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Energingų ir šviesių ateinančių 2014 metų!

Saulės zuikučiai
Būdamas vaikas, nežinojote, kas yra melas ir kad jis yra
Sara Poisson
kažin kokio blogio atmaina. Lygiai taip pat nustojate apie
tai žinoti pradėjęs senti – įžengęs į savo paties negrynumo
Apibendrinimai, abstrakcijos – apgailėtini, nepačiupinėdausas.
jami, nematomi daiktai. Jurgis Mačiūnas sviedė į juos pelės
Vaikystė ir senatvė panašiai nuožulnios. Negrynumas, ar- spirą ir pataikė tiesiai į akį, visų apibrėžimų akivarą. Paskui
ba tapsmas, yra jų svarbiausias bruožas. Kadangi tapdamas, išdalino prijuostes su nuogais pasturgaliais, kad apsigintukisdamas prarandi pasitikėjimą galįs įvardinti ką nors, kas me. Atsuktume mus pridengiančius butaforinius užpakalius,
nesikeistų, melo sąvoka netenka prasmės.
jeigu Jurgis vėl ką nors mestų ir netyčia pataikytų kur nors
Tiek augdamas, tiek sendamas esi per žingsnį nuo judraus kitur, ne taip taikliai.
taško, kuriame sukurtasis tekstas pavirsta sukurtuoju gyveKaip manote, iš kur šis gyvūnų ir žmonių instinktas atsuknimu. Negana to, šis sukurtasis gyvenimas gali būti perkur- ti pliką užpakalį? Vieni atsakys, kad tai ženklas, jog kai kas
tas bet kuriuo metu, daugybę sykių.
nenori su jumis turėti nieko bendra, kiti įžvelgs pažeminiLaikui bėgant paaiškėja, kad tas metas, kai būdamas vai- mą, tretieji spėlios, kad galbūt tai – kas dar liko iš archajiško
kas neskirdavote sapno ir tikrovės, neprasmego amžinai. instinkto žymėti teritoriją savo smarve. Plikus užpakalius,
Valandos, kai jūsų paties sukurti fantastiški pasakojimai užsivertusios sijonus, viena kitai rodydavusios ir Europos
jums neatrodė melas – šios valandos sugrįžta. Mat jos tik kaimietės. Tai buvęs galingas bežodis argumentas.
atsitraukė, palikdamos jūsų kūną tokį pat tuščią, kokį ir suTačiau ką gi šituo kūno nuogybės šūksniu norėta viena
rado. Ateina laikas, kai jos sugrįžta į savo tuščius kūnus – kitai pasakyti? Ar nebylus trapaus, slapto, gėda pažymėto
valandos, kurios tokios panašios į šviesą ir į tai, ką kažkas kūno plotelio demonstravimas atstodavo visos prigimtinės
begėdiškai vadina siela.
nuogybės klyksmą? Ar tai buvo viso kūniškumo teigimas?
Rašant žodį „siela“, mano kūnas vargsta bandydamas iš- Žodžiai nepajėgūs tai įvardinti. Juos įžūliai ar negrabiai saspausti iš savęs gėdos raudonį, kuris pridengtų begėdį mano paliojančios burnos tampa kažkuo, kas dar gėdingiau nei
veidą kartu su tįstelėjusiais žemyn lūpų kampučiais. Jaučiu, slaptosios, dar vadinamos „gėdingosiomis“ kūno vietos.
kaip jis, mano kūnas, pralaimi.
Kalba nustoja būti dovana ir virsta prakeiksmu ar bjaurastiLaikui bėgant gėda vis vangiau cirkuliuoja po šviesos mi, kuri neišvengiamai sutepa žmogų iš jo išeidama.
buveinės tuštumas. Ji patiria stiprų senstančio kūno
pasipriešinimą. Dėl to jos padėtis išoriškai panaši į
vaikystės gėdos padėtį, kai stokojote ne entuziazmo, o
pradinio impulso – anuomet pritrūkdavote jo iš paprasčiausio neišmanymo.
Persiritus į antrąją gyvenimo pusę tenka patirti, kad
vaikystė, jos fantazijos ir sapnai sugrįžo, kad ir kaip tai
banaliai skambėtų. Nes kūnas, kaip sakyta, tuščias ir
geidžia būti apšviestas tarytum neapdairiai parinktos,
per didelės fotografinės ekspozicijos – vartų, pro kuriuos įsiveržia bet kokį kūniškumą naikinanti šviesa.
Tikiu tuo sapnų ar nevaldomos šviesos sugrįžimu ir
dargi kažką regiu savo pačios akimis. Jei tik, žinoma,
nesapnuoju. 2013 metų rugpjūčio 17-osios nuotraukos,
šviečiančios man į veidą trijų kūnų nuogybe, iš tikrųjų
panašios į sapną. Užtektų kažkam pūstelėti vienintelį
gajų kompiuterio virusą, ir ši triguba nuogų moterų
šviesa užgestų amžiams. Nebebūtų įmanoma nei pati- Vytauto Suslavičiaus nuotrauka
kėti, nei įrodyti, kad šis trijų kartų šeimos moterų sudėliotas kūnų tuštumos trikampis kada nors švietė.
Tik mamos skambutis priartina prie tikrovės šiuos atvaizTačiau dar svarbesnė čia yra šviesa. Margų, pilkšvų ar
dus, iškviečia juos iš beveik susapnuotos fotosesijos. Sugrį- purvinų kasdien dėvimų kaimiečių drabužių prieblandoje
žusi į namus kitame mieste, mama slapčia apsinuogino ir nuogas užpakalio fragmentas yra tapatus nebylios šviesos
pati sau viena tyrinėjo savo atvaizdą veidrodyje. Dabar ji pareiškimui. Staiga paaiškėja, kad kūnas yra tuščias ir vis
pasakoja man patyrusi kai ką itin negražaus ir jokiu būdu dar pripildytas šviesos, kuri netikėtai suglumina. Užuominerodytino. Pasakoja, tarsi išpažintų man nuodėmę, kuria na apie viso kūno ir kūniškumo tuštybę pribloškia ir atima
galų gale visiškai įsitikino. Galų gale baigė mąstyti, baigė žadą.
tą nuodėmę kurti ir dabar norėtų jos įvertinimo. Jį pati ir
Ir tik atsipeikėjus pamatomas dar ir tasai plotelio, fragpasiūlo.
mento juokingumas ir gėdingumas, bjaurus kūno visumos
„Pornografija. Prostitucija“, – sako ji apie veiksmą, kuria- pažeidimas, kūno negalios modelis. Kieno nors dalis neretai
me dalyvavo kartu su manimi ir mano dukra vienkiemyje. kelia juoką, nors visuma neturėtų galios išspausti nei šypseBandau nuneigti tai vaikišku „ai, nesąmonė“. Panašūs pa- nos, nei menkiausio linksmumo.
reiškimai apie pramanytas nuodėmes nusipelno atsainumo.
Jei per tą patį laiką, kai parodomas užpakalis, būtų atiJie neverti, kad švaistytume energiją. Dėl visa ko priduriu: dengiamas visas kūnas, jis tiek neapstulbintų ir nesuerzintų.
tik nenormalumai gelbsti gyvenimą nuo lėkštumo, buities, Tačiau dabar, kai atveriamas tik mažas kūno plotelis, jis sunuo prasmės kapituliacijos. Nuo nudėvėtų prasmingo gyve- erzina lyg į akį patekęs saulės spindulys.
nimo formulių, veržiančių protą tarsi per ankštas drabužėlis –
Nuogo kūno skiemens negailestingai užspeisti žodžiai gėjuo labiau.
dingai pasitraukia.
Jei nesapnuočiau, turbūt neleisčiau sau šitaip neatsakingai
Atmintyje ir sapnuose aptinku miglotą impulsą apsitaškytis. Normalumo ir nenormalumo perskyra – mano ne- nuoginti sunkiai pakeliamo emocinio krūvio, bejėgiškumo
gebėjimo kalbėtis su mama viena kalba ženklas. Jis ženklina akimirkomis. Tarsi tokiais atvejais naudotis bejėgiais, nuo
mano melą. Mūsų normos nevienodos, tad kalbėdamasi su pavojaus neapsaugančiais drabužiais būtų taip pat gėda,
mama bandau kalbėti apie tą nenormalumą, kurį išgyvena kaip ir gintis bejėgėmis žodžių konstrukcijomis. Nutilus ir
ji, bet ne aš. Jai fotografuotis nuogai su nuoga dukterimi ir suvokus, kad kiekvienas pasakytas žodis klampins vis giliau
anūke yra nenormalu, man – tik žaidimas, idant gyvenimas į gėdą ir nešlovę, belieka tik apsinuoginti. Blokšti kažkam į
netaptų mirtinai nuobodus.
akis nuogo kūno šviesos gniūžtę.

Kritinę egzistencijos akimirką drabužiai gali pasirodyti
ne tik negražūs, bet ir juokingi. Bet kuris apdaras negudriai
kartoja žmogaus kūno formas. Drabužiai apgula žmogaus
kūną parodydami savo nesavarankiškumą, jų raukšlės dar
labiau išryškina apdarų bejėgystę ir karikatūriškumą.
Sijonai ir kelnės, atidengiantys kūnų fragmentus, nuogybių užuominos panašūs į įkūnytus luošumo pavidalus. Jų
akivaizdoje turėtume jaustis mažumėlę nesmagiai, jei tik
nebūtume apspangę nuo visuotinai vartojamų svaigalų, vadinamų kultūra, mandagumu, etiketo normomis.
„Ne, ne, ne“, – regis, tebegirdžiu uždaru apskritimu besisukančias gynybines mamos jungtis. Ji sėdi prie apskrito
stalo, vis dar stipriai apkurtinta visuotinai priimtų elgesio
taisyklių. Šios jai padėjo susikurti tariamai nuosavą tvarką ir
pagal ją nugyventi daugiau kaip septynis gyvenimo dešimtmečius. Išblaivėjusi nuo šio išmokto socialinio svaigulio
jaustųsi pernelyg nesaugi, pažeidžiama ir nelaiminga. Blaivumo grėsmės nuojauta jau įrašyta jos veide: žemyn nuleistas blausių akių žvilgsnis, pilkšvai balsvas veidas su labiau
nei kada nors žemyn nutįsusiais, įtrūkusiais lūpų kampučiais. Išblaivinti ją būtų pavojinga. Skausmas, kurį patirtų
praėjus svaiguliui, greičiausiai pasirodytų nepakeliamas.
Užtenka prisiminti, kaip mane pačią išblaivina atidus įsižiūrėjimas į save veidrodyje ar netikėtai nuogi mano veido
fotografiniai atvaizdai. Kam reikalingas šis mano blaivumas, ką jis duoda? Juk aš ir taip, kaip kad Jeano-Paulio
Sartre’o „Žodžių“ senelis, esu pavargusi nuo savo entuziazmo. Tačiau dabar, kai kalbiname mamą išsirengti,
entuziazmą privalo pavaduoti valia, atkaklumas, netikėtai atgijusi klasės pirmūnės pareiga užbaigti ką pradėjus. Griaudamas nuobodžią taisyklę privalai sukurti
jos pakaitalą, ritualą, formulę, magišką tekstą, kalbinį
rėmelį.
Pavojų, į kurį viliojame mano mamą, nujaučia ir mano dukra. Ji labai švelniai ir atsargiai palaiko mano pusę, kai raginu mamą išsirengti prieš fotoaparatą.
Bandau išlaikyti pusiausvyrą tarp skubos ir delsimo.
Diena eina vakarop, panašia kryptimi juda ir ūmai senti pradėjusi mano idėja. Labai delsti nebėra kaip. Bet
ir skubėdama galėčiau prarasti tai, ką vis dar tikiuosi
įgysianti.
Mintis apie nuogas močiutę, mamą ir dukterį vienoje
nuotraukoje gimė maždaug prieš dvejus metus. Vėliau
idėja apie trijulę buvo sumažinta iki apsinuoginusių
mamos, tai yra manęs, ir dukters. Tokią ją užkonservavau neribotam laikui. Kartais iškildavo tik sapnuose, bandydama imituoti, kad žaidimas įvyko ir prarado patrauklumą.
Ir ar bent buvo kada apskritai kuo nors patrauklus? Nuo pat
pradžių tai panėšėjo į vieną iš atsukto pliko užpakalio pavidalų, kūnišką frazę. Tik tokį dar bent kiek galima pakęsti,
tik panašiu argumentu dar galima patikėti daugiažodystės
išvargintoje tikrovėje. Jo ženklas – ne patrauklumas, bet
šviesus nuovargis, bandymas apsiginti saulės zuikučiu.
„Esi medikė, pripratusi prie visokių nuogybių, argi ne
taip?“ – nesiliauju įkalbinėjusi mamą. Jos profesija – felčerė akušerė, didžiąją gyvenimo dalį ji dirbo miesto ligoninės
Kraujo centre. Argi kraujas nėra šis tas intymiau nei apnuogintas kūnas? Ir argi nėra normaliau, paprasčiau nusirengti
prieš kamerą nei durti adata į kažkieno veną, siurbti iš ten
gyvą kraują, kurį vėliau supumpuotum kitam? Nusirenginėjame, prausiame, tepame savo kūnus specialiais riebalais
daugybę sykių. Atidengiame, apžiūrime, pagerbiame visa,
kas nepagerbiama viešai. Dabar iš mūsų prašoma kur kas
mažiau, nei darėme savo kūnams slaptai.
Atsiminusi, kad indaujos kampe tebetūno prieš dvejus
metus paragautas šilkmedžių uogų likeris, statau ant stalo
butelį, dėlioju taureles. Išsiblaiviusi iš kultūrinių normų
svaigulio mama galėtų glaustis paprastučiame alkoholiniame svaiguly, jos moralinių vizijų saldumą pakeistų šilkmedžio cukrus. Ruošiu ją operacijai.
Nukelta į p. 7
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Kristina
Tamulevičiūtė

po balkonu geriausia slėptuvė –

Laiškas vyrui
tu pasakojai man kaip senis praregėjo
suvilgęs akis į ašaras žuvusio sūnaus
po mirties toliau gyvenančio senio
širdyje
iš kur tos ašaros išbėgo kokia jas upė
nešė
kokia srove tekėjo sakei istorija tikra
rasti vaistai aklumą jie išgydo
receptas dievas meilė ir vanduo
o formulės tikslios nežino niekas
vadinasi vaistai Korano tikiu tavim
vaistai yra
štai priglaudžiu akis prie tavo
skruostų
štai ašarų jau nebėra
o kokia upe jos teka –
nežinia

priglusdavau prie dėžių
ir matydavau kraštelį miesto,
laidais kylančio į debesis,
pasiekiamus žemėtu delnu,
o draugai ieškodavo,
šaukdami pravarde,
kurios neprisimenu,
tiksliau, nenoriu prisiminti,
nes gavau, griuvus ant asfalto
ir prasiskėlus lūpą – it paikas kiškis,
o draugai vis ieškodavo,
sukdavo ratus aplink ir sukdavo,
kildavo vėjas, - štai, įtrauks į patį sūkurį,
šviesa įžūliai liejos akyse,
maniau, paskęsiu, bet ne - neatsargus trept,
kai bėgau prisitukint - ir nebėr daugiau vilkelio,
kurį turėjau, kai buvau šešerių





ąžuolinės sūpynės,
kai kojom nesieki žemės,
drumzlina bala,
pilna rausvų sliekų, pašonėj namų šešėliai,
šviesa atsispindi žolėj, -

ir sėdėjau taip vakarą visą
ant palangės (patogesnės
neturi niekas ir skaitymui
ir nagų lakavimui tinka
ir tau pamojuoti) ir
žinojau nieks nesakė
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bet žinojau senolių išmintis
akies obuolio kamputy
lyg kirmėlė įsigraužė
tik tu lango nedaryk vaikeli
tik tu nedaryk
vėjas plaukuos įsisuks
o tada tai bus
o tada tai bus


išėjo į darbą palikęs man lovą
odekolono kvapą ant pirštų galiukų
laukimą
visada liūdžiu kai išeina
kai išeina negaliu miegot
praeitis tada lanko
užgula kūną apkloto sunkumu
ir kaip tada nurimti
už lango kol nepragys gaidžiai
ir kaip tada užmigti
už lango aušra kol nepakils


sinagoga
tuščia
praėjau pro šalį
ant šaligatvio šalia
miesto karšty šildos katės
juodos
kačiukus maitina
škac per kelią man nebėkit
sinagogos pavėsy kniaukimas
vartai uždari
žolė nešienauta
šimtą gal metų
o gal dar daugiau
va tokią tai žolę
senelis dalgiu šienavęs
liepdavęs man mauti šalin
kad neįpjautų nepamatęs
kad nesužeistų manęs

šienaudavęs be garso
kniaukimas tik girdėdavos
klausdavau seneli ar girdi
čia tie kačiukai kuriuos nuskandinai
kurių kapus dabar šienauji

ir dabar štai siaučia pūgos
šalta sniegai kai užpustys duris
kaip tada reikės pareiti
užpustytas duris atrakinti
miegosiu po apklotais devyniais
kai belsis negirdėsiu
dusins
auksinio raktelio reikės ieškoti
sakau kai į darbą lydžiu
auksinio raktelio reikės ieškoti
gerai pailsėki surasim prižadu išeinu

Išdykėlis

LAIKU IR NELAIKU

VIEŠPATS vėl kalbėjo Ahazui: „Prašyk VIEŠPATĮ, savo
Dievą, sau ženklo, – tebūna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių.“ Ahazas atsakė: „Ne! Neprašysiu ir negundysiu VIEŠPATIES!“ Tuomet jis atsakė:
„Klausykitės, Dovydo namai! Negi per maža
jums varginti žmones, kad jūs varginate ir mano Dievą?!
Todėl pats Viešpats duos jums ženklą:
Štai ta mergelė laukiasi, –
ji pagimdys sūnų
ir pavadins jį Emanuelio vardu.“
Iz 7, 10–14
Advento liturgija pilnomis rieškutėmis semiasi iš Izaijo
raštų. Visa ko: palyginimų, įvaizdžių, metaforų, ištisų paveikslų. Ir ne tik per skaitinius ar sakant pamokslus. Senieji
adventiniai ir kalėdiniai giesmynai išskirtinai prisirišę prie
šio pranašo tekstų. Septynios garsiosios antifonos, kurios
lydi paskutiniąsias advento dienas ir prasideda ištiktuku O,
ištisai nuaustos iš Izaijo parafrazių. Šį sekmadienį, pavyzdžiui, turėtume sušukti apie Tautų Karalių, kad jis ateitų ir
išgelbėtų žmogų, iš molio nulipdytą. Ankstyvųjų viduramžių
Bažnyčios mokytojas Izidorius iš Sevilijos (beje, mūsų laikais paskirtas interneto globėju) visą Kristaus istoriją nuo
pradžios iki galo atpasakoja pasiremdamas Izaijo, kaip liudytojo, citatomis. Populiarios ir įtakingos Šventojo Rašto
adaptacijos – Biblia Pauperum, daugelį šimtmečių maitinusios liaudies pamaldumą ir vaizduotę, evangelinius pasakojimus taip pat iliustruoja Izaijo paveikslais, tarsi šis Senojo
Testamento pranašas pats būtų buvęs visa ko dalyvis. Net
Händelio „Mesijo“ libretas, kaip žinoma, paklūsta šiai tradicijai. Izaijo raštų poveikis kuriant ir interpretuojant krikščioniškąjį naratyvą toks didelis, kad jam jau prieš pusantro
tūkstančio metų buvo suteiktas penktojo evangelisto vardas.
Skaitytojas neiškentęs užmes akį į „Google“ ir aptiks, kad
pranašas Izaijas gyvenęs Judo karalystėje VIII amžiuje prieš
Kristaus gimimą. Tenka daryti prielaidą, kad jis, apdovanotas
aiškiaregystės dovana, numatė būsimuosius įvykius ir išpranašavo ne tik Kristaus gimimą su visomis aplinkybėmis, bet
ir jo misijos ypatumus, asmenis, buvusius šalia jo, galiausiai
jo baisius kentėjimus, mirtį ir prisikėlimą. Tiems, kas skaito

ir vertina Hario Poterio nuotykius, tokia prielaida neturėtų
atrodyti perdėm kvaila ar įžūli. Visai sveiki ir racionalūs žmonės įsitikinę, kad galimybė nuspėti ateitį tikrai egzistuoja, be
to, kur kas žemesniu lygiu nei biblinės pranašystės. Įvairių
politinių ir socialinių perversmų metu atvirai laukiama žynio, burtininko, pranašo, kuris pasakytų, kas bus rytoj ar po
metų. Panašiai daugsyk nutikę su kažkieno išpranašauta pasaulio pabaigos data. Nieko čia nekeičia nė tas faktas, kad po
kurio laiko didžiuma pranašysčių sprogsta it muilo burbulas.
Sakyk ką nori, o pranašas Izaijas vis dėlto apreiškia tai, kas
vėliau vienaip ar kitaip tampa tikrove.
Žinoma, Šventojo Rašto mokslininkai nėra tokie patiklūs
ir nekritiški. Jie veikiau užsidegę ieško to, kas patvirtintų
priešingą teiginį – kad bibliniai pranašai nepataikė į dešimtuką. Kad jų žodžiams nebuvo lemta išsipildyti, bent jau
tokiu būdu, koks žadėtas. Arba kad pranašai kalbėjo apie
vienus dalykus, o vėlesnės skaitytojų ir aiškintojų kartos
viską suprato skirtingai, pagal savo įsitikinimus ir poreikius.
Priimtina ir kita versija: pranašų orakulai remiasi ne kokiu
nors antgamtiniu žinojimu, bet įžvalgia įvykių analize, gebėjimu matyti savo tikrovę ir daryti atitinkamas išvadas. Kitaip
tariant, jų pranašaujama ateitis yra čia ir dabar, įsišaknijusi
konkrečiuose žmonių išgyvenimuose, sprendimuose ir pasirinkimuose.
Prieš kurį laiką adventinėms ir kalėdinėms Izaijo pranašystėms, rodos, buvo smogtas mirtinas smūgis. Toje visiems
krikščionims žinomoje ir brangioje knygos vietoje, kuri
kalba apie mergelę, nešiosiančią įsčiose ir pagimdysiančią
sūnų, vardu Emanuelis, skvarbi vertėjų ir egzegetų akis nerado nieko krikščioniška. Sakinys, šimtmečiais atrodęs kaip
tikslių tiksliausia Kalėdų įvykio pranašystė, pasirodė kalbantis visai kita tema. Vietoj mergelės, numanomos Jėzaus
motinos Marijos, išniro jauna moteris, greičiausiai karalienė, karaliaus Ahazo žmona, o žadėtasis kūdikis atitinka tai,
ką žinome apie būsimąjį Judo karalystės valdovą Hezekiją. Aplinkybės, kuriomis duotas pažadas sulaukti ypatingo
kūdikio, neturi nieko bendra nei su mesijo laukimu, nei juo
labiau su krikščioniška žmonijos išgelbėjimo idėja. Viskas
vyksta ano meto politinių ir karinių peripetijų fone, kurios
smulkiau nusakomos kitose Biblijos knygose. Taigi ir pats

Emanuelio (hebrajiškai būtų – Imanuelio, su mumis esančio
Viešpaties) vardas, evangelisto Mato perduotas Jėzui ir tapęs
svarbia kristologijos dogma, originaliai taikytas naujai politinei situacijai pagrįsti.
Galima būtų viską taip ir palikti, dar pridūrus keletą negražių replikų evangelisto Mato adresu, esą jis savo ideologiniais tikslais begėdiškai iškraipė ir pasisavino pranašo Izaijo
orakulus. Tačiau ką nors iš tikrųjų pakeisti jau per vėlu.
Emanuelio vardas ir pašaukimas neatskiriamai priaugo Kristui per šimtmečius su naivia ir primityvia Biblia Pauperum.
O dar labiau – per gyvenimus tų, kurie jį įtikėjo ir kuriems
Izaijas ir toliau kalbės apie Betliejaus kūdikį. Tas pats yra
su jaunąja moterimi, galbūt karaliene. Kiti sako – pranašo
žmona, dar kiti pyksta, kad apie ją nieko tikro nežinome.
Tie, kurie advento metu prisidėjo prie Kalėdų istorijos, atpažins ją prakartėlėse ir atvirukuose. Kreipsis į ją maldos
žodžiais. Tiesa bus jų pusėje, nes kas gi yra tiesa, jei ne tai,
ką atsimeni ir atpažįsti, kuo gyveni ir džiaugiesi. Gyventi Judo karalystės peripetijomis nei įdomu, nei įmanoma, nei pagaliau sąžininga: atsivertę kitą Izaijo knygos skyrių, rasime
labai panašias eilutes apie pranašę, kuriai pranašas pradės
kūdikį; vėl bus minimas Emanuelio vardas; vėl kitas politinis kontekstas, kuris niekaip nesusiriš su ankstesniu pasakojimu. Tam, kad galėtum atpažinti ir sudėlioti čia kokią nors
vientisą ir apčiuopiamą tiesą, prireiks ne vertėjo ar egzegeto,
bet Hario Poterio ir jo burtų.
Šią savaitę, nakvodamas savo draugų namuose, lovoj aptikau nykštukinį kūdikėlį Jėzų. Tokią tamsoje šviečiančią
figūrėlę, kuri paprastai guldoma į namų prakartėles. Kojytės
pariestos, abi rankutes atmetęs į šalis, aureolė nulūžusi, visai panašų vaizdą kitados mačiau reanimacijoje, kai reikėjo
krikštyti vaikelį, gimusį su širdies yda. Kaip tas Jėzus atsirado lovoje, nežinia. Matyt, draugų vaikai, tęsdami mūsų
audringus žaidimus, pakišo jį man po antklode. Kad išgąsdintų. O gal kad paslėptų mažylį, sušildytų, kaip giedama iš
Slavočinskio giesmyno? O gal tai kalėdinis stebuklas, gal jis
pats taip smaginasi prieš savo gimtadienį? Visa laimė, kad
jo nenuguliau. Ir šiaip būtų per naktį dūręs fosforine ranka į
šoną, ir nežinotum, kas tai ir iš kur.
-tj-

Kitas numeris išeis sausio 10 d.
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Resentimento geografija: socialinė reklama
ir Dainavos zikuratas
Psichogeografija suvokia miesto aplinką kaip nuolatinę
tėkmę, sintetinančią ir įgaunančią reikšmes tik ryšyje su
žmogiškuoju subjektu, jų grupėmis ir ryšiais tarp šių grupių bei subjektų. Pagrindinis psichogeografijos pareiškimas – žmogaus sugrįžimas į urbanistiką, numanoma jo
pergalė prieš beveidį yra-kaip-yra planavimą. Geriausia
to iliustracija – situacionistų 7-ajame dešimtmetyje parašyti siūlymai, kaip pertvarkyti Paryžių, į kuriuos įtrauktas
ir reikalavimas, kad ant kiekvieno gatvės žibinto būtų po
jungiklį.
Sukarpęs Paryžių pagal jo rajonų, t. y. individualiai suvokiamų vientisybių, ribas ir perdėliojęs jas pagal judėjimo tendencijas, Guy Debord’as sukūrė psichogeografinį
Paryžiaus gidą, arba „Meilės aistrų diskursą: psichogeografinius dreifuojančius nusileidimus ir jausminių
vientisybių įvietinimą“. Jei taip karpytumėm Kauną, tikrus atstumus, kelius, takus ir tiltus palikdami tik kaip
psichoatstumus drauge laikančias gleives, penktadieninis dreifavimas Šilainiai–Centras–Žaliakalnis–Šilainiai
(namai–baras–načnykas–namai) būtų tai, ką galėtumėm
atvaizduoti žemėlapyje raudonomis rodyklytėmis. Psichogeografinius žemėlapius formuoja žmonės, o paskui šie
žemėlapiai formuoja juos, kurdami ne tik fizinius, bet ir
iš (ne)galimybės arba troškimo gimstančius praėjimus ir
užtvaras. O psichogeografinė kelionė – tai niekaip materialiai neteisinamas dreifavimas siekiant atsikratyti naudos kriterijaus ir padaryti urbanistinius įrankius tokius
nenaudingus, kad pasirodytų tikroji jų veido iliuzija – erotiškai apsinuoginusi panelė Galià.
Kaip ir kiekviena kelionė, nepatenkanti į „atostogų“
kategoriją, psichogeografinis klaidžiojimas kyla iš nenoro būti reprezentacijoje – arba bent jau reprezentacijoje,
kuri nereprezentuoja savęs, nežvelgia į tai, kas yra prieš
ją ir už jos. Kaip kartą sutikti baltarusių menininkai, protestuojantys aseminiu (nereikšminiu) raštu, tiksliau – atsitiktiniais, tik prezentaciją turinčiais kringeliais, taip ir
aš šioje kelionėje pametu intensyvumus dėl ekstensyvumų,
platumas dėl ilgumų. Tikrasis psichoklaidžiojimas būtų
nuolat besikartojantis, sujungiantis šiuos ekstensyvumus
į vieną – bet taip nėra, tiek dėl pavojaus imti juo naudotis, tiek iš asmeninės atsakomybės (koks dar asmuo?)
kratymosi.
Troleibuso gale, paprastai rezervuotame narkomanams,
benamiams, įsimylėjėliams ir kitiems iškrypėliams, įsitaisiusi „Saulės“ gimnazijos dvyliktokė tamsiai raudonu
uniforminiu sijonuku. Elegantiškai ir šaltai traukia elektroninį dūmą, tuo keldama negarsų, veik nepastebimą,
signalo negaudančio televizoriaus šnypštimą primenantį
pensininkų nepasitenkinimą. Kuo arčiau Dainava, tuo
daugiau troleibuse „laiferių“*. Visada jau įpiešę, niekada dar nevisiškai girti, bet nuolat pakeliui šio tikslo link.
Trumpas konfliktas, mokykla, mokiniai, pensininkai, vėl
„laiferiai“.

Kaunieti, nepasiduok
Kuo toliau į Dainavą, tuo daugiau šalies mastu garsių
Kauno socialinių reklamų. Kilometro spinduliu aplink polikliniką – platus pasirinkimas. Paršas su mobiliaku: „Labas, tau skambina telefoninis sukčius. Atiduok pinigus!“
Tiesiog pirštuose nuvytęs nebelibidinis cizas: „KADAISE BUVAU VYRAS – su cigarete rankoje.“ Dinamitas iš
dar standžių cigarečių: UŽGESINK, KOL NEVĖLU! Arvydas ragina REMTI LIETUVOS KREPŠINIO ATEITĮ!
Liūdnas apsilaupęs vėžlys žiūri į „50“ ženklą ir galvoja:
DEJA. 2003 m. (!) padaryta 11 513 abortų, sako prierašas
po nėščiąja ir aidi šauksmas tyruose: „Išsaugok mane!“
Savivaldybės pasiaiškinimas, kad iš 200 milijonų, kuriuos
akcizu sumoka vairuotojai, Kaunui grįžta tik apie 10. Ir
viską vainikuojantis karališkasis numeris: beždžionė su
flakonėliu už STOP juostos ir NEDERK MIESTO!
Pastarasis benefisas gali būti interpretuojamas kaip rasizmas. Beždžionė su flakonėliu, rimtai? Gal ir rimtai, o
gal ir nepagalvota – bet kam galvoti, kai sveiku protu suvokiama, kad Kaunas – lietuviškiausias didmiestis ir būt
gerai, ka toks i liktų. Smagiausia, kad, nuklojusi – pati
ar per tarpininkus – miestą įžeidžiomis, nebejuokingai
beprasmėmis ir „1984-ųjų“ atmosferą kuriančiomis teisingomis reklamomis, savivaldybė aplink pačią save ap-

sivynioja STOP juostą ir patampa neprieinama nei man,
nei jums, nei sau pačiai.
Kaip vėliau sužinosiu, gatvės reklamos Kaune nelabai
apsimoka, o už reklaminį plotą reikia mokėti (30 litų už
kvadratinį metrą savo žemėje ir iki 400 litų – valstybinėje), tad atiduoti plotus savivaldybei – gera idėja išvengti
mokesčių. Savivaldybė savo ruožtu gyvena iki-post-struktūralistinėje visatoje, kur vaizdinys kaip toks neturi ne tik
prekinės vertės, bet ir potekstės, jis vis dar veikia kaip
aiškus, į vieną pusę „klausyk manęs, kai kalbu“ tikslingai nukreiptas signifikantas. Didžiosios raidės beviltiškai
baigiasi šauktukais: NĖRA čia jokios paslėptos prasmės
ir NEBUS, šita reklama tau sako tai, ką ji sako, ir taškas.
T. y. šauktukas!
Reklaminį plotą būtų galima paversti oksimoronu-legaliu grafičiu, viliojančiu miestietį vaizdinio vartojimu,
neaiškiomis ribomis tarp leistina ir draudžiama, estetiniu maišto įžeminimu, tokia situacija, kai, pasak Žižeko,
„Dievas yra, todėl viskas yra leidžiama, mėgaukis!“ Bet
ne, Kaunas žaidžia XIX a. tėvelį ir nenuilstamai kovoja už
amžinąsias vertybes. Viena vertus, tai visai neefektyvu,
nes nepaveikia ir negali paveikti to numatytojo devianto, nagi to, kuris rūko, geria, viršija greitį, dergia miestą,
darosi abortus ir dar keikia savivaldybę dėl duobių. Jei
eidamas gatve nesidroviu supešti vieną kitą kvapniojo
kontrabandinio „Minsko“ pagaliuką, tai tik todėl, kad
niekas man nuolat neprimena, kaip tai blogai, kaip man
nestovės, o vieną dieną viena vinis tikrai bus į karstą – ak,
atleiskite man, aš vis dar (!) nežinau ką darantis.
Kita vertus, Didžiojo Brolio aplinka nepalieka daug
pasirinkimų. Vienas jų – tyčia gyventi švelnioje transgresijoje vien tam, kad neišprotėtum tokiame a ką čia darai
atmosferos kupiname mieste. Kitas – radikalus, bet tylus
resentimentas, nukreiptas į savivaldybę, valdžią ir apskritai bet kokią tėviškąją figūrą, geriausiu atveju reiškiamas pikta pašaipa. Čia priėjo Nietzsche: o gal kaltindami
visomis Kauno nesėkmėmis išorinį savivaldybės blogį,
kartodami šlykščius „...galima gyventi“ šūkius ir kitaip
laistydami pykčio gėles geriausiai apsaugome ne tik savo
pačių vergiškąją moralę, bet ir konservatorių valdymo erą
ir brežneviškai jaukią stagnaciją nuo subyrėjimo?

Psicholaukiamieji
Socialinių reklamų gausa tinka Dainavos poliklinikos
apylinkėms ir jose gyvenančiai atskirčiai. Netikslingumas
ir nepatikimumas, nuolatinės interpeliacijos grėsmė (tas
pats a ką čia darai) nusileidžia iš „Prismos“, „Maximos“
ir „Urmo“ pasažų. Natūralus pirk–parduok laikinumas
atsiduria velniškoje dialektikoje: ne tik amžiname pavasaryje skendintys prekybos centrai, bet ir urbanistiniams
pakraščiams būdingos degalinės, paminklų ir padangų
parduotuvės. Greitkelis visai šalia – ar į Vilnių, ar į pragarą. Studentų barakai, parduotuvė, kebabinė, „1000 litų“
verslo centras, „Statoil“, „Kauno gelžbetonis“, „Orlen“,
poliklinika. Psichogeografinėse koordinatėse vieta prilygsta geležinkelio stočiai: tinkama vieta išvažiuoti arba
grįžti, pati stabili, bet nuolat aprūpinanti nestabilumu, o
pasiliekantys čia ilgiau nei kiti tai daro veikiau iš alternatyvos neturėjimo nei iš nepažabojamo geismo.
Poliklinika irgi nėra vieta, kurioje – išskyrus patologinius atvejus – trokštum būti, tuo labiau jei nesergi. Aš
nesergu, aš išėjau pasivaikščioti, bet personalas nepamirš
man apie tai priminti maloniuoju „ko norėjote?“ Mirtis
ir nelaimė nėra čia tiek dažnos, kvapai ir rūpesčiai čia
kasdieniškesni: peršalimas čia, panikos priepuolis ten,
suskaudęs dantis kairėje, skilęs riešas dešinėje. Čia nėra
priimamojo, tik registratūra, gydytojos ir slaugytojai ne
tiek svarbūs, kad pasąmoningai jaustumeisi von Triero
Karalystės svečiu. Poliklinika kaip institucija yra visuotinės, viešos biurokratinės prigimties. Paciento ir gydytojo
santykiai gali užsimegzti ir užsimezga, bet teoriškai galima apsieiti ir be jų, nes gydytojų parengimas – teoriškai – vienodai geras, mat švietimo sistema taip pat vieša
ir teoriškai visiems prieinama. Mokėti čia taip pat teoriškai neteks, gali tekti veltis tik į nepotizmo ir smulkiosios
dovanų korupcijos schemas.
Pastatyta 1974-aisiais, Dainavos poliklinika iš išorės
renovuota, šalia – parkelis, suoliukai, eglutės ir akmeninė nežinomos moters skulptūra – ir net naujasis logotipas
atrodo sukurtas savo darbą išmanančių žmonių, o ne di-

rektoriaus sūnaus devintoko, truputį nusimanančio apie
kompus. Įsivaizduojamai kolektyvinis, įsivaizduojamai
neišvengiamas Rytų ir Vidurio Europą okupavęs procesas, vadinamas „perėjimu“ (transition), veikia! Skirtingai
nei „naują statome ant seno griuvėsių“ režimas, įsivaizduojamas ėjimas į šviesų liberalios demokratijos rytojų
nusavina praeitį, ir ne tik nusavina, bet ir pagerina, išplečia ir paverčia niekuomet nesibaigiančia dabartimi. Nagi
tokia, kaip jau minėtų „laiferių“: visada jau, niekuomet
dar.
Pagerintos praeities brangakmenis – pirmo aukšto fojė. Jei ne nežymi senatvės, ligos ir biurokratijos nuojauta,
norėtųsi čia pasėdėti ilgiau, knygą paskaityti. Futuristinis apšvietimas, per visą fojė išsitiesę minkštasuoliai, su
registratūra sujungta rūbinė, nuobodžiai transliuojantys
plačiaekraniai, yra net eilės administravimo aparatas.
Pastarasis žvėris poliklinikoje itin įdomus: jis virtualizuoja tarpasmeninę eiliavimosi praktiką ir priskiria ją
objektyviam skaičių pasauliui. Taip sunkiau, net truputį
nejauku „užšokti minutėlei“, vykdyti operacijas „aš greitai“, „tik analizų“, „sakė išsikelt kortelę“. Užtat galima
patogiai atsisėsti savo mažam pasaulėlyje ir džiaugtis prisidedant prie tvarkos palaikymo – juk žinai savo numerį,
ar ne? Eiliamato numerėlis, rūbinės numeriukas, reikalingo kabineto numeris, apsilankymo laikas, asmens kodas,
analizų išvados, pulsas ir spaudimas. Gerovės valstybės
simuliakrai: logiška ir objektyvi, skaičiais, o ne asmeniškumais besivadovaujanti, visiems šaltai lygi medicina.
Už fojė ir dispečerinės atsiveria tikroji poliklinika: pirmame aukšte reikalingiausi kardiologai, fiziologai, jei nelipsiu pastato amžių rodančiais laiptais, užsuksiu į kavinę,
kurioje, ne kaip fojė, nėra nieko nereikalingo: sumuštiakai, kavytė, puspigiai dienos pietūs. O senieji laiptai veda
per laikotarpius: kuo aukščiau, tuo daugiau pigiai žaliai
dažytų sienų, pro renovacijos grindinį ima kaltis geltono
linoleumo ir mirksinčių dienos šviesos lempų daigai. Antrame ir trečiame – šeimos gydytojai, pediatrai, odontologai ir ginekologai, ketvirtame ir penktame žalių linoleumo
plytelių grindis mindo chirurgai ir psichiatrai. Čia – tikrosios fizinės ir psichinės problemos, nieko juokingo arba
rodytino „plačiajai visuomenei“, stačiakampė poliklinikos išorė per „galima–negalima“, „geidžiama–nenorima“
virsta į zikuratinį vidų. Mažiausiai lankytojų sulaukiančiame psichiatrijos skyriuje – viešųjų ryšių skyrius, viena
vieša paslaptis šalia kitos, nuostabus sprendimas!
Gydytojai specialistai, neurologai, oftalmologai, urologai, zikurato žyniai, reziduoja penktame ir šeštame
aukštuose, šeštame – laboratorija, o laboratorijoje vyksta
mokslas, imu įsivaizduoti reagentų aukojimus. Kad čia
patektum, tau reikia gauti pasą iš antro ir trečio aukšto gydytojų, į specialisto, tikro numerių žinotojo, duris negali
pasibelsti tiesiog taip, be apačios gyventojų aprobacijos
negali švaistyti valstybės pinigų savosioms patologijoms.
O septintame aukšte, karaliaus ir finansininkų, klerkų,
viršininkų zonoje, jei nesi nusiteikęs ginčui, skundui,
draugystei ar kitam komunikaciniam veiksmui, teks pastoviniuoti ir apsisukus kulniuoti žemyn.
Aplink save besisukančios kelionės atliekamos kiekvieną dieną, jos paremtos funkcijomis ir mažais troškimais.
Suteikti daugiau blizgesio zikuratų papėdėms logiška ir
iš status quo, ir iš demokratijos pusės: karaliaus rūmų
grožis turi skirtis nuo priimamojo grožio, bet šis regimas
skirtumas turi būti tik naudingas paskirčiai. Apskritai
kilti aukštyn nėra didelio reikalo, tai ne palaima, o kančia, kaip raunamas dantis, nerimas arba inkstų akmenys.
Dainava, kaip ir kiti daugiaaukščių rajonai, yra nepakenčiamai plokščia, grynai kompozicinė, efemeriška kaip
žiedinė sankryža, kaip turistinis miestelis, kaip gydytojo
laukiamasis, kaip aplink renovuotą zikuratą plytintys dirbami laukai, kuriuose anksčiau sodindavo ryžius, o dabar
pardavinėja batus. Dainava pati yra tik daugybinė psichogeografija, kurios net ir norėdamas negali suprasti kitaip
nei labai vienišo vieno.

– Tomas Marcinkevičius –
* Angliškas slengo terminas visą gyvenimą tame pačiame

rajone / miestelyje praleidžiantiems neprogresyviems, didelių ambicijų neturintiems žmonėms vadinti. Terminas įžeidus,
bet lengvai.
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Shannon P. Meehan

Kalėdos toli nuo namų
Shannonas P. Meehanas penkiolika karinės tarnybos
mėnesių praleido Viduriniuosiuose Rytuose. Užaugęs
nedideliame Pensilvanijos miestelyje, mokykloje buvęs
perspektyvus imtynininkas, apsisprendė studijuoti karo
mokslus. Karinė tarnyba buvo palikusi ryškų pėdsaką jo
tėvo, senelių iš abiejų pusių ir daugelio kitų giminės vyrų gyvenime. Sh. P. Meehanas, baigęs Virdžinijos karo
institutą, giminėje tapo pirmuoju karininku. Nuo 2006 m.
spalio leitenantas Sh. P. Meehanas vadovavo tankų būriui Irake. 2007 m. rugsėjį buvo sunkiai sužeistas. 2009
m. rudenį JAV išleistoje memuarų knygoje „Svarbiau už
pareigą“ dalijamasi autentiškais karo išgyvenimais.

Kai buvau mažas ir vakarų Pensilvanijos pūgos per visą
valstiją nušniokšdavo į rytus ir prie Filadelfijos supustydavo didelius baltus kalnus, vakarais išeidavau į lauką
ir žiūrėdavau, kaip baltos lemputės, kurias tėvas būdavo
nutiesęs per mūsų stogą, apšviečia mirgantį nakties orą.
Atėjus šventėms, jis visada pasirūpindavo lemputėmis.
Nutiesdavo jas – visada baltas, visada paprastas – palei stogo kraštą. Taip pat pakabindavo jas ir ant Kalėdų
eglutės, užkišdamas visą daugybę giliai po šakomis taip,
kad medis švytėdavo iš vidaus, tarsi ten žėrėtų didelė tyra
ugnis, pasirengusi jį praryti ir išplisti taip, tarsi mūsų namuose gimtų nauja žvaigždė.
Nieko kito visus metus nelaukdavau taip, kaip Kalėdų.
Mūsų Kalėdos buvo iš tų idiliškųjų, kai šeima susirenka
draugėn, kalbasi, bendrauja, ir šiandien netgi stengdamasis vargiai galiu prisiminti, kad anuo metu būtų pasitaikę
kokių nemalonių jausmų ar aštrių žodžių. Prisimenu vien
šilumą. Drauge su seserimi Erin, kuri buvo vyresnė, bet
apimta ne mažesnio jaudulio, ir broliu Patricku nubusdavom anksti ir nuslinkdavom į tėvų kambarį. Ten kurį
laiką pabūdavom jų lovoje kalbėdamiesi, iš pradžių prislopintais balsais, o paskui nebetverdami juoku, kol tėvai
nubusdavo ir iš lėto imdavo sukiotis bei verstis mėgindami surasti vietelę atsisėsti tarp susipynusių į kamuolį
visų mūsų kūnų. Galiausiai visi drauge nulipdavom laiptais į šeimos svetainę, tėvas įjungdavo vaizdo kamerą ir
filmuodavo, tarsi norėdamas mūsų akyse netyčia pagauti
Kalėdų Senelio atvaizdą. Mama tuoj skubėdavo į virtuvę
ir mums visiems paruošdavo karšto šokolado, tada gurkšnodami ir juokdamiesi visi išvyniodavom didžiuosius
metų laimikius.
Tėvai veikiausiai taupydavo ne vieną mėnesį. Visada
gaudavom dovanas, kurių norėdavom, ir žinojom, kad
iš anksto neplanavę tėvai nebūtų galėję jų įpirkti. Mamos veide žydėdavo šypsena, ji prisimindavo praėjusius
metus sustiprindama mūsų visų prisiminimus ir šeimos
bendrumo jausmą. Visi dalindavomės prisiminimais. Visi
prisimindavome. Turėjome bendrą šeimos istoriją. Tiek
mano brolis, tiek sesuo, tiek aš aiškiai supratome, kad dalis mūsų istorijos – aukojimasis.
Taip pasijutau per Kalėdas nubudęs Irake. Eglutės švieselės tebemirgėjo, aš tebegulėjau ant šono. Kairę ranką
buvau prispaudęs po savimi, ji buvo nutirpusi ir dilgčiojo.
Turbūt visą naktį miegojau nejudėdamas. Apsiverčiau ant
nugaros ir įsistebeilijau į lubas. Pro langą smelkėsi šviesa,
bet vis dar galėjau įžiūrėti, kaip Kalėdų eglutės lempučių
spalvos nušviečia šešėlius kambario kampe, kurio nepasiekė dienos šviesa. Turėjau nuspręsti, ką daryti. Po eglute
gulėjo gausybė mano šeimos atsiųstų dovanų. Nežinojau,
ką su jomis daryti. Bandžiau įsivaizduoti, ką mano šeima
turėjo paaukoti, kad jas atsiųstų: tėvai taupė pinigus, AJ
kruopščiai rinko kiekvieną dovaną ir leido pinigus, kurie
būtų galėję palengvinti jos pačios gyvenimą. Tačiau iš tiesų apie tai negalėjau galvoti. Galėjau galvoti tik apie tai,
kas nutiko praeitą dieną. Tik apie Boschą.
Smurtas mūsų regione buvo išaugęs, vis dažniau susidurdavome su priešu, tačiau Boscho žūtis pabrėžė, kad
veikėme iš esmės nekontroliuojamame rajone. Boscho
mirtis buvo tarsi pavyzdys. Jis žuvo toli nuo pagrindinio
kovos veiksmų rajono. Jis žuvo pasaloje, tiesiog pildamasis degalus.
Tiksliai nežinojome, kas mus kasdien puldinėjo. Priešas nevilkėjo uniformos, neturėjo vienodų ginklų, nepasirodydavo kovinėmis mašinomis. Nesusidurdavome su
tipiška kariuomenės taktika, kuri būtų būdinga formaliai
išmokytai kariuomenei. Mus puldinėjo kovotojai, kurie
pasinaudodavo bet kuo, kad tik padarytų mums žalos.
Tiesiog ne visada galėjome žinoti, kas jie tokie. Žinojom,
ar esame sunitų, ar šiitų rajone, kartais iš jų naudojamų
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ginklų galėjome suprasti, kuri grupuotė tuos kovotojus
verbuoja ir aprūpina. Turėdami patikimų žvalgybos duomenų, tiksliai žinojome, kas mūsų priešas, tačiau kasdien
galėjo tekti susikauti su žmonėmis, kurie buvo bevardžiai,
tačiau dėl to nė kiek ne mažiau pavojingi. Al Kaida stiprėjo pamažu įgydama vis daugiau valdžios, ypač pietinėje
Dijaloje, todėl beveik visos mūsų užduotys buvo potencialūs mūšiai. Susidūrimas su savadarbiais sprogmenimis
buvo tikėtinas. Tai buvo įprasta kasdienybė. Tiesiogiai
su priešu susidurdavome ne kasdien, tačiau susidūrimų
daugėjo ir jie buvo vis smarkesni. Vis daugiau vietinių
gyventojų būdavo suviliojami al Kaidos, kuri žadėjo darbą ir atlyginimą. Nemanėme, kad jie visi tikrai tikėjo šiuo
reikalu. Kai kurie – taip. Galbūt netgi daugelis buvo su
tuo vienaip ar kitaip susiję, tačiau tarp jų visada pasitaikydavo tokių, kurie buvo tiesiog į neviltį puolę jaunuoliai, iš
tiesų dar vaikai, tiesiog ieškantys, kaip jiems gyventi šalyje, kurios išlaisvinti mes buvome atvykę. Štai su tokiais
žmonėmis kovojome – ir su tikrai tikinčiais tuo, ką daro,
ir su atsidūrusiais beviltiškoje padėtyje. Štai tokie vyrai ir
berniukai nukovė Boschą.
Mane vėl prislėgė mintis, kaip žinia apie mirtį užklupo jo šeimą. Kalėdos regėjosi visai tolimos, tačiau gulėti lovoje darėsi nepatogu ir aš apsiverčiau. Nužvelgiau
kambarį ir įsiklausiau į greta CHU1 dūzgiančio visureigio
variklio keliamus virpesius. Girdėjau, kaip kažkas kažkam šūktelėjo, kad reikia pagalbos į autoparką nunešti ekipuotę. Visą dieną vartytis lovoje nenorėjau, nors
ir nežinojau, ar kaip nors švęsiu Kalėdas. Mano mintys
nuklydo nuo pastarųjų dienų įvykių, ėmiau galvoti apie
vieną dalyką, kuris galėjo mane priversti pakelti užpakalį
nuo lovos. Kava. Kiekvienas karys ją gėrė galonais, kiekvienas iš mūsų laikė ją geriausiu draugu, o sunkesnėmis
dienomis – neblogu skystu kokainu2. AJ atsiuntė man
ypatingos saldžios pipirmėčių skonio šventinės kavos,
tad, nors šventės atžvilgiu buvau nusiteikęs dviprasmiškai, tysodamas lovoje ėmiau galvoti, kad reikėtų jos paragauti. Mąsčiau apie skonį, apie karštį, apie rytinį mano
susigalvotą ritualą, galiausiai nuleidau kojas nuo lovos ir
nuėjau išsivirti kavos.
Sigginsas jau buvo išvykęs į dienos užduotį. Karas
švenčių nepaisė. Mūsų vadas mano būriui buvo suteikęs
laisvadienį, nes per pastarąsias dienas mums teko daug
pasidarbuoti, o ypač už tai, kad pasilikome padėti įklimpusiam tankui, kitaip Kalėdas ir mes būtume praleidę patruliuodami po savo teritoriją. Džiaugiausi, kad gavome
poilsio, bet dar labiau dėl to, kad turėjau galimybę pabūti
vienas ir pagalvoti apie tai, kur esu.
Į karą vykau trokšdamas save išmėginti, pasimokyti.
Buvau ką tik baigęs Virdžinijos karo institutą, kuriame
šeimos įdiegti garbės ir aukojimosi idealai buvo dar labiau sustiprinti ir sutvirtinti. Su tais idealais atėjau į kariuomenę, o kai pagaliau man buvo suteiktas karininko

laipsnis, po kelis mėnesius trukusių pastangų, kad medikai patvirtintų, jog imtynėse patirtos traumos tarnybai
nesutrukdys, norėjau įrodyti esąs to vertas.
Norėjau, kad vyrai manęs klausytų ne vien dėl mano
laipsnio. Norėjau, kad mane gerbtų. Norėjau, kad jie tikėtų, jog sugebėsiu priimti teisingus sprendimus tiek dėl
viso būrio, tiek dėl kiekvieno iš jų. Norėjau, kad jie visi
tikėtų, jog, kiek tik leis mūsų užduotis ir tikslai, padarysiu
viską, kad jie būtų saugūs. Kai mąsčiau apie tai Kalėdų
dieną, prisimindamas savo praeitį ir svajones tapti vadu,
pats Boscho mirties faktas bylojo, kad saugumo užtikrinti
neįmanoma. Tie vyrai tą dieną nedarė nieko neįprasto. Jie
nepažeidė protokolo, nesulaužė jokių pagrindinių taisyklių. Jie dirbo savo darbą ir viską darė teisingai. Bet žmogus vis tiek žuvo. Puikus vyras vis tiek žuvo.
Be abejo, žinojau, kad taip nutinka. Žinojau, kad taip turi nutikti. Kovojome kare, kuriame išsitrina įprastos ribos
tarp saugių ir nesaugių zonų. Vis dėlto Boscho mirtis man
priminė nerimą keliančią tikrovę, kad iš tikrųjų nė vienas
iš mūsų nėra saugus, kad ir kokiomis saugumo iliuzijomis
bandytume guostis, ir nė vienas iš mūsų saugumo negalėjo laiduoti nei saviškiams, nei aplinkiniams žmonėms.
Gerieji mūsų vyrai žus tiesiog sėdėdami, laukdami ar darydami tai, ką reikia. Nerimavau, ką tai gali reikšti mums,
mano vyrams, ir svarsčiau, ką tai reiškė Irako žmonėms.
Kokia daugybė gerų vyrų ir moterų, žaidžiančių vaikų žus
tiesiog darydami tai, ką turėjo daryti, darydami tai, kas
būtina, gyvenant karo apimtoje šalyje?
Viso to akivaizdoje mano šeimos aukojimasis visus
tuos metus atrodė juokingai menkas, tačiau dėl to jį vertinau nė kiek ne mažiau. Iš tiesų žavėjausi juo netgi po
to, ką patyriau šioje naujoje vietoje ir pajutau savyje. Vis
dėlto kontrastas buvo išties ryškus, todėl žingsniuodamas
apie savo CHU Kalėdų dieną ir galvodamas apie Boschą
ir namus žinojau, kad karas mane jau pakeitė. Jis jau buvo privertęs mane jaustis mažesnį, ir miniatiūrinė Kalėdų eglutė, apšviečianti mano nykų kambarį, atrodė tarsi
blankus priminimas namų ir visos vilties apie garbingą
gyvenimą, kokį vaizdavausi.
Nežinau, kaip dauguma mano vyrų praleido laisvadienį. Nežinau, kurie iš jų miegojo, sapnuodami namus, ar
apverkė Boscho mirtį. Nežinau, kurie iš jų šventė Kalėdas, jei tik apskritai jas šventė. Kai kuriuos iš jų sutikau
valgio metu, tada šnektelėjom, kad, nors ir kiek pastangų
įdėjo valgyklos personalas, Kalėdų vakarienė priešakinės
operacijų bazės „Karo žirgas“ valgykloje neatrodė niekuo ypatinga. Kaip ir Padėkos dieną, valgomasis buvo
papuoštas spalvingomis juostomis ir kitomis dekoracijomis, stalai užkloti staltiesėmis, tačiau, kitaip nei tada, nė
vieno iš mūsų tai dabar pernelyg nenudžiugino. Deboe
visą laiką buvo nuleidęs galvą ir dėmesį sutelkęs į savo
lėkštę. Duvallis minutėlę pasidairė aplink ir sumurmėjo
kažką apie šaltį. Robertsas užsiėmė savo reikalais, o aš,
dairydamasis po patalpą, mąsčiau apie tai, kaip netikėtai
mus buvo užklupusi Padėkos diena. Tada buvome nustebinti papuošalų ir linksmybių. Tačiau dabar visi buvome
išvargę, visi buvome susisiekę su savo šeimomis ir dabar
jautėme mus skiriantį nuotolį, todėl nei girliandos, nei
muzika negalėjo priversti mūsų pasijusti puikiai.
AJ šventė Kalėdas su mudviejų šeimomis stengdamasi
palaikyti tarpusavio ryšius. Prieš metus mudu abu pasidalijome vienas kito kalėdiniais papročiais. AJ laikėsi panašių švenčių tradicijų kaip ir mano šeima. Ji drauge su savo
seserimis Brie, Kate ir Leah susirinkdavo tėvų namuose,
jų tėvas išsitraukdavo vaizdo kamerą, o mama vadovaudavo dovanėlių išpakavimui. Dovanas jie išvyniodavo
vieną po kitos, o jas išvyniojantysis sėdėdavo ypatingoje
kėdėje, kuri prikaustydavo visų dėmesį. Tais metais, praėjus vos kelioms dienoms po mūsų vestuvių ir likus vos
keliems mėnesiams iki mano išvykimo į misiją, mudu su
AJ mėgavomės mūsų šeimų artumu ir mėginome įsivaizduoti, kokia bus mūsų ateitis, žinodami, kad per kitas Kalėdas veikiausiai būsiu Irake. Nė vienas nežinojome, ko
iš tiesų tikėtis. Nė vienas iš mūsų, ypač AJ, negalvojome
pajusią praradimą. AJ stipri. Ji tvirtai laikėsi dabarties ir
jausmingi nežinomos ateities vaizdiniai jai mažai rūpėjo.
Ji pernelyg savarankiška, kad rūpintųsi tokiais dalykais.
Pernelyg pragmatiška ir pernelyg atsargi, kad leistųsi apimama baisios nežinomybės, ką reiškia būti kario žmona.
Taigi ji šventė Kalėdas su mudviejų namiškiais, tačiau
labai stengėsi atsiųsti Kalėdas ir man. Ji atsiuntė kalnus
dovanų ir, kai pagaliau kiek atsitraukiau nuo CHU, pa-
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„Vargdienių“ literatūra, poezija ir religija, metų knygos
Žinomas latvių literatas Paulas Bankovskis žurnale „Rīgas laiks“ (lapkritis)
polemizavo nacionalinės klasikinės literatūros dėstymo mokyklose tema. Apie tai,
žinoma, ginčytasi ir Lietuvoje, o ir kaipgi
panaši yra padėtis – viskas tinka ir mums.
Visų pirma tai, kad toje literatūroje
vaizduojamas kaimo gyvenimas yra visai
svetimas ir galbūt sunkiai suvokiamas dabartiniam skaitytojui, ypač jaunam, autorius mano, kad gal ir patiems mokytojams
tai tolima ir nesuprantama:
Kaimo gyvenimo vaizdavimas ir tariamai savaime suprantami darbinės kasdienybės aprašymai XXI a. antro dešimtmečio
mieste arba miesto apylinkėse gyvenantiems paaugliams yra tokie pat svetimi ir
nesuprantami, kaip Stanisławo Lemo romano „Soliaris“ kosmoso keliautojams
galėjo atrodyti Soliario planetoje atrastas
„gyvasis vandenynas“.
Bet Bankovskis pabrėžė dar vieną aspektą – ištisinį vargų vaizdavimą toje literatūroje (kaip čia neprisiminsi Cvirkos
„Žemės maitintojos“, Biliūno apsakymų ir
t. t.). Pats straipsnis pradedamas taip:
Sovietinės okupacijos laikais mokykloms
siūlyta privalomoji literatūra, akcentuojanti „vargdienius“, iki šiol sėdi tėvų ir mokytojų galvose. Jeigu suprantame įvairių
laikotarpių Europos literatūros tradicijas,
darosi aišku, kad nuo sovietmečio mokykloms siūloma privalomoji literatūra, […]
iki visų rūšių purvabridžių, prispaustųjų,
droviųjų ir patologiškų nevykėlių, tėra literatūros žanras, akcentuotai orientuotas į
vieną tikrovės aspektą.
Straipsnio autorius cituoja istoriką Kasparą Kļaviņį:
Slogučio tradicija latvių literatūroje
tokia pat sena, kaip ir pati ši literatūra.
Apšvietos paaštrintas socialinis protestas,
hernhutiečių pasaulio neigimas, kritinis
realizmas, mirties ir pražūties šlovinimas,
melancholiškas sentimentalizmas, dekadentų nihilizmas – liūdesio pasakojimai

vienas po kito. Atrodo, kad latvių autoriai
net lenktyniavo vaizduodami niūrias gyvenimo puses.
Na, lietuvių literatūra iki dekadentų nihilizmo nebuvo priaugusi, bet šiaip tendencija ta pati. Antra vertus, ir pasaulio
literatūroje neretai vaizduojamos niūrios
gyvenimo pusės. O tas kaimo gyvenimo
vaizdavimas gal gali tapti patrauklus kaip
tik savo egzotiškumu?

•
Ar amerikiečiai skaito poeziją, nežinau,
bet rašo tai tikrai. Čikagoje leidžiamas
mėnesinis žurnalas „Poetry“, pasak naujojo redaktoriaus Dono Share’o, per metus
gauna apie 120 tūkst. eilėraščių. O lėšų
stygiumi žurnalas nesiskundžia todėl, kad
2003 m. pagal testamentą gavo daugiau
kaip 100 mln. dolerių palikimą. (Tokius
duomenis pateikė „Times Literary Supplement“ [TLS] – Vikipedijoje truputį kitaip.)
Kaip tik 2003 m. „Poetry“ redaktoriumi
tapo ir dešimt metų išbuvo Christianas
Wimanas. TLS (XI.8) paskelbta recenzija
apie Wimano knygą „My Bright Abyss.
Meditation of a Modern Believer“ – „tikinčiojo apmąstymai“, mat jis yra praktikuojantis krikščionis, ir tai atsispindi jo
poezijoje. Ši knyga ne poezijos – tai, kaip
teigiama recenzijoje, apmąstymai „apie
nerimą, sąmonę, tylą ir poeziją“. Čia taip
pat rašoma: „Dvasinis arba numinozinis
lygmuo nėra išnykęs – šiuolaikinėje poezijoje pilna maldų, šmėklų, giesmių ir užkeikimų. Tačiau, kaip ir kitos šiuolaikinio
meno formos, poezija skolinasi iš religijos, bet nemoka palūkanų.“
JAV, kaip žinome, yra gana religinga
šalis krikščionybės tradicijų erdvėje, kita
tokia yra Lenkija, pasižymėjusi dar ir tuo,
kad pastaraisiais dešimtmečiais net du jos
poetai įvertinti Nobelio premija. „[…] Nepaprasta poetų grupė pakeitė ne tik pokario lenkų literatūrą, bet ir šių laikų poeziją
apskritai“, – teigia amerikiečių slavistė
Clare Cavanagh, tame pačiame TLS numeryje recenzuodama naują angliškai

galvojau, kiek ji įdėjo pastangų ir jėgų, tada grįžau į vidų
išvynioti dovanų. Paruošiau vaizdo kamerą, norėjau viską
nufilmuoti ir parodyti jai ir kitiems šeimos nariams, kiek
daug jų dosnumas man reiškia. Daugiau nei valandą iš
lėto ir atidžiai vyniojau kiekvieną dovaną. Knygos apie
kinematografiją ir filmus, kompaktinės plokštelės, futbolo kamuolys su „Notre Dame“ puolėjo Brady Quinno
autografu, kurį man gavo AJ, ir visokie mažmožiai, kurie
turėjo atitraukti mano mintis nuo karo, kaupėsi ant mano
stalo, grindų ir lovos, tarp kalnų vyniojamojo popieriaus
ir kaspinų. Klausiausi AJ atsiųstos kalėdinės muzikos
kartkartėmis paniūniuodamas. Kaskart išvyniojęs dovanėlę pasigėrėdavau ja, pavartydavau rankose ir iškeldavau priešais kamerą šiltai dėkodamas ją dovanojusiajam.
Nusijuokiau išpakavęs Gwen Stefani kompaktinę plokštelę, kurioje skamba tikrai ne pati vyriškiausia ir kareiviškiausia muzika, ir pasakiau AJ, kad norėčiau būti namie
su mudviejų artimaisiais. Kai pakilęs išjungti kameros
pažvelgiau į eglutę ir visas dovanas, atrodė, kad Irakas
yra kažkur toli. Mane aplankė Kalėdos ir aš pamiršau, tegu ir labai trumpai, kad esu ne namie, ne su šeima.
Per pastaruosius metus man teko kraustytis iš namų
Filadelfijoje į mokymus Fort Nokse Kentukio valstijoje ir Fort Hude Teksase, kur prisidėjau prie kuopos, su
kuria turėjau išvykti kariauti. Po ilgo, devynis mėnesius
trukusio medaus mėnesio su AJ, kai pervažiavę visą ša-

pasirodžiusią Tadeuszo Różewicziaus
knygą. Tą „grupę“, pasak jos, sudarė keturi
poetai – be Różewicziaus, dar Czesławas
Miłoszas, Wisława Szymborska ir Zbigniewas Herbertas.
Różewicziaus knyga „Mother Departs“
lenkiškai išleista 1999 m. („Matka odchodzi“). Viena iš jos temų – 1958 m. mirusi poeto motina Stefania (žydė, atsivertusi
į katalikybę). Knyga yra mišri – čia ir įvairių laikotarpių eilėraščiai, prozos tekstai,
dienoraščio fragmentai ir net autoriaus vyresnio brolio Januszo (vokiečių nužudyto
1944 m.) „impresionistinis“ laiškas, liudijantis „įspūdingą poetinį talentą“.

•
Metų pabaigoje žiniasklaidoje sudarinėjami visokie geriausių knygų sąrašai, teikiamos rekomendacijos. TLS (XI.29) net
73 autoritetai laisva forma trumpai pakalbėjo apie geriausias savo skaitytas knygas.
Daugumą sudaro ne grožinės literatūros
vertinimai, kartais prisimenama ir anksčiau
išleistos, bet šiemet perskaitytos knygos.
Pvz., buvęs TLS vyriausiasis redaktorius
Ferdinandas Mountas, pasidžiaugęs nauja
šių metų Nobelio premijos laureatės Alice
Munro knyga, priduria: „Be to, šiemet aš
vėluodamas atradau Marilynne Robinson,
kurios romanų vienintelis trūkumas tas,
kad jų yra tik trys.“
Garsus amerikiečių poetas Johnas Ashbery reiškia susižavėjimą Javiero Maríaso
romanu „The Infatuations“ (isp. originalas – „Los enamoramientos“). „Kaip
įprasta [Maríaso kūryboje], velniškai sudėtingas siužetėlis neša bangą po bangos
geliamai gražios prozos, kurios ekstaziško
nerimo nuotaika veikia it narkotikas.“ Čia
galima pridurti, kad Javiero Maríaso, šiuo
metu turbūt garsiausio ispanų rašytojo,
romanai ne tik gerai vertinami literatūros
gurmanų, bet ir neblogai perkami įvairiose
pasaulio šalyse, nors su ilgais sakiniais ir
lėta siužeto plėtote jie nėra lengvas skaitinys.
Britų poetas ir įvairių žanrų prozos knygų autorius Iainas Sinclairis teigia, kad tik

lį galiausiai įsikūrėme Teksase, aš išvykau į karą. Dabar
šaltą dieną Irake galėjau prisiminti namų šilumą ir vieną
priežasčių, kodėl norėjau gerai pasirodyti. Norėjau, kad
didžiuotųsi ne tik mano kuopos vyrai. Norėjau, kad didžiuotųsi mano šeima. Norėjau, kad tėvas išvystų mane
turint dalelę tos garbės, kurios ieškodamas jis leidosi į
savo karą, ir norėjau, kad mama išvystų mane turint kario stiprybės ir savarankiškumo. Norėjau, kad AJ išvystų
tą jėgą ir pasiryžimą padėti pakeisti šalį, pagelbėti, kaip
buvome įsitikinę, ilgai kentėjusiems žmonėms ištverti ir
nugalėti. Galbūt šios paskatos buvo kiek savanaudiškos.
Aš pats troškau tapti vadu, troškau palikti žymę, kad ir
kokią mažą, tačiau vyliausi, kad šios paskatos vis tiek
buvo teigiamos, kad tai nebuvo vien rūpinimasis savimi.
Norėjau įkūnyti tą aukojimąsi, kurį man diegė šeima, o
koledžas ir Virdžinijos karo institutas sustiprino, tačiau
žinojau, kad esama tam tikrų ribų. Žinojau – kad ir kiek
vertinčiau aukojimosi idėją, nenorėjau tapti kariu, kuris
visiems laikams apleido šeimą ir po savęs paliko vien žinią apie žūtį.
Kalėdų diena virto Kalėdų vakaru, po vakarienės valgykloje vaikštinėjau po „Karo žirgą“ pakeliui į savo CHU
padarydamas gerą lankstą. Ėjau palei HESCO3 krepšius ir
žiūrėjau, kaip iš patruliavimo grįžtantys visureigiai skuba į autoparką. Žiūrėjau į grupeles vyrų, kurie pavalgę
žingsniavo į savo priekabas juokdamiesi ir juokaudami.

kelios knygos įsimena visam gyvenimui, ir
pamini tris: Canetti „Apakimas“, Döblino
„Berlynas. Aleksandro aikštė“, Céline’o
„Kelionė į nakties pakraštį“. Toliau pripažįsta, kad jam šiemet didelį įspūdį padariusi knyga nepriskirtina „šiai rinktinei
draugijai“, bet teigia, kad yra „nepanaši į
nieką, ką esi skaitęs iki šiol. Ji skaito tave,
meta tau iššūkį, palieka netekusį žado.“
Taip jis kalba apie fantastinį siurrealistinį
B. Catlingo romaną „Vorrh“, šiaip jau nesulaukusį didesnio recenzentų dėmesio.

•
Knygą apie žydų humorą „No Joke. Making of Jewish Humor“, parašytą Harvardo universiteto jidiš literatūros profesorės
Ruth H. Wisse, žurnale „Literary Review“
recenzuoja Jonathanas Mirsky, šiame leidinyje paprastai komentuojantis komunistinės Kinijos istoriją ir dabartį. Straipsnio
autorius sakosi seniai besidomintis žydiškais anekdotais ir žinąs jų daug, o ir
į knygos sumanymą pažvelgia šiek tiek
anekdotiškai:
[Knygos autorė] teigia, kad „nors juokas yra universalus dalykas, bet mums
praverstų pažvelgti į kai kurias rinkos
sąlygas, reguliuojančias jo generavimą ir
vartojimą“. Kodėl mums praverstų? Jeigu
Portland Road [Londono gatvėje] papasakosiu žydišką anekdotą ir, vieno žmogaus
auditorijai nusijuokus, pradėsiu aiškinti
„rinkos sąlygas, reguliuojančias jo generavimą ir vartojimą“, mano kaimynas kitą
kartą, pamatęs mane ateinantį, maus atgal
į savo namą.
Baigiamas straipsnis taip: „Autorė kelia
mintį, kad žydų šaipymasis iš savęs galėtų
paskatinti musulmonus „imti juokauti apie
Mahometą“. Ar tai Harvardo jidiš anekdotas?“

– LAIMANTAS JONUŠYS –

Priėjau nedidelę aukštumą ir nuo jos pažvelgiau į priešais mane kitapus krepšių ir vielų užtvarų plytinčią Dijalos provinciją. Naktis buvo šalta, bazėje buvo tamsu,
o apačioje mačiau išsibarsčiusias netoliese dunksančių
kaimų likučių šviesas. Svarsčiau, kaip sekasi tuose mus
supančiuose namuose gyvenančioms šeimoms. Kalėdų čia nebuvo. Buvo tik dar viena karo naktis ir tiek jų,
tiek mūsų gyvenimas tiesiog slinko po šaltomis žiemos
žvaigždėmis. Rytoj mes vėl patruliuosime ir kasdien vis
labiau tolsime nuo Kalėdų, vis labiau nuo tos netekties,
kuri pažymėjo mūsų pirmąją šventę Irake. Paskutinį kartą
nužvelgiau kraštovaizdį, ieškodamas ko nors raminamo,
kad toji netektis pradingtų. Patekėjo neryškus mėnulis, ir
aš įsivaizdavau, kaip provinciją užkloja didžiulis sniego
apklotas, užliejantis ją tobula spindinčia baltuma.
Iš: Shannon P. Meehan with Roger Thompson.
Beyond Duty. Malden, MA: Polity, 2009
Vertė Kęstutis Pulokas

1

Conteinerized Housing Unit – bazės konteineryje įrengtas
standartinis gyvenamasis būstas.
2
„Liquid Cocaine“ – alkoholinio kokteilio pavadinimas.
3
Apsauginiai vielos tinklo konteineriai su įdėklais.
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Teatrinio eskizo kūrimas moteriška ranka
Lapkričio 9 d. Vilniaus mažajame teatre buvo parodytas
režisierės Gabrielės Tuminaitės būsimojo spektaklio „Dėdės ir dėdienės“, kaip buvo pavadinta, eskizas, – ir jį pažiūrėjus man kaip darbas užbaigiant 2013 teatrinius metus
yra likusi šio spektaklio analizė, nes, viena vertus, neteko
aptikti žiniasklaidoje šio spektaklio aptarimo (ir tai natūralu laukiant greit įvyksiančios premjeros), kita vertus – kilo
bendresnio pobūdžio minčių ir verta jomis dalytis tekste,
kuris nėra spektaklio recenzija. Kaip eskizas dar nėra galutinis spektaklio variantas...

Skirtinga šaržo vertė rusų
ir lietuvių teatre
Žiūrint šitą spektaklį nepaliko prieštaringo dvilypumo
jausmas, nes prieš jį žiūrėdama jau buvau paskaičiusi pačios režisierės spektaklio komentarų, kuriuose Vaižganto
apysaka vadinama šviesios ironijos kupina priebėga nuo
triukšmo ir chaoso: „Tai lyg prisėsti ir iki ryto užsisėdėti
ant suolelio prie lietuviškų marių, stebint paprastą, bet gražų vaizdą, giliai kvėpuojant, neskubant – visa tai klasika
leidžia. Visa tai pulsuoja pirmojoje kūrinio dalyje „Mykoliukas ir Severiutė“, kurią pristatome“, o scenoje matyto
spektaklio spalva buvo visai kitokia. Net ne spalva, o – būtų
galima įvardyti – grafinis piešinys, nes tai dar ne pustonių
ir niuansų režisūra (dar bus grįžta prie šios minties). Taigi,
nors esu labai linkusi įsiklausyti, ką apie spektaklį sako pats
režisierius ar režisierė, kaip niekad ilgai galvojau: ar šiame
spektaklyje esama kažkokios esminės meninės nedermės
(ar režisierė dar nemoka pasakyti, kas jos siekiamybė), ar
atvirkščiai – tai man reikia išsišifruoti jo kodą.
Paskaitinėjus rusų kalba recenzijas apie Tuminaitės
spektaklį „Emilija Galoti“ pagal Lessingo dramą Maskvos
teatre „Sovremennik“, peržiūrėjus nuotraukas teatro svetainėje (jų gausa maloniai nustebino), pasidaro aiškiau,
kokia yra režisierės spektaklio schema. Ir spektaklis, statytas teatre „Sovremennik“, ir Vaižganto interpretacija yra
pagrįsta šaržu, parodija, net grotesku.
Tačiau teatro menui esant ypač plačios psichologinės
aprėpties vien tik šaržavimas ir parodijavimas yra gana
ribotos galimybės pasirinkimas. Analizuojant, kaip veikia
šaržas, tereikia atrinkti, kas yra dekonstruojama. Pirmiausia –
įžvelgti, koks buvo istorinis kontekstas (kitaip kam statyti
ne šių laikų dramą, tiesa?). Ir Lessingo atveju tai buvo klasicizmo baigiamasis etapas, naujos pasaulėvokos formavimasis jau įsigalint tuo metu novatoriškoms Šviečiamojo
amžiaus idėjoms. Klasicizmo liekanų parodijavimas būtų
teisinga kryptis. Tačiau režisierė savo spektakliu „dekonstruoja, apverčia, šaržuoja“ tai, kas Lessingo kūryboje ir
buvo stipriausia, nauja, reikšminga. Lyg ir nelogiška? Žiūrovas sakytų: ką čia beįmanoma atrinkti, kai drama sukurta
prieš kelis amžius, spektaklis – gera „visokių jausmingumų“ parodija, ir to pakanka. Beliktų pliaukštelti „plačiosios
auditorijos“ atstovui per petį ir pasakyti: žiūrovas visada
teisus, skuosk, kol dar nedidelė eilutė, į teatro bufetą išgerti taurės šampano (spektaklis ir profesionalų giriamas už
„nesentimentalią sentimentalaus kūrinio interpretaciją“).
Ir vėl galima tęsti interpretaciją. Abiem savo spektakliams (grįžtant ir prie Vaižganto interpretacijos) režisierė
pasirinko kūrinius, kuriuos iš tiesų „perskaityti“ tegalima
išryškinant dvejopą juose slypinčią perspektyvą. Tai ne
šiaip kūriniai apie praeitį. Tai kūriniai, rašyti tam tikru istoriniu momentu, rašytojams rekonstruojant tą praeitį pagal
savo meto ir asmeninį supratimą. Vadinasi, ir režisierius ne
šiaip turi imituoti praeities vaizdavimą, bet neišvengiamai
įsipainioja į paties dramos kūrėjo suformuotų ir siūlomų,
primetamų prasmių tinklą. O parodijuoti, šaržuoti visa tai
reiškia kurti dar vieną antstatą.
Neabejotina, kad ilgainiui iš Tuminaitės scenos dings
tokie iliustratyvūs personažai kaip spektaklį „atidaranti“
(kaip tik toks žodis ateina į galvą) prancūziškai kalbanti
dama, mediatorė tarp pagrindinio pasakotojo (Regimanto
Adomaičio – jo nuostabus, tobulai sceninis balsas sukabina net vieną nuo kitos „atskilusias“ scenas), kitų veikėjų ir
žiūrovų. Ta mediatorė išduoda, kad režisierei pažįstama ir
kitokia teatrinė kultūra, kur žiūrovas turi būti tvirtai „pakabintas“ ant sceninio jauko iš pat pradžių. Kad tai rusų
teatro strategijos, galima spręsti iš tos kabareto stiliumi
scenoje dominuojančios damos: jiems prancūziškai kalbanti aristokratė – kultūrinis stereotipas, o lietuvių scenoje
ji – rizikingas nesusipratimas.

Gera variacija nėra blogai
Kita vertus, jei Tuminaitė ir toliau gyvens tarp dviejų kiek
skirtingų tradicijų teatrų (lietuvių ir rusų), ji lietuvių teatrui

suteiks šiek tiek naujumo, ir tai turi savaiminę vertę. Pradedančiojo kurti savotiškas agresyvumas, ekspansyvumas
turi būti jei ne perdėtai sveikintinas, tai bent priimtinas, nes
šiuolaikinė lietuvių teatrinė kultūra savyje užsisklendžia,
net vadinamieji teatro kritikai, spektaklių vertintojai ����
„���
beiššifruoja“ labai jau ribotos aprėpties lietuvių teatro kodus.
Tam tikri stilistiniai sceninės kūrybos „intakai“ yra virtę
upeliukais, suvarytais į kanalus išbetonuotais krantais.
Šiuo požiūriu teatrui svarbu pasitikrinti gebėjimų aprėptį, mėginant kibti į savąją, nacionalinę dramaturgiją, kuri
priverčia „persigrumti“ su dramaturgo pasaulio samprata
(ji geriau suvokiama, kai autorius savos kultūros). Teatras,
kuris viena koja vis svetur – pvz., repertuaro pasirinkimu – arba kuris apskritai tapęs importuojamu, „išvažiuojamuoju“
teatru, neįtikėtinai greitai gali tapti nudrenuojamų verčių
sistema, indu, nebesusisiekiančiu su sudėtingesnėmis apytakomis.
Tuminaitė dar neužvaldo didžiosios scenos taip strategiškai ir tarsi pasalūniškai kaip, sakysime, jos tėvas, kuris ir yra mokęs režisūros Teatro ir muzikos akademijoje.
Tuminas išsidėlioja scenos pakraštyje kelias kėdes, dar
vieną kitą žemiškos buities daiktą. Toks yra „Eugenijaus
Onegino“ išeities taškas: dešinėje (kuri yra racionalumo
pusė) – Onegino irštva, o vidurys atiduotas šokio stichijai, kol draminiai vyksmai įsibėgės ir įsisiautės. Tada apie
spektaklį galima vaizdingai kalbėti kaip apie tiltą į jūrą,
kuris negali būti konstruojamas kaip nors kitaip, kaip tik
nuo kranto, viena sutvirtinta konstrukcija prie kitos, nepamirštant, kad statinys tėra šipuliukų struktūra, niekutis
prieš didžiąją galybę. Tuminaitė sceną dar susimažina,
susisiaurina, pasilieka visomis prasmėmis tiek, kiek bus
galima režisūriškai visiškai valdyti (panašiai atsirinktos ir
literatūros kūrinio linijos). Tuminaitės lyginimo su Tuminu
nevengiu, nes iš tiesų mintyse nuolat lyginu bent dėl dviejų
priežasčių: matytas „Eugenijus Oneginas����������������
“ man padarė didelį įspūdį kaip savita meninė visuma, be to, gal jau esama
ir grįžtamojo ryšio režisierių – tėvo ir dukters – kūrybinėje poroje, jį išduoda specifinės detalės, atkeliaujančios iš
vieno režisieriaus spektaklio į kito režisieriaus spektaklį.
„Dėdėse ir dėdienėse���������������������������������������
“ yra žavi scena, kurioje Severija vaišina „krembliais“ iš mažų stiklainėlių. „Krembliai“ iš tiesų
neatskiriami nuo Vaižganto Severijos! Tačiau kai ������
„Eugenijuje Onegine“ panašiai iš stiklainėlių uogienę dideliu
šaukštu kabina Tatjana ir jos būsimasis vyras – tai pikantiška, bet ir itin savitikslė detalė.
Tas režisūrinis dominavimas galėtų virsti kraštutiniu
dukros spektakliuose, nes kartais veiksmas – pvz., ypač
Mykoliuko linija ���������������������������������������
„Dėdėse ir dėdienėse�������������������
“ – pradeda priminti lėlių teatrą, kai lėlė juokingai timpčiojama parodant jos
„veikimo principą��������������������������������������
“. Mykoliukas paverčiamas juokinga lėle su mediniu savo nusitašytu (net ne išsidrožtu) smuiku.
O juk jis buvo, žinoma, pasidaręs tikrą smuiką. Lietuvis
paraistėje Stradivarijaus technologijų nebuvo įvaldęs, bet
irgi griežė. O šio spektaklio scenoje smuikas tarsi lietuviška klumpė. Pernelyg nutolstama nuo Vaižganto, kai
pradedama kurti intermedijas, pakeičiančias „literatūrinį“
Mykoliuko dvasingumą priešingybe – scenine parodija.

Moteriškoji tapatybė
Personažas, kurį palaiko geriausiai suformuota sceninių
reikšmių visuma, yra Severija. Nesunku suprasti: Tuminaitei dar yra būtina identifikuotis su pagrindiniu personažu,
ir kadangi tai pavyksta, užtikrinamas spektaklio gyvybingumas. Severijos linija yra pagrindinė, jos duetas su Geiše
stiprus (jaučiu, kad už jo yra ir pagrindinių Tumino „Eugenijaus Onegino“ porų, kurias vaidina vyresnis aktorius ir
jaunesnė aktorė, vaidybos įdirbis).
Tuminaitės spektaklis – moteriškai įcentrinis gerąja prasme. Tačiau atskirose scenose ir tiesiogine prasme „išsineriama“ iš kailio demonstruojant moteriškumą. Nustebino
ir išblaškė „sportinė“ scenelė, kur Severija išrengiama iki
trumpų marškinukų (ar moterys apskritai tokius dėvėdavo?) ir tikrai jau tik šiuolaikiniame dviračių sporte mūvimų glaustinukių ir paguldyta ant nugaros mina kojomis
tarsi per treniruotę. Dar pagalvojau, kad ji primena cirko
gyvūnėlį... Ar tikrai režisierė numatė, kad žiūrovai šitaip
išsiblaškys?
Puritoniškame tradiciniame latvių teatre moka gražiai
„išrengti“ ir „aprengti“ aktores. Režisierė Laura
�����������
Gruoza spektaklį ��������������������������������������������
„Aš – Frida Kalo“ ir padarė iš to, kad Rėzija Kalninia tai išrengiama jos tarno iki gražaus apatinio
moteriškojo kostiumo, tai vėl aprengiama, spraudžiant
į medicininius korsetus taip, tarsi būtų kinkomas arklys.
Tuminaitei reikėtų pamatyti, kaip valdomas, atrodytų, tikrai virtęs „luošu“ (bet dėl to ne mažiau seksualiu) garsios aktorės kūnas. Aktoriaus kūno naudojimas scenoje

(per šiurkštus žodis, bet nėra kaip kitaip tą patį pasakyti)
yra apie daug ką režisierių verčiantis pagalvoti spektaklio
aspektas (ne tik apie aktorių choreografinius-akrobatinius
gebėjimus, bet ir apie lyčių kultūrą, būdingą tam tikrai visuomenei). Buvo laikas, kai žmogaus seksualumas buvo
labai ribojamas daugelio kitų dalykų naudai. Kodėl teatre
nepasinaudojus ankstesniems laikams būdinga įtampa, kai
seksualumą tekdavo palaipsniui, atsargiai ir net apdairiai
atverti?

Praeities, kaip sudėtingesnės
už dabartį, rekonstrukcija
Prozos inscenizavimas apskritai yra iššūkis režisieriui,
nes selektyvumas transformuojant žanrus išjudina pačius
meninio kūrinio pamatus (ir ypač atskleidžia dekonstruojančiojo (-iosios) asmenybę). Neįmanoma suvaidinti romano – modernioji literatūra, kurta laikotarpiu po Freudo,
yra vadinamojo žmogaus vidinio pasaulio vaizdavimas ir
tai teatrui, „išoriškumo menui“, yra iššūkis.
Vaižgantas „Dėdėse
������������������������������������������
ir dėdienėse����������������������
“���������������������
��������������������
vaizduoja labai įdomius tarpulaikius. Jau nebėra griežtai (teisiškai) atskirtų dvarininkų ir baudžiauninkų luomų. Kiekvienas įgyja
daugiau laisvės (ir atsakomybės) rinktis. Sąmoningas pasirinkimas peržengiant bet kokias buvusias ribas gąsdina: į
gretimą kaimą jei nutekėsi, tai gražiuosius apylinkių vaizdus prarasi. Tikra netektis! Ir apskritai koks kupinas įtampos buvo XIX a. žmogaus gyvenimas, žvelgiant iš saugos
priemonėmis perkurtos šiandienio žmogaus perspektyvos.
Kaimą galėjai supleškint neatsargiai elgdamasis su ugnimi, lygiai taip pat moralės požiūriu – vienas neteisingas
žingsnis ir į pragarus būsi nutrenktas. Intelekto ir emocijų
dar kaip ir stokojęs žmogus (primityvus šiandieniniu požiūriu) tebebuvo greitai užvaldomas instinktų, ir katalikiškasis moralumas daug prisidėjo prie žmogaus moralinės
raidos išmokydamas juos užgniaužti. Bet mene, žinoma,
viskas juslingiau: Geišė vilioja Severiją ateiti apyaušriu
ten, kur lūšys vaikus veda... Gamtos platumų teatre neįmanoma perteikti, bet į seksualumo plotmės spektaklyje suformavimą Tuminaitė kimba su užmoju. Ir teisingai, kitaip
nevertėtų „Dėdžių ir dėdienių“ apskritai „knebinėti“.
Vaižgantas buvo jau XX a. – moderniųjų laikų – kūrėjas (galima palyginti, kad, sakysime, Ibsenas, Strindbergas
kūrė anksčiau). „Dėdės ir dėdienės“ – apysaka, parašyta po
Pirmojo pasaulinio karo, Vaižganto tik tarsi nutolstama nuo
savo gyvenamo meto ir vėl priartėjama prie to, kas turėjo
ateiti iš vaikystės atsiminimų ir dar pasiekti autentiškomis
gyvenimo formomis, ką jis psichologiniu požiūriu dar labai gerai suvokė: žmonių, nesugebančių pasukti aplinkybes taip, kad susiklostytų jiems parankia linkme, dramą.
Vaižgantas rašydamas šią apysaką jau buvo gyvenęs didmiesčiuose, pažino žmones, ypač karo aplinkybėmis,
buvo išsiugdęs gebėjimą stebėti gyvenimą tarsi iš šalies
ir atverti jį kaip būtent tokį. Buvo labai žinoma asmenybė
ir įtakingas žmogus dėl gyvenimo pažinimo, liberalumo,
pasireiškiančio lankstumu, atlaidumu žmonėms (pasakojama, kad skolindavęs sutaną teatro spektakliams; kad ir saulei tekant paprašytas atbėgdavęs į bažnyčią sutuokti – nors
to užsigeidę jaunavedžiai tiesiog pramiegojo). Tačiau atiduodavęs pirmenybę dvasios gyvenimui pilkiausioje kasdienybėje. Iš tokių intensyvių apmąstymų – paradoksalus
„dėdžių“ vidinio gyvenimo intensyvumo pažinojimas.
Vaižgantiškojo Mykoliuko šiame spektaklio eskize dar
nebuvo kaip paties Vaižganto alter ego. Apie stoką spektaklyje, kurio režisierė dar tik pradeda kūrybinį kelią, kalbu
su išlygomis, tačiau, kaip apie Tuminaitės spektaklį „Emilija Galoti“ rašė Aliona Karas, „režisierės kūrybai būdingas aštrus piešinys nepapildomas giliais vaidybiniais ir
psichologiniais atspalviais“.
Manau, kad ilgainiui tai bus pasiekta. O dar anksčiau Tuminaitė tikriausiai sukurs įdomių spektaklių pasitelkdama
„istoriškumo“ fenomeną. Verta būtų domėtis etnografija
ir joje šį tą sužvejoti, nes scenografija daugelyje lietuvių
spektaklių darosi pavojingai „minimalistinė“ ir išduoda
„žmogiškųjų išteklių“ skrupulingą skaičiavimą spektaklio
nenaudai. O juk taikliai parinkta realistiška detalė scenoje
tokia paveiki. Kiek nusistebėjau, kad šakėmis kilnojami
šiuolaikiškai supresuoti šiaudai, o nėra kokių senoviškų
gubų, kurios tikrai būtų buvusios plastiškesnė sceninė materija...

– RIMA POCIŪTĖ –
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Raganų įlanka
ar pameni - juokėmės ten medumi susilaistę
kur juodos lelijos sutemusios lipa į krantą
ir žaidžia slėpynių - o slėptis vis tiek neįpranta
kol raganos mylisi naktį po šiaurės pašvaiste
prisimeni - ten nesiliaudavo snigt meteorais
kol pievoj pražysdavo kerinčios fosforo gėlės
tu klausei manęs - netikėtai tarp jų atsikėlęs
- kada mus dievybės suspėjo sunešti į korį

Eglė Šakalytė. Mėlynas rūkas. 2013

Lapkritis Rygoje
Porceliano tyla lietuje. Aš prisimenu Rygą.
Tavo švytintį veidą tamsoj ties Akląja gatve.
Šitaip grįžti namo ir supjaustyti kelią po lygiai –
gal per greit, o graudumo delčia mums dabar per lėta,
kad aiškumas įbristų į valandą verkiančio miego.
Šiąnakt Žemę šturmavo nekalbūs nuogi angelai.
Jie dalins porceliano tylas – net ir tiems, kam atlėgo.
Pilkas gedulo vaikas man seka iš paskos – matei?
Basas lūkestis stypso ir laukia, ir meldžia griuvėsių,
kad jų plaučiuose lyg alveolėj dar būtų erdvės.
Kai tave jie suras ir išneš, aš turbūt nežiūrėsiu.
Pilkas gedulo vaikas greičiausiai taip pat nežiūrės.
Jis tik vaikščios pavymui tiek metų, kiek sykį sulygai
žaisti žmogų ir žaisti laimingai šiam Hanzos mieste.
Savo šilumą tau aš lyg akmenį padedu Rygai.
Grindiny jis praeiviams primins apie mano tave.

Saulės zuikučiai
Atkelta iš p. 1

„Ar negalėčiau likti su maudomuku?“ – klausia mama.
„Na štai, prašom, ledai pajudėjo. Dar žingsnelis, ir viskas
bus taip, kaip turi būti“, – sakau ir galvoju lygiai tą patį. Net
keista, kad šitaip. Kad pasikliauju savo apnuoginta mintimi
tarsi skalpeliu ar adata. Kad mano žodyje netikėtai išsiteko
mano minties dygumas.
Įpročių pripūstą nuobodulio valtį galėtų prakiurdinti ir paskandinti tik aštrumas. Bet ką darysime nustoję plaukti? Ar
atsiras kas nors, kas mus plukdys ar bent išgelbės?
Aštrumų griebiuosi gal tik dėl to, kad dabar esu mediumas
tarp kultūrinių klišių svaigulio ir šilkmedžių uogų likerio
spangulio, kuriuos sukeisiu panašiai, kaip sena detalė pakeičiama laikina. Iki tol, kol bus pritaikyta visiškai nauja.
Komodoje surandu juodą triko, išskleidžiu mamai prieš
nosį. Iš jos veido matau: pasimatuoja nieko nelaukdama.
Mintimis.
„Kostiumas, žinoma, prabangus, bet geriausia iš karto visos nusirenkim. Juk visoms kartu nebaisu“, – sako dukra.
„Gerai jums sakyti, kai esate jaunos. Aš liksiu su triusikais“, – nejučia savo pačios mintyse apnuogina savo viršutinę kūno dalį močiutė. Jau beveik aišku, kad be didesnio
vargo žengs dar žingsnelį.
Jaučiuosi lyg nekaltos mergaitės gundytojas ar gundytoja.
Kuo greičiau mūsų močiutė pasiduoda, tuo man nejaukiau,
nors reikalas krypsta kaip tik ta linkme, kurios reikia mūsų
bendram planui.
Paduodu jai raudoną frotinį chalatėlį. Kai rašau šį sakinį,
mano kompiuterio redaktorius prajuokina mane, siūlydamas
atsisakyti žodžio „frotinį“, vietoj jo pateikdamas įspūdingą
žodžių rinkinuką: frontinį, erotinį, protinį, grotinį.
Prie frontinio-erotinio chalatėlio mama nusitveria žalią
apynio virkščią su retais šviesiais spurgais. Apsivynioja ja
savo kūną – vietoj maudymosi kostiumėlio ir vietoj kelnaičių. Chalatėlį nusivelka be didesnių raginimų. Ačiū šilkmedžio sielai, spiritui.
Vangių nuogybių medžiotojas fotografas tyko mūsų iš tolėliau, tarsi bijotų išgąsdinti. Judame pagal paskubomis sukurptą scenarijų: paklodžių sudžiaustymas, nudžiaustymas,
paklodžių purtymas, baltų kėdžių nešiojimas.
Kėdės atrodo lengvutės, gal todėl, kad į nuogus mūsų kūnus plūstelėjo tvirtybė, prasidėjo šviesos apykaita. Esame
pasirengusios susikauti su kieta materija ir užkietėjusiais
įsitikinimais, jei tik jie kur nors čia užkliūtų.
Išvakarėse nupjauta žolė – minkštutėlė, švelni mūsų padams, mažumėlę vėsoka.
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kaip praeina pro šalį laikai ir praeiviai,
lyg į užmarštį genamos nemigos avys, –
jos prie fjordo tylėdamos garma nuo skardžio, –
čia net vėjas, ir tas per švelnus ir per kreivas.
Debesim apsisiautę ir naktį apsiavę
vis dar žaidžiam, kad esam basi ir bevardžiai,
nes truputį drąsiau, kai nėra ką prarasti,
kai kažkur netoliese girdis Pano dūdelė
ir gebenės ant tiltų bučiuojas virš arkų.

į švytintį korį iš jausmo kad niekad nemirsim
į kvepiantį svyrančio sapno simetrijos guolį iš puolusio angelo rankų taip tykiai nupuolu
spėliodama kuo tu pasiekdamas žemę atvirsi

Mano liūdesio dieve, parodyk man brastą –
aš norėčiau stebėti, kaip potvynis kelia
ir nusineša mus. Ir dievai užsimerkia.

o laukusios tavo gimimo čia verkė gyvatėm
jų priverkė pilnus akivarus ir kupiną skreitą
pavargusiai giriai - ir ji negalėjo paeiti
giria užsimerkė ir tiek mes ją tąsyk tematėm

Juodo stiklo gaubtas

tikriausiai nepameni ryto - kai bridom per liūną
virš mūsų sūpavosi paukščiais nuauksintos šakos
girdėjom - kažkas mums už nugarų juokias ir sako
- tylos - nepažadinkit jų - jų iš tikro nebūna

Liūdesio dievas
Mano liūdesio dievas žvynuotas ir gėlas.
Jis kas naktį išnyra iš tvinstančios upės
ir varvėdamas velkas per sapno alėją,
kol galiausiai pasiekia mane. Atsikėlus
aš išvystu ir vėl jį prie lovos suklupus,
ir iš naujo jo klausiu, kodėl nepraėjo –

Vėliau prisėdame ant tų pačių baltų kėdžių po obelimi,
apsivilkdamos nudėvėtus moters-gamtos vaiko simbolius.
Apsirengiame viena kita. Tiksliau, matuojamės. Man patinka manyti, kad man dabar tinka tiek dukters, tiek motinos
kūno kostiumai. Nesvarbu, kad vienas aiškiai per ankštas, o kitas – vis dar per laisvas, po juo jaučiu laiko šaltuką. Vis dėlto
bandau jo nepaisyti.
Malonu, vai malonu būti abstrakčiame viduryje. Tai suteikia keistos abstrakčios šilumos, jaukumo.
Nejaukumą išbarstome greitai lekiodamos po kiemą. Vakarop oras palengva vėsta, o nė vienai iš mūsų nevalia sušalti. Mūsų giminės moterys jautrios šalčiui, joms būdingos
silpnokos imuninės sistemos. Tiesą sakant, visos jų sistemos – be tvirto imuniteto, kaip ir daugelio žemakilmių. Galima tik apsimesti, kad tai ne imuniteto stoka, kad viskas kilę
iš laisvos dvasios ar valingo kūrybinio veiksmo.
Pagal scenarijų mudvi su mama piname jauniausiajai ilgą
įsivaizduojamą kasą – vėliau ją turės prikurti fotografas, paskui visos trys nešame apkerpėjusį rąstą, kibirus ir krepšius,
meldžiamės aplink nematomą ugnį, gulinėjame ant juodos
paklodės.
Kažkurioje vietoje įsispiriu į ilgus, sunkius vyriškus guminius aulinius, tarsi nurodydama, kad šioje laumių teritorijoje
ar teorijoje yra ir vyriškų ženklų. Galbūt tokie savaip apsaugo, nurodydami, kad šios moterys, patelės, ši nuogalių banda
vis dėlto turi šeimininką ar piemenį. Arba tai tereiškia, kad
jos įgãlios imtis stipresniojo, didesniojo vaidmenų.
Šviesi švelni oda – tarytum trapus indas, kurį reikia nešti atsargiai. Tačiau mes bėgiojame, turbūt įsivaizduodamos,
kad greitis mus išgelbės nuo sudužimo ar kitų pavojų. Šitaip
skubant, mūsų kūnais čiuožinėja rugpjūčio srovės, jaučiame oro ir galbūt laiko pasipriešinimą, galynėjamės su jais ir
galiausiai pritrūkstame jėgų įsiklausyti į savo trapumą, būti
atsargesnės.
Jaučiu, kaip klepsi mano krūtys, kai bėgu iš vieno vejos
krašto į kitą, vilkdama paskui save šešėlį. Jis tarytum svarmuo prie mano kojų, kūno pančiai ar įrodymas, kad esu neskaidri, kūniška.
Galiausiai priverčiame išsirengti fotografą, pozuojame su
juo prie molinės šimtametės tvartelio sienos.
Peržiūrint nufotografuotą žaliavą paaiškėja, kad daugeliu atvejų mane pridengė ne šešėlis, o šviesa. Ten, kur derėtų matyti raukšles ar kitus senatvės ženklus, matau vien
apšviestus odos tyrus. Šviesa pasidarbavo, kaip jai ir dera,
tapdama ypatingu vakaro drabužiu.
Man nepavyko tapti regima riba tarp jaunystės ir senatvės – tokia buvo šviesos valia, kuri man dar menkai pažįstama. Nebuvo lemta pažymėti kažin kokį vidurkį, vidurį,
pusiaukelę tarp jaunystės ir senatvės.

Ten ežeras guli pašiurpęs.
Akivarais žvelgia į viršų,
sunėręs upes lyg rankas
virš įskaudusios savo galvos.
Ten vasara pametė kurpę.
Ten pievoje, miegančių širšių
lizde pasislėpus akla
pilnatis išsirist pavėluos.
Kur baigiasi sutemų gaubtas,
sustok ir pažvelki į žolę.
Čia žiogas pakėlęs akis
prie rugpjūčio orkestro duobės.
Žvaigždžių klausykla. Vėjų klauptas.
Ar mes, tik per sprindį nutolę
nuo žodžių, kurie nesakys.
Ir nuo laiko, kuris neskubės.

Pasidarbavus šviesai, nuotraukose atrodau lyg paikas nelabai rangus vaikas, kuris galėjo užsigauti. Nesaugi jo padėtis aplinkui pasėjo jaudulį – tokį stiprų nerimą, kad žiūrint į
nuotraukas tebėra neramu.
Kartu su nerimu iš nuotraukų plūsteli keista gyvybė. Jos
visada galima rasti ten, kur neramu ir nepernelyg tvarkinga,
kur kažkas pažeidžia tvarką, taip pat ir viešąją.
Visada turite galimybę nusirengti viešai ten, kur galite būti
apkaltintas viešosios tvarkos pažeidimu. Kai kas taip ir padaro, sąmoningai ar nesąmoningai nujausdamas, kad tai padaryti verta. Juk būti apkaltintam už tokį abejotiną ir kintantį,
tokį apgailėtiną ir niekieno nepačiupinėtą daiktą kaip viešoji
tvarka yra bemaž religinis aktas, teisybės demonstracija.
Tačiau jeigu nesate religingas ir trokštate ramybės, pasirinkite nuošalų vienkiemį ar nuošalų kambarį ir nusirenkite
ten, savo paties iš viešosios tvarkos zonų atsikovotame šiltame laike, šiltoje erdvėje, savo susikurtame rojuje.
Nusirenkite ir tada, kai manote, kad neturite kuo apsirengti. O jeigu jums atrodo, kad turite kuo apsirengti, nusirenkite
juo labiau – savo apsinuoginimo didybe mažai kam prilygsite.
Nusirenkite, jei esate jaunas ir žinote, kad esate gražus, –
tegul visi jumis pasigroži, net ir tada, kai apsimeta, kad bjaurisi. Meskite šalin drabužius, jeigu manote, kad jaunystė tik
dar labiau paryškina jūsų bjaurumą, – tegul visi matys, kokia
negraži būna jaunystė, tai ypač paguos kai kuriuos senuosius, apmaldys jų tulžį. O jūs pats galbūt pagaliau suprasite,
kad „visi“ yra viena labiausiai abejotinų proto konstrukcijų
ir kad tarp tų visų atsiranda kažkas, kam esate arba gražus,
arba, sakykime, nei šioks, nei anoks.
Tarp visų visada atsiras kažkas, kuriam grožis ir negražumas yra tokie pat tušti kūriniai kaip vienkartinės servetėlės,
vakarykščiai dienraščiai, netgi dar tuštesni už juos. Dėl to
nusirenkite ir būdamas senas. Švytėkite tarsi nebylus žodis,
besimainantis ir nuolat tampantis tuo, ką įvardija.
Galų gale jums niekada nepavyks nusirengti iki galo.
Kiekvienas, kuris matys jūsų nuogybę, aprengs ją taip, kaip
moka, lygiai kaip tie, kurie mintyse jus nurenginėjo.
Netgi jums pačiam nuogybė nesiliaus buvusi kažkuo, ką
dėvite lyg drabužį.
Bet jeigu jums atrodo, kad esate pernelyg išblyškęs, būkite tikras, kad jūsų nuogybė yra šventinis rūbas. Galbūt iš
tiesų verta jį patausoti. Tokiu atveju palikite jį sapnams ir
nuotraukoms. Juk jie – tarytum talpios spintos. Juolab kad
kūno tuštybė ar kūno šviesa daug vietos neužima – ji tikrai
ten tilps.
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Dulkės yra augalai
Kęstutis Navakas. Lorelei. 50 meilės laiškų + 50 meilės
eilėraščių. K.: Kitos knygos, 2013.
Neapsigaukime – knygos pavadinimas
tikriausiai reiškia ne moters vardą naudininko linksniu. Nors gal egzistuoja ir tokia,
dviguba reikšmė. Vis dėlto tikslesnio kodo
reikėtų ieškoti vokiečių romantikų, kurių
pėdsakų šioje knygoje – apsčiai, kūriniuose. „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“
tokio žodžio iš viso neradau, todėl beliko
remtis chimeriškąja Vikipedija. Lorelei –
tai stati uola dešiniajame Reino upės krante, Vokietijoje. Uola pasižymi stipriu aidu, todėl nuo seno
pasakojamos legendos, kad šiose vietose gyvenanti sirena,
kuri savo žaviomis dainomis vilioja plaukiančiuosius link
pavojingų rifų, kur jų laukia mirtis. Uolą 1823 m. eilėraštyje
aprašė žymus vokiečių poetas Heinrichas Heine. Vokietija Kęstučio Navako biografijoje nėra atsitiktinis topos: ten
nemažai gyventa, skaityti ir versti vokiečių poetai. Germaniškosios kultūros žymių esama ir Navako eseistikoje, poezijoje, galbūt net asmeninio įvaizdžio raiškoje. Kita vertus,
jis pats apie tai galėtų išsamiau papasakoti. Knygos pabaigoje įterpiamas lemtingas sakinys: „Kaip ir Lorelei dainos, primenančios, kad viskas kada nors duš.“ Vadinasi, tai dainos
apie laikinumą (net ne apie meilę).
Naujoji knyga „Lorelei“ suglumino pirmiausiai dėl to, kad
ji atkakliai judina žanro problemą. Po Alfonso Andriuškevičiaus „Vėlyvųjų tekstų“ trinarė knygos struktūra, susidedanti
iš esė, poezijos ir vertimų, tarsi būtų nebe naujiena. Navakas
eina dar toliau, eksperimentuodamas su knygos kompozicija – skaitymo ritmą sukuria eseistinis laiškas mylimajai ir
„Vakaro lyrika“ (originalus eilėraštis arba vertimas). Taip
atsiranda ypatingas skaitymo būdas, kai kam galintis virsti
ir skaitymo mokykla. Literatūra suvokėjo sąmonėje įsitvirtina kaip itin intymaus gyvenimo dalis. Knyga – nebe šaltas,
sausas, monumentalus kūrinys (prie tokio jos įvaizdžio esame pripratę), ji – įasmenintas dokumentas. Kaip įvardinama
viename tekste, ji taip pat prisideda prie asmenybės (šiuo
atveju – impozantiško autoriaus) kontekstų pažinimo. Navakas yra neblogai patyrinėjęs epistolikos tradiciją, šiaip jau
ne ypač prieinamą siauresnių interesų skaitytojui. Tai leidžia
jam savikritiškai apibūdinti patį save: „Gali būti, kad tie mano minėti laiškai nesugeba išsiveržti iš epistolinės meilės retorikos, tuomet valdo tekstas, ne jausmas, nes jausmas retai
būna toksai vienaplanis ir įmanomas apibrėžti nublyškusiais
sakiniais. Čia net nekalbu apie karalių laiškus (artimiausias pavyzdys – Barboros Radvilaitės ir ŽA korespondencija), ten sakinių menuetai buvo privalomi. O visoje kitoje
epistolikoje – apstu keistų pavyzdžių. Mozarto laiškai gyvi
(labai ryški išimtis), Beethoveno – ne. Swifto gyvi, Keatso
pusiau, tegaivinami pavydo audrų, Byrono leisgyviai (bet tik
damoms, draugams jis rašė labai gyvai), Wilde’o laiškai
Bosie – apgailėtini, ypač jo kūrybos kontekste.“ Šiuo atveju
Navakas pats teorizuoja savo žanrą, pateikia net trumpą jo
istoriją ir autoritetų galeriją – suprantama, lengvai, šmaikščiai, be rimtų užmojų suenciklopedinti ir nužudyti savo žiTEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

nojimą. Rašoma ne vien meilės istorija (siužeto tarsi nėra),
bet ir kultūriniai kontekstai, kuriuos sukuria neatsitiktinės
menininkų pavardės, vietovardžiai ir asmenvardžiai.
50 meilės laiškų + 50 meilės eilėraščių. Ką apie tai sako
skaičių kabala, nežinau, bet knygos kompozicijai, matyt, tai
yra tiesiog saiko jausmo skaičius. Knyga turi ritmą, skambesį – nenustebčiau, jeigu greitai rastųsi formos epigonų,
tačiau iš anksto abejoju, ar jiems pavyks tokį skaidrų skambesį išgauti. Reikia būti atspėjus fleitas ir dar daug visko
atspėjus; reikia mokėti rašyti nugludintus tarsi brangakmeniai eilėraščius. Beje, autorius paaiškina savo rašymo, kaip
techne, aplinkybes – būdamas įsimylėjęs, rašyti jis teigia
beveik negalintis: „Mano mėgstamiausias Lietuvos poetas
Antanas AJ kadaise sakė nieko negalįs rašyti, kol neįsimyli.
Neįsivaizduoju, kokia jo biochemija, mano kita. Jei įsimyliu –
negaliu rašyt, topolių pūkai užkemša šliuzus. Tuomet kartais
norisi groti piemens dūdele ar Vydūno arfa, tačiau kiek berašyčiau, nematomi dalgiai kerta per strėnas su pakinkliais
ir rašau klūpėdamas. Šv. Augustinui gal tai ir buvo paranku, man ne. // Gal galėtum kur nors išvažiuoti, užsidaryti
šv. Baranausko klėtelėje ar viename iš Baublių ir leisti man
justi kosmoso alsavimą? Nes kol kas man tavo alsavimas
svarbus, o kosmoso – ne itin.“ Vis dėlto ši knyga atrodytų
neįmanoma be empirikos, be patirties. Gal todėl ir tekstuose
jaučiamas dinamiškas judesys – juose esama ne tik Morzės
abėcėlės, bet ir emocinio bangavimo, nuo meilės neatskiriamos neapykantos. Vėliau – nostalgiškas išsiskyrimas, susitaikymas su tuo, kad mylimoji virsta metafora. Grakščiai
pasitelkiama minezango retorika, alogizmai, kartais oksimoronai – dulkės šiuose laiškuose vadinamos augalais, pasitelkiant laikinybės simboliką. Tie dulkių augalai gali būti
suvokiami ir kaip praėjęs, tačiau gyvas, gyvybingas laikas,
įprasmintas tekstuose. Beje, gražiai paaiškinamas ir įkvėpimo laukas, kuriam nebeužtenka gamtiškųjų įvaizdžių, tačiau
svarbi yra daiktiška, kamerinė miesto erdvė: „Kokiam Don
Kajokui pakanka išvysti, kaip vėjyje siūbuoja krapas, ir tas
krapas jam viską pasako. Nežinau, kodėl tapau toks vidujai
kurčias, kad krapai man jau nebylūs. Mano krapas yra ant
sofos bet kaip numestas tavo rankinukas, štai jo jau galiu
ilgai klausytis.“ Greičiausiai toks literatūrinis fetišizmas yra
šiek tiek poza, tačiau ji įdomi ir įtikinama, nes dalis Navako
tekstų atrodo inspiruojami moters daiktų ar rūbų – tą temą
nesunku įžvelgti.
Rimantas Kmita savo išmintingoje recenzijoje apie Sigito
Gedos „Freskas“ teigia, kad „apskritai abejonės dėl Gedos
estetinio skonio išlieka“. To niekaip negalėtum pasakyti apie
Navako poeziją: estetinis skonis yra jos pamatas. Ji verčiau
jau nieko nedekonstruos, neišminuos, nesprogdins, bet neišsižadės estetinių pozicijų. Tiesą sakant, dėl to man lengviau
būtų analizuoti Gedos, o ne Navako poeziją, kruopščiai apgalvotą, skonio požiūriu tarsi peršviestą rentgenu dar prieš
užrašant. Šį tą atskirai pasakyti reikėtų apie vertimus. Knygoje figūruoja anglų, vokiečių, prancūzų, kitų kalbų poezijos
vertimai. Nors prie jų nenurodoma, iš kurios kalbos versta,
negali priekaištauti, kad vertimas nesklandus ar kad neperteikta vadinamoji duendė, poezijos dvasia – kai kuriuos atpažįsti kaip klasikinius, jau daug kartų skaitytus, tapusius
neatsiejama vertimų istorijos dalimi (pavyzdžiui, Edgaro Al-

lano Poe „Varnas“). Pats autorius tarsi eksplikuoja save kaip
eseistą, poetą, vertėją – tai filologiniai vaidmenys, įsisąmoninti kaip tribriaunis įvaizdis. Tiesa, šioje knygoje nesama
Navako – knygų kritiko; šis vaidmuo tarsi neįsikomponuoja,
nes pastarasis žanras laikraštinis ir prie tų trijų, amžinesnių,
nedera. Šiaip jau tarp rašytojų nėra daug analogiškų asmenybių – tokių, kurios blizgėtų universaliomis filologinėmis
briaunomis. Navakas neretai iškrenta iš lietuvių poetų konteksto savo atsisakymu dalyvauti poetinių mokyklų imtynėse ir tradicijos perėmimo lenktynėse; šiuo požiūriu jis kiek
vienišas, stovintis kažkur atskirai, galbūt prie Lorelei uolos,
neįsikabinęs į vietinį žemės lopinį.
Galima sakyti, kad šiuo leidiniu tarsi reabilituojamas sentimentalumas, į kurį ir literatūroje, ir gyvenime esame pripratę
reaguoti jau tarsi negatyviai. Skoningo sentimentalumo šioje
knygoje tikrai esama, bet esama ir siurrealizmo žymių. Tikriausiai atsklidusių iš ankstesnės Kęstučio Navako ir Akvilės Žilionytės knygos „Visi laiškai – žirafos“. Pavyzdžiui, į
mylimąją nevengiama kreiptis „tu, žvėrie“ arba dovanoti jai
porceliano auselę bei popierinį fagotą. Beje, laiškų tekstai
atkakliai rašomi be didžiųjų raidžių, it eilėraščiuose. Galbūt
tokiu būdu išpažįstama mažumo, netobulumo, silpnumo estetika. Jai reiškiama atvira simpatija: „Man patinka, kai būni
silpna. Tarkim, ko nors nežinai arba tavo įžvalgos pernelyg
pažeidžiamos, ką tik susižvejotos arbatoj. Tuomet šį silpnumą bandai dangstyti įtempta būgno oda, mušti litaurus, bet
matau, kad tau po ta oda – tuštuma. Man graži tavo tuštuma,
joje dar tiek visko tilps.“
Turbūt gėda būtų net minėti, kad tokia meilės laiškų ir
eilėraščių knyga smarkiai geriau už tautoje vis dar vartojamus gimnazistų albumėlius su pavyzdiniais jausmų reiškimo
posmais. Bet norisi priminti, kad ji ir skaitytojo jausmui gali
suteikti tauresnę dimensiją, nors pati savaime tarsi ir neturi taikomosios paskirties. Aktualus edukacinis momentas –
skaitytojui nežymiai užsimenama, kad verta rašyti meilės
laiškus, nes jie pajėgūs įkalinti jausmą: „Ar toji tu, kurios
pasiilgstu, reali? Ar ilgesys tave paverčia kažkokia poema,
vaizduotės sukurta realiosios tavęs motyvais? // Beje, laiškai
irgi yra didieji mūsų pačių mistifikatoriai, nes virtę tekstu
mes tampame kitokie nei bendroje virtuvėje. Bendroje virtuvėje galime ir svilti, laiškuose – niekad.“ Taigi, galima manyti (net jei ir klaidingai), kad šia knyga Kęstutis Navakas
jei ne mistifikuoja, tai bent nevalingai koreguoja savo biografiją, suteikdamas jai literatūros galimybę.
Pirmiausiai perskaičiau rankraštį, tik po to – knygą. Pastarosios formatas, primenantis senovinį laiškų popieriaus rinkinį, išgąsdino, saugiau buvo skaityti „Worde“. Dailininkės
Sigutės Chlebinskaitės eksperimentas drąsiai rezonuoja su
tekstu, sustiprindamas efemeriškumo, pabirumo, negalėjimo sulipti į monolitinį kūną (kaip į uolą) įspūdį. Yra toks
bjaurus žodis – dekonstrukcija: pvz., kai seno eilėraščio epigrafas pakimba virš laiško, pajuntu nesaugaus prisirišimo
nerimą. Buvo baisu, kad pamesiu puslapius. Kai pripratau,
pagalvojau, kad puslapius būtų galima naudoti popieriniams
laiškams – jeigu juos kas nors dar rašytų. Kaip tik dėl to, kad
beveik neberašo, jie pasmerkti originaliai knygai.

– Giedrė Kazlauskaitė –

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. 48 (1162)

ŠIAURĖS        ATĖNAI

KNYGOS

9

iCloud
Aidas Marčėnas. Sakiniai. Menkoji eseistika,
2010–2012. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2013. 310 p.
Gero yra čia kažkiek ir apygerio, betgi daugiausia
Niekalo. Taip kiekvienoj knygoj, Avitai, randi.
Markas Valerijus Marcialis

Skraidžiodamos interneto padebesiuos, snapais įsibedėm į
interviu garbingam dienrašty
„Respublika“. Jame vienas poetas kalbina kitą poetą, o pastarasis
apie save sako: „Maždaug taip:
sėdžiu tarp šakų į medžio viršūnę
įsikoręs ir stebiu, kaip juda kariuomenės, kaip vyksta mūšiai...
Bet nė prie vienos kariuomenės
neprisidedu ir niekam jų išsidėstymo koordinačių neišduodu.“
Smagumėlis! Žąsys nebūtų žąsys – kaipgi nebus įdomu, kas tai
per paukštis nematytas pačioje medžio viršūnėje įsikoręs
ištisas kariuomenes varinėja ir ką gi tas paukštis iš taip
aukštai mato? Pasirodo, kad matymai iš medžio viršūnės
yra išguldyti veikale „Sakiniai“, papuošti negudriai skaitytojo akiai klaidinti skirta kuklia paantrašte „Menkoji
eseistika“. Spaudoje veikalas ir jo autorius Aidas Marčėnas jau dailiai išgarbinti, tik niekas aiškiau nepasako
už ką, va taip sau, sako, paukštis šis toks ir anoks, sako,
retas, įdomus, pas mus retai pasirodantis. Kadangi ovacijos jau nuskambėjo, nusprendėme pagagenti apie kelis
nutylėtus „Sakinių“ aspektus.
Veikalo viršelis žąsims ypač prie širdies – griebėmės
jo lapelius kaip kokius debesis snapais sklaidyti, bet kuo
toliau, tuo nedrąsiau, vis labiau snapus kraipydamos tuos
debesėlius varinėjome, manydamos, kad jau čia koks rūkas giedrą dieną ant akių leidžias. Mat mėginome įžiūrėti, kas gi mūsų stebėtojui iš medžio viršūnės matyti, o
matyti, pasirodo, ne taip jau daug. Pirmiausia stebėtojas
iš medžio viršūnės mato... paradoksas – patį save. Tikrų
tikriausias iCloud (angl. aiDebesys). Debesys, prikimšti
„aš“ turinio, kur viskas, taip pat ir menamos kariuomenės, yra „aš“ atspindžiai, ataidai, sklindantys erdvėse. Ir
šis aidintis „ai“, šis „pats“, t. y. pagrindinis knygos „Sakiniai“ veikėjas ir herojus, yra Poetas. O tai, pasirodo,
padaras ne iš paprastųjų paukščių. Jis ypatingas. Gal tai
ir paaiškina knygos paantraštės „subalansuota poetams“
turinį? Poeto (NB – poetės, veikiausiai dėl to, kad neturi
margų patinėlių plunksnų, ypatingųjų pasauliui nepriklauso, o jei ten ir patenka, tai su retom išimtim bei išlygom, be to, moteriškosios žodžių galūnės šioje knygoje
neretai ženklina menkesnius pasaulio reiškinius, kuriems
pavadinti vartojami tokie terminai kaip „literatės moterėlės“, „snobės mėgėjos“, „savimyliškas bobiškumas“
etc.), taigi Poeto ypatingumas veikale tiesiog pulsuoja:
Poetas žino, kiek jis Pats yra vertas, kiek nevertas, per
daug ar per mažai pripažintas. Su tuo žinojimu menkinasi, pučiasi, koketuoja ir t. t. Nori susimenkinti, nes žino,
kad labai pūstis pripažintam poetui lyg ir nepadoru (nors
ir norisi), bet vis, panaudojant tikslų Viktorijos Daujotytės pastebėjimą, „išsipuikina“. Galima sakyti, kad bene
pagrindinis knygos pasakojimas ir yra kova su savimi: viena vertus, noras parodyti, kokios gražios mano
plunksnos, ir, kita vertus, nepaliekanti sveika nuovoka,
kad kitiems jos gali būti tiesiog – neįdomios. O įdomus
šis paukštis būti nori. Net labai. Todėl nuolat apsimeta,
kad – nenori. Plunksnų kedenimo ritualas – keliapakopis
ir rafinuotas: kalbėtojas nuolat menkinasi, laikydamasis
knygos paantraštėje nurodytos strategijos, bet tuo pat
metu skaitytojas jaučia, kad, taip susimenkindamas, kalbėtojas nejučia išgražėja, tampa kažkoks teisingesnis,
teisesnis – gražus kaip povas. Iš kur šis efektas? Pirma,
iš to, kad autorius puikiai derina autoritetingo vertinimo toną su periodišku susimenkinimu, kuriam visada
pristinga įtikimumo. Neretai kalbėtojas virtuoziškai ir
tarsi nejučiomis menkinamąjį įvertinimą paverčia savo
pranašumu – juk menkumas ir didumas priklauso nuo
konteksto, svarbu tinkamas dalykų išdėstymas erdvėje. Pavyzdžiui: „O mudu, kvailas vidinis balse, norėtume būti labai protingi. Tačiau aš, susidūręs su kitais (o
ir su tavimi), dažniausiai pasijuntu visiškas kvailys ir

absoliutus idiotas.“ Tad koks galop mums pasakotojas
pasirodo – kvailas ar protingas? Klausimas gali būti ir
retorinis, tai atitiktų veikalo stilių. Koks nors skaitytojas
gali žąsis persergėti, sakydamas, kad rašymas apie save,
t. y. asmens savirefleksija, gali būti įdomus. Ir šis skaitytojas nesuklys – tikrai gali, net galima pasakyti, kad
tai vienas įdomesnių dalykų visoje kultūros istorijoje,
jei ne jos variklis. Taigi kad Marčėnas rašo apie save –
„viskas tvarkoj“. Kad žiūri į veidrodį ir jame mato save
tokį gražų, jog reikia iš kuklumo susimenkinti – tebūnie.
Bet Poetui svarbiausia ne aprašyti save (tarkime, sau),
o pateikti mums. Pateikinėjimas vietoj kiek įmanoma
sąžiningesnės savistabos yra tas pats, kas pusgaminiai
vietoj normalaus lesalo. Lesalas savai literatūrinei chebrai (ji, kaip vėliau matysime, irgi pavaizduota beveik
tokia pat graži kaip Poetas), literatūros snobams, lesalas,
kuriame kartais pasitaiko vienas kitas grūdas, nepaskanintas priedais.
Ir čia jau girgsime apie antrą iš medžio viršūnės Marčėno regimą dalyką – kitus. Tai ir antras šios knygos
ne-paradoksas: kiti plaukioja padebesiais tiek, kiek atspindi patį kalbėtoją, kitaip tariant, kiti yra tarsi švelnūs debesų pūkai, iš kurių kūrėjas Poetas susivarinėja
autoportretą. Kiti praverčia kaip palankus fonas ir mes
sužinome, kad Poetas ir Marčėnas – tai paukščiai, ženklinami, įvardykime, dalelytės „net“: šis „net“ pažymi
Strielkūno mirtį („Kurie trumpą – pritvinkusių akių –
akimirką paaiškina, kad net aš [visur kursyvas – G. Ž.]
mylėjau Joną“, p. 59), turi paguosti tauškiantį Tuminą
(„[...] paskutinį Rimo Tumino tauškalų sakinį galima
vertinti kaip išmintį, na tai kas, kad kylančią iš neišmanymo. Taip nutinka ir poetams“, p. 26), steigia Bernoto
darbų prasmę („Greta užmirštų puikių eilių ir vietomis
itin vykusios autobiografinės eseistikos parašė man rekomendaciją į RS“, p. 220).
Beje, kiti buvo tai, dėl ko su didžiausia intriga ėmėm į
snapus šią knygą. Kodėl? Bent kiek nusivokiant Marčėno
raštuose, ypač – skaičius „Būtuosius kartinius“, klausius
kai kurių interviu etc., iš šios knygos buvo galima tikėtis intriguojančios, tiksliais ir įdomiais vertinimais pasižyminčios portretų galerijos bei aštraus, bet subtilaus
literatūros tekstų, jos kasdienybės vertinimo. Tikėjomės
maždaug to, ką randame Alfonso Nykos-Niliūno dienoraštyje. Ir ne veltui – mat iš pirmųjų Marčėno įrašų justi,
kad impulsas rašyti sakinius nėra visiškai atskiras nuo Niliūno dienoraščio skaitymo, pastarasis knygos pradžioje
ne kartą ir minimas. Marčėnas beveik tiesiogiai, galbūt
pats to nejausdamas, imituoja niliūnišką kasdienio mąstymo raštu praktikavimą, kurio spektras labai platus: nuo
žmogaus (Niliūnui – žmogaus, ne-poeto, nes jis į tokius
titulus, o ypač į asmenis, besivadinančius poetais, žiūri iš
principo įtariai) buvimo, jo praeities refleksijos iki kasdienybės, buities aprašymo, pastarąją tarsi nejučia kilstelint iki būties apmąstymo lygmens. Tačiau skaičiusiam
Niliūno dienoraštį Marčėno sakiniai ir lieka – imitavimas,
dažniausiai – intelektualumo imitavimas. Skaitant aiškėja, kad sakiniai atsiranda ne iš intelektualinio intensyvumo, o – kaip ir buvo pasakyta pačioje knygoje – iš krizės.
Kriziškumo knygoje – kiek tik nori, bet labiausiai jį liudija gebėjimas imituoti ir perrašyti pačiam save: jeigu knygoje tikrai galima rasti, kaip viešumoje su lengvu patosu
teigiama, posmeliais nesuskirstytų eilėraščių (sic!), tad tai
galėtų liudyti arba vertinimo inerciją, sukeliamą puikių
ankstesnių Marčėno knygų, arba poeto gebėjimą imituoti ir apgaulingai dauginti savo paties atvaizdus (poezija
ir mąstymas čia dažnai niekuo dėti). Keliamosios galios
knygai kaip tik ir galėtų suteikti intelektualinė įtampa, bet
jos, deja, nėra. Tiesa, autorius skuba pats save tituluoti
intelektualu, bet iš knygos paaiškėja, jog tam, kad būtum
intelektualas, – irgi nebūtinai pakanka būti rašytoju ir
skaityti knygas. Karalius pats pasisako, kad yra nuogas.
Tokiai nuogybei atsiverti pasažų, oi, kaip užtenka... Kad
ir lipimas ant stereotipų grėblio: antai Poetas rūsčiai įrodinėja, kad literatūros kritikas yra neišsipildęs poetas, ir
taip beveik graudžiai demonstruoja ne vien neišmanymą,
bet ir, deja, provincialumą. Kam šautų į galvą svarstyti,
kad apie literatūrą rašantys Paulis Ricoeuras, Cliffordas
Geertzas, Stephenas Greenblattas, Michelis Foucault, Jurijus Lotmanas ar bet kuris kitas literatūrologijos klasikas
buvo ar nebuvo išsipildęs poetas? Mums, žąsims, galvon
nešauna ornitologus vadinti neišsipildžiusiais paukščiais,
nors vaikystėje jie greičiausiai kėlė klausimą, kodėl žmonės neskraido, patys bandė šokti nuo kopėčių ar laiptų ir

mojuoti rankytėmis. Kreivos paralelės iš tos pačios temos. Literatūros institutas su poezija teturįs tiek bendro,
kiek Bažnyčia ir Dievas (p. 181). Tikrai taip, tik poezijos
ir literatūros bažnyčia yra Rašytojų sąjunga, kur išsipildę
poetai atlikinėja įvairiausius ritualus, skelbia savo žodį,
renka aukas pragyvenimui, ji organizuoja Poetų kalėdojimus „Poezijos pavasario“ metu ir t. t. Institutas tegalėtų
pretenduoti į kuklią teologijos vietą, į bandymą aiškinti
poetų raštus, kas iš tiesų nebūtinai turi turėti daug bendra
su tikrąja jų žodžių esme. Bet gerai, kad poetai yra, kad
seka literatūros mokslininkų darbus ir gali patiklius skaitytojus perspėti, jog tie niekus rašo. Dievas teologams ir
jų darbų skaitytojams toks maloningas nėra.
Gal dėl minėtosios įtampos stygiaus sakiniai virsta ne
įdomiais intelektualiniais svarstymais, o lengvais „pletkais“, sąskaitų suvedimais, tyčiniais įgėlimais, nemaža
savo dalimi „subalansuotais“ ne poetams ar žmonėms, bet
„Žmonėms“. Asmeniniais kitų gyvenimais ir kompleksais
mažai besidominčias žąsis kai kurie įrašai verčia jaustis,
lyg žiūrėtų pro rakto skylutę, o ne į debesis. O atrodė, kad
savo atvirais portretais knyga turėtų nuimti oficialumo
kaukes, peržengti tam tikrą ribą (gink Dieve – ne tą, už
kurios džiaustomi apatiniai), kurią gali leisti dienoraštinių
užrašų arba menkosios eseistikos žanras. Bet visi Poeto
žmonės suskirstomi apytiksliai į dvi grupes: artimiausi –
su tais „viskas tvarkoj“, kaip minėjom, jie beveik tokie
pat gražūs kaip Poetas; kiti geriausiu (geriausiu!) atveju
yra juokingi, o šiaip jau tuščiagarbiai, beviltiškai netalentingi. Kaip kad tiksliai pasisako pats Poetas: „Tėra rašytojai, kuriuos myliu aš, ir rašytojai, kurie nemyli manęs“
(p. 197). Tie antrieji nėra kritiškai vertinami (galim pagalvot apie Niliūną), bet menkinami (vėl paantraštės programa?), jiems bandoma gelti, paneigti darbų vertę, o tai jau
smūgis į saulės rezginį. Tų smūgių kiekvienam – pagal
nuopelnus. Į nugalėtojus galėtų pretenduoti kad ir Sigitas
Parulskis. Žąsims nežinoma, kas perplėšė tą jų dvigubą
knygą, bet Parulskis tampa nuolatiniu lengvo apgailėjimo objektu, nevengiant jį pažeminti. Tam panaudojamas
visas Marčėno rafinuotumas. Kad ir įrašas, pavadintas
„Teisingu rakursu“ (!): „Kai apie mūsų audringą jaunystę
bus sukamas meninis filmas, kas jame vaidins Sigitą Parulskį? Įdomu, ar gaus „Oskarą“ už antraeilį?“ (p. 147)
Moka Marčėnas rafinuotai? Labai. Pažiūrėkim toliau.
Vienas knygos leitmotyvų – veikėjo Poeto gyvenimas ir
ištikimybė veikėjai Viliūtei, kuri knygoje atlieka perviliotos žmonos vaidmenį: ši žmona nieko neprisimena apie
savo buvusį vyrą, o aktualusis – nesiliaudamas kartoja,
kieno žmona ji buvo. Sakom gi, kad rafinuota. Verta Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato laikysenos.
Atrodo, jei galėtų, tai po Vilnių, o gal ir po visą magistralę Vilnius–Kaunas–Klaipėda Marčėnas šį faktą paskleistų
ant reklaminių stendų. Nagi, pagalvokime, kas galėtų už
to slypėti. Apie kompleksus nekalbėsim, mums, žąsims,
pirmiausia iškyla paprasti vaizdiniai – toks svetimą paną
nukabinęs treninguotas veikėjas klausiamu žvilgsniu sukinėjas tarp savų: „Nu, tai kas čia dabar kiečiausias, ką?“
Taigi, kaip jau buvo galima suprasti, tų lauktų kitų
portretų, analizių knygoje ne taip jau daug, nes, matyt,
Marčėno mylimų ratas nelabai platus. Bene platesnis tų,
kuriems aiškiai ir kone asmeniškai adresuojami įrašai, neturintys nei intelektualinės, nei istorinės, nei kokios kitos
funkcijos, išskyrus geliamąją. Matyt, laikui bėgant prisikaupė apmąstymų, kuriuos suvarinėti į ankštą ir griežtą
eilėraštį būtų per sudėtinga, kuriems labiau tinka aiDebesys. Veikiausiai šį savo poreikį jusdamas, Poetas apsidraudžia, sako, kad viskas, ką jis parašo apie kitus, byloja
apie jį patį. Ir tai yra tikra Poeto tiesa.
Kodėl apie Poetą rašo Gagenančios Žąsys, o ne Anė
su Kamile? Ogi todėl, kad kitoje sakinių knygoje neatsirastų koks nors specialiai mums skirtas įrašas, kuriame,
pavyzdžiui (tik „pavyzdžiui“, nes autoriaus galimybėmis
neabejojam), su intelektualiu, rafinuotu gumoru bus išanalizuotos mūsų pavardės. Jei skaitytojui neaiški Žąsų
motyvacija – prašom pasiskaityti Marčėno knygą ir susirasti, kokie kultūros pasaulio juokai nusipelno vietos jo
veikale.
Su šia lengva užduotėle ir atsisveikiname iki kitų susigagenimų.
Nuoširdžiai jūsų

– Gagenančios Žąsys –
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Kūčių ruoša ir vakarienė Mištūnuose
Ratelį kap išneša Kūcion – ne Kūcion, ale dar prieš
mazgojimą. Valais, čystinies, četvergas būna... Išneša ratelį, tai net po Naujų metų atneša. Jau neverpia nei suka
siūlų kokių, nieko. Sako, jei verpsi, tavo ir plaukus laumės suverps. Nu, Kūcion jau neverpė, ne, jau neverps.
Sako, ba tau laumės ir plaukus suverps.
Pirtyj gi Kūcion būdavo laumės už krosnies. Sakydavo, ale ar ten buvo, ar nebuvo, nežinau. Sako, laumės už
krosnies sėdi. Vis vaikus strošydavo, sako, palauk, laumė
tuoj iš po krosnies išlįs ir tau bus. O ar ty jos buvo, ar nebuvo, galas jas žino. (Zofija Čekatauskaitė-Lankelienė,
g. 1939)
Girdėjau, kad reik užbaigti pradėtas kuodelis. [Kitaip laumės priterš.] (Paulina Bujytė-Laučinskienė, g.
1934)
Paklodes neša, koldras neša pirtin. Sukaria pirtin tas
koldras ir paklodes, tai tik smirdi dūmais. Iš pirties koldras [atsineša], jau šiltos būna, inšilį visos. Ty šviežios,
einam po Kūčių miegot po tom koldrom. (Zofija Čekatauskaitė-Lankelienė, g. 1939)
Kūčios prasidėdavo taip. Moterėlės nuog ryto pradeda
gamint. Vis tiek pasninką išlaikydavo. Vakare, kai jau
ruošdavosi prie Kūčių, vyrai pirmiausia į pirtį eidavo.
Pakūrena Kūčių vakarą pirtį, išsiprausia visi, ir vyrai, ir
moterys, ir tada jau eina kūčiavot. Stalą paruošia, kaip kas
sugebėjo – viena taip ruošdavo, kita kitaip. Sako, reikia
dvylika valgių kad būtų. Tiek buvo apaštalų, ir valgių tiek
reikia. Kiekvienas apaštalas turėjo savo vardą, tai ir maistas turi turėti savo vardą. Košė ar ten sriuba, ar paplotkėliai, grybai, uogos – visa turėjo savo vardą. Daugiausia
darydavo trintų aguonų miešinį, su cukrum maišytą. Kepdavo tokius apvalius galkučius ir mirkydavo toj aguonų
sriuboj. Pildavo į dubenėlius ir srėbdavo. Seniau avižas
paprastai sumalė ir išvirė kisielių.
Prie stalo sėda, kai sužiba ugnės. Vakare, kai laikas pasiruošia, kai paruošta visa, žmonės purvą nuvalę – suei-

na visi. Tada padengia stalą, šieno atneša biškutį Kūčion,
pakloja.
Pirmiausia maldų sukalba. Pats šeimos galva tam vadovauja. Tėvas ar koks vyresnis, gali būti ir bernas ar moteris vyresnė. (Jeronimas Radžius, g. 1917)
Pradeda žiūrėt iš ryto. Tai kepa, tai grybų prikela, tai
tokias kap auseles kepa, teipos galkeles kepa. Prisigamina, nusiprausia. Vyrai pirmiau eina [pirtin], tada moterys
eina. Kartu neina. Iš pirties parėję vakarieniauna. Pirmiausia ima plotkelį, pas kunigą perka plotkeles. Paskui
paima, kap kas turi, obuolį. Sako, obuolį kap suvalgo, tai
burna neišgenda. Paskui silkes, žuvį, nu, ir kitką. Iš avižų
virė kisielių – sumala avižas, apraugia iš vakaro, an ryto
vandenį pila, išsunkia tų, ima vandenį ir verda verda. Pasidaro tokis cyrštas kisielius. Dabartės sutarkuoju bulbų,
padarau krakmolo...
A, palankynos... Nuvėjo [šv. Elžbieta] palankynosna in
Marijų, kap Viešpats Jėzus užgimė. Šventa Elžbieta neturėjo ko neštis, tai kisieliaus išvirė ir bulvių pasišucino. Ot
tas palikimas – kisielius reikia virc būtinai per Kūcias. Ir
galkeles kepa, miešimo padaro. (Veronika Verseckaitė,
g. 1915)
Kūčiosna vyrai siečką pjauna karvėm, moterys mazgoja ir paskum kepa visa, gamina. Anksciau avižų kisielių
virė, ir uogų spalgenų... Kruopų košę virė, kanapes trynė,
aguonas. Kad būtų dvylika valgių su grybais, žuvim. Ir
rasalą verda. Vieni sako, kad užtai, kad dvylika mėnesių,
o kiti sako, kad buvo Jėzaus dvylika apaštalų.
[Sėda kūčiavot], kai pirmutinė žvaigždė an dangaus
pasirodo vakare, gal apie septintų valandų ar gal anksciau dar. Tadu atneša šeiminykas šieno, paklojam an stalo
staltiesį, tadu žvakę pastatom, kryželį an stalo ir maistą
nešam. Plotkeles pirmiausia, paskui ir visus valgius sustatom an stalo. Pirmiausia šeiminykas plotkelį laužo, duoda
ir palinki, kad kitų metų sulauktų, kad sveiki būtų. Ir pats
laužia, ir duoda laužc vaikam, šeimai. Po plotkelio rasalų
valgo. Su grybais išvirtas rasalas. Paskui ty silkį, žuvį,
paskui vėl slyžikus, miešimų su aguonom. (Zofija Ginevičiūtė-Ginevičienė, g. 1918)
Kūčiom valgom medų. (Marijona Bujytė-Česnakauskienė, g. 1927)
Skaitai, ty duona, miešimas, ty galkelė, grybas kokis,
obuolys, silkė, žuvis. Ir prisdeda, skaitom, jau dvylika
valgių yra, jau užtenka, daugiau nenešam. Kopūstų su
grybais priverdi. Medaus atneši.
Ir po stalu šieno numeta. Tą vakarą, kap eini kūčiavot,
tai šieno po stalu numeti. Sako, Jėzulis gemsta, reikia ir
po stalu šieno numest. Prieš [valgymą]. An stalo padeda šieno, uždengia baltu skotertiu. Jėzulis baltose gimė.
(Marija Radziūtė-Balkienė, g. 1930)

Paulina Bujytė-Laučinskienė

Prie Kūcių pirmiausia persižegnoja, pasimeldzia. Vieni
meldzias tep, kiti už numirėlius meldzias. Ir tadu plotkelį pasdalina. Visi po vieną, vienas kitam turi duoc. Nor
penkiuose ar devyniuose, vienos plotkelės reikia apdalinc
visiems. Ir vėl kitas savos, ir vėl... Arba pats atsilaužia, ar
kas atlaužia. Plotkelį pirmiausia suvalgo, po to reikia rasalas valgyc. Pirmiau tai burokėlių tokių nedidelių prilupa, priskuta, užverda vandenį, užpila juos ir pastato kokį
savaitį. Būna tokis raugas, rūgštus, skanus. Kartais grybų
indeda, tai nuo grybų kartais būna net kartu. Pipirų, babkavų lapų, svogūnų, kap kas inpila acto, kad būt aštresnis,
mažiukių kruopelių, kad tirščiau būtų.
Aguonas miešimui būna kad kočėlu ištrina. Ištrini net
iki pieno. Cukraus prideda, kap turi, medaus indeda ir
galkeles bliūdan sumerkia.
Būna ir obuoliai. Kartais tuos obuolius iškepi miltuose.
(Eleonora Malakauskaitė-Benkienė, g. 1931)

Zofija Ginevičiūtė-Ginevičienė su vyru Jonu Ginevičiumi.
Ritos Balkutės nuotraukos

[Kūčių dieną] vyrai ruošiasi, dirba visa, šeria gyvulius.
Malkas paruošia an šventės, akselio pripjauna gyvuliams,
kad nereikt per šventes niekas daryt.
Važiuot niekur nevažiavo. Nei į mišką, nei į turgų kokį –
niekur nevažiavo, tik buvo namuose ir laukė švenčių. Pas
kaimynus nueidavo su reikalu kokiu, ko paskolint ar ką.
Kieminėt neidavo. Kūčių vakarą į svečius neidavo niekad. Būdavo namuose visi. (Stasys Bazys, g. 1908)
Sakė, reikia, kad ant stalo būtų dvylika valgių, dvylika patrovų, kap anksciau [sakė]. Užtai, kad buvo dvylika
apaštalų. Pirmiausia plotkelį valgydavom, o paskui turėjom obuolį valgyc. Paskui, kap sakant, visko po biškį, bet
vis tiek turi kiekvienas dvylikos valgių paragauc. (Janina
Lukoševičiūtė-Poguželskienė, g. 1945)
Iš vakaro išsimazgojam, susitvarkom. Reikia pyragus
kept. Kur šeimos buvo didelės, didziulį blėkų galkų pirmiausia iškepa, o pyragus jau paskui įstato. Motulė sakydavo: vaikai, darykim, kad būt dvylika priprovų. Kad
dvylika valgių būt an stalo, ale jau skaito su drusku. Deda
ty ir žirnius, ir pupas, ir ty visokių...
Vyrai eina pirtin, mes pyragus jau pečiun statom. Vyrai
pareina iš pirties, o mes ty su vaikais žiūrim, kap ty galkų
nustvėrus. Gi perdien valgyc neduoda.
Bus negardu – tas rasalas gi... Inmeta kokių žuvies galvų, grybų kokį, burokų – nu, ir rasalas būna. Jis man tokis
negardus, ty pipirų prideda. Tai nustveriam galkas ir einam pirtin, moterys paskui.
Pareinam, tėvulis atnešęs šieno pirkioj padėc an stalo.
Daug prideda, tai bliūdai tik skersi stovi. Sakau, tėvuli,
kam tu tiek daug prikrovei? Taigi rytoj, sako, karvėms
reiks nešt. Šieno prideda ir užklojam skotertiu. Balta, tik
balta. Nei raudona, nei žalia, tik balta. Taip išeina – Dievas kai gimė, jam baltų palukį padėjo. (Zofija Čekatauskaitė-Lankelienė, g. 1939)
Buvo tokių žmonių, katrie visų dienų nevalgo – kūciavoja. Va, aš nepasakysiu, ar devynias Kūcias iškūciavot,
ar kiek [reikia]. Vakare jau kap pradeda kūciavot, tadu
pavalgo.
Kūciom kaminus iškrecia [vyrai], šiečkos prispjauna,
pirtį pakūrina. [Pirtin pirma eidavo] vyrai. Karsčio netep
bijo – labai karšta pirma šiluma. (Adalia Verseckaitė-Verseckienė, g. 1925)
Pirmas atsisėda šeimininkas prie bakano duonos. Jis turi ten sėdėt, nes duoną pjausto. Jis prie duonos visųlaik
atsisėda, tėvas. Kap gaspadorius tėvas prie duonos turi
sėdėt. Jeigu ne, tai brolis vyriausias – kas vyriausias šeimininkas. Visadu bakanas turi būti an stalo. Ir per Kūčias
taip – sėdi šeiminykas prie duonos. (Paulina Bujytė-Laučinskienė, g. 1934)
Parengė Juozas Šorys

Mieli šatėniečiai!
Iki gruodžio 22 dienos dar galite suskubti Lietuvos paštuose arba internetu prenumerata.post.lt užsiprenumeruoti mūsų savaitraštį 2014 metams.
Metų prenumeratos kaina – 93,02 lito. Mūsų indeksas 0109.
Metų prenumerata į užsienį kainuoja 280 litų, 80 eurų arba 110 JAV dolerių. Užsienyje gyvenantys skaitytojai gali užsisakyti per įgaliotus asmenis redakcijoje,
atsiųsti čekį redakcijos adresu VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“, Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius, arba pinigus pervesti į sąskaitą banke „Swedbank“
LT36 7300 0100 0000 7071. „Šiaurės Atėnus“ jau ketvirtadienio pavakare galima rasti Vilniaus knygynuose „Mint Vinetu“ ir „Akademinė knyga“.
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Metų ciklas senuosiuose kalendoriuose

Dievas Janas. 1280 m. Kenterberio kalendorius

Naujieji metai – simbolinė, sąlyginė data, tam tikra prasme tai „kultūrinio susitarimo“ reikalas. Jei dėl kokių nors
istorinių, kultūrinių ar religinių aplinkybių Naujųjų metų
šventimas būtų susietas su pavasario pradžia ar vasaros viduriu, tai mes turėtume kiek kitus atskaitos taškus ir kiek
„pasislinkusį“ patį kalendorių. Europoje jau ne vieną amžių Naujųjų metų atėjimas siejamas su sausio pradžia, nors
senosiose mūsų žemyno kultūrose taip buvo toli gražu ne
visada.
Įvairiuose Europos kraštuose kitados pasirodydavo
gausiai iliustruoti metų darbų ir švenčių kalendoriai, arba
vadinamosios „Metų knygos“, kuriose buvo vaizduojami
kiekvienam mėnesiui būdingi žemės ūkio darbai, tuometės
feodalinės visuomenės gyvenimo momentai, pramogos ir
kitokia buitis. Šie spalvingi senieji kalendoriai vertingi ne
tik viduramžius tyrinėjantiems istorikams, bet ir meno vertintojams, istorine rekonstrukcija užsiimantiems asmenims,
taip pat visiems tiems, kurie neabejingi jų grožiui.
Stengdamasis aprašyti metų ciklą kadaise gyvenusių
žmonių akimis, pasiremsiu keliais šaltiniais: 1280 m. anglišką Kenterberio kalendorių, XV a. prancūzišką „Puikiąją
Berio hercogo metų knygą“ ir XVII a. pradžios norvegišką
kalendorių, kuris dažnai vadinamas „Kalendoriumi su aukso skaičiais, šventadieniais ir mėnesių darbais“.
Nors visi išvardinti kalendoriai sudaryti skirtingais amžiais skirtinguose kraštuose, negalima nepastebėti tam tikro siužetų panašumo ar net jų giminystės. Visoje Europoje
sezoniniai žemės ūkio darbai buvo panašūs, daugelį amžių
jie buvo atliekami nedaug tepakitusiais įrankiais, tiesa, dėl
klimato skirtumų žemyno šiaurėje ir pietuose atskiri darbai
galėjo būti pradedami kiek anksčiau ar vėliau. Taigi, pradėkime nuo sausio.
Daugelyje senųjų kalendorių šis mėnuo iliustruojamas
puotos ar užstalės scenomis. XIII a. Kenterberio šaltinyje
naujų metų pradžią vaizduoja kelis veidus turintis romėnų dievas Janas, dešinėje rankoje jis laiko pakeltą taurę,
o kairėje – ąsotį. Jano stalas nukrautas valgiais, tai liudija
naujametę puotą. Senaisiais laikais Janas buvo laikomas
pradžios ir pabaigos, tam tikro perėjimo, praeities ir ateities
dievu, todėl kalendoriuje jis vaizduojamas neatsitiktinai.
Janas simbolizuoja duris į naują pradžią, į naujus metus,
todėl pirmasis metų mėnuo daugelyje kalbų vadinamas jo
vardu (pavyzdžiui, angl. January).
XV a. prancūziškos „Metų knygos“ sausio miniatiūroje
vaizduojama ištaiginga viduramžių puota pilyje ir apsikeitimas naujametėmis dovanomis, o norvegiškame kalendoriuje matome prie valgiais ir gėrimais nukrauto stalo sėdinčią
valstiečių šeima. Tikriausiai tamsusis sausis buvo laikomas
mėnesiu, kai neatidėliotinų ūkio darbų yra mažiausiai, todėl jis sietas su švente, linksmybe ar poilsiu. Beje, senuosiuose mediniuose skandinavų runų kalendoriuose naujų
metų pradžią ir sausį dažnai žymi geriamasis ragas – svečių
ir vaišingumo simbolis.
Žvarbųjį vasarį angliškame XIII a. šaltinyje vaizduoja
buitinė scena – batus virš ugnies džiaunantis ir sustirusias
kojas šildantis valstietis. Akivaizdu, kad tai ne pats skurdžiausias visuomenės atstovas, nes virš jo galvos kabo
žiemai paruoštos maisto atsargos – dešros ir paršiukas, o
puode kažkas verda.
„Puikiojoje Berio hercogo metų knygoje“ matomi sniegu
nukloti laukai ir pamiškės, prancūzų valstiečiai kerta mišką, o jų moterys šildosi namuose. Pasiturinčio šeimininko garde stovi suvarytos avys, kieme paukščiams paberta
lesalo, o nuo šalčio prisidengusi veidą moteris klampoja

pusnimis. Derėtų pasakyti, kad savo reikmėms kirsti miško įbaudžiavinti valstiečiai negalėjo. Jiems buvo leidžiama
nebent tik žabų pasirinkti, o geriausios šakos buvo gabenamos feodalui.
Norvegiškame XVII a. kalendoriuje vasarį iliustruoja
medžioklėn išsirengęs vyras. Jis nešasi sunkią muškietą ir
remiasi lazda. Juk žiema – tai metų laikas, kai vilkai buvo
ypač aktyvūs ir pridarydavo daug žalos. Daugelį amžių visoje Europoje vilkus galėjo medžioti bet kas ir bet kada,
o už sumedžiotų žvėrių galvas ar letenas buvo mokamas
atlygis. Vilkų negynė joks įstatymas, todėl Vakarų Europoje jie buvo beveik visiškai išnaikinti. Beje, įdomu tai, kad
vasario viduryje senieji romėnai švęsdavo Luperkalijas –
„vilkų šventę“.
Kovo mėnesį Anglijoje genėdavo vaismedžius, tai ir pavaizduota Kenterberio dokumente. Prancūziškajame matomi kiti kovo darbai: jaučiais ariama dirva, ruošiamasi
pavasario sėjai, genimi vynmedžiai. Kiek tolėliau piemuo
su šunimi laiko pagautą gyvulių vagį. Šioje iliustracijoje aptinkamas ir fantastinis motyvas – virš pilies sklando
sparnuotas drakonas. Meno istorikai teigia, kad paveiksliuke pavaizduota dabar jau sugriauta Luzinjano pilis Vakarų
Prancūzijoje, o drakonas buvo laikomas tos pilies ir Luzinjanų giminės globėju.
Norvegiškame kalendoriuje galima įžiūrėti po suartą lauką vaikštantį valstietį.
Angliškame kalendoriuje balandžio mėnesiui atstovauja gėles besiruošiantis sodinti jaunuolis. Prancūziškajame
matyti jaunos aristokratų poros sužadėtuvės. Puošniai apsirengusi pora keičiasi žiedais, o jaunos merginos skina
jiems gėles. Tolumoje žvejai valtyse tinklais gaudo žuvis.
Istorikai teigia, kad šiame paveikslėlyje galėjo būti pavaizduotos tikrosios vienos Prancūzijos didikų poros sužadėtuvės, tačiau čia jos simboliškai sutapo su šiltojo balandžio
jaunystės ir meilės simbolika.
Šiaurietiškame XVII a. kalendoriuje valstietis sėja – sėklas jis semia iš parištos per petį juostos.
XIII a. angliškame dokumente gegužės simbolis – gėles
skinanti mergina su žiedų vainiku ant galvos.
„Puikiojoje Berio hercogo metų knygoje“ atmosfera irgi šventiška. Čia vaizduojama senovinė pagonybės laikus
siekianti gegužės pradžios šventė, kurios metu žmonės
leisdavosi į mišką prisiskinti žaliuojančių šakelių ir gėlių.
Paveikslėlyje matyti tradiciškai žaliai apsirengusios kilmingos damos, visų raitų procesijos dalyvių galvas puošia
vainikai. Europoje nuo senų senovės šis metų laikas buvo
siejamas su derlingumu ir galinga pavasario jėga.
Norvegiškame kalendoriuje gegužę ženklina didelį vainiką rankose laikantis puikiai apsitaisęs vyras. Germanų
kraštuose tokie vainikai paskutinėmis balandžio ar pirmosiomis gegužės dienomis būdavo užkeliami ant aukštų
stulpų – vadinamųjų gegužės medžių (angl. Maypole, vok.
Maibaum), kurie simbolizavo gyvybės, šviesos ir atgimimo triumfą prieš tamsos jėgas. Neretai gegužės medis buvo
puošiamas margaspalvėmis juostomis, aplinkui jį būdavo
šokama ir dainuojama. Šio papročio nesugebėjo išguiti net
nepakančiausi kovotojai su „pagonybės reliktais“.
Tiek angliškame, tiek norvegiškame kalendoriuje birželį
iliustruoja šienaujantis valstietis su dalgiu rankose. Pran-

cūziškame šaltinyje vyrai šienauja netoli pilies, o moterys
grėbia šieną ir verčia jį į kupetas. Meno tyrinėtojai mano,
kad pavaizduota tvirtovė – tai pats Paryžius. Dėmesį verta atkreipti į prancūzų valstiečių aprangą. Birželio kaitroje
vyrai nešioja pintas skrybėles ir šienauja vienmarškiniai, o
moterys vilki ilgas sukneles ir kelių sluoksnių apdarus.
XIII a. Kenterberio kalendoriuje pavaizduota liepos rugiapjūtė. Panaši scena ir norvegiškajame. Prancūziškame
dokumente ne tik pjaunami rugiai, bet ir kerpamos avys.
Įdomu, kad mums gerai pažįstama pjautuvo forma beveik
nepakito nuo pat XIII a.
Rugpjūtis – kūlimo metas. Lengvai apsirengęs anglų
valstietis su spragilu rankose kulia rugius. Norvegiškame
kalendoriuje valstietis nuo žemės į pintinę renka vaisius,
galbūt – obuolius. Prancūziškoje iliustracijoje pavaizduotas
rugių rišimas į pėdas, gubų krovimas į vežimą ir netoliese
upėje besimaudantys vyrai. Tuo metu kilmingieji užsiima
savais reikalais – vyksta į sakalų medžioklę.
Rugsėjis angliškame kalendoriuje iliustruotas vynuogių
spaudimo scena. Pusnuogis vyras mindo į didelį kubilą supiltas vynuoges, tuo pat metu rankoje laikydamas nemažą
gėrimo taurę. Prancūziškame šaltinyje pavaizduoti vynuogių raškymo darbai – sultingos kekės kraunamos į didelius
kubilus ir gabenamos į feodalo pilį. Iliustracija dar įdomi
tuo, kad laukuose matoma nėščia moteris ir vynuoges valgantis vyras. Kadangi ruduo – vaisingumo bei derliaus metas, galbūt toks vaizdavimas ir nėra atsitiktinis. Šiaurietis
tuo metu sėja žiemkenčius (dėl klimato skirtumo anksčiau
nei anglai su prancūzais).
Spalis. Dabar jau žiemkenčių sėja pavaizduota angliškame kalendoriuje. Valstietis vilki šiltesnius drabužius, jo galvą dengia gobtuvas. Grūdus jis semia iš medinio ant peties
pasikabinto lovelio. Sėja prasideda ir Prancūzijoje. „Metų
knygoje“ lauko darbininkas beria grūdus į dirvą, o greta jo
arklys velka akėčias su užridentu ant jų sunkiu akmeniu.
Grūdus lesantiems paukščiams baidyti pastatyta kaliausė
(su lanku rankose!) ir prie ištemptų virvių pririštos vėjyje
plazdančios plunksnos.
Daugelis senųjų iliustruotų kalendorių lapkritį sieja su
kiaulių ganymu ąžuolų giraitėse. Lapkritis – didžiausio gilių kritimo metas. Tiesa, norvegiškame kalendoriuje kiaulių
ganymas ir skerstuvės priskirtos spaliui. Angliškoje miniatiūroje matomas ilgu peiliu ginkluotas valstietis su dviem
kiaulėmis. Peiliu jis daužo nuo medžio giles. Prancūziškame dokumente piemenys taip pat gano kiaules ąžuolyne.
Gilės gana maistingos, jomis kadaise ne tik buvo šeriami
gyvuliai, bet ir žmonės gaminosi iš jų patiekalus. Iš gilių kadaise neblogai verstasi. Didžiulių ąžuolynų valdytojai rinko
giles parduoti ar už tam tikrą mokestį leisdavo juose ganytis
kaimynų kiaulių bandoms. Pavyzdžiui, 1590 m. vieno 8194
ha turinčio Vestfalijos miško savininkai iš gilių uždirbo kelis šimtus kartų daugiau nei parduodami medieną.
Šiauriau esančioje Skandinavijoje žiema prasideda kur
kas anksčiau, todėl norvegiškoje lapkričio iliustracijoje
galima pamatyti ant kėdės prie židinio sėdintį ir ištiestas
rankas besišildantį turtingą dvariškį ar teisėją.
Paskutinis metų mėnuo – gruodis – skerstuvių ir žiemos medžioklės pradžios laikotarpis. XIII a. Kenterberio
kalendoriuje vaizduojamas priešais kiaulę stovintis kirviu
užsimojęs vyras. Paprastai senovėje kiaulės buvo apsvaiginamos kuokos ar kirvio penties smūgiu į galvą, o tik tada paskerdžiamos. Beje, viduramžių miniatiūrose kiaulės
dažnai vaizduotos panašesnės į girioje gyvenančius šernus
nei į šiuolaikines kiaules. Tai visiškai nesikerta su istorine
tikrove – anuomet kiaulių snukiai buvo ilgesni, kaip ir kojos, naminės kiaulės buvo labiau šeriuotos ir neretai turėjo
atsikišusias iltis.
„Puikiojoje Berio hercogo metų knygoje“ gruodis iliustruojamas senovine šernų medžioklės scena. Ant žemės
gulintį šerną drasko apspitę medžiokliniai šunys, o netoli stovi trys medžiotojai. Šie vyrai ginkluoti šernų ir kitų
stambesnių žvėrių medžioklei skirtomis masyviomis ietimis. Vienas iš medžiotojų pučia ragą, matyt, norėdamas
pranešti apie laimikį. Priešingai nei vilkus, šernus daugelyje šalių galėjo medžioti tik feodalai arba jų patikėtiniai,
nes šerniena buvo laikoma maistu. Pavyzdžiui, Anglijoje
už stambių, valgomų gyvūnų medžiojimą valstiečiai galėjo
būti baudžiami mirtimi arba apakinimu.
XVII a. norvegiškame kalendoriuje vaizduojama kur kas
ramesnė gruodžio scena – šventinis duonos ar pyragų kepimas, kuris gali reikšti nenumaldomai artėjantį žengimą pro
dievo Jano duris.

– Vitalijus Michalovskis –
Vasario iliustracija iš „Puikiosios Berio hercogo metų
knygos“. XV a.
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Oscaro Wilde’o klausimynas

Mariaus Ivaškevičiaus
2013 12 11 užpildyta anketa

Jūratės Baranovos
2013 12 11 užpildyta anketa

Spalva? Kinta. Šiuo metu – balta.
Gėlė? Frezija. Jokia kita neturi tokio kvapo.
Medis?Ąžuolas. Vis dėlto jis – rimčiausias.
Gamtos objektas? Akmenys. Jie, galima sakyti, mane suformavo.
Metų laikas? Vėlyvas pavasaris Lietuvoje.
Kvapas? Moters. Jei šalia nėra frezijų.
Brangakmenis? Jiems esu abejingas.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Konstantinas ir Maja.
Dailininkai? Siurrealistai.
Muzikantai? „Queen“.
Skulptūra? „Pasiutusio žirgo“ Pietų Dakotoje, JAV. Nors
tai greičiau – monumentas.
Poetai? Poetės? Per daug jų pažįstu asmeniškai, todėl nenoriu ko nors įžeisti.
Prozos autoriai? Tas pats ir su prozos autoriais.
Romanų veikėjas? Haris Poteris. Jis išgyveno net aštuonis
romanus ir tapo savo epochos ženklu.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Tik savoje – Hario
Poterio.
Kur norėtumėte gyventi? Niujorke. Jei nebebūtų Vilniaus.
Didžiausias malonumas? Dirbti mylimą darbą.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? Išmintingu vyriškumu.
Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Iracionalumu.
Gerąja prasme. Tai yra Dievo dovana, kurios vyrams nelemta patirti ir suvokti.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Veidmainystės bloga linkinčiais sumetimais.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Kitu savimi. Arba Irena.
Kas Jums yra kančia? Tai, ko norėčiau išvengti. Kančia
„nurengia“ žmogų, bet kartu ir apvalo.
Žaviausi pasaulio žodžiai? Per daug jų žinau asmeniškai,
nenoriu kurio nors įžeisti.
Liūdniausi žodžiai? Man nėra liūdnų žodžių. Net jei už jų
slypi liūdni ar skaudūs dalykai. Būtų liūdna, jei tų dalykų
apskritai negalėtume įvardinti.

Rimvydo Stankevičiaus
2013 11 27 užpildyta anketa

Spalva? Rudeninė.
Gėlė? Rožė.
Medis? Graikinis riešutmedis.
Gamtos objektas? Akmuo.
Metų laikas? Pavasaris.
Kvapas? „Calvin Klein“.
Brangakmenis? Ametistas.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Mot. – Ana, vyr. – žmogaus, kurį tuo metu myliu.
Dailininkai? René Magritte’as, Šarūnas Sauka, Marius
Liugaila.
Muzikantai? Džiazmenai.
Skulptūra? Bet kuri iš Giacometti kolekcijos.
Poetai? Poetės? Aidas Marčėnas, Vytautas Rubavičius,
Antanas A. Jonynas.
Prozos autoriai? Giedra Radvilavičiūtė, Jurga Ivanauskaitė, Sigitas Parulskis, Ričardas Gavelis, Jorge Luisas Borgesas, Robertas Musilis, Samuelis Beckettas, Franzas Kafka.
Romanų veikėjas? Ulrichas iš Musilio knygos „Žmogus
be savybių“.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Toje, kurioje gyvenu.
Kur norėtumėte gyventi? Čia, kur gyvenu: tarpukelyje tarp
Vilniaus ir Juršiškių kaimo Molėtų rajone.
Didžiausias malonumas? Įsigyti naują augalą.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? Vyriškumu.
Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Geranoriškumu.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Alkoholizmo.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Undine Baltijos jūros dugne
prie gintaro pilies griuvėsių.
Kas Jums yra kančia? Išsiskyrimas su žmonėmis, kuriuos
myliu.
Žaviausi pasaulio žodžiai? „Tai įdomu.“
Liūdniausi žodžiai? „Noriu mirti.“

Spalva? Juoda.
Gėlė? Rožė.
Medis? Obelis.
Gamtos objektas? Miškas.
Metų laikas? Žiema.
Kvapas? Žmonos plaukų.
Brangakmenis? Nesu jų turėjęs. Lauko špatas – mano
akmuo. Pats brangiausias.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Tristanas ir Izolda.
Dailininkai? Boschas, Bruegelis, van Goghas, lietuvių:
Čiurlionis, Sauka.
Muzikantai? Kompozitoriai: Mozartas, Bachas, Vivaldi.
Dainininkai? Tomas Waitsas, Sinead O’Connor, Leonidas
Fiodorovas.
Skulptūra? Šv. Jonas Katedros frontone.
Poetai? Poetės? Marčėnas, Kajokas, Miliauskaitė, Baliukonė.
Prozos autoriai? Aputis, Škėma, iš pasaulio: Eco, Hesse,
Salingeris, Kazandzakis, Gogolis.
Romanų veikėjas? Haris Haleris iš Hessės „Stepių vilko“.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Kur norėtumėte
gyventi? Jeruzalėje Jėzaus laikais.
Didžiausias malonumas? Estezis – literatūroje, orgazmas –
meilėje.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? Taurumu.
Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Prigimtinai
žaviuosi jų kūnais, bet mokausi žavėtis ir sielomis.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Buko mėginimo savo manymą laikyti tvirtesniu argumentu už mano
žinojimą.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Lūšimi.
Kas Jums yra kančia? Nežinau, rimtų kančių (dar?) nesu
patyręs.
Žaviausi pasaulio žodžiai? „Tu esi genijus, Rimvydai.“
Liūdniausi žodžiai? „Juokauju, aišku.“
Parengė Akvilė Žilionytė

Kūčių pokalbiai
Sako, Kūčių naktį gyvuliai kalba. Taip, tas
tiesa, ne vienas yra girdėjęs. Bet kalba jie ne
visada, ne kiekvienais metais, o kai prabyla,
tai gana nerišliai, su tam tikru akcentu*. Nėra taip, kad vos tik Kūčioms atėjus jie ima ir
nei iš šio, nei iš to pradeda kalbėti, tai būtų
pernelyg neįtikima, be to, juos pačius ištiktų lingvistinis šokas. Viskas turi pribręsti,
susidėti ir susikaupti, neišsakytos emocijos
jiems turi veržtis per kraštus, idant jie prabiltų. Oro sąlygos, saulės aktyvumas taip pat
vaidina nemenką vaidmenį.
Galbūt prastas oras – lijundra, besikeičianti į pūgą, paveikė ir bičiulį Tobį, gauruotą namšunį be jokių kilmės dokumentų. Jis
per visas Kūčias pratūnojo po egle, o paskui,
prieš dvyliktą, atsikėlė, pasirąžė, sukaukšėjo
dantimis ir sako man: „A-ti-duok.“ Aš vos
neužspringau kūčiuku. Sakau: „Ką atiduoti,
Tobi? Ko gi tau negana, juk esi prišertas geriausiomis daržovių mišrainėmis ir silkute?“
O Tobis vėl sako: „A-ti-duok“ ir snukiu rodo į duris. Atsikėlęs nusivalau trupinius nuo
veido ir einu paskui Tobį. Visada jį laikiau
pavyzdingu šunimi. Bendrauti su juo stengiuosi gražiai, žmoniškai. Jei tik įmanoma,
vengiu barnių ir konfliktų. Ir kas jį išmokė
tokių komandų? Nuseku Tobį į darbo kambarį, jis sustoja prie knygų lentynų ir pakėlęs

galvą į knygas paliepia: „a-ti-duok!“ – „Kurią atiduoti? – klausiu, vis dar netikėdamas
tuo, ką girdžiu. – Tave kaip gurmaną galbūt
traukia kulinarijos skyrelis, senolių patiekalai? O gal nori įsitikinti, kad Kūčių valgiai iš
tikrųjų turi būti be mėsos?“ Tobis urzgia ir
nagais skrebena lentyną. „A-ti-duok!“ – neatstoja. „Nežinau, Tobi, aš tavo literatūrinių
preferencijų ir skonio. Nori klasikos? Galiu
duoti pagraužti Erlicką.“ Traukiu po knygą
ir žiūriu į jo reakciją. Matau, kad zoologijos skyrelis jam visai nepatinka. Didesnis
dėmesys žodynams, chirurgijai ir „Poezijos
pavasario“ tomams, bet vis tiek ne tai. Pagaliau Tobis sukrunta, kai ištraukiu Bulgakovą.
„A-ti-duok“, – sako Tobis. „Geras skonis,
Tobi“, – paduodu knygą jam į nasrus, o jis iš
karto ją nešasi po egle. „Tikiuosi, patiks“, –
šaukiu pavymui.
Nepaisant bendravimo tono, Tobio pasirinkimas mane vis dėlto pradžiugina. Suprantu,
kad aplinka, auklėjimas, subalansuota dresūra gali duoti savo vaisių. Taip pat vitaminų ir
mineralinių medžiagų gausus racionas, kasdieniai pasivaikščiojimai, šukavimai. Pagaliau augintiniui prabudo noras šviestis. Šiek
tiek nerimą kelia tai, kad prabilęs Tobis tapo
toks tiesmukas ir agresyvus. Prisiminiau,
kad ugdymo sistema kalba apie pareigas, ne
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vien apie teises. Prisiminiau rimbą ir meduolį. Prisiminiau beržinę košę vaikystėje. Prisiminiau manų košę su pienu.
Mąstydamas apie edukacijos raidą nuo
Montessori laikų, matyt, šiek tiek prisnūdau,
nes Tobis smarkiai išgąsdino tyliai kalendamas dantimis ir kosčiodamas. „Pir-myn“, –
sukomandavo. „Kur pirmyn, gal jau atgal,
Tobi, ar žinai, kiek dabar valandų?“ – susimuisčiau. Tačiau Tobis neatstojo: „Pir-myn,
Or-well“ ir snukiu parodė į duris.
Apėmė prastas jausmas, kad geruoju ta
naktis gali nesibaigti, jei nenukreipsiu jo dėmesio nuo skaitymo malonumo. Kojų raumenys pradėjo nevalingai drebėti. Įsakmus
tonas, Bulgakovas, Orwellas, o kas toliau?
Atsibusiu surištas su kaulu burnoj. Kodėl
niekas nepagalvoja apie edukacinę, lengvai
skaitomą literatūrą šunims? „Tobi, o gal mėsos? Jau po dvylikos. Šlaunelę kokią, a?“ –
„Pir-myn, pir-myn, stot!“ – sukomanduoja
Tobis. „Tobi, gana, gult! – sukomanduoju
aš, man irgi trūksta kantrybė. – Palauksi kitų
metų. Tik po vieną knygą per metus. Kitais
metais tau pažadu duoti paskaityti ką nors
apie sodininkystę. O tokio Orwello nėra,
nebuvo ir nebus. Nefantazuok.“ Tobis nenustygsta: vartosi, urzgia ir šiepiasi, paskui
pašoka ir pradeda suktis ant dviejų kojų. Jis
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sukasi su nepaprastu užsidegimu, kas, ko gero, būdinga tik apsiskaičiusiems šunims.
Atsisėdu ir susiimu už galvos: aš visiškai
nesitikėjau tokio šventinio vakaro finalo.
Visa edukacija nuėjo šuniui ant uodegos.
Mėginu greitosiomis prisiminti moderniosios psichologijos patarimų, ką daryti ištikus
ūmiam skaitymo priepuoliui. Į galvą braunasi mintys apie lydytą šviną, adatas ir sąnarių
tempimą ant medinio rato. O Tobis, išmokęs
visai gražiai suktis, sukasi, tarsi šoktų gal
mazurką, o gal dervišų šokį.
Galiausiai randu kompromisą mums
abiem: išimu knygą „Baletas pradedantiesiems“ ir mandagiai uždarau Tobį į sandėliuką. Repetuoti. Šokantis šuo praverstų labiau
nei reikalaujantis per sunkių šunims knygų.
Vandens tą vakarą jam nebepilu, nes pastebėjau, kad visas vanduo pavirtęs į „Rioja
Gran Reserva“. Man visai nereikia liežuvio
vos apverčiančio šuns, aiškinančio, kaip turiu gyventi.

– Rytis Užupis –
* Dėl kalbos padargų padėties karvėms sunkiai sekasi ištarti s, c ir z, todėl jos taria š, č ir
ž. Avys neištaria minkštojo l, o katės prie visų
žodžių prideda dvibalsius.
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