šalimis. Ir kaip pastarosios neat
sisakiusios kurio nors esminio elemento - nacionalinės va
liutos ar nepriklausomybės.
Dabar jau ne dešimtmečio, o kelerių metų reikalas identiteto kūrimas. Čia valstybinio lygio uždavinys - pa
teikti ne partizanišką, ne komunistinę, ne etnografinę,
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ideologiją, bet modernią lietuviško buvimo Europoje, tar
kime, XVI a. Teriojimai, trėmimai - baisi lemtis, bet ži
nokime, kad gailesčio ir istorinių skriaudų metodu nesu
žadinsime lygiavertės partnerystės pojūčio. Net ir sau.
Mums reikia ne rytinio Europos pakraščio, kur „vis
dėlto“, „nepaisant“, „šokta į traukinius“, beždžioniauta,
atsilikinėta per kelis šimtmečius - visada per kelis. Ir ne
šalies, kur klasikams rašant vos ne hegzametru, Baudelaire’as jau buvo miręs. Mums reikia vietos, kuri, nepaisant
nieko, buvo Europos sala, galiausiai susijungusi su žemy
nu, bet skleidusi šviesą ir išmokusi europietiškojo menta
liteto pagrindų etc. Periferija turi liumpeniškų bruožų,
sala - romantiškų. Czeslowas Mitoszas gali kurti perife
rijai himną, bet jį suprantame tik mes, dar (kai kurie) len
kai bei didieji Europos protai. Reikia laužyti stereotipinį
kunigaikščių-okupacijų-atgimimų žaltišką ratą. Aš neži
nau, kaip tą ratą pralaužti, jis cikliškas. Mums reikia Sturm
und Drang ideologemos.
Geriausiai ją surašytų Gūnteris Grassas arba Peteris
Handke - nejuokauju; minčių jie duotų daugau nei dvy
lika tonų patarėjų iš Briuselio. O mums dabar greta eko
nomikos labai svarbi yra radikaliai nauja ideologija; ki
taip -jos kitą dešimtmetį neįtvirtinę - savo žmones į Euro
pą siusime įsitikinusius, kad geriausi mūsų žygdarbiai masinis suicidas Pilėnuose, kruvinos kunigaikščių pjauty
nės tarpusavy, simbiozė su slavais, nesusigaudymas geo
politikoje, holokaustas, sukilimai, kurie niekada nieko ne
laimėjo, ir SSRS sugriovimas (bet griovikai - ir lenkai, ir
Ronaldas Reaganas, ir Jonas Paulius II), tik pastarosios
aplinkybės nereikia minėti Serbijoje ar Rusijoje, Make
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donijoje ar Šri Lankoje, ar gal Ispanijoje, Indijoje, Pakis
tane bei - daliai JAV asmenų, kuriems buvo taip gera ko
ketuoti su SSRS abipusio atsišildymo laikotarpiu. Be to,
mus mušė, prievartavo, prijunginėjo, skaldė, atiminėjo
net raides, ir tik dabar draugiškoje ES tautų šeimoje mes
norime atsitokėti ir užkąsti.
Taigi tai istorijos „prietrankų“ pasakojimas, nekelian
tis jokios pagarbos ar savigarbos.
Mokykla įnirtingai šito moko.
Pozityviai veikti galime tik kurdami nuosavą profesio
nalią istoriosofiją, deja, jos vietą užima daugiau ar ma
žiau intensyvūs gedgaudizmai. O ideologija nebegali būti
grindžiama stojimo į NATO ir ES siekiu - čia jau nebe
ideologija, o vyriausybės ir atitinkamų institucijų kasdie
nis darbas, kaip kad mes pražiopsojome akimirką, kai ta
pome europiečiai, pražiopsosime ir tai, kad siūlome iš
esmės tą pačią, daukantišką, tiesa, kiek modifikuotą (supesimistintą) ideologiją labai intensyvaus modernybės
spaudimo metu.
Ideologija negali būti kuriama (ar gali?) pagal valstybinį
užsakymą - Lietuvoje į tą ideologų kūrėjų klaną vis vien
prasimuš „grupė draugų“, daug geriau būtų, jei laisvi inte
lektualai užsiimtų tegu ir provokaciniu darbu - bandyti naujai
svarstyti, naujai pateikti istoriją ir kultūrą. Kančia iškentėta,
per dešimtmetį tą padarė ir patys intelektualai, sutirštinę ją
iki apčiuopiamų krešulių, dabar reikia judėti į priekį. Žmo
giškoji kančia yra išgyvenama visur, ji universali, ir kentėji
mo vieta niekur nepabėgs, tai - širdis, tačiau darbas būtų
toks - išvyti kančią iš intelekto; ten jai ne vieta.
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Vis dėlto reikia kurti ideologiją - ji ir kuriama kultūros
srityje, o kur kitur - gi ne valdininkų ir ne politikų, pir
mieji neturi tam kompetencijos, antrieji - suaugę su par
tinėmis ideologijomis ar dažnai pernelyg menko išsilavi
nimo. Manau, kad žmonės, darantys europinę literatūrą
iš Žemaitės ar Biliūno, elgiasi šauniai, ir beveik viskam
turime atrasti europinių atitikmenų, juolab poeziją turi
me europinio ir pasaulinio lygio, - šiuolaikinę daugiau ir
labiau nei būtąją.
Ir bet koks tautos kaip organizmo atsigavimas turi pra
sidėti nuo kultūros. Politika virto kasdieniniu veikimu,
atsakinėjimu į problemas ir jų ekonominiu ar politiniu
sprendimu; kultūra visada yra vieta, kurioje kažkas vyks
ta, kunkuliuoja ir kur visada galima tikėtis proveržio. O
proveržių yra - nuo operos solisčių ir kompozitorių iki
dailininkų ar skulptorių. Savo kultūra mes seniai esame
europinė šalis. Tai jau trivialybė. Tik, deja, tirštumas ne
toks, kokio norėtųsi. Kultūros tirštumas.
Ir vaikšto pokalėdiniai lietuviai gatvėmis, galvoju. Ir
visi be ideologijos. Juk nesusipratimas kažin koks... Vie
no ideologija - verslas, kito - šiukšliadėžės, trečio, tarki
me, - tarpinis variantas. Ketvirtojo ideologija - emigruo
ti, spėriai ir nedelsiant.
Mūsų ideologijos ašis galėtų būti tas pats senas senas
paveldas - kaip tik mūsų dėka buvo sukurtas barjeras tarp
Europos ir Azijos - LDK, sustabdyti totoriai, kelissyk turkai, rusai, kol patys, padovanoję prancūzams radika
liausios pasaulyje demokratijos idėją tik dvidešimtajame
amžiuje, ir dar retai kur sutinkamą - veto teisę, dabar
vadinamą konsensusu, trumpam panirome į Rusijos gel
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mes, kad susprogdintume monstrą, užvaldžiusį pačią Ru
siją. Mes buvome aktyvioji pusė - ir šitai daug ką keičia.
Mes judėjome, o ne mus krutino; mes turime kontakto ir
taikaus sugyvenimo su islamu ir karinio konflikto patirtį;
jei norime, mes galime panaudoti savo neseną patirtį ko
kioms deryboms su islamo pasauliu. Mūsų silpnumas, kad
už mūsų „niekas nestovi“ - virstų koziriu. Su pakistanie
čiu ar arabu galime rasti bendrą kalbą, jei tik prisiminsi
me ne karinius, o taikius LDK santykius su islamo pasau
liu, svarstant apie karus - visus musulmonus turėtų žavė
ti mūsų mūšiai su genetiškai tuo pačiu Teutonų ordinu,
atsišakojusiu nuo Palestinoje kariavusių kryžiuočių ordi
nų, kryžiaus žygiai arabų pasaulyje prisimenami ne blo
giau nei pas mus. Europa juk juos mandagiai pasistengė
užmiršti. Mes su musulmonais - ne.
Mūsų istorijai reiktų suaktualinti, išjudinti tas temas,
kurios dabar svarbios - LDK kontaktai su judaizmu, isla
mu, stačiatikiais, sentikiais. LDK yra ES modelis ir atitik
muo su centrine valdžia ir gana savarankiškomis kuni
gaikštystėmis. Ir su demokratija. Žečpospolita - nebijo
kime simbiotinės istorijos su lenkais - buvo neįtikėtinas
demokratijos pavyzdys, tiesa, ne visiems, bet po Atėnų
tokio demokratijos eksperimento kaip Lenkijos-Lietuvos
seimai nebuvo. Ir dar kur - absoliučių monarchijų ap
supty! Sis demokratinis eksperimentas mūsų istorikų pa
teikiamas kaip silpnumo, nevykėliškumo ženklas, bet juk
tai aplenktas laikas, laboratorija, pritaikanti demokratiją
Europai. Nesvarbu, kad ten nugriaudėjo keli ne taip su
maišytų ingredientų sprogimai ir laboratorija išlėkė į orą.
Yra tik vienas kelias - spėti iš antrarūšio pusbrolio, parsi-
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beldusio iš smuklės paryčiais, virsti Europos Štirlicu, žinan
čiu ir priešo bunkerius, ir saviškių įpročius. Grįžusiu su ma
lonia naujiena - aš ir vėl čia! Ir pranešti, kad visa jūsų gerovė
ir turtai sukurti Štirlico dėka, bet jis nesipuikuoja.
Žinoma, naivokai skamba, bet tokios idėjos, perduo
tos monografijomis ir populiariais straipsniais, labai pa
keistų mūsų įvaizdį. Save reiktų modeliuoti kaip Graiki
ją, tiesa, kitame Europos kampe ir kitu laiku, bet graikai
irgi buvo romėnų nukariauti su visomis savo demokrati
jomis ir tironijomis, o be to, juos, net Aleksandro Di
džiojo imperiją sukūrusius, irgi šniojo, kas netingėjo gotai, keltai, slavai - kol galiausiai jie buvo turkų nuka
riauti. Tačiau graikai ta kančių ir katastrofų epocha nesididžiuoja, ji neužima jų savimonėje tiek daug vietos. Ideo
logijos didžioji dalis - atitinkamai šios epochos reikalavi
mais ir iššūkiais reikiamose vietose akcentuota istorija,
perskaityta optimistiškai. Mūsų istorijos jėga ir svarbiau
si akcentai - demokratijos laboratorija, Šiaurės Atėnų po
ligonas monarchijų apsupty, tarpkonfesinis susikalbėjimas
ir santarvė tarp tautų.
Ideologijos ašis turėtų būti optimizmas, nukreiptas į
praeitį ir ateitį. Dabartį mandagiai galime nutylėti, o ir ją
lengviau būtų kęsti turint viziją.
Ir ne ES ar NATO viziją - tai jau akivaizdūs dalykai, ir
niekur nedingsime, juk nesiryšime kasti savo urano ir sta
tytis naujų AE, išgauti daugiau savo naftos ir pradėti siurbti
šelfinę, t. y. būti savarankiški, tad ES lieka kaip neišven
giamas blogis, o ne kažkokia vizija. NATO apskritai neišvengiama kaip mirtis.
Ideologija turi būti ne niūri, o optimistiška. Ir neme
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luotą istorija pagrįsta, o kitais akcentais toje pačioje isto
rijoje. Tai - intelektualų užduotis, o jie tą naująją ideolo
giją palengva lipdo, ir nėra ko politikams ir politikieriams
žybčioti iš už kelmo piktom akutėm, esą intelektualai čia
nieko gero nemato. Patyrėme nevykusių, atgyvenusių ir
neveikiančių ar priešingą efektą duodančių stereotipų iš
ryškinimo ir ardymo dešimtmetį, dabar galėtų prasidėti
laikas naujiems stereotipams, naujiems mitams kurti. To
kiems, kurie teiktų pagrindą po kojomis ir modeliuotų
daugialypę veiklą daugialypiame pasaulyje.
Taip smagiau. Bet smagiausia kurti ne muliažą, o vei
kiantį mechanizmą. Ir tai, gal nelabai pastebimai, bet vyks
ta; tokios ideologijos elementai, mechanizmo dantračiai
jau projektuojami, matuojami vienas prie kito, patiems
matuotojams ir kūrėjams dar to neįsisąmoninant.
Nors vis dėlto tikrosios ideologijos kuriamos sąmonin
gai. Tai darbas, beje, ne metamas visuomenei kaip gatava
struktūra iš viršaus ar iš šalies, kas sukelia įtarimą, o die
giamas palaipsniui, optimistiškai, siūlant originalias ir nau
jas patrauklias detales, kurios turi dėstytis į nuostabią mo
zaiką, o dėlionė lipdytis savaime.

KUR DARYTI?

Daryti reikia čia ir dabar, kartais net aišku, ką maždaug.
Kultūrininkas tą moka ir sugeba, nes daugiau jis išties
nesugeba nieko. Jis kuria. Savo kūryba - tekstu, vaizdu,
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garsu - jis išsako save. Pirmiausia savo požiūrį į pasaulį,
nors tai gal tiesiog herojinis mitas - gal kūrėjas yra toks
pasyvus, kad pasaulis jame atsispindi labiau nei kituose ir
tas atspindys pavadinamas kūryba. Įtartiną šios kūrybos
artumą demoniškam dievokūros mėgdžiojimui gali nesun
kiai pašalinti veidrodinio atspindžio idėja. Klampus ir mo
lingas pasidaro kalbėjimas, kai mėgini suprasti ne ką dary
ti, bet daryti kur. Ta problema nekyla tik ciuckiams.
Kaip reaguoti į politikos pasaulio egzistavimą - rinki
mams artėjant ši mintis lipte limpa - ir kaip reaguoti į
standartinę pasaulio negerumo situaciją. Kūryboje ją ga
lima ištarti, bet panaikinti - ne. Mintis, kad menas išgel
bės pasaulį, kad menas - moralus, šiandien neatrodo reikš
minga. Menas savaime su morale neturi nieko bendro, jis
geriausiu atveju morališkai neutralus, blogiausiu - blo
gas, o įtakos aplinkai turi tada, kai jis socializuojamas,
politizuojamas. Lėkštė nėra politiška, tačiau lėkštė su at
vaizduotu Vyčiu ar Vytautu Didžiuoju jau patriotiška. O
lėkštė su Valdo Adamkaus atvaizdu? Ir kuri lėkštė geres
nė, moralesnė? Tikriausiai ta, kuri su markizu ir pieme
naite. Pasaulis blogas, neteisingas, ir kitaip negali būti,
antraip jo nereikėtų ir mes sėdėtume po rojaus palmė
mis. Bet ką daryti? Pakeisti jį savo kūryba, žinoma, senas
noras, tačiau tai - kitas lygmuo: poetas keičia skaitytoją,
filosofas telkia naujų minčių ir idėjų, bet tai mentaliteto
ir emocijų erdvė, kuri savaime nieko nekeičia. Keisti gali
ma tada, kai šias idėjas perima politikai, partijos, judėji
mai ir įgyvendina. Kas iš to, kad poetas ar filosofas subu
ria savąjį interpretatorių ratą. Tai ezoterinė grupė, netu
rinti aplinkai poveikio. Kad tai yra kitokia paveika TŪKSTANTIS
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dvasinė, reali tos grupės nariams, - kitas klausimas. Ji kūrybos ašis ir viltis, tačiau mes aiškinamės, kaip intelek
tualas, kūrėjas gali elgtis dalyvaudamas politikoje.
Aristokratinio monarchijų pasaulio kelias buvo neleng
vas, bet jis egzistavo - įtikinti monarchą, kad yra vienos
ar kitos idėjos apšviestos valstybės sąrangos galimybė, o
šis su savo valdžios svertais galėjo ją įgyvendinti arba tam
projekto sumanytojui nukirsti galvą.
Demokratijos kelias kitas - naujos idėjos apie socialiai
lankstesnę visuomenės sąrangą atmetamos kaip anarchis
tinės, populistinės, fašistinės ar komunistinės. Demokra
tija - tai kapitalizmo sinonimas, o diapazonas - nuo libe
ralizmo iki socialdemokratijos. Toje erdvėje kapitalizmas
ir leidžia veikti partijoms, tik įteisinančioms jo valdžią.
Ar intelektualas, menininkas gali eiti į partiją? Sis klau
simas aktualus nuo pokario laikų. Nelabai kas pasikeitę
ir šiandien. Kompartija įteisino socializmą, šiandieninės
partijos - kapitalizmą. Visos jos atlieka tą patį vaidmenį,
ir nėra čia ko jaudintis. Žmonėms dūmus prieš akis lei
džia kiekviena visuomenė, tam reikia ideologinio apara
to, o šiam - darbuotojų, kurių jokioje visuomenėje ne
trūksta, nes tai gerai apmokamas darbas. Nuolatos nepa
tenkintiems intelektualams dažnai pasiūloma: jei valdžia
nepatinka, eikit į politiką, stokit į partiją, patys keiskit
padėtį. Bet tai siūlymas atsisakyti individualybės, o tokį
intelektualą ar menininką įsivaizduoti apskritai sunku. Ži
nau, kad žmonės, buvę partijose, dalyvavę politikoje, sa
kys: eidamas manai, kad kažką pakeisi, kad būsi sąžinin
gas, kad užimsi vietą, į kurią patekęs kitas bent jau pri
dirbtų daugiau prastybių negu tu. Bet pasirodo, jog
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būdamas sąžiningas visiškai nieko nepakeisi. Jei nejudėsi
interesų sferose - tave išspjaus ar ignoruos, ir įtakos ne
padarysi. Interesų ratas (taip mandagiai vadinkime ko
rupcinį tinklą) tau atviras, bet ten taip tiršta, kad vis vien
tavo judesiai nulemti iš anksto.
Kokie keliai veriasi intelektualui (keistas žodis, bet ko
kiu dar apibrėžti kritišką, kūrybišką, profesionalią laiky
seną)? Daug kelių, kaip V Majakovskis sakė...
Vienas kelias - stoti į partiją, dalyvauti jos ir valstybės
valdymo struktūrose. Tai kelias, intelektualą paverčiantis
partiečiu. Intelektualas, pasirinkęs šį kelią, toliau jau nebeintelektualas. Intelektuali veikla yra laisva, subjektyvi
interpretacija, antraip - kūryba, o partietis nekuria. Jis
funkcionuoja. Ar daug žinome šį dešimtmetį aktyviais par
tiečiais tapusių menininkų, ką nors sukūrusių?
Išimtis būtų kokia intelektualiai radikali partija, tarki
me, žalieji, kurie Vakaruose turi potencialo, bet Lietuvo
je- tai ekologinis, ne politinis judėjimas. Žalieji - vienin
telė antimonopolinė partija, nors - kai ji gauna valdžią sukapitalistėja. Vis dėlto kairieji intelektualai išties galė
tų sukurti pajėgią grupę, kuri mėgintų sumoderninti vi
suomenę, tačiau čia yra spąstų - kairieji intelektualai per
nelyg dideli individualistai, kad burtųsi į partiją, o koks
„judėjimas už...“ kvailai skamba.
Kitas kelias - parsiduoti partijai. Ne įstoti, o parsiduo
ti. Jei parduodami sugebėjimai, tarkime, rašytojas tampa
literatūriniu konsultantu, tvarkančiu politikų kalbų logi
ką ir semantiką - tai labai natūralu, bene svarbu, kam
tekstą parduoti - laisvam žurnalui ar partiniam; deja, par
tijoms tokie konsultantai nereikalingi. Nutapyti kokią fres
TŪKSTANTI S

METŲ

BE

PENKIŲ

DVYLIKTA

335

ką, sukurti proginę muzikėlę - irgi visiškai dora. Tačiau
Lietuvos partijos intelektualių užsakymų nepateikia, - vis
kas baigiasi kokios „Nosies“ pasikvietimu į partinį vaka
rėlį ar „popso“ renginiu jaunimui. Prognozėms ir anali
zei jos jaučiasi pajėgios pačios, juolab yra sociologiniai
tyrimai, kurie Lietuvoje apšauna per bet kokius rinkimus,
o užsakyti sukurti operą, matyt, nedrįstama. O šiaip - jei
kas ir perkamas, tai su visomis žarnomis.
Parsidavimo žanro porūšis - įsitikinimas, kad viena ar
kita partija geriausiai atstovauja Lietuvos ar galų gale ta
vo interesams. Juo remdamasis, ne tik balsuoji už ją, bet
savo veikloje vartoji jos frazeologiją, privačiuose pokal
biuose ar diskusijose remi jos poziciją. Tai normalu, bet
tada kitas klausimas - kas yra intelektualas? Manding, jo
kritika turi būti savikritiška, ir jei jis mano, kad viena ar
kita politika yra geresnė, tai nelabai kas. Deja, realybėje
tokios pozicijos sunku išvengti, visi intelektualai yra daug
maž konservatoriai ar liberalai, o tai, deja, nėra tas sie
kiamas buvimas už ar virš visų srovių.
Trečiasis kelias - vos neparašiau „bolševiko kelias“ pats natūraliausias, kuriam nereikia jokių sandėrių ir san
dorių. Intelektualo laikysena privalo būti nuolatinė kri
tiška nuostata valdančiosios partijos ar koalicijos atžvil
giu. Tai ne plūdimas(is), o tiesiog kritiška laikysena, kuri,
matyt, yra pati padoriausia (bent jau dėl to, kad finansiš
kai ji neduoda jokių dividendų). Bet intelektualui čia vėl
spąstelių prispęsta. Jei nuolatos kritikuoji valdžią, vadi
nasi, susitapatini su opozicija, kuri sub specie aeternitatis
nėra nei geresnė, nei blogesnė už valdančiąją grupę su
didžiąja žiniasklaida, irgi tuo užsiimančia. O tu pats kur?
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Ketvirtasis kelias - trečiojo plėtotė, tai yra nuolatinė
kritiška laikysena, bet jau nukreipta prieš visą politikos
pasaulį. Tai visos situacijos kritika. Ji reikalinga, bet čia
vėl krūva pavojų - kokiais principais remtis? Universali
sistemos kritika galima arba iš anarchistinių, arba iš na
cionalistinių, arba fašistinių pozicijų, tinka ir marksizmas,
kuris intelektualioje plotmėje neatskiriamas nuo univer
salaus socialinio humanizmo, kairioji katalikybė (plg. iš
sivadavimo teologiją Lotynų Amerikoje). Kito kapitalis
tinės sistemos kritikos instrumentarijaus paprasčiausiai nė
ra. Ir ši kritika logiškai turi pereiti į Vakarų civilizacijos
kritiką. Tas perėjimas vėlgi yra natūralus. Bet reikia skir
ti: sistema yra bloga, vadinasi, ją reikia keisti, o ji pakei
čiama tik revoliucinių perturbacijų metu - tai logiška uni
versalios sistemos kritikos išvada. Šitas kelias Lietuvoje
turi ateitį, nes mes dar privalome sulaukti savo 1968-ųjų turiu omenyje ne Prahos, apsaugok Viešpatie - Paryžiaus
pavasario. Turime atsisakyti stereotipų, - tai nebus revo
liucija, bet nebus ir šiaip gatvės eitynės. Bet tai jau kairių
jų intelektualų ir kol kas neįtikėtinai pasyvios studentijos
reikalas.
Tad klausimas - kur daryti? - apsivelia tieka muilinų
pamazgų, kad darosi visiškai nebeaiškus. Intelektualas pri
valo būti virš ir už partijų bei politikos, bet jo kritika, jei
nebus politizuota, nebus veiksminga, liks tik abstrakčiu
šūkavimu...
Išvada viena - kuo toliau nuo šitos erdvės... Intelek
tualas negali dalyvauti politikoje, nes tada jis nebebus in
telektualas. Jo darbas - laisvų asmenybių formavimas, ste
reotipų ardymas. O kokius kelius pasirinks tos asmeny
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bės - jau ne jo reikalas. Visus tuos galimus ir pasirinktus
kelius jis kritikuos ir toliau...
Kita vertus, noras griauti stereotipus irgi yra stereoti
pas, o įsivaizdavimas, kad esi aukščiau visko, bent jau
neskoningas. Bet toks jau darbas... Svarbu, kad jis būtų
daromas nuošalėje. „Aukščiau visko“, „šalia visko“ skamba kiek pagyrūniškai, bet tikrovėje tai nepavydėtina
pagiežingo, sarkastiško, ironiško, niurzgančio autsaide
rio vieta.

D I N GĘ ŽOD Ž I A I IR ES

Galvoju apie žodžius, kurie dingo, kurie pokštelėję išny
ko kaip gražus Gegužės pirmosios balionas, juk mes pra
radome jų daugybę. Per dešimtmetį. Ir įdomiausia šit kas:
aš neatsimenu, kas dingo. O dingo ne vien kvaili ar juodi
dalykai, ne tik gražūs ar vertingi, ne tik niekingi ir kenks
mingi. Vieni dingo drauge su realijom, kurias žymėjo, na
tūraliai, kiti šiaip sau mandagiai nebeminimi, nutylimi,
treti - kažkaip išdulkėjo iš galvos. Dabar tik bandau kelis
pasigauti, bet nieku gyvu nepadarysiu dingusių žodžių
revizijos, sąrašas bus neišsamus - veikiau reiktų tikėtis
dingusių žodžių žodyno... milžiniško. Gerų ar negerų, tik
dingusių.
Kai kurių negaila kaip tikrovės, kurią jie žymėjo. Atsi
menu rūstų „Vremia“ pranešėjo balsą, programos pradžio
je skelbiantį, ką nutarė valdžios korpusas, o nutardavo
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kraupiai skambanti rusiškų abreviatūrų grupė: „VCSPS
CK, CK VLKSM, CK KPSS“. Gražiai skambėdavo, o din
go kaip ir žodis „blatas“ - jį keičia korupcija, iš esmės
daug gilesnis reiškinys nei paviršutiniškas ir niekam ne
beįdomus „blatas“. Jis reiškia galimybę per pažintis gauti
kokią nors prekę ar įtaisyti giminaitį į norimą ypatinges
nę darbo ar mokymosi vietą, šiandien prekės siūlyte siū
lomos, ir į bet kokią šiandieninę didesnę parduotuvę, pre
kybos centrą užėjęs kokiais 1989-aisiais būtum dorai ir
sąžiningai nualpęs. Jei tavęs neperspėtų, kad laukia šo
kas. O pažintys - šiandien tas bjaurus „blatas“, rusiškas
kriminalinis žargonizmas, dingo, bet pažintys liko, ir ty
liai toliau manoma, kad jos padeda bizniui, įtaisyti ar įsi
taisyti į darbą. Tačiau įdomus dalykas - tai laikoma savai
me suprantamu dalyku, ir kadangi nėra žodžio tam api
būdinti, to reiškinio savaime, atskirai kaip ir nėra, tai viena
iš daugelio gyvenimo realijų, kuri nepastebima, priima
ma natūraliai. O visa tai, tasai „natūralizmas“ - iš „blato“
laikų. Nors kai pažiūri į Vakarų politikų darželius, į viso
kiausius partijų sekretoriatus, prezidentų administracijas,
premjerministrų ir ministrų apsuptį - tai natūralu ir ten.
Kišti į šiltas vietas saviškius - gana malonus užsiėmimas.
Tai, atrodo, net nevadintina korupcija. Korupcija tai va
dinama Lotynų Amerikos, Afrikos, Rytų Europos šalis ap
šnekant. O vadovo teisė pasirinkti savo aplinką, tiek fir
mos, tiek valstybės, Vakaruose toleruojama ir net palai
koma labiau nei sovietiniais laikais, kai tam tikrų
apribojimų, kovų, vajų su vadinamaisiais „kraštiečiais“
(rus. „zemliačestvo“) buvo. Dabar Busho administracijo
je - vieni teksasiečiai, kiek suprantu, o ir jis pats tėvo pa
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laikomas ir dėl tėvo ryšių iškeltas vyrukas. Kas čia blogo?
Socializmo epochoje tokie dalykai buvo įmanomi tik
Ceausesku Rumunijoje ir Siaurės Korėjoje, kitur soclagery visokių gensekų dukrelės ir sūneliai gaudavo sinekūras, bet jau į aukštąją politiką nelindo, nes vis dėlto tam
tikras padorumas čia egzistavo. Tegu ir fasadinis.
Pavyzdžiui, dingo žodis „kapitalizmas“. Šiandien tai vi
suomeninė santvarka, kurios nelabai smagioje fazėje mes
ir gyvename, ji vadintųsi „Mančesterio stiliaus kapitaliz
mas“, kai iš žmogaus išsunkiama viskas, ką jis gali duoti,
o atlyginimas mokamas ne toks, kad jis galėtų išgyventi,
o toks, kad jis nemirtų badu. Tačiau pats žodis „kapitaliz
mas“ nevartojamas, it būtų koks keiksmažodis. Socializ
mo laikais ant visų sienų kabojo plakatai, šlovinantys so
cializmą, kad ir koks kvailas ir pakrypęs jis būtų, jis bent
jau nesidrovėjo savo vardo. Dabar ar pamatysime kur lo
zungą: „Šlovė kapitalizmui!“, „Kapitalizmas - šviesi žmo
nijos ateitis“. Vargu. Kapitalizmo principus propaguojan
čioje spaudoje vargingai kamuojamasi, kai reikia pasakyti,
kokioje visuomeninėje sistemoje gyvename, ir nieku gyvu
nepaminėti šio draudžiamo žodžio. Sakoma: „laisvosios
rinkos visuomenė“, tai „informacinė visuomenė“, tai tie
siog „industrinė visuomenė“. Bet čia taip pripainiota, nes
visi šie žodžiai pas mus reiškia ką kita nei Vakaruose. Ir
niekas nesiryžta atpainioti. Įdomu kodėl? Matyt, dėl to,
kad tiesa gąsdina. Onvello naujakalbėje irgi nebuvo kai
kurių žodžių. Juk nėra žodžio - nėra tikrovės.
Dingo dar kai kas, tarkime, žodžių junginiai: „dirbkite
kaip vakariečiai ir turėsite“, „tai bent dirba Vakaruose“.
Nevartojama ta žodžių jungtis. Nes Lietuvoje už ilgesnį
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darbo laiką ir didesnį jo intensyvumą mokama mažiau
nei Vakaruose, o kiek girdi ir skaitai, vakariečiai savo apel
sinų plantacijose ar vynuogynuose patys dirbti papras
čiausiai tingi, tingi ir jų pasamdyti imigrantai, tik lietu
viai, atrodo, aria iš prigimto darbštumo, nuolankumo ir
natūralaus noro išgyventi, nors kiek užsidirbti. Dingo to
kie žodžių junginiai kaip „darbo drausmė“. Dirbama pa
šėlusiai ir, beje, gerai. Ką tai reiškia, jei mes ėmėme mie
liau rinktis lietuviškas maisto ar kai kurias kitas prekes jos geresnės kokybės ir patikimesnės. Mes dirbame ne
kaip vakariečiai, o kaip XIX a. airių proletariatas ar kinų
valstiečiai kokio mandarino dvare, ar tiesiog klasikiniai
baudžiauninkai.
Dar smagiai ir nepastebimai dingo vienas klausimas, kurį
įnirtingai provincialiai kartodavome užsieniečiams, tiesiog
nuvarydami juos nuo koto: „Kaip jums patinka Lietuva?“,
„Ar išties pas mus labai gražu?“ Atrodo, tas klausimas aiš
kus, ir tai tam tikras subrendimo ir mūsų pačių vakarietiškumo požymis. Lietuva, nepaisant nieko, yra graži, su kiek
viena kaimyne lyginant, pakankamai tvarkingai apsistačiusi,
o jau Vilniaus ar Klaipėdos, Kauno senamiesčiai ir taip
aišku, kad fantastiški. Nida, Juodkrantė, pajūris. Nepa
tinka - važiuok atgal, nėra ko purkštauti.
Galvoju, po kiekvienu žodžiu - ištisas tikrovės sluoks
nis; pasislinkusios tikrovės, kai kurie žodžiai aiškiai išny
kę, pasikeitę, atsiradę nauji, kai kurie tariami pakitusia
intonacija, tarkime, „Europa“, „Vakarai“, - vietoje pa
maldaus žavėjimosi tiesioginio kontakto pėdsakas, geres
nio ar prastesnio, čia nesvetimas ir susižavėjimas, ir nusi
vylimas, - kiekvienas tuos „Vakarus“ taria kitaip, o ir va
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kariečiai kažkaip nepastebimai įsikūrė tarp mūsų, niekas
nesistebi danu, airiu ar amerikiečiu, visiškai ramiai gyve
nančiais šalia.
Dingo žodžiai „tautos interesai“, anksčiau budėdavę
kiekvienoje sąjūdinėje prakalboje, palengva - dabar, kaip
tik šiuo metu, dingsta žodžių junginys „Lietuvos intere
sai“. Jį keičia „integracija į ES“, o galiausiai jis išmetamas
į gatvę kaip per dešimtmetį pasenęs daiktas. Nors grei
čiau dėl to, kad „lietuvių tauta“ ar „Lietuvos interesai“
politiškai nekorektiški pasakymai, - ką pagalvos Vaka
rai? Tie Vakarai, kurie balsuoja už nacionalistus radika
lus ar trockistus. Išties - ką pagalvos Vakarai? Šita kvai
lystė iš žodyno neišnyksta ir neišnyks dar kurį laiką, nes
politikams frazė labai gerai limpa. Ja atsakai į kiekvieną
klausimą - kodėl?
Baigia pradingti žodis „liaudis“. Tai - indoeuropietiš
kas žodis, plg. vok. die Leute, „žmonės“. Tai nuo seno
reiškia - sąmoningai susitelkusi tauta ar gentis, tautos su
sirinkimas, skelbiantis savo valią ir pan. Socializmo lai
kotarpiu tuo žodžiu manipuliuota, tik pasakysiu, kad semantiškai taisyklingai - tai savimonę turinti laisvų žmo
nių grupė, „darbo liaudis“, tai klasinę savimonę turinti
grupė. Dabar „liaudis“ baido laikraštininkus ir šiaip bau
gesnius piliečius. Mat savimonė nereikalinga detalė, ypač
kalbant apie žmones; naujos ekonominės ir politinės są
lygos savimonę turinčios liaudies nenori. Mat „liaudis“
jau toks darinys, kuris turi ne tik savimonę, bet ir valią,
atitinkamai - kažko nori.
O norinčios liaudies nenori niekas iš valdančiųjų gru
pių, norėti moka ir jos.
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Dingo žodis „liaudis“, bet dingo ir - „buržuazija“. Bur
žua - pilietis, miestietis, gyvenantis iš kitų darbo, iš palū
kanų, spekuliacijų, akcijų dividendų ir pan. Mūsų dai
nuojanti revoliucija atkėlė vartus ir sudarė šiltnamio są
lygas kaip tik buržuazijos vystymuisi ir formavimuisi. Ir
ta buržuazija - pagrindinė, vadovaujanti jėga, kaip kad
anksčiau buvo komunistų partija. Tačiau vardas kažin kaip
ėmė ir išnyko. Net graudu dėl šios klasės pasidaro. Kaip
čia taip?
Toks įspūdis, kad mūsų visuomenė yra efemeriška, be
liaudies ir buržuazijos, be santvarkos ir nacijos, - žodžiai,
susiję su visuomenės valdančiaisiais ir engiamaisiais sluoks
niais, ir to engimo vardą reiškiantys, ištrinti.
Juos ištrynė politikai, - ir kairieji, ir dešinieji, - ir su
tartinai panaikino žiniasklaida, ir konkuruojanti, ir teisy
bę rėkte rėkianti. Tautos sąžinė mat - žiniasklaida. Tik su
ta sąžine kažkas nelabai gerai - jei jai iš galvos ir kalbos
išimtos esminės frazės, esminiai žodžiai, pažymintys tik
rovę. Nėra žodžio, nėra reiškinio, jo negalima įvardyti ir
atpažinti. O tik įvardijus ir atpažinus galima kalbėti apie
realybę. Ištraukus esminius žodžius, realybę konstruoja
politikų, elektroninės ir popierinės žiniasklaidos pasau
lis, kuriam ir priskiriamas didžiausias autoritetas.
Pseudorealybę, kur tikrovė uždengta orveliška kalba.
Nėra ko galvoti, kad tik komunizmas bijojo žodžių.
Jų bijo visi išnaudotojai kaip ir, tarkime, žodžio „soli
darumas“, irgi išnykusio. Su kuo solidarizuotis? Su tarp
tautinio kapitalizmo, globalizacijos engiamomis šalimis,
tautomis kaip kurdai, čečėnai, baskai, tibetiečiai? Nėra
prasmės, mes plaukiame paskui didžiuosius, ir didžiųjų
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ryklių uodegos mostai mums rodo kelią į laimę ir laisvę.
Mes politiškai korektiški. Be komandos nelojam. O tai
apambrysi šeimininką.
Tiesa, kuo daugiau dingsta laisvės ir nepriklausomy
bės, tuo daugiau švenčių ir žodžių, vėliavų. Ir atributų.
Valdovų štai rūmai bedygstą. Niekam nekenkia. Tik kas
antros šventės vėliavon įrištas juodas kaspinas man ima
reikšti ne praeities tragediją, o dabartį. Laimei, šita retrogradiška atmosfera turėtų prasisklaidyti įstojus į ES. Jun
ginį, kur solidarumas, antiglobalizacija, tautos interesai
nėra mirę žodžiai, kur yra Prancūzijos profsąjungos, tar
kime. Kur spauda - nebūtinai valdančiųjų klanų ruporas.
Kur gyvūnų teisės ginamos labiau nei pas mus pensinin
kų. Kur kapitalizmas verčiamas transformuotis ir kur idėjų
pasaulį valdo kairieji intelektualai.
Aš tikrai noriu į ES.
Bent jau iš simpatijų anarchistų internacionalui. Ar
prancūzų klasiniam solidarumui. Ar šiandieniniam vokie
čių socializmui. Ar Sorbonos kairiesiems. Kitokių ten pa
prasčiausiai nėra. „Dešinysis intelektualas“ Paryžiuje
skamba kaip žalia gegutė. „Trockistas“ politiniame gyve
nime ir leksikone sukelia tiek pat aistrų ir polemikos kaip
pas mus sąvoka „liberalas“. Ekonomikos profesorius mie
ga po didžiojo vado Mao Czedungo portretu. Norma
laus filosofijos studento idealas ne „popso“ žvaigždė, o
Che Guevara. Nors tai netrukdo ir „popsintis“, ir „diskintis“, ir skaityti Platoną.
Europa yra kairioji ir nacionalistinė, ir solidari su en
giamaisiais, ir dabarties, ir ateities Europa. Ji su savo lais
vėmis juk ir iškilo kovoje su kapitalizmu. Ir klasinės ko
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vos tradicijos neatsiejamos nuo pilietinės laisvės idėjos.
Man tik juokinga, kai mes, mušdami dešiniosios pusės
būgnus ir karksėdami kapitalo kranklių balsais, einame į
Europą, kurioje vyrauja kairieji.
Kaip ir visada, mūsų laukia šioks toks nesusipratimas.
Malonus.

GYVASIS ( I N T E R ) N A C I O N A L I Z M A S

Sausai pamąsčius, nepaisant tingios retorikos ir rinkimų
reklaminių užsklandėlių, mes rinkome valdžias, kurios ne
siskyrė ir nesiskiria; šioji turėtų būti kitokia, nes social
demokratų ir socialliberalų koalicija reiškia kairiųjų val
dymą; tik Lietuvoje viskas supainiota. Ir manau, niekas
nelaukia iš Algirdo Brazausko, kad jis įves progresyvinius
mokesčius, kas Lietuvoje daugiau nei derėtų - dėl labai
plačios vėduoklės tarp sunkaus ir nusveriančio skurdo po
liaus ir valdymo sferos bei didžiojo kapitalo. Niekas ne
laukia iš Vytenio Andriukaičio, kad jis prisimintų savo
pažadus ar, kaip dabar pasirodo, pokštus ir imtų reika
lauti nacionalizacijų. Visa tai liudija, kad kairė - iliuzinė
sąvoka. Mokesčių pertvarkymas toks atsargus, jog neky
la abejonių, kad dėl jų skaičiavimo iš anksto susitarta su
vadinamąja dešine, o jos purkštavimai skirti saviškiams
nuraminti, esą mes kontroliuojame. LDDP ir socialde
mokratų darinys dirba pramonininkų interesų labui. Apie
dirbančiuosius - nekalbama. Kalbama apie skaičiukus,
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procentus. Kitas dalykas, kad A. Brazausko partija ir da
lis socialliberalų apskritai yra terpė, palankesnė derybų,
šnekėjimo, susikalbėjimo dvasiai nei konservatoriai ar li
beralai, ir todėl, tarkime, aukštųjų mokyklų, mokslo žmo
nės, kiti socialiai žemiausieji sluoksniai, kuriems priklau
so pensininkai, minimalius atlygius gaunantys samdomi
darbininkai ir intelektualai, jaučiasi kiek saugiau nei prie
laukinio Rolando Pakso ir apskritai viso lietuviško libe
ralizmo, nemokančio klausyti ir kalbėti ne technokrati
niu žodynu. Šitie bent kalbasi ir ieško kompromisų, už
uot tyliai nurėžinėję. Budelis profesionalas, prieš atlikda
mas savo darbą, dar pasikalba su auka, jei jis gerbia savo
profesiją bent tiek kiek kirpėjas. Socialdemokratinė koa
licija tą daro, konservatoriai, tarkime, žinodavo viską ir
taip, žinodavo daug geriau nei rinkėjai ir tuo nesiskyrė
nuo liberalų. Bet tai esmės nekeičia, juk ne paslaptis, kad
visos valdžios darė tą patį. O „tas pats“ iki dabar - deši
nysis pseudonacionalizmas (pseudopatriotizmas, pseudovalstybiškumas). Nesvarbu, ar jį reiškė LDDP, ar konser
vatoriai. Bet kuri stambesnė Lietuvos partija neturi jo
kios ideologijos, o tik vykdo laikinų aplinkybių primestus
sprendimus ir jėgos grupuočių interesų tenkinimą; tad tą
ideologiją atstodavo sąjūdinio laikotarpio antikomuniz
mas, kurį visai Lietuvai įkalė konservatoriai, visus ėmė
laikyti už virvutės - elgtis taip, kad nebūtum apšauktas:
a) Lietuvos pardavėju Maskvai, b) komunistu ar besiil
ginčiu; tą pačią ideologijos kreatūrą skelbė ir žiniasklaida, net su konservatoriais besipjaunanti ir taip nemėgs
tanti jų, jog kilo įspūdis, kad tai iš meilės; žiniasklaidos
kaltinimai komunizmo pasiilgėliams pensininkams ar ne
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iniciatyviems bedarbiams visiškai sutapo su visų partijų
siekiu - minimalizuoti socialinio pasipriešinimo galimy
bę; socialiai angažuotas pareiškimas ar akcija buvo diskre
dituojami kaip prokomunistiniai ar išlaikytinio, žinoma,
sovietinio, psichologijos reliktas. Socialinis protestas žiau
riai slopintas pačioje užuomazgoje - ir politikų lūpomis,
ir žiniasklaidos pajuoka. Baigėsi tuo, kad profsąjungos
dabar yra socialinių bailių klubas, o kiekviena su konkre
čia politine partija nederinta akcija skelbiama nedemok
ratiška, komunistine, antinacionaline. Žmogus, veikian
tis už partijos ribų, yra traktuojamas kaip disidentas. Ge
rai pasišiukšlinta su Vytautu Šustausku - besišaipanti
žiniasklaida padarė jam reklamą, kurios jis nebūtų gavęs
už jokius pinigus, ir liaudis atpažino: štai mūsų interesų
gynėjas. Apsipažino, žiniasklaida dabar atsargesnė, bet re
zultatas, kurį bendrai sukūrė žiniasklaida ir konservato
riai ir kuriam jėgas prijungė socialdemokratinis sparnas, vidinio cenzoriaus įvedimas.
Vidinis cenzorius, tarkime, verčia visas politines jėgas
deklaruoti savo palankumą Briuseliui, Vašingtonui ir de
mokratijai; tačiau išvertus, sąvokų kratinyje pasimetus tik
rosioms žodžių reikšmėms, demokratija tapatinama su
laisvosios rinkos visuomene, o šis žodžių junginys reiškia
ne ką kita, kaip besąlygišką kapitalo diktatūrą Lietuvoje.
Tai, kad Vokietijoje, ne vien Švedijoje, viešpatauja so
cializmas, o Prancūziją apskritai valdo profsąjungos, ne
prezidentas, paliekama nuošalyje. Ši socialistinė ir mark
sistinė Europa paslėpta nuo mūsų, o vidinis cenzorius,
įvarytas Lietuvoje, veikia kiaurai visus sluoksnius. Rezul
tatas - ne tik individuali autocenzūra, bet kokio teksto,
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prakalbos ar renginio, bet ir tai, kad kiekviena visuomeni
nė iniciatyva, sakykime, intelektualų viešųjų laiškų rašymas
kritikuojamas ne už turinį, o už prieštaravimą ideologinei
linijai (kapitalo diktatūra) - prisiminkim laišką dėl žiniasklaidos turinio, nors gal tas pareiškimas galėjo akcen
tuoti žiniasklaidos lygį, nes jis ir lemia turinį; žiniasklaida,
suprantama, stojo piestu, bet kaltinimai buvo nukreipti į
intelektualų tariamą retrogradiškumą, sovietinės cenzūros
pasiilgimą. Taip buvo nutildytas gana ženklus padorių žmo
nių būrys. Kai kokia paskui besivelkanti sovietinė uodega
kabinama žiniasklaidai, ši rėkia apie raganų medžioklę, kada
žmonėms koks daugmaž nepriklausomas politikas pasiūlo
aktyvaus pilietiško ir atsakingo elgesio modelį, jis klupdo
mas dėl sovietinių recidyvų. O pareiškimai nieko nebe
reiškia. Ne sovietiniai laikai, kai liaudies nuomonė vienu
metu buvo pradėjusi kažką reikšti.
Kas dar rašys, pasirašinės, kas apskritai iš jų dar drįs
užsiimti kokia, tarkime, sąjūdinio stiliaus veikla? Repre
sinis mechanizmas, įvestas žiniasklaidos, interesų grupių
ir stambiojo kapitalo diktatūros, veikia be priekaištų.
Socialdemokratinė linija savicenzūrą atlieka propaguo
dama valstybingumą, valstybiškumą, valstybines šventes,
simbolius ir konkrečiai pasiryždama atstatyti Valdovų rū
mus. Įdomu, kad prieš jų atstatymą pasisakė intelektualai
ir plebsas, kurie dabar iš esmės užima tas pačias pozicijas.
Ir aukštosios mokyklos lektorius, gaunantis kaip siuvėja,
ir seminaruose plušantis doktorantas - dar mažiau, inte
lektualiai, socialiai šliejasi prie plebso, ir tai yra visos stra
tifikacijos vertimas aukštyn kojom. Socialdemokratai, dek
laruodami rūpestį, deklaruoja toli gražu ne darbininkų
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teisių gynimą, priešingai, jie gina darbdavių teises, pra
monininkų interesus, o „rūpestis“, kuris patikėtas A. Bra
zauskui, nėra politinio leksikono kategorija. „Rūpestis“
reiškia: atsiradus pinigų - duodame, jų biudžete nėra reikia padaryti. Tačiau ta abstraktaus rūpesčio politika
neįpareigoja socialiai, o „rūpintis“ pavesta gal ir pačių
pramonininkų, nes rūpinimasis nėra aktyvus, priekin už
bėgantis veiksmas. Kada tavimi rūpinasi, tu nestreikuo
ji, lauki eilės, kol būsi aptarnautas. Tad socialdemokra
tų pakraipa atlieka socialinės amortizacijos mechaniz
mo paskirtį ir jos kaip ir visiškai valdiškų sovietinio
stiliaus profsąjungų paskirtis - stabdyti streikus dar už
uomazgoje, o ne atstovauti samdomų darbuotojų inte
resams. Tai vėl savicenzūros pasekmė - profsąjungos bi
jo reikalauti teisių, kad nebūtų apšauktos sovietine at
gyvena, trukdančia kapitalizmo ir monopolijų diktatūrai,
sutapatintai su demokratija.
Kadangi antikomunizmas pseudoideologijoje yra pat
riotizmo išraiška, vadinasi, tai, kas patriotiška, nacionalu, parodo patrioto antikomunizmą. Nežinau, ar rašan
čioji brolija nėra pajutusi vieno mygtuko, kuris suveikia
pasąmonėje: parašęs kažką patriotiško, trenki kažką antikomunistiško, ir atvirkščiai - sušnekėjęs antikomuniz
mo tema, tuoj pat lepteli ką patriotiško. Nors visiškai
neketinai. Ta sąsaja veikia jau pasąmonėje. Čia kaip alus
ir futbolas, partija ir Leninas - neatskirsi, kur prasideda
vienas, o kitas baigiasi. Ta sankabėlė veikia ir atvirkščiai bamptelėdamas per kokį tautišką stereotipą, užsidengi an
tikomunistine skrybėle jau kitame sakinyje. Todėl tauti
nė retorika, vėliavos, dainos, šventės, minėjimai būdingi
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tiek konservatoriams, tiek socialdemokratams. Nesvarbu,
kad valstybė naikinama. A. Brazausko pasirinkimas dėl
Valdovų rūmų statybos ir liudija tą patį, ką Antano Snieč
kaus atstatyta Trakų pilis. Be to, bus sakoma: „Brazaus
kas pastatė Valdovų rūmus. O Landsbergis?“ Ir dėl to kuo
stipresnė antikomunistinė retorika, tuo socialdemokra
tai valstybiškesni ir demokratiškesni. Jie, nori nenori, pri
versti daryti tai, ką pradėjo konservatoriai. O konserva
toriai prašapo savarankų Lietuvos valstybingumą ir už
sienio politiką (JAV politikos uodega), infrastruktūrą ir
gamyklas, Ignalinos atominę - visi bendromis pastango
mis, o dabar, stojant į NATO, bus užsitraukta pareiga ko
voti su islamo teroristais. Manding, Lietuva kol kas buvo
vienintelė šalis, kuri jų nedomino. Nejaugi per dešimt me
tų mes pajutome begalinį poreikį kovoti su frontu, suda
rytu iš čečėnų, afganų partizanų, palestiniečių? Jei prasi
deda Siaurės ir Pietų karas, tai kodėl tai neigiama? Jei
reikia priešintis terorizmui, tai kodėl ne per Europą, ne
su Europa, o petys į petį su bičiuliškomis Rusija ir JAV?
Daugybę politikų dabar ištikęs tylus šokas, bet apsi
metama, kad, Rusijai neformaliai įsijungus į NATO, nie
ko neįvyko ir kad NATO mums teiks apsaugą. Nuo ko?
Nuo savęs? Nuo teroristų? Bet pradžiai reiks juos išsikvies
ti, o tada jau kovai su jais rengti lietuviškos mafijos pada
linius. Beje, ar kas tą darbą dirba? Armija, kad ir kokių
aukštų standartų būtų, tam netinka.
Bet pamąstykime - prieš dešimtmetį siekėme valsty
bės, dabar - jos, dar nesuformuotos, ištirpimo, dezinteg
racijos Europos Sąjungoje, saugumo po NATO stogu, da
bar - pavojaus. Jei apie ES mes dar kai ką suprantame ir
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žinome, kad sąmoningai atsisakome valstybingumo euro
pinės integracijos labui, ir numanome pliusus ir minusus,
stojimas į dabartinę NATO yra ėjimas į pasaulinį karą su
terorizmu arba į arbatos klubą. Jeigu tai Šiaurės-Pietų konf
liktas, deja, turime jungtis - tačiau žinodami, kad tai daro
me sąmoningai ir prisiimame fronto šalies įsipareigojimus.
Jei tai arbatos klubas - kam jis reikalingas?
O dabar dėl NATO esame maustomi. Šį kartą tai daro
jau nebe mūsų politikai, mausto ir maudo juos. Bent jau
labai nesmagiai nuteikia tiesos nesakymas. Jei veliamės į
konfliktą, turime tai daryti sąmoningai. Kitaip gali ištikti
šokas. Ar dar blogiau - žmonių ne tik nesankcionuotas,
bet net nepastebėtas įsijungimas į Šiaurės-Pietų konfliktą
gali nuteikti prieš pačią tarpcivilizacinio karo idėją.
Aš, ko gero, esu ir už ES, ir už NATO, bet ir už refe
rendumą bent vienu klausimu. Ne dėl rezultatų - jie bus
teigiami, - bet referendumo metu galėtume dar spėti iš
siaiškinti, ką prarandame. Prarasti vis vien teks labai daug ir integracijų aprobavimo, ir jų stabdymų atvejais. Kaip
tik todėl referendumo ir reikia. Pasijutę pafrontės ar fron
to šalimi, pajutus imigrantų kvotų sunkumą, ėmus dygti
arabiškiems priemiesčiams, pakistanietiškoms Šnipiškėms
ar alžyrietiškiems Šančiams, gali prasidėti elementarus
bruzdėjimas ir priekaištai, kad mes nebalsavome, balsavo
Liaudies Seimas, kuris įgaliojimų neturėjo. Tai nieko gero
neduos. Teks griauti dar vieną struktūrą, šįsyk ne SSRS, norint išlipti, ji taip paprastai neatpalaiduos gniaužtų, o
jei ir atpalaiduos, tai mes liksime su bendru įdirbiu - pu
se milijono imigrantų, kurie savo teisių reikalaus daug
aktyviau, nei šiandien mūsų pensininkai ar darbininkai.
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Tad jeigu įstosime be referendumo, būsiu visiškai paten
kintas. Juk tuo atveju liks galimybė tarti - mes baigiame tą
žaidimą, lipame iš smėlio dėžės. Su visom mečetėm ir neat
sikratomu tiksinčiu arabiškos bombos pavidalo paveldu. O
referendumas - tai paskutinis būdas Lietuvoje tapti piliečiu
ir skausmingai, žinant, kur einame, prisiimti atsakomybę.
Turint omenyje globalinį žaidimų mastą - negrįžtamai.

PARTI ZANI ŠKA LAISVĖ

Ji visada partizaniška. Šiandien keistoka vertinti tai, ką
turime, - laisvės devalvaciją, o ir nuosmukį bei gėdą dėl
šitokio turėjimo. Laisvės devalvacija: atsiprašome už tai,
kad ją turime. Visų vėlyvųjų imperializmų ir kolonializ
mų atsiprašome ir dalijamės ja, nes laiko dvasia reikalau
ja. Tai to, tai ano.
Valstybė nėra tinkama vieta laisvei plėtotis, nebent ta
valstybė - imperija. Ir kalbama apie jos laisvę, kuriai truk
dyti gali tik kitos imperijos. Imperijos viduje visada bruz
desys, jos pasienis bruzda provincijos juosta. Imperijai ge
rai - bruzdesys viduje. Jei nerimsta išorė, imperija stipri
na armiją, jei vidus - saugumo ir policinius organus, jei
nerimsta pasienis - stiprina kontržvalgybą ir vidaus ka
riuomenę. Nieko nuostabaus. Jei imperija šviežia ar pošviežė, jai tai gerai, sportas rytais, gimnastika, kurią taip
mėgo visų XX a. imperijų radijo taškai. Fizkultūra. Lais
va piliečių saviraiška, laisvė ryto gimnastikai.
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Man atrodo, kad laisviausi buvo Lietuvos partizanai
bunkeriuose. Visiškai išgryninta laisvė, jie tai jautė, savo
naivoka poezija teigė laisvės potyrio perteklių, tos laisvės
buvo daug, nes žmogus jau buvo pasirinkęs, išėjęs į miš
ką, žinodamas, kad atsisako kolaboravimo, adaptacijos,
realiosios politikos ar emigracijos. Pasirinkta vieta laisvei
teigti. Pasirinkimas buvo viską išsprendęs, ir laisvės poty
ris tvyrojo virš bunkerių. Kaip kad šiais laikais - virš Če
čėnijos ir Afganistano. Nereikėjo analizuoti, ką tai reiš
kia. Gyvybė sutapo su laisve, ir kol pasirinkęs buvo gy
vas, jis buvo laisvas. Nereikėjo samprotauti apie laisvę, ji
buvo išgyvenama. Kaip ir visi vidiniai išgyvenimai - daly
kas neverbalizuojamas. Gal dėl to tiek daug laisvų žmo
nių ir tiek daug prastų poetų miškuose ir bunkeriuose.
Tikras, gilias patirtis sunku išsakyti, bandomos perteikti,
jos apsivelia žodžiais, viskas atrodo kaip poza; mistikai,
susidūrę su Dievu akis į akį, nesugebėdavo to perteikti
kitaip nei, jų pačių prisipažinimu, bejėgiškais lemenimais.
Ir laisvės potyris, kurį mes išgyvenome prieš keliolika
metų, devalvuotas liko todėl, kad jo nesugebėjome gerai
verbalizuoti. Visi jį patyrėme. Dešinieji, kairieji, žiniasklaida, bažnyčia, verslas etc. Vieni, apstulbinti potyrio jėgos,
pajuto, kad tai neaprašoma. O mūsų kultūra vakarietiška rašto kultūra, ne jausmo. Reikėjo ją perduoti, išdėstyti, o
išėjo grafomaniška rašliava. Arba paaiškėjo, kad tekstas
neatitinka kito teksto. Potyris vienas, jį užrašantys sim
boliai - kiti. Nieko keista, simboliką kiekvienas turi ir par
tinę, ir asmeninę, ir šeimos, o supainiojo viską tas lietuviš
kas devyniasdešimt kelintais bendro susikalbėjimo laisvėje
metais griuvęs Babelis. Simbolių sistemos tapo grupinės
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(tarsi pagal herbų giminystę susiformavę LDK feodaliniai
klanai), sekė paskui vieną ar kitą simboliką, suprantamą ir
aiškią tik jiems. Svetimiems tai tekėle pašaipą. Nors tie sve
timieji irgi turėjo savo laisvės potyrių. Taip ir atsirado
skirtingos laisvės ir skirtingos jų interpretacijos, o tų in
terpretacijų požiūriu - nebesusikalbėta. „Respublikos“ dien
raščio grupės, V Landsbergio, A. Brazausko, jaunųjų inte
lektualų laisvės išgyvenimai buvo adekvatūs, tačiau jie bu
vo verčiami į savo aplinkos kalbą, pasinaudojant toje
aplinkoje galiojančiais laisvės simboliais ir ją įkūnijančio
mis vertybėmis, - o tai galėjo būti ir verslo laisvė, laisvė
kalbėti, laisvė pinti mazgus dėl mazgų, laisvė kalbėti apie
laisvę, laisvė žiūrėti į praeitį ir elgtis pagal jos archetipus,
laisvė žiūrėti į praeitį ir ją neigti šviesios ateities vardan,
elgiantis retrogradiškai, jakobiniška laisvė, administracijos
laisvė, pinigų duodama laisvė - ir štai šitas dalykas buvo
itin stiprus. Todėl, kad pinigų teikiama laisvė, ypač didelių
pinigų - jau kitas laisvės tipas. Ne partizaniška tai laisvė.
Tai gatvės gango laisvė, jakudzų laisvė, naujas ir skirtingas
nuo grynosios laisvės išgyvenimas, skirtingas nuo tėviško
jo ar, jei tarsime feministiškai, motiniškojo išgyvenimo. Ant
rinis, bet stiprus. Bendro „parišimo“ ir vis besiplečiančių
bendrų pavojų ir bendros agresijos pagrindu formavosi ant
riniai klanai, kurie jau su visiška pajuoka žiūrėjo į pirmapra
džius, laisvės išgyvenimą lydėjusius, mėmliojimus. Šitie
praėjo, dabar atėjo kitas laikas - išgyvenimo, kad esi lais
vas grupėje, kad judi, skraidai iš vietos į vietą, pasaulis da
rosi tavo namais, vienu demaskavimu, kurių pilnas tavo
seifas, gali nugriauti vyriausybę ir „išbarškinti“ bet kokį
politiką, kad per tavo rankas eina milžiniškas kapitalas ir

354

VILKŲ

SAULUTE

tu gali jausti, kokia tikra jo jėga, ir tu daraisi savos laisvės
kalvis, mąstai kitaip nei publika apačioje, nes daugiau ži
nai, - žinai, kaip sukasi sraigteliai, ir ko verta visa vietinė
fasadinė politika. Ko verta be kapitalo norų, be jo leidimų.
Kiek lemia kapitalas globalusis, kaip toli driekiasi šio gy
vio čiuptuvai ir kokia jėga per tave sutvinksi, kai pats tam
pi to pasaulinio aštuonkojo dalimi. Tai ir yra laisvė - patiri
tu ir tavo aplinka, laisvė žinoti tiesą ir elgtis atitinkamai
aplinkybėms, įgyvendinant savo jėgą. Vis augančią jėgą.
Tu ir tavo aplinka kalba, rengiasi, pramogauja vienodai,
turi tapačius socialinius kodus ir tuos pačius herbus. Apa
čios išties patiriamos kaip apačios, nes jos neturi informa
cijos. Informacijos jos ir negauna. Nes tikra informacija
gaunama veikiant tam tikru lygiu, jaučiant aukštos įtam
pos jėgos laukų kutenimą, būnant tame energetiniame mai
tinančiame lauke.
Su masėmis dialogas galimas tik per tam tikrą žargoną,
slengą, ir dialogas skiriamas daugiau nuslėpti ir parodyti
joms kelią, kuriuo eidamos nesimaišytų po kojomis, o
atėjus laikui tinkamai balsuotų, ir kad melstųsi rinkimų
plakatų ikonoms, kurias kad ir kaip permaišius, vietos
viršuje nesikeičia, nes viršus - tai vieta, iš kurios mato
ma, sprendžiama, kur gyvenama iš tikrųjų. Tai yra vieta,
kur gyvena laisvos būtybės - lemiančios.
Partizaniška laisvė lieka apačiai. Tačiau tai individuali
laisvė, laisvė kalbėti apie laisvę, ją gryninti, dėl jos kovo
ti, nepaisant, kad nuo šiol tai jau nėra reali laisvė. Tai laisvės idėja, ne pati laisvė. O laisvės idėja tėra individua
lus tų apačios partizanų įsivaizdavimas apie laisvę. Jie puo
la, ginasi, putoja - dėl chimeros.
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Galima pasakyti, kad Lietuvos istorijos likiminis konden
suotas vaizdas nuo mokyklos suolo įsirėžęs į lietuvio są
monę: 1430. Vytautas krinta nuo žirgo. Labai ne laiku.
Sis „labai ne laiku“ daug reiškė. Karūna buvo prika
binta prie Lenkijos, su visomis teigiamomis ir neigiamo
mis, o tiesą sakant, tiesiog žinomomis ir nežinomomis
pasekmėmis. Ir kitas vaizdas - Vytautas ant balto žirgo
girdo jį Juodmarėse.
Juk tik lietuvio sąmonėje toks stereotipas gali susifor
muoti, perdėm žemyninio mąstymo galvoje. Jis jungiasi į
sistemą, vaizdų krušą smegenims. Nesvarbu, kad arklys
negers sūraus vandens, svarbu, kad tai triumfo akimirka prieita iki Juodosios jūros. Apoteozė. Magnus Dux in glo
ria. Tik viena smulkmena - Žemaičių pašonėje Memelis
vokiškas kaip ir visa Baltija. Uosto irgi nėra. Jūros tėra
vien rėmai. Abi jūros.
Dar vienas vaizdas, tinkantis prie pirmųjų - Vytautas
ant balto žirgo Žalgirio mūšyje. Iškeltas kryžiuočių krau
ju suvilgytas kalavijas. Pergalės šauksmas burnoj.
Tai - pergalės stebuklas, pergalės, kuria nepasinaudota,
prūsiškosios žemės neaneksuotos, ordinas nepribaigtas.
Ir taip visą laiką - apoteozėje iškeltas valdžios auksinis
obuolys su kirminu. Imperija iš savarankių kunigaikštys
čių, imperija, kuri vadinama net ne karalyste, o Kuni
gaikštyste, tegu ir Lietuvos Didžiąja, imperija, kurios val
dantis etnosas nesugeba sukurti raštvedybos sistemos sa
vo kalba. Imperija be savos religijos; su pavaldiniais, bet
amžiais be piliečių, su demokratija, bet tik bajorams. Aukš-
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čiausia demokratijos fazė žmonijos istorijoje buvo pasiekta
Abiejų Tautų Respublikoje, tačiau tai buvo demokratija
vienam luomui, kuris, it povo plunksnomis pasipūtęs dėl
laisvių, žiauriai valdė baudžiauninkus, kuris, laisvę gavęs
valstybei valdyti, neidavo į karą ir net nemokėdavo sam
diniams. Dėl kvailai suvoktos garbės šmėsuodavo kardais,
atsiradus priešui, it zuikiai sprukdavo į krūmus. Absoliu
ti laisvė, matyt, tvirkina kaip ir valdžia.
Bet Lietuvos istorija pritvinkusi keisto dvilypumo, nie
kada iki galo neišsipildančių svajonių ar paradoksalių lai
mėjimų, netampančių pergalėmis, ar fatališkų pralaimėji
mų - akimirka iki ranka pasiekiamo triumfo. Paradoksai.
Tačiau tuos didžiuosius kritimus lydi vienas atodūsis o buvo likusi tik akimirka.
Man studijuojant, ir vėliau, Katedros varpinės bokšto
laikrodis nuolat mušdavo dvyliktą penkiom minutėm per
anksti, lyg įkūnydamas šitą lietuvišką potyrį. Mes visą
laiką gyvename penkios minutės iki dvyliktos. Ir tai isto
rinių apoteozių laikais, retai duodamais, greičiau plėšia
mais iš likimo nagų, kuriems rengti prireikia šimtmečių.
Pergalės mes neimame į rankas - ar ji išsprūsta, ar mes
nesugebame jos ištverti.
Kad ir šis laisvės potyris - antrą sykį per dvidešimtą
šimtmetį mes užkopėme ciferblatu į dvyliktą valandą: ta
čiau toliau ėjo ne dienos brendimas, bet šuolis į nuovar
gio ir nusivylimo popietę. Aplenkiant džiaugsmą, kuris,
išsipildęs, tapęs kasdienybe, tapo graužaties ir savigrau
žos dalyku.
Žalgiris ir Vorskla. Žalgirio pergalę mes adoruojame
gal kiek pernelyg isteriškai, nes iš jos gavome ne tiek daug;
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germaniškos agresijos placdarmas liko tegu ir palaužtų,
bet tų pačių teutonų rankose; tačiau dėmesys krypsta ir
sustingsta todėl, kad tai mums nebūdinga. Mums būdin
gesnis įvykis yra Vorskla. Pralaimėjimas ties visos Azijos
valdymo slenksčiu. Jau visi siūlai buvo Vytauto rankose,
ir laimėjęs jis galėjo sėstis į Aukso ordos sostą su visiškai
neapskaičiuojamomis tokio akto pasekmėmis pasaulio ci
vilizacijai. Lietuva nuo Baltijos ir Juodosios atrodytų žais
liukas prieš Lietuvą nuo Baltijos iki Kinijos ir Mongoli
jos, eurazinę valstybę su keliamilijonine griežtai discipli
nuotų raitelių armija.
Mes neadoruojame Vorsklos, nei kažkaip specialiai gai
limės - mes apie ją nešnekame, iš istorinio, istoriosofinio
diskurso ji išstumta kaip ir iš mūsų sąmonės. Nes tai per
daug, mes tokio reiškinio neaprėpiame protu. Šios gali
mybės. O panašių būta. Mes jas išstūmę, užmiršę, girdė
dami praleidę pro ausis.
Kaip išstumta ir daugelis pralaimėjimų, kaip kažin ko
dėl išstumti XVII-XVIII amžiai, kaip ir tai, kad Kristi
jonas Donelaitis - kone Baudelaire’o amžininkas, kaip
ir tai, kad mūsų valstybė visada bent jau nuo Krėvos
sutarties gyveno simbiozėje - su lenkais, rusais, o Ma
žoji Lietuva, į valstybingumą nepretendavusi, tam tikra
prasme buvo lietuviškesnė už Didžiąją su savo realia nors
nepaskelbta mažalietuviška kultūrine autonomija, bet vi
sos nuolaidos iš vokiečių pusės buvo lazda dviem galais vokiečių tikslas visada buvo germanizacija. O į Mažąją
Lietuvą karalius Pričkus kreipdavosi lietuviškom afišom,
reikalaudamas grūdų ir rekrūtų. Nesvarbu, katras Prič
kus, kuris iš Friedrichų, bet Mažoji Lietuva iš Prūsijos,
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ir vėliau - Vokietijos, gaudama aukštą švietimą ir eko
nomiką, vis labiau mažėjo etniškai ir jos likimas buvo
užprogramuotas.
Esame istorinė tauta, nepaprastai panirusi į istoriją, ir
ji mūsų sąmonę ir pasąmonę veikia ne mažiau nei auklė
jimas šeimoje ar individualūs kompleksai, gal dėl to, kad
mes tapatinamės su savo istorija, bent jau kelis šimtus
metų ar mažų mažiausiai nuo Daukanto ir daraktorių lai
kų mūsų pažintis su istorija sutapdavo su asmenine savi
mone, istorija buvo skaitoma ir suvokiama kaip nuosa
vas gyvenimas, kaip jo įvadas, o kiekvieno bent kiek pra
silavinusio asmens tapatinimasis su Lietuvos istorija,
gyvenimas jos rėžiuose, tai - XX a. faktas, ir mes į savo
istoriją įspaudėme savo kompleksus, o iš jos perėmėme
jos krizes, kolapsus, apoteozes. Mūsų psychė sąlygota is
torijos. Čia ir Žalgirio, ir Vorsklos, ir Vytauto prie Juodmarių vaizdai, jie istoriškai ir archetipiškai teisingi, čia
žirgas geria jūrų vandenį, nes jis ištroškęs. Čia ir visa iš
stumta turinija, pasąmonėje mes sugrūdę visus pralaimė
jimus ir galimas beprotiškas didybes.
Ir kritimą nuo žirgo.
Visą laiką mūsų istorijos ciferblatas rodo be penkių dvy
liktą, visą laiką apoteozė atveda į greitą nuosmukį, nie
kada ji nepradeda ilgo ir ramaus valstybinio istorinio gy
venimo tarpsnio. Vytautas visada apogėjuje, prieš pat Ka
rūnaciją, krenta nuo žirgo.
Mes - depresyvi tauta, psichologai tą pažymi, ir tai
psichoterapijos pagrindų faktas. Lenkijoje, tarkime, vy
rauja isteriniai susirgimai, vokiečiams būdingos obsesijos. Nieko keisto, - pagalvojus. Ir nusišiepi, lygiai kaip
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lenkas isterikas ar paranojikas vokietis nusišieptų išgirdę,
kad lietuviams - amžina depresija.
Depresija mums būdinga, o Rūpintojėlis - iš psicholo
gijos vadovėlių paimta depresijos priepuolį išgyvenančio
asmens poza. Tai - faktas. Depresinis motyvas vienija mū
sų asmeninį gyvenimą ir Lietuvos istoriją.
Amžinas negalėjimas užaugti. Amžinas vaikas su visais
jam būdingais kompleksais. Amžinai įspausta tarp nelygs
tamai pranokstančių galių, Lietuva per savo istoriją ne
subrendo. Liko vaiku. Mūsų laikysena, mūsų komplek
sai, pozos, įsižeidimai - tai vaiko elgesys. Visa tai, ką mes
darome, būdinga vaikui, ir istoriniai poelgiai gali būti pa
aiškinti vaiko psichologija.
Beje, ji turi kai ką bendro su vienu pagrindiniu depresi
jos požymiu - amžinu noru būti centre. Būti dėmesio cent
re. Būdami pasaulio ar bent jau dalies pasaulio dėmesio
centre, mes neblogai jaučiamės, dėmesiui nukrypus - juo
da. Buvome ten ne sykį. Dabar išgyvename ilgoką nedė
mesingumo periodą, net Sabonis nežaidžia. Tačiau kaip tik
todėl mes nevengiame iššūkių - Vilnius, kaip bent jau re
giono politikos centras, formuojamas, ir sėkmingai; Frank
furto mugės iššūkis, kurio neperėmė latviai nei estai, mums
artimas. Nes tai - dėmesio centras, tai, ko mums ir reikia
iš teisybės. Bet reikia nuolatos.
Tiesą sakant, einant į ES, mus labiausiai gąsdina tai,
kad prarasime galimybę būti centre; būsime užkampis ir referendumas dėl to keltų tam tikrų abejonių. Tai būtų
balsavimas už užkampio statusą, ir lietuviui sąmoningai
ir pasąmoningai stipriai nepriimtinas. Kaip tik todėl re
ferendumas dėl NATO būtų sėkmingesnis nei referendu-
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mas dėl narystės ES, nors, normaliai samprotaujant, turė
tų būti atvirkščiai. NATO leistų mums jaustis placdarmu,
o tai žiauriai įdomi vieta, ir iš esmės kare nusipelno ypa
tingo dėmesio. Ypač priešininko, bet tai mums tikrai nė
motais. Depresyvi asmenybė linkusi į savidestrukciją, na ir
kas, kad po dviejų trijų minučių karo veiksmų šio placdar
mo, t. y. Lietuvos, neliktų; užtat kaip spektakuliaru!
Savižudybės - depresyviųjų išeitys, jos mielos, vilio
jančios, teikiančios galimybę nusiplauti; kažką sąžinės kir
minas krebždena, ir nelabai tai gerai, suprantama, kate
gorinis imperatyvas, katalikiškas fonas, sąžinė...
O mūsų pagonybė toleruodavo tai. Savižudybės istori
niuose šaltiniuose nuo XIII a. minimos labai dažnai. Naš
lės, pralaimėję kariai, Margirio pilėnai. Pagonybė atitiko
lietuvių depresyvią psichologiją ir teisės į žudymąsi nekves
tionavo. Savižudžiams, tiesa, nežadėdavo pomirtinės pa
laimos, greičiau laikiną skaistyklos atitikmenį medžiuo
se, akmenyse, iki pasibaigs gyvenimui skirtas laikas. Lem
ties neapgausi, bet pasitraukti galima. Įtikėtina, kad
ritualinės karių savižudybės traktuotos kaip mirtis mūšy
je ir vedė tiesiai į dausas ar į Perkūno karalystę. Kaip ir
našlių atveju - jos skubėjo susitikti su žuvusiais vyrais ir,
pasak šaltinio, jų viename kaime pasikorė iš karto pen
kiasdešimt. Geras vaizdas savižudybių prevencijai.
Prigimtinė religija atitiko prigimtį; bet ir katalikybė,
iki šiol ne per daug storu sluoksniu nugulusi lietuvių pri
gimtį, nieko nepakeitė bent jau šiuo požiūriu. Ir prigim
tines depresijas nuklojo kenčiančio Nukryžiuotojo vaiz
dai. Žaizdų, mirties adoracija; Prisikėlimas per Velykas
tebereiškia daug mažiau nei margučiai, o mirtis ant kry
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žiaus daug labiau akcentuojama ir pagrindinė kentėjimo
tema Velykų įvykyje pabrėžiama šimtmečiais. Kenčiantis
Kristus, gedinti Marija, depresinių traukulių iškreipti
smūtkelių kūnai.
Su visom savo depresijom, kad ir kur, ir kada būtume
jas įsivarę, mes neužaugome, kaip neužaugo mūsų valsty
bės. Joms neleido užaugti. Pritrūko laiko. Pranokstančių
galių apsuptis vaikui neleidžia suaugti; be to, tai jėgos, iš
tikrųjų varančios depresiją. Mūsų mažumas yra faktas.
Dabar su visu mažumo šleifu, vaikiško amžiaus valstybe
einame į ES - dar vienas pavojus nesuaugti, jau amžiams.
Galimas dalykas, mums ES pavojingesnė už Sovietų Są
jungą. Ten mes buvome išskirtiniai, su visu partizaniniu
judėjimu (depresyviu), artumu Vakarams, katalikybe, kal
ba. Lotyniška kultūra. Rašmenimis ir mokėjimu patikti
vėlyvojo socializmo tarpsniu. SSRS - skambiausioji sty
ga, - prognozavo Salomėja, tai ir buvo elgsenos modelis
Lietuvai Sovietijoje. Mažytis lašelis, mažytis gintarėlis ant
milžino delno. Daugybė žmonių buvusioje Sovietų Są
jungoje jautė simpatiją lietuviams. Mes tai provokavome gestais, poelgiais, išvaizda, iš Baltstogės turgaus atsiga
bentais vakarietiškais džinsais. Noru būti mylimiems, nes
mes kitokie, ir savo mažumu taip pat. Žavaus vaikučio
noras būti matomam, giriamam, mylimam. Mus taip my
lėjo, kad, mums išsiveržus, paleidusieji iš glėbio labai įsi
žeidė. Nesvarbu, kad mes į jį nesiprašėm. Atsimenu de
šimtojo dešimtmečio pradžios apklausas, netrukus po Lie
tuvos valstybingumo įtvirtinimo - Rusijos sociologinėse
apklausose Lietuva į Rusijos priešų sąrašą buvo įrašoma
prieš Ameriką ir Kiniją. Apvilta meilė.

362

VILKŲ

SAULUTĖ

Europos Sąjungoje niekas mūsų nemylės. Tai kiekvie
nam aišku. Ir klausimas, ar bent jau pradžiai nepasilikti
mums patiems sau laiko suaugti, subręsti, yra natūralus.
Pagyventi savo valstybėje - mes to taip ir nepatyrėme.
Per tūkstantmetį - kiek laiko tam buvo? Tada, kai valsty
bė buvo iš tikrųjų mūsų, mes kariavome beprotišką karą
su rinktinėmis Europos pajėgomis, paskui valstybingu
mas tapo simbiotinis, iškart po krikšto iki kitos simbio
zės-su Rusija. 1918-1940 metai buvo pernelyg trumpas
tarpsnis.
Kita vertus, blaiviai mąstant, mes pripratę prie simbiotinės būklės ir gebame iš jos traukti naudos. Juolab glo
balizacijos sąlygota ekonominė situacija tokia, kad, be jun
gimosi į sąjungas, neįmanoma išsiversti ekonomiškai, o
kaip jau žinoma, prastesnės ekonomikos padarinių lietu
viai nemėgsta, kad ir kokie depresyvūs jie būtų. Vaikas
nori, kad viskas būtų gerai iškart. Arba - jis demonstraty
viai gerai elgiasi, kad gautų saldainį ar būtų priimtas į
kokį skautų sambūrį. Tas demonstratyvus gerumas - „Williamsui“ ateinant ar NATO klausimus svarstant - pabrėž
tinai užsičiaupiama, kai kas nors rikteli, skautų ambasa
dorius, tarkime. Ir laisvoji spauda, ir ta užsičiaupia. Ir
Seimas keičia įstatymus, kad pa(si)rodytų, kokie mes geri
ir tinkami bendrų žaidimų partneriai.
Baugu tik, kad šitaip bemeilikaujantis vaikas nebūtų
prarytas. Aplink visada buvo ir užaugti trukdė Rusija, Vo
kietija, Lenkija. Dabar visa Europa. Istorinei tautai, turiu
omenyje save istorijoje mąstančiai tautai - tai stiprus iš
šūkis; Europos girnos identitetą švelniau mala, bet dėl to
jos netampa mažiau pavojingos nei sovietinės. Atvirkš
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čiai, jos pavojingesnės, nes ir malamieji turi patogius krės
lus laukimo salėje, o ir girnos spalvotos. Jei Europa iš
maltų kažką panašaus į romėnišką identitetą, dėtis verta,
tačiau jei tai hus dar vienos Jungtinės Valstijos, multikultūrinis dinozauras su pritaikytu skrandžiu tautoms virš
kinti, klausimas skambėtų kitaip. Skambėtų taip kaip ir
dabar - ar verta rizikuoti identitetu?
Mes, tiesą sakant, visą sovietinės okupacijos laiką no
rėjome to, ko mus mokė Daukantas, „Aušra“ ir „Varpas“
bei Antano Smetonos logotipas - tautinės nepriklauso
mos valstybės. Lietuva - lietuviams. 1989-aisiais tai buvo
normalus, teisingas šūkis, inercinės nepriklausomybinės
ideologijos detalė. Elementari. Spėriai susigaudyta, lai
mei, kad Lietuva yra Lietuvos piliečiams, kad ir kas jie
būtų; antraip būtume pasidirbę Miloševičiaus Serbiją. Ma
žumas čia padėjo. Mes atkūrėme reliktą. Nes valstybė Eu
ropoje jau yra reliktinis darinys; vos ėmus kurti savus
įstatymus, tenka pradėti derinti juos su ES įstatymų lei
dyba, kitaip tariant - perimti ES teisinę sistemą.
Atkurtoji Lietuvos Respublika iš pradžių kurį laiką bu
vo purtoma pažinties su rinkos demokratija ir mokoma
kapitalizmo abėcėlės, apie valstybės esmę nemąstyta; de
šimtmetis nėra laikas, per kurį valstybė iš tikrųjų sukuria
ma, juolab patirtį, ideologiją ir adekvačią reakciją į su
pančią ekonominę bei politinę aplinką išsiugdžiusi vals
tybė. Koks Lietuvos valstybės tikslas, klausimo taip ir
nekilo, valstybė pati buvo tikslas, o iš idėjų pasaulio nusi
leidusi, ji susidūrė su tokia aplinkinių svyravimų ir inte
resų amplitude, kad nespėta iškelti esminių valstybės pras
mės ir esmės klausimų. Valstybė neįgijo savimonės, tikslo,
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prasmės kategorijų. Ji netapo LDK tradicijų tęsėja, nors
iš pradžių demokratinė Baltarusija ir Ukraina būtų mielai
sutikusios su panašiomis idėjomis, kaip kad dabartinė Len
kija glaudžiais, šiek tiek institucionalizuotais ryšiais susi
jusi su Lietuva; tačiau nuo šios idėjos nusigręžta kaip nuo
nuodingos - padariniai galėjo būti dvilypiai, be to, rim
tas žaidimas šia linkme būtų susidūręs su Rusijos intere
sais. Savarankiškos politikos vengta kaip užkrato ir poli
tikuoti drįsta tik po kieno nors „stogu“. Galiausiai išryš
kėjus narystės ES ir NATO realumui, strimgalviais pulta į
tą pusę, kad pavyktų atsikratyti esminių valstybės funkci
jų - gynybos, užsienio politikos, vidaus politikos ir tei
sės principų, ekonomikos reguliavimo, kurio tam tikru
mastu neišvengia jokia, net ekonomiškai liberaliausia,
valstybė, sau pasilikus sporto, savivaldybių, komunali
nio ūkio reikalus. Tuo iš esmės dabartinė Lietuvos vals
tybė ir rūpinasi, daugybė dalykų iš anksto deleguota ES
ir NATO. Valstybė, atkovota krauju, dingusi, ji teturi
tas pačias policines, administracines, komunalines funk
cijas, kokias turėjo būdama LTSR. Ekonomika, užsienio
reikalai, karyba deleguota užsienio galioms, visa kita tėra
plikas fasadas.
Vaikiška psichologija - atsakomybę ir svarbiausius,
identitetą lemiančius dalykus deleguoti motinos ar tėvo
figūrai; nieku gyvu nesiimti sau; valstybinis mąstymas čia
kertasi su tautinio identiteto siekimu, nes valstybė per
ėmė vaiko psichologiją su valdančiuoju klanu; tauta dar
iš XIX-XX a. inercijos mėgina suaugti.
Šita valstybė, nepaisant deklaratyvaus rūpinimosi pi
liečių interesais, piliečius palikusi patiems sau ir užsienio
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monopolijoms, politiką - tiek vidaus, tiek užsienio - glo
baliniams procesams. Lygiai kaip piliečius savai eigai ji
palikusi ir tautą. Reikia tos akimirkos nepražiopsoti ir
patį faktą pripažinti be jokių emocijų. Mat oficialios dek
laracijos, simboliai, trys nepriklausomybės, patrankos, at
ributika, pašto ženklai ir eurolitai kelia įspūdį, kad vals
tybė, reiškianti piliečių ir tautos interesus, tebegalioja.
Deja, tauta palikta savieigai, ir šis procesas turėtų at
vesti ten, kur reikia, - į unifikuotą, gerą, turtingą, tole
rantišką Europą, kur ji laimingai sužydės, įsiliejusi į dar
nią Europos tautų...
Tačiau kokia tauta ir kokia Europa?
Kad tai simbiotinis organizmas, nėra abejonės, tad mums,
jei jau norime jungtis, atmetimo reakcija nekils, mes gene
tiškai prie valstybinės simbiozės įpratę, lygiai kaip genetiš
kai iki paskutiniųjų jaučiame ir giname tą paskutinę ribą,
kuri tarp dviejų subjektų išlaiko partnerio statusą, t. y. iki
tos akimirkos, kol vienas simbiozės partneris nepanūsta
bendrojo gėrio labui praryti antrojo.
Arba - kai jis nusilpsta, atpalaiduoja gniaužtus.
Bet kokiu atveju mums svarbiausia išlikti subjektu, tau
tiniu subjektu Europoje, neturint realios valstybės prie
dangos.
Tai reiškia - esame vėl genties pozicijoje, ir vėl - gin
ties. Tačiau tai pažįstamos pozicijos, archetipai, genai ar
tiesiog istorizuota sąmonė - bet mūsų psychė tebeveikia
sinchroniškai su istorija, ir mūsų individuali istorija įjun
gusi visus lietuviškus istorinius potyrius ir laikysenas. Laik
rodis kaip visada rodo be penkių dvyliktą. Šįkart gal ne
dienos. Bet tai jau priklauso nuo tolesnių aplinkybių.
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Europa, nepaisydama išorinių lozungų, telkiasi, kad
taptų organizmu, kokiu visada buvo krikščioniška Ro
ma. Tačiau dar neaišku, kur link bus pasukta. Nes krikš
čionybė jungia Europą su jai dvasiškai artimomis Amerikomis, Australija, bet ir Afrikos dalimi, Okeanijos salo
mis, Filipinais ir pan. Krikščionybė - tai universali religija,
ir Europai, kurioje - materiali ir dvasinė Roma, atstovau
jama kituose žemynuose per katalikybės forpostus. La
biau protestantiškos JAV per Britaniją siejasi su dabartine
Europos politika, bet ta dukterinė civilizacija tapo savita,
lyderiaujanti, arogantiška ir pati asimiliuos Europą, jei ši
nesusitelks į europinę savimonę, turinčią ir europinėms
vertybėms atstovaujančią bendruomenę. Europinės ver
tybės neapsiriboja konsumacijos ir jėgos kultu. Tačiau šias
vertybes reikia ginti, telkti, o pirmiausia - atpažinti. Tai Graikija, Roma, Jeruzalė, ir - barbarai. Jie suvienijo Eu
ropą, tas liekanas, kurių nuoskilos liko iš Romos, jie su
lipdė, perdavė iš kartos į kartą, kaip tik jie, nes graikų ir
romėnų nebėra, lieka pripažinti, kad jų funkcijas perėmė
Europos autochtonai. Tie patys lotynų ar helenų gimi
naičiai, germanai, keltai, baltai, slavai - vėlyvosios bar
barų modifikacijos, romanizuoti, helenizuoti barbarai. Jie
yra nešėjai, jie - identiteto laidas.
Dabartiniai procesai Europoje dar nerodo, kokia ji bus
po, sakykime, dešimties ar dvidešimties metų; kad ir ko
kie lozungai skambėtų, Europa vienijasi visų pirma prieš
pasaulio amerikonizaciją. Tolerancijos pagrindai kaip tik
dabar dedami, ir atrodo, kad absoliuti tolerancija Euro
poje nepasiteisino ir tolerancijos korekcija neišvengiama.
Kokiais pagrindais ji bus atliekama, kitas klausimas, ir,
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beje, labai svarbus. Net pačios Europos išvaizdai. Tarki
me, po nesenų rinkimų Prancūzijoje, įvykių ramioje ir
tolerantiškoje Olandijoje atrodo, kad tolesnė identifika
cija neįmanoma be nacionalinio faktoriaus. Nacijos gali
burtis apie Romos idėją, tačiau Roma - tai darinys, kurį
iš pat pradžių supo barbarai, ir ji užaugo kaip darinys,
užtikrinantis apsaugą nuo barbarų jos viduje esančioms
teritorijoms; beje, ir patys barbarai, civilizaciškai sąmo
ningesni, buklesni ar godesni, barbarai federatai būdavo
samdomi pasienio, visos milžiniškos Romos imperijos ap
saugai nuo barbarų nesusipratėlių.
Su barbarybe reikalai ne tokie jau paprasti ir aiškūs,
barbaras visada yra barbaras su kuo nors lyginant, barba
ras - tai ir pats romėnas, barbaras ir barbariškai besiel
giantis Odisėjas ar Enėjas; civilizaciškai yra barbaras federatas ir priešiškai nusiteikęs barbaras. Romėnai barba
rai graikų atžvilgiu, graikai barbarai, palyginti su Egiptu,
Elados mokytoju, palyginti su civilizuota, sutvarkyta Da
rijaus Persija. Dabar Europa reguliuoja savo ribas, jos la
biau kontinentinės, nors tradiciškai įtraukia ir Mažąją Azi
ją, šiandien - Turkiją, ir kaip visada Romos įtaka ima svy
ruoti ties Kaukazu ir Persija. Ribos kai kur prasiplėtė, visu
frontu pasistūmėjo į Šiaurės Rytus, priėjo prie Baltijos
ir įtraukė Skandinaviją, atsitraukė iš Šiaurės Afrikos, bet
dar tebeapima Egiptą. Galima čia žaisti geopolitinėmis
kaladėlėmis, tvarkyti dėlionę, tik su tam tikromis išim
timis aišku: Europa telkiasi romėniškai europietiškojo
identiteto pagrindu. Europa sutampa su Europos ribo
mis, teisės primato, bendros kultūrinės praeities priėmi
mu, tai yra ji taip pat europinė savo moderniomis te
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chnologijomis, kiek ir vyraujančiu gyvenimo būdu, ir
bendra praeitimi.
Formuojantis Europos identitetui, kartojasi ir Romos
imperijos identiteto kūrimąsi lydėję procesai, atitinkamai daugiatautė imperija be valstybių; genčių, kilčių, provin
cijų, protektoratų - daug; tačiau visi šie etniniai dariniai
būdavo įtraukiami į Romą ne etninių ar polietninių kara
lysčių, o genčių pagrindu - ir identitetą sudarė provinci
ja, antraip šiuolaikine kalba regionas - ir visoms gentims
būdinga lengva savivalda, tikėjimų laisvė (iki tam tikrų
ribų, tarkime, religijos, praktikuojančios žmogaus auko
jimą, būdavo persekiojamos, pvz., ir dėl to minėtoji krikš
čionybė), ir bendro identiteto išpažinimas Imperatoriaus
genijaus kulte. Kitas vienijantis faktorius - sąlygiškas vi
dinis saugumas, Pax Romanum, perkamas nuolatinio ka
ro imperijoje sąskaita, sąlygiška ekonominė gerovė (daž
niau grūdų perteklius nei jų trūkumas) ir romėnų admi
nistracija, tobuliausia administravimo sistema iki pat
Briuselio epochos.
Žinant, kad deklaracijos nieko nekeičia, ir matant,
kas realiai dedasi, nieko keista, kad ES gravituoja į bend
ros vieningos administracijos valdomus regionus, vals
tybėms geriausiu atveju paliekant kadainykščių provin
cijų statusą.
Todėl iš valstybinio Lietuvos dalyvavimo ES galime ti
kėtis ko tik norime, tik ne tautos interesų apsaugos. Ga
lima sakyti, kad tai retrogradiškas, pseudoistoriškas mąs
tymas, bet ES sąmoningai kuriasi ant Romos ir Frankų
imperijos, kaip tiesioginės jos paveldėtojos, pagrindų, o
šie junginiai būtų buvę neįmanomi be unifikacijos ir ad
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ministracijos; galima sakyti, kad iš Frankų imperijos išsi
rutuliojo, sakykime, prancūzai, bet ji asimiliavo pačius
frankus, bretonus, langobardus, susilpnino burgundus ir
kt. Roma po žlugimo suformavo rumunus, bet dingo dakai, getai, trakai ir kt. - daug galingesnės ir stipresnės
genčių konglomeracijos.
ES - tai sukultūrintų barbarų atkuriama Roma, ir čia
Lietuva turi rasti savo vietą, nes galimybės yra - tai XVXVI a. romanizuoti Siaurės Vakarų barbarai, aesti, aisčiai
ir tikriausiai dar daugelio ankstyvųjų viduramžių genčių
lydinys. Barbarų teisės, Romos požiūriu, tokios pačios.
Kada buvo romanizuoti vikingai, finougrai, - žinoma, vė
lai, bet jie buvo romanizuoti. Kada pasibaigė germanų
romanizavimas? Reikia pripažinti, kad XIX-XX a. visos
Europos nacijos keitė savo senąjį identitetą, kai kurios
mėgino tapti supernacijomis, tačiau pasirodė, kad vienin
telis dalykas, su kuriuo globalizacija gali skaitytis - sava
rankiška Europa su savo kariniais, ekonominiais, globa
liniais interesais.
Tautą gali sutvirtinti ir subrandinti jau ne nacionalinė
valstybė, o jos dalyvavimas aiškiai įvardytame Romos pa
veldo ir identiteto atkūrimo procese, kuriame ji dalyvau
tų kaip lygi partnerė.
Identiteto istoriškumas įgautų kryptį ir vektorių, kur mes
save atpažintume ir galėtume veikti visur esančių, bet su
kitomis gentimis nesimaišančių Romos federatų teisėmis.
Mus išties gali išgelbėti tik nacijas globojančios Romos pa
siūlytas identitetas. Pax Romanum viduje, telkiantis prie
pasienio, kuris jau tampa civilizacinių sandūrų, jėgos iš
bandymų, žvalgybinių tarpcivilizacinių mūšių lauku.
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O simbiotinė būklė mūsų negąsdina. Galimas dalykas,
kad ji nuolatos tik stiprino ir išlaikė mūsų identitetą, kad
ir kaip būtų paradoksalu; ir nėra naivu manyti, kad dar
viena simbiozė mums nepakenks. Ji leis mums identifi
kuotis, nes katalikybė Lietuvoje ypač susipynusi su senai
siais kultais, ne mažiau nei Meksikoje, ir todėl leidžia mąs
tyti pasauliniais (ne globaliniais) mastais, be to, remiantis
savo gana pajėgiu etniniu identitetu, kuris šiuo metu kaip
tik rodo atsigavimo ir stiprėjimo požymius. ES ir yra to
kių etninių ir krikščioniškų identitetu sambūris. Iš esmės
mums pritaikytas ir parengtas istorijos, o ji mums - jei ne
angelas sargas, tai veidrodis, leidžiantis savo veido nesu
painioti su kitais. Istorija, nuolat metanti iššūkius identitetui. Kitaip, be tų iššūkių, jo neišlaikysi.
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