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Joelis Oppenheimeris (1930–1988) – amerikiečių poetas 
ir kritikas, siejamas su „Juodojo kalno“ (Black Mountain) ir 
Niujorko poetinėmis mokyklomis. Eilėraštis „The Innocent 
Breasts“ pirmąkart išspausdintas žymiojo amerikiečių po-
ezijos žurnalo „Poetry“ 1969 m. vasario numeryje. 

Sharon Olds (g. 1942) – amerikiečių poetė, šiuo metu 
bene ryškiausia išpažintinės poezijos (confessional poetry) 
tradicijos tęsėja Amerikoje. Eilėraštis „Poem for the Breasts“ 
paimtas iš 2012 m. rinkinio „Stag’s Leap“, už kurį pernai ši 
poetė apdovanota Pulitzerio ir T. S. Elioto premijomis. 

Charlesas Simicas (g. 1938) – vienas garsiausių šiuolai-
kinių serbų kilmės amerikiečių poetų. Čia spausdinamas 
pirmojo eilėraščio „The Breasts“ varianto, skelbto 1974 m. 
rinkinyje „Return to a Place Lit by a Glass of Milk“, vertimas. 

JOEL OPPENHEIMER

Nekaltosios krūtys 

jos krūtų 
nekaltybė. kaip 
švelniai ir nekaltai 
jos buvo pakibę tą 
gležną rytą, jai 
palinkus virš jo 
pažiūrėti, kiek laiko.
                                         vos 
prieš šešias valandas, kaip 
ir daugely kitų lovų, 
jos buvo standžios 
ir aistrios tarsi 
granatai, o 
porą valandų 
prieš tai 
visi vyrai vakarėly 
jų troško. 
dar toliau žvelgiant: prieš 
dešimtį mėnesių jos 
tvinko nuo pieno, ir berniukas 
jas žindo, o vyras 
buvo atitraukęs 
delnus ir lūpas – dabar 
jos jam nepriklausė. 

visi, kaip dabar 
žinom, esame kaulinėtojai 
pagal darviną, šiukšlinėtojai 
pagal marksą, smegeninėtojai 
pagal froidą – mes 
bandome perkurti 
savo istoriją. krūtys – 
seksualinis atributas. 
plokščia šimpanzės krūtinė 
nutįsusiais speniais – 
kur kas labiau pritaikyta 
maitinti. krūtinė – 
seksualinis atributas. tą 
rytmetį pakibusios jos buvo 
šiltos ir nekaltos.
                                   po 
keturių valandų 
konferencijoj, laimei 
ar ne, šitos krūtys 
užgožė debatus. 
galų gale žmogus – 
ir politinis gyvulys. 
ir gali kelią link 
krūtų skintis netgi 
per jėgą. bet ji, sumišusi, 
sakė, kad jos to 
nevertos. o jis: 
tau atrodo, kad turėčiau 
paminėti ir užpakalį? 
krūtų politika varo 
vyrus iš proto, 
pašėlusiose lenktynėse 
galvotrūkčiais lipančius 
vienas per kitą – 
pamatyti, paliest, paragaut. 
manęs niekas 
nesmerks: nesidrovėdamas 
gręžiu akim kiekvieną 
permatomą palaidinę, 
spoksau į gilias 

iškirptes, įsižiūriu pro 
kiekvieną tinkamo 
sukirpimo rankovę. 
niekas nekaltas, kad 
gimėme jas mylėti, 
net jei ir 
keblu jas 
pamylėti. 
                   sėdmenys 
bent jau tikrai
funkcionalūs, teikia 
žmogui mobilumo, mitrumo, 
greičio. krūtys nekaltai 
pakimba rytmečio
šviesoj. naktimis jos 
gosliai sustandėja; vakare 
provokuojamai 
blyksi. vienas 
jaunuolis gailiai paklausė,
ar leninas kada 
mąstė apie draugių 
revoliucionierių kaušelių dydį. 
viliuosi, taip – štai 
kas sukelia 
revoliucijas. 

                        rytmečio šviesoj 
jam knietėjo paliesti jas, 
suturėti saujoje jų 
švelnumą ir sunkį, bet 

negalėjo. kažkokia neaiški 
mintis vertė vien tik žiūrėti, 
jai manant, kad jis 
tebemiega. rytmečio 
šviesoj jos buvo pernelyg 
nekaltos. ne laikas 
dabar kūniškumui, pamanė, 
ir nors pats juokėsi iš savo
minties, labiau linko 
į tokius mintijimus 
nei veiksmą – 
ne perversiškai, o iš 
ypatingo malonumo. 
                                          beje, 
po debatų jos 
snūduriuodavo popietės 
šilimoje, ir šios 
minkštimas, tikrasis 
kūniškumas, prilaikydavo jas. 
krūtys buvo nekaltai pakibę 
rytmečio šviesoj.

SHARON OLDS

Eilėraštis krūtims

Kaip ir visus identiškus dvynius, jas 
lengviau atskirti, kai jau suaugusios. 
Viena kaipmat suraukia kaktą, 
savo smegenis, greitą nuovoką. Kita 
svajoja žvaigždyne, 
strazdanų Orione. Jos užgimė, kai man buvo trylika, 
išaugo iki pusės iš mano krūtinės, 
dabar jos keturių dešimčių, išmintingos, dosnios. 
Aš – jose, galima sakyti, po jomis 
arba nešioju jas, šitiek metų be jų buvau gyvybinga.
Nesakyčiau, kad aš – tai jos, nors beveik viską jaučiu, 
ką jos jaučia, kaip būna su žmogumi, kurį

myli. Man jos 
atrodo kaip dovana, kuria turiu dalintis. 
Tie vyrukai, kurie, sako, šlovina jų būties 
kategoriją, kone alksta jų, 
neaplenkė manęs, o keli jaunuoliai 
mylėjo jas taip, kaip norėtum pati būt mylima. 
Ištisus metus jos šaukėsi mano iškeliavusio vyro, 
kvietė jį giesmėmis, lyg dvi sirenos, 
džiūstančios ant žvynuotos uolos. 
Jos negali patikėti, kad jas paliko, šito nėra 
jų žodyne, jos sukurtos iš pažado, jos 
tarsi duoti įžadai tiesiogine šių žodžių prasme. 
Dabar kartais trumpai suimu jas, 
po vieną delne, našlaujančias dvynes, 
pritvinkusias sielvarto. Jos buvo dovanotos man, 
o paskui priklausė mums abiem tarytum du ištroškę 
džiugesio ir gausos žindukliai. Dabar tas pats 
metų laikas, kaip tik ta savaitė, 
kai jis išvyko. Negi jis joms nesušnibždėjo: 
Metus manęs luktelsit? ne. 
Jis pasakė: Tegu jus Dievas, likite 
su Dievu, su-Dievu likusiam 
gyvenimui ir ilgai ilgai nebūčiai. Bet jos nesupranta 
kalbos, jos jo laukia, Jėzau Kristau, jos 
bukos, jos net nesuvokia, 
kad yra mirtingos – miela tikriausiai, 
žvalu gyvent su būtybėm, nenutuokiančiom 
apie mirtį, kančios nepažįstančiais sutvėrimais.  
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Tautų karai ir propaganda

Išminties knygos ir atsikvošėjimas po opijausLAIKU IR NELAIKU

Žinai, kad reikalai ne pyragai, kai sėdi vienoje kompani-
joje su žydu, bet sarkastiškus juokelius žmonės laido apie 
tavo tautybę, ne jo. Niekaip man neišeina tolygiai padalinti 
save per du lagerius – kiekviena iš pusių jaučiasi teisi, man 
belieka tik veidmainiškai laviruoti, kaip kokiai padavėjai 
tarp užkandinės staliukų. Stebėti iš vidaus susidariusią 
lietuvių ir rusų priešpriešą – didelė dovana informacijos 
požiūriu, tačiau kelia nemažai psichologinio diskomforto. 
Nemaloniai nusmelkė, kai socialiniame tinkle perskaičiau 
šį Konstantino Frolovo-Krimskio pamfletą:

 Patriotizmo neparduoda priedu
	 Prie	paltų,	batų,	striukių	ir	skarų.
	 Jei	rusu	jums	save	vadinti	gėda,
	 Ne	rusas	jūs,	o	niekas	be	šaknų.

Nedrįsčiau teigti, kad meluoja tik viena pusė. Manau, 
kiekvienoje šalyje įvykiai „pagražinami“ dėl „tautos vie-
nybės“. Klausimas tik, kas meluoja daugiau ir ką palaiky-
ti „apsimoka“: visai nenoriu, kad ir Lietuvoje uždraustų 
„homoseksualizmo propagandą“ arba atrištų rankas reli-
gingoms „žuvims“ (ėjau neseniai senamiesčiu ir pastebė-
jau plakatą su Jėzumi, o viršuje užrašyta: „Aš tik žuvis“; 
čia kažkokią parodą reklamavo).

Per visą savo istoriją, iki pat socializmo, rusai buvo 
labai religinga tauta. Pastaruoju laikotarpiu tradicijos at-
sinaujina: Stačiatikių bažnyčia įgauna vis daugiau autori-
teto tiek įstatymiškai, tiek žmonių galvose. Atrodo, būti 
rusu reiškia vienaip ar kitaip prijausti stačiatikybei. Ne-
prijaučiu, ir ne tik stačiatikiams – religijai apskritai. 

Vaikinas dažytomis lūpomis labai įdomiai pasakojo, 
kaip Rusijoje kuriamos organizacijos, kurių pagrindinis 
tikslas – kova su LGBT bendruomene, o remia jas Sta-
čiatikių bažnyčia. Dvasininkas, laiminantis prievartą, 
yra košmaras, kurio net nerimastingiausiomis naktimis 
nesapnavau. Sudiev, sekuliarizme. Ir kur čia nebus gė-
da rusu vadintis? Nesuprantu tik, kodėl, prisistatydama 
tam vyrukui, išdidžiai prašnekau gimtąja kalba, godžiai 
rydama savo pačios žodžius, o ir jo rafinuota, intelektuali 
kalba buvo atgaiva sielai.

Apskritai nuo pat gimimo dievulis neapdovanojo ma-
nęs stipriu tautinio tapatumo jausmu. Mano patriotizmas 
ne tik neaugo, bet ir sparčiai blėso. Kažkada padariau 
skubotą išvadą, kad prie to privedė tautinės mažumos 
apibrėžtis, tačiau praleidau pro akis faktą, kad kitiems 
Lietuvos rusams buvimas mažuma nė lašo netrukdo pa-

triotiškėti. Nepastebėjau, nes nebuvo tam tinkamų sąlygų. 
Dabar yra.

Nežiūriu televizoriaus (televizijos irgi nežiūriu, beje), 
todėl apie PBK ir NTV kanalų transliacijos sustabdymą 
sužinojau keli mėnesiai po įvykių iš buvusių klasės drau-
gų nusiskundimų socialiniame tinkle. Atrodo, kad jei ne 
transliacijos sustabdymas, žymesnė priešprieša nebūtų 
atsiradusi. Patys savaime įvykiai Ukrainoje nėra rimtas 
pagrindas piktintis vieniems kitais. Prieš šešerius metus 
vyko konfliktas Gruzijoje, tačiau tai nesukiršino lietuvių 
ir rusų.

„Va jums ir demokratija!“; „O kaipgi žodžio laisvė?“; 
„Čia pati tikriausia cenzūra!“ Daug panašių pasipiktinusių 
balsų teko išgirsti. Pati nusprendžiau laikytis nuošalyje, 
nes ten saugiau, o ir šiaip nelabai man rūpi tie kanalai bei 
televizoriai, kaip ir tiesa apie Sausio 13-ąją. Liūdina tik 
tas faktas, kad cenzūra žmonėms pasidaro blogis tik tada, 
kai ribojamos jų, o ne kieno nors kito galimybės. Istorija 
su Neringos Dangvydės „Gintarine širdimi“ heteroseksu-
aliems rusams (kurie paprastai kartu būna ir homofobai) 
piktinanti nepasirodė. Cenzūra pati savaime nėra blogis, 
ji tampa blogiu tik tada, kai cenzūruoja tave.

Keista, bet rusai, taip pat ir Lietuvoje gyvenantys, be-
sąlygiškai pritaria bet kokiems Rusijos valdžios veiks-
mams; lyg tai būtų pačios Rusijos veiksmai, betgi ji nei 
galvos, nei rankų, nei kojų neturi, kad veiktų. Tautinio 
tapatumo jausmas visai žmonėms protus sumaišė. Visiš-
kai nėra būtina pritarti kiekvienam vyriausybės žingsniui, 
jei laikai save patriotu.

•
Neseniai į akį krito socialiniame tinkle išplatintas ru-

sų informacijos agentūros („RIA Novosti“) straipsnis, 
kuriame kritikuojami Dalios Grybauskaitės pasisakymai 
Vladimiro Putino atžvilgiu. Ji prilygino V. Putino politi-
ką Stalino ir Hitlerio režimams ir, pasak autorių, padarė 
dvigubą klaidą: pirma, Stalino nusikaltimai neprilygsta 
Hitlerio nusikaltimams, o antra – V. Putinas kovoja su na-
cionalistais Ukrainoje, todėl yra, taip sakant, geradarys ir 
gelbėtojas.

Peržvelgiau kitus šio informacijos portalo straipsnius 
ir pamačiau, kad visi tendencingai apibūdina Rusiją kaip 
pozityvią šalį, o Europa vaizduojama kaip priešas. Susi-
mąsčiau, kad čia, greičiausiai, nėra sutapimas, ir tai pa-
skatino mane atlikti nedidelį tyrimą. Taigi pasidomėjau 
šios agentūros istoriją ir sužinojau kelis įdomius faktus. 

Pasirodo, „RIA Novosti“ nuo 2013 metų gruodžio V. Pu-
tino įsakymu yra likviduota, teisės į ją perduotos kitai 
agentūrai, „Rusija šiandien“, o generaliniu direktoriumi 
(kurį paskirti ir atleisti iš pareigų nuo šiol gali tik prezi-
dentas) paskirtas Dmitrijus Kiseliovas. Naujos informa-
cijos agentūros tikslas – pateikti informaciją apie Rusijos 
politiką ir visuomeninį gyvenimą užsienio publikai.

Tikslas skamba visai kukliai, tačiau kitur galima pa-
matyti ir kitokį naujosios agentūros misijos apibūdini-
mą. Pats D. Kiseliovas teigia, kad „sąžiningo požiūrio į 
Rusiją, kaip į svarbią pasaulio šalį, turinčią gerų ketini-
mų, atkūrimas ir yra naujos struktūros, kuriai man teks 
vadovauti, misija“. Šis teiginys turi kiek kitokį, labiau 
propagandinį atspalvį. O štai skandalingas Rusijos libe-
raldemokratų partijos lyderis Vladimiras Žirinovskis tie-
siai rėžia: „Gali būti, kad tai reorganizacija. Uždarymas, 
kad reorganizuotų ir sukurtų galbūt galingesnius ideolo-
ginius centrus, propagandos centrus.“ D. Kiseliovo po-
žiūriu, „žurnalistika, be abejo, turi turėti poziciją. Čia yra 
vietos ir agitacijai.“ 

Informacijos agentūros „Rusija šiandien“ sukūrimo is-
torija ir pateiktos citatos sudaro nedviprasmišką vaizdą. 
Didžiausią informacijos agentūrą V. Putinas uždarė, kad 
pakeistų ją į „smegenų plovimo“ aparatą, skirtą užsienio 
publikai. Šio aparato vadovu paskirta vyriausybės mario-
netė, kurios karjera tiesiogiai priklauso nuo prezidento 
malonės. 

•
Neskubu pripaišyti Rusijai visų pasaulio nuodėmių. 

Įtariu, kad ir kitose valstybėse egzistuoja panašios institu-
cijos. Manipuliuodamos minios jausmais, vyriausybės ją 
valdo. Protai, atrodo, aptemsta, praranda kritiškumą ir jau, 
žiūrėk, nepaprastai lengva vesti juos kur panorėsi. Kad ir 
į karą.

Atsimenu, kaip kitados vienas Simono Daukanto pali-
kuonis užsidegęs man pasakojo (beje, girtas kaip šernas), 
kad baltai dar prieš tūkstantmetį išrado šaldytuvą. Pirmie-
ji pasaulyje. Kokios emocijos! Kokia ekspresija! Lietu-
viai – tauta, pirma išradusi šaldytuvą! Jei sužinočiau, kad 
šaldytuvą vis dėlto pirmieji išrado rusai, tikrai mirčiau iš 
pasididžiavimo.

Nesuprantu. Ir niekada nesuprasiu.

– ELIzAvETA LEMEShEvA –

Gibeone	 VIEŠPATS	 pasirodė	 Saliamo-
nui	naktį	sapne.	„Prašyk,	ko	nori,	kad	tau	
duočiau“,	–	tarė	VIEŠPATS.	„Taigi	dabar,	
o	VIEŠPATIE,	mano	Dieve,	tu	padarei	sa-
vo	tarną	karaliumi	mano	tėvo	Dovydo	vie-
toje,	nors	aš	esu	tik	jaunas	vaikinas.	Dar	
nežinau	nei	kaip	išeiti,	nei	kaip	pareiti.	O	
tavo	tarnas	yra	tautoje,	kurią	tu	išsirinkai,	
gausioje	tautoje,	kuri	dėl	gausybės	negali	
būti	nei	apskaičiuota,	nei	suskaityta.	Todėl	
suteik	 savo	 tarnui	 imlią	 širdį,	 kad	galėtų	
valdyti	tavo	tautą	ir	suprastų,	kas	gera	ir	
kas	pikta.	Juk	kas	kitaip	gali	valdyti	šią	ta-
vo	gausią	tautą?“
Saliamono	prašymas	rado	malonę	VIEŠ-

PATIES	akyse.	Dievas	jam	tarė:	„Kadangi	
tu	to	prašei,	–	neprašei	nei	ilgo	gyvenimo	
ir	turtų	sau,	neprašei	nei	savo	priešų	gy-
vasties,	bet	prašei	sau	 imlaus	 įžvalgumo,	
kad	galėtumei	žinoti,	kas	yra	teisinga,	–	da-
bar	aš	tau	įvykdau,	kaip	prašei.	Iš	tikrųjų	
suteikiu	 tau	 išmintingą	 ir	 įžvalgią	 širdį.	
Tokio	kaip	tu	nebuvo	prieš	tave	ir	toks	kaip	
tu	nekils	po	tavęs.“

1 Kar 3, 5. 7–12

„[Saliamonas] parašė 3 knygas: Patarlių, 
Koheleto ir Giesmių giesmę. Kurią iš jų 
parašė pirmą? [Diskutavo] r. Chiya Raba ir 
r. Jonatanas. R. Chiya Raba: pirma Patarlių, 
tada Giesmių giesmę ir tada Koheletą. Ir 
pateikė [kaip įrodymą] šią eilutę (1 Kar 5, 
12): „Jis sudėjo 3000“ – „patarlės“ reiškia 
Patarlių knygą, „o jo dainų buvo 1005“ – 
tai apie Giesmių giesmę, o apie Koheletą 
pabaigoje… R. Jonatanas: Giesmių giesmę 
jis parašė pirma, tada Patarles, o tada 
Koheletą. O įrodymas iš to, kaip gyveni-
me būna: kai asmuo jaunas, jis kalba 
giesmėmis, kai subręsta, kalba palygini-
mais, o kai pasensta, tauškia niekus“ (Šir	
ha-širim	rabba 10, 1). 

Judėjiškoje tradicijoje karalius Saliamo-
nas, kaip ir jo tėvas Dovydas, laikomas 
vienu iš Šventojo Rašto knygų autorių. 
Jam priskiriamos trys knygos, įeinančios 
į Išminties knygų korpusą, kaip ir Dovy-
dui priskiriama Psalmių knyga. Ir dažnai 
įvairiuose midrašuose (biblinėse inter-
pretacijose) išminčiai cituodavo eilutes 
iš tų knygų lyg Saliamono arba Dovydo 
pasakytus žodžius. Tiesa, Koheleto ir 

Giesmių giesmės knygos įeina į atskirą 
statusą turintį penkių knygų rinkinį, Ri-
tinius, nes, pagal tradiciją, šios knygos 
kėlė daug abejonių, pvz., Giesmių giesmė 
– dėl erotiškumo, Koheleto – dėl filosofi-
jos, kur gan pasaulietiškas pesimizmas, 
pesimistinė antropologija tokie tiršti, kad 
reikia ypatingų interpretacinių pastangų 
iškrapštyti iš ten kokias nors prasmes, ku-
rios leistų atkoduoti gilesnius klodus, kurie 
iš esmės derėtų ar net padėtų geriau su-
prasti kitų Šventojo Rašto tekstų prasmes. 
Tai gana bendras Ritinių problemiškumo 
bruožas – paviršutiniškai žiūrint neatrodo, 
lyg jos būtų religingo ar įkvėpto auto-
riaus rašytos. Trūksta tiesioginės nuorodos 
į Dievo kalbą, į pranašišką perspektyvą 
arba pernelyg didelis atotrūkis nuo „religi-
nio optimizmo“, t. y. perspektyvos, kad 
viskas pasaulyje vyksta pagal dieviško 
teisingumo ir gailestingumo principus. 
Tačiau, nepaisant to (arba būtent dėl to), 
kaip tik šios knygos, šalia Penkiaknygės ir 
kai kurių pranašų knygų, sulaukė ypatingo 
išminčių dėmesio. Jų labiau „įžeminta“, 
„kūniškesnė“ perspektyva, pasaulio maty-

mas lyg išsiblaivius iš religinio entuziaz-
mo, kai „opijus“, malšinantis kančią, jau 
nebepriimamas, leido perkonstruoti visą 
Šventojo Rašto knygų supratimą. Taip pat 
ir Izraelio ir Dievo santykius, paties Dievo 
suvokimą. (Šis „prablaivėjimas“ įvyko su-
griovus Šventyklą ir išėjus į tremtį.) Kaip 
teigiama, pavyzdžiui, Giesmių giesmės 
erotiškumas ir patriarchalinių santykių 
nevaržomos moters perspektyva į santykius 
tarp jos ir mylimojo, juos suprojektavus 
į Izraelio tautos ir Dievo santykius, leido 
radikaliai perkeisti pranašų, ypač Ezekielio, 
patriarchališkai pavydaus smurtingo Dievo 
paveikslą į Dievo-sužadėtinio, ieškančio 
ir ieškomo, nesulaikomo, kviečiančio, 
išnykstančio ir geidžiamo, paveikslą. Tam 
tikra prasme „dvasingumo“ svaigulio 
„išsivadėjimas“, pasaulio rūpesčių, kančių 
ir žmogiškos meilės džiaugsmų pažinimas 
galėtų būti laikoma „Saliamono išminties“ 
pamatu, kuris yra geriausias saugiklis nuo 
viso to blogio po saule, kuris daromas Die-
vo vardu. 

-akp-
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Kampinis namas
Brīvības ir Stabu gatvių sankirtoje Rygoje stovi tamsus 

vieno produktyviausių latvių architektų Aleksandro Vana-
go suprojektuotas ir 1912 metais pastatytas neoklasicistinio 
stiliaus namas. Ryga tuomet buvo trečias Rusijos imperijos 
miestas, statė tada su užmoju ir prabangiai ir ši prabanga 
matoma miesto centre kiekviename žingsnyje. Provincialus 
Vilnius, palyginti su Ryga, mažesnis kokiais trimis aukštais. 
A. Vanago suprojektuoto namo kambariuose dar išlikę gip-
sinių jugendo stiliaus lipdinių su augaliniais motyvais, kurie 
jaukiai atsikartoja laiptinių langų vitražuose. Šiame name 
išliko ir originalios lifto šachtų grotelės, ir laiptinių turėklai, 
kurie atspindi jugendo stilių, tokį dažną Rygoje. Iki 1917 
metų Rusijos revoliucijos šio namo butai buvo nuomojami, 
o pirmame aukšte buvo įsikūrusios parduotuvės. Stebuklin-
gu būdu namo vestibiulis išliko beveik nepakitęs per visus 
sudėtingus Rygos istorijos laikotarpius. Įėjimas iš Brīvības 
gatvės yra gana kuklus, tačiau rygiečių atmintyje įsirėžęs 
labiau negu kiti, jis ir suteikė šiam pastatui pavadinimą – 
Kampinis namas.

Sovietmečiu Latvijos gyventojai, gavę šaukimą, taip sa-
kant, „povestką“, turėjo ateiti į Kampinį namą, kuris tada 
stovėjo ne Brīvības, bet Lenino gatvėje, ir užsiregistruoti į 
pokalbį pas NKVD tardytoją. Ten pat vestibiulyje kabėjo dė-
žutė, skirta anoniminiams pranešimams. Kitos durys vedė į 
vestibiulį, kur už stiklinės pertvaros sėdėjo budėtojas su mė-
lynais antpečiais. Čia Baisiaisiais metais (taip latviai vadina 
laikotarpį nuo 1940 metų birželio iki 1941 metų birželio) 
žmonės ateidavo sužinoti apie dingusius be žinios artimuo-
sius arba perduoti siuntinio sulaikytiesiems.

•
1919 metų pradžioje Rygą užėmė Petro Stučkos vado-

vaujami latvių bolševikų daliniai. Tarp areštuotų „klasinių 
priešų“ buvo ir architektas A. Vanagas. Tų pačių metų kovo 
19 dieną jį ir dar 21 areštuotą kalinį latvių raudonieji šauliai 

išvedė iš centrinio kalėjimo, išvežė už miesto, liepė išsikasti 
duobes ir sušaudė net be revoliucinio tribunolo nuosprendžio. 
A. Vanagas savo likimu tarsi nuspėjo, ką teks išgyventi žmo-
nėms, atsidūrusiems jo suprojektuotame pastate. 

Tarpukariu čia buvo įsikūrusi Latvijos vidaus reikalų mi-
nisterija. Šios ministerijos sudėtyje buvo ir Latvijos pasienio 
brigada, kuriai nuo 1937 metų vadovavo generolas Ludvigas 
Bolšteinas. 1940 metų birželį sovietų kariuomenės daliniai 
peržengė Latvijos sieną, okupavo šalies teritoriją, o birže-
lio 21 dieną generolas L. Bolšteinas nusišovė savo kabinete, 
valandai paėjus po to, kai vadovauti Vidaus reikalų ministe-
rijai pradėjo rašytojas kolaborantas Vilis Lacis. Beje, vidaus 
reikalų ministro pavaduotoju Lietuvoje tuo metu buvo kitas 
„rašytojas“ Aleksandras Gudaitis-Guzevičius, atsakingas už 
trėmimų organizavimą. 

Lietuvoje karininkai ir valstybininkai sovietų ultimatumus 
priėmė nuolankiai, nesipriešino, tačiau vis dėlto atsidūrė gu-
laguose arba buvo sušaudyti červenėse.

Nebuvo nė vieno Lietuvos generolo, kuris būtų palikęs to-
kį priešmirtinį laiškelį: „Mes, latviai, pastatėme sau naują 
puikų pastatą – savo valstybę. Svetima valdžia nori priversti 
mus, kad mes patys jį sunaikintume. Aš negaliu dalyvauti. 
Generolas Bolšteinas.“

•
Kampiniame name Latvijai atgavus nepriklausomybę iki 

2008 metų buvo įsikūręs Latvijos policijos generalinis de-
partamentas, tačiau jam išsikrausčius pastatas nebuvo nau-
dojamas. Ir tik šiais metais, kai Ryga tapo Europos kultūros 
sostine, Kampinis namas atvėrė duris. Visų buvusių sovie- atvėrė duris. Visų buvusių sovie-
tinių kankinimo namų ir sovietinių reliktų problema yra ta 
pati. Ką su jais daryti? Ką daryti su Žaliojo tilto skulptūro-
mis Vilniuje? Istorija buvo tokia, kokia buvo, reikia žiūrėti į 
ateitį, o sovietų okupacijos simboliai tegul mums ir primena 
apie tą skausmingą praeitį.

Latviai turi dar vieną problemą, susijusią su sovietiniais re-
liktais. Lietuviai turi Genocido muziejų Gedimino prospekte, 
kuris yra įsikūręs buvusiame KGB pastate, vengrai – Teroro 
muziejų Andrássy bulvare, kur taip pat buvo saugumo pas-
tatas. O latviai su sovietiniu teroru susijusią ekspoziciją de-
monstruoja visą Rygos senamiestį darkančiame Okupacijos 
muziejuje, pastatytame Lenino šimtojo gimtadienio proga. 
Apie architektūrą kalbėti net neverta. Palyginti su betoni-
ne buvusio Raudonųjų šaulių muziejaus dėžute, Kampinis 
namas yra labai gražus pastatas, bet veikia negatyvi aura ir 
istorinė namo praeitis. Argi norėtumėte gyventi pastate, ku-
riame buvo kankinami ir šaudomi žmonės? 

Latvių rašytojas ir buvęs politinis kalinys Knutas Skuje-
niekas įsitikinęs, kad šiame pastate turi įsikurti muziejus. 
Logiška būtų visą Okupacijos muziejaus ekspoziciją perkelti 
į buvusį KGB pastatą Brīvības gatvėje, tiktai čia jau veikia 
kiti interesai.

O kol kas pastatas vėl atvėrė duris lankytojams, šie į jį 
įeina jau be baimės ir jaudulio. Čia vykdomas „Rygos – Eu-
ropos kultūros sostinės 2014“ projektas „Kampinis namas. 
Byla Nr. 1914/2014“. Pagal šį projektą Kampiniame name 
įsikūrė šešios tematinės parodos, rengiamos konferencijos, 
diskusijos, koncertai, seminarai. Stengiamasi atrasti netra-
dicinių pristatymo būdų, nes organizatoriams sunku užpil-
dyti dideles ir nejaukias erdves. Parodoje „Latvieša koferis“ 
(„Latvio lagaminas“) lankytojai kviečiami ant lapelio para-
šyti, kokius daiktus jie pasiimtų, jeigu tuoj pat reikėtų palik-
ti namus. Ką palikti, o ką pasiimti, kai nežinai, kada galėsi 
sugrįžti. Galbūt po metų, galbūt po keleto dešimtmečių, o 
galbūt – niekada. Kai kas pamini artimųjų nuotraukas ar 
gimtosios žemės žiupsnelį, kai kas pasiimtų mobilųjį tele-
foną ir kroviklį... 

– vYGANTAS vAREIKIS –

Kartais nutinka ir taip: atsisėdi parašyti apie parodą, bet 
galvoje įkyriai sukasi su ja net nesusijęs koks nors nutikimas 
arba mintys, jau tiek atsiplėšusios nuo matyto vaizdo, kad 
ieškoti kokių nors sąsajų – beprasmiška. Norisi tik išsitraukti 
dūdelę ir taip sau pasigroti. Kažkas panašaus atsitiko ir da-
bar, tik šįkart aiškiai žinau, kas viską taip „permušė“.	Love	
story. Paprasta, nuoširdi ir įtikinama.

Vieną visai paprastą dieną iš Gruzijos kilęs žydų dailinin-
kas Avrahamas Kanas su savo piešiniais po pažasčia ėjo Tel 
Avivo gatve. Važa Malakmadzė (tikrasis dailininko vardas) 
išaugo kurortiniame Batumyje, bet jau geras dvi dešimtis 
gyvena Izraelyje. Vaikystėje piešė, vėliau pasinėrė į sportą, 
tapo garsiu kaskadininku. Viskas klostėsi puikiai, kol tapo 
kafkiškuoju Jozefu K. Gali galvą daužyti į sieną, tačiau „Pro-
ceso“ schema veikia. Nelaisvėje Važa pradėjo tapyti. Kad 
neišprotėtų. Piešė ant pakavimo popieriaus, išmestų karto-
no dėžučių. Artimieji atnešdavo dažų. Piešinių vis daugėjo, 
jie keitėsi, tobulėjo technika, mintis įgavo gilesnę prasmę. 
Pirmieji portretai, piešti neįgudusia ranka, vėliau peraugo 
į daugiaplanes kompozicijas, tapdami paveikslais-sagomis, 
kuriuose sujungiama išmintis ir patirtis.

Taigi mąstydamas apie savo neužbaigtus darbus, džiaug-
damasis, kad net pasaulyje žinomi dailininkai Meiras Pič-
hadzė ir Menashe Kadishmanas nupirko jo darbų, staiga 
viename lange, parduotuvėje neparduotuvėje, o iš tikrųjų 
nedidelėje meno galerijoje, jis pamato švystelint didžiules 
moters akis, veidą, pačią moterį. Avrahamui – ne dvidešimt, 
kur kas daugiau, gerokai per keturiasdešimt, jis iš pagreičio 
žengteli dar keletą žingsnių į priekį, sustoja kaip įbestas ir 

ima eiti atbulas. Ieško to šmėstelėjusio atvaizdo. Tų akių. 
Gal jos pasirodė kaip jo sufantazuotų paveikslų vaizdas, o 
gal jis miega ir tuoj pabus? Ne. Jis stovi ties tuo langu, už 
kurio ji. Eina vidun ir nelabai ką turi pasakyti. Vėliau suži-
no, kad ji turi draugą. Bet ir ji pajunta, kad kažkas įvyko, 
kad nieko ji neturi ir neturėjo. „Alina“, – taria ir iš palaimos 
užsimerkia Avrahamas, kai sėdime dabar „Avilio“ restorane 
Kauno senamiestyje, kur eksponuojami dailininko paveiks-
lai. Taria taip, tarsi Tel Avivo galerijoje būtų ką tik sužinojęs 
mylimosios vardą. 

O į Kauno senamiestyje įsikūrusį restoraną „Avilys“, ku-
riame eksponuojami A. Kano tapybos darbai, įvirtome šlapi. 
Nuvilnijusi vasarinė liūtis pasigailėjo tik plaukų. Viso kito 
skėtis negelbėjo: batuose kas žingsnį muzikaliai žliugteli 
vanduo, drabužiai nuo vandens taip pat įgavo naują formą, 
perlijo net mano storoką puspaltį. „Ai, nieko baisaus“, – nu-
moja ranka A. Kano žmona Alina. Pasako ir išsyk įtikina, 
kad yra kur kas svarbesnių, o jei ne – tai džiugesnių dalykų. 
„Pasiimam ko nors saldaus“, – švelniai murkteli savo vyrui 
Alina, siūlo ir man, saldaus, aišku. Nelabai traukia desertai, 
bet sutinku. Su viskuo sutikčiau – norisi iš arti pasigėrėti 
nesumeluota meile žmogui ir pasauliui.

„Kiek pažįstu Važą, jis visada į viską žiūri tik šviesiai, ne-
įtikėtinai šviesiai, aš kartais užsiplieskiu, supykstu, bet jis 
kaipmat įtikina, kad yra ne taip: tarkim, įskaudinęs žmogus 
greičiausiai iš tiesų taip negalvoja arba jis ne tą norėjo pasa-
kyti, mes patys dažniausiai viską padidinam, pridedam savo 
baimių ir kompleksų“, – šypsosi Alina, nors temperamentu 
ir išvaizda – kaip iš akies traukta Liza Minnelli. „Su ja nors 
į Mėnulį“, – pasako dailininkas ir beveik užsimerkia iš pa-
laimos.

Šiuo metu Maironio lietuvių literatūros muziejuje, resto-
rane „Avilys“ ir YzY bare eksponuojamų A. Kano parodų 
kuratorė Alina Tal Dušansky – buvusi kaunietė, iš Kauno su 
mama išvykusi gyventi į Izraelį. Dabar čia, regis, nėra nei 
tėvų, nei namų, bet Alina į Kauną atvažiuoja dažnai: „Čia 
mano gimtasis, mylimas Kaunas, mano Laisvės alėjos spur-
ginė, senamiestis, Rotušės aikštė, oi, labai daug.“ Tiek daug, 
kad į savo numylėtąjį miestą ji vieną žiemą atsivežė ir my-
limąjį. Ir parodė miestą taip, kad Avrahamas jį nupiešė taip 
spalvotai, skaidriai ir šviesiai, kad mes, Kaune gyvenantys, 
apstulbom. Apakom nuo spalvų, šviesos, sklindančios mei-
lės, fantastiškai gražaus Kauno, kaip gera tokį jį matyti ir 
pasivaikščioti jo spalvingomis gatvėmis, nors A. Kanas su 
Alina Kauną aplankė besniegę žiemą, tą mūsų vadinamąją 
niūrią, pilkai juodą žiemą. 

A. Kanas – savamokslis dailininkas primityvistas, pasaulį 
matantis kaip juo besigėrintis vaikas, nuolat lydimas nuosta-
bos: pažiūrėk, ar matai, kaip gražu, kokia lygi, o ta – išsiran-
giusi gatvė, kokie seni ir spalvoti namai, ar matai – virš jų 
skrenda angelas, oi, žiūrėk, ir ten skrenda, matai, toks keis-
tas, su batais, vienas jo sparnas geltonas, o kitas – mėlynas, 
matai?

Malakmadzė (dabartinė dailininko pavardė Kanas – jo 
motinos mergautinė) vaikystėje labai mėgo piešti, norėjo bū-
ti dailininku, pasirinkimui pritarė ir mama, tačiau vis dėlto 
nurungė giminaičių nuomonė – reikia rimtesnės profesijos: 
teisininko ar gydytojo. Bet taip tik sugaišo laiko, o gal ir ne-
sugaišo, jo draugai, įstoję mokytis dailės, šiandien nė vienas 
netapo ir nepiešia, pasukę visiškai kitais keliais, Avrahamui 
tyliai tarsteli: „Ir gerai, kad nesimokei akademinės dailės, 
niekas nesugadino Dievo duoto unikalumo ir fantazijos.“ 

O fantazijos menininko darbuose išties apstu, kaip ir nuo-
širdumo, giedros ir ryškių spalvų, atrodo, kad dailininkas jas 
pasirenka kaip vaikas nedvejodamas – kokia būna arčiau, 
tokią ir paima. Vis dėlto bendras paveikslų koloritas bylo-
ja, kad dailininko pasirinkimai sąmoningi, nes kiekvienas 
jo darbas paženklintas ypatingo švytėjimo, susikaupimo ir 
rimties. Net linksmučiai, daugybės detalių piešiniai su Kau-
nu, eksponuojami Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 
yra ne tik žaismingi, bet ir skleidžia aiškiai juntamą pagarbą 
miestui bei jo žmonėms. O kad Alina buvo fantastiška gidė, 
liudija piešiniuose užfiksuotos kultinės Kauno vietos ir de-
talės, bene fetišai, be kurių miestas kaipmat prarastų savo 
patrauklumą (seksualumą).

Pokalbio pabaigoje Alina apsižiūri, kad neturi piniginės. 
Pirko požeminėje perėjoje iš prekiautojų įvairiomis smulk-
menomis diržą, gal paliko ten? Nubėga iki perėjos. Nėra. 
Avrahamas nulekia iki nuomojamo buto Vilniaus gatvėje. 
Nėra. „Ten buvo tikrai nemažai pinigų“, – tarsteli susimąs-
čiusi, bet be išgąsčio ar nevilties. 

Sugrįžta iš lauko nudžiugusi: „Radau.“ Lauke, ant tuščio 
staliuko, prie kurio buvo prisėdusi viena per lietų parūkyti. 
Na, nieko sau, pasirodo, galima rasti išsipūtusią piniginę ju-
drioje Kauno senamiesčio gatvėje ant lauko kavinės staliuko – o 
šiuos taip mėgsta lankyti pinigų kaulytojai. Kita vertus, Av-
rahamas ir Alina turėjo rasti tą piniginę.

Tik namuose pamačiau, kad restorano prieigose palikau 
varvantį skėtį. Ryškiai raudoną. Ką gi, nueisiu pasižiūrėti.

– ENRIKA STRIOGAITė –

Avrahamo paveikslai ir jo Alina

Avraham Kan. Moters portretas. 2013
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Žurnalo „The Paris Review“ 1998 metų 148 
numeryje buvo publikuotas vieno žinomiausių 
šiuolaikinių JAv poetų Marko Strando 
(kuriam, beje, šiemet sukanka aštuoniasde-
šimt) pokalbis su Wallace’u Shawnu. Manau, 
kad didžiuma jame išsakytų minčių yra svar-
bios ir mūsiškiams meno (ne tik poezijos) kū-
rėjams bei vartotojams. Tad, sutrumpinęs, jį 
išverčiau. Prašom skaityti. 

– Taip, Jūsų poezija aiškiai priklauso šiai 
kategorijai.	 Skaitant	 jūsiškius	 eilėraščius,	
mus	vilioja	ypatingas	balsas:	būtent	jis	nu-
veda	į	Jūsų	sukurtą	pasaulį.	Ir	pradžioje,	sa-
kyčiau,	įstengiame	daugmaž	vaizduotis	eilių	
provokuojamas	scenas,	nors	jos	gali	susidėti	
iš	 elementų,	 kurie	 kasdieniame	 pasaulyje	
niekada	 nesijungia	 tokiu	 būdu	 kaip	 Jūsų	
eilėse.	 Tačiau	 kartais	 jūsiškėje	 poezijoje	 –	
tiesą	sakant,	gana	dažnai	–	mes	atsiduriame	
taške,	kuris,	pasakyčiau,	yra	zenoniškas:	čia	
esame	skatinami	įsivaizduoti	dalykus,	kurie	
arba	patys	sau	prieštaringi,	arba	tiesiog	neį-
sivaizduojami.	Turiu	galvoje,	kad	siurrealis-
tiniame	paveiksle	autorius	gali	pateikti	labai	
keistą	peizažą,	bet	ne	tokį,	kaip	Jūs:	jūsiškis	
tiesiog	nenutapomas!	

– Ką gi, manau, kad tam tikrose mano ei-
lėraščių vietose viršų ima kalba, ir aš seku 
jai iš paskos. Tai man tiesiog gerai skamba. 
Ir aš pasikliauju tuo, ką sakau, net jei nesu 
absoliučiai tikras, kas tai	 yra, ką aš sakau. 
Aš tiesiog leidžiu sakytis. Nes jei tikrai žino-
čiau, ką pasakiau, jei galėčiau tai patikrinti 
ir pajusčiau, kad pasakiau būtent tai, ką ke-
tinau pasakyti, manau, eilėraštis nepranoktų 
manęs. Galvoju, kad jis sumenktų. Būtent 
„anapusiškumas“, gylis, pasiektas eilėraš-
tyje, verčia mus grįžti prie jo. Nuostabu: 
pradžioje eilėraštis atrodė toks natūralus, 
tad kaip buvo prieita iki tokios pabaigos? 
Kas nutiko? Turiu galvoje, kad man tai pa-
tinka, patinka ir kitų eilėraščiuose. Man 
patinka paslaptingumas. Nes būtent dėl to 
nepasiekiamumo ar mistiškumo eilėraštis 
ir tampa mūsų, tampa skaitytojo nuosavy-
be. Turiu galvoje, kad čiuopdamas prasmę, 
stengdamasis suvokti skaitytojas absorbuoja 
eilėraštį, net jei ten – tuštuma. Bet jis turi 
susigyventi su ja. Galiausiai tampa svarbu, 
kad ji egzistuoja eilėraštyje: tuomet tai, kas 
yra už skaitytojo suvokimo ribų, už jo patir-
ties ribų, vis labiau tampa jo. Jis, taip sakant, 
įsigyja tą paslaptį, o šito mes sau paprastai 
neleidžiame gyvenime.
–	Neleidžiame?
–	 Turiu galvoje, kad mes gyvename su 

paslaptimi, bet nemėgstame šitos jausenos. 
Manau, turėtume prie jos priprasti. Mums 
atrodo, kad turime žinoti, ką kas reiškia, val-
dyti tai ir tai. Matote, man neatrodo, kad tai 
žmogiška – taip permanyti gyvenimą. Tokia 
laikysena toli nuo poezijos.

[...]
–	Kai	sakote,	kad	rašant	kalba	ima	viršų,	

o	Jūs	tik	sekate	paskui	ją,	peršate	mintį,	kad	
rašymas	yra	toks	aktas,	kurio	metu,	bent	iki	
tam	tikro	laipsnio,	esate	pasyvus.	Kažkas	iš	
kažkur	Jums	ateina,	Jūs	gaunate	tai.	Bet	iš	
kur	 ateina?	 Ar	 tai	 yra	 pasąmonė?	 Tuomet	
turėtume	reikalo	su	psichoanalize.	Tai	atei-
na	iš	kažkur	kitur,	ar	ne?	Ar...
–	Aš nežinau, iš kur tai ateina. Manau, kai 

kas ateina iš pasąmonės. Kai kas ateina iš są-
monės. Kai kas ateina... Dievas žino iš kur.
–	Galvoju,	kad	tasai	„Dievas	žino	iš	kur“	

yra	gana...
–	Eilėraščiai nėra sapnai. Tiesiog nėra, ir 

viskas. Jie – kažkas kita. Žmonės, užrašinė-
jantys savo sapnus ir laikantys tai poezija, 
klysta. Tai jau nei sapnai, nei eilėraščiai.
–	Rašydamas	į	kažką	įsiklausote.	Bet	kaž-

kuriuo	metu	 jau	 imatės	aktyvaus	vaidmens,	
kad	sukurtumėte	eilėraštį. 
–	Leidžiuosi nešamas eilėraščio, nes ne-

žinau, kur jis neša. Noriu žinoti, noriu bent 
truputį stumtelėti jį pirmyn. Priduriu kelis 
žodžius ir matau: o ne, suki klaidingu keliu.
–	 Bet	 tokia	 poezija,	 apie	 kokią	 kalba-

te,	 gali	 varyti	 skaitytoją	 į	 neviltį.	Daugybė	

mano	 pažįstamų	 žmonių	 turėtų	 pripažinti,	
kad	 jiems	 tikrasis	 skaitymas	 yra	 analogiš-
kas	„The	New	York	Times“ skaitymui:	 kad	
kiekvienas	sakinys	koreliuotų	su	atitinkamu	
tikrovės	 fragmentu.	 Jei	 žmogus	 iš	 skaitymo	
tikisi	šito,	tuomet	Jūsų	eilėraščiai	būtų...
–	Matote, kartais eilėraščiai nereprezen-

tuoja nieko. Kartais poetinis kūrinys tiesiog 
egzistuoja kaip dar vienas visatos reiškinys, 
su kuriuo anksčiau neteko susidurti. Jei iš ei-
lėraščio reikalaujama, kad jis tuoj pat, aiškiai 
atskleistų savo prasmę, – o tokius eilėraščius 
rašantys poetai paprastai kalba apie savo pa-
čių patirtį, – tai, skaitant šitokį kūrinį, žmo-
gus grąžinamas į tikrovę, kurią jau pažįsta. 
Eilėraštis padaro tą tikrovę truputį jaukesnę, 
nes joje esama kito su panašia patirtimi, tik 
tiek. [...] O tokie poetai kaip Johnas Ashbery 
ar Stevensas elgiasi priešingai: jie stengia-
si sugriauti pirmųjų mėgstamas supapras-
tinto pasaulio schemas. [...] Ashbery kuria 
sudurstytą pasaulį, jo pasaulis nemėgdžioja 
tikrovės. Bet, žvelgiant kitu kampu, galima	
sakyti, kad tai tiesiog pasaulis, kuris yra toks 
pat nevienalytis ir nenuspėjamas, kaip ir 
tas, kuriame mes stumdomės kasdien. Taigi 
žmonės, perkuriantys tikrovę, verti susiža-
vėjimo. Mes laikomės įsikibę mūsų patirčių 
nuspėjamumo... ir, matyt, nėra kito būdo 
nuo šito taip smagiai pabėgti, kaip skaityti 
tam tikrą poeziją. Skaitydamas eiles aš noriu 
jaustis didesnis... susiliesti su – ar bent jau 
būti šalia – tuo, kas man regis magiška, kas 
stulbina. Aš noriu patirti nuostabą. O kai, pa-
tyręs poeto sielos gelmėse perkurto pasaulio 
keistumą, grįžti į savo kasdienybę, ir ji atro-
do daug šviežesnė. [...]

–	Suprantama,	šitaip	kalbėdamas	apie	po-
eziją	laikotės	prielaidos,	kad	skaitytojas	dės	
pastangas,	gilindamasis	į	tekstą.	Visai	prie-
šingai	yra	teatre,	kur	normalu	sakyti:	žmo-
nės	šito	nesupras;	formuluok	aiškiau.	  
–	Manau, poetas rašo eilėraštį, negalvoda-

mas, kad bus suprastas, jį perskaičius kartą 
ar du. Jis rašo vildamasis, kad eilėraštis bus 
skaitomas daugiau kartų ir kad jo prasmė te-
bus atskleista per tam tikrą laiką, tiksliau – 
jo prasmė atsiskleis	per tam tikrą laiką. 
–	 Kai	 sakote,	 kad	 tikitės,	 jog	 eilėraštis	

bus	skaitomas	daugiau	nei	kartą	ar	du,	kiek	
kartų	turite	galvoje?	Kiek	kartų	Jūs skaitote	
eilėraštį?
–	Rašydamas savo eilėraščius, aš juos skai-

tau sau šimtus kartų. O kitų eiles skaitau po 
keliolika ar keliasdešimt sykių. Nesuprantu, 
kas čia galėtų atrodyti keista. Normalus tikin-
tysis, gyvenantis JAV pietuose, skaito tas pa-
čias Biblijos vietas šimtus kartų, ir kiekvieną 
sykį jos jam pasako ką nors nauja.

[...]
–	Reikia manyti,	„The	New	York	Times“	skai-

tytojo	sąmonė	nėra parengta	skaityti	poeziją.	
–	Žinoma, neįmanoma tikėtis šuolio iš „The 

New York Times“ į Johno Ashbery ar Jorie 
Graham eiles. Čia visai kitaip elgiamasi su 
kalba. Ir ji naudojama skirtingais tikslais. Ei-
lėraščio kalbą privalu kontempliuoti. Poezijai 
reikia paruoštos, išvalytos tam tikros psichi-
nės erdvės, kitokios negu prozai. Tai erdvė, 
kurioje žodžiai didingai dunkso. Ir ši poezijos 
belūkuriuojanti erdvuma yra būtent ta, kurio-
je eilės ir perskaitomos, ir išgirstamos.
–	O	kokiu	būdu	ta	erdvė	parengiama?
–	Na, jei praleidi daug laiko vienas, ypač – 

galvodamas apie savo ar kitų žmonių gyve-
nimus, jau turi reikalo su erdve, apie kurią 
aš kalbu. Esama tapytojų,	kuriems poezijos 
kalba turi didelės reikšmės. Ir taip yra vei-
kiausiai todėl, kad šie žmonės daugybę lai-
ko praleidžia prieš drobes, vieni, su niekuo 
nesikalbėdami: tai juos parengia, jie būna 
pasiruošę įsileisti savin poeziją. Jų galvos 
nėra pilnos triukšmo ir klegesio ar neišsipil-
džiusių troškimų. Turiu mintyje, kad reikia 
geisti skaityti poeziją; turi geisti pasitikti ją 
pusiaukelėje – nes ji toliau neis, jei ten jos 
niekas netrokšta. Šiaip ar taip, eilėraštis turi 
orumo. Noriu pasakyti, kad eilėraštis nemal-
daus, jog tu jį perskaitytum, kaip tai patetiš-

kai beskambėtų. Kai kurie poetai bijosi, kad 
liks neišgirsti, jei jie nepataikaus skaityto-
jams, jei jie patys nenueis devyniasdešimties 
procentų kelio...

[...]
–	Keista,	jog	mes	manomės	nerią	į	visokių	

malonumų	įvairovę,	bet	galiausiai	pasirodo,	
kad	toji	įvairovė	gana	vienoda.
–	Regis, mes trokštame gauti pasitenkini-

mą tučtuojau. Smurto filmai teikia pasitenki-
nimą čia pat. Narkotikai teikia pasitenkinimą 
akimirksniu. Sporto varžybos. Taip pat – 
prostitutės. Štai kas, regis, mums patinka. 
Bet tam, kam reikia pastangų, kas duoda 
vaisių tik po ilgo laiko, kur reikia išmanymo, 
kantrybės, įgūdžių, – o skaitymui reikalingi 
įgūdžiai, – tam mes nebeturime laiko. Mes 
pamirštame apie ekstazę, lydinčią mažiau 
skubotus malonumus: tuos, kurie tampa juo 
didesni, juo daugiau laiko reikia jų siekti.

[...] 
–	Gal	žmonės	vengia	poezijos,	nes	ji	ver-

čia	gerokai	nervintis	ar	kelia	susirūpinimą.
–	Jie nenori jausti, kad šalia jų – nežinomy-

bė, paslaptis. Tai per daug susiję su mirtimi; 
tai pernelyg grėsminga. Tai perša mintį, kad 
čia pat viskas gali apvirsti aukštyn kojomis.
–	Kai	sakote	„susiję	su	mirtimi“...
–	Taip, kai aš kalbu apie nežinomybę, tu-

riu galvoje, kad mirtis – didžioji nežinomybė. 
Noriu pasakyti, kad lyriškiausi eilėraščiai kaž-
kiek suveda su mirtim. Tiesą sakant, dauguma 
eilėraščių yra juodi ir nykūs, juose esama mir-
ties ir mirimo, juose kas nors prarasta ar pra-
randama – meilė, draugai, gyvybė. Didžiuma 
lyrinių eilėraščių – liūdni, nes jei apmąstai 
savo patirtį giliai, pajunti laiko bėgsmą, jei 
giliai apmąstai savo gyvenimą – negali nesu-
vokti fakto, kad viskas baigsis mirtimi. Tiesą 
sakant, viskas eilėraštyje – jo metrika, jo pė-
dos – primena apie laiką. Net besikartojančios 
eilutės: mes sugrįžome atgal... [...] 
–	Kai	 kuriuose	 Jūsų	 eilėraščiuose	mirtis	

išties	kelia	nerimą,	bet	kituose	to	nėra.
–	Tai neišvengiama. Jaučiu, kaip slenkuosi 

jos link. Todėl ji ir glūdi mano eilėse. Ir dėl 
to kartais žmonės mane laiko niūriu vaikinu. 
Bet aš savęs tokiu nelaikau. Savo eilėse aš 
mirčiai visą laiką sakau: „Ha, ha!“

[...]
–	Neįsivaizdavau,	 kad	 esate	 toks	Philipo	

Rotho	gerbėjas.	Aš	irgi	esu!	Ar	laikote	save	
žmogumi,	skaitančiu	daug	įvairiausio	pobū-
džio	knygų?	Ar	esate	iš	tų,	kurie	daug	laiko	
praleidžia	skaitydami?
–	Mano gyvenime buvo laikotarpių, kai 

skaičiau labai daug, bet buvo ir tokių, kai 
knygos beveik nepaimdavau į rankas. Esama 
romanų, kuriuos su malonumu skaitau vis iš 
naujo. Esama poetų, kuriuos skaitau ir skai-
tau. Daugiausia skaitytų knygų perskaitinėju 
iš naujo dabar, nes jau žinau, kas man pati-
ko, ir įdomu grįžti bei pasižiūrėti, ar man jos 
tebepatiks. Tai parodo, kiek aš pasikeičiau. 
Buvo metas, kai skaičiau Wittgensteiną. Bu-
vo metas, kai skaičiau poetus romantikus, 
esu perskaitęs Wordsworthą kelis kartus. 
Nebuvo taip, kad, būdamas suaugęs, neskai-
tyčiau Wallace’o Stevenso ar Elizabeth Bi-
shop. Nebuvo ir taip, kad, būdamas suaugęs, 
nesidžiaugčiau skaitydamas Philipą Rothą 
arba, iš kitos pusės, Samuelį Beckettą. Arba 
Italo Calvino, Tommaso Landolfi. Ar Bruno 
Schulzą ir Franzą Kafką. Didžiuosius po-
etus, tarkim, Octavio Pazą, skaičiau metų 
metais. Taip pat Josifą Brodskį, Dereką Wal-
cottą. Yra ir jaunesnių poetų, kuriuos skaitau 
su didele pagarba: Jorie Graham, Charlesas 
Wrightas, Charlesas Simicas. 

[...]
–	Bet	ką	tuomet	pagalvotumėte	apie	poetą	ar	

žmogų,	vadinantį	save	poetu,	tarkim,	studentą,	
kuris	ateitų	pas	Jus	ir	pasakytų:	„Na,	aš	do-
miuosi	tik	šiandiena.	Neišmanau	praeities	poe-
zijos,	aš	jos	nemėgstu,	ji	manęs	nedomina“?
–	Tuomet aš jo paklausčiau: „O kokias ei-

les jūs skaitėte, kurios žadina jums norą ra-
šyti poeziją?“ Nes juk paprastai mus traukia 
prie poezijos individualus balsas, kurį nori-

me girdėti: Wordswortho, Keatso, Jameso 
Merrillo, Anthony Hechto ar dar kieno nors 
balsas. Labai tikėtina, kad žmogus, nė kiek 
netrokštantis girdėti šių balsų, ir pats neturi 
originalaus balso. 
–	 Vadinasi,	 Jūs	 tarsi	 sutinkate	 su	 aka-

deminiais	 autoriais,	 kurie,	 regis,	 visada	
piršo	 idėją,	 kad	poezija	gimdo	poeziją.	Tai	
prieštarauja	 mano	 galvoje	 nuolat	 besisu-
kančioms	 mintims:	 o	 kodėl	 negalėtų	 poeto	
labiausiai	veikti	žmonės,	kuriuos	jis	pažįsta,	
jo	kasdienė	patirtis,	kodėl	būtent	jo	skaitoma	
poezija?
–	Na, tai dar priklauso nuo poezijos, kurią 

rašote. Kai kuriuos žmones gali labiau veikti 
jų motinos negu Robertas Frostas. Poetas po-
etui nelygu. Bet daugeliu atvejų, mano nuo-
mone, poetus labiau veikia kitų eilėraščiai 
nei tai, ką jie valgo ar su kuo kalbasi: mat 
poeziją jie skaito įsigilinę, o pietus valgo ar 
plepa telefonu su draugu nebūtinai įsigilinę. 
Nes eilėraščiai reikalauja ne tik kantrybės: 
jie reikalauja tam tikros kapituliacijos. Tu 
turi jiems pasiduoti. Jei jau tai padarei, jei 
leidai jiems tapti tavo sistemos dalimi, aiš-
ku, kad jie darys tau didesnį poveikį. Tai ir 
yra tikrasis poetų maistas: kitų eilės, o ne 
mėsos kepsnys. 
–	Bet	kaip	tuomet	su	idėja,	kad	poetą	turi	

veikti	 įvairiopa	patirtis,	 kad	poetas	 turi	 ty-
rinėti	gyvenimą ir	 leistis	 jo	 veikiamas?	Ar	
nesijaučiate,	kad	turėtumėte	išmėginti	viską,	
bent	jau	vieną	kartą?
–	Man nėra reikalo išmėginti visą meniu, 

kad sužinočiau, kas patinka. Įmanoma pa-
galvojus numatyti, kas galėtų	 patikti, tą ir 
užsisakysiu. Nesuksiu iš savo kelio patirti 
visko, tai yra pavojinga. Aš noriu apsaugoti 
save. Aš noriu ne patirti daug, daug visokių 
dalykų, bet patirti tai, ką pasirenku, ir patirti 
esmingai, giliai.
–	Kai	kurie	rašytojai	yra	mėginę	suinten-

syvinti	savo	darbą	alkoholiu	ar	narkotikais.
–	Tai kliudo. Turiu galvoje, kad, bent kiek 

išgėręs, aš nelinkęs rašyti. Aš linkęs dar iš-
gerti. Arba eiti miegoti. 

[...]
–	Bet	ar	Jums	neatrodo	siaubinga,	jog	mūsų	

visuomenė	net	tiek	negerbia	poezijos,	kad	po-
etams	būtų	įmanoma	pragyventi	iš	rašymo?
–	Manau, poezija būtų kitokia, jei iš rašy-

mo būtų galima pragyventi. Tuomet reikėtų 
tenkinti tam tikrus lūkesčius. Užuot paisę iš 
tradicijos kylančių normų, pagal kurias mes 
eilėraščius atpažįstame kaip eilėraščius, tu-
rėtume ištisą tinklą apribojimų, beje, kur kas 
laikinesnių, susijusių su rinka, su pardavimo 
galimybėmis, su tuo, kas žmonėms trumpą 
laiką patinka. Tad, manau, poezijai geriau ne-
turėti piniginės vertės.
–	Jei	kalbėčiau	apie	Jus	asmeniškai,	saky-

čiau,	kad,	šiaip	ar	taip,	poezijos	rašymas	yra	
esminė	Jūsų	tapatybės,	jūsiškio	savęs	jutimo	
dalis.	Ar	aš	teisus?
–	Taip, mano tapatybė yra tiesiog bevil-

tiškai susisaisčiusi su tuo, ką aš rašau, su 
tuo, kad aš – rašytojas. Jei liaučiausi rašy-
ti, paprasčiausiai pasijusčiau netekęs savęs. 
Kai nerašau, nesijaučiu iš tikro gyvas. Mano 
gyvenime buvo laikotarpis, penkeri metai, 
kai visai nerašiau eilėraščių. Tai buvo vie-
ni liūdniausių gyvenimo metų, gal net patys 
liūdniausi. Rašiau daug kitokių tekstų. Nė 
vienas jų neteikė man tokio pasitenkinimo, 
kokį teikia poezijos rašymas. Bet aš rašiau 
juos, nes turėjau būti pasiruošęs tam atve-
jui, jei poezija grįžtų į mano gyvenimą ir vėl 
pasijusčiau sugebąs rašyti eilėraščius, kurie 
nebūtų siaubingi. Aš metu rašyti, jei pajun-
tu, kad mano rašomos eilės yra prastos. Ma-
no tapatybė, galų gale, čia nėra svarbiausia. 
Daug svarbiau – nekompromituoti to, ką aš 
laikau kilnia veikla. Geriau jau nerašyti, ne-
gu rašyti prastai ir kompromituoti poeziją – 
net ir tuo atveju, jei iš dalies netenki savęs. 
[...] Aš myliu save, bet, manau, poeziją my-
liu nė kiek ne mažiau. 

Vertė Alfonsas Andriuškevičius

Tikrasis poetų maistas
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Skolų knygelė f generacijai (13)
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė: radijas transliuoja pamokslą 

iš Arkikatedros. Gerai parengtos šventųjų biografijos, tačiau 
apskritai pamokslas tamsus, tamsesnis už Sladkevičiaus lai-
kų (turiu teisę lyginti, nes klausydavausi per radiją kartu su 
mama ir močiute). Apskritai ima įspūdis, kad Bažnyčia ko-
munikuoja tik su senais, kone beraščiais žmonėmis, kaip vel-
nias kryžiaus vengdama menkiausio minties poslinkio. Dar 
galbūt su primityviu jaunimu ir nuo didelio reproduktyvumo 
nukentėjusiomis šeimomis. Pamokslininkui kadais minėjau 
kažką panašaus Gailestingumo šventovėje, ir jis konstatavo, 
esą man reikia atsivertimo. Gal ir reikia, bet neturėkit iliuzi-
jų, kad atsivertimo nereikia ir jums – ypač intelektualinio.
•
Netikėčiausias Dainų šventės efektas: Katedros aikštėje 

užtraukus Antano Strazdo ir Juozo Naujalio „Pulkim ant 
kelių“ ne vienas instinktyviai ant jų ir puolė, t. y. klaupėsi. 
Kokia galinga (ypač tai išryškėja minioje) į represyvius sig-
nalus reaguojanti kūno recepcija.
•
Dainų šventė baigėsi: per „Ryto garsus“ (LRT) nagrinė-

jamas tautinės simbolikos klausimas. Kalbama abstrakčiai, 
apeliuojant į masių lygmenį, vis apie tą mistinį „lietuvišką 
santūrumą“. Neskambinu į eterį, bet nepirkčiau maksiminės 
trispalvės produkcijos vien dėl to, kad ji neskoninga. Be to, 
mūsuose gilus konfliktas tarp neonacizmo ir korektiškos 
laikysenos; padorūs žmonės bet kokių trispalvės ženklų... 
gėdijasi. Pamenu, Kaziuko mugėj pirkau trispalvę skuduri-
nę sagę-mešką; prisegiau dukrai prie paltuko. Draugė, dės-
tanti lituanistiką Varšuvoje, pamačiusi klausė su neslepiama 
nuostaba, kam reikia taip ryškinti ir akcentuoti tapatybę.
•
Dar gerokai prieš pasklindant gandui, esą „Suokalbio“ 

vietoje atidaromas kažkoks pižoniškas „Salionas“, nutvėriau 
save už pakarpos galvojančią, kad pasiilgau penktadieninio 
„Suokalbio“. Jausmo, tarsi Kalėdoms grįžtum į šeimą, pas 
brolius ir seseris. Tų nieko bendra neturinčių, tačiau iš ma-
tymo pažįstamų žmonių, kurie kartais sapnuojasi. Kur jie 
šoka dabar? Kiekvienąkart, kai bandau tokius sentimentus 
išpažinti tarp literatų, jie manęs nesupranta. „Šokti ant židi-
nio, – kažkada pasmerkė Dekšnys su Jakošu. – Yra pasku-
tinė degradacijos stadija.“ Aha, esu ant jo šokusi. Rodos, su 
Ieva Gudmonaite. 
•
Sulaukiau televizinio G. Kuprevičiaus baleto „Čiurlionis“ 

per LRT „Kultūrą“. Su kažkokiu įtartinu pasididžiavimu at-
pažinau muzikines M. K. Č. parafrazes. Graži scenografija – 
bėgančios natos, laiškų frazės, piešinių kontūrai. 

Rugpjūčio 2 d.

1996 m. mirė Birutė Baltrušaitytė-Masionienė, ra-
šytoja, literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių 
mokslų daktarė (g. 1940).

1974 m. palaidojusi tragiškai žuvusį vyrą, poetą ir kritiką 
Antaną Masionį, likusi našlė su dviem mažametėm dukrom, 
Birutė Baltrušaitytė ėmė formuotis kaip rašytoja. Skaus-
minga, tačiau svarbi, kaip dabar madinga sakyti, trauminė 
patirtis. Naujame žurnalo „Coloquia“ numeryje Solveiga 
Daugirdaitė (str. „Tarybinės lietuvių rašytojos autobiogra-
fijoje“) atkreipia dėmesį, kad oficialioje savo, kaip rašyto-
jos, autobiografijoje Baltrušaitytė mini Putino laidotuves ir 
jo kapo lankymą, tačiau vengia užuominų apie velionį vy-
rą – matyt, tai būtų buvę nesaugu, neapdairu, nepriimtina. 
Lankydavo ji ir Broniaus Radzevičiaus kapą, tačiau jis irgi 
neminimas – rašytojo, literato savižudybė sovietmečiu buvo 
socialinė stigma, apie kurią viešai nekalbama. 
•
1912 m. mirė Andrius Vištelis-Višteliauskas, poe-

tas, publicistas, vertėjas (g. 1837).
Iš fotografijos – simpatiškas jaunų akių barzdočius, apie 

kurį nežinau beveik nieko. Vikipedija rašo, kad paskutinius 
23 metus praleido psichiatrijos ligoninėje (Argentinoje), 
artimųjų užmirštas, JAV lietuvių kiek šelpiamas. Šis eta-
pas man įdomiausias, tačiau apie jį dar mažiau žinau. Gal 
Arvydas Juozaitis sukurtų kokią įtaigią (tikėtina – dramos 
pavidalo) versiją?.. 

Rugpjūčio 3 d.

1926 m. gimė Tatjana Rostovaitė, poetė, kritikė, 
vertėja (m. 1993, dingo be žinios).

Ona Voverienė „Mokslo Lietuvoje“, aptardama Vlado 
Žuko prisiminimus, referuoja Vinco Mykolaičio-Putino va-
dovavimą disertantams: „Kita jo aspirantė Tatjana Rosto-
vaitė rašė disertaciją „Salomėjos Nėries karo metų lyrika“. 
Būdama aspirante T. Rostovaitė dirbo Rašytojų sąjungoje, 
pusmečiu atsiliko nuo disertacijos rašymo individualaus pla-
no, neatliko pedagoginės praktikos – neperskaitė privalomo 
ciklo paskaitų studentams, daug laiko gaišo Rašytojų sąjun-

goje. O, V. Mykolaičio-Putino nuomone, „darbas neturėtų 
trukdyti aspirantūrai, nes pagrindinis darbas čia... Iki šiol 
darbo rezultatai nepatenkinami...“ O po pusmečio aspirantės 
darbas dar pablogėjo... „Iki šiol neparašytas ir neapsvarsty-
tas disertacijos planas.“ „Prisiminimų...“ autorius teigia, kad 
„Katedroj nesijautė prieštaravimų tarp vadovo ir disertantės, 
bet jų, matyt, buvo. Po kelių dešimtmečių T. Rostovaitė pa-
sakojo apie nesutarimus su vadovu dėl disertacijos krypties, 
kūrybos interpretacijos, dėjusi pastangų pakeisti vadovą. 
Disertacija liko neparašyta“ (http://mokslasplius.lt/mokslo-
lietuva/2006-2011/node/3977.html).

Niekada, niekada neparašyčiau disertacijos pas Putiną...
Apie T. Rostovaitę atsimenu nedaug, iš Giedriaus Viliūno 

paskaitų – kad literatų būrelyje atrodžiusi įdomi asmenybė. 
Tą patį liudija ir pažinojusieji rašytojai. Nors literatūrologi-
joje įprastai apibūdinama kaip „nedidelio talento“, biografi-
jos intrigą sustiprina mistinis dingimas be žinios. Minėtame 
S. Daugirdaitės straipsnyje T. Rostovaitės autobiografija 
nagrinėjama kaip rašytojos „gyvanašlės“ atvejis: dėko-
jama Antanui Venclovai už parūpintą butą Žvėryne (vyrų 
autobiografijose, nors butų dalybos Rašytojų sąjungos na-
riams buvo rutininis dalykas, tokio dėkingumo nerasi). 
S. Daugirdaitė konstatuoja, kad moteris (nors ir ganėtinai 
emancipuota) „tebėra reikalinga pagalbos, dėkinga hierar-
chijos viršūnėje esantiems vyrams ir už buitinę pagalbą, ir 
už skatinimą rašyti“ (http://www.llti.lt/failai/Colloquia32_
spaudai_35-54.pdf). T. Rostovaitė autobiografijoje nemažai 
kalba apie savo ir vaikų ligas, kas yra gan tipiška (panašiai 
rašo ir Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, Bronė Buivydaitė 
ir kt.) – anot S. Daugirdaitės, „tarybinėms rašytojoms se-
natviniai negalavimai ir ligos buvo vienintelė leistina tema 
kalbėti apie kūną [...]“. 

Rugpjūčio 15 d.

1810 m. gimė Laurynas Ivinskis, poetas, publicis-
tas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, 
lietuvių švietėjas (m. 1881).

Lauryno Ivinskio vardas pirmiausiai siejasi su labai kon-
krečia aktualija – kalendoriais.

Kartais galvoju, kad šitas kalendorius man vietoj paskaitų 
dėstymo. Įtariu, netgi laiko jam sugaištu panašiai kaip mano 
buvusi suolo draugė, dabar dėstanti rimtus dalykus. 

Kalendorinio mąstymo šaknis feisbuke giliai įleido Ma-
rius Burokas. Reiškinys ėmė sklisti: kas tik netingi, vis sa-
vaip pagerbia disertacijų objektų, meno dievų ir filosofijos 
korifėjų gimtadienius. 

Rugpjūčio 17 d.

1957 m. mirė Antanas Vienuolis, farmacininkas, 
rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, vi-
suomenininkas (g. 1882).

Prieš šešerius metus, lankydamasi Gruzijoje, turėjau vil-
ties surasti „Užkeiktuosius vienuolius“. Klausinėjau vie-
tinių, bet niekas tokių nežinojo. Pristigau kalbinių įgūdžių 
susirasti savarankiškai. O galėtų būti literatūrinio turizmo 
(specialiai lietuviams) vieta.

Rugpjūčio 18 d.

1865 m. gimė Joana Domininka Griniuvienė-Pa-
valkytė, knygnešė, spaudos darbuotoja, visuomenės 
ir politinė veikėja (m. 1918).

Vienintelė man žinoma knygnešė moteris, ir dar gimusi 
Kybartų valsčiuje – faktiškai kraštietė. Labai graži nuotrau-
ka internete, draudžiama viešai platinti, – apie 1890 m., iš 
Lietuvos centrinio valstybinio archyvo. Biografijos įspūdį 
paryškina tragiškas jos ir vaikų likimas (kurį smalsieji te-
siaiškina patys, nenoriu perrašinėti enciklopedijų). Man 
aktualiausia tai, kad ištekėjusi už gydytojo Kazio Griniaus 
(1896) ir su juo apsigyvenusi Virbalyje tapo knygneše. Iš 
Kybartų į Eitkūnus per sieną ji nešdavo vyro rankraščius, 
atgal – draudžiamą lietuvišką spaudą. Knygnešys Juozas 
Rimša nustebo kartą šventadienį užėjęs pas Grinius ir radęs 
ponią daktarienę mazgojant grindis. Po to jis ją vadino dė-
diene. Šią J. Rimšos duotą „pravardę“ vėliau J. Griniuvienė 
pasirinko slapyvardžiu (pasirašinėjo juo spaudoje). Vėliau 
gimdė vaikus; juos paauginusi 1904–1905 m. subūrė pirmąjį 
chorą, su kuriuo dalyvaudama bažnyčios mišiose pasiekė, 
kad mišios būtų laikomos lietuvių kalba. (Man tai atrodo 
svarbu.) 1905 m. įsteigė organizaciją „Šviesa“ ir prie jos lie-
tuvišką pradžios mokyklą. Nuo 1897 m. tapo viena pirmųjų 
moterų Lietuvos socialdemokratų partijos narių. Ką dabar 
girdime apie ją? Kad ir iš moterų socialdemokračių. O juk 
mažiausiai filmo verta. Ar bent jau asmenybės atminimo, 
vardo, žinomumo.

•
2002 m. mirė Ričardas Gavelis, prozininkas, dra-

maturgas, publicistas (g. 1950).

Dar neskaičiau Jūratės Čerškutės disertacijos, tad sunku 
pasakyti ką naujo. Daugelio santykis su Gaveliu asmeniškas, 
dažniausiai per paauglystėje perskaitytą „Vilniaus pokerį“, 
gal dar, studijų laikais, „Jauno žmogaus memuarus“. Viena 
bičiulė (aptariamuoju metu – LMTA muzikos kompozicijos 
studentė) sugalvojo parašyti operą (ar ne „Operomanijos“ 
festivaliui). Buvau paprašyta pagal vieną Gavelio „Įsibrovė-
lių“ apsakymą sukurpti libretą. Suprantama, to nepadariau, 
nes tai neįmanoma. Ekranizuoti galbūt lengviau – pagal pa-
ties Gavelio scenarijų visai nusisekęs, mano galva, filmas 
„Rungtynės nuo 9 ligi 9“ (rež. Raimondas Vabalas). Jame 
vaizduojami sovietmečio akademikų santykiai kai kuriose 
institucijose visai nepakito: tebekvėpuojama ir tebesišnabž-
dama taip, tarsi Korsakas dar būtų gyvas ir griežtu žvilgsniu 
iš kiemo dairytųsi, ar instituto languose tebedega šviesa po 
šešių vakaro (šitą su meile rašau). 

Rugpjūčio 22 d.

1929 m. gimė poetas, vertėjas Alfonsas Maldonis 
(m. 2007).

Vis laukiu, kada išeis Donatos Mitaitės monografija apie 
Alfonsą Maldonį. Kažkada buvo radijo paskaita – nėra taip, 
kad Maldonio eilėraščiai būtų man labai artimi, bet įdomu, 
kaip apie jį kalba dvasios bendrumą tikrai turinti mokslinin-
kė. Tas skausmingas gręžiojimasis iš kultūros į gamtą, kiek-
vieną kartą tikinant save ir kitus, kad gamta tikresnė (ir, be 
abejo, netikint).

Rugpjūčio 23 d.

1989 m. Baltijos kelias: apie 2 mln. žmonių iš Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos išsirikiavo vilniaus–Talino kelyje 
(apie 600 km), susikibdami rankomis ir taip paminėda-
mi Molotovo–Ribbentropo pakto penkiasdešimtąsias 
metines.

Šiandien tą patį atlikti būtų fiziškai neįmanoma: visi ran-
kose laikytų telefonus, kuriais darytųsi asmenukes, keltų jas 
į socialinius tinklus ir rašinėtų žinutes. Ką gi, o vis dėlto 
radosi pilietiniai feisbuko keliai – kartais tai irgi jaudina. 
•
1976 m. gimė kino režisierė Giedrė Beinoriūtė.
Ne per seniausiai LRT rodė „Pokalbius rimtomis temo-

mis“ (2012). Iš reikalo žiūrėjau, kvailas poreikis retkarčiais 
pasidomėti lietuvių kinu. Ne tai kad nepatiko, tiesiog ne-
mėgstamas dokumentikos žanras ir nekenčiama socialinė 
tema. Nors efektingai sumontuota: greta sulipdyti vaikai iš 
skirtingų socialinių sluoksnių skyrėsi kaip diena ir naktis. 
Manieringa mergaitė pasakojo kažką apie gimtadienį „Akro-
polyje“, žodžiu, gvildeno tuščias problemas, o paauglys iš 
kolonijos – apie gyvenimo esmes.
•
1631 m. mirė Konstantinas Sirvydas, vienas lietu-

viškos raštijos pradininkų, leksikografas (g. 1579).
Antrame kurse bandžiau rašyti rašto darbelį pas profeso-

rę Reginą Koženiauskienę: rankiojau metaforas iš Sirvydo 
„Punktų sakymų“. Prastai man tai sekėsi, darbą labai lėtino 
transkribavimas ir tekstologijos neišmanymo chaosas; po 
pusmečio apsigalvojau ir perėjau prie Sigito Gedos. Vis dėl-
to egzistuoja palanki emocinė atmintis: retų spaudinių sky-
riaus romantika. „Sako Šventasis Raštas, kad Dievas suvystė 
marias vystyklais kaip vaiką, – visada žmonių pasaulis yra 
tarsi vaikas, kuris nieko nesuvokia, – reikia jį suvystyti ar-
ba surišti, kad nesiaustų.“ Prisiminiau tą palyginimą Nidoje, 
įlindusi į geliančią jūrą. Ji taip toli seklėjo, kad plaukdama 
nusibrozdinau kelį. Svarsčiau, kad smėlio čia bus užpylę 
aplinkosaugininkai, bijodami, kad jūra neužgrobtų kranto.

Rugpjūčio 24 d.

1882 m. gimė Mykolas Biržiška, lietuvių litera-
tūros istorikas, Nepriklausomybės Akto signataras 
(m. 1962, tą pačią dieną, rugpjūčio 24-ąją).

Giedrius Viliūnas, reiklus dėstytojas, sugalvojo mums, še-
šiems nevykėliams magistrantams, duoti užduotį – parengti 
lietuvių literatūros mokslo parodą VU bibliotekoje. Aišku, 
nieko nesurengėm, bet lig šiol pamenu tas nuolat pildomas 
lenteles, kokios knygos į tą parodą turėtų patekti. Bibliote-
ka lyg tyčia tuo metu reorganizavosi, remontavosi, atsirado 
papildomų kliūčių. Mykolas Biržiška buvo vienas kertinių 
autorių, formavęs pozityvistinį lietuvių literatūros istorijos 
modelį; preciziškai mokslišką, jautrų visuomeniniams reiš-
kiniams.

Kai 2009-aisiais su „Literatūros salomis“ buvom zervynose 
pas Juozą Aputį, jis gyrėsi savo radijo aparatų kolekcijoje turįs 
Biržiškos radiją. Lyg žadėjo dovanoti institutui, nepamenu. 

-gk-
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Tai, ko jau niekada nebebus... 
Keli žodžiai apie Antaną vengrį

Didžiuma mano kartos lietuvių inteligentų pažinojo ar 
bent jau žinojo Antaną Vengrį – prisiekusį seną vilnietį, 
literatą, teatro istoriką, vertėją, pradėjusį aktyvią kultūrinę 
veiklą dar prieškariu. Kelerius metus bendradarbiavęs „Nau-
jojoje Romuvoje“, 1939 metais, kaip tikras patriotas, Ven-
gris persikėlė į Vilnių. Čia mokytojavo gimnazijose, dirbo 
Grožinės literatūros leidykloje, dėstė Vilniaus pedagogi-
niame institute. O jau 1953 metais buvo suimtas ir nuteistas 
25 metams! Po Stalino mirties gyvenimo aplinkybės ėmė 
keistis ir, metus teišbuvęs Kuibyševo lageryje, Vengris grįžo 
namo. Tačiau ilgus metus išliko „nepatikimas“: gal dešimt 
metų jam teko dirbti kukliame žurnaliuke „Meno saviveikla“ 
(įsivaizduoju, kaip graužė apmaudas, kad tik toks darbas jam 
patikėtas), tik paskui jis tapo „Kultūros barų“ redaktoriumi. 
Ir buvo geras redaktorius, nes jo paties raštų kalba visuomet 
buvo sklandi, stilinga. 

Vengris buvo tvirtų įsitikinimų žmogus, nors to ir nede-
monstravo, pats stengėsi nelaužyti savo gyvenimo dorovinių 
nuostatų, buvo itin reiklus sau ir kitiems, buvo griežtas ir 
pykdavo tik matydamas nevalyvą darbą, nedorą poelgį ar 
reikalų aplaidumą. Monografinio pobūdžio knygos (o jų bu-
vo keletas), skirtos režisieriui Konstantinui Glinskiui (1937, 

1965), Petrui Kubertavičiui (1970), Onai Rymaitei (1990), 
kupinos pagarbos, meilės scenos kūrėjams ir subtilaus jų 
profesijos išmanymo. Kartais šiose knygose ir straipsniuose 
apie ano meto aktorius bei režisierius pasigirsta ir sentimen-
tas mūsų teatro pirmeivių darbams, kartais – pernelyg dosni 
pagyra, tarsi bijant, kad vėlesnės kartos gali nesuvokti, dera-
mai neįvertinti jų veiklos reikšmingumo. 

Vytautas Maknys, vyresnysis Vengrio kolega, apdainavo 
lietuvių mėgėjų teatrą ir sukaupė kalnus medžiagos apie 
pirmuosius kuklios scenos „pasišventėlių“ žygius, Ven-
gris – išaukštino lietuvių profesionalaus teatro pradininkus 
ir savo kartos, savo laiko menininkus. Mokėjęs vokiečių, 
lenkų, rusų kalbas, Vengris gerai orientavosi pasaulinės 
literatūros ir teatro istorijoje ir lietuvių teatrą matė ne kaip 
atskirą reiškinį, o kaip pasaulinio teatrinio proceso dalį. 
Puikiai išmanęs lietuvių literatūrą, jis ir recenzuoti mėgo 
Krėvės, Vienuolio, Mykolaičio-Putino, Inčiūros, Binkio, 
Grušo, Marcinkevičiaus, Sajos veikalų pastatymus. Justiną 
Marcinkevičių tiesiog dievino ir vieną kartą, jau vėlesniais 
metais, kalbėdamas apie poetą, net apsiverkė... Tikriausiai 
būtent Marcinkevičius jam, gan racionaliam, padėjo išreikšti 
tėvynės meilę, tiesą, šventumą... 

Vengrio straipsniuose ir recenzijose atsiverdavo platus 
jo akiratis, jis iškeldavo esminius spektaklio bruožus, pri-
valumus ir nuklydimus. Nemėgo kapstytis smulkmenose, 
aprašinėti spektaklio, juo labiau – rodyti savo emocijų.

Nūdien atrodo, kad reikšmingiausi teatriniai Vengrio dar-
bai – tai dvi jo sudarytos, visų skaitytos ir suskaitytos knygos 
„Teatrinės minties pėdsakais“ (1969–1982), kuriose pateiki-
ami straipsniai apie žymiausius Lietuvos ir užsienio teatro 
kūrėjus, taip pat jo redaguotas rimtas tomas „Lietuvių teatras 
1918–1929“ (1981), kuriam parašė didelės apimties skyrių 
apie pirmąjį lietuvių profesionalaus teatro dešimtmetį... 
Tai solidus ir absoliučiai patikimas darbas, kurio didžiuma 
teiginių ir šiandien atrodo besą teisingi. Suprantama, kad čia 
buvo neįmanoma išvengti ideologinių reveransų, nes rašyti 
apie vargais negalais iš Rusijos gniaužtų ištrūkusią valstybę, 
apie laisvą valstybę, kuriančią savo gyvenimą, savo teatrą ir 
kitas kultūrines institucijas, nebuvo lengva sovietinės Lietu-
vos sąlygomis, juo labiau žmogui su „skylėta biografija“... 
Vengris turėjo istoriko talentą, mokėjo rinkti, atrinkti ir der-
inti faktus, mokėjo daryti objektyvias, savo paties patirtimi, 
nuojautomis ir apmąstymais grindžiamas išvadas. Nebuvo 
faktografas, jautė teatrinių ir bendrakultūrinių procesų 
tęstinumą, kryptis ir tendencijas. 

Privačiame gyvenime Vengris taip pat laikėsi tam tikrų 
taisyklių: nors mėgo kompaniją, nebendravo su tais, kurių 
negerbė ir nemėgo, jo namus daugiausia lankė seni drau-
gai ir teatralai bendraminčiai bei gerbėjai. Vengrių butas 

buvo sename dviaukščiame name su ilgais balkonais (jau 
nebeišeinantį gatvėn poną Antaną dar ne kartą teko matyti 
tame balkone) ant Tauro kalno, prie pat „Minties“ leidyklos, 
su kuria ne sykį bendradarbiavo. Birželio 13-ąją, per Anta-
nines, namai prigužėdavo entuziastingų sveikintojų; čia ir 
gausi šeima, ir visokiausio amžiaus bičiuliai. Šventėje da-
lyvaudavo ir smalsus šuniukas. Gėlės, vynas, vaišės, visokie 
pasakojimai, linksmi šmaikštūs ginčai, juokas. Į Vengrį kaip 
į kolegą visuomet galėjai kreiptis įvairiausiais klausimais, 
jis mielai dalijosi. Pasiskambinęs galėjai užeiti į svečius ir 
pabendrauti. Pakviestas kokia nors proga, ponas Antanas ir 
pats mėgo svečiuotis. 

O pabaigoje derėtų pasakyti ir tarsi įamžinti dar kelis da-
lykus. Gan erdviame Vengrių bute, kur užaugo keli vaikai ir 
anūkai, buvo vienas ypatingas kambarys. Tai pono Antano 
kabinetas. Jame, man regis, buvo viskas, ko reikia kūrybingai 
intelektualiai asmenybei: durys į ilgąjį balkoną, prie lango – 
didelis senos mados rašomasis stalas, ant kurio sutelpa ir 
rankraščiai, ir knygos, ir lieka vietos puodeliui kavos (kom-
piuterio ant jo taip ir neatsirado, Vengris rašė ranka, parke-
riu), visa kairioji kabineto siena skirta knygoms. Lentynose 
buvo gausybė leidinių įvairiomis kalbomis ir enciklopedi-
jos, kuriose ponas Antanas rašė savo pastabas, pažymėdavo 
vieno ar kito žinomo žmogaus mirties datą. Knygos čia 
nebuvo užkonservuotos, jos gyveno savo gyvenimą, buvo 
skaitomos, vartomos, jomis naudojosi savininkas ir kolegos 
(pati esu skolinusis ir net gavusi dovanų). Prie dešiniosios 
sienos – sofa svečiams (o gal ir nakvininkui?), stalelis ir pora 
foteliukų. Būdavo, vos spėjai kambario slenkstį peržengti, 
jau vidun spraudžiasi namų sargas, draugiškas šunelis, ponia 
Eugenija Vengrienė tuoj bėga į virtuvę kaisti kavos, deda 
ant stalo sausainių vazelę (tradicinių sausainių, skirtingų, 
būdavo visados, jie tarsi laukdavo svečio užklydėlio) ir 
puodelius, o ponas Antanas, niekur toliau neidamas, čia pat, 
kažkur prie knygų lentynos, randa brendžio ir jau pilsto į 
taureles. Pokalbis mezgasi lengvai ir žaismingai. Jeigu ateini 
su savo naujai išleista knyga, Vengris ją tuoj pat ima vartyti 
kaip tikras profesionalas – iš visų pusių.  

Deja, jau niekad nebesišnekėsime apie teatrą, nevažinėsime 
drauge į kitus Lietuvos teatrus, nesiginčysime dėl vieno ar kito 
spektaklio, nebesusitiksime disertacijų gynimuose, teatrų fes-
tivaliuose ar Gedimino prospekto bariukuose, nebekramsno-
sime tų ponios Genutės sausainukų, neglostysime to šuniuko, 
neuostysime balkone žydinčių gėlių... To jau niekad nebe-
bus. Antanas Vengris dabar jau ilsisi Rasose, prie gražiosios 
koplyčios, netoli Jono Basanavičiaus ir Žaliojo angelo...
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– AUdRONė GIRdzIJAUSKAITė –

Su Antanu vengriu ir Irena Aleksaite mano kabinete, įrašius 
pokalbį radijo laidai „Prie židinio“ (1996.IX.26). Autorės 
archyvo nuotrauka 

Vasara kino teatre – pavojinga. Jeigu neužspringai „Trans-
formeriais“, netyčiom atsidursi privalomosiose vasarinėse 
komedijose ir miuzikluose. Rugpjūtį Lietuvos kino teatrus 
pasieks potenciali šio fenomeno atsvara – Hosseino Amini 
režisūrinis debiutas „Apsimetėlis, sukčius ir dama“ (The	Two	
Faces	of	January). Kino mėgėjams Amini žinomas kaip ga-
bus scenaristas, išgarsėjęs kultiniu 2011 m. filmu su Ryanu 
Goslingu „Važiuok“. Paskui buvo ne toks sėkmingas „Snie-
guolė ir medžiotojas“, vėliau – siaubingas „47 roninai”. 

Tačiau „Apsimetėlis, sukčius ir dama“ atrodo viliojančiai: 
filmo veiksmas rutuliojasi Graikijoje, tarp Atėnų griuvėsių ir 
mažų žvejų kaimelių, tad į kiną ėjau su viltimi paatostogauti, 
jeigu ne su lagaminu, tai bent akimis. Pirmieji kadrai nenuvy-
lė: jūra, Akropolis, būrys jaunų amerikiečių turisčių, godžiai 
besiklausančių gido Ridalo (akt. Oscaras Isaacas, šiemet re-
gėtas brolių Coenų filme „Groja Liuvinas Deivisas“) pasa-
kojimo apie Egėjo jūrą, ir iš griuvėsių išnyrantys Česteris ir 
Koletė Makfarlandai (akt. Viggo Mortensen ir Kirsten Dunst). 
Česteris vilki tobulai baltą kostiumą, o Koletė grakščiai liuok-
si su klasikinio stiliaus suknele. Juodu – turtingi amerikie-
čiai, keliaujantys po Europą, iš miesto į miestą, iš viešbučio 
į viešbutį. Tarp trijulės užsimezga draugystė. Ridalas negali 
atitraukti akių nuo Koletės, o ši koketuoja, Česteriui šį proce-
są stebint pro nuolatos uždegtos cigaretės dūmus. Praleidusi 
žavingą naktį mieste, kompanija išsiskirsto.

Ir štai čia idilė griūva: Makfarlandų likimas pasibeldžia 
į duris. Iš Niujorko atsiųstas privatus detektyvas apkaltina 
Česterį sukčiavimu ir sakosi reprezentuojąs galybę nepaten-
kintų klientų; suprask – grąžink pinigus geruoju arba atsi-
sveikink su savo galva. Česteris, ilgai negalvojęs, jį nužudo 
vonios kambaryje. Bevilkdamas kūną link koridoriaus, su-
tinka Ridalą, viešbutin grįžusį grąžinti Koletės taksi palikto 
papuošalo. Ir taip šie trys amerikiečiai nenoromis tampa nu-
sikaltimo bendrininkais, ieškančiais pabėgimo iš Graikijos. 

Jeigu perskaitę pastarąsias pastraipas galvojate apie An-
thony Minghellos 1999 metų filmą „Talentingasis miste-
ris Riplis“, esate pastabūs ir teisūs. „Riplis“ buvo sukurtas 
pagal to paties pavadinimo amerikiečių rašytojos Patricios 
Higsmith romaną; „Apsimetėlis, sukčius ir dama“ pakartoja 
šį scenarijų. Akivaizdu, kad Amini daugsyk žiūrėjo Minghel-
los kūrinį ir sėmėsi patirties. 

Visgi šiuodu filmai yra itin skirtingi. „Riplis“ yra psicholo-
ginio trilerio etalonas, o „Apsimetėlis“, deja, pasiklysta kaž-
kur tarp dramos, meilės istorijos ir trilerio. Filmo plakatas 
teigia: „Paslaptingas susitikimas. Pavojinga praeitis. Mirtina 
paslaptis“, ir aš tegaliu klausti – kodėl? Kam mitologizuoti 
paprastą kriminalinę istoriją? „Apsimetėlis, sukčius ir dama“ 
turi pasiutusiai didelį neo-noir potencialą: aktorius, siužetą, 
scenografiją. Viggo Mortensenas turi tam tikro Jameso Ste-
warto pamišimo (galvokite apie Hitchcocko „Vertigo“ ir kaip 
Stewartas pamažu byra, byra, byra), o Dunst yra viena pui-
kiausių savo kartos aktorių, kurią jau minėtas Hitchcockas 
išsyk siųstų į Normano Beitso motelį vietoj Janet Leigh. 

Deja, ekrane matome pusantros valandos kančios Akro-
polio papėdėje. Kančios, puikius aktorius supakuojant į ne-
išspręstus siužetinius tropus ir kino klišes. Kuo toliau, tuo 
labiau galvoju, kad Amini paprasčiausiai nemoka rašyti 
vaidmenų moterims: bene ryškiausias to pavyzdys – „Va-
žiuok“; ar prisimenate Carey Mulligan veikėjos vardą? Aš 
irgi ne. Koletės likimas – panašus. Koletė neturi charakterio, 
ji tėra graži Česterio žmona ir potenciali Ridalo meilužė. Pri-
siminus Dunst meistriškumą Larso von Triero „Melancho-
lijoje“, gaila, kad tokio talento aktorė tėra tinkama vaidinti 
gražų papuošalą vyrams. 

Koletės personažo neišplėtojimas yra vienas pagrindinių 
kliuvinių filmo meilės trikampiui; ir kai filmo pabaigoje 
Ridalas išpažįsta savo neblėstančią meilę jai, tegali galvoti 
apie jo paviršutiniškumą: jeigu tau teužtenka jos grožio, po-

ros pokalbių ir žvilgsnių – na, žinai... Žinoma, galima teigti, 
kad visa tai vyksta anapus kadro ir žiūrovas turėtų pasitelkti 
vaizduotę, bet Amini nepateikia jokių užuominų apie Kole-
tės ir Ridalo meilės gelmes. O jeigu tai yra aistra, tada „Ap-
simetėlis“ tą rodo pernelyg švelniai. 

Viena pagrindinių neišspręstų siužetinių problemų – Rida-
lo ryšys su tėvu. Filmas simboliškai pradedamas Egėjo mitu, 
išsyk sufleruojančiu skausmingą tėvo ir sūnaus ryšį. Ši tema 
plėtojama vaizduojant tūžmingą, sparčiai kintantį Ridalo ir 
Česterio santykį; abu jie – sukčiai, Česteris jauniklį regi kaip 
jaunesnę savo versiją, o Ridalas akivaizdžiai ieško tėvo pa-
kaitalo. Žvelgiant giliau, Koletė – filme niekur neminima Ri-
dalo motina, bet visgi nebūsiu Žižekas, tiesiog krenkštelsiu: 
Edipas. Amini šią idėją pasitelkia kaip „mirtinos paslapties“ 
siūlų kamuolio leitmotyvą ir, fone skambant grėsmingai mu-
zikai, tikisi pakelti filmą nuo kriminalinio iki psichologinio-
mitologinio. Tačiau tai rodoma taip negrabiai, kad imi svajoti 
apie paprastą elegantišką kriminalą. Juk akivaizdu, kad fil-
mas yra orientuotas į brandesnę publiką, kuriai neaktualūs 
tradiciniai „transformeriški“ vasaros kino teatrų pasiūlymai. 
Deja, išėjus iš kino teatro tesinori klausti: na ir?..

Suprantu, kad tapau itin skeptišką šio filmo paveikslą. 
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“ retsykiais sužiba brangakme-
niais to filmo, kuriuo jis galėjo tapti: puiki Mortenseno vai-
dyba, Česteriui trūkinėjant, prakaituojant ir pamažėle einant 
iš proto (baltas kostiumas vis labiau pilkėja), Holivudo kine 
seniai regėta Graikija ir pusvalandis intrigos filmo pradžioje, 
tačiau tai jo neišgelbėja. Jeigu turite galimybę – susikraukite 
lagaminus ir Akropolį pamatykite patys, jeigu ne – grįžkite 
prie Hitchcocko ir nuostabaus film	noir	palikimo. 

– PAULINA dRėGvAITė  –

Kančia Akropolio papėdėje
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CHARLES SIMIC

Krūtys 

Aš myliu krūtis, standžias,
Pilnutėles krūtis; jas sergsti
Saga.

Jos pasirodo nakčia.
Senovės bestiarijai, 
Į kuriuos įtraukti vienaragiai, 
Jų neįsileido. 

Perlų spalvos, lyg rytai
Valandą prieš patekant saulei,
Du vienintelio filosofinio 
Akmens ugniakurai, 
Dėl kurių verta nerimti.

Jos subrandina spenelius –
Karoliukus negirdimų atodūsių, 
Gomurį glostančius balsius
Raudonoms mūsų burnų mokyklėlėms. 

Kitur vienatvė 
Padaro eilinį niūrų
Buhalterinį įrašą, vargas 
Skolinasi eilinį ryžių puodelį.

Jos prislenka arčiau: Gyvulio 
Artuma. Tvarte 
Kibire virpčioja pienas. 

Prie jų mėgstu artintis
Iš apačios, nelyginant vaikas, 
Besiropščiantis ant kėdės, kad
Pasiektų užgintos uogienės.

Švelniai – lūpomis –
Atsegu sagą.
Jos įslysta į delnus
Tarsi du šviežiai pripilti bokalai. 

Spjaunu į kvailius, kuriems nepavyksta 
Rasti krūtims vietos savo metafizikose, 
Spoksotojus į žvaigždes, kurie neįtraukė 
Jų tarp žemės mėnulių... 

Pirštams jos suteikia 
Tikrąją formą ir džiaugsmą:
Mergelių muilas, jūros puta,
Apvalanti mūsų delnus.

O kaip liežuvis šlovina
Šias dvi grietinines bandeles,
Nes liežuvis – tai plunksna,
Pamirkyta į trynį.

Aš tvirtinu, kad mergina,
Apsinuoginusi iki juosmens,
Yra pirmas ir paskutinis stebuklas,

Kad senas sargas mirties patale,
Reikalaujantis paskutinį kartą pažvelgt 
Į žmonos krūtis,
Yra didžiausias kada nors gyvenęs poetas. 

Ak, mano meilieji, mano ilgesingieji dūdmaišiai,
Pažiūrėkit, visi šioj žemėj įmigę. 

Dabar, per visišką laiko 
Nejudrą, prisitraukęs mylimosios 
Liemenį prie savojo, 

Leisiu krūtims 
Lyg apsunkusioms vynuogėms 
Po vieną įslysti
Į mieguistos burnos avilį. 

3 sentencijos apie krūtis

Iš	„Cabaret	aux	Fleurs“	patraukėme	į	„Boule	Blanche“.	
Ponas	W.	po	mėnesio	medžioklės	Škotijoje	buvo	visas	rau-
donas.	Kai	padavėja	negrė	pasilenkė	padėti	atnešto	gėrimo,	
W.	taip	į	ją	įsispoksojo,	kad	ši	lyg	niekur	nieko	išsitraukė	iš	
suknelės	krūtį	ir	pasiūlė	ją	jam.	Reikėjo	pamatyti	jo	veidą!	
Jei	 tuo	metu	W.	 būtų	 jojęs	 ant	 vieno	 iš	 savo	 grynakraujų,	
būtų	išdribęs	iš	balno.	

Anaïs Nin 

Labiausiai	iš	visų	vertinamas	išlinkis	yra	moters	krūtinė.	
[...]	Tas	 išskirtinis	krūtims	skiriamas	dėmesys,	podraug	su	
sumišimu	dėl	to,	ko	krūtų	fetišistai	iš	tikrųjų	geidžia,	verčia	
moteris	be	reikalo	dėl	jų	nerimauti.	Krūtys	niekada	negalės	
būti	tokios,	kokios	yra.	Jos	visada	bus	per	mažos,	per	dide-
lės,	netinkamos	formos,	pernelyg	suglebusios.	Stereotipinių	
krūtų	 ypatybių	neįmanoma	atitikti,	 nes	 jos	apgaulingai	 si-
muliuojamos	ir	pan.	Tikrovė	yra	arba	riebi,	arba	liesa.	

Germaine Greer

Kokių	 pageidautumėt?	 Panašių	 į	 kriaušę,	 citriną,	 à la 
Montgolfiere,	 pusę	 obuolio	 ar	 kantalupos?	Nagi,	 rinkitės,	
nesidrovėkit.	Manėte,	kad	jų	nebėra,	kad	su	jomis	baigta,	jos	
visiškai	pažabotos.	[...]	Jeigu	neprieštarausite,	madam,	nu-
šviesime	tikrąją	padėtį.	Jos	egzistuoja	ir	nesiliauja	gyvuoti,	
kad	ir	kaip	kritikuojamos	ar	persekiojamos	būtų.

Colette
 

Iš: The Macmillan Treasury of Relevant Quotations. 
London & Basingstoke:  The Macmillan Press Ltd, 1980 

(sud. Edward F. Murphy)
Vertė Andrius Patiomkinas

Iš pradžių jis gimė mano mintyse, ne, jis pats tebuvo viena 
atsitiktinė mintis, suvirpėjusi klaidžiame sąmonės voratin-
klyje, ir daugiau nieko. Suvirpėjo ir dingo.

Tačiau kažkas visgi nutiko, jeigu ėmiau apie jį galvoti 
kasdien. Negalėčiau paaiškinti, kas mane tai skatino dary-
ti. Nebuvo jokių keistesnių ar reikšmingesnių aplinkybių. 
Dienos plaukė pilkos ir vienodos, nejuntamos – kaip debe-
sys. Tačiau viduje jaučiau kylančią jėgą, kaip tinklas stipriai 
susupančią mane savyje. Tas tinklas, toji jėga kaskart veržė 
mano smegenis, vertė galvoti ir galvoti be atvangos, pulsuo-
te pulsavo mano smilkiniuose, kaip kūjis, sunkiai ir galin-
gai kaskart nusileidžiantis ant įkaitusio priekalo. Smūgis po 
smūgio. Tvinkte tvinko karštis. 

Dar neturėjau supratimo, kaip jis galėtų atrodyti, kur gy-
ventų, ką veiktų ar kalbėtų, išvis – kam jis būtų toks rei-
kalingas, o juk turėtų kam nors būti, nes juk negalėtų būti 
tiesiog šiaip sau, tikrai ne. Nemėgstu gyvenimų šiaip sau. 
Tokių išvis nepateisinu. Tokie personažai nereikalingi. Tik 
jau ne man. Verčiau aš jau iš anksto nusikirsiu dešiniąją ran-
ką ir išsiplėšiu smegenis, kad tai neįvyktų. Jis bus svarbus, 
nusprendžiau, tai bus prasminga ir daug lemsianti egzisten-
cija, pakeisianti likimus, atliksianti savo kilnią misiją iki ga-
lo. Auganti kūrėjo aistra virpuliu perbėgdavo per mane nuo 
minties, kad sukursiu tai, ko dar niekas nesukūrė – jį, tokį 
ypatingą, visišką tobulybę.

Iš anksto žinojau, kad tai bus nelengvas, bet įdomus dar-
bas, ir jam ruošiausi. Tarytum šildžiau molį, kol jis tapo ak-
somo švelnumo, minkštas kaip debesėlis, tiesiog tirpstantis 
mano delnuose. Jaučiau keistą jaudulį ir begalinį norą viską 
atlikti nepriekaištingai. Nebus jokios, net menkiausios klai-
dos. Uždraudžiau sau skubėti. Įsakiau mėgautis procesu, ste-
bėti įvykį. Delnai buvo karšti.

Ir aš pradėjau. Prisimenu, buvo ankstyvas rytas, tekėjo 
saulė. Rytuose šviesa aiškiai skyrėsi nuo tamsos. Kvepėjo 
rožės ir azalijos. Virpėjo lapai. Giedojo paukščiai. 

Aukšta kakta, nusprendžiau, bus tarsi įrėminta vešlių gar-
banų. Ir plaukai sužvilgo saulės spinduliuose. 

Akys bus sodrios ir gyvos, rainelės tamsios medžių lapijos 
spalvos. Ir vyzdžiai sumirgėjo, paliesti drėgmės.

Savo paletėje maišiau švelniausias pastelines spalvas. Štai 
nosies iškilumas, gražiai išnykstantis antakių kryžkelėje. 

Lūpos? Netaisyklingos linijos, bet taip natūraliau. Jos tars 
pačius gražiausius žodžius, lies daiktus ir žmones, dovanos 
švelnumą. 

Jis bus vidutinio ūgio, bet atletiškas, ganėtinai stiprus ir iš-
tvermingas, nusprendžiau. Norėčiau, kad jo smakras būtų ma-

syvus ir kampuotas, ryški griežta linija – jam visuomet pakaks 
ryžto. Niekas iš jo nesišaipys. Aš to neleisiu. Jaučiau pačią 
tikriausią ir stipriausią meilę, kokią tik galima jausti savo kū-
riniui. Besąlygišką, netgi truputį savininkišką, bet neįkyrią.

Net nepajutau, kaip prisiartino vakaras, jau temo. Dar 
minutė ir tamsos rūke nebegalėjau nieko įžiūrėti. Jaučiau 
didžiulį nuovargį. Pasirodo, užtrukau visą dieną. Nuspren-
džiau geriau eiti ilsėtis, o anksčiau atsikelti iš ryto, kad galė-
čiau pasidžiaugti tuo, ką sukūriau. 

Vos prašvitus akimis puoliau ieškoti jo. Rūpėjo į jį įsižiū-
rėti, su juo susipažinti. Deja, iš pirmo žvilgsnio jis atrodė 
keistas. Ėjo negrabiai, keistai vilkdamas kojas ir pustydamas 
pakelės dulkes, kiek gunktelėjęs ir įtraukęs pečius, lyg ko 
bijotų. Vilkėjo neperšlampamą apsiaustą nuo lietaus ir veidą 
buvo užsidengęs gobtuvu. Ėjo basas ir jo didelės pėdos klim-
po į drėgną žemę: tai buvo jūros pakrantės smėlis. Jis jau 
buvo nuėjęs gerą galą – smėlyje tarytum paukščio pėdelių 
raštas atsispindėjo jo kelionė. Pūtė šiltas pietų vėjas ir pėdų 
raštas čia pat džiūvo ir byrėjo smiltimis, kur buvo įspausti 
jo pirštų atspaudai, beliko tik neryškūs kauburėliai. Sekiau 
jį, kol pagaliau pavargęs jis sustojo, pasilenkė prie vandens 
ir pirštų galais palietė jo paviršių. Vanduo buvo šaltas. Jis 
panardino į jį rankas, atsisėdo ir taip sėdėjo leisdamas van-
deniui srūti pro tarpupirščius, glamonėti odą.

Ilgai galvojau, ką jis galėtų veikti. Ką galėtų dirbti, sukur-
ti savo rankomis. Buvo sunku. Jis, rodos, visai nesuvokė, 
kuo galėtų užsiimti, tik valandų valandas abejingai žiūrėjo į 
vandenį ir medžius. Atrodė, kad jam nuobodu. Daviau jam 
laiko. Nusprendžiau jo nespausti ir nekritikuoti. Spėjau, kad 
vieną dieną jis su kaupu pateisins visus mano lūkesčius. Pa-
sitikėjau juo.

Gal tik kokią penktą ar šeštą dieną jis pagaliau prakalbo. 
Iki tol mintyse girdėjau daugybę žodžių, kuriuos, mano su-
pratimu, jis būtų galėjęs ištarti, įsivaizdavau jo balsą. Tačiau 
dabar jis sakė tokius žodžius, kokius norėjo pats sakyti, man 
beliko klausytis. Balsas buvo čaižus, gluminantis. Ilgainiui 
pripratau, ėmiau girdėti tą jo balsą savo mintyse, iš pradžių 
pavienius žodžius, vėliau atsakymus, dar vėliau – komen-
tarus ir aštrias pastabas, jo padrikos mintys diena iš dienos 
man tapo nuspėjamos. Ir čia ničnieko negalėjau padaryti. 
Nieko pakeisti. 

Nenorėjau, kad jis būtų vienišas. Vienatvė – tai baisi kanky-
nė, o jis niekuo nenusipelnė taip kankintis. Nusprendžiau, kad 
jis turės šeimą. Žmoną. Ir net vaiką. Juk tai didžiulė laimė!

Laikas bėgo ir man nepatiko, kaip jis elgėsi su savo žmona 
ir vaiku. Jis ištisas dienas net nekalbėdavo su jais, nekreip-

davo į juos dėmesio. Negirdėdavo, kad moteris jį šaukia, o 
vaikas prašo valgyti. Jo lūpos retai bučiavo kitus žmones. 
Seksas, kurio geismą staiga pajusdavo kylant savyje, buvo 
mechaniškas, neįdomus, be jokio jausmo ar euforijos. Bai-
su, atrodo, jis nemokėjo mylėti! „Ką tu darai?“ – norėdavau 
paklausti jo, bet jis visada apsimesdavo manęs negirdįs. Ne-
jaugi tikrai negirdėjo?

Vieną dieną jis parėjo namo piktas ir tūžmingai nusiteikęs. 
Pavadino moterį stora karve. Sudavė savo vaikui. Jo akys te-
mo nuo baisios neapykantos ir despotizmo. Vaikas neišdrįso 
pasipriešinti, tik suspaudė savo mažus kumštelius ir nusisu-
ko į sieną. Moteris tylėjo. Man buvo gėda. Dar niekada aš 
nejaučiau tokios kaltės ir gėdos dėl savo kūrinio, kokią jau-
čiau tuomet, kai moteris pasilenkusi apavė vaikui batukus ir 
juodu išėjo palikę jį. Maniau, kad prasmegsiu skradžiai. Bėk 
paskui juos, vykis, šaukiau jam, pasakyk ką nors, atsiprašyk 
savo vaiko, bet jis vėl manęs neišgirdo, vėl nesiklausė, tik 
nusispyręs šlepetes abejingai išsidrėbė ant sofos. Murmėjo, 
kad nuo visko pavargo. Koks čia gyvenimas?

Viskas ėjo tik blogyn. Jis nuolat svaiginosi, net naktimis 
miegant jo protas neišblaivėdavo. Ilgainiui jo veiksmai tapo 
visiškai nenuspėjami, niekaip nepaaiškinami. Aš netgi ėmiau 
jų bijoti. Bijodavau kaskart ryte jam pramerkus akis. Pamatęs 
kieme valkataujantį katiną be gailesčio spyrė į sieną. Siau-
tulys tik augo. Kuo toliau, tuo labiau jis tapo nebevaldomas. 
Pagaliau vieną dieną jis užmušė žmogų. Nelaimingas senolis 
neapdairiai skaičiavo pinigus prie prekybos centro. Jis bandė 
priešintis, dėl to, atrodo, galiausiai buvo pasmaugtas. 

Paskui, matyt, jam pakriko protas. Dienų dienas vaikščio-
davo šen ir ten be jokios prasmės ir tikslo.

Man buvo gana. Nusprendžiau baigti. Nusprendžiau, kad 
jo mirtis bus greita ir neskausminga.

Jis tai pajuto. It pelė, užspeista kampe, akimirksniu suprato, 
kad jo istorija baigiasi. Jį apėmė didelė baimė. Jis ėmė verkti 
kaip vaikas, nes dar turėjo tam jėgų. Ašaros ritosi skruostais. 
Jo kūnas, tas pats, kurį taip su meile kūriau ir kuriuo taip 
žavėjausi, drebėjo purtomas raudos. Jis atrodė apgailėtinai, 
mažas ir menkas, bet ir dabar jį tebemylėjau. Kaipgi kitaip, 
juk jis nuo pirmos akimirkos buvo mano kūrinys, nors ir nie-
kam tikęs, netobulas, visiškai nevykęs personažas. 

Jo akis jau siautė rūkas, balta migla, bet sąmonė dar buvo 
šviesi – staiga lyg ką prisiminęs jis atsigręžė į mane:

– Kūrėjau... 

– dAINA OPOLSKAITė –

Personažas

PROzA
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ŠIAURėS KAMPAS

Kasdienybei reikia apokalipsės
Nerijus Milerius. Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos. 

V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 255 p. 

Jau šiųmetinėje Knygų mugėje vykusio monografijos 
pristatymo metu tapo akivaizdu, kad kasdienybei reikia 
apokalipsės – salė buvo pilna klausytojų. Tokiais atvejais, 
kurių pasitaiko ne taip ir dažnai, atsiranda abejonė dėl nu-
manomai ne itin gausaus filosofinės literatūros, matomos 
kaip gana periferinė, skaitytojų būrio. Belieka spėlioti, 
ar skaitančiųjų išties yra daugiau, nei atrodo, tiesiog 
didžiąją dalį laiko jie slepiasi po knygų lapais ir pasirodo 
tik apokalipsės sutikimo proga, ar paprasčiausiai neverta 
spręsti apie skaitančiųjų skaičių iš susirinkusių pasiklau-
syti skaičiaus. Šiaip ar taip, stebint pastarojo meto Lie-
tuvos kultūros, literatūros ir mokslo įvykius, situacija 
neatrodo verta vien desperatiško žvilgsnio į bedugnę. 
Kino tema suranda savo skaitytoją tarp žvelgiančiųjų į 
kino ekraną, ir ne tik. 

Filosofo Nerijaus Mileriaus pasirinkta tyrimo kryptis, 
apokalipsės apraiškų kine analizė, apima ne vien kino 
sritį. Veikiausiai čia derėtų nubrėžti nelygybės ženklą 
tarp krypties ir žiūros	taško, pamąsčius ir besidairant pa-
tikslinimo, vis dėlto išbraukti pirmąją ir išryškinti antrąjį. 
Tokia perskyra reikalinga dėl to, kad į daugelį reiškinių, 
šiuo atveju į apokalipsės temą, galima žvelgti iš įvairių 
perspektyvų – žvilgsnio diapazoną ir kertinius taškus 
pasirenka pats autorius. Be abejo, tokia tema suponuoja 
religinę prieigą, tačiau, be jos, monografijoje vis grįžtama 
ir prie ekonominės sistemos kritikos, normos ir eksceso 
reikšmių, su medijomis susijusių įžvalgų ar rezistenci-
nio potencialo ieškojimų. Visa tai aptariama pasitelkiant 
žinomus kinematografinius pavyzdžius ir ekrano ribas 
peržengiančius (ištrinančius) realius įvykius. Ribai tarp 
virtualybės ir realybės vis sparčiau nykstant, aiškius 
diferencijavimo kriterijus surasti darosi sudėtinga, tad 
kalbėjimas apie susikertančius taškus yra aktualus ir 
reikalingas. 

Vienas bendriausių sankirtos taškų – katastrofos atvejis – 
išsiskleidžia tiek kaip žinių srautą medijose užpildantis 
motyvas, tiek kaip technopesimistinis fenomenas ar es-
tetinis objektas. Pasirinktų sąvokų kompleksiškumas 
leidžia susieti įvairių kontekstų turinius ir analizuoti juos 
netikėtais rakursais. Katastrofa čia netenka vienakrypčio 
vertinimo, atsiveria kaip industrijos strategijos, komer-
cinio medijų produkto kritikos prielaida. Ekscesyvios 
patirties stoka regima kaip vienas svarbiausių industrijos 
veikimo sluoksnių: „žanrinis apokalipsės kinas masiškai 
eksploatuoja tai, kas yra ekscesyvu ir transgresyvu, tačiau 
suteikia ekscesyviems ir transgresyviems elementams 
tele-vizinio reginio-eksponato statusą“ (p. 12). Svarbus 
transgresijos geismo momentas, susietas su žanrinio kino 
ypatybėmis, kitokiais būdais skleidžiasi nežanriniame 
apokalipsės kine. „Pačiai kasdienybei reikia nežanrinio 
apokalipsės kino [...] todėl, kad yranti kasdienybė 

niekaip negali sustabdyti savo pačios irimo ir jai reikia 
kinematografinės apokalipsės kaip revoliucinio, ritualinio 
ar net terapinio atpirkimo akto“ (p. 227). Pirmoje knygos 
dalyje plačiausiai pramogų industrijos, kapitalizmo kon-
tekste aptartus žanrinius apokalipsės filmus antroje dalyje 
keičia Tarkovskio, Tarro, Kurosawos, Hanekės ir kitų 
žinomų režisierių kūriniai. Nemirtingumo distribuciją 
pakeitus mokymusi mirti, kinematografinės apokalipsės 
tyrinėjimai persidengia su žvilgsniu į fotografiją – prisi-
menama Arbus, Barthes’as. Religinės žiūros trajektorijo-
se pasitelkiama Agambeno mesianistinio laiko samprata, 
brėžiami „pabaigos laiko“ žymėjimo kontūrai. Būtent 
pastaroji teorinė prieiga man atrodo pateikta itin laiku, 
nes, nors Lietuvos akademinėse erdvėse Agambenas skai-
tomas, užrašytų išsamesnių tyrimų vis dėlto trūksta. 

Be abejo, monografijoje gausu nuorodų ir į čia 
nepaminėtų teoretikų (koks gi veikalas apie kiną galėtų 
apsieiti be Deleuze’o?), režisierių idėjas, kūrinius – var-
dinti viską veikiausiai nebūtų tikslinga. Apibendrinanti 
užuomina galėtų būti tokia: daugelis minimų teoretikų 
priskirtini kapitalizmo kritikos chrestomatijai. Taigi, verta 
prisiminti dar pradžioje išsakytą mintį apie įvairiakryptį 
žvilgsnį, kuris veda ne tik kinotyros ar kino filosofijos, 
kaip uždarų ir vien vizualiniam laukui aktualių disciplinų, 
link. Filosofiniai kino tyrimai, kaip dar kartą įrodo Mile-
riaus monografija, artimi socialinei kritikai, politinių, 
ekonominių įvykių analizei, religijų studijoms ir daugy-
bei kitų sričių, kuriose žvilgsnis į kino filmą projektuoja-
mas aplinkkeliais. 

Įvairiomis trajektorijomis matantys žvilgsniai pristato-
mi ir kitoje kino filosofijai skirtoje, šįkart kolektyvinėje, 
monografijoje. Čia kino ir filosofijos dialogas kuriamas 
kaip sinonimiškų kalbų susitikimas, įvykstantis nuo hie-
rarchinių santykių nepriklausomoje trečiojoje teritorijoje. 
Kitaip nei „Apokalipsėje kine“, šiame straipsnių rinkiny-
je itin dažnai išskleidžiama montažo tema, ji aptariama ir 
pirmame straipsnyje „Montažas ir intervalas kine“. Mile-
rius prisimena revoliucinę montažo misiją, apmąsto jo ir 
modernybės santykį, fragmentiškumo reikšmę. Netikėta 
ir įdomu rasti montažinės literatūrinės kalbos pavyzdį, 
kuriame „Flaubert’o [...] eksploatuojama teksto kons-
travimo technika [...] atveda prie pačių kinematografinio 
montažo pagrindų“ (p. 25). 

Schemomis iliustruojamas ne tik matomumas, bet ir ka-
dro perteklius, nematomybė; montažo intervalai vertina-
mi kaip perkeičiantys matymo režimą į mąstymo būseną, 
pateikiamos eizenšteiniškos sisteminės charakteristikos. 
Mileriaus aptariamas siurrealizmo tikroves keičia Jūratės 
Baranovos straipsnyje į vokiečių ekspresionizmą projek-

tuojamas žvilgsnis. Analizuojant nacionalinės mokyklos 
paradigmą, pastebimas susiklosčiusių kultūriškai įprastų 
santykių apvertimas. Įdomus veido ištrynimo fenomeno 
Bergmano filmuose tyrimas; netrukus tekste sugrįžtama 
prie baimės kinematografo tyrinėjimų. Veido ištrynimo 
temą tarsi pratęsiančiame poskyryje „Tapsmas nesuvo-
kiama ir feministinės vizualinės strategijos“ siūlomas 
tapsmo nesuvokiama kaip politinio veiksmo apmąsty-
mas. Audronė Žukauskaitė, pasitelkdama filosofės Rosi 
Braidotti įžvalgas, akcentuoja tapsmo kaip neužbaigtu-
mo, nuolatinio kismo – daugialypumo (čia pat atsigrę-
žiama į Deleuze’ą ir Guattari) sinonimiškumą skirtingų 
laikinumų montažui. Tai veda erdvės išlaisvinimo nuo 
subjekto ir objekto link, o tapsmas nesuvokiama reiškia 
tapsmą kiekviena (p. 64–65). Straipsnio autorė iškelia 
svarbų probleminį klausimą – „ar feminizmo teoretikės 
sutiktų su tapsmo nesuvokiama strategija – jei feminiz-
mo „subjektas“ netenka tapatybės, tampa nematomas, o 
galiausiai – ir beasmenis, dėl ko tuomet turėtų kovoti fe-
minizmas?“ (p. 73), tačiau čia pat nurodo galimas ateities 
strategijas, apibūdinamas kaip „neregimumo / nesuvokia-
mumo politika“. Taigi kinas ir čia įgauna kompleksiškas 
reikšmes, peržengiančias vizualumo ribas ir besiplečian-
čias iki nesuvokiamumo politikos. 

Šioks toks ekskursas į netolimas filosofines teritorijas. 
Žukauskaitės išskleistos tapsmo idėjos itin artimos tais 
pačiais metais pasirodžiusiuose Gintauto Mažeikio „Įsi-
kitinimuose“ išsamiai įvairių kontekstų perskaitymuose 
eksplikuotoms mintims. Mano manymu, šie tekstai pui-
kiai papildytų vienas kitą nuosekliai besigilinant į kismo 
įvykį, ypač žvelgiant į jį iš politinio žiūros taško. 

Savaip į tapatybės kismus žvelgia Kristupas Sabolius, 
per kinematografinio kūniškumo vaizdinį sprendžiantis 
substancijų pastovumo problemą. Minimas stebėtojo nar-
ciziškumas siejamas su tapsmu kitu, „Lacano veidrodis 
tampa Deleuze’o kristalu“ (p. 84). Straipsnis išsiskiria iš 
visos monografijos itin gausiai naudojama psichoanaliti-
ne prieiga. Kitame tekste, „Filmas ir nereprezentuojanti 
vaizduotė“, filosofas daugiausia dėmesio skiria nuose-
kliai tyrinėjamai vaizduotės temai. Kanto ir Heideggerio 
vykdoma vaizduotės sintezė gretinama su filmo montažo 
veikimu. Vaizduotė mąstoma kaip kitybės patirties me-
chanizmas, čia, kaip ir anksčiau minėtais kismo atvejais, 
subjektyvumas eliminuojamas. 

Vaizduotė sąveikauja su reprezentacijos klausimu. Tam 
tikrą apvertimo gestą kitame savo straipsnyje atlieka Žu-
kauskaitė, vėl atsigręžianti į politikos ir meno sąlyčio 
taškus. Įprastą nereprezentuojamumo kaip to, kas nemąs-
toma, matymą keičia nereprezentuojamumo kaip to, ką 
reikia mąstyti, suvokimas. „Užmaršties politika“, traumos 
ištrynimas analizuojamas fašizmo ir holokausto kinema-
tografinių reprezentacijų kontekste. Apie kiną, kaip praei-
ties sugrąžinimo galimybę, kalba ir kinotyrininkas Lukas 

Nerijus Milerius, Audronė Žukauskaitė, Jūratė 
Baranova, Kristupas Sabolius, Lukas Brašiškis. Kinas 

ir filosofija. V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 224 p.

Nukelta į p. 11►
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Ankstus penktadienio rytas, bent taip atrodo.
Langus dengia šviesiai mėlynos, permatomos užuolaidos. 

Ant palangės stūkso kaljanas, beveik nudžiūvęs kaktusas ir 
plieninė peleninė, tokia, kokias nauji barai deda ant lauko 
stalelių. Užuodžiu cigarečių kvapą, maišytą su alum ir nak-
timi.

Ieškau savo dešinės rankos. Pasirodo, ji lyg pavargęs šuo 
išsidrėbusi ant minkšto patalo. Pasivartau, lova keistai juda. 
Tik paskui suvokiu, kad tai pripučiamas čiužinys. Iš deši-
nės pusės sklinda ramaus kvėpavimo garsai. Lyg prastame 
mokyklos laikų skaidrių pristatyme regiu vakaro ir nakties 
nuotrupas. Pakeliu ranką ir lėtai slysdama švelnia oda pa-
siekiu jos krūtinę. Maloniai šilta. Per miegus ji mano ranką 
prispaudžia stipriau, užpakaliu remdamasi man į pilvą.

Miegas neima ir norisi sužinoti, kiek valandų, ar bent pa-
žiūrėti į veidrodį – nelengva sugalvoti, kaip čia pakilus jos 
nepažadinant. Švelniai pabučiuosiu kaklą – gal pati pabus. 
Sulaukiu tylaus mm ir pasirangymo. Visas patalas ant jos. 
Kaip visada. Kažkokia magija – kad ir kaip susisupčiau į 
antklodę, ryte jos nė kiek nelieka.

Kol dėliojuosi mintis ir svaigstu nuo nakties kvapų, pa-
juntu, kad guliu čia visą amžinybę. O gal net kokias dvi. 
Nenorėčiau pažadinti. Tigro	ar	katės	–	vis	dar	neaišku,	kas	
gali	nubusti.

Kaip žaltys išvinguriuoju iš migio, nesukeldama jokio gar-
so. Tik su dešine ranka sunkiau: iš drybsančio šuns ji virto 
saulėje gulinčia kate. 

Trys žingsniai ir jau stoviu prie lango. Šviečia saulė. Lai-
krodis, kuris visada skuba viena valanda ir dešimčia minu-
čių, rodo 9:00.

Ant kėdės pastebiu cigarečių pakelį. „Marlboro“ auksinis, 
jos mėgstamiausios. Nors aš tokių niekada nepirkdavau, ne-
žinau kodėl, gal maniau, kad tai jos įprotis. 

Viena cigaretė. Visi žino, kad kai randi vieną, negali jos 
imti. Tiesiog negražu. O ją pažįstant tai dar ir pražūtinga. 
Atsikėlusi kaipmat išsiųstų mane į šalia namų esančią par-
duotuvę. Su tokiu rytmetiniu patinimu eiti nesinorėtų.

Pro girgždančias duris įslenku į balkoną. Čia stovi medinė 
kėdė, praradusi vieną koją, ir tuntas stiklainių, kuriuose braš-
kių uogienė. Jai mama vis įdeda, o ji atneša čia. Nemėgsta 
saldžiai, bet kaupia. Kartais užkišdavau porą cigarečių už 
balkono durų staktos. Tiems atvejams, kai tikrai labai reikia. 
Nelygios ir sutrešusios durys padovanoja man rakštį.

Yra. Fanfaros,	 iškreipta	 šypsenėlė	 ir	 nuoširdus	 džiaugs-
mas.	Iki tobulo ryto trūksta tik kavos puodelio, nepiktos jos 
ir Tracy Chapman, dainuojančios „Fast Car“.

Susikėliau kojas ant balkono krašto, šiek tiek šalta, vis-
gi ši vasara nelepina šiluma. Pasiekus dūmo apogėjų, mano 
žvilgsnį prikaustė prasiveriančios balkono durys. Atsikėlusi 
ji užsimetė mano marškinius. Jie siekė klubus, mėlyni ir rau-
doni kvadratėliai pusiau dengė išdidžiai stūksančias krūtis.

Nukėliau kojas nuo balkono krašto. Nors viskas vyko stai-
ga, atrodė, kad esu sulėtintame low	budget filme. Ji priėjo, 
atsisėdo man ant kelių ir ištraukė cigaretę iš lūpų. Kėdė iš-
reiškė nepasitenkinimą ir kryptelėjo, skleisdama ausį verian-
tį cypimą. Vienas gilus dūmas nugarmėjo jos gerkle. Paskui 
pusė jo atsirado manojoje. Pasidarė šilčiau ir jaukiau. Vis 
dar tvyrojo tyla, tik girdėjosi paukščiai ir mašinų ūžesys. 
Kadangi dešinėje rankoje vis dar laikiau rūkstančią cigaretę, 
kairiąja apglėbiau ją per juosmenį. Pabandžiau ranka slysti 
žemiau, tačiau nepavyko. Tad padėjau ranką ant šlaunies.

Peleniniai mes – pagalvojau ir dar kartą prarijau sodraus 
dūmo gumulą.

Ji pasisuko į mane. Permetė koją taip, kad atsidūrėme 
žmogiškuose spąstuose. Paėmė mano smalsiąją ranką, žiū-
rėdama į akis ir valiūkiškai šypsodamasi. 

Rankai pasiekus tikslą, ji užsimerkė ir įsikando į apatinę 
lūpą. Rakinau jos paslapties sodus savo kairiosios rankos 
pirštais. Ji trūkčiojančiai, neritmingai kvėpavo. Lūpomis 
slydau nuo ausies spenelio lig raktikaulio ir aukštyn. Išme-
čiau cigaretę ir lyg žvėris įrėžiau savo leteną jai į šonkaulius. 
Norėjau pakeisti ranką, nes nebuvo patogu, bet ji man nelei-
do. Laikė už sprando lyg kačiuką.

Garsiai suprunkštusi, ji ištraukė mano pirštus iš savo pa-
slapties skrynios ir greitu judesiu įkišo man juos į pravertą 
burną. Po kelių sekundžių, ištraukusi juos, puolė čiulpti ma-
nojo liežuvio, lyg ten būtų įgėlusi nuodinga gyvatė. 

Ji yra tokia. Spontaniška. Ir visada yra taip, kaip ji nori.

Pakilusi ji greitu žingsniu nuėjo pasiimti cigarečių iš kam-
bario. Paėmė tą pakelį nuo kėdės. 

Viena cigaretė. Paklausė, ar ir aš norėsiu.
– Tik dūmo, – atsakiau.
Dabar ji atrodė visiškai kitaip, priminė Cerberį, kiekviena 

jos galva su skirtinga nuotaika. Griežtesnė, rimtesnė ir kiek 
sumišusi, ji švytavo man panosėje savo ties bamba skriejan-
čiais apgamais. Jie priminė Didžiuosius Grįžulo Ratus. 

Atsisuko: 
– Ar dulkinai ją?
Po šio klausimo grįžau į vakarykštę valpurgiją. 

Sėdim „Kultūroje“ (tie, kurie žino „Suflerio būdelę“, žinos 
ir šią vietą, jau tapusią kultinę). „Suflerio būdelės“ savinin-
kai, vasarai kolektyvą išleidžiantys pailsėti, kitoje Kauno 
senamiesčio pusėje susuko dar vieną lizdelį – pavadinimu 

„Kultūra“. Užsukusieji čia papietauti visada gali apžiūrėti 
naujausią Kauno paveikslų galerijos ekspoziciją – ir pilvas 
bus patenkintas, ir meniniai poreikiai.

Toks kauniškas ŠMC variantas.
Kažkas pradėjo pūsti natūralaus tabako dūmus man į vei-

dą. Jos nebuvo, bet jaučiau svetimą ranką sau ant kojos.
Sėdėti lauke darėsi šalta, gėrimų stiklai išseko ir padavėjas 

kūdikio veidu paklausė, ar norėtumėm dar ko nors. Galop 
supratom, kad grynųjų nebeturim. Tad atsisakėm paslaugaus 
raudonskruosčio pasiūlymo.

Nuo gretimo staliuko sklido liūdesio tvaikas. Rymoję ir 
ilgai žiūrėję vyrai priėjo ir pasiūlė išsiaiškinti santykius stalo 
futbolo aikštelėje.

Kaip visada, pakilau su itin išraiškinga pergalės mina. Tie-
sa, galva svaigo. Mačiau, kad Alfis apvėmė mūsų pastalę ir 
taip sugadino apetitą ką tik atėjusiems erazmusams.

Jos vis dar nebuvo. Eidami link tualetų pasidarėm porą as-
menukių. Čia esantys veidrodžiai tam puikiai tiko. Alfis vis 
dar laistė „Kultūros“ grindis savo skrandžio išskyromis. 

Prie baro pamatėm butelinį waka	waka alų, pasidarė ne-
žmoniškai juokinga, mat prisiminėm Shakirą ir praėjusį fut-
bolo čempionatą. 

Žmonės įsisupo į pledus, užsidegė žvakes; visi žino, „Kul-
tūra“ jauki vieta pasisėdėjimams. Ne vienas čia sukurpė 
bakalauro temą, parašė eilėraštį ar išdeklamavo eilę. Netgi 
dėstytojai kviečia studentus čia apsiginti vieno kito darbo ar 
ramiai aptarti jų miglotos ir nieko gero nežadančios studijų 
programos.

Tuomet atsirado ji. Nupirko dar keletą bokalų stalui, kažką 
ilgai man aiškino, ir mes persikėlėm ant laiptų, ten kažką 
sukom, bet gerai nepamenu ką... 

Grįžau į balkoną. 
Ji neatrodė pikta, tik įtartinai patenkinta savo klausimu.
– O kaip tu manai? – atsakiau.
– Manau, kad norėjai, – jos veidą perskrodė ironiška šyp-

sena. Ji maskatavo krūtimis per balkoną, kviesdama kiemo 
katinus rytinio pokalbio.

– Žinai, vakar ryte, kai ėjau išmesti šiukšlių, tas senas iš-
krypėlis iš antro aukšto sakė, kad norėtų mane gerai paniur-
kyti. Ir dar sakė, kad mano gražus užpakalis, – išlemenau.

– Jis nemelavo, – pasakė ji, tačiau neatsisuko.
Po minutės kitos užgesino cigaretę peleninėje, pasisuko 

į mane, pakštelėjo savo rausvomis, aikštingumu pulsuojan-
čiomis lūpomis į mano vėsų skruostą ir įėjo kambarin.

Pro paliktas praviras balkono duris skverbėsi ką tik užpli-
kytos kavos kvapas.

– NEMIRA –

Apgamystė
Mano paskutinis pasimuistymas prieš įžengiant į trečiąją 

dešimtį buvo vardu Ana, B arba Lu. Puikiai prisimenu ti-
krąją jos gimdytojų sugalvotą raidžių kombinaciją, bet Ana 
labiau tiko prie to pasimuistymo veido, B – prie krūtinės, o 
Lu – prie delnų. Tiesa, niekada nebuvau iš tų, kurie meiliais 
ar nešvankiais slapyvardžiais suasmenina kūno dalis. Šiaip 
ar taip, Anos pernelyg vienas nuo kito nutolę antakiai darė 
nustebusios išraiškos įspūdį. Rodos, kad ir kiek kartodavau-
si, jai būdavo pirmas kartas. Lu elgdavosi taip, tarsi už poros 
savaičių jai būtų grėsusi plaštakų amputacija. O B... Visai ne 
dėl to, kad toks kaušelio dydis. Kalbant apie lūkesčių neatiti-
kimą, man atrodo, kad Anos, B ir Lu tėvai norėjo vyriškosios 
lyties kūdikio. Nutikus priešingai, nuo iš anksto sugalvoto 
populiaraus berniukiško vardo jie tiesiog atplėšė raidę	s.

Trilypis santykis su manimi vargu ar galėjo būti išreikštas 
DIDŽIUOJU veiksmažodžiu iš raidės m. „Tavo kompanija 
tokia nebloga“, – sakydavo Ana. Lu rankų kryptys ir lytėji-
mo trukmė dažnai peržengdavo draugišką meilumą, tačiau 
muistytis, kai sekdamas rankas bandydavau pabučiuoti, ji 
nustojo tik po dviejų su puse savaitės. Lu mėgo mano apga-
mus, nuolat atraitodavo marškinių rankoves ir juos glostyda-
vo, tamsesniais ir šviesesniais taškeliais žaisdavo šaškėmis 
baltoje rankos lentoje. Kai matydavo likusiuosius, taip sti-
priai prisispausdavo prie manęs, kad nebeskirdavome, kuris 
kūnas kieno – apgamai buvo nacionalizuoti. Ne mano paties 
ant jos kūno paliktų žymių tekdavo gerai paieškoti, o jei ir 
aptikdavai, tie radiniai sunkiai galėjo pretenduoti į apgamų 
vardą. Tiesa, ant kairiosios Lu šlaunies, šiek tiek virš kelio, 
plytėjo žemyn galva apverstos gulbės formos pusiau ap-
gamas, pusiau pigmentinė dėmė. Ypač kai nupiešdavau jai 
tvenkinį. Veikiausiai tai tik mūsų vaizduotė, panaši į tą, kai 
psichiatras prašo papasakoti, ką matai ant balto lapo ištėkš-
tose juodų dažų dėmėse. Šiaip ar taip, gulbę įžvelgdavome 
abu, o Monicos Bellucci ir Keiros Knightley mišinį juodo 
tušo ragavusiame Anos veide regėdavau vienas. Ne dau-

giau nei naujagimis apgamų turinti Lu maniškiais domėjosi 
turbūt dėl to, kad jų gausa siejama su raukšlių nebuvimu. 
Nors už mane buvo vyresnė tik metais, jos delnai priminė 
aštuoniasdešimtmetės senutės. Nutrintas pasas su mažiausiai 
dvidešimt reinkarnacijų įspaudų. Galbūt ir indų plovėja vie-
noje kavinėje ji įsidarbino tik norėdama nušveisti savo linijų 
perteklių. 

Taškelių nebuvimą savo kūne Ana kompensuodavo skylu-
tėmis. Auskarų jos ausyse nevaldomai daugėjo. Nors po kaž-
kelinto auskaro pasidarė nebegražu, nepriekaištavau – vienas 
kito kūną tik skolinomės. Visgi nesu tikras, ar ji būtų reaga-
vusi taip pat, jei vieną po kito būčiau šalinęs savo apgamus. 
Situaciją gelbėdavau atvirkščiai (visai kaip gulbę) apversda-
mas jos kryžiaus formos auskarą. Priešingai nei ausų akse-
suarų atsiradimas, mūsų susitikimai vis retėjo. Įtarimus gana 
sėkmingai išsklaidydavo užimtumas darbe. Aną kartą nega-
lėjusi pasimatyti Ana parašė, kad kraustėsi iš vieno barako 
aukšto į kitą. „Kodėl neprašei padėt?“ – paklausiau aš. „Po 
darbo buvau su virėju, tai jis ir padėjo“, – paaiškino ji. Ana 
anksčiau buvo užsiminusi, kad neblogai sutaria su virtuvės 
šefu. Norėjau nueiti į tą kavinę ir sulaukęs savo užsakymo 
bei pasiskundęs, kad lėkštė purvina, paskatinti auskarotosios 
merginos atleidimą. Galų gale susitikus, bandžiau išpešti pri-
sipažinimą, ar ji ir virėjas kartu. „Kąąą? – juokėsi ji. – Tai-
gi jis vedęs.“ Tada pažvelgiau į naują papuošalą viršutinėje 
ausies dalyje ir paraudusią odą aplink jį. Žinutėje Lu vietoj 
raidės ė netyčia parašė i. Jai patinka ne virėjas, o auskarų 
vėrėjas. Posakis, kad moterys myli ausimis, pasitvirtino. Lu 
kaip anksčiau išsimuistė, kai mėginau ją pabučiuoti. Norė-
jau dantimis išrauti auskarus ir Lūpomis užgydyti skyLUčių 
žaizdas. Nujaučiau, kad net šimtas naujų apgamų nuo to iš-
gamos nebeišgelbės.

Materialiai šie santykiai man buvo naudingi. Gavau 56 
mažyčius magnetukus lapukams prisegti nuo Anos šaldytu-
vo, kuriuos kažkada kaip apgamus pasidalinome per pusę, 
ryžą dirbtinės odos diržą, kurį pasiskolinau iš jos važiuoda-
mas namo, nes smuko kelnės, ir akių eskizą – auskarotoji 
mokė mane piešti. Lu galėdavo preciziškai pieštuku nukopi-
juoti nuotrauką ir sakė nesustosianti, kol žmogaus fotogra-

fijos neperpieš tobulai. Nieko kito lape ir nevaizduodavo. 
Kartodavau, kad tai nėra kūryba. Lyg mano rašliavos būtų. 
Kodėl rašau šįkart? Nes vis dar bandau sau įrodyti, kad ji 
nebuvo tik neužbaigtas rinkinys, o aš – ne nepasitenkinęs 
berniūkštis, kuriam iki pilnos kolekcijos pritrūko paties 
rečiausio kepso, kortelės, paskutinio apgamo – jos širdies. 
Juokingiausia, kad tikinuosi ją buvus unikalią per tai, kas 
šabloniškiausia ir neišskirtiniausia – kūnas. Trivardystė... 
B, Ana, Lu. Banalu. Suasmeninimas nuasmeninant. Įsižei-
dusiojo baimė pripažinti, kad nieko ypatingo nereiškiau pa-
prastai, vidutinei merginai, o mūsų sugulimų patirtis neverta 
būti surašyta į lapą. 

Neseniai dėl iškirptės pamačiau, kad B įsitaisė auskarą 
krūtinėje. Aš tiek vargau kopdamas jos šonkaulių kopėčio-
mis, sklaidydamas krūtų debesis, kad pasiekčiau pulsuojantį 
širdies kamuolį ir būčiau jo nusvilintas. O vėrėjas papras-
čiausiai pradūrė jos kūną, po oda įkišo metaliuką, kuris pa-
viršiun išlenda dviem vienas nuo kito šiek tiek nutolusiais 
juodais pumpurais. Dvi juodos dėmelės baltame krūtinės 
lape. Lapo apačioje – du rusvi speneliai. Nors žaisk su psi-
chiatru šaškėmis. Vos keli centimetrai nuo apgamuotos B 
širdies – vėrėjo įsegta Blakė. zondas. Svetimkūnis. Genia-
lu. Jo pavardė tokia pati kaip vieno Antano Škėmos veikėjo. 
Šįkart vietoj karneolio žiedo suveikė auskaras. Tik Elenos 
vardas jai netinka. Prie nieko. Tikrasis B, Anos ar Lu vardas 
toks pat kaip auskarų meistro, tik be raidės s.

Bendravardės man rasti turbūt nepavyks, todėl teks ten-
kintis žaidimu raidėmis ar žmonėmis (kartais nebeatskiriu). 
Nebent kažkas, tikėjęsis berniuko, susilauks mergaitės ir pla-
nuotas Rokas taps neplanuota Roka. Roka mane vadindavo 
italas Federico, su kuriuo dalinomės kambariu Budapešte. 
Galbūt reikėtų tapti gėjum ir kraustytis į Boloniją? Būtų ma-
loniau, jei atsirastų kokio fanatiško žvejo dukra vardu Upė, 
kuri tekėtų už manęs, per mane ir po manęs. Susikaupęs, 
girgždantis mano jausmų ledas ištirptų ir liktų viena lytis, 
besidalinanti ne tik apgamais. 

– ROKAS POvILIUS –

Du tartarai
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GILES CONSTABLE

Barzdos istorijoje. Simboliai, mados, suvokimas
Pabaiga. Pradžia Nr. 25

Barzda dažniausiai buvo fizinės brandos ir amžiaus 
ženklas. Ji žymėjo ribą tarp berniukų ir vyrų, taip pat tarp 
vyrų ir niekuomet nesenstančių dievų. Nusiskutęs barzdą 
Aleksandras davė pradžią ilgam bebarzdystės laikotarpiui 
graikų ir romėnų pasaulyje, tikėtina jog tai buvo nulem-
ta troškimo, kad jo amžinai jauną išvaizdą visi sietų su 
dievais. Senovės graikų visuomenėje užsiauginti barzdą 
reiškė užbaigti būseną, kai berniukas teisėtai galėjo tapti 
vyresniųjų seksualinių pretenzijų objektu. Barzda buvo 
požymis skirstant žaidynių dalyvius į jaunesnius ir vy-
resnius. Žodžiu, į krikščionišką pasaulį barzdos įėjo jau 
įgavusios Bažnyčios tėvams žinomą priešistorinę ir kla-
sikinę simboliką. 

Nors viduramžiais bebarzdis ar „skystabarzdis“ vyras 
paprastai buvo vertinamas kaip silpnas, nevyriškas ir ne-
vaisingas, barzdos neturėjimas nebuvo besąlygiškai nieki-
namas: jis dar buvo išsaugojęs kai kurias pirmines sąsajas 
ir su dieviškumu, ir su širdgėla, ir su atgaila. Barzdos ne-
turėjo nei angelai, nei Adomas iki nuopuolio; viduramžių 
folklore bebarzdžiai įsivaizduoti ir pirmieji žmonės. Kai 
kada barzdos neturėjimas buvo vertinamas kaip askezės 
išdava ir XII a. buvo manoma, kad nusiskutę dvasininkai 
primena ir dieviškus angelus, ir nekaltus bei nuolankius 
berniukus. Tačiau gebėjimas užsiauginti barzdą papras-
tai buvo laikomas esminiu vyrio požymiu, ir netgi tais 
laikais, kai barzdos nebuvo nešiojamos masiškai, mato-
ma tendencija švariai nuskustą veidą laikyti moterišku ir 
ieškoti tam tikrų ypatingų pateisinimų toms vyriškosios 
gyventojų dalies grupėms, kurios skusdavosi reguliariai, 
pavyzdžiui, vienuoliams ir dvasininkams. 

Kaip ir antikos laikais, viduramžiais barzdos buvo lai-
komos jėgos ir energijos – tiek fizinės, tiek dvasinės – 
išraiška. „Enarrationes in Psalmos“ Augustinas rašė, kad 
„barzda paženklintas vyras stiprus; barzdos turėjimas 
reiškia jauną, energingą, aktyvų, greitą žmogų. Kai turi-
me omenyje tokius žmones, mes sakome, kad jie barzdo-
ti.“ Ezdro knygos komentaruose Beda rašo, kad „barzda 
kaip vyriškumo ir brandos žymė paprastai suvokiama ir 
kaip orumo ženklas“. Skutimasis – priešingai – reiškė jė-
gos ir nepriklausomybės atsisakymą (kaip ir tradicinėse 
visuomenėse), nurodydavo pavaldumą, paklusnumą, taip 
pat seksualinį atsižadėjimą. Į tai kai kada žvelgta palan-
kiai, kai kada – nepalankiai; atitinkamai skutimasis kai 
kada galėjo simbolizuoti silpnumą ir nevyrišką nesiprie-
šinimą ydoms, bent jau perkeltine prasme. Nekeista, kad 
savo pamoksluose Elredas kalbėjo apie barzdą kaip apie 
vyriško prado ir orumo ženklą. 

Be to, barzdos visuomet buvo vyresnybės požymis tiek 
tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Nekirpti ir nukirp-
ti plaukai – ant galvos ir skruostų – vaidino atitinkamai 
tiesos ir malonės simbolių vaidmenį Senajame ir Nauja-
jame Testamente. Taip Ezekielis prieš ir po to, kai „Die-
vo liepimu“ nusiskuto barzdą, išreiškė atitinkamai senąjį 
ir naująjį teisingumą; analogiškai Burhardas Belevietis 
priešpriešino cistersų novicijus ir vienuolius. Remiantis 
„Teodoro Edesiečio gyvenimu“ (X a.), dantys pasirodo 
gyvenimo pradžioje, barzda – jo apogėjuje, o žilas plau-
kas – senatvėje. Pasak Alano Liliečio, keturi pagrindiniai 
vyriško amžiaus tarpsniai skyrėsi: pirmaisiais gyvaplau-
kiais ant skruostų; vešlesniais barzdaplaukiais; ištaiginga 
„vilna“ ir, pagaliau, tokia galinga barzda, kad ji jau negali 
apsieiti be skustuvo... Barzda skiria berniuką nuo vyro. 
Vilhelmas Užkariautojas guodėsi, kad jam teko ginti Nor-
mandiją „būnant dar visai bebarzdžiam“, tai yra kai jis 
buvo berniukas. 

Barzda taip pat buvo orumo ženklas, laisvės ir garbės 
simbolis. Nupjauti ar nurauti barzdą – nekalbant apie 
visuotinai priimto ritualo dalį – buvo laikoma sunkiu 
įžeidimu. Barzdos buvo ypatingos apsaugos objektai jau 
senovės germanų teisynuose. Anglosaksų epochos An-
glijoje bet kuris nupjovęs žmogui barzdą pagal Alfredo 
įstatymus turėjo sumokėti 20 šilingų vergeldą, o pagal 
Frydricho Barbarosos „Žemės taiką“ (1152) buvo griežtai 
draudžiama griebti žmogui už barzdos ar išrauti jam bent 
plaukelį. Barselonos grafo „Veikla“ prasideda pasakoji-
mu, kaip pirmasis grafas nužudė žmogų, timptelėjusį jam 
už barzdos. Gotfrydas iš Viterbo aprašo, kaip Otonas I 
įtūžo ant riterio, kuris išdrįso prisiliesti prie jo barzdos 
„be skustuvo“ ir ištraukė iš jos kelis plaukelius. 

Nugalėtųjų barzdas rinko kaip pasiektų pergalių ir pra-
našumo ženklą – byloja skandinavų sagos, taip pat legen-
dų ciklas apie karalių Artūrą. Sagoje apie Orvarą-Odą rytų 
Baltijos karaliai kasmet siųsdavo Ogmundui savo barzdas 
ir ūsus, o jo paties barzdą „su oda po ja iki pat mėsos“ 
nuplėšė Odas. Godfrido Monmutiečio „Historia regum 
Britanniae“ milžinas Reto turėjo apsiaustą, nuaustą iš nu-
žudytų karalių barzdų. Milžinas liepė ir Artūrui atsiųsti 
savo barzdą šiam apsiaustui, tačiau Artūras jį nužudė ir 
užvaldė jo barzdą bei apsiaustą. 

Priverstinis barzdos ir galvos skutimas buvo rimta maiš-
tininkams taikyta bausmė. Golgotos – Kalvarijos („Pliko-
jo kalno“) pavadinimą nemažai autorių aiškina tuo, kad 
prieš nukryžiavimą Kristų nukirpo. 546 m. Sandragizilas 
buvo nuplaktas ir nuskustas – „tokie dideli buvo jo nusi-
kaltimai“, Mumolo plaukai ir barzda buvo nurauti prieš 
egzekuciją 585 m.; per triumfišką karaliaus Vambos įžen-
gimą į Toledą 673 m. jo priešus vedė „visiškai nukirptus, 
nuskustomis barzdomis ir basus“. Netgi XI a. pabaigoje 
maištininkui Gosvinui iš Uazi le Veržė, prieš grafui Bal-
dvinui iš Heno jį paleidžiant, buvo nupjauta barzda. Eu-
ropos rytuose priverstinis skutimas taikytas kaip bausmė 
tiek už nedidelius, tiek už rimtus nusikaltimus. Imperato-
rius Teofilis XI a. nubaudė nesusitvarkiusį su savo parei-
gomis kvestorių barzdos nupjovimu ir jos sudeginimu. 

Gijomas Tirietis pateikia žaismingą pavyzdį, liudijantį 
išskirtinę barzdai teiktą reikšmę. Kažkoks Gabrielius iš 
Malatijos 1109 m. buvo apgavystės būdu įtrauktas į sa-
vo uošvio Baldvino Edesiečio skolų mokėjimą. Uošvis 
pasakė Gabrieliui, neva jis prisiekė nusipjauti barzdą, 
jei žmonėms nustatytu laiku nebus atlygintos jo skolos. 
Gabrielius pasibaisėjo tuo, kad Baldvinas taip lengvai 
užstatė barzdą, „lyg tai būtų kažkas nelabai svarbaus, su 
kuo vyras gali be gėdos atsisveikinti, nors barzdą dera 
saugoti su didžiausiu rūpesčiu, nes ji yra išskirtinis vyro 
ir vyriškos galios požymis“. Ir todėl jis sutiko apmokė-
ti Baldvino skolas su sąlyga, kad tas daugiau niekuomet 
nepasiūlys kaip užstato savo barzdos. Kaip matyti iš šio 
pasažo, barzdą galėjo panaudoti kaip užstatą įžaduose, 
priesaikose ir iškilus būtinybei patvirtinti ketinimų rim-
tumą bei sąžiningumą. Priesaikų ir susitarimų, atliekamų 
padėjus rankas ant barzdos ar plaukų, pavyzdžius, taip pat 
barzdos, kaip prašymo simbolio, nupjovimą, žinomą vė-
lyvųjų viduramžių laikotarpiu, mini Fangé ir Grimmas. 
Trys barzdos plaukeliai kartais buvo naudojami kaip su-
dėtinė antspaudo dalis rašytiniuose susitarimuose, „kad 
jie būtų tvirti ir nesulaužomi“. 

„Laikytis už barzdos“ – šio gesto reikšmė nekart tapo 
ginčų objektu. Jei tikėsime Burhardu Beleviečiu, gestas 
nedviprasmiškai nurodydavo būdo tvirtumą ir sąžiningu-
mą. Tai patvirtina dvi XII a. miniatiūros iš Graciano „De-
kreto“ X skyriaus – jose pavaizduoti žmonės, prašantys 
vyskupą nuodėmių atleidimo, dešine ranka laikydamie-
si už barzdų. Tikriausiai čia tinka ir iliustracija XXXVI 
skyriui, vaizduojanti vyrą, kuris taip pat laikydamasis už 
barzdos bando suvilioti moterį. Konstantinopolio patriar-
cho Afanasijaus I (XIII a.) laiškas aiškiai rodo, kad spausti 
rankoje barzdą, bent jau Europos rytuose, buvo maldavi-
mą ar prašymą simbolizuojantis gestas. Meyeris Schapiro 
tai pavadino „didžios įtampos ženklu“, pateikdamas pa-
vyzdžių iš auksinės Henriko III Evangelijos (kur vyras, iš 
kurio išvaro netyrąsias dvasias (Mk 1, 23), pavaizduotas 
dešine ranka besilaikantis už barzdos, o kaire – už plaukų) 
ir iš „Parma Ildefonsus“ (kur eretikas Jovinianas pavaiz-
duotas besilaikantis už barzdos). Tačiau šis gestas taip 
pat galėjo simbolizuoti nuoširdumą ir maldavimą. Peras 
Gjarderis jį siejo su senoviniu prietaru, pagal kurį barzdo-
je slypi gyvybės jėga, ir manė, kad kai bibliniai persona-
žai laikėsi už barzdos, tai buvo „susikaupimo gestas, kurį 
visiškai natūralu sieti su pranašais ir kitais išminčiais“. 

Antikos laikais buvo gerai pažįstama vadinamoji fi-
losofijos barzda. Buvo sakoma, kad visuotinai įprastas 
apaštalo Pauliaus vaizdavimas kaip ilgabarzdžio kyla iš 
barzdotojo Plotino vaizdavimo. Imperatorius Julijonas 
laikė savo barzdą ženklu to, kad jis stovi aukščiau už že-
miškus reikalus, o ilga Eduardo Išpažinėjo barzda Bajo 
kilimuose išskiria jį iš kitų žmonių ir simbolizuoja jo iš-
mintį, pamaldumą ir amžių. 

Tokios pat senovinės kilmės asociatyvinis ryšys tarp il-
gų plaukų nešiojimo ir šventumo. Šventieji atsiskyrėliai 
ir asketai paprastai nešiojo ilgas barzdas – ir kaip savo 

laisvės bei pasaulio atsižadėjimo ženklą, ir kaip atlygį už 
savo kančias. 

Ilga gauruota barzda visur buvo laikoma liūdesio ar 
bausmės ženklu. Imperatorius Julijonas, kurio barzda bu-
vo susivėlusi ir pilna utėlių, sakė: „Aš atrodau kaip savo 
kaltę išperkantis žmogus.“ Du XI a. pradžios popiežiaus 
laiškai iš Jorko arkivyskupo Vulfstano kolekcijos nurodo, 
kad atgailaujantieji turi kirptis plaukus ne dažniau kaip du 
kartus per metus, o Robert’as Guiscard’as, pasak Orderi-
ko Vitalijaus, prieš žygį į Romą prisiekė nesiprausti, ne-
siskusti ir nesikirpti plaukų iki pat pergalės. Vėlyvaisiais 
viduramžiais ilgabarzdžiai atgailaujantys nusidėjėliai bu-
vo įprastas reginys. 

Senovinis paprotys rautis plaukus ir barzdą sielvar-
taujant išliko ir viduramžiais. Angelijus savojoje Rave-
nos bažnyčios istorijoje kalba apie „skausmo palaužtus 
žmones... raunančius sau plaukus ir barzdas“. Niketas 
Choniatas pateikia keletą pavyzdžių, kaip XII a. sielvar-
taujantieji rovėsi plaukus.

Nekeista, kad apie tiek daug simbolinių prasmių turin-
čią barzdą ne kartą kalbama tautosakoje, patarlėse ir vi-
duramžių pasakose. 

Pagal paplitusius tikėjimus šventais laikomų žmonių 
barzdos plaukai ir plaukų sruogos dažnai saugoti kaip 
relikvija. Pasak Bernardo Tironiečio „Gyvenimo“, kele-
tas jo barzdos plaukų dar jam gyvam esant buvo naudo-
jami „paliegėliams gydyti“; o mirus jo plaukai „pradėjo 
skleisti nuostabų kvapą“. Godrikas atidavė keletą iš savo 
barzdos iškritusių plaukų cistersų vienuoliui ir liepė rū-
pestingai juos saugoti, kol šie plaukai pravers geram dar-
bui. Godriko „Gyvenime“ sakoma, kad taip ir nutiko – ir 
tam vienuoliui, ir kitiems žmonėms.

Liaudies pasakojimai nušviečia ir neaiškų klausimą 
apie barzdos spalvos simboliką. Manoma, kad Velnias 
ir Judas buvo raudonbarzdžiai, nors patys anksčiausi 
tai patvirtinantys ikonografiniai šaltiniai yra iš XIII a. 
Mitologinėje airių tradicijoje pats Jėzus, sakoma, buvo 
raudonbarzdis. Kliuni maldyne (XI arba XII a. pradžia) 
Jis vaizduotas su skaisčiai žalia barzda. Barzdos atspal-
vių ir formų įvairovė vaizduojant tą patį personažą tame 
pačiame rankraštyje suteikė pagrindo kai kuriems tyrinė-
tojams kelti klausimą, ar viduramžių žmonės teikė plau-
kų ir barzdos spalvai kokią nors reikšmę. Sprendžiant iš 
Burhardo Beleviečio „Barzdos apologijos“, vienintelės 
simboliškai aiškintos barzdos spalvos – geltona ir pilka 
(žila): „Kadangi geltona – tai saikingumo spalva, gelto-
nas barzdas nešioja tykios ir švelnios meilės nuraminti 
vyrai, kurie maloningi visiems ir bendrauja niekam ne-
priekaištaudami (Fil 3, 6). Tiems, kurių barzdos žilos, 
teželia jos visu savo ilgumu kaip žolė pjūties metu, ir 
mąstyti jiems reikia apie kluoną ir klėtį, kurie laukia jų 
(Mt 3, 12) artimiausioje ateityje.“ 

Per visus viduramžius barzdos simbolika vis labiau tolo 
nuo fizinių realijų; barzdai vis dažniau teikta besikeičian-
ti ir neretai prieštaringa simbolika. Taip Bruno iš Senjos 
(XII a.) Kunigų knygos komentare įrodinėja, kad vyrams 
nederėtų skustis, nes jie turi atrodyti kaip vyrai, o ne kaip 
moterys ir privalo sekti vyriška jėga, o ne moterišku silp-
numu. „Dėl šių priežasčių mes visiškai teisėtai įpratome 
šventas moteris, dažnai pranašesnes dvasios jėga už vyrus, 
laikyti barzdotomis	(barbatas).“ Kitais žodžiais, moterys 
gali būti nors ir ne fiziškai, tačiau dvasiškai „barzdotos“. 
Tai taikoma ir Bažnyčios tarnams, kurie skutosi barzdas, 
nes, kaip rašė Bruno, norėjo būti dvasiškai stiprūs, o ne 
tik atrodyti stiprūs turėdami barzdą. „Barzda mums želia 
viduje, – aiškino jis, – o skutame mes ją išoriškai; ka-
dangi toji [vidinė barzda] auga niekieno nekliudoma, o 
šioji [išorinė barzda] neskusta sukelia daugybę problemų, 
ir tik tuštiems bei niekingiems žmonėms ji gali atrodyti 
graži.“

Vidinio ir išorinio skutimosi sampratos viduramžių 
tekstuose dažnai siejosi su vidine ir išorine barzda, be 
to, plaukai prilyginti mintims, ypač piktoms mintims ir 
nuodėmėms, kurios prieš valią želia sieloje. Goberto iš 
Laono poemoje „De tonsura et vestimentis et vita clerico-
rum“ yra skirsnis „Apie barzdos skutimą“, kuriame sako-
ma: „Gauruota barzda styro savo pasibjaurėtinais šeriais. 
/ Skustuvas apnuogina smakrą ir atnaujina veidą. / Ši 
naujovė moko mus atnaujinti dvasią. / Moko mus, senus 
nusidėjėlius, įveikti savo ydas. / Ir atnaujintas smakras 
įkūnija naująją dvasią.“ ►
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„Didi drąsa“ amerikietiškai

Knygos idėja yra labai gera, graži ir teisinga. Autorė 
atskleidžia, kaip šeimose, ugdymo įstaigose, darbovietėse 
ir bendruomenėse praktikuojamas gėdinimas bei kritika 
slopina asmenybės saviraišką, skatina susigūžti ir įsi-
tempti, trukdo būti savimi ir atsiskleisti. Išeitis – atspa-
rumo gėdai ugdymas, kuris neatsiejamas nuo gebėjimo 
pripažinti ir parodyti savo pažeidžiamumą.  Hjustono uni-
versiteto profesorė Brené Brown primena seną psicholo-
gų ir filosofų argumentuotą tiesą: asmens vertė turėtų būti 
pamatinis jausmas, kylantis iš prigimties, nepriklausantis 
nuo veiklos ir jos rezultatų. Kai jaučiamės saugūs ir ne-
abejojame savo verte, daug drąsiau rodome savo darbus, 
gabumus ir talentus, kad ir kokie netobuli jie būtų. Autorė 
akcentuoja, kad geriausi gėdos priešnuodžiai yra „pažei-
džiamumo praktikavimas“, drąsa atsiskleisti, jautrumas 
sau ir kitiems (empatija), bendrumo, priklausymo šeimai 
ar grupei išgyvenimas.

Vyrai ir moterys gėdą išgyvena skirtingai. B. Brown, 
remdamasi autentiškais liudijimais, skiria sritis, kurias 
kultūra primeta moterims ir vyrams reikalaudama to-
bulumo. Iš moterų reikalaujama ne vien tobulai atrody-
ti, nepriekaištingai tvarkytis namuose, būti supermama, 
nuostabia partnere, nepamainoma darbuotoja. Negana to, 
kad būtina aprėpti ir suderinti daugybę skirtingų sričių. 
Negalima parodyti, kad viso to siekiame ir kad tam reikia 
pastangų. Viskas turi būti natūralu: grožis, motinystė, ly-
derystė, partnerystė ir šeima. Jei visa tai atrodo per sunku 
ar kuri nors iš šių sričių nepakankamai tobula – nesiti-
kėk pasigailėjimo. B. Brown teigia, kad tokie kultūriniai 
šablonai kuria rinką stebuklingiems produktams ir prie-
monėms, kurie žada natūralią, lengvai pasiekiamą sėkmę 
šios srityse. 

Vyrų gėdos „zonos“ skirtingos, bet ne mažiau priešta-
ringos ir skaudžios. Iš jų reikalaujama pasisekimo darbe 

ir tėvystėje, finansų srityje ir kolektyve. Iš vyrų reikalau-
jama ir tvirtumo, ir agresyvumo, ir švelnumo. Jie jaučia 
spaudimą būti „vyriški“. Kad būtum „vyriškas“, privalai 
būti heteroseksualus, tačiau to taip pat neužtenka. Būtina 
dar ir niekinamai atsiliepti apie homoseksualumą. Nuo 
lyties priklausantys standartai kelia nepasitenkinimą ir 
nusivylimą, žeidžia ir žaloja abiejų lyčių asmenis.

Dėmesio vertas ir tėvus sustiprinantis šios knygos 
skyrius apie tėvystę. Autorė teigia, kad auklėjant vaikus 
svarbiausia ne teisingi metodai ir žinios, bet tai, kaip pa-
tys tėvai sąveikauja su pasauliu, kaip jie tvarkosi su savo 
jausmais. Ne tėvai auklėja vaikus, bet vaikai mokosi iš 
tėvų, iš jų pavyzdžio. B. Brown pataria tėvams užtikrin-
ti vaikams meilę ir saugumą, besąlygišką priklausomybę 
šeimai. Ji moko atskirti gėdą nuo kaltės ir taikyti tik pas-
tarąją, nes ten, kur yra kaltė, yra ir galimybė ją ištaisyti. O 
gėda skatina trauktis ir užsidaryti. 

Knyga labai gyvybinga. Joje tiesiog verda gyvenimas. 
Ji kupina susitikimų, pokalbių, užrašų knygelių įrašų, 
laiškų, diskusijų ir pasisakymų, prisiminimų, kasdieniš-
ko sėkmės lydimų žmonių gyvenimo pavyzdžių ir įprastų 
situacijų, kurias tenka įveikti daugeliui. Norėčiau pasa-
kyti, kad ji bus naudinga visiems – nuo aukštesnių klasių 
moksleivių iki pensininkų – norintiems įgyti drąsos ir pa-
reikšti pasauliui apie save.

Ko pasigedau knygoje ir kodėl pavadinime miniu ame-
rikiečius?.. Norėjosi bent kiek gilesnio požiūrio į gėdos 
fenomeną, paliečiant ankstesnius šio reiškinio aprašymus 
ir tyrimus, pradedant jei ne nuo Adomo ir Ievos bei jų pa-
tirties Edeno sode, tai bent jau nuo psichoanalizės ir post-
froidistų, kurie gėdą nagrinėjo pasitelkdami ir tyrimus, ir 
klinikinę praktiką. Manau, kad jų darbai, nors nepristato-
mi ir neminimi, darė įtaką ir autorei. Papildomų įžvalgų ir 
vertingų pamąstymų apie atsparumo gėdai ugdymą galė-
tų suteikti ir kitų kultūrų – ne amerikiečių – pristatymas. 
Nors gali būti, kad autorė sąmoningai apsiriboja, tačiau 
gilesnis ir bent kiek plačiau aprėpiantis žvilgsnis būtų 

suteikęs knygai išsamumo, parodęs gėdos šaknis ir tam 
tikrą jos prasmingumą. O visa tai galėtų tapti papildomu 
atsparumo gėdai veiksniu. 

Be to, knygoje gausu populiariosios kultūros atributų. 
Minimas ir Haris Poteris, ir gremlinas nindzė, cituojamos 
dainos ir filmai. Gaila, tačiau vertėja palieka skaitytoją 
savarankiškai susipažinti su dauguma šių amerikietiškų 
inkliuzų ir nesirūpina teksto apgyvendinimu Lietuvoje, 
neapsisunkina jo panardinimu į lietuvių kalbą. Knygos 
tikrai nepuošia ir padorumą viršijantis korektūros klaidų 
skaičius: praleistos raidės, nesuderinti linksniai, supainioti 
žodžiai. Sakinių konstrukcijos nebūdingos lietuvių kalbai, 
keistos sąvokos ir posakiai net turinio požiūriu paprastą 
istoriją nustumia prie suvokimo ribos, daro tekstą sunkiai 
paskaitomą, gadina skaitymo malonumą, trukdo mėgautis 
sėkmei ir pergalėms motyvuojančiu turiniu. Galbūt tokiu 
būdu vertėja laikosi autorės teksto ir siekia jo autentišku-
mo?.. Galbūt. O gal tai tiesiog „didi drąsa“?.. 

Nereikėtų spręsti apie vertimą, nepamačius originalo. 
Tačiau vietomis šis vertimas tiesiog prašosi vertimo. Ir 
bus įkandamas tik tiems, kurie yra ragavę psichologijos 
mokslų ir nujaučia idėjos esmę arba yra įgudę sekti sin-
chroninį vertimą.

Skaitydama kai kurias pastraipas jaučiau gėdą. Ją ly-
dėjo suvokimas, kad pasitelkusi kompiuterinę programą 
panašiai „gerai“ ir pati būčiau išvertusi. (Jei tik tam ne-
būtų sutrukdę kalbos redaktorė, mokslinis redaktorius ir 
konsultantė.) Vis dėlto kai kuriais atvejais gėda yra ne tik 
asmenybės saviraišką ribojanti emocija, kuria visuomenė 
kontroliuoja individą. Kartais tai labai prasmingas išgy-
venimas, apsaugantis visuomenę ir tą patį individą nuo 
daug ko. Taip pat ir nuo prastai išverstų knygų.

– JURGA dAPKEvIČIENė –

Brené Brown. Didi drąsa. Iš anglų k. vertė Rūta Ignatė.
V.: Žmogaus studijų centras, 2014. 216 p.

►Mintis, kad plaukai simbolizuoja ydas ir todėl jų 
nupjovimas reiškia dvasios atnaujinimą, buvo visuoti-
nai paplitusi XI ir XII a. Taip XI a. į Lerinso vienuolyną 
stodamas pasaulietis ištardavo tokius įžado žodžius: „Aš 
aukoju nereikalingus savo dvasios ir savo galvos plaukus 
nukirpti kaip simbolį	(figuraliter), kad po to, kai aš tapsiu 
vienuolyne atsiskyrusiu Kristaus tarnu, galėčiau niekinti 
savo valią, idant angelai saugotų su Dievo pagalba mano 
sielą būsimame gyvenime.“ 

Fizinė capitis	 crinis čia eina lygia greta su alegorine 
coma	mentis, kuri reiškia nereikalingas ir kvailas mintis. 
Sekdamas Amalarijumi Johnas Belletas panaudojo šią 
alegoriją ir nurodydamas į tas barzdas, kurias dvasininkai 
augino visą Didžiojo pasninko laikotarpį ir nusiskusda-
vo Velykų išvakarėse. „Barzdos plaukų, kurie dygsta nuo 
pilvo vandenų pertekliaus, skutimas, kaip ir nagų, kurie 
auga nuo širdies vandenų pertekliaus, kirpimas duoda 
mums ženklą, kad mes privalome nukirsti mumyse gau-
sėjančias ydas ir nuodėmes.“ 

Ypač nuodugniai klierikų kirpimąsi ir skutimąsi apta-
ria Sikardas Kremonietis (XII a. antroji pusė). Augustino, 
Grigorijaus, Amalarijaus ir Honorijaus Augustoduniečio 
darbais besiremiančius jo postringavimus verta pateikti 
ištisai:
Po	to,	kai	šv.	Petrą	pagavo	pagonys,	jam	nuskuto	barz-

dą,	 nupjovė	nuo	galvos	plaukus,	 tačiau	 jis	 panoro,	 kad	
tai,	kas	buvo	padaryta	su	juo	norint	pasišaipyti,	būtų	ver-
tinama	 kaip	 priminimas	 apie	 Viešpaties	 kančių	 paslap-
tį	 ar	 dorovinius	 priesakus,	 kurie	 turi	 būti	mumyse.	Nes	
„galva“	čia	suprantama	kaip	mintimis	papuoštas	protas	
(panašiai	 kaip	 ir	 galva	 papuošta	 plaukais),	 tačiau	 nuo	
šio	 proto	 dera	 nuskusti	 nereikalingas	 mintis	 Viešpaties	
baimės	skustuvu,	kad	būtų	galima	susitelkti	 į	dangiškus	
reikalus	 atviru	 širdies	 veidu.	 Plaukų	 lankas	 reiškia	 pa-
sipuošimą	 dorybėmis;	 plaukai	 nukirpti	 lygiu	 lanku,	 nes	
dorybės	 tobulinamos	meilės	 harmonijoje,	 panašiai	 kaip	
ir	 dvasininko	 siela	 turi	 būti	 tvirta	 ir	 uždaryta	 jo	 viduje	
kaip	 lygiame,	 glotniame	 rate	 (Horacijus,	 „Satyros“,	 II,	
VII,	 86),	 nes	 tarp	 geometrinių	 formų	 nė	 viena	 nėra	 to-
kia	harmoninga	 ir	nė	 viena	 taip	nesugyvena	 santarvėje	
su	savimi	kaip	ratas.	Viršugalvis	nuskutamas	ir	apatinėje	
galvos	dalyje	paliekamas	plaukų	lankas	kaip	ženklas,	kad	
protas	gali	laisvai	kontempliuoti	dievystę	(Mt	22,	21),	o	
jausmingoji	 prigimtis	 (sensualitas),	 būdama	 harmonijo-
je	ir	santarvėje	su	protu,	galvoja	apie	žemiškus	dalykus.	

Plaukai	 turi	 likti	 todėl,	kad	kai	kada	reikia	galvoti	apie	
dalykus	ateinančius,	būtinus	gyvenime,	tačiau	tokio	ilgio,	
kad	 netrukdytų	 ausims	 ir	 akims,	 kitaip	 žemiškos	mintys	
nukreips	 proto	 ausis	 ir	 akis	 į	 žemiškus	 reikalus,	 kurie	
slepia	 (nuo	 jūsų)	sėjėjo	žodžius	 (Lk	8,	5–18);	arba	mes	
kenčiame	ant	mūsų	galvos	besipilančius	priekaištus,	kad	
sulauktume,	kai	mus	apvainikuos	amžinojo	gyvenimo	vai-
niku,	tuo	vainiku,	kurį	žadėjo	Viešpats	mylintiems	Jį	(Jok	
1,	 12).	Mes	 skutame	barzdą	 savo,	 kad	 atrodytume	 kaip	
berniukai;	sekdami	jų	kuklumu	ir	nekaltumu,	mes	puotau-
sime	su	Viešpačiu	ir	įžengsime	į	Dangaus	karalystę	(Mt	
18,	3),	ir	būsime	tolygūs	amžinai	jauniems	angelams.	Bet	
pasninko	 laikotarpiu	 mes	 auginamės	 barzdas,	 stengda-
miesi	atrodyti	kaip	atgailaujantys	nusidėjėliai.	

Klasikiniais viduramžiais klierikų ir vienuolių tonzūra 
paprastai lyginta su erškėčių vainiku. Joje įžvelgtas ir są-
jungos su Dievu ženklas. Taip Žofrua iš Sen Tjeri viename 
iš savo neišleistų pamokslų sakė: „Vainikas mums – įkaltis, 
o ne pranašumas, tai mūsų teismas, o ne atlygis, jis – mūsų 
bausmei, o ne pasigardžiavimui.“ Žodžiu, plaukų nusikir-
pimas dvasininkams simbolizavo nusigręžimą nuo žemiš-
kų reikalų ir sąmonės apvalymą nuo žemiškų minčių. 

1120 m. sudarytose kanauninkų Špringersbacho ir Rol-
doko taisyklėse galvos plaukų nukirpimas, kaip ir barzdos 
skutimas, buvo paminėtas tarp Kristaus žaizdų; į jų sąrašą 
pateko ne tik Jo kūno niekinimo paliktos matomos žymės, 
bet ir tos, kurių nelydėdavo fizinis skausmas, ir pirmiau-
sia – plaukų nupjovimas. „Šio papročio laikėsi apaštalai 
ir pasiekė jis mus... taip, lyg pereitų nuo galvos į Aarono 
barzdą, o nuo barzdos – ant jo rūbo krašto (Ps 133, 2–3). 
Todėl tie, kurie trokšta būti pašlovinti su Kristumi, turi 
žengti Jo kančių pėdsakais ir nešti Jo tobulumo ženklus. 
Nes kas iš pasiryžusių savo sielą atiduoti už Kristų pamils 
savo kūno plaukus labiau nei Kristų?.. Tačiau nepakanka 
nupjauti galvos plaukus be siekio nukirsti sielos ydas.“ 

Remiantis tuo, taisyklės įpareigojo visus kapitulos narius 
(išskyrus tuos, kuriems sveikata neleidžia) skustis nustatytu 
laiku; reglamentuojamos ir pasiruošimo taisyklės bei skus-
tuvų dalinimas „bendros skutimosi dienos“ išvakarėse. 

Taigi, kirpimosi ir skutimosi ritualai viduramžių žmo-
nėms buvo pripildyti gilios prasmės. Juos analizuodami 
gauname galimybę geriau įsivaizduoti ne tik išorinio, bet 
ir vidinio viduramžių žmonių pasaulio ypatybes.

Ec-dejavu.ru
Vertė Vitalijus Michalovskis

Brašiškis. Įgauta kino „atmintis“ – archyvas – čia 
tampa archeologinio istorijos vaizdinio tyrimo objek-
tu. Sovietinė kino propaganda įrašoma į posovietinių 
šalių režisierių taktikas, kuriose anksčiau egzistavu-
sios reikšmės kūrybingai apverčiamos. Sovietmečio 
kino ir televizijos medijoms būdingos kolektyvinės 
atminties režisūros tyrimas visiškai skiriasi nuo kito 
Brašiškio straipsnio. Jame autorius pristato Bazino 
idėjas spekuliatyviojo realizmo fone. 

Straipsniai skirtingi, tačiau temos susitinka ir skir-
tingose teritorijose. Antrasis Mileriaus tekstas, skir-
tas kasdienio laiko reabilitacijai, nesunkiai rastų vietą 
tarp „Apokalipsės kine“ rašymų. Kita vertus, beveik 
nekyla abejonių, kad jis ją ir rado – patyręs vienokį 
ar kitokį kismo procesą, išsiskaidęs į mažąsias min-
tis, vis dar ieškantis išėjimo iš didžiųjų apokalipsių 
džiunglių.  

•
„Kino ir filosofijos“ pradžioje rašoma apie ki-

nosofijos terminą kaip apie vieną iš galimų kino ir 
filosofijos susitikimo įvardinimų. Perskaičius abi 
monografijas toks apibūdinimas neatrodo tinkamas, 
veikiau pernelyg abstraktus ir tuščias, neapimantis 
persidengiančio šių teritorijų daugiasluoksniško są-
veikavimo įvykių. Vis dėlto tenka nepaisyti žavaus 
žodžio kinosofija skambesio ir pasilikti deleziškoje 
trečiojoje teritorijoje, kurioje įvyksta tiesiog daugybė 
kino filosofijų. Tiek vienoje, tiek kitoje monografijoje 
šie įvykiai atsiskleidžia kaip kasdienybės pertrūkius 
žymintys ženklai, atveriantys vaizdžią mąstymo kar-
tografiją. Montažas, lyginamas su akies mirksniais, 
sujungia skirtingas minčių skiautes į bendrą visumą. 
Žinoma, nepamirštant daugybiško matymo, visuma 
čia nepraranda mažojo įvykio reikšmės. Kino filoso-
fija šitaip ištinka įvairiausių disciplinų laukus – kaip 
mažas, bet erdvę keičiantis įvykis.

– AGNė ALIJAUSKAITė –

Kasdienybei
reikia apokalipsės
►Atkelta iš p. 8



2014 m. liepos 25 d. Nr. 27 (1189)12 ŠIAURĖS  ATĖNAI

Redaktorius: Žydrūnas drungilas (zydrunas.d@gmail.com).
Paveldas: Juozas Šorys.
Kalbos redaktorė: Audrė Kubiliūtė.
Maketuotoja: zita Remeikienė.
direktorė: Lina Černiauskaitė.
Finansininkė: danuta Churtasenko.
Bendradarbiai:  Agnė Alijauskaitė (Kultūros eskizai),
Marius Burokas (Skaitykla Nr. 5),
Giedrė Kazlauskaitė (Šiaurės kampas),
Andrius Patiomkinas (Vertimai).
Redakcijos adresas: Mėsinių g. 4, 01133 vilnius.
Telefonas: 261 37 70.
Elektroninis paštas: satenai@takas.lt.

www.satenai.lt; www.culture.lt/satenai.
Spausdino UAB Ukmergės spaustuvė.
vasario 16-osios g. 31, 20131 Ukmergė.
všĮ „Šiaurės Atėnų fondas“ sąskaita banke:
LT36 7300 0100 0000 7071; 
AB bankas „Swedbank“ (kodas 73000).
Savaitraštis išeina penktadieniais. 
Leidžiamas nuo 1990 m. vasario 7 d. 
Leidžia všĮ „Šiaurės Atėnų fondas“.
ISSN 1392-7760. 3 spaudos lankai.
Indeksas 0109. Tiražas 1429 egz.

Redakcijos ir autorių nuomonės nebūtinai sutampa.

„Šiaurės Atėnus“ remia Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas: 2014 m. suteikė 90 000 Lt paramą 
projektui „Šiaurės Atėnai“ – atviros kultūros formos“
(p. 2–6, 8–10); skiltis „Skaitykla Nr. 5“, „Šiaurės
kampas“ ir „vertimai“ iš dalies finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba. 

ŠIAURėS KATINAIDėmė ant kaklaraiščio 
Iš ciklo „Nemandagios istorijos“

Kolegų vakarėliai, būkime atviri, yra tikras vidinės kul-
tūros ir mandagumo išbandymų poligonas. Dar labiau tas 
pasakytina apie mūsų, Etiketo ekspertų eldijos (EEE) ben-
dradarbių, sambūrius. Kaip ir daugelis panašių vakarėlių 
dalyvių, siekiame atsipalaiduoti, tačiau, kaip ir visuose pa-
našiuose sambūriuose, nepavyksta išvengti pokalbių apie 
darbą. Kartais mums net atrodo, kad pokalbių apie darbą 
mums, EEE kolegoms, susitikus po darbo tik daugėja. Mat 
iš teorinio mūšio lauko išeiname į praktikos, tikrosios kovos 
už mandagiųjų visuomenę, zoną. 

Kiekvieno mūsų teorinis pasirengimas tokiuose vakarė-
liuose matyti kaip ant delno arba, jei perfrazuosime pagal 
nesenas aplinkybes, kaip dėmė ant kaklaraiščio. O juk kakla-
raištis, kaip jau sakyta, sunkiai pakelia vandenį ar trynimą. 

Į žemiau biuro įsikūrusią kavinę „Laivelis“ kartu sulipa-
me kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį. Taip sakant, 
nusileidžiame iš savųjų EEE aukštybių į kuklias deminutyvo 
ar povandeninio laivo žemumas. Tikslumo dėlei reikėtų pa-
sakyti, kad du iš mūsų, įskaitant ir mūsų garbiąją brandaus 
amžiaus kolegę, „Laivelį“ kažkodėl vadina „Kvaileliu“, ir 
tegul jiems liežuviai nulūžta. Kiti du kolegos užtai uoliai 
gina „Laivelio“ statusą, kartu išgelbėdami paslaptingumo ir 
rizikos dvasią, siejamą su povandeniniais laivais. 

O juk mes iš tiesų rizikuojame! Juk vienas dalykas yra 
svarstyti, kas mandagu, o kas ne, ir visiškai kitas – vaka-
rieniauti prie taurės vyno, kuriame, kaip sakoma, įsikūnijusi 
pati tiesa. O tiesa yra ta, kad visiems atvejams mandagaus el-
gesio taisyklių nenumatysi. Todėl belieka pasikliauti vidine 
klausa, nuojauta. Išgėrus vyno, labai dažnai paaiškėja, kas 
iš kolegų turi geresnę etiketo klausą, o kas – vien tai, ką su 
išlygomis pavadintume vien klausos galimybe.

Pirmadienis – ypatinga diena. Po savaitgalio šventimo, pir-
madieninio laiškų, klausimų ir atsakymų rašymo šturmo mū-
sų kūno ir psichikos jautrumo zonos būna gerokai sujauktos. 
Todėl kartais mums tenka praktiškai spręsti išskirtinai opius 
klausimus. Pavyzdžiui, po išvykos į kaimo turizmo sodybą 
mūsų kolegė grįžo gerokai apėsta uodų. Išvyka buvo pusiau 
tarnybinė, kaime ji susitiko su svarbiais asmenimis, preten-
duojančiais į mūsų pagrindinius užsakovus. Buvo numačiusi 
visus galimus susitikimo posūkius, išskyrus uodus, kurie tik 
ir tykojo, kaip mūsų garbiąją kolegę palaužti. Tačiau ji išliko 
rami, susilaikydama nuo visų nesimpatiškų vaizdų, kuriuos 
kartais matome kraujasiurbiams pasirodžius. Ji nemoja-
vo rankomis, nesimuistė, nesikasė, nedejavo ir nesiraukė. 
Kai „Laivelyje“ galiausiai įsižiūrėjome į jos uodų sukapotą 
veidą ir rankas, ne tik buvome linkę atleisti jai už ką nors 
nemandagaus, bet netgi skatinome ją užmiršti mandagumą, 
siūlydamiesi pakasyti jai nugarą, su kuo ji galiausiai suti-
ko. Tiesą sakant, į vakarėlio pabaigą šį nugaros kasymą visi 
pripažinome kur kas mažesniu blogiu nei energingos kasy-
mosi procedūros, kai negalintis pasiekti savo paties nugaros 
asmuo priverstas šokti labai keistus šokius. Pastarųjų šokių 
žalą teko patirti savo kailiu.

Vakarėlio pradžioje kolegė vis dar nepasitikėjo mūsų siū-
lymu pakasyti jai nugarą. Tačiau daili ir ankšta šilkinė su-
knelė su trijų ketvirčių rankovėmis ją vertė judėti ypatingai. 

Norėdama pasikasyti ji pirmiausia ištiesdavo ranką, kad ran-
kovė tarytum savaime atsismauktų, paskui dar timptelėdavo 
ją ties petimi ir tik tada mostelėdavo ranką ir savo dailius na-
gučius nugaros pusėn. Jeigu kas būtų paklausęs, kaip mums 
patiko šie judesiai, turbūt beveik visi būtume pasakę, kad 
jie mums atrodė grakštūs, tačiau dėl to ne mažiau pavojingi. 
Jos alkūnė beveik kliudydavo taures, vaisių vazą ir kūgiais 
sustatytas linines servetėles, kurios vis virsdavo ant lėkščių. 
Matėme, kaip baimingai virpa užkliudytos taurės su vynu ar 
kitais, ne tokiais pavojingais gėrimais.

Sykį jai užsimojus pamatėme, kaip užkliudyta taurė su-
svyravo tarytum girta, ir turėjau žaibiškai apsispręsti, kas 
girtas: kolegė, taurė, o gal aš pats. Stvėriau siūbuojančią 
taurę kaip galėdamas atsargiau, kad joje besiilsintis vynas 
atsakytų man tuo pačiu: tikštų atsargiai. 

Vynas pateisino mano lūkesčius: tik šiek tiek jo užtiško 
ant baltos popierinės servetėlės, į tuščią lėkštę, man ant ran-
kos ir ant mano balto kaklaraiščio su raudonais rytietiškais 
ornamentais. 

Iš pradžių dėmė atrodė lyg ornamento variacija. Nutariau 
jos tiesiog nepaisyti. Kaip rašoma „Šiuolaikinio etiketo“ 
(ŠE) vadovėlyje, kartais ir su dėme galima jaustis gana oriai. 
O gal netgi dar oriau: paprastai dėmė yra tarsi koks orumo 
išbandymas. Kodėl turėtume baisėtis dėme ant kaklaraiščio, 
jei SSRS vadovas Miša Gorbačiovas gerai jautėsi su įgimta 
dėme ant kaktos? O juk jis šaliai buvo patsai orumo sim-
bolis, koncentratas, pavyzdys! Paprastai sakant, kaklaraiščių 
kaklaraištis visomis įmanomomis, taip pat ir kilpos, prasmė-
mis. 

Žvilgtelėjęs, kad dėmė pamažu panašėja į Lietuvos žemė-
lapį, beveik apsidžiaugiau: rytietiškų ornamentų fone ryš-
kėjanti Lietuva atrodė tarsi koks mokomojo istorinio filmo 
epizodas, reiškiantis įtakos zonų ir vertybių persiskirstymą. 
Tačiau dar po kelių sekundžių apatinė žemėlapio pusė ištį-
so ir Lietuva jau buvo panaši į Afriką. Atrodė, kad kažkas 
su manimi žaidžia, tikrindamas mano orumą. Supratau, kad 
jei dar ilgiau lauksiu, dėmė primins jau nebe Afriką, o ko-
kį nors dviprasmišką organą. Tai būtų reiškę visišką saiko 
praradimą, nes, kaip žinome, tą patį organą simbolizuoja 
jau pats kaklaraištis. Falas ant audinio būtų sumenkinęs patį 
kaklaraištį, išdavęs, kad jo galia nepasitikima. Be to, jis bū-
tų reiškęs, kad nepasitikima tais, prieš kuriuos pasipuošta. 
Kitaip sakant, netgi jaučiantis oriai, kitų akyse orumas būtų 
prarastas.

Tačiau ką gi daryti? „Jei dėmė didelė, geriau nusiriškite 
kaklaraištį“, – tai patarimas, kuris į ŠE vadovėlį pateko dar iš 
senųjų patarimų foliantų. Apie tai kalbama net kinų „Permai-
nų knygoje“. Tačiau falu virstanti vyno dėmė nebuvo tokia 
didelė. Galų gale, ką reiškia didelė tiems, kuriems neatrodo 
didelis nė patsai kaklaraištis?

– Kaip manote, ar mano kaklaraištis didelis? – paklausiau 
kolegės, kurią visi iš naujo puolė įrodinėdami, kad geriausia 
būtų, jei nugarą jai pakasytume mes visi. 

Jos veidas plykstelėjo raudoniu. Nespėjau suvokti, kaip 
ji ištiesė ranką, truktelėjo savo šilkinę trijų ketvirčių ranko-
vę, tarsi ruoštųsi vėl pasikasyti, ir netikėtai plojo man per 

skruostą. Tuo ji darkart patvirtino, kad su vyriškumo simbo-
liais susijusius klausimus uždavinėti gana rizikinga.

Spėjau pastebėti, kad šiuo judesiu ji užkliudė kitą taurę, 
vynas šliūkštelėjo ant kito kolegos marškinių ir, reikia ma-
nyti, kaklaraiščio. Kadangi marškiniai buvo vyno spalvos, 
jiems pavojus nebuvo toks jau didelis.

– Kaip manote, ar mano kaklaraištis didelis? – kreipiau-
si į vyno spalvos marškiniais vilkintį kolegą. Tikėjausi, kad 
bent jau jis neįžvelgs vyriškos simbolikos kėslų ir klausimą 
supras pažodžiui. 

Galbūt taip ir buvo, tačiau jis jau buvo pernelyg įsigilinęs 
į dėmės paieškas ant savo margo kaklaraiščio. Tiesą sakant, 
ant margo audinio dėmę pamatyti labai sunku. Todėl mano 
padėtis buvo kur kas geresnė.

– Kaip manote, ar mano kaklaraištis didelis? – paklausiau 
mūsų niūriausiojo kolegos. Sąmyšiui prasidėjus šis, atrodė, 
tiesiog nuobodžiavo. 

– Brangus drauge, jūsų pasididžiavimas milžiniškas, – at-
sakė šis.

Man staiga palengvėjo: juk ant milžiniško daikto bet kuri 
dėmė yra didelė. Išsyk nusiplėšiau kaklaraištį – tarytum išsi-
laisvindamas iš mane jau pradėjusios smaugti kilpos.

Tada žengiau prie to su vyno spalvos marškiniais ir šnypš-
telėjau ausin, kad toks atkaklus jo skverbimasis į savo kakla-
raiščio raštus atrodo nepadoriai, siūlydamas pasekti mano 
pavyzdžiu. 

„Ar kas krapštinėdamasis atrodo išdidus ir savimi pasiti-
kintis?“ – dar pacitavau jam iš ŠE, kad išsklaidyčiau visas 
likusias jo abejones.

Reikia pasakyti, kad paskutinis „Laivelio“ paveikslas 
mums buvo gana malonus ir, regis, mandagus: mudu su ko-
lega kasėme nugarą uodų atakos aukai, o ši savais metodais 
gelbėjo mūsų kaklaraiščių orumą. 

Prisimenu, kad iš pradžių apibėrė juos druska, paskui pa-
prašė barmenės vandens. Galiausiai užsakė dar vieną butelį 
vyno ir abu kaklaraiščius išmirkė vyne. 

Belieka įsivaizduoti, kaip gudriai ir taktiškai ji būtų išsi-
sukusi, jei mūsų kaklaraiščiai būtų aptėkšti skystu sviestu ar 
pomidorų padažu. 

Po šio vakarėlio mūsų EEE komanda sudarė specialų ko-
mitetą 49-ajam ŠE straipsniui papildyti. Papildymas turėtų 
skambėti maždaug taip: „Jei išsitepėte kaklaraištį, nesvars-
tykite, ši dėmė didelė ar maža. Be to, nesidairykite minerali-
nio vandens. Tiesiog ištirkite, kuo išsitepėte, ir vadovaukitės 
išmintingu patarimu: nuo ko susirgote, tuo ir gydykitės. Jei 
tai vyno dėmė, pasirūpinkite, kad kaklaraištis būtų įmerktas 
į vyną.“ 

Kol kas tebėra svarstoma – prieš merkiant kaklaraištį rei-
kėtų nusirišti ar palikti pradinėje vietoje. Tikslinga būtų tai 
išsiaiškinti interneto apklausos metodu.

– SARA POISSON –

                                             Mieli šatėniečiai!   
Mūsų sa vait raštį galite užsipre nu me ruoti Lie tu vos paš tuose arba internetu prenumerata.post.lt iki einamojo mėnesio 22 d. 

Mėnesio prenumeratos kaina – 7,75 lito. Mūsų indeksas 0109.
Metų pre nu me ra ta į už sie nį kai nuo ja 280 litų, 80 eu rų ar ba 110 JAv do le rių. Už sienyje gyvenantys skaitytojai gali užsi sa ky ti per 

įga lio tus  as me nis re dak ci jo je,  at siųs ti če kį re dak ci jos ad resu všĮ „Šiau rės At ėnų fon das“, Mė si nių g. 4, 01133 vil nius, arba pinigus 
pervesti į sąskaitą banke „Swedbank“ LT36 7300 0100 0000 7071.

„Šiau rės At ėnus“ jau ketvirtadienio pavakare ga li ma ras ti vilniaus kny gy nuo se „Mint vinetu“ ir „Aka de mi nė kny ga“.


