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„Gal kalbos puristai ir įvairios jos gryninimo 
komisijos ir bambės, skaitydamos „Stasį Šal
toką“ – ką ten bambės, jas nuo romano teks
to turėtų ištikti infarktas, bet man patinka, 
kaip autorė žaidžia kalba. Ji ilgą laiką gyveno 
anglakalbėje aplinkoje, ir šios kalbos žodžiai 
natūraliai prasiskverbė į kasdienį žodyną. Tai 
tokia kalba, kuria rašome socialiniuose tink
luose, tokia, kuria feisbuke rašau ir aš pats  – 
lakoniška, ironiška, su daug angliškų frazių ir 
žodžių intarpų“, – tokį pasažėlį radau vienoje 
iš tikrai daugybės Gabijos Grušaitės romano 
„Stasys Šaltoka“ recenzijų. Senas triukas (šįsyk 
juo pasinaudojo poetas, vertėjas ir literatūros 
apžvalgininkas Marius Burokas): paskelbk, 
kad bambės kalbos puristai, ir tikrai niekas ne
bambės, nes kas gi norės tapatintis su tokiais 
gero vardo visuomenėje neturinčiais veikėjais. 
(Taip ir buvo.)

Atsitokėjus nuo puristams prognozuojamo 
infarkto grėsmės, galima panagrinėti, kokią čia 
knygą perskaitėm ir tatai skaitydami bandėm 
permanyti.

Iš tiesų anglų kalbos romane labai daug; 
smarkiai persūdant knygą galima pavadinti 
net ir dvikalbe. Romano recenzentų visuotinai 
pripažinta, kad autorė čia pasakoja apie hips
terių kartos ar subkultūros žmones – ciniškus, 
ironiškus globalaus pasaulio gyventojus (Ga
lėsim visus aplink niekinti kartu 59), turinčius 
laiko ir pinigų po jį bastytis, vPena koja gyve
nančius virtualybėje, mokančius visas šiuolai
kinio gyvenimo žaidimo taisykles. Be abejo, jie 
turi savo kalbą. Anglakalbiai hipsteriai, matyt, 

vartoja kokią nors hipsterišką anglų kalbos 
atmainą, o štai visų kitų įvairiataučių hipsterių, 
kaip galima spręsti iš romano, bene pagrindi
nė kalbos ypatybė – angliškas kamšalas. Tam 
tikra prasme šis romanas  – gera „mokomoji 
priemonė“, lyg ir kokia kalbos tekstų chresto
matija, leidžianti pažinti šitos visuomenės gru
pės kalbą ir požiūrį į pasaulį. 

Pagrindinis romano veikėjas Stasys Šalto
ka – trisdešimtmetis lietuvis, augęs ir mokyklą 
baigęs Vilniuje, studijavęs Londone, po studijų 
persikėlęs dirbti į Niujorką, o romano veiksmo 
metu – metęs darbą ir patraukęs, kur akys ma
to, – į Tailandą, Malaiziją, Honkongą. Iš žmo
gaus, kuris daugiau kaip dešimt metų gyvena 
anglakalbėje terpėje, turbūt ir neverta tikėtis 
kalbos, kokios pageidautų kalbos gryninimo 
komisijos. Taigi galima sakyti, kad Stasio Šal
tokos mintijimas (romanas parašytas pOrmu 
asmeniu, kaip jo pasakojimas) su anglų kalbos 
intarpais yra lyg ir natūralus. Nesunku įsivaiz
duoti, kad Stasys paprasčiausiai nežino, kaip 
daugybę dalykų pavadinti lietuviškai: šlapias 
gatves su […] one pound shops 44; skyniausi sau 
kelią, su šampano taure ir brunchu  44; aplink 
mane skleidžiasi jet lag tyla 55; užsisakome ry
žių noodles su žemės riešutais 76; Galvoju eiti į 
laundžą užkąsti 88; išrūšiuoti prasmę į recycling 
bins  169; Esam prime time entertainment dar 
kokiai savaitei 258.

Bet kur kas dažniau į savo kalbą angliškus 
žodžius, frazes, Oštisus sakinius romano hero
jus terpia tiesiog šiaip sau (nežinojimu, kaip 
lietuviškai pasakyti, čia jau nepateisinsi) – vien 
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todėl, kad taip smagiau, galbūt taikliau, Stasiui 
įprasčiau ir apskritai visais įmanomais po
žiūriais šauniau: Los Andželas visada without 
fail nustebina karštu dulkėtu oru  17; architek
tūra labiau čigonų barono pilaitės nei kažkas 
decent  107; kurti dokumentikas yra so fuckin 
boring 108; akyse it ežero paviršiuje raibuliuo
ja spoiled brat pašaipa 157; …silpnesnieji kas
dien pralaimi. Shit happens  164; mes čia for 
some fun 169; Ko aš noriu? I just want my life 
to make sense 169; turime pasirodyti kaip žmo
nės, kurie got their shit together 181; …suvalgau 
kiaušinienę su šonine. Because I can 49; …ne
aišku, kodėl ir kam mes tai darome. Kenis dėl 
šlovės, Aleksas for the thrill, o aš? 110; Galbūt 
taip jaučiasi moterys, vieną rytą pabudusios ša
lia savo vyrų ir bandydamos prisiminti why the 
fuck did I marry this piece of shit 208. Čia tik 
lašas jūroje. 

Nebus pro šalį paminėti, kad fuck ir jo vedi
nys fuckin, taip pat nuo jų ne ką atsiliekantis 
whatever – neskaitant jungtukų ir kitų tarnybi
nių kalbos dalių, ko gero, bus patys dažniausi 
šito lietuviško romano žodžiai (neskaičiavau, 
bet toks įspūdis).

Tiesiog romano personažas Stasys Šaltoka 
(ir visi jo prototipai lietuviai hipsteriai gyveni
me) taip lietuviškai kalba. Kuo čia autorė dėta? 
Niekuo. Ji tik apie juos pasakoja. 

Bet autorė galbūt dėta tada, kai anglų kalba 
pramaišiui su lietuvių vartojama dialoguose. 
Romane, be Stasio, nėra jokio kito personažo 
lietuvio. Taigi visi tekste lietuviškai perteikti 
personažų pokalbiai romano tikrovėje, reikia 
manyti, vyksta angliškai, o lietuvių kalba čia 
tarsi „vaidina“ anglų kalbos vaidmenį. 

Keli pavyzdėliai: 
– Žinot, man atrodo highly unlikely, kad bent 
vienas iš mūsų kada nors turėsim vaikų, – iš
sklaidau nostalgišką nuotaiką 103; 
– Nes fuckin piece of shit musulmonai… Ši
ta religija kursto neapykantą, radikalizmą ir 
karus.

– Bet…. Tu juk supranti, kad tai tik žinia
sklaidos scam? 91; 
– Kas tau? – galiausiai paklausiau.
– Whatever,  – gūžteli pečiais, ir pagalvoju, 
kad jai turbūt mažiau gaila savęs nei man.
– Atrodai kaip trash queen.
– Heroin chic, baby, – nusišypso. – Tavo gra
žus lietpaltis. Vetements? 49.
Jeigu personažai kalbėtų lietuviškai, tai būtų 

suprantama: angliškų frazių prikaišiota lietu
vių kalba – kaip ir romano protagonisto Stasio 
pasakojime pirmu asmeniu. Bet juk Stasys su 
visais ir taip kalba angliškai, dialogai roma
ne, galima sakyti, yra verstiniai (tik ne iš kito 
teksto, o iš vaizduojamo gyvenimo kalbos), tad 
jų dvikalbystė truputį išmuša iš vėžių; sunku 
įsivaizduoti, ką ji čia daugiau turėtų rodyti, 
išskyrus pačios autorės gerą anglų kalbos mo
kėjimą. Peršasi analogija su bet kókiu verstiniu 
iš anglų kalbos tekstu, kuriame galybę frazių 
vertėjas būtų palikęs neišverstų, nes jam jos 
angliškai kiečiau skamba. 
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Pereikim prie lietuviškojo romano substrato.
Hipsteriai hipsteriais, bet autorė neleidžia 

mums pamiršti, iš kur Stasys dygęs – iš poso
vietinės Lietuvos. O dar klajonėse susitinka, 
nors ir naująjį, bet tikrą rusą Aleksą, gal tam ir 
sugalvotą (tik prielaida), kad būtų galima mo
tyvuočiau parodyti visus sovietinės epochos 
reliktus trisdešimtmečio lietuvio hipsterio 
sąmonėje ir kalboje. Pavardinsiu striukai, be 
konteksto: nx, px, sena žertva, lievas traktatas, 
baisiausias pachmas, pachmelnos mintys, be
prasidedančios lomkės, labai biesina…

– Tau irgi chujova?
– Yup 178.
Apie vulgarią ne tik rusišką, bet ir lietuvišką 

leksiką, žargoną, šnekamosios kalbos sintak
sę (prie ko čia Altantuja, neužtenka ant šildy
mo…) neverta nė kalbėti, tai yra šiuolaikinės 
literatūros norma, jos šaunumo rodiklis. 

Bet šaunumu nekvepia vietomis pasklindan
tis angliškas tvaikelis iš pažiūros pačiuose lie
tuviškiausiuose sakiniuose:

Aš esu išsekusi, bet nenoriu taip atrodyti. Ne 
prieš visą šeimą 47; – Jau praėjo noras kalbė
ti apie žmoniją? – karčiai nusišypso Aleksas. 
– Tik rai ne su tavimi  128; Kaip tingiu dabar 
spręsti problemas. Ne pusę aštuonių ryto 241.

Mija irgi spėja pamatyti šūdų krūvą, ir, 
didžiai Kenio gėdai, pradeda tvarkyti daly-
kus 184; …dalykai dabar, kai nieko nebeieškau, 
ateina daug lengviau 170; 

– Gal prieš dešimt metų jis nebuvo toks šūdo 
gabalas? 180;
– Kenis turėtų važiuoti su tavimi,  – sakau 
[…] – Stasy, tai nebėra mano problema 48;
…nebebuvo darbo ir viskas, kas liko, tai ra
šyti toliau 44;
…ankstesniuose pasauliuose rimtai žiūrėjome 
į gyvenimą (Kenetas Braunas vis dar) 168;
– Jie turi internetą lėktuve?  – klausia Alek
sas 125;
…mažiausia, ką dabar noriu girdėti, yra ta
vo feministinės blevyzgos 148;

Ar tikrai studentai, kurie kartu su savo šei
ma taip elgiasi su gyvūnais, yra kvalifikuoti 
stipendijai, kuri turėtų būti teikiama tik ge
riausiems? 149;
– […] musulmonai yra blogis. Trending. 
– Jie yra, – užtikrintai atsako Kenis 152.
Perdėm įkyrus kur reikia nereikia styrantis 

tada: prisėdu ant suoliuko, bet tada prisimenu, 
kad…  46; išeinu į parką, tada pamatau krū
muose šniukštinėjantį Aleksą  135; apima gilus 
egzistencinis liūdesys, bet tada išsitraukiu telefo
ną 166; Akimis ieškau padavėjo, tada pastebiu, 
kad… 191; kaltai pažiūri į mane, tada nuleidžia 
akis 238; Nenoriai pasirąžau ir tada išlendu iš 
lovos 267…

Matyt, spėriai mažėja, bet vis dar yra vienur 
kitur užsilikusių lietuvių, kuriems pošiurpiai 
skamba kalbėjimas apie gyvūnus kaip apie 
žmones. Atspėkite, apie ką čia:

– Duona… – geras vardas, turiu pripažinti. – 
Jauna?
– Aštuoni metai. Suaugusi moteris, – paty
li 115. Teisingai, apie kalę.
– Mes radom šunį… – pradeda Aleksas.
– Ta prasme?
– Ji neseniai pagimdė ir buvo išbadėjusi 136.
O štai keletas fantasmagoriškų puotos vaiz

delių, išnyrančių nerimo dėl Bankoką ištikusio 
potvynio apimtų personažų galvose:

– Hmm, o kaip krokodilai nužudo savo au
kas? […]

– O gal valgo gyvus, – gūžteli pečiais Kenis 215; 
Kažkur skaičiau, kad jei naminiai gyvūnai 

lieka su mirusiu žmogumi pirmas valandas vie
ni, jie pradės jį valgyti 225; Stora katė. Bjauri. 
Didelėmis akimis. Jei būčiau paralyžiuotas, su
valgytų mano veidą 256. Geriau jau būtų ang
liškai…

Tipiškas nebeįveikiamõs lietuviškų reikšmių 
niveliacijos atvejis  – meilė daiktams, o ypač 
maistui: meilės viskiui  59; meilė fotoapara
tui 64…
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Ar čia irgi tasai smagus Mariaus Buroko 
minimas „žaidimas kalba“? Kažkaip neatrodo. 
Greičiau kas kita. Kai tekstų kūrėjas nebejau
čia, kur yra lietuviškas sakinys, o kur tik saki
nys iš lietuviškų žodžių. 

Romanas sulaukė nemenko atgarsio  – dėl 
naujo lietuvių literatūrai herojaus su savo 
gyvenimo būdu ir sielos dramomis (pasak 
Gabijos Grušaitės: „Mano kartos žmonės pa
tvirtino, kad pažįsta ir atpažįsta, bet tie, kam 
virš 45erių, jo jau nesupranta arba neigia“, 
Nemunas, 2018  5  63). Jau išėjo du leidimai, 
bet bibliotèkose knygos iki šiol tenka laukti ei
lėje. Ji pateko į 2017 m. kūrybiškiausių knygų 
dvyliktuką, gavo 2018 m. Jurgos Ivanauskaitės 
premiją, dalyvavo Metų knygos rinkimuose 
prozos kategorijoje, jau spėta išversti į anglų 

kalbą (pavadinimu „Cold East“, vertėjas Kip ras 
Šumskas, išleista Malaizijoje, ten taip pat pelnė 
vietinę premiją). Anglišką vertimą būtų ypač 
smalsu pavartyti (kol kas jo neturi nė viena 
Lietuvos biblioteka, kurių katalògai prieinami 
internetu), bet ir be pavartymo aišku, kad kal
bos puristams infarktą varantis, o visiems ki
tiems daug smagumo teikiantis žaidimas anglų 
kalba ten ištirpo kaip cukrus arbatoje. 

Romanu rašytoja norėjo atskleisti, kas slypi 
po išoriškai gal kai kam ir patraukliu hipsteriš
kumu, bet parodė (arba dar kartą patvirtino) ir 
ką kita – kaip globalybė veikia mūsų kalbą. Ir 
ne tasai plika akimi matomas anglakalbis antu
ražas čia yra tai, apie ką reikia kalbėti.

Inga Mataitytė


