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Poezija – ne prabanga 

 

Audre Lorde (1985)  

 

 

Kokybė tos šviesos, kurioje nagrinėjame savo gyvenimus, yra tiesiogiai susijusi su mūsų gyvenimo 

kokybe bei su tais pokyčiais, kuriuos tikimės paskatinti savo gyvenimais. Toje šviesoje mes 

kuriame planus, kuriais naudodamiesi atrandame savo antgamtines galias ir paverčiame jas realybe. 

Tai poezija kaip apšvietimas, nes būtent poezijos dėka mes duodame vardus toms mintims, kurios 

iki eilėraščio gimimo yra bevardės ir beformės – dar negimusios, bet jau nujaučiamos. Patirties 

distiliacija, iš kurios išsiveržia tikra poezija, pagimdo mąstymą taip, kaip sapnai pagimdo sąvokas, 

kaip jausmai gimdo idėjas, kaip žinios gimdo (yra pirmesnės už) supratimą. 

 

Kai išmokstame ne tik pakęsti tokio savęs nagrinėjimo intymumą, bet ir jame suklestėti, kai 

išmokstame panaudoti šios analizės produktus tam, kad imtume valdyti savo gyvenimus, tuomet 

visos baimės, kurios mus kontroliavo ir liepė mums tylėti, neteks galios. 

 

Nes kiekvienoje iš mūsų, moterų, yra tokia tamsi vieta, kurioje paslėpta mūsų tikroji dvasia auga, 

kol iškyla „graži ir tvirta lyg kaštonas / palaikanti mus košmaruose mūsų silpnybės“ ir bejėgiškumo. 

 

Tos galimybių erdvės mumyse yra tamsios todėl, kad jos kyla iš praeities ir yra užslėptos; jos viską 

iškentė ir sutvirtėjo tamsybėse. Tose giliose erdvėse kiekviena iš mūsų laiko neįsivaizduojamus 

kūrybiškumo ir galios rezervuarus, neištirtas ir neužfiksuotas emocijas ir jausmus. Stiprybės erdvė 

kiekvienoje iš mūsų nėra nei blyški nei paviršutiniška; ji tamsi, ji sena, ji gili. 

 

Kai žvelgiame į gyvenimą europietišku būdu – kaip į problemą, kurią reikia išspręsti – tuomet 

tikimės, kad mus gali išlaisvinti vien tik idėjos, mat jas branginti mus išmokė mūsų baltieji 

protėviai. 

 

Tačiau kai užmezgame ryšį su savo pačių praeitimi, juoduoju, ne-europietišku gyvenimo būdu, tarsi 

su situacija, kurią reikia patirti ir paliesti, mes išmokstame vis labiau puoselėti savo jausmus ir 

gerbti tas paslėptas galios versmes, iš kurių galime pasisemti tikrosios išminties ir įkvėpimo 

ilgalaikių pasekmių turintiems veiksmams. 

 

Paskutiniu metu linkstu tikėti, kad moterys nešioja savyje galimybę sulydyti tuos du požiūrius kaip 

pamatą išlikimui, ir kad mes labiausiai priartėjame prie šio lydinio poezijoje. Kalbu čia apie poeziją 

kaip apie apsireiškimą, patirties išgryninimą, o ne kaip apie sterilų žaidimą žodžiais, kuriuo 

pernelyg dažnai mūsų baltieji protėviai paversdavo poeziją, iškraipydami žodžio prasmę – tam, kad 

nuslėptų, jog trokšta vaizduotės neturėdami įžvalgumo. 

 

Moterims tad poezija – ne prabanga. Tai gyvybiškai svarbi dalis mūsų išgyvenimo. Ji nulemia 

kokybę tos šviesos, kurioje mes įtvirtiname savo viltis ir sapnus, būtinus išlikimui ir pokyčiams, 

pirmiausia paversdami juos į kalbą, tuomet į idėją, galiausiai ‒ į apčiuopiamą veiksmą. 
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Poezija – tai būdas duoti vardus bevardžiams, kad galėtume juos pradėti mąstyti. Patys tolimiausi 

išoriniai mūsų vilčių ir baimių horizontai yra išgrįsti eilėraščiais, iškirstais iš sunkių kaip akmenys 

mūsų kasdienio gyvenimo patirčių. 

 

Kai po pačios nuoširdžiausios analizės mes imame pažinti ir priimti savo jausmus, jie tampa 

prieglauda, tvirtove ir neršykla pačioms radikaliausioms ir drąsiausioms mintims, jie tampa namu 

mūsų skirtumams, kuris būtinas pokyčiams ir bet kokiam prasmingam veiksmui konceptualizuoti. 

Dabar pat galėčiau įvardyti bet dešimt minčių, kurias anksčiau būčiau palaikiusi netoleruotinomis 

arba nesuvokiamomis ir gąsdinančiomis, o visgi jos gimė po sapnų ir eilėraščių. Tai ne tuščias 

vaizduotės žaismas, bet tikroji prasmė žodžių „aš jaučiu, kad taip reikia“. Mes galime ugdyti savyje 

gebėjimą atpažinti jausmus ir sudrausminti (perkelti) juos į atitinkančią kalbą tam, kad būtų galima 

jais dalytis. O kur kalba dar neegzistuoja, ten mūsų poezija padės ją išrasti. Poezija – tai ne tik 

sapnas ar vizija, tai mūsų gyvenimų architektūros apmatai. 

 

Galimybė netrunka nei amžinybę nei akimirką. Taip pat nėra lengva išlaikyti tikėjimą jos 

veiksmingumu. Kartais mums tenka ilgai ir sunkiai dirbti tam, kad sukurtume bent vieną 

įtvirtinimą, iš kurio galėtume realiai pasipriešinti gyvenime laukiančioms pražūtims, ir viskas vien 

tam, kad mūsų įtvirtinimai būtų užpulti, kad jiems būtų grasinama gandais, kurių visuomenė mus 

išmokė baimintis, arba kad iš mūsų būtų atimta parama, kurios esame primokyti siekti dėl savo 

saugumo. Mes regime save pažemintas ir pritildytas tariamai paslaugių kaltinimų dėl vaikiškumo, 

dėl ne-universalumo, dėl egoizmo, dėl jausmingumo. Ir kas paklaus: ar aš keičiu tavo emocinę 

atmosferą, tavo svajones, ar paprasčiausiai pastūmėju tave laikiniems ir reakcingiems veiksmams? 

(Nors pastaroji užduotis jokiais būdais nėra paprasta, vis dėlto ją reikia matyti esminių mūsų 

gyvenimo tekstūros pokyčių kontekste). 

 

Baltieji protėviai mums sakė, mąstau, vadinasi esu, juodoji motina kiekvienoje iš mūsų – poetė – 

kužda sapnuose, jaučiu, vadinasi galiu būti laisva. Poezija nukala kalbą tam, kad būtų galima 

suformuluoti ir parengti šitą revoliucinį suvokimą bei reikalauti tą laisvę įgyvendinti. Kita vertus, 

patirtis mus moko, kad veiksmai dabartyje lygiai taip pat būtini. Mūsų vaikai negalės svajoti , jeigu 

negalės gyventi, jie negalės gyventi, jeigu nebus pamaitinti, ir kas kitas pamaitins juos tuo tikru 

maistu, be kurio jų svajonės nė kiek nesiskirtų nuo mūsiškių? 

 

Kartais mes svaiginamės sapnais apie naujas idėjas. Galva mus išgelbės. Vien tik smegenys mus 

išlaisvins. Bet nėra jokių naujų idėjų, apie kurias mes dar nebūtume girdėję, kurios išgelbėtų mus 

kaip moteris, kaip žmones. Yra vien tik senos ir pamirštos idėjos, nauji jų deriniai, tęsiniai ir 

pripažinimai savyje, kartu su atsinaujinusia drąsa jas išbandyti. Ir mes privalome nuolatos padrąsinti 

save ir viena kitą tiems eretiškiems veiksmams, kurie kyla iš mūsų svajonių ir kuriuos niekais verčia 

kai kurios mūsų anksčiau puoselėtos idėjos. Pokyčius duodančių veiksmų priešakyje yra tik poezija, 

lyg užuomina apie galimybes, kurias galima realizuoti. Mūsų eilėraščiai suformuluoja mūsų 

potekstes, tai, ką mes jaučiame ir ką turime drąsos įgyvendinti, mūsų baimes, mūsų viltis ar 

labiausiai puoselėtą siaubą. 

 

Nes sistemoje, kurios ribas apibrėžia pelno siekis, tiesioginė galia, institucinis nužmoginimas, mūsų 

jausmams nebuvo palikta vietos išlikimui. Užsilaikę tarsi neišvengiami priedėliai ar malonūs 
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laisvalaikio užsiėmimai, jausmai turėjo parklupti prieš idėjas, taip kaip mums buvo lemta parklupti 

prieš vyrus. Tačiau moterys išliko. Kaip poetės. Tad nėra naujų skausmų. Juos visus jau jautėme. 

Šitą žinojimą paslėpėme ten pat, kur paslėpėme ir savo galią. Jie slypi mūsų svajonėse ir būtent 

mūsų svajonės parodo mums kelią į laisvę. Jie tampa įgyvendinami per mūsų eilėraščius, kurie 

suteikia mums galios ir drąsos matyti, jausti, kalbėti ir išdrįsti. 

 

Tad jeigu tai, ko mums reikia, kad galėtume svajoti, kad galėtume iš pagrindų išjudinti savo dvasią, 

pakreipti ją link vilčių, į naują perspektyvą, jeigu tai yra prabanga, tuomet mes atsisakėme savo 

esmės, savo galios šaltinio, savo moteriškumo; mes atsisakėme savų pasaulių ateities. 

Nes nėra naujų minčių. Yra tik nauji būdai jas jausti, išsiaiškinti, ką mūsų mintys iš tikrųjų reiškia 

(ar kaip jos jaučiamos) sekmadienio rytą 7 val., po vėlyvų pusryčių, karštai mylintis, kariaujant, 

gimdant; kol mes kenčiame nuo seno ilgesio, kovojame su senais grasinimais ir baime būti 

nutildytoms, bejėgėms ir vienišoms, kol išbandome naujas galimybes ir jėgas.  
 

 

Tekstas iš rinkinio Sister Outsider: Essays and Speeches (2012). Iš anglų kalbos vertė Rasa 

Navickaitė, kalbos redaktorė Neringa Dangvydė. Žurnalas „Dilgėlė“ 2014. 
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