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Preila, aną rudenį
Achtung Achtung: vaikai čia agresyvesni nei katės. PastaJulius Keleras
rųjų paprasčiausiai čia nėra. Niekur. Nuobodžiai ir išsamiai
buvo dairytasi ir erkiuliškai, ir puariškai, ir netgi mobidikiš- įprasta, komplikuotus savo nestatutinius santykius. Jis ją
kai, – pastarąjį veiksmo pobūdį be skrupulų vienu giljotinos patildo kaip kokį radiją, tačiau tuomet ji įsijungia, tartum jai
smūgiu galėtų pakvestionuoti prezervatyviai visais metų ką tik iš naujo būtų įdėtos „Duracell“ baterijos. Koks čia, po
laikais įtari Valstybinė kalbos inspekcija. Reido metu pati- galais, statutas, kai viskas taip suvelta, neaišku ir miglota?
krinti net keli įtariai atrodantys išgverę krūmynai greta pa- Kur pažadai, viltys, nepajudinamas svajonių marmuras? Nelengva jau rugsėjiškai pulsuojančių marių – ten, atokaitoje, vermind. Viskas pajudėjo kaip kilnojamasis turtas. Svajonių
dvi apsiblaususios žmogystos pilkais aiškiai nesmokingais migla, įtikinėjimų ūkas. Pilys iki debesų, atostogos ne Monežinia kiek laiko (tiesa, kiek vėtrungiškai, kaip ir pridera lėtuose, Kazokiškėse, kur ir be mūsų gerai, ir ne Preiloje, o
čiabuviams) ir tiek pat nežinia kam gan profesionaliai vai- Bahamose arba bent jau Kretoje su visais jos siūlais, labidino alaus gėrėjus. Garbės žodis, net užsižiūrėjau. Šiaip ar rintais ir minotaurais. Kažkada man sakei, kad aš esu deivė.
taip, rugsėjo pradžios Preiloje aiški pėdsakų erozija. Nei Taip, tu esi deivė, bet dabar suprask, į mus žiūri. Gerai sakė
katijos ženklų, nei alaus, svyrinėjančio žmogystų įtartinos mano mama. Kada nors, viskas kada nors. Mieloji, svajonės
kokybės plastiko buteliuose, – ką ir kalbėti apie privalomą privalo būti tinkamai konservuotos, idant jų galiojimo laikonstitucinę tarpininkę putą. Jokių kačių. Jokių, visai. Jei kas neišsektų. Niekaip kitaip. Pamatysi, kai viskas laimingai
prispaustų, nevirpančia širdimi galėčiau prisiekti Šventosios ir jaukiai liausis kaip ir šis trumpalaikis lietus, nors ir žainkvizicijos teismui, šiais laikais full time euriškai triūsian- dėjo giedrą. Dar tik rugsėjo pradžia, dar visko bus. Ir daug.
čiam kituose – briuselinės kultūros pabariuose.
Pilnos bahamos įvairių laimių.
Pasikartosiu kaip koks mažai teišmanantis
mažųjų tigrų advokatas: jokių karšių skeletų
nei menkiausių išėdų, „Žemaitijos pieno“ dubenėlių, net neužsimenant apie būsimo vasario
pradžioje, žvejų džiaugsmui, nelauktai pasirodysiančias vėgėles (Dieve, leisk nepaminėti riebuliausiųjų ungurių nei svetimžuvių kardžuvių,
kiaurai persmeigiančių net ir nepolitinį priešininką). Va taip visai. Niekutėlio. Jokio kito atviro oro kačių meniu likučių, kas paprastai būtų
savaime suprantama beveik bet kurioje pasaulio pašalėje. Nors čia anokia pašalė. Čia Preila,
ir gatvė – Preilos – tik viena, ir ta pati klusniai
vadelioja ir pėsčiuosius, ir mašinuotuosius palei
Kuršmares. Pakankama. Bent jau tiems, kurie ne
vien vasaros, bet ir rudens žiotyse blaškosi tarp
dviejų ragų – šiaurinio Ožkų ir Mažojo Preilos.
Spėju, nesuragėja.
Čia turėčiau stabtelti. Maisto katėms, šiems
šventiesiems feisbuko (ir kitų neuždarų ir visgi puikiai manipuliuojamų geopolitinių erdvių)
padarams, krautuvėlėse, apie kurias, norėčiau Autoriaus nuotrauka
aš to ar ne, vėliau pasisuks šneka, esama. Tiesa,
lentynose greta kažkokių skalavimo skysčių, pigaus tualePreiloje taipgi esama banko (tobulai rimuojasi su „pantinio popieriaus, tinkamo nebent snaigių, kuriomis čia dar ko“) perimtų pastatų, kurie bus griaunami ir vietoj jų, žanet nekvepia, vyniotei, ir kadaise skandalingai populiarių dama, dygs nuostabūs vokiečiųrusųlenkųžydųlatvių turistus
konservų skumbrė pomidorų padaže. Ne vien maisto. Čia susiurbsiantys magiški stiklo karoliukų viešbučiai su SPA,
esama daug ko.
masažais ir kitais dievoieškos nereikalaujančiais garantuoto
Štai, tarkim, du vyrukai, pussenoliai, prie kasos. Jie irgi išganymo atributais. Vansi, kaifą gaudyti bus kur. Juolab ir
čia yra. Norėčiau paneigti, bet kam? Juk visi laukiam, kol vienintelėje miestelio gatvėje, kurią įrėmina dvi skirtingos
surukusi, blondine kadaise sėkmingai besidėjusi kasininkė krautuvėlės, pasiklysti nėra įmanoma. O kartais, prisipažinpakirkins kasos aparatą ir visi galop išsiveršime į tą vienin- kim, taip norėtųs. Dar norėtųs sužinoti, kur tas nuostabus
telę geidžiamą gatvę. Tačiau dabar laukiam. Ir jie laukia. Levukas, kuris taip įkaitina rugsėjo pradžios žmones PreiloNet marių švogždimo nebesiklausom. Norim į laisvę. Ir jie- je. Gatvę žinom, belieka sužinoti jo namo numerį.
du nori. Vienas jų, labai jau įraudęs, bičiuliui nuoširdžiai
Kaip matome, nerimauti neverta – viskas bus labai OK.
išsipažįsta: „Taigi išgėriau pas Levuką prieš valandą“ ir Čia, Preiloje, be anksčiau minėtų ir sutartyje pamirštų objekiškart, po nedidelės pauzės, net nesulaukęs nežinančio nė tų, esama: nepriekaištingai žavių merginų, dviračiais ir be jų
kaip čia sureaguot klausovo reakcijos, ima grakščiai ir nerit- viksnojančių keliais ir takeliais, miško proskynom ir dvirkemiškai žagsėti. Bemaž simfoniškai, nes nesuvokiamu būdu liais, bei gausių, žemėlapiuose nepažymėtų kelduobių, netgi
primena kažkada mano labai mėgtą Pierre’o Boulezo voka- obelų, naujiesiems adomams ištvirkėliškai plėtojančių savo
linį ciklą „Plaktukas be šeimininko“. Jo bendras, neįraudęs verslą prie tos – pagrindinės – Preilos gatvės. O kačių – ne.
ir drovus, tik niekšeliuką „Sobieski“ spėjęs sugriebti vyrelis, Nemačiau nė vieno egzemplioriaus nei važinėdamas vieninkažką sumurma ir, kasininkei įteikus leidimą išeit, bloškia- tele Preilos gatve, nei kur kitur šioje nematomais bėgiais
si pro krautuvėlės duris. Atrodo, kad netrukus Levukas su- slampinėjančių germanų neprimirštoje Prūsijos grafystėje.
lauks svečių.
Labai tikiuosi, vietiniai jų nenaudoja maistui. Ne germanų,
O tuo tarpu dar šviesios apyvakarės realybė tokia: įtarūs tai labiau guostų, ne Vietkongas ir ne Vietrusija juk, jei prie
žmogėnai, vienintele miestelio gatvele vaikštinėjantys su stalo, prieš įnešant desertą, galėtume taip nepadoriai pajuoskėčiais; klykaujančios ir suktuku ratus it artėjantis bume- kauti. Nors ką čia juokaut, Levukas turbūt jau skalauja pararangas pasiutusiai rėžiančios kregždės; veikiausiai nuo apa- dinius savo stiklus. Jei tik, žinoma, visų neiškūlė.
tiško ir burbuliuojančios rutinos sklidino narzano pailsusios
Keli nupiepę, nors, regis, ir gerai išprausti, šunes – nuo
įvairaus amžiaus kurortinės porelės, crescendo (ir niekaip mini iki vidutinio standartinio formato (variklis nuo 1,7
kitaip) besiaiškinančios, kaip visuomet žmonių pasaulyje iki 5,6) – čia panašesni į bombonkes nei į apžėlusios jėgos

struktūrų atstovus. Hamerio dydžio, kaip Vilniuje, tarkim,
čia neteko regėti. Bombonkė labiau turi skonį nei dydį, ir
tai pagirtina ant visų kantų. Viena tokia rusvai balsvai
palša šoniniu plaukimu bandė įsiklijuoti į kelnes, bet kol
ją įžiūrėjau, atšlijo, išleidusi gailų atsiprašymo signalą ir
kilsteldama aukštyn plaukuotą, nors ir varganą, semaforą.
Taika, suprask. Kopk aukštyn, atsiprašytasai dvikoji, į savo
žmogiškai apgailėtiną kambariūkštį, kuriame net ir aploti
ko deramai neturėsi. Taika, tai taika. Rugsėjis juk. Kurorto
įstatymai dar skelbia atlaidus.
Šunys čia nėra valdžioje. Priešingai nei kregždės, antys
ir kirai. Visą pagadą čia daro vaikeliai nuo dvejų ligi ketverių – seneliai iki nuomario į visas pašales ir ne vien į jas
puldinėja juos begaudydami, pasvirę į visas puses bemaž
kaip figūros J. Daniliausko drobėse. Matyt, randasi tokia
neolimpinė sporto rūšis: persekiok gudresnį. Vieni žemyninėje Lietuvoje bando išlikti forever young ir vaikščioti
išpūtę glembančią ir kartais netgi be ordinų beigi kitų vėjyje skambančių valstybinės pagarbos atributų barškančią
krūtinę, kiti persekioja anūkėlius, kuriuos įduoda
palikuonys, geidžiantys nors kelias eurais nematuotinas akimirkas pabūti ramybėje be įkyrėjusių
mylimų atžalų.
Kurortas – tai labai konkrečių dėmenų suma:
geras oras ir neabejotinam gerėjimui pasmerktas kūnas, saulės ir vandens paleidžiamas į laikino poilsio vietą. Rengtis pageidautina ryškiai,
bet galima itin patogiai. Jei atvirai, tai kurortinė
rugsėjo pradžios Preilos publika nėra itin košer.
Vyrai (vietiniai) – sportbačiai, nuskalbtos kelnės,
kurioms jau niekas nepadės, jokia reanimacija –
gali būt pustrumpės, telniaška, kapišonas (būtinas
atributas). Moterys (vietinės) – apšniauktos raudonos, nors gali būti ir mėlynos, striukės, blondie plaukai (nors gali būti, tiesa, retokai, kitokie),
šiurkščiu šepečiu pravalytos balso stygos ir siela.
Turbūt nesu teisus, tačiau bent jau taip man pasirodė pietinėje Preilos krautuvikėje, kur apsiperkant prie kasos norisi prašyt atleidimo už tai, kad
tuo užsiimi, kad užsukai, kad perki kažkokius sau
reikalingus daiktus. Jei tavęs čia nebūtų, galėčiau
ramiausiai darytis manikiūrą. Negi negali veikt
ko nors tinkamesnio? Pardavėja, rūstesnė už Paskutinio, ir
greičiausiai ne Konstitucinio, teismo (dr. Kūris čia niekuo
dėtas) pirmininką, šūkteli (net jei krautuvėje nėra nė vieno
žmogo, kaip sakytų vienas dar gyvenimo džiaugsmo turintis
bičiulis) – tai ar perkat ką? Perkam, žinoma. Juk negalima
nepirkti. Ir Levukas su savo dviem apaštalais, neabejoju, čia
viską perka. Atsiskaitymo valandą mintyse imu rikiuoti savo nuodėmes, netgi tas, kurių nesu dorai atlikęs. Perkam,
viską perkam, tik nenutremkit. Nei į Irkutskaja oblast’,
stancija Zima, kaip mano mamos, kuriai tremties mirksnį
tebuvo dešimt, nei juolab į pragarą, kuris neaišku kur. Tad
perkam. Tikrai nuoširdžiai perkam. Vaikai bėginėja siaurais
krautuvikės bėgiojimo takeliais, kur juos persekioja nuožmūs saldainių neperkantys seneliai. (Dėl ko jie išvis gyvena? Kokie jų idealai? Ar jie dešinieji? Kairieji? Iš kur tas
totalus šykštumas?) Čia, šitam pasaulio pašaly, kur visi tik
valgo, žiaumoja, šniaukščia ir mėgaujasi siųsdami gomuriui
gailestingumo telegramas? Keli saldainiai – jų net nereikėtų
svarstyti biudžeto komisijose. Jie nieko nepakeistų. O jeigu
pakeistų? Kas tuomet. Lietaus lašai maišosi su džiaugsmingu vaiko veblenimu. Jam, besiseilėjančiam iš vežimėlio, veriasi tik dangus. Duokdie, kad dar ilgai jie abu viens kitam
būtų palankūs.
P. S. Visos čia ir kitur minimos remarkos apie kates skirtos Ilzei B. Ne kam kitam.
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Vindausų jūra - poilsio krantas?
Visada, kai įjungiu kompiuterį, ekrane pamatau žydrą jūrą, smėlėtą krantą ir horizonto
liniją po baltais debesimis.
Kiekvienąkart lieku patenkinta ir, žinoma, tikra, kad taip,
tai ji – mano jūra, mano krantas, mano šaltos bangos, mano
paplūdimys.
Tačiau tądien, tarsi pirmai
aistrai po karšto įsimylėjimo
išblėsus, aš suabejojau „savo“
jūra, suabejojau savo žinojimu
apie ją. Atmintyje susisluoksAutorės nuotrauka
niavęs Baltijos atminimas vis
dar glostė širdį, tačiau aš įtariai tyrinėjau tą ekrane vėl pasirodžiusį vaizdą: apžiūrėjau
smėlio spalvą, bangų dydį, debesų gylį, horizonto linijos
tiesumą ir, dar nieko įtartina nepastebėdama, vis labiau
abejojau jo tikrumu. O kai pagalvojau apie tai, kad šios
užsklandos kūrėjai (iniciatoriai, krikštatėviai, programuotojai) „mano“ jūros nėra girdėję nei regėję, galutinai sutrikau – ką visa tai reiškia?
Kodėl jų pasirinktas vaizdelis yra toks apibendrintas,
kad aš matau savo Baltijos jūrą?
Greičiausiai, žiūrėdami į tą patį paplūdimį, skirtingi pasaulio gyventojai mato savo jūras, savo krantus. Gal tai
net ne jūra, gal vandenynas. Ramusis arba Atlanto... arba
nė vienas iš jų konkrečiai.
Jūra-vandenynas, jūra-vandenynas, jūra-vandenynas,
jūra-vandenynas, jūra-vandenynas.
Baigiu patikėti, kad ši ekrano dekoracija, ši jūros-vandenyno iliustracija pretenduoja tapti atvaizdu, XXI a. ikona, ženklu ar bent jau labai konkrečia abstrakcija, kurioje

telpa visi mano ir ne tik mano prisiminimai, visi žiūrėjimai į ją.
Jūra yra jūra, vandenynas yra vandenynas. Jūra-vandenynas, jūra-vandenynas.
Skiriasi tik mūsų jūros-vandenyno jausmas... Lygiai
kaip sniego, šalčio ar laimės jausmas.
Jūravandenynas, jūravandenynas, jūravandenynas, jūravandenynas, jūravandenynas.
Jūravandenynas (dabar jau be brūkšnelio) supa, liūliuoja mane tarsi koks užkalbėjimas ir neša į tokią beribę ir
belaikę būseną, kurią pavadinčiau jūros-vandenyno kodu,
užkoduota tikrove.
Jūra-vandenynas atpalaiduoja mane ir aš dar kartą, pasinėrusi į bangas, pasijuntu tokiame tarpe tarp žemės ir
dangaus. Dangaus ir žemės tarpas jūroje-vandenyne. Jūros pločio tarpas. Jis paryškina horizontą, todėl nebaisu
paklysti, todėl ramu.
Žinau, kad vaikų piešiniuose tokių horizontų dažniausiai būna du. Vienas žemės, kitas – dangaus.
Nežinau, iš kur jie du, bet kai vaikai piešia jūrą, jūra su
dangumi nesusilieja: popieriaus apačioje jie piešia jūrą,
o viršuje dangų. Todėl vietoj mums įprastos vienos horizonto linijos atsiranda dvi linijos – du horizontai. „O kas
tame tarpe?“ – klausiu vaikų. Jie gūžčioja pečiais, nors
šiaip jau jiems viskas aišku. Viskas buvo aišku, kol aš paklausiau: nebuvo jokių ribų, jokio skirtumo.
Beribė jūra, bekraštis vandenynas, beribė jūra, bekraštis vandenynas, beribė jūra be ribų.
Jūra beribė, o mes riboti. Mes apribojame save, nes
mūsų galimybės skirtingos? O gal mes skirtingai įsivaizduojame, kas privalu, o kas ne, kas išgalvota, o kas realu.
Mes apribojame save, mums reikia jūros kranto, kad pailsėtume. Mes ilgimės jo. Vaikų ilgesys kitoks. Jie moka
ilsėtis.

Jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas.
Jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas.
Jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas.
Jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas jūravandenynas.
Jūravandenynas.
Šiaip jau tas jūros-vandenyno vaizdinys ekranėlyje greičiausiai yra riba tarp realios ir virtualios tikrovės. Toks
riboženklis ir valiūkiškai banguotas perspėjimas apie galimą smegenų išglebimą maikrosofto sistemos vindausų
pakrantėje, jei kada per ilgai užsibūčiau.
Tuomet Baltijos pakrantėje pamatyčiau tikras Karibų
palmes, tokias kaip ant rankšluosčio toje mano nuotraukoje.
Išjungiu kompiuterį.
Nuo šiol elektroninis vaizdas nebebus mano jūra.
Turiu ir kitų prisiminimų apie ją.
Prisimenu, pūtė vėjas, jūra stipriai bangavo, buvo iškilmingai gražu: horizonto plyšys su besileidžiančia saule,
raudono aukso vanduo ir... dar maža mergaitė lyg balta
žuvėdra. Jau kuris laikas ji šokinėdama krykštė ant kranto, o aš tik gūžiausi nuo vėjo ir galynėtis tingėjau. Jei ne
mergaitė, nebūčiau išdrįsusi nusiauti batų ir įbristi į jūrą.
O štai profesorius Bartelblumas iš A. Baricco romano
atvažiavo į užkampį prie jūros tapyti jūros akių. Kiekvieną dieną jis tapė ir tapė jos akis, kol sukūrė seriją tuščių
paveikslų.

– Malvina Jelinskaitė –

Moralistiškai, konservatoriškai
ir tiesmukai „piktiems liežuviams“ paerzinti

LAIKU IR NELAIKU

VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas:
„Kalbėk visai izraeliečių bendrijai ir sakyk jiems: „Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. Nenešiosi
širdyje neapykantos savo artimui. Nors
tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk
per jį nuodėmės. Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi
savo artimą kaip save patį: aš esu VIEŠPATS.“
Kun 19, 1–2. 17–18
Šiame Kunigų knygos skyriuje, skirtingai nuo daugelio kitų jos skyrių, Mozė
įpareigotas kreiptis į visą Izraelio bendriją
(„kalbėk visai izraeliečių bendrijai“). Tai
leidžia manyti, kad čia vardijami įsakai
yra tai, kas turėtų būti kompendiumas įsakų, kurie yra sąlyga to, kas yra pateikiama
kaip šių įsakų preambulė: „Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu
šventas.“ Toliau vardijami įsakai, kuriuos
rabinų komentarai sugrupuoja į tokias
kategorijas: šabo laikymasis, tėvų gerbimas, perspėjimai dėl vogimo, kerštavimo,
pagiežos nešiojimo savo širdyje ir įsakas
mylėti savo artimą. Taip pat čia randame stabų draudimą, bendravimo atnašos
nuostatas (hebrajiškai šlomim, ir kalbama apie taikos, susitaikymo, draugystės,
bendrystės sutvirtinimo atnašas), socialinio jautrumo įsaką (palikti dalį derliaus
vargšams ir ateiviams, t. y. imigrantams,
neengti artimo, neužlaikyti darbininko
atlyginimo, neužgauti nebylio, nedėti
kliūties neregiui, teisti nešališkai; toliau
perspėjimai dėl įvairiopos kraujomaišos

ir skirtingų rūšių augalų ir gyvūnų hibridizavimo ir kergimo, ir daug kitų). Bet,
žinoma, dauguma šių įsakymų dažniausiai lieka nepastebėti, bent jau tų, kurie
labai mėgsta kelti didžiules pasipiktinimo
audras dėl vieno vienintelio įsako šioje
knygoje („nesuguls vyras su kitu vyru lyg
su moterimi“). Visa gana moraliai konservatoriška, ekonominė socialistinė politinė
programa, liberali kairioji (imigrantų integracija), į kurią įeina net ir kai kas žaliesiems svarbaus – žemės poilsio laikas,
šabas, atsisakymas hibridizuoti gyvūnus ir
augalus (kaip ir žmones ir ne-žmones, dėl
to draudžiama moterų zoofilija). Senovės
Artimųjų Rytų ir Biblijos tyrinėtoja Elena Cassin, išanalizavusi daug Mesopotamijos ir kitų aplinkinių kraštų kultūrinių
reiškinių, lygindama su Biblijos tekstais,
aiškino, kad hibridiškumas kaip norma
pastebimas daugelyje senovės Artimųjų
Rytų kultūrų. Galime prisiminti žinomus
Mesopotamijos, Egipto, Graikijos mitinius
pavyzdžius – įėjimus į šventyklas saugančios būtybės liūto kūnu ir žmogaus galva,
Egipto sfinksai, kentaurai, dievažmogiai ir
visa aibė kitų mišrių būtybių, taip pat ir Biblijoje bei apokrifinėje literatūroje žmonių
ir angelų „mišrūnai“ – vadinamieji gibborim, nefilim, kurie čia yra smurto ir visokio
blogio šaltinis. Mišrumas čia, matyt, siejamas su savo bendruomenės ir jos įstatymų
ribų peržengimu, nesusiderinimu viduje,
nuolatiniu konfliktu. Vietoj to nurodomas
kitas idealas, dažnai gana sunkiai įgyvendinamas, – nelaikymas pykčio, pagiežos,
priešiškumo savo artimo atžvilgiu.

XVI a. Biblijos komentatorius, pamokslininkas ir žymus rabis, gyvenęs Safede,
Mošė Alšichas teigė, kad posakis „visus izraelitus“ turi reikšti, jog šie šventumo įsakymai yra skirti visai bendrijai
be išimties, o ne išskirtiems visuomenės
sluoksniams. Visa bendrija yra išrinktieji, visi yra „šventieji“. Negali ši bendrija
būti sudaryta iš „išrinktųjų“ ir profaniškos
liaudies, kur vieni lyg turėtų daugiau įpareigojimų ir atsakomybės, o kiti mažiau.
Tačiau šiam visuotiniam „šventumui“
įgyvendinti nepakanka laikytis individualios moralės normų, dar reikia atsisakyti pagiežos ir neapykantos kito bendrijos
nario atžvilgiu. Kartais tenka girdėti šovinistinių krikščionių gyrimosi, esą Naujojo
Testamento „artimo meilės“ reikalavimas
apima visus žmones, o ne vien saviškius. Į
tai būtų galima atsakyti – o kokia prasmė
„mylėti“ ką nors, kai bendrija, kurioje esi,
kurioje gyveni, persipildžiusi pagiežos ir
neapykantos, atmosfera užnuodyta taip,
kad nebėra kuo kvėpuoti? Žmonės čia, būna, nebesijaučia žmonėmis laikomi... Kaip
ir šis kraštas, kuriame vieni kitiems sako:
geriau jau važiuokit iš čia, kas tik galit,
nes gyvenimo čia nėra. Gyvenimo nėra ir
nebus, kol nebus imta paisyti tokių ir panašių šventumo nuostatų ir pirmiausia šių
nuostatų pagrindo – vienas kito vertinimo
ne pasiekto „šventumo“ matais (ką šiandien gali keisti, pavyzdžiui, verslumas,
ideologinis grynumas, aukštas intelekto
koeficientas, žinomumas, sugebėjimas
prasimušti į popžvaigždes, į politikus ar
panašiai), o tiesiog kaip kito, gyvenančio

šalia, ar tai būtų vietinis, ar imigrantas, kai
pats šitas gerbimas yra asmeniško šventumo matas, kitam neprimetamas ir su kitais
nelyginamas. Viena eilutė šiame kodekse
(„Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti,
neužsitrauk per jį nuodėmės“) verčiama į
įvairias kalbas, pabrėžiant skirtingus niuansus, pvz., pabark, kad neužsitrauktum
nuodėmės, suponuojant, kad nuodėmė yra
neprižiūrėti artimo. Tačiau rabinų aiškinimai dažniau pabrėžia kitą niuansą. Pažodžiui būtų „barte pabark savo artimą ir
nenešk už jį nuodėmės“. Žymiausias nuo
pat viduramžių žydų Biblijos ir Talmudo
interpretatorius Raši aiškina: tai reikia
suprasti taip, kad priekaištus kitam reikia
išsakyti tokiu būdu, kad jis nebūtų viešai
pažemintas. Kiti komentatoriai tai sieja su
lašon ha-ra („pikto liežuvio“) nuodėme,
kuri Mišnoje prilyginama žudymui (ypač
kai skleidžiamos paskalos, net jei kažkas
iš atskleidžiamų dalykų ir yra tiesa), ir
„nužudomi“ trys iš karto – ir tas kitas asmuo, ir tas, kuris viešai paniekina kitą, ir
tas, kuris tampa šių veiksmų liudininku, t. y.
kam tai yra skirta „sužinoti“.
Ir ką galima dar pridurti? Kartais nebėra
ūpo ką nors aiškintis poetiškai daugiaprasmiškai. Šį kartą norisi šitaip, tiesmukai,
moralistiškai (ne)baksnojant pirštais į visa
tai... Žinoma, ir vėl „piktiems liežuviams“
papenėti...
-akp-
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Bonjour, ankštas didžiųjų smulkmenų ir jubiliejų pasauli!

Kadras iš filmo „Sudie, mano karvide“

Jau seniai teko pastebėti neįtikėtiną lietuvių prielankumą prancūziškajai kultūrai.
Į mūsų kalbą verčiama nemenka dalis knygų, kurių pavadinimuose ar aprašymuose
pamatysite žodžius „prancūziška“, „prancūziškas“, „Paryžius“, „Prancūzija“; daug
žmonių mokosi šios kalbos ar bent kažkada
yra pradėję jos mokytis; dažnas per atostogas mielai renkasi keliauti į šią šalį ar svajoja
kada nors tai padaryti; paieškoję internete be
vargo rastumėte daugybę vienaip ar kitaip su
įsivaizduojamu „prancūziškumu“ susijusių
nuorodų, pvz., internetinę rankinių parduotuvę „Paryžietė“, kurios aprašyme matome
tokius visiems atpažįstamus raktažodžius
kaip „švelnus romantikos dvelksmas“, „mados sostinė“, „stilius“, „subtilumas“ ir t. t.
Tiesą pasakius, ne visada lengvai galime
atskirti prielankumą prancūziškajai kultūrai
nuo tiesiog atnašavimo etiketei „prancūziška“. O galbūt šių dviejų vartojimo akstinų
atskirti vieno nuo kito nė neverta, nes visuomet taip ir liks neaišku, kur vienas prasideda, o kitas baigiasi. Šiaip ar taip, sausio
24–vasario 9 d. vykusio devintojo Prancūzų
instituto organizuojamo prancūzų filmų festivalio „Žiemos ekranai“ metu teko dar sykį
įsitikinti, kad prancūzų filmai sulaukia išties
daug dėmesio. Žiūrovų minios nesustabdė
nei ankstyvas ar vėlyvas seansų laikas, nei
lauke spaudžiantis ledinis šaltis. Nuo pat pirmųjų festivalio seansų potencialūs žiūrovai
galėjo pratintis prie „Skalvijos“ kino centre
kabančio užrašo, skelbiančio, kad bilietų į
artimiausią filmą jau nėra.

Kadras iš filmo „Indijos daina“

Į didžiausią spūstį teko patekti prieš šiais
metais 80 metų jubiliejų švenčiančio Otaro Joselianio filmą „Šantrapa“ (2010), kurį
pristatė pats režisierius, į Lietuvą atvykęs su
prodiusere Martine Marignac. Įdomu, kad
šioje spūstyje beveik pusvalandį vėluojančio filmo pradžios teko laukti stovint netoli
Joselianio, kuris su palyda kiek pasistumdę
vargais negalais prasiyrė pro minią link stalelio. Vėliau, žiūrint tiek minėtąją „Šantrapa“, tiek kitus režisieriaus filmus, nepaliko
jausmas, kad visa ta spūstis ir kamputyje
kukliai sėdintis režisierius labai primena jo
paties kūrybą. Pastarojoje taip pat perteikiamas ankštumo jausmas, atsiveria didelės erdvės, tačiau visos jos užimtos daiktų,
žmonių, nuorodų, detalių. Visi jie pavieniai,
nesudarantys visumos ar fono, o „knibždantys“ istorijų, nuorodų, simbolių, gyvenimų,
už kurių poetinės kakofonijos kartais vos
gali įžiūrėti režisieriaus darbą.
Geras pavyzdys tam galėtų būti šių metų
Joselianio retrospektyvoje rodytas filmas
„Sudie, mano karvide“ (1999). Istorijos
centre matome milžinišką dvarą, kuriame
gyvena labai turtinga ir ne mažiau ekscentriška šeima. Joselianio vaidinamas tėvas,
kaip nereikalingas daiktas uždarytas, nugrūstas į vieną iš mažų rūmų kambarėlių,
atsiskyręs ir atskirtas, ramiai leidžia savo
dienas. Šiuose rūmuose pilna daiktų ir rėksmingų smulkmenų, kurios užpildo savo
mastais milžinišką erdvę. Ankštumo jausmą
dar labiau sustiprina filme matomi pobūvio
svečiai, klegantys puikiose menėse, ir egzotiškas paukštis, kurį filmo pabaigoje matome nebe laisvai klajojantį po kambarius, o
uždarytą į lauke pastatytą narvą. Čia taip pat
regime per tvorą drauge su draugužiu benamiu iš namų bėgantį tėvą. Galime numanyti,
kad į lauką vakarėlio metu perkeltas, tačiau
įkalintas narve paukštis nurodo vidinę iš
namų sprunkančio tėvo būseną. Ankštumo
jausmas čia gimsta ne vien iš buvimo dvaro
viduje ar išorėje pajautos. Juk tiek dvaro išorė, tiek vidus patenka į žmogaus išorės sritį,
o atsižvelgdami į paralelę tarp tėvo ir paukščio pastebime, kad ankštumo jausmas visgi
tarpstąs vidinio žmogaus pasaulio sferoje.
Tą iliustruoja ir tai, kad iš kalėjimo namo
sugrįžęs sūnus Nikola į savo aukštą socialinį
statusą jau nebežiūri kaip į narvą, iš kurio
derėtų išsivaduoti. Požiūrio ar nuostatos pokyčio jėga tampa svarbiausia filmo tema.
Šimto metų jubiliejaus proga atskira festivalio programa taip pat buvo skirta ir rašytojai bei režisierei Marguerite Duras. Joje, be
Duras režisuotų filmų, žiūrovai turėjo galimybę pamatyti ir tikrų tikriausia kino klasika
virtusį Alaino Resnais filmą „Hirosima, mano meile“ (1959). Prie šio filmo scenarijaus

triūsusiai kūrėjai tai ne tik tapo tramplinu į
kino meną, bet ir nubrėžė ryškią jos pačios
tolesnių kūrybinių ieškojimų kryptį. „Hirosimoje, mano meilėje“ originaliai perteiktos
laiko, atminties, istorijos ir erdvės temos vėliau vis iš naujo sugrįždavo į talentingos kūrėjos akiratį. Ypatinga jėga jos vilnija Duras
režisuotame filme „Indijos daina“ (1975),
kuriame rodoma nuobodžiaujanti prancūzų
ambasadoriaus Indijoje žmona Ana Marija. Moteris svetimame krašte jaučiasi it uždaryta, įkalinta ir tai galėtų būti kaip viena
iš numanomų priežasčių, kodėl ji užmezga
romanus su daugybe aplink besisukiojančių
vyrų, tačiau filmo strategija – suspenduoti
priežasties ir pasekmės santykius – iš žiūrovo atima šią akivaizdumu viliojančią galimybę. Įdomu, kad nors Ana Marija ilgisi
Prancūzijos, visi vaizdai ir vietovės, matomi
filme, yra nufilmuoti būtent šioje šalyje.

mo veikėja ir jos drama įkalinti už dvigubų
interpretacijos kalėjimo sienų.
Trečiajam „Žiemos ekranų“ jubiliatui rašytojui Romainui Gary festivalio metu buvo
skirtas tik vienas specialus seansas, tačiau
tai tik pradžia renginių Vilniuje gimusio vieno iš didžiausių XX a. prancūzų prozininkų
gimimo šimtmečiui paminėti. Visai netrukus
Knygų mugės lankytojai turės progą dalyvauti ir kituose dabartinėje Jono Basanavičiaus gatvėje vaikystę praleidusio rašytojo
atminimui skirtuose renginiuose. Na, o specialiajame kūrėjui skirtame seanse žiūrovai
turėjo galimybę pamatyti Costa-Gavro filmą
„Moters šviesa“ (1979) pagal to paties pavadinimo Gary romaną. Filmo pradžioje matome vyriškį (vaidina Yves’as Montand’as),
kuris neįsėdęs į lėktuvą visai atsitiktinai susipažįsta su liūdna, tačiau labai žavinga moterimi. Vėliau jis dar kelis kartus minės, kad

Kadras iš filmo „Moters šviesa“

Kaip ir Joselianio filme „Sudie, mano
karvide“, Duras „Indijos dainoje“ perteikia
į smulkmeniškas detales suvyniotą nepavydėtino ankštumo patirtį. Čia kaip ir kituose
menininkės kūriniuose šokiruojančiai atvirai
ir tuo pat metu subtiliai (kaip be šio žodžio,
kalbant apie tai, kas „prancūziška“) tyrinėjami moters psichologijos užkulisiai. Žiūrovui
į akis pirmiausia krinta eksperimentinė filmo forma, vienu metu telkianti tris skirtingus laikus. Duras čia drąsiai atskiria garsą
nuo vaizdo. Pastarajame karaliauja ambasadoriaus žmona – ji, pavargusi nuo alinančio
karščio, guli ant marmurinių grindų, priešais
veidrodį šoka su savo meilužiais, žiūri į fortepijoną. O iš už kadro girdime dviejų vaikiškai moteriškų balsų dialogą, jie užduoda
klausimus, atsakinėja, stebisi, kalba būtuoju
laiku arba komentuoja tai, ką šiuo metu galime matyti. Trečiasis – žiūrovo laikas, priimantis du skirtingus garso ir vaizdo laikus.
Matome ambasadoriaus žmoną šokančią su
vienu iš meilužių, o vienas aukštas balsas
kito pasiteirauja, kaip ji mirė. Istorija, žinoma, liūdna ir tragiška, tačiau tikrasis Anos
Marijos dramos pojūtis tarpsta ne „Indijos
dainos“ fone skambančių balselių dialoge ir
jo atveriamame laike, o žiūrovo laike.
Tik žiūrovo lygmeniu atsiveria tikroji filmo veikėjos tragedija: ji įkalinta ne vien svetimoje šalyje ar socialiniame vaidmenyje,
bet ir – o tai šiuo atveju visų svarbiausia – vis
pasikartojančiuose nufilmuotos medžiagos
kadruose ir jų palaikomame laike. Anos
Marijos dramai tragedijos atspalvį suteikia
ankštumas, neišsitekimas filmo kadruose ir
taip pat negalėjimas iš jų ištrūkti (jei ji staiga imtų kalbėtis su balsais už kadro, o ne
vien kartais kažką pasakytų kino kadruose
įkalintame laike, filmo negalėtume vadinti
tragedija). Balsai iš už kadro stebi ir aptarinėja Aną Mariją, o žiūrovas patogiai įsitaisęs
ŠMC kino salės fotelyje „stebi“ pagrindinę
filmo veikėją ir ją stebinčius balsus, tačiau
pati Ana Marija nestebi nieko, net savęs. Fil-

greitai ruošiasi skristi į Karakasą, galiausiai
norės išsikeisti minėtosios kelionės bilietus
į kelionę bet kuria kita kryptimi. Stumiamas
filme minimo susitarimo su jį paliekančia
žmona. Tačiau ne vien susitarimas primena
vyriškiui, kad dera trumpam laikui pasišalinti iš miesto.
Veikėjas jaučia, kaip nepakeliamai ankšta
Paryžiuje, mieste, kurį visą gatvė po gatvės,
bulvaras po bulvaro užtvindė išsiskyrimas
su mylima žmona. Sutiktos nepažįstamosios
glėbyje jis ieško nors trupučio vietos sau,
vietos, kurios dar nespėjo palytėti žmonos
pasitraukimas. Ne ko kito, o vietos būti vyro
glėbyje ieško ir sutiktoji moteris, kuri neranda nė salelės mieste, kurios nebūtų užliejusi
jos šeimai nutikusi nelaimė. Simboliška, kad
filmo pabaigoje iš miesto iškeliauja būtent
ji. Taip ieškodama sau vietos, nes ta, kurią
trumpam rado su juo, staiga buvo prarasta. Ir
tuo pat metu tai noras suteikti šiek tiek daugiau vietos jam. Romantiškas liūdesys ir absurdas žmogiškumo aklavietėje – beždžionė,
šokdinanti pudelį dresuotojo lavono fone, –
štai toks tas Gary kuriamas pasaulis.
Dera pasakyti, kad visi trys šių metų
„Žiemos ekranų“ festivalio programoje figūruojantys jubiliatai gimę ne Prancūzijoje. Joselianis iki atvykimo į šią šalį gimė
ir gyveno Gruzijoje, Duras pasaulį išvydo
tuometiniame Saigone, o Gary vaikystėje
vaikščiojo tomis pačiomis gatvėmis kaip ir
mes. Nors tam tikra dalis žiūrovų į minėtųjų filmų peržiūras ėjo tik dėl žodžio „prancūziška“, veikiausiai būtent dėl to, kad prie
visų šių kūrėjų galima priklijuota etiketę „ne
vien tik prancūziška“, jie geba taip taikliai
kalbėti apie „klaustrofobiškus“ jausmus žadinančias vietos, erdvės ir laiko ribas, savitai
reflektuoti įvairius ankštumo atspalvius.

– Aušra Kaziliūnaitė –
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Šeši performansai
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Menas / gyvenimas: kūrinys su virve
Art / Life: Rope Piece

Pabaiga. Pradžia Nr. 5

4
Vidaus ritinys
Interior Scroll
Carolee Schneemann priartėja prie ilgo stalo nešina
dviem marškomis. Nusirengia, įsivynioja į paklodę ir
užlipa ant stalo. Pranešusi,
kad žiūrovams skaitys iš savo
knygos „Cézanne, She Was
a Great Painter“, nusimeta
maršką, pasilikdama prikyštę, ir kūną bei veidą ištepa
tamsiais dažais. Laikydama
knygą ir balsu skaitydama,
grakščiai imituoja tapytojo
modelio vertas pozas.
Paskui Schneemann pašalina prijuostę ir lėtai lėtai iš savo vaginos traukia popieriaus
ritinį, balsu jį skaitydama:
Aš sutikau laimingą vyrą
/ struktūralistinio kino kūrėją – bet nevadink manęs taip /
tai kažkas kito / aš sutinku – jis sakė mes tave mėgstame /
tu esi žavinga bet mūsų neklausk / žiūrėti į tavo filmus mes
negalime / yra tam tikri filmai į kuriuos mes žiūrėti negalime / asmeniniai griozdai jausmų atkaklumas / prisilietimo
jautrumas dienoraštinis mėgavimasis / tapybiška netvarka
tankus geštaltas / jis sakė gali daryti kaip aš darau vienas
aiškus procesas / sek jo griežčiausias pasekmes intelektualiai / sukurk permutacijų sistemą sukurk / vizualinę išraišką
/ emocija intuicija įkvėpimas – tai griozdiški įpročiai kurie /
skiria menininkus nuo paprastų žmonių tų kurių / neaiškios
tendencijos primetamos žiūrovams / jis sakė mes galime būti
lygūs draugai nors mes ne menininkai / lygūs aš sakiau mes
negalime būti lygūs draugai ir mes / negalime būti lygūs menininkai.
Schneemann reabilituoja vaginą kaip kūrėją. Nebėra pasyvaus modelio, gulinčio tapytojui po kojomis ir fališku teptuku. Išblyškusios Beatričės, tegalinčios laukti rojuje, kolei
Dante patiria visas pragaro įdomybes. Virginios Woolf, neįleidžiamos į biblioteką Oksbridže. Sąmoninga dekonstrukcija.
Išties tai ritualinis staugsmas, pasitelkiant pačius patriarcho intelekto ginklus: literatūrą, raštą, tekstą, ir perkeliant
juos į ribinę, nekontroliuojamą, bet taip geidžiamą erdvę;
tik ši erdvė naudojama ne abstrakčiam vyriškam geismui, o
konstruktyviai, gaivališkai kritikai.
Į tavo filmus žiūrėti mes negalime, bet tu žavinga. Tavo
tikras moteriškumas, nesuterštas feministinio nuodo, juk
gamtoje išsyk matosi, kas skirta vyrui, o kas moteriai; amžinybės knygoje įrašyta.
Kodėl negali nutapyti gražaus natiurmorto, užuot traukusi
popierių iš savo vaginos?

Tehching Hsieh mėgsta peržengti ribas – tiek fizines, tiek
metafizines. Ir eksperimentuoti. Hsieh gimė Taivane, bet visai nenorėjo ten likti, tad, pirmai progai pasitaikius, išplaukė
link Amerikos, kur, iššokęs ties Filadelfijos krantais, dirbo
indų plovėju. Plaudamas indus, Hsieh daug ir intensyviai
galvojo. Arba ne – kas jį supaisys.
Šuolis – iš esmės kertinis Hsieh momentas. Vienas pirmųjų Hsieh kūrinių – „Jump Piece“ (1973), kuriame jis užfiksuotas šokantis pro langą, esantį antrame namo aukšte. Dvi
nuotraukos. Pirmojoje – jis ore. Antrojoje – ant žemės, keista veido išraiška. Lūžo jo kulkšnis, ir nuo tada Hsieh yra
ganėtinai sunku vaikščioti. Bet, man regis, buvo verta.
Ir dabar Hsieh iššoka iš laivo – ir nepaskęsta. Bet, kaip
ir Beuysas, Hsieh pasineria į neparadinę amerikietiškosios
svajonės pusę; jis plauna indus restorane, valo ir šluoja koridorius, toli gražu nepretenduodamas į kultūrinį elitą.
Man regis, Hsieh iki šiol nemano, kad jis „daro meną“.
Man regis, Hsieh iki šiol šokinėja pro langą ir laužo savo
kaulus, tik kitokiomis formomis.
Vėliau Hsieh metė plauti indus ir nutarė paeksperimentuoti. Metus praleidęs narve (1978–1979), bedaužydamas
laikrodį kiekvienos dienos kiekvieną valandą (1980–1981),
lauke, nėsyk neužeidamas vidun (1982–1983), jis įžengė kiton dimensijon: žmogiškojon. Hsieh virve susirišo su Linda
Montano ir kartu praleido vienus metus. Kartu, bet atskirai:
nors juodu jungė virvė, jie negalėjo vienas kito liesti.
Virvės neišvengiamybė. Niekada nesi vienas; daliniesi absoliučiai viskuo. Pamažu niujorkiečiai apsiprato su gražiai
apžėlusiu Hsieh ir gracinga Montano, vaikščiojančiais į galerijas, spektaklius, maisto prekių parduotuves.
Hsieh sako, kad esmė – švaistyti laiką ir laisvai mąstyti;
viena vertus, Hsieh rodo vidurinį pirštą modernizmo simuliakrui ir kuria savą laiką, savoje erdvėje su savomis taisyklėmis. Kita vertus, jis tiesiog vaikšto gatvėmis su Linda
Montano: kuris kurio šuo?
Na štai.

6
Baltojo lokio metai ir du neatrasti
amerikindėnai aplanko Vakarus
The Year of the White Bear and Two
Undiscovered Amerindians Visit the West
Roland’as Barthes’as rašo
apie egzotiškojo Kito gimimą: vyraujančiai buržuazijai
sutikus kažką nesuprantama,
patogu (kai naudinga) jo kitoniškumą pavadinti egzotiškumu ir taip užkirsti bet
kokį supratimą. O paskui
imti pardavinėti bilietėlius,
marškinėlius, kepurėles, atvirukus.
1992 metais Guillermo
Gómezas-Peña ir Coco
Fusco nutarė tapti būtent
tuo: nepažintais, nuotykiais
dvelkiančiais amerikindėnais. Juodu užsidarė dideliame narve, apsiskelbė (na, taip
sakė lentelė šalia) atvykę iš Europos kultūros nepaliestos salelės šalia Meksikos. Performansas buvo parodytas daugelyje prestižinių meno ir mokslo muziejų. Tapo metų sensacija.
Žmonės itin paprastai patikėjo šia iliuzija. Gómezas-Peña
dėvėjo antkrūtinį ir leopardo kailio raštais išmargintą imtynių
kaukę; Fusco pynė įspūdingas kasas, segėjo iš žolių nuvytą
sijonėlį, leopardinę liemenėlę, buvo su beisbolo kepurėle ir
sportbačiais. Ji reguliariai sušokdavo autentišką čiabuvių šokį, jis neaiškia kalba pasakojo jų gimtosios žemės istorijas.
Ir dar juodu valgė bananus, paduodamus muziejaus prižiūrėtojų, ir pasiuvo keletą vudu lėlių. Žodžiu, visas išprotėjusių
džiunglių čiabuvių komplektas.
Tačiau žiūrovai – šėlo iš laimės. Mama, mama, žiūrėk, čia
čiabuvis! Ar galiu jį paliesti? Žinoma, kad gali. Liesk daug
ir stipriai. Žmonės fotografavosi, grožėjosi, bandė atsiriekti
sruogą Fusco plaukų. Ir antrą. Ir trečią.
Realiai narvas tapo tuščia drobe parodos lankytojų svajonėms; mes nebeturime iliuzijų būti markais polais ir atrasti
kažką neįtikėtino, todėl tenkinamės patiekalais narvuose.
Bet lieka pirmykštis pasitenkinimas, toks primityvus viršenybės jausmas: žiūrėk, kaip jie mėgaujasi tais bananais,
eime valgyti omarų.
Ir Kolumbas, atradęs naują žemyną. Iki Kolumbo tasai žemynas paprasčiausiai neegzistavo, ir žmonės jame nemylėjo, negyveno ir nekariavo.
Ne, kur tau.
Tik užsidaręs narve ir muziejaus aprobuotas, tu tampi
žmogumi.

– Paulina Drėgvaitė –

n…u…o…g…i…r…d…o…s
Pravardės būdavo ne tokios žiaurios.
Danielius Mekinkovas, animacininkas
Kai suklysti, – užskaitysim kaip pokštą.
Alvydas Čeponis, darbininkas
Gera kartais taip apsileist.
Vilma Šileikienė, menininkė
Jei tavo realizmas neatrinktas – bus glitus.
Gintaras Zinkevičius, menininkas
Netgi jeigu tai ir žema, visgi – aukštasis
pilotažas.
Henrikas Gavėnas, statybininkas
Kaip mes sinchroniškai sustojom.
Virginijus Gasiliūnas, literatūrologas
Nuvažiuoja stogas, – atsiveria dangus.
Romanas Averincevas, dailininkas ir poetas
Mano akys geros, tik rankos – per trumpos.
Dalytė Matulevičiūtė, biologė

Jiems neskamba, bet mes galim išgirsti.
Agnė Narušytė, dailėtyrininkė

Dievas jau yra vien dėl to, kad aš mirsiu.
Aurimas Neteckas, bedarbis

Sendamas žmogus turi ne tik kvailėti, bet
ir gurmanėti.
Julija Ražinskienė, budėtoja

Sunku pratybose, lengva po pralaimėjimo.
Rapolas Varnas, verslininkas

Ne dėl to, kad negali, bet dėl to, kad solidarizuojies.
Gintautas Trimakas, fotografas
Aš mėgstu būti atvykęs.
Jānis Elsbergs, poetas, vertėjas
Suvienyti pyrage. Tai jau šis tas.
Vytautas Toleikis, pedagogas
Arba gerai – kad aš žinau, arba negerai –
kad žinau.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė
Kodėl tu, kai pamatai gražų dalyką, nenustembi?
Nojus Šileika, penkiametis

Bedėkodamas likimui, nepastebėsi, kad jis
nusisuko.
Audrius Dabulskis, keleivis
Kas mums ir skirta – gaišti.
Audronė Baužaitė, psichologė
Individuali biurokratija maloni.
Kipras Žalkauskas, spaustuvininkas
Kai kurios spalvos dera, kai jos toliau.
Gintaras Ežerinskas, literatas
Jeigu nori, gali ir nieko nenorėt.
Indrė Alkevičiūtė, pramogų organizatorė
Kai daug laisvės, tai nieko atsiminti nereikia.
Vaiva Jakubonytė, kiemsargė

Jūs apie skirtingus dalykus šnekate kaip
apie vieną. Todėl ir esat tokie gražūs.
Ramūnas Kurmauskas, neblaivus žmogus
Verta pasidomėti, jeigu tai ir nekainuoja.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas
Visos su gėlėm, – ir garsiai šneka.
Gintautas Trimakas, fotografas
Kad ką nors pamėgtume, reikia savyje nusistovėti.
Flavijus Mažeika, vegetaras
Tavo fantazija yra daug geriau negu realybė.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

– Ričardas Šileika –
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Pelėda
– Galima pagroti šiuo pianinu?
– Ne. Atsiprašau, o jūs čia iš konferencijos?
– Ne.
2008

Juk diplomo, to kažką itin svarbaus visuomenėje reiškiančio popieriaus, man kaip ir nebereikėjo, taigi tai vėl
buvo tarsi žaidimas – tačiau bandau suvokti, kodėl man
vis dėlto buvo taip svarbu, kad toje lentelių brūkšniais
įrėmintoje baltoje lapo tuštumoje rangytųsi visi tie tvarkingai ir sąžiningai surinkti mokytojų parašai už stebėtas
ir keletas – už vestas dailės pamokas. Galbūt kažkoks
noras apsibrėžti, matyt, per daug metų, nuo pat mokyklos laikų, susidaręs įprotis, kad mūsų veiksmus visada
kas nors pažymėtų ar kokiu skaičiumi, ar įrašu – tarsi
tai būtų kažkas pateisinančio, kad viskas daroma gerai,
na, arba labai gerai, puikiai, o gal tiesiog vidutiniškai ar
labai blogai – palyginti su kitais – nes juk tai reikalinga tam, kad būtų galima – remiantis žmonių gebėjimais
ir dedamomis pastangomis siekiant kokio nors rezultato – sudaryti tam tikrą hierarchiją, sukurti visuomenei
palankų žaidimą, įvesti konkurencinę sistemą – kurios
spaudžiami jaunieji menininkai sukurtų naują meninį ar
nemeninį – produktą.
Tačiau tuomet, kai to formalumo buvo reikalaujama,
kai pati buvau – mokinė, studentė – buvo taip sunku
bent pakelti ranką dėl to – o šįkart, atlikdama praktiką
Čiurlionio menų gimnazijoje, parašiukus už stebėtas ir
vestas pamokas rinkau kaip kokią dangaus maną – matyt, per daug prispaudė neapibrėžtumas, laisvės pojūtis,
kai niekam nereikia iš tavęs jokių apčiuopiamų įrodymų,
kad egzistuoji ir veiki kažką naudingo – norėjos pačiai
ant tos dangiškos baltumos (kurios ilgainiui neištveri dėl
savo paties užterštumo lygio) išpiešti kokius grafikus ar
schemas ir įdėti į jas nedidelę dalį savo kūno ir sielos, su
sidabriniu dangišku peiliu atriektos nuo to, kas pamažu su
tuo dangumi bando susilieti.

Ieva Gudmonaitė. Vietoj pamokų. 2008

Tądien, 2008 metų lapkričio 20-ąją (kai norėjau paskambinti pianinu), į mokyklą užėjau tarsi atsitiktinai, šviesių
oro srovių nunešta, ir jaučiaus ten kaip svetimkūnis, gal
ateivis, būdama tokios būsenos, kurios apimtai man nieko nereikėjo sukurti, net galbūt nieko ir išmokti, nebent
kokį atsitiktinai Dievo pamestą tekstą surinkti – ar rasti
vaiko pamestą per dailės pamoką (kuri gal jam neįdomi)
bandytą spręsti kryžiažodį, ar tiesiog įveikti koridorius ir
sferas – ten grojantys, siaudžiantys, pilni besikankinančių
muzikos garsų labirintai – pereinantys į dažais kvepiančius – iš dažais kvepiančių į baleto skyrių, kur sklaidosi telkdamos ančių ežerą lengvos šokančių mergaičių ir
berniukų auros. Įveikti nepasiklystant, kažkaip vis dėlto
rasti išėjimą – nors dar kamavo abejonės – gal likti, gal
liekant tą baltą popierių ar tą kokį garsą skleidžiantį žmogaus sukurtą daiktą, ar tą savo kūną kankinti, galų gale
kažką iššokant – kažką išgrojant, lyg kokią harmoningą
garsų seką – gal fleita, gal trombonu, gal smuiku. O gal
nupiešti portretą, peizažą kokį, bandyt tiksliai atkartot, ką
matai pro langą – tas čiurlioniškai grojančias pušis ar veidą bendraklasio, su kuriuo konkuruojama ir kuris su kitais
konkuruoja, nori geriausiai nupiešti.
Bet gal būtų neleidę? Kaip ir pianinu paskambinti neleido. Jau buvau per didelė. Be to, ten nesimokiau. Nepriklausiau tai sistemai, oficialiai nebuvau įrašyta. Nebuvau
Čiurlionio menų gimnazijos mokinė. Gal ir būčiau įsiprašius bent į vieną pamoką – pavyzdžiui – vieną dirigavimo pamoką. Kur būčiau šiek tiek – kad ir labai nedaug
– tąkart išmokus dirigavimo. O paskui nuėjusi į dailės,
būtinai į dailės pamoką ir nutapiusi tuos medžius pro langą – juos nuostabiai tvyrančius baltam fone. Ir daugiau
nebūtų reikėję tapyti! Tik tą vieną kartą, kai didžiulio

įkvėpimo apimta aš būčiau galėjusi taip impresionistiškai, taip genialiai nutepti paveikslą, pasiskolinus kieno
nors dažus. Daug geriau negu kiti, kankinantys mėnesiais
tą patį vaizdą popieriuje.
Ir pati žinau, kai taip būna. Nes paskui jau ne kartą teko būti menininke – tapytoja, kuri netgi buvo priskirta
sistemai. Ne šiai, bet kitai. Kur ateina kas nors ir komentuoja – paslink tą, pajudink aną – tą nutolink, tą priartink.
Šviesiau, tamsiau.
O šį kartą atėjau į mokyklą netgi kaip ponia mokytoja
praktikantė. Vaizdžiai mokytojų kambaryje pasikabinu
kailinukus. „Laba diena“, – sveikinuos su čia, matyt, kasdien, na, arba labai dažnai ateinančiais. Tais, kurie iš tų
mažųjų menininkų perspektyvų – autoritetai, dideli žmonės, vedantys į priekį, į šviečiančios už medžių saulės
šviesų rytojų, pagal tam tikras taisykles, kurių laikantis
kaip už kokios virvės galima patekti į tą tarsi svajonių pasaulį – į ateitį žymaus menininko, kuris gal daro parodas,
gal parduoda paveikslus. Taip, reikia stengtis klausyti
mokytojų. Jie vairuoja didelį laivą, jis vadinasi šiuolaikinis menas. Kaip kitaip užsidirbsi duoną? Ar, tiksliau,
užsidirbsi vardą. Būti žymiam.
O gal ne dėl to reikia plaukti? Tai yra plaukti Mokytojo vairuojamu laivu. Gal tam, kad kažkieno švelniai prižiūrimas galėtum plaukioti savo paties viduje? Tam balto
lapo pasaulyje, kuriame tu gali nevaržomai pildyti savo
svajones, realizuoti užslėptus norus? Juk esi saugus. Už
tai gausi įvertinimą, taigi laikas neina veltui. Tu tam vidiniam pasauly netgi matomas. Ir išreikštą jį vėliau galėsi
pakabinti ant sienos. Tą visą realizuotą laiką. Ne veltui
praleistą.
Žinau, man labai sunku būti nuosekliai. Tiksliau –
nuosekliai būti kažkuo. Elgtis nuosekliai kelyje į tapimą
kažkuo, į pilnutinę realizaciją. Mano noras eiti visur tik
truputį prisiliečiant, bet neliekant – truputį papiešti, truputį pagroti, truputį pašokti. Gal tai tiesiog moteriška?
Tiesa, moters protas yra neramus. Moterys pastebi gražius daiktus.
O stebėti pamokas – ką turėjau daryti šias kelias savaites – gan subtilus užsiėmimas – nuo tada, kai įžengiau
pro duris į mokytojų kambarį pasikabinti kailinukų – tada
jau buvau ne niekas, ne tas kažkas, be tikslo sklandantis
erdvėje, kurioje tarpsta mokymosi sukurti kažką meniškai
apčiuopiamo dvasia, priešinga dvasiai, kuri norėjo tiesiog
būti, nebūti veikli niekaip išoriškai ir nesukurti materialaus rezultato. Tiksliau, ne mergaitė, kuri tenorėjo pasivaikščioti po Čiurliono menų gimnaziją – pasivaikščioti
be tikslo, kaip pasivaikščioti mėgsta poetai. Bet kodėl ne
miške, ošiančiam lyg arfa iš Čiurlionio paveikslo? Kas
per pasivaikščiojimas mokykloje, kur iš visų pusių tave
užgriūva įvairūs simfoninio „burmestro“ garsai? Kur per
pertraukas pakvimpa kepsniais iš mokyklos valgyklos ir
srautais pasileidžia nesutramdomos meninių įgūdžių turinčios vaikų upės? Po tų keturiasdešimt penkių minučių,
kai jie buvo susikaupę, susikoncentravę ir įsimeditavę,
kai jų meditaciją staiga pertraukia dabar vietoj skambučio naudojama „bliuzinė“ muzikytė, ir visas pastatas pradeda bruzdėti – vaikai išsirita iš meditatyvių būklių ir
lekia link bufetų ar į kitas klases – į kitus koridorius ir
kitus aukštus. Va tada ir laikykis – sakiau sau, kai staiga
kažkas (turbūt elementariu mygtuku) man atjungė loginį
mąstymą ir erdvės nuovoką – „atsiprašau, kur čia muziejus?“ – po valandos – „atsiprašau, kur čia muziejus?“ – „a,
neradai“ – išties radau, kartu su jame liaudies skulptūras
eskizuojančiais vaikais, bet ten pamiršau svarbius popierius, kuriuos buvau pamiršus ir kitam aukšte, o kol išėjau,
jau pamiršau, ką aš ten palikau ir kur palikau – ir jei muziejuj – tai kur tas muziejus? Reikia pereiti du pastatus
jungiantį tunelį. Visiški labirintai. Nebepamenu, nei kur
dailės skyrius, nei kur muzikos. Nei kur mano daiktai.
„Atsiprašau, kur čia muziejus?“ – klausiu trečio žmogaus
iš eilės, nes kitų dviejų, prieš tai aiškinusių, kur jis yra,
žodžiai tarsi prasmego į sąmonėje atsivėrusią baltą miglą,
nesutramdomai skaisčią būseną, kurios apimta galbūt ir
būčiau sukūrusi ką nors genialaus, jei tuo metu kas nors
būtų staigiai atnešęs man popieriaus lapą ir teptuką su
dažais ar kokią paauksuotą plunksną, pamirkytą į rašalą, – bet kas gi būtų? Niekam nėra laiko, visiems reikia
piešti. O tau tiesiog eilinis proto užtemimas, kurio galima
ir nemistifikuoti.
Galų gale būtų bent atėjęs, paėmęs už rankos ir nuvedęs
į tą liaudiškų skulptūrų pilną muziejų, kur galėčiau susirinkti visokius ten svarbius popierius, susijusius su mano
pedagogine praktika. Nes kai klausiau trečio žmogaus,
galų gale pamiršau, ko klausiau ir ką aš išvis pamiršau,
ir gal išvis net ir nepamiršau – gal egzistuoja tik ištęsti-

Ieva Gudmonaitė. Klasės. 2008

nė būtis, be laiko surikiavimų, tų „originalių“ skambučių
į pamoką, kai jau laikas piešti. Arba, pavyzdžiui, laikas
eiti mokyti piešti. Štai eini – tavo galvoje pradeda telktis
geniali dvidešimt pirmo amžiaus simfonija, belieka paimti – na, paimti kažką, ko nebūtum netyčia pamiršęs, ir
va pradėti kažkaip fiksuoti, kokiu nors įrašančiu judesiu
– bet – originalusis bliuzelis ir laikas mokyti piešti. Jau
laikas mokyti piešti. Taip, kaip tave kažkada mokė.
Jei piešimas, na, tai visi daiktai sudaryti iš geometrinių
formų. Kad pirma reikia pasidaryti eskizus susikomponavimui. Kad daiktas būtų nei per didelis, nei per mažas.
Nei per aukštai, nei per žemai. Kad reikia pasižymėti pagrindines ašis ir kryptis. Teisingai sužymėti perspektyvą.
Susižymėti daikto proporcijas. „Ar jau galima štrichuoti?“ – „Ne, dar negalima.“ O kiti tau štrich, štrich. Reikia
pasirinkti tinkamo minkštumo pieštuką. Pradėti su vidutinio kietumo. Pradedant reikėtų minkštesniu štrichuoti,
padengti šešėlinę pusę, patį šešėlį, kažkiek ir šviesos pusę. Susidėlioti tonus. Kur arčiau, jei koks kampas – kontrastingiausia, kur toliau – mažiau kontrastinga. Ir taip
daugmaž keturiasdešimt penkias minutes, tada skambutis
(bliuzelis) į pertrauką, paskui vėl – tas per aukštai, tas per
žemai. Tas per platus, tas per siauras. Tas per ilgas, tas per
trumpas. Nepamirškit atsitraukti, pasižiūrėti visumą.
Komentuojantysis visada geriausiai mato visumą. Net
jei tas, kuris piešia, staiga taptų mokytoju, kaip kiekvienam gali nutikti – jis staiga pradėtų matyti. Kitų klaidas. O per jas – ir savo klaidas, kurias padarytų atsistojęs
piešti. Ir jei atsistotų – tas klaidas būtinai padarytų, nes
pamirštų būti stebintysis ir daikto vizualumas įtrauktų jį į
savo hipnozinę trukmę.
Taip, piešti yra gerai. Dažniausiai užmiršti laiką.
Nors niekaip nepamirštu mergaitės, kuriai labai nesisekė piešti ir kuri šalia buvo pasidėjusi iš bufeto nusipirktą
picą, kuri laukė jos. Kuri galbūt visą pamokos laiką išties
buvo mergaitės galvoje ir dėl to jai taip nesisekė piešti –
arba atvirkščiai – ta pica dėl to ten ir buvo, kad piešti jai
nesisekė. Ir po pagaliau praėjusių keturiasdešimt penkių
minučių ji, skambant bliuzeliui, galėjo ją sušlamšti – su
dideliu susikaupimu ir begaline koncentracija.
O gal ir man, gal ir man to reikėjo? Tą akimirką, kai negalėjau rasti muziejaus? Gal pats muziejus tada mane būtų
ėmęs ir radęs?
Bet juk tą picą tai irgi reikia pelnyti? O kaip aš būčiau
ją pelnius, jei net nebūčiau radus klasės, kurioje per keturiasdešimt penkias minutes turėjusi vaikus kažko išmokyti? Tada supratau, kad visų pirma turiu išmokti ieškoti,
tiksliau, rasti klases. O tada klasėse rasti vaikus. O jei nerasi vaikų, tai negalėsi jų nieko išmokyti ir picai atia.
Gal tada bent stebėti pamokas. Taip kaip koks paukštis
akylas pačiu žvilgsniu egzistuodamas daug stipriau nei
visu kūnu – didelė akyla pelėda. Jo niekas nepastebi, jis
tyliai sugeria į save vykstančių mokymų esmę.
Norėčiau dirbti pamokų stebėtojos darbą. Nes sunkiausia rasti klases – jau būtų įveikta. Tai tikrai būtų nauja,
tačiau naudinga specialybė – nes stebėti, na, tiesiog būti
mūsų mokykloj niekas neišmokė. Ar turėjom bent vieną
stebėjimo pamoką? Žinoma, piešimas irgi yra intensyvus
piešiamo objekto stebėjimas ir meditavimas, galų gale
per daiktą galbūt suvokiant ir jį supančių įvykių prasmę?
O kaipgi dėl stebėjimo tų, kurie stebi?
Ar galėčiau aš būti ta, kuri stebi stebinčius? Ir stebi mokančius mokyti stebėti. Ar tai būtų pakankama užsipelnyti pietus?

– Ieva Gudmonaitė –
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Šaltis
Su šalčiu kiekvieno mūsų santykiai tiek asmeninėje, tiek
bendrinėje plotmėje labai glaudūs ir, nepaisant individualių
ypatybių, labai panašūs: brrr, kaip šalta! Nesu jokia išimtis
ir aš, nors sugebėjau užgimti šalčiausiu metų laiku – pačioje
sausio pabaigoje. Liudininkai, kurie mano liūdną egzistenciją dabar gali stebėti tiktai iš dangaus aukštybių, tvirtindavo, kad tą dieną tvoros poškėjo (su pavarde nieko bendro),
sustirę paukščiai į sniegus krito, danguje šiaurės pašvaistės
pleškėjo. Šiuo teiginiu netikiu, nes Lietuvoje, manau, jas buvo galima stebėti nebent ledynmečiu. Būsiu jiems atlaidus,
nes visi mėgstame savo kalbą skoniui sustiprinti pasūdyti ir
papirinti. O kad gimiau tokiomis šaltomis dienomis, tai joks
mano nuopelnas – gimdytojai paišdykavo ne tuo metų laiku.
Bet kad taip jau išėjo, esu gana pareigingas, tad nuo mažumės su šalčiu stengiuosi bendrauti kuo artimiau grūdindamas
kūną ir dvasią: man nebaisūs jokie šalčiai, jokie vėtrų sūkuriai. Pirmasis grūdinimosi etapas baigėsi tuo, kad, būdamas
dvylikametis, speiguotą žiemos vakarą nušalau kojų ir rankų
pirštus, iki pavasario jie išlaikė virtų sardelių formą ir spalvą
ir, dar medžių lapams nenukritus, juos baisiai niežėjo. Jau
vyresnio amžiaus, išbartas senos patyrusios daktarės, pirštus išsigydžiau ir grūdinausi pagal jos metodiką: bet kuriuo
metų laiku, bet kokiu oru bėgdavau rytmetinį krosą ir maudydavausi upėje. Žiemą susirasdavau properšą arba lįsdavau
į žvejų paliktą eketę. Ir ką? Ir nieko. Atėjo karšta vasara, ir
aš sugebėjau liepos mėnesį susirgti pleuritu. Dabar tai jau
pamiršti ar bent primiršti dalykai, o šį, t. y. paskutinės sausio
dienos, rytą stoviu prie virtuvės lango ir sprendžiu globalinę
problemą – eiti ar neiti. Viena akimi stebiu nieko pozityvaus
nežadantį termometrą, o kita – aplinką, t. y. kiemą su vėjo
draskomomis apmirusiomis medžių šakelėmis, dulkių bangelių dengiamą ploną sniegą. Matau kiemą kertantį žmogų,
apsimuturiavusį vilnoniais šalikais ir lapinėmis kepurėmis ir
bandantį dviem pirštais išsišnypšti nosį. Snarglys prilimpa,
o gal prišąla prie rankos. Senis apsidairo, ar nėra liudininkų,
įnirtingai krato ranką, bet tasai nekrinta žemyn, o prilimpa – ir,
atrodo, ilgam – prie kailinukų skverno. Pliku šaligatviu žaismingai barškėdamos lyg miniatiūriniai boulingo kamuoliukai rieda sušalusios šunų kakos. Nevalingai pakeliu kažkokį
puodą dengiantį balto popieriaus lapą. Ne, ne baltą: jo kitoje
pusėje išspausdintas duonos iš Šv. Matronos vienuolyno šešių dienų kepimo receptas. Gal turėtų būti – šv. Matrionos?
Bet tai nėra labai svarbu – šventosios atsirinks, o instrukcijos
pabaigoje griežtas nurodymas, kad „duona valgoma tik laužant. NEGALIMA PJAUSTYTI. Valgant duoną galima šv.
Matronos prašyti visko, tik ne pinigų“, kurių man labiausiai
ir reikia. Pagalvoju, kad jau suvalgiau viską, ką tik įmanoma
valgyti iš šaldytuvo, spintelės, netgi „Maximos“ krepšio, ir
laikas galutinai pasiryžti – eiti ar neiti. Gal geriau pasilikti
šiltame būste, medituoti, apmąstyti labai aktualų ir reikšmingą šiam laikotarpiui faktą, kad naujosios Egipto karalystės
XVIII dinastijos faraonų skulptorius Ipukis būsimoje kapavietėje liepė šalia jo veiklą šlovinančių freskų akmenyje iškirsti įrašus: „Tai buvo protėviams nežinomas darbas. Aš jį
turėjau padaryti. Aš vertas pagyrimo daugeliui metų už savo
išmintį, nes kas pakartos tai, ką aš padariau?“ Ir pridurti: „Aš
gyvenau santaikoje, buvau galingas ir nepatyriau nesėkmių;
nugyvenau amžių visko pertekęs; aš nebuvau išdavikas; aš
nedariau nieko blogo...“ Tuomet pagalvojau, kad retorinis
klausimas „Veidrodėli, veidrodėli, kas gražiausias iš visų?“,
suformuluotas kitoje vietoje, daug vėliau, egzistavo ir prieš
tris su puse tūkstančio metų karštame Egipte ir išliko trečiojo

Jaunas žmogus
Jaunesniojo Liudviko sugrįžimas
Liudviko sesuo nusprendė pastoti
susirado vaikiną vardu Jeronimas
susituokė ir gyveno laimingai
kol vieną dieną tapo aišku
kad Jeronimas nebuvo tas žmogus
su kuriuo Liudvikas gali kalbėtis
nes Jeronimas bijojo savo šešėlio
kurio vardas buvo Agnė
su kuria ir susituokė
vaikelis gimė didelis ir sveikas
tėvai jį pavadino Arlekinu
augo jis geroje šeimoje
bet dėdė Liudvikas jo nemėgo
nes Arlekinas mėgo tuščiai kalbėti
Liudvikas nesuprato
kad visi vaikai tą daro

Autoriaus piešinys

tūkstantmečio pradžioje vėsioje Lietuvoje. Veidrodėlio principas gyvavo, gyvuoja ir gyvuos ne tik Lietuvoje ar Egipte,
bet kurioje šalyje ar bendruomenėje savo išraiškos priemonėmis priklausomas nuo jos narių padorumo ir elgesio kultūros. Įvairiomis formomis ryškiau pasireiškia priartėjusiems
prie išsvajotojo tikslo, turinčio tikrų ar įsivaizduotinų galių
(valdžios, turto, poveikio mokslui, menui ar apskritai kultūrai ir kasdienei buičiai) žmonėms. Pradinis veidrodėlio principo etapas pasireiškia pirmtakų atliktų darbų nuvertinimu,
panašia veikla užsiimančių ar konkuruojančių aršiu kandžiojimu. Ir vėl galima lygiuotis į Egipto faraonus ir jų favoritus,
kurių veiklos pėdsakai ištirpo amžių migloje, bet pirmtakų
reljefų ir skulptūrų išdaužyti veidai leidžia manyti, kad tai
buvo pirmas ir, jų manymu, svarbiausias atliktas veiksmas.
Vėliau eina monumentų statymasis. Fiziškai pas mus iki to
neprieita, nebent panegirikų arba viešųjų ryšių raštininkai,
patys pasilikdami šešėlyje, pasistengia. Nors nesu tikras,
kad kažkurio įtikėjusio savo galia smegenų kertelėje netirta
noras pasistatyti vienokio ar kitokio pobūdžio monumentą.
Gailiuosi, kad nesu skulptorius: mielai padėčiau tokiems,
net pagalvojęs drebu iš pasitenkinimo, kaip realizuočiau
projektą. Pavyzdžiui, kažkurio Vidurio Lietuvos miesto centrinėje aikštėje iš molio sulipdyčiau ir pastatyčiau dvylikos
metrų ir septyniasdešimt penkių centimetrų aukščio tautai
daug nusipelniusio, daug darbo vietų sukūrusio žinomo veikėjo V statulą medinėmis kojomis, kuriomis ji laikytų kietai
prispaudusi teisėjo tunika vilkinčią bejėgę chimerą. Ryžtingas statulos žvilgsnis būtų nukreiptas į žaliuojančias lankas,
prie šono prigludusi nereidė G įsimylėjusiomis akimis ryte
rytų iš molio nudrėbtą savo vado veidą. Atrodytų, kad šalyje

todėl nusprendė susirasti merginą
ir su ja pagimdyti vaiką
iš kurio padarys protingą žmogų
Liudvikas susirado kitą šešėlį
kurio vardas buvo Marija
jie susituokė ir pagimdė vaiką
kuriam davė tėvo vardą
jaunesnysis Liudvikas augo
apsiskaičiusioj šeimoj
ir nuo jaunų dienų pradėjo mokyti
už save vyresnius kaip gyventi
kol suėjo jam 18 metų
ir reikėjo pačiam atsistoti ant kojų
tada jis suprato kad ne viskas taip paprasta ir
lengva
ir kad knygos nesuteiks jam išminties
todėl nusprendė viską mesti
atsisveikino su tėvais
su dėde ir teta
su savo pusbroliu

skulptorių yra užtektinai, bet nuolat jaučiamas skulptūrų badas. Būtų galima kažkurioje aukštumoje (gal ant Šatrijos ar
Medvėgalio kalno) sumeistrauti kompoziciją su apskridusiu
žemę lėktuvėliu ir jo lakūnu, joje žemaitiškas storaodiškumas kvestionuotų mistiškai spinduliuojantį gėrį, skleidžiantį
nepaprastą, kupiną savojo pašaukimo supratimą.
Mažame miestelyje, laukdamas automobilyje bendrakeleivio, spoksojau į skverelyje priešais bažnyčią stovinčią balerinos kūno sudėjimo žymaus mūsų švietėjo ir mokslininko
skulptūrą ir spėliojau, kodėl mūsuose taip mėgstama pateikti
idealizuotus, sudekoratyvintus, sudvasintus iki panašumo su
elfais tautai nusipelniusius žmones. Šiaip ar taip, dažniausiai
jie buvo ateiviai iš kaimo, todėl jeigu ne fiziškai įspūdingi,
tai bent stiprios dvasios. Gal atsiliepia mumyse įsitvirtinęs
kumetiškas mentalitetas? Panašiai kaip praėjusio amžiaus
pradžioje į atlaidus artimiausiame bažnytkaimyje jaunimas
per pievas ir lankas leisdavosi basomis, miestelio pakraštyje
prisėdęs ant griovio krašto kruopščiai žolės kuokštu nusigremždavo pajuodusius padus, nusimazgodavo kojas ir audavosi batus. O tada: ak, kokia panelė! Ak, koks ponaitis!
Nedidelė paguoda, bet vis tiek paguoda, kad mūsų artimiausieji kaimynai baltarusiai dar komplikuotesni nei mes.
Negana savo idealizuotų veikėjų atvaizdų, bando mus įtikinti, kad lietuviai esą jie, o ne mes. Nežinomas gramatikas internete net paskelbė džiugią žinią, kad kalbininkas
Jonas Jablonskis, sprendžiant iš pavardės, yra slavas... Bet
tai jų rūpesčiai, o ne mūsų. Mums gal turėtų labiau rūpėti
savi reikalai, o jau eilinis vartotojas (žodis „pilietis“ šiame
kontekste, aišku, netinka) apie paminklo statymą sau negali
net pasvajoti, artimam savo – taip! Bet jau mirusiam. Taigi,
ausies krašteliu klausau TV laidos, kurios vedėja šiltu, prekybos centrų reklamuotojų pamėgtu, iš Holivudo filmų rusių
įgarsintojų išmoktu balsu (ausyse išgirdus šias intonacijas
ima skambėti pusiau nešvanki dainelė: Ana Semionovna,
ty baba russkaja, / žopa tolstaja, a jubka uzkaja) kreipiasi:
„Papasakokite apie save... Kodėl pasirinkote vyrą ne lietuvį,
o iš Bangladešo?“
Pašnekovė: „Man dvidešimt metų. Su juo susipažinau čia,
Londone. Jis toks geras, o tarp lietuvių nėra džentelmenų.
Jie tik į kelnaites greiti lįsti... Chi chi chi... Britai dar greitesni... Chi chi chi. Su juo susikibę rankomis grožėdavomės
saulėlydžiais.“
Vedėja: „Tuokėtės kur? Gal Lietuvoje?“
Pašnekovė: „Tuokėmės Londone. Nenorėjau riebių lietuviškų vestuvių... Chi chi chi... Tada važiavome švęsti į Bangladešą. Svečių gal keli tūkstančiai! Auksinių grandinėlių,
papuošalų kiek pridovanojo!“
Vedėja: „Kuo dabar užsiimate?“
Pašnekovė: „Jisai turi labai gerą darbą, N miestelyje nuomojamės butą. Aš jį tvarkau – negalvokite, aš ne tinginė. Jis,
grįžęs iš darbo, gamina valgyti, padeda buityje. Aš labai laiminga.“
Džiugu, kai žmonės laimingi, nors abejoju savo daugelio
pažįstamų laime, kai kartą per metus susitikę su atvežtais
vaikaičiais be vertėjo nepajėgia susikalbėti. Asmeniškai aš,
pasižiūrėjęs į žvarbų orą kieme, esu nelaimingas ir nenoriu
niekur eiti, o šiltame būste kyla ne visados protingiausios
mintys.

– Kostas Poškus –

ir patraukė ieškoti išminties į kalnus
Lietuvoje nėra kalnų
todėl patraukė iš karto į visas 4 pasaulio puses
šiaurėje jo šešėlis nr. 1 surado kalnus
kuriuose jau gyveno sušalę ir barzdoti žmonės
visuomeniškai ir politiškai išprusę
rūpestingi ir tvarkingi
rodantys vaikams prie olos edukacinę gyvūnų
anatomijos pamoką
po kurios vaikai iš karto subręsta ir tampa veganais
šešėliui nr. 1 ten patiko
šešėlis nr. 2 patraukė į rytus
slydo pažeme jis ilgai
kol priėjo pasienio ruožą
ir jam pasakė kad toliau eiti galima tik su viza
kad reikia su savimi turėti bidoną bulvių degtinės
ir mąstymą paremtą mes / kiti skirties išskirtinumu
dėdė Jeronimas jam padėjo
ir jis apgirtęs patraukė link didelių kalnų
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Vaida Armonaitė
•
Mūzos – tobulos kalės.
Sunkiai prieinamos, bet šiandien itin
pigiai parduodamos.
Ir tik pradeda dilgčioti pirštų galiukuose,
išvystu vieną mažytę moterėlę, koja
it užsukta jau sūpuoja ją.
Atsiųsta paštu iš turgaus.
Ir tik man.
Begalybė laiko su ja.
Kvailas skubėjimas – jos suteneris
nežino, kad jos kojinėse tūno
begalė tobulumo.
Nesu mačius, kad kas taip mėgtų suptis,
rąžytis iš laimės bei nagrinėti mano
kojinių galus.
Aš leidžiu jai liesti.

•
Atsirado juodas raštas ant kūno.
Nuo pirštų pagalvėlių iki kaklo.
Žinau, kad įsmigo, žinau, kur
toliau tęsis.
Keistai raudonos gėlės aplink akis,
neproporcingos.
Dievui it kiaušinis tapau, puošia mane.
Savaitei bėgant nuvarvės, bet
Čia Dievo dažai.
Išspausti iš nuostabaus
hiacinto kvapo.
Juk įdomu būti nutapytai
iš kvapo.
03:03. Susitikimas su laiku.
Vieta neaiški, bet laikas tikslus.
Eisiu.
Krypuosiu.
Brisiu.
Paprašysiu, kad penkioms snaigėms
duotų laiką nukrist – dabar.
Kas už tai?
Leisiu paklausyt jam paties savęs.

•
Baltos, ryškios, tikros
chrizantemos.
Negali praeit.
Negali nepastebėt.
Negali nepaliest.
Kai žiede trykšta
dar negimusio Tavo
vaiko – skaisti, vaiski,
ryškiai raudona ašara - Tokia kaip ji niekad nebūsi
nei Tu, nei aš.

kuriuose gyveno dideli ir stiprūs žmonės
medžiojo valgė ir mylėjosi tik rankomis
dainuodavo garsiai ir nerūpestingai
nes buvo visada prigėrę skanios naminės
šešėliui nr. 2 ten patiko
šešėlis nr. 3 patraukė į pietus
europiečiai jam buvo tokie malonūs
kad net nepastebėjo kaip atsidūrė prie Alpių
o ten sutiko visada linksmus ir šokančius žmones
kurie pasiūlė jam užmiršti apie viską ir mėgautis
atsiveriančiais vaizdais
jų olos kvepėjo saulė plieskė aukštai ir karštai
o ledo kepurės ant kalnų teikė jiems gėlo vandens
niekas ten per daug nesikeitė ir tas malonus
pasikartojimas
taip užliūliavo šešėlį nr. 3 kad jis ten ir pasiliko
šešėlis nr. 4 patraukė į vakarus
perplaukė Atlanto vandenyną ir išlipo pas indėnus
jie jį šiltai pasitiko ir pasiūlė parūkyti magiškos žolės
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•
Aš turiu problemą.
Aš turiu labai savarankišką ir turinčią
savo gyvenimo aprašymą problemą.
Aš esu liūdesys - aiškus ir aštrus.
Pasiduodu bet kuriam reiškiniui ir mirštu
jam po kojų.
Prieš tai jas nuo kelių išgražinus, pavalgydinus,
atidavus savo margaspalviškumą,
juk tai nėra tik pilka.
Aš turiu problemą ir didžiausias rūpestis - nuo
kelių iki padų kojų dalis.

•
Užaugau aš su plaukais.
Ilgais, ilgais it jūroje besirangančių
gyvybingųjų žalčių uodegos.
Su balta, balta nerta sniego suknele,
siekiančia dangų.
Aš gyvybinga, tikra.
Mano pirštas apglėbia
medžio liemenį.
Ir saulės atokaitoje atiduodu
jam savo laimingąją akį.
Žalvarinėje skrynelėje.
Kai pakėliau likusias akis
į pasaulį,
mane stebėjo milijonai
auksinėmis blakstienomis žėrinčių
laimingųjų akių.
O Dieve.
Kiekvienas taip trokšta
užčiuopt akimirką.

•

7
Gėlės tau.
Vou, mano akiniai per daug ryškūs.
Bijau, kad kas nenutrenktų.

•
Aš savo vyrą už ausies
paslėpiau.
Mažutį, spalvotą.
Gėlę plaukuos įsegęs
smulkučiais pirštais
naujus plaukus neria.
Gyvena dieną.
Naktį su burbulu
plaunasi rankas tyriausiame
miglos vandenyje.

•
Mirė rankos,
kurių kalbos man patiko.
Kariavo ir su dabartim, ir praeitim.
Mėgino vis uždengt atvaizdus žmonių,
kietą duonos plutą valgančių.
Ir vis gyvi.
Dieviškai gražūs ir laimingi.
Velniškai šlykštūs ir bedvasiai.
Ir vis gyvi.
Tik jei plakančią širdį laikai
gyvybės ženklu.

•
Ji pūtė drėgmę, šiltą.
Ir kuteno dangaus plunksninius plaukus.
Už akimirką gyvenimo ji šoko
visam pasauliui, tuo pat
kiekvienam iš mūsų.
Ir lovai, kuri gyvena tik su
kitomis lovomis.
Net gerokai per dideli
batai jai tiko idealiai.
Viskas buvo joje.
Ir toje drėgmėje buvo burtai,
ir Tu juos per ilgai laikai
savo delnuos, tarp pirštų.
Pūsk.

Niekad nesapnavau
katilėlių žiedų.
Turbūt jie gražūs.
Gėlės lenda į smegenis.
Šūkauja: „Peace, Peace,
lia, lia, lia!“
O judesiai, vou,
disko.
Disko plaukai,
afro ir katilėlių žiedai...
Nusikerpu juos
tam, kad pamatytum
alyvom pražydusias akis.
Turbūt Tau patinka alyvos?
Tu man atrodai įdomus.
Gražiausias iš žiedelių.
Krypuoju lengvu pacifisto žingsneliu,
iškeliu pirštus į dangų,
o aplink žiedai tulpių.
Bet ar teks mums abiem pabūti afro?
Taika, žmogau,
spalvotas vyre, spalvota moterie.
Taika, ginkle.

Lynoji man ant veido.
Po ilgo beveik monologo
stropiai nurinkai lašelius nuo manų vokų.
Aš jau galėjau regėt.
Vėliau, tik regėt.
Stropiai surinktus lašelius
rūpestingai įdėjai į savo vidinę švarko kišenę,
toliau nuo širdies.
Aš regėjau viską ir norėjau virst
skambančiu varpeliu ir skleist
bent garsą vieną.

užvalgyti magiškų grybų ir kaktusų
nauji potyriai jam taip patiko
kad jis užmiršo ko čia atsibeldė
nebeieškojo kalnų nebeturėjo planų ir tikslų
gyveno čia ir dabar
kol indėnai staiga kažkur prapuolė
ir vietoj jų atsirado europiečiai su kryžiumi ir
Konstitucija rankose
uždraudė atveriančias akis substancijas
šešėlis nr. 4 paklausė jų kur dingo indėnai
jie atsakė kad jie netikėjo to paties Dievo
todėl teko juos išžudyti atimti jų žemę o likusius
uždaryti į rezervatą
šešėliui nr. 4 ten nepatiko
todėl nusprendė su naujomis patirtimis sugrįžti
namo
ir skelbti tiesą saviems žmonėms
kad pasimokytų iš žmonijos klaidų

bet pamatė kad jie dingę ir kad greičiausiai jų
daugiau niekad nesutiks
nusiminė jaunesnysis Liudvikas
pasikalbėjo su savo tėvu apie tai
pastarasis nieko nesuprato ir išvarė sūnų iš namų
nes jis jam pasirodė per daug pasikeitęs veik
neatpažįstamai
tuo pačiu metu sužinojo kad mirė Marija
todėl nusprendė palikti tėvą jo vienatvėje ir
graužatyje
nuėjo pas dėdę Jeronimą ir tetą Agnę
jie irgi jo nesuprato nes buvo pragėrę smegenis
iš jų sužinojo kad Arlekinas gyvena Londone ir
dirba sandėlio prižiūrėtoju
neturėdamas kur dėtis ir ką daryti
nusprendė sukurti feisbuko profilį jame surinkti
protingus žmones
ir su jais kalbėtis apie Tiesą

atvyko jis į Lietuvą
norėjo susitikti ir susijungti su savo kitais šešėliais

•
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Psichoterapeutė Žaklina ir Siono vienuolynas
Jacqueline Légaut. Psichoanalizė lyg niekur nieko. Iš
prancūzų k. vertė Aušra Budrytė. V.: Demos, 2013. 111 p.
2009 m. „Demos“ institutas drauge su
„Kitomis knygomis“ išleido straipsnių
rinkinį „Demokratija be darbo judėjimo“ – „pirmąją originalią kairiosios
minties knygą posąjūdinėje Lietuvoje“ (anarchija.lt), 2010 m. – S. Žižeko
„Smurtą“, 2012 m. – A. MacIntyre’o
1953 m. tekstą „Marksizmas ir krikščionybė“. J. Légaut „Psichoanalizės lyg
niekur nieko“ – padrąsinančiai plonos
knygelės su abstraktaus meno pasteline ameba mediciniškai baltame viršelyje – priešlapyje 2013 m. data, tačiau
knyga naujutėlaitė – jos pirmasis pristatymas vyko vasario
6 d. Kvietimo į renginį tekstas feisbuke įspėjo apie „apgaulingai lengvą“ knygos stilių: kadangi vietoj sunkiasvorės
terminijos J. Légaut pasirinko stilizuoto dialogo šnekamąją
kalbą, į skaitymo nuotykį gali leistis ir skaitytojas, neturintis
„specialaus psichologinio ar filosofinio išsilavinimo“; toliau
kvietime prabylama savo ruožtu sunkiasvoriu samprotavimu apie tai, kokie apgaulingi yra kasdienės kalbos žodžiai:
į juos neva lengva įmąstyti savus turinius. „Tačiau ar šiandien dar įmanoma būti tikroms (-iems), kad žodžiai, kuriuos
kažkas sako ar rašo, dar reiškia tą patį, ką reiškia man?“ Norisi atitarti: kokio dydžio visata? ar yra Dievas? kodėl esti
kažkas, o ne niekas? kokia gyvenimo prasmė? Stilistines šio
redakcinės kolegijos komunikato anomalijas norisi aiškinti
prieš tai vykusiomis diskusijomis: N. Vasiliauskaitės, kuriai
bendražygių išleista knyga buvo prieinama anksčiau nei plačiajai publikai, kritiką J. Légaut adresu redakcinė kolegija
priėmė kaip absoliučiai neleistiną, užuot vertinusi kaip sveiką ir būtiną higieninę diskusijų discipliną; recenzentui ne ką
aiškiau, kodėl aštrėja ši įtampa, tačiau tokios peripetijos daro
knygą artefaktu, įkūnijančiu ideologines, emocines, dvasines įtampas; recenziją tai daro įdomiu uždaviniu: galbūt iš
J. Légaut knygos turinio galima kaip nors išskaityti, kodėl
„Demos“ institutas rinkosi konkrečiai ją, arba identifikuoti
konceptus, kuriais norima papildyti progresyviojo sluoksnio
idėjų rezervuarą (angl. pool).
„Demos“ į vieną leidinį sudėjo dvi J. Légaut brošiūras –
2003 m. „Žodžio įstatymus“ ir 2007 m. „Psichoanalizę lyg
niekur nieko“. Abiejose knygelėse autorės avataras – psichoterapeutė Žaklina – kalbasi su Kamile – „smalsia mergina,
kuriai svarbu suprasti, ką iš tikrųjų reiškia“ psichoanalitiko
Ch. Melmano žodžio įstatymų konceptas (anot autorės, p.
62), t. y. „jauna moterimi, trokštančia suprasti, kas yra psichoanalizė“ (anotacija), t. y. šlapiu sapnu tokio tipo veikėjų
kaip T. Girdzijauskas ar D. Ražauskas – moterimi, kurios
esybę sudaro jos alpėjančios ausys, o klasikinis literatūrinis
įkūnijimas yra D. Browno Sofi Nevė; moterimi-materija,
priimančia Dvasios apsėklinimą; bet kadangi jos sielos molį
kočioja psichoterapeutė Žaklina, knygos siužetas bent jau
pereina Bechdel testą. Tai „filosofinis dialogas“, o ne menamo psichoterapijos seanso stenograma, kaip I. Yalomo
romanai, – nepaisant medicinišką tikslumą suponuojančių
datų abiejų knygų skirsnių paantraštėse. „Žinoma, svarbu, ir

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

ne šiaip svarbu“ (šauktukas), – sako psichoterapeutė Žaklina
pačioje pirmoje savo replikoje (p. 8), t. y. net stiliumi tam
tikru mastu imituojamas Platono dialogas ar kas nors, kas savo ruožtu dairėsi į Platono dialogus (Th. More’as, Campanella – bet kas, kas per du tūkstančius metų šio pobūdžio raštiją
papildė savo tekstais); filosofinis dialogas ar šiaip trumpas
traktatas, kuriame glaustai poziciją persako autorius, neretai
reikšmingas ne tekstais, o pilietine veikla, – lietuvių autorių
nebandytas žanras, neįprastas ir trūkstamas; prancūzei publikuoti tokio žanro knygelę galbūt yra stilinga, t. y. ne įžūlu,
o atvirkščiai – subtilu, neįkyru. (Panašią mintį esu išsakęs
apie pianistės E. Puzaitės sentencijų rinkinį – kam paniekinti
tokią knygelę kaip grafomanišką hybris, jei kitame luome
tai socialiai naudingas tekstas, pvz., cirkuliuodamas palengvina pažintį?) Tačiau Kamilės moteriškumas – tai ne atsitiktinis stiliaus trūkumas: J. Légaut, porindama J. Lacano
psichoanalizės filosofemas, gausiai apsmilko jas redukcijos
į erotinę meilę (būtent meilę, ne seksą) smilkalais, t. y. renkasi lietuvių humanitarui iki dantų skausmo pažįstamą kalbėjimą – meilė! bekalbis „aš–tu“ santykis! – kuris Lietuvos
filosofijos subkultūroje yra suėjęs į neatpainiojamą simbiozę su vulgariu seksizmu.
Tačiau ir šie smilkalai nėra tik literatūrinis populizmas. „Žodžio įstatymai“ – tai kalbos „bendroji nuosavybė“
(angl. commons) minus tai, kas kalboje yra ne emocinių poreikių raiška, o fakto konstatavimas ar samprotavimas. Poreikis – tai ketinimas, tad nenuostabu, kad jų raiškos plotmę
galop valdo įsakymai, t. y. instrukcijos, ką daryti (ar ko nedaryti). Idant sąveikaujantieji šioje plotmėje neiškriktų, tokios instrukcijos turi būti jiems bendros. Kamilei prisileidus
(ir supratus) šį samprotavimą, ir mediumė-psichoterapeutė
užsiundo ją papildomų prielaidų pandemoniumu: tai „žodžio
įstatymai“ konstituoja tiek kalbą, tiek geismą, ir kalba yra
erotinio geismo ir tik jo išraiška; „žodžio įstatymų“ archetipas yra Dekalogas, t. y. Tora; Biblijos autoriai išrado Dievą
(p. 36), nes suprato Lacano-Melmano-Légaut psichoanalizę;
vykstant sekuliarizacijai ir technologinei pažangai žmonės
nusisuka nuo Dekalogo, vadinasi, ir nuo „žodžio įstatymų“
apskritai, todėl kyla pavojus pačiam geismui, kurį konstituoja genderiai – vyro socialinis vyriškumas, moters moteriškumas – ir tik jie. Žaklinos ir Kamilės naujai iškeptam
rezistenciniam judėjimui taip nepaprastai svarbu išgelbėti
genderius, kad dėl to galima priimti dekonstruktyvistiškai
pertvarkytą monoteizmą, neigiant patį kontaktą, o kartu ir
viduramžišką Joakimo Floriečio istoriosofinę ereziją: Dievo Tėvo erą su Senuoju Testamentu pakeitė Dievo mirties
epocha – krikščionybė, – kuri taip pat išsipildė ir baigėsi;
atėjo Šv. Dvasios eonas, kuriame neįmanoma ir neteisėta
formuluoti apibendrinimų (p. 22), kuriame Dievo hipostazė
yra tikinčiųjų bendruomenė ir jos erotinių ir etinių santykių
savijuda. (O nerimą kelia, kad šį memą įkalbinėja ir S. Žižekas, bet apie tai kada nors kitą kartą.)
Iš antrosios knygos galima bent jau suprasti, kodėl „Demos“ institutas pasirinko leisti šią brošiūrą, sudaužydamas
feminizmo kolektyvinę širdį; „Psichoanalizė lyg niekur
nieko“, 2007 m. tekstas, kalba apie Žaklinos pilietinę veiklą. Kodėl psichoanalizė tebėra aktuali? Nes psichoanalizėje mąstoma apie kalbą (p. 64), vadinasi, apie socialumą
ir etiką; todėl būtent psichoanalizė, t. y. anksčiau aprašyta

gnozė, yra ypač aktuali pasaulyje, kuriame „visi sėdime toje
pačioje valtyje“ (p. 66), turint omenyje „klimato kaitą, energijos, gėlo vandens išteklius, užterštumą“ (p. 68). Iš Didžiojo Kito horizonto pasitraukus religinės fantazijos figūroms,
buvimas atsivėrusio Nieko akivaizdoj yra autentiškiausiai
etiška būklė, kuri leidžia žmogui įsisąmoninti jam tenkančią atsakomybę už save, visuomenę, pasaulį; neautentiškai
patirta atsakomybė pasireiškia kaip neurotiška kaltė ir veda
į totalitarizmą; psichoanalizė turinti parodyti projekcijų (į
Dievą ar lyderį) fiktyvumą, t. y. įstumti žmogų į autentišką
kaltę ir garantuoti, kad šį kartą jis išgyvens ją teisingai, t. y.
ekologiškai ir šeimyniškai. Todėl Grenoblio psichiatrai ir socialiniai darbuotojai susiburia į diskusijų klubą, kad drauge
priešintųsi biurokratijos inercijai, mušančiai jų darbo našumą, ir žmonių likimams grasinančiai psichiatrijos standartizacijai, gal netgi farmacijos kompanijų rinkos hegemonijai.
Šios veiklos įteisinimo, populiarinimo, apibendrinimo reikmė yra pakankamas atsakymas į klausimą, kokia šios knygos funkcija, t. y. autoriaus intencija. Ir tai verta įsidėmėti,
nes tai vienas iš būdų, kaip galima tiesioginė demokratija.
Aptarnavimo sferos darbuotojus suvokti kaip naująjį proletariatą, o rinkodaros specialistus ir psichologus – kaip šio
naujojo proletariato žiedą, specialistų elitą (kaip kadaise inžinieriai atomininkai); šių specialistų diktatūra, jų poklasio
dominavimas visuomenėje būtų tiesioginė demokratija.
Negerai.

– Emilis Milkevičius –

Konkursas
Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus
premijai gauti
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius skelbia konkursą poeto Zigmo
Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinei premijai
gauti. Premija skiriama už geriausią pirmąją
poezijos knygą.
Konkurse vertinamos per 2013 metus išleistos
poezijos knygos.
Kandidatus Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijai
gauti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyriui gali siūlyti kultūros, meno,
mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos,
leidyklos, bibliotekos ir patys kūrėjai iki balandžio
7 dienos. Premija įteikiama kasmet gegužės
mėnesį poezijos šventės metu Naisiuose, Zigmo
Gėlės gimtinėje.
Knygas siųsti adresu:
Laimutei Varkalienei
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius
Aušros alėja 21, LT-76229 Šiauliai
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Pasaka apie merginą, kuri tėvo ieškojo
Audronė Urbonaitė. Žydiškų daiktų kambarys.
Romanas. V.: Alma littera, 2014. 285 p.
Dar vienas meistriškai sukonstruotas
romanas įtartinu pavadinimu. Atsispiriu nuo ankstesniojo, antrojo, Audronės
Urbonaitės romano „Cukruota žuvis“
(2012), kurio pavadinimas man patinka
labiau. Regis, ir pati knyga, kurioje tai,
kas kai kam gali pasirodyti „per riebu“,
man paprasčiausiai – tiesiog riebu ir
daug. Skaitant knygą nepaliko dosnios,
staiga užgriuvusios gausos įspūdis. Adekvatu: knyga, autorės teigimu, buvo rašoma septynerius metus (informacija tiems, kurie svarsto, kokį
honorarą reikėtų mokėti rašytojams). Netikiu, kad tokią būtų
įmanoma parašyti per trumpą laiką.
Neseniai išleistas „Žydiškų daiktų kambarys“ parašytas
gerokai greičiau – per dvejus. Romano siužetinės linijos
aiškesnės, teksto mozaika ne tokia sudėtinga, netikėtumų
mažiau, tačiau ir siūlės lygiau užglaistytos. Grynumo, o ne
džiazo ir siurprizų ištroškę skaitytojai šįsyk pamaloninti labiau, tačiau teksto kokybė nuo to nenukenčia.
Mažiau ir paprasčiau nereiškia prasčiau. Tiesiog pasakojimo žaismės svoris šįsyk perkeltas pačiam tekstui, o kūrinio
kompozicija aiškesnė, lengviau aprėpiama. Vienu ritmu čia
šokdinamos poetinės figūros ir žargonas, o sentimentalumo
užuominoms iki tikrojo sentimentalumo užaugti, regis, taip
ir nepavyksta. Pernelyg kietas, negailestingas teksto ritmas,
į kurio taktą savo raudonų batelių pakulnėmis patikimai beldžia ironija (tai jos bateliai pavaizduoti knygos viršelyje).
Ir kodėl jai, ironijai, o ne kam nors kitam atiduota vairuoti
pasakojimą apie savo tėvo ir įsivaizduojamo tėvystės gėrio
ieškančią merginą? Kur kas lengviau būtų paaiškinti, kad
knygos anotacija žada kažką beveik neleistinai sentimentalaus, kas tinkama nuskriaustoms, tėvo nepažįstančioms mergaitėms. Romanas, kurį norima parduoti šiame globaliame
knygų turguje, privalo turėti aiškiai nusakomą, jaudinantį
siužetą, kuris žadėtų kabintis į skaitytojų jausmus.
Parduodant „Žydiškų daiktų kambarį“ tai ir žadama. Bet
ar šis pažadas įvykdomas? Ar daug iš tų, kurie skaitys šį
romaną, tars, kad šis tekstas juos jaudina? Skaitant A. Urbonaitės „Cukruotą žuvį“ ir „Žydiškų daiktų kambarį“ mane jaudino autorės gebėjimas pasakoti, žaisti su skaitytoju,
įtraukti, valdyti ir neprarasti šokio ritmo, bet ne problematika ir siužetas. Naujausiąjį romaną, kurio pavadinimas, kaip
ir ne vienas „žydiškumo“ stereotipu spekuliuojantis knygos
teksto sakinys, mane šiek tiek erzino, perskaičiau su malonumu – kaip puikią pasaką suaugusiesiems. Pasaką apie merginą, kuri ieško jos motiną ir ją pačią pametusio tėvo. Ieško
taip įnirtingai, tarsi niekada nebūtų turėjusi ne tik tėvo, bet
ir motinos (kažkam dukters ir motinos linijos šiame romane,
beje, tikrai pritrūks, ir belieka spėlioti, kodėl autorė šio papildinio atsisakė).
Romano herojės žydaitės Hedvos tėvo paieškos primena
pasakoms būdingas laimės, pagrobtos princesės ar karalaitės-varlės paieškas, kurių metu tenka įveikti ne vieną pavojų.
Tik pasakos vaikams paprastai baigiasi laimingai, norimas
rezultatas sutampa su šventiška pasakojimo pabaiga. Atkerėjimu, stebuklu, vestuvėmis. Hedvos žygiai ne vienu atveju
panašūs į atkerėjimo veiksmus, kuriais siekiama nemylintį
dukters tėvą paversti mylinčiu. Betgi kietas ironijos ritmas,
kuriuo žygiuojama, vargiai žada meilę kam nors daugiau nei
vien tik tekstui ir jo muzikai. Vis dėlto net ir be masinančio
meilės pažado šiuo ritmu žygiuoti yra labai smagu. Muzikalumo nestokojantis A. Urbonaitės tekstas daugeliu atvejų

Atsisveikinimas
Paskutinįsyk mačiau Fjūnę, susirūpinusio veido mergaitę
pilku megztiniu. Aplinkui kaito ir dūzgė asfaltas, šilto vėjo
gūsiai ritosi miesto gatvėmis, kvepėdami cinamonu iš dulkėtų erškėtrožių žiedų. Mes rinkome vainiklapius, tirpdėme
juos cukruje, mes nieko nebijojome ir nieko nelaukėme.
•
Tada vieną gatvę pasiėmė miškas. Ji apaugo samanų paklote, kurioje blyksėjo balto stiklo trupiniai, lauždami menką šviesą. Geniai prisigavo prie minkštų žmonių kaimynystę
pamėgusių medžių šerdžių. Pravertuose kamienuose sugludo oranžinės kempinių lėkštelės. Į jas lėtai tekėjo lipnūs,
gintariniai slyvmedžių sakai.

primena žygio maršą. Visų instrumentų partijos – puikiai sugrotos. Net meditatyvūs ilgesio burtažodžiai, kuriuos Hedva
rašinėja kreidelėmis ant sienų, labiau primena keistus ornamentus arba žygio dvasią palaikančias čiastuškas, labiausiai
liudijančias autorės išmoningumą, teksto žaismingumą, o ne
romano veiksmo dramatizmą.
Viena iš įdomesnių šios kelionės tarpinių stotelių – prekybos tinklo RIMI XXL karalija, kur daiktai pastatomi į jiems
deramas vietas visais – komerciniu, estetiniu, kompoziciniu
ir egzistenciniu – atžvilgiais. Čia, anot knygos teksto, laimingi nevaikšto, nes mana su manų koše tokiems krenta iš
dangaus (p. 147). Čia Hedva atlieka pagrindinį nemylinčio
tėvo atkerėjimo ritualą, iššvaistydama prekybos tinklo milijonus ir milijardus Lietuvoje, Latvijoje ir Skandinavijoje.
Kaip ir dera pasakoje, šių pinigų pavadinimas sutampa su jų
skaičiumi – čia nėra litų, latų ar kitos visiems žinomos valstybinės valiutos. Todėl jau pačioje romano pradžioje aišku,
kad mus bando įtraukti į pasaką, o ne kur kitur.
Galiausiai ši pasaka suaugusiesiems baigiasi meilės trikampiu. Hedva myli ar tariasi mylinti tėvą, tačiau visiškai
nenori mylėti ją mylinčio ar tik tai įsivaizduojančio Vaskos.
Tik ties šiuo trikampiu skaitytojas turėtų ne apsiverkti, bet
suabejoti įprastinės meilės, taip pat ir tėviškos bei dukteriškos, schemomis. Netgi būtų galima sakyti, kad visa „Žydiškų daiktų kambario“ istorija ar pasaka – intriguojanti, meilės
iliuzijomis paremta ir ironija atmiešta kelionė, kurios pabaigoje laimės ir džiaugsmo vietą užima meilės dekonstrukcija,
iliuzijų demaskavimo scenos. Skaitytojas kartu su Hedva
kviečiamas suprasti, kad „ieškojimas teikė laimę“, o „suradimas neturėjo jokios prasmės“ (p. 226). Be to, dar sykį patvirtinama, kad „į sukrečiančias istorijas įsipainioja niekinga
buitis ir herojus paverčia niekingais mulkiais“ (p. 230).
Romano pabaiga – organiška, joje autorė dar sykį puikiai
sugroja mėgstamiausiais savo instrumentais, sužaisdama
įžvalgiai parinkta detale ir tuo, ką norėjo pasakyti rimtai:
„Pikta erelio akis abejingai žvelgė pro užrakto skylutę. Tačiau meilę buvo galima įsivaizduoti“ (p. 284).
Šitaip pasaka suaugusiesiems virsta arba pamoka, arba
psichoterapiniu išsilaisvinimu. Čia jau nutiks kiekvienam
skaitytojui taip, kaip jis pasiruošęs. Tačiau greičiausiai jis
bus priverstas kartu su knygos heroje nukeliauti iki galo. Nes
Hedva žygiuoja energingai, jos pamišėliškai ugniai sunku
atsispirti: autorės valia šis žygis užpildo visą herojės gyvenimą, suteikia pastarajam prasmę. Tam, kad priverstų tėvą
ją mylėti, Hedva skiria visas savo jėgas, kurias kitu atveju
skirtų kilniems dalykams. Visa jos energija „skirta ponui
Kuklenskiui įveikti ir pagaminti iš jo tėvą“ (p. 117).
Netikiu besąlygišku gėriu, kurį dukterims suteikia tėviška meilė. Greičiau tikiu, kad įprastinė šeimos komplektacija
padeda išlikti visuomenės stabilumui, palengvina elgesio
stereotipų cirkuliaciją. Tai kuria ir puoselėja komforto normą. Toks komfortas – ne tai, kas padėtų parašyti įdomią,
originalią knygą. Visų gerų rašytojų gyvenimai, santykiai
su aplinka, kiek teko patirti, ne itin komfortiški. Kai kurios
merginos tampa artistėmis ar mokslininkėmis kaip tik dėl to,
kad nepatyrė tėvo meilės. Lygiai kaip kai kurie žydai užkariauja pasaulį savo talentais dėl to, kad jų išsibarsčiusi tauta
per mažai mylima ar per daug spaudžiama.
Dėl to man mažiausiai svarbu, kad A. Urbonaitė parašė
romaną apie skausmingas tėvo paieškas. O ir romanas „Žydiškų daiktų kambarys“ – tarsi visiškai ne man. Juk A. Urbonaitė deklaruoja jį skirianti „visoms mergaitėms, kurios
savo tėvą pažinojo tik vaizduotėje“. Betgi nesu ta, kuriai
tėvą prireikė vaizduotis.
Sentimentalia istorija pavadintą ir šitaip reklamuojamą
„Žydiškų daiktų kambarį“, reikia manyti, būčiau apėjusi lygiai taip pat, kaip vos neprasilenkiau su A. Urbonaitės „Cu-

•
Fjūnė pasikeitė nuo to karto, kai mačiau ją kambaryje pasteliniais tapetais. Visada išsiduodavo akimis, kad ir stebėdama, kaip iš lėto miniatiūrinis klevas vazone meta karpytus
lapus. Kiti svečiai prie staliuko buvo užsiėmę magnetais.
Kažkur aukštame rugpjūčio danguje praskrido lėktuvas, ir
sieninis laikrodis sustojo. Paskui kambario pasteliniais tapetais nebebuvo.
•
Sargo namelis stovėjo pamiškėje, priešais kapinių vartus.
Susiradau tą žmogų aną vasarą, atlikdama nemalonų pavedimą; Fjūnės niekur nebuvo. Nei atvykdama, nei iškeliaudama
ji nepalikdavo jokių adresų. Laiškai ėjo vis retyn, galop visai
liovėsi. Vėliau sužinojau, kad šviesa paskutiniu metu Fjūnę
pasiekdavo it pro tankią medžių lają.

kruota žuvimi“. Buvau šį romaną priskyrusi prie komercinės
pramogų literatūros. Galima sakyti, vien dėl rėksmingų jo
anotacijų, skirtų nevisiškai tai tikslinei publikai, kuriai priklausau. Mat šiame gyvenimo etape man visiškai nesvarbu,
kad Lietuvą užkariauja kinai, kad grynakraujo lietuvio kategorija praranda vertę, nebeturi apibrėžtos vietos ir vaidmens.
Į „Žydiškų daiktų kambarį“ atplaukiau lengvai, pasroviui,
paskui dovanų gautą „Cukruotą žuvį“. Paskui dovaną, netikėtai virtusią maloniu atradimu. Ir šiandien džiaugiuosi prasibrovusi pro reklamines A. Urbonaitės užkardas. Belieka
dėkoti aplinkybėms, kad visiškai šalia, Lietuvoje, atradau
mano gimtąja kalba meistriškai rašančią autorę. Negana to,
rašančią mano svajonių žanro kūrinius – pasakas suaugusiesiems. Puikias pasakas, kurias skaitant visiškai nebesvarbu,
apie ką jos. Jas paprasčiausia įdomu skaityti. Įdomu jose gyventi.
Kai esama tokių pasakų, jautiesi, tarytum būtum nuolatos
kviečiamas pasitraukti ten, kur gali gyventi įdomiau. Šitaip
gyveni skaitydamas gerai parašytas knygas. Jos yra gražios
net tada, kai jose aprašomi negražūs dalykai. Panašiai kaip
Herkaus Kunčiaus ar austrų rašytojos Elfriedės Jelinek kūryboje. Kas dar prisimena kapotą ir kapojantį pastarosios
tekstą, mane supras.
Galvodama apie A. Urbonaitę puolančiųjų kompaniją ir jų
argumentus, neva autorė neatsikrato žurnalistinių manierų ir
tam tikrų vien nevaloms žurnalistams būdingų ydų, irgi prisimenu E. Jelinek. Ši buvo puolama dėl to, kad įkvėpimo ar
idėjų sėmėsi iš televizijos. Tačiau panašūs užsipuolimai nesutrukdė jai gauti Nobelio literatūros premiją. Tad norėtųsi
tikėti, kad lietuviškas literatūros premijas dalijančios komisijos irgi jau subrendo įvertinti ne vien stereotipiškų elitinių
lietuviškų tekstų autorius, o ir tokius gildijoms nepriklausančius meistrus kaip A. Urbonaitė.
Socialiniame tinkle „Facebook“ autorė vis pameta tai
vieną, tai kitą savo naujojo romano citatą. Šitaip nuosekliai
vykdo romano reklaminę kampaniją. Bet man neatrodo, kad
skelbiamos citatos tinkamai atspindi A. Urbonaitės teksto
žavesį. Jei būtų mano valia, pasiūlyčiau kad ir šią:
Karščiuojanti pono Kuklenskio plaštaka ryžosi nutūpti. Ji
palietė apatinę rankos dalį netoli Hedvos pažasties – diegliai raižė visą Hedvos kūną. Ji buvo triskart labiau išsigandusi nei gimdama.
Ašaros sruvo į jos vidų, o ne į išorę, todėl veidas sausėjo, o
ne drėko. Drugio krečiama seniokiška pono Kuklenskio ranka pasiekė jos pažastį, stabtelėjo pametusi kelią ir apglėbė
Hedvos krūtį.
Tame judesyje nevilties buvo daugiau negu geismo. Hedvos krūtis ilsėjosi pono Kuklenskio rankoje kaip senovinėje
vazoje. Laikas ištirpo. Kalnai nusisuko, kad nereikėtų liudyti
teisme.
(p. 188)
Kaip tikroje pasakoje: čia vaidmenį turi netgi kalnai. Kažin ar A. Urbonaitė suvokia, kad iš daugelio jos romano
pastraipų būtų galima padirbti įdomių eilėraščių? Vis dėlto
neabejoju: jeigu autorei už eilėraščius būtų mokama ne prasčiau nei už žurnalistinę kūrybą ar bent jau romanus, ji pralenktų ne vieną šalies poetą. Nes poezijos šiame erdviame
„Žydiškų daiktų kambaryje“ irgi užtektinai. Kur kas daugiau
nei pavojingų vietų, kur be didesnės atidos ir poetinio neapibrėžtumo pažarstoma žydams skirtų epitetų ir apibendrinimų. Autorės vietoje būčiau atsargesnė.

– Sara Poisson –

•
Fjūnei labiausiai tiko geltona su violetine, kūpolių spalvos
suknelė, kurią ji nešiodavo su labai sena žalvario sege. Iš
kur ją gavo, nesakė, bet spėju, kad buvo radusi prie apleisto
šulinio girioje. Fjūnė visuomet atkreipdavo dėmesį į dalykus
iš nykstančio pasaulio.
•
Ji rašė:
„Pavargti stebėtis... prilygsta aklumui. Nebūti pripildytam
sakų kvapo ir vandens ribėjimo tolygu kraujo užkrėtimui...“
Tokia buvo Fjūnė.

– Ugnė Ražinskaitė –
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Pasakojimas apie kuršių karalius

Kuršių karalių giminių herbai

Besidomintieji senųjų baltų istorija puikiai žino pajūrio kuršių gentį. Dabartinėje Vakarų Lietuvos ir Latvijos
teritorijoje kadaise gyvenę be galo narsūs ir nuolat su
skandinavais kariavę kuršiai ilgainiui tapo latvių ir lietuvių tautos dalimi, tačiau dar prieš tai ši gentis susidūrė su
vokiečių kalavijuočių riteriais ir po virtinės kovų bei sukilimų buvo priversti pripažinti jų valdžią savo žemėje.
XVI a. šaltiniuose aptinkama pasakojimų apie vadinamuosius kuršių karalius, kurie ordinui pradėjus ekspansiją į baltų žemes savanoriškai priėmė krikštą ir perėjo
vokiečių pusėn. Už lojalią tarnybą šių giminių atstovams
buvo skirta žemės, o patys jie atleisti nuo bet kokių mokesčių ir prievolių. Taip prasidėjo paslaptinga ir mūsų
dienomis mažai kam žinoma kuršių karalių (latv. kuršu
ķoniņi) istorija...
1320 m. Livonijos ordino magistras Gerhardas fon Jorkas pasirašė žemės dovanojimo ir teisių suteikimo dokumentą, jis buvo įteiktas vienam iš tuometinių kuršių
didikų Tontegodei. Dokumente sakoma, kad, pasitaręs
su kitais ordino broliais, magistras Gerhardas perduoda
Tontegodei teisę į žemes, kurias valdė jo pirmtakas Kristijonas: „Visa tai [Tontegodė ir jo palikuonys] gali valdyti
amžiais remdamiesi tokia pat teise, kuri suteikta visiems
ordino vasalams Kuršo žemėje.“
Vėliau tokios pačios teisės ir žemės valdos buvo suteiktos ir kitoms ordinui ištikimoms kuršių didikų giminėms:
Penikiams, Sirkantams, Šmėdiniams, Dragūnams (nuo
XIX a. vidurio – Vidiniams), Bartoltams, Kalėjams (nuo
XIX a. vidurio – Šmitams).
Daugiausiai žemių 1439 m. valdė Penikių giminė – 6
hakenus (1 hakenas – apie 200 ha), visos kitos giminės
gavo dviejų ar pusantro hakeno dydžio valdas Kuldygos
(tuomet – Goldingeno) apylinkėse Vakarų Latvijoje.
Kaip jau buvo minėta, tokį dosnumą lėmė ordino tarnybon perėjusių paskirų kuršių giminių ištikimybė ir lojalumas. Šių giminių atstovai nuo seno palaikė ordiną visuose
karuose, tarnavo jo kavalerijoje, o taikos metu saugojo
Kuršo kelius ir atliko raitų ordino paštininkų funkcijas.
XVI a. šaltiniuose aptinkamos pirmosios užuominos
apie paslaptingus kuršių karalius (vok. aukšt. Cursken
konyngh), tačiau visiškai tikėtina, kad pasakojimai apie
juos liaudyje plito ir anksčiau. Pasak šių legendų, kai kurie aukščiausi kuršių kunigaikščiai padėjo krikštyti savo
gentainius ir įsitvirtinti Livonijoje, perėjo ordino tarnybon ir už tai gavo privilegijų bei žemių. Kiek šiose legendose istorinės tiesos – nežinia, tačiau atskiros ordino
globojamos ir žemėmis apdovanotos kuršių giminės bematant buvo susietos su tais senaisiais kadaise pagoniško
krašto valdovais.
Livonijos ordino magistro sekretoriaus Johanno Renerio „Livonijos istorijoje“ (XVI a.) apie Livonijos karą su
Maskva rašoma: „Priešai narsiai gynėsi ir nubloškė nuo
žirgo kuršių karalių, tačiau jis su vėliava pasislėpė miške,
o kitą dieną sugrįžo sveikas į stovyklą. Šis karalius – Kuršo
valstietis, kurio protėviai pagonybės laikais buvo vietos
valdovai. Karaliavimas pasibaigė, kai į šią žemę buvo atnešta krikščionybė, tačiau jų palikuonys buvo atleisti nuo
visų prievolių, gyvena prie Goldingeno, o jų giminės vyriausiasis iki šiol vadinamas kuršių karaliumi. Jis – Kuršo
valstiečių vadas karo metu.“
Garsiausia kuršių karalių giminė buvo Penikiai, kuriems šis savotiškas titulas buvo suteiktas 1504 m. magistro rašte. Vienas iš giminės atstovų, Andrejas Penikis,
pasižymėjo daugelyje mūšių, o jo ainiai paprastai vadovavo lengvųjų Livonijos raitelių būriams.
1585 m. Penikių tėvonijoje, laisvajame Kuoninciemo
(Karalių kiemo) kaime, lankėsi Karaliaučiaus vaistininkas Reinholdas Lubenau, vėliau savo įspūdžius jis aprašė
šiais žodžiais: „Šis kuršių karalius apdovanotas ypatingomis privilegijomis; visi jie gyvena didelėje erdvioje

sodyboje, santuokas sudaro tik tarp savų giminių; kiemo
viduryje stūkso didelis namas, kuriame jie priglaudžia
svetimuosius ir kiekvieną savaitę paeiliui kuris nors iš
jų rūpinasi ūkiu. Aplinkui daug mažų namelių, kuriuose,
kaip mažame mieste, gyvena šeimos. Jie visiškai laisvi
nuo mokesčių, kartu dirba žemę ir viskas pas juos bendra.“
Įdomu tai, kad 1874 m. Kuoninciemo kaime kuršių
karalių giminėje gimė Martinis Penikis – būsimasis carinės Rusijos kariuomenės pulkininkas ir nepriklausomos
tarpukario Latvijos kariuomenės vadas. Priešingai nei
vokiečius visuomet palaikę protėviai, Martinis Penikis
kovojo prieš juos Pirmajame pasauliniame kare, o Antrojo pasaulinio karo metais atsisakė siūlomo aukšto posto vokiečių suformuotame latvių SS legione. Matyt, šis
žingsnis padėjo jam išvengti rimtesnių sovietų represijų ir
senos kuršių karalių giminės palikuonis likusį gyvenimą
nugyveno Rygoje (mirė jis 1964 m.). Penikių tėvonija –
Karalių kiemo kaimas – beveik visiškai sudegė 1948 m.
Istorikai teigia, kad kuršių karalių giminės, nors ir buvo gerbiamos visame krašte, pagal savo socialinį statusą
buvo laisvieji valstiečiai (vok. Freibauern). Tačiau šios
giminingų valstiečių bendruomenės turėjo savo ženklus
ir herbus, tai skyrė juos nuo paprastų laisvųjų valstiečių
ir darė artimesnius dvarininkų sluoksniui, nors iš esmės
dvarininkai jie nebuvo.
Pasak kuršių karalių klausimą nagrinėjusio latvių istoriko Agrio Dzenio, šių bendruomenių valdos buvo laikomos
beveik visiškai nepriklausomais krašto vienetais, kuriuos
sudarė atskiri kiemai (vienkiemiai). Visi bendruomenės
klausimai buvo sprendžiami kiemų vyresniųjų – atskirų
šeimų galvų sueigoje, o visam laisvajam kaimui vadovavo burmeisteris (latv. burmeistars), kuris dar buvo vadinamas seneliu (latv. vecais tēvs). Kaimo galva tvarkė
visus bendruomenės reikalus už jos ribų, kaimo vardu
sudarydavo sandorius, saugojo bendruomenės tradicijas
ir buvo laikomas laisvosios gyvenvietės teisėju. Po vyresniojo mirties jo pareigos paprastai pereidavo vyriausiam
sūnui.
Visa kaimo žemė buvo dirbama kartu ir kiekvienas kuršių karalių giminės narys galėjo laisvai naudotis bendruomenės turtu – jos miškais, upėmis, laukais ir pievomis.
Tačiau žemdirbystė nebuvo vienintelis pragyvenimo šaltinis, jie nuo seno prekiavo medumi, vašku, mediena ir
kalvių gaminiais.
XIX–XX a. sandūroje Rusijos imperijoje išleista Jefrono ir Brokhauzo enciklopedija kuršių karalius apibrėžė
kaip atskirą latviams giminišką etninę grupę. Enciklopedijoje rašoma, kad šioji istorinė laisvųjų valstiečių bendruomenė yra neraštinga, tačiau labai išdidi ir pasiturinti,
o santuokas stengiasi sudaryti tik tarp savo atstovų. Iš kitų vietos gyventojų šie žmonės išsiskiria savitu apdaru ir
renkasi liuteronų bažnyčioje, ant kurios varpinės galima
pamatyti jų herbą – kuršių karalių ant žirgo su kalaviju ir
vėliava.
Agris Dzenis savo apybraižoje papildo, kad kuršių karaliai ne tik buvo išdidūs ir vertinantys savo kilmę, bet ir
garsėjo vaišingumu, svetingumu. Būdami krikščionys, jie
išsaugojo daugybę senųjų pagoniškų protėvių papročių,
pavyzdžiui, šventė senovines šventes, garbino protėvių ir
šventus medžius. Garsėjo šie žmonės ir savomis kelias
dienas besitęsiančiomis puotomis (dzīras) krikštynų ar
vestuvių proga, jas rengė visa bendruomenė ir į jas suvažiuodavo daug bendruomenei nepriklausančių svečių.
Istorikas mano, kad tokios puotos padėdavo sutelkti bendruomenę ir stiprinti giminystės saitus.
1558 m. prasidėjo Livonijos karas, į jį įsitraukė visos
regiono šalys, įskaitant Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Livonijos kariuomenė pasirodė per silpna kautis su ją
puolančiais maskvėnais, Livonijos konfederacija subyrė-

jo, vakarinėje jos dalyje susiformavusi Kuršo ir Žiemgalos hercogystė tapo Lietuvos, o vėliau ir Žečpospolitos
vasale. Livonijos riterių ordinas buvo išformuotas, o paskutinis jo magistras Gotardas fon Ketleris iš katalikybės
perėjo į liuteronų tikėjimą (beje, vėliau nei nemaža dalis
Livonijos gyventojų) ir tapo Kuršo hercogu.
Šiuo istorijos laikotarpiu kuršių karalių teisės ir privilegijos buvo vis rečiau atsimenamos ir vis dažniau paminamos. Vietos valdžia nuolatos stengėsi priversti laisvųjų
bendruomenių narius mokėti mokesčius ir atlikti įprastas
valstietiškas prievoles. Kuršių karaliai buvo nušalinti ir
nuo tradicinės karo tarnybos.
Maždaug nuo XVIII a. vidurio visos kuršių karalių
bendruomenės pradėjo ilgą bylinėjimąsi dėl prarastų teisių iš pradžių su Kuršo, o paskui ir su Rusijos imperijos
valdžia. Galutinė pergalė buvo pasiekta tik 1884 m., kai
buvo atkurtos visos senosios kuršių karalių privilegijos.
Laisvosios valdos faktiškai tapo nepriklausomomis valstybėmis Rusijos sudėtyje, o jų gyventojai vėl buvo atleisti
nuo mokesčių ir karo prievolės. 1860 m. autonomiškuose
Kuldygos kaimuose gyveno 790 šios bendruomenės narių
ir dar apie 500 nepriklausančių bendruomenei gyventojų.
Pastarieji, daugiausiai latviai ar vokiečiai, nuomojo kuršių karalių žemę savo veiklai arba dirbo jų ūkiuose.
1918 m. Latvijos Respublikos valdžia panaikino visas
kuršių karalių privilegijas ir kaimų nepriklausomybę, priskirdama juos vietos valsčių administracijai. 1929 m. jų
bendruomenės valdos buvo padalintos į įstatymu apibrėžtus atskirus žemės sklypus. Galutinai šią senąją tradiciją
sunaikino sovietų okupacija, nors buvusių kuršių karalių
palikuonių galima sutikti ir mūsų dienomis.

Romantiškas kuršių karalių vaizdavimas (XIX a. piešinys)

Nuo pat seniausių Livonijos riterių laikų kuršių karalių palikuonys tikėjo savo išskirtinumu, saugojo tam tikrą
„kraujo grynumą“ ir puoselėjo giminės tradicijas. Tačiau
ar iš tiesų jų protėviai buvo senieji pagoniško Kuršo valdovai? Į šį klausimą sunku atsakyti. Tikėtina, kad nelygioje kovoje su ordinu kilmingiausi kuršiai žuvo arba
buvo germanizuoti, galbūt gavo vokiškus titulus, vardus
ir realią valdžią krašte. Vadinamieji kuršių karalių protėviai galėję būti vidurinės grandies kuršių didžiūnai, kurių
nesistengta nei germanizuoti, nei patraukti į savo pusę dalinant reikšmingas pareigas ir titulus. Feodalinėje Livonijos sanklodoje jie taip ir liko tarpinė grandis tarp laisvųjų
žmonių ir kilmingųjų – aukščiausias to meto visuomenės
laiptelis, kurį galėjo pasiekti nesuvokietėjęs baltas. Ir šiuo
požiūriu jie buvo tikrieji kuršių karaliai, nors kadaise ir
plačiai atvėrę vokiečiams duris...

– Vitalijus Michalovskis –
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Sudaiktėjimas, arba Kambarinė metamorfozė
Kambarys atrodė nejaukus ir apleistas. Šioje erdvėje,
regis, galėjai užčiuopti nerangią ir dulkėtą tuštumą, tarsi stiklo rutuliukai duždami riedėtų nuo kampe stovinčio
stalo. Savo atgrubusiais pirštais jis brūkštelėjo oro paviršium lyg mėgindamas plaštakų naikintuvais išsklaidyti
susikaupusius nerimo debesis. Kūnas jautėsi it stiklinė,
kurioje tūkstančiai miniatiūrinių aukšlių mėgina išlįsti
pro odą. Jis nesąmoningai perbraukė pirštu savo ranką
ir suvokė, kad yra išbertas nuo keisto ir nepaaiškinamo
nejaukumo.
Kiekvienas bandymas įkvėpti bent mažą oro gurkšnį
plėšė šnerves – sukietėjusio oro kristalai sunkiai slydo
tarsi mažos vinys, kalinėjamos sumedėjusiame plaučių
paviršiuje. Akimirką jis sulaikė kvėpavimą. Tarsi kažkas būtų panardinęs jo galvą į surūdijusį praustuvą, pilną
kraujo. Tyvuliuojančiame erdvės veidrodyje matėsi iš nosies varvantys kraujo lašai, kurie it mažos boružės vienas
po kito tūpė ant žalsvų ąžuolinių grindų.
Jis įnirtingai mėgino nusigauti iki durų, pro kurias įžengė čionai, bandydamas atsistumti kraujuotom plaštakom
nuo sugipsuoto oro, tačiau kambarys milžinišku voku užmerkė išėjimą. Negalėdamas suvokti to, kas vyksta, jis
dunkstelėjo visu svoriu ant žemės. Viduje slypintis kaulų
nėrinys suskambo it metalofonas. Keletą valandų jis praleido žiūrėdamas į kambario vidurį, kuriame lyg paveikslai ore kybojo sukrešėję plaštakų atspaudai.
Žalsvos grindys raibuliavo primindamos vėjų šukuojamą pievą, kurioje jis stipriai prigludęs prie žemės mėgino
pasislėpti net nuo savęs paties. Aplinkui girdėjosi bruzdesys, tarsi kambarys mėgintų kvėpuoti savo šaltomis
sienomis išpūsdamas į erdvę sniegą, kuris persmelkdavo
kūną iki pat kaulų, juos aptraukdamas it dantis sniego karūnėlėmis.
Išsekintas kūnas greitai atsijungė. Prabudęs jis net negalėjo suvokti, kiek laiko miegojo. Kambario erdvėje
tarsi išblukusi tatuiruotė kybojo prieblanda. Prieš tai egzistavę mažyčiai langeliai buvo ištirpę. Palangių apačioje
stūksojo kelios stiklo balutės, atspindinčios prie aukštų
lubų prisispaudusios lemputės šviesą.
Staiga jo žvilgsnis nukrypo į sieną, kuri buvo nutvieksta vargano matomumo. Jo akys užkliuvo už dviejų vamzdžių, kurie styrojo išlindę iš jos lyg jūrų ruonio iltys.
Nedrąsiai žengtelėjo link jų su vaikiška filosofine nuostaba, nesuvokdamas jų paskirties. Atsargiai juos palietęs
atšoko, pajutęs viduje cirkuliuojančias karščio bangas.

Pirštus akimirksniu apaugo vandeningos pūslės, kurios
tvinkčiojo lyg paties kambario pulsas.
Jeigu kas nors būtų visa tai stebėjęs iš šono, būtų galėjęs
įžvelgti jo medinėse akyse įrėžtą bent dalinį susitaikymą
su tuo, kas vyksta. Laiko tėkmė, kurios niekaip nebuvo
įmanoma išmatuoti, jį jaukino prie kambario. Galiausiai
jis nustojo net kvėpuoti. Tad ką dar kalbėti apie troškulį
ar alkį... Erdvė, kuri gaubė it nešvarus vanduo, jam leido
egzistuoti lyg daiktui.
Kiekvienąkart nubudęs jis pamatydavo pakitusį kambario paveikslą. Tarsi protu nesuvokiamas dailininkas būtų
įžengęs į šią erdvę kiaurai per sieną ir stebuklingu teptuku
pakoregavęs tuščią aplinką.
Prieš tai sienoje styroję ir tonas nežinomybės užauginę
vamzdžiai seniai buvo virtę radiatoriumi. Iš grindų išlindusios šaknys laikė nedidukę lovą, ant sienų matėsi mažyčiai paveikslų rėmeliai, kurie laikui bėgant augo savyje
išgalvodami aliejiniais dažais nutapytus vaizdinius.
Kartais jo susitaikymą su kambariu ir erdvės kitimo
dėsniais permušdavo mintys apie jo paties išprotėjimą.
Nors visas pirminis nejaukumas, kuris pradžioje traiškė
protą ir kūną, buvo praėjęs, visko suvokti ir priimti iki
galo nebuvo įmanoma. Kiekvienas pabudimas iš miego
reikšdavo erdvės papildymą. Vos užmerkęs akis jis girdėdavo, kaip kambaryje girgždėdami auga daiktai.
Neilgai trukus lova užaugo ir pasiekė tinkamą jo kūnui
dydį. Jis puikiausiai būtų galėjęs joje tilpti, tačiau nežinomybės sumuštas lyg šuo gulinėjo po senu aptriušusiu
stalu, kuris buvo vienintelis daiktas patekus čia. Tas stalas
jam atstojo vienintelį sąlytį su realybe.
Net neįmanoma nuspėti, kiek laiko jis pragyveno toje
erdvėje, tačiau kambarys jau buvo gausiai apaugęs įvairiais daiktais ir daikčiukais. Pradedant nuo prabangiausių
žvakidžių, muzikinių staliukų, sidabrinių stalo įrankių
komplektų, kurie ypač garsiai skambėdavo augdami stalčiuose, baigiant užuolaidomis, už kurių neegzistavo jokie
langai.
Daugybę dienų, kurių čia nebuvo įmanoma suvokti, jis
gulėjo susirangęs po stalu ir stebėjo vykstantį kambarį.
Kartą miegodamas suprato, kad nebegirdi jokių keistų augimo garsų. Niekas netraškėjo, nebraškėjo. Matyt,
kambarys jau buvo visiškai apaugęs daiktais, kurie reikalingi tam, kad galėtų tarp sienų įsprausta erdvė egzistuoti
kaip visavertis organizmas.

Vos užmigęs jis pradėjo jausti keistą jausmą nugaroje,
tarsi kažkas iš vidaus jam bandytų išstumti milžinišką
fortepijoną. Skausmas jį dažnai pažadindavo ir neleisdavo ilgai užmigti. Kol galiausiai išdrįsęs išlįsti iš po stalo
pats pamatė savo fiziologinius pokyčius. Apžiūrėjęs save
puikiai nuaugusio veidrodžio atspindyje suprato, kad užaugo kupra.
Kupra augo tik naktimis. Jis girdėdavo, kaip jo nugaroje kažkas braška. Garsas buvo panašus į tą, kurį girdėdavo
augant daiktams kambaryje.
Jis taip ir pragulėdavo po stalu visą laiką, kurį jau buvo
įpratęs matuoti užmigimais ir prabudimais.
Kartais naktimis skausmas pasidarydavo nežmoniškas.
Atrodydavo, kad nugara pavirto milžiniškomis dantenomis, kurios mėgina pagimdyti tūkstančius protinių dantų
vienu metu. Tačiau viskas, ką jis galėdavo daryti, – tiktai
klūpoti ant kelių, rankomis įsispaudęs į žalsvo medžio
grindis, ir kentėti taip stipriai sukandęs dantis, kad, regis,
net girdėdavosi, kaip trupantys dantų akmenukai kaukštelna atsitrenkę į ąžuolinę lentą.
Pasitaikydavo ir to, kad jis neištvėręs siaubingų kančių
nualpdavo. Po vieno tokio nualpimo prabudęs suprato,
kad išvis nebegali pajudėti. Vienintelis vaizdas, kurį matė, buvo kambarys. Tačiau jau nebe toks.
Pabudimą keitė miegas, miegą – pabudimas, kūnas vis
labiau medėjo, tarsi leisdamas šaknis į šio kambario žemę, kuri raibuliavo tarsi vėjo šukuojama pieva.
Kaskart nubudęs, jis apžvelgdavo kambarį, nes tai buvo
vienintelis dalykas, kurį dar galėjo daryti, be klausymosi.
Kambaryje vis ko nors pasigesdavo: prie sienos stovėjusios
spintos, užuolaidų, kurios niekad neslėpė jokios realybės,
tik sukurdavo iliuziją, kad už jų galbūt egzistuoja langai,
lovos, kuri nuvyto ir susitraukė į mažą vos įžiūrimą taškelį.
Kambarys nyko akimirksniu. Jis tiesiog žiūrėjo, kaip
visa erdvė grįžta į savo pradinį tašką klūpodamas tarsi
nepajudinama sfinkso skulptūra. Ištirpusio veidrodžio baloje, kuri apsėmė jo įremtas į grindinį rankas ir kojas, jis
pamatė nugaroje styrantį krėslo atlošą.
Po akimirkos visiškai sumedėjo akys ir dingo vaizdas.
Jis dar girdėjo, kaip kažkas įeina į kambarį mindamas
traiškanas prie durų. Paskui sulaiko kvėpavimą. Blaškosi
kažko ieškodamas. O kambarys tiesiog užmerkia išėjimą.

– Ernestas Noreika –

Poza
Kaip visi rašytojai, jis perdėtai domėjosi fotografija.
Iš pradžių atsidėjęs sklaidė albumus, lankė parodas.
Paskui ėmė daug skaityti. Svečiuodamasis Šveicarijoje,
už nemenkus pinigus įsigijo vidutinio formato „Hasselblad“ kamerą, „Manfrotto“ stovą, keletą „Zeiss“ objektyvų, „Ilford“ juostelių. Pirkinius išmėgino Prancūzijos
gamtoje. Liko patenkintas.
Grįžęs ėmė kviesti pozuoti pažįstamus rašytojus. Liepdavo su savimi atsinešti kokį nors širdžiai brangų daiktą.
Kai modelis, apšviestas švelnios pro langą krintančios rytmečio šviesos, įsitaisydavo ant paruoštos iš anksto kėdės
apsilaupiusios sienos fone, jis įdėmiai jį apžiūrėdavo ir
paprašydavo vieną ranką uždėti ant atlošo, o kitoje laikyti
atsineštą daiktą. Paskui atsistodavo už kameros, sekundę
patylėdavo ir, giliai įkvėpęs, imdavo dėstyti savo įsitikinimus: matote, tikroji fotografija yra mirties įgaliotinė.
Ji įšaldo trapų dabarties blyksnį, ištraukia jį iš laiko
tėkmės. Panaikina jo gebėjimą judėti ir pasiglemžia jo
gyvastį. Paverčia nejudriu, negyvu atvaizdu. Tačiau tik
šitaip fotografija gali neginčijamai paliudyti visa tai, kas
šią akimirką iš tiesų yra priešais kameros objektyvą. Taigi
mainais į gyvybę fotografija įamžina mažą tikrovės gabalėlį.
Po šių žodžių jis nuspausdavo užrakto mygtuką.
Prasukęs juostelę, tęsdavo: ši kamera, šis stovas, šis
objektyvas, ši juosta yra geriausia, ką Europa yra sukūrusi tikrovei įamžinti. Ar nesutiksite su manimi, jeigu pasakysiu, kad Europos literatūra visuomet svajojo priartėti
prie tikrosios fotografijos, prie tobulo įamžinimo mainais
į gyvybę?
Ir vėl spusteldavo mygtuką.
Netrukus prašytis jo nufotografuojami ėmė žymiausi
šalies rašytojai, didžiausių literatūros leidinių redaktoriai.
Jis maloniai sutikdavo.

Ruošdamas kadrą, kiekvienam svečiui išaiškindavo,
kad fotografija įamžina juos tokius, kokie jie iš tikrųjų
yra šią akimirką. Po pirmojo užrakto spragtelėjimo subtiliai nusakydavo Europos literatūros ir fotografijos ryšį.
Po antrojo visuomet paatviraudavo, esą fotografija ilgainiui išmokė jį pasiekti tą pat savo rašymu: užfiksuoti save
popieriuje būtent tokį, koks dabar yra.
Jo tekstus imta versti į užsienio kalbas. Jį pulta kviesti
į tarptautines knygų muges, televizijos ir radijo pokalbių
laidas. Tačiau šlovė nepaveikė jo darbo įpročių: kiekvieną
apsakymą gludindavo mėnesių mėnesiais.
Rašybos klaidos ir netikslumai, sąmonės srauto ir automatinio rašymo metodai jam keldavo pasišlykštėjimą.
Kalba, mėgdavo kartoti jis, yra objektyvų rinkinys, iš kurio reikia atsirinkti tinkamiausią savo būsenai apibūdinti.
Tai ilgas procesas.
Didysis uždavinys yra rasti tokį kalbos lęšį, kuris skaidriai, be jokių iškraipymų perteiktų gyvenimo patirtį. Jo
klausdavo: argi tai įmanoma? Jis atsakydavo: taip, jeigu
esate europietis. Rytų menas yra transcendentalus menas,
jam rūpi pasižvalgyti už tikrovės slenksčio. Amerikiečių
tradicija yra išmąstytų tiesų, proto ir sąmonės vaizdinių
tradicija. O Europos fotografija ir literatūra susitelkia į tikrovės pažinimą. Jums tai neįdomu?
Vienas kolegų nustebo sužinojęs, kad jis nėra padaręs
nė vieno autoportreto.
Visą rytą dvejojęs, jis pasiryžo atsiduoti fotografijai –
lygiai taip, kaip jau nesyk buvo atsidavęs savo tekstams.
Popiet įsigijo laidinį užrakto jungiklį. Naktį beveik nemiegojo. Kitą rytą paruošė kėdę, sustatė techniką.
Nuotrauka pavyko.
Jis buvo puikios nuotaikos. Viešos paskaitos metu vienoje rankoje iškėlė savo autoportretą, kitoje – naujausią

knygą ir pareiškė: štai du įrodymai, kad tikrovę galima
įšaldyti.
Po vienų skaitymų jis parsivedė namo keletą bičiulių
literatūros kritikų. Šie susidomėjo įrėmintu autoportretu.
Imdamas rėmelį iš jų rankų, jis suglumo. Jo kūnas nuotraukoje atrodė išblukęs, bemaž perregimas. Jis nusprendė, kad tai dėl nuovargio, ir nugrūdo fotografiją į stalčiaus
gilumą.
Su leidėju viešėdamas Japonijoje, sužinojo, kad čia esama papročio brangiausius paveikslus laikyti uždengtus
spintoje ir išsitraukti tik tuomet, kai apima smarkus noras
jais pasigrožėti. Taip esą paveikslai išlieka paveikūs, neatbunka į juos nukreiptas žvilgsnis. Jam tai pasirodė žavus, bet naivokas požiūris.
Atsiimant prestižinį literatūros apdovanojimą, jį kamavo keista nuojauta, jos kulminacija tapo komisijos
pirmininko užkulisiuose mesta pastaba apie jo ir vieno
amerikiečių klasiko kūrybos giminystę. Jis susitvardęs
nusišypsojo pašnekovui ir iki banketo pabaigos vengė jo
draugijos.
Kitąsyk autoportretą jis prisiminė po gero pusmečio.
Atidėjęs į šalį būsimo apsakymų rinkinio korektūrą, surado fotografiją tarp senų popierių bei niekniekių ir nežiūrėdamas nusinešė prie lango.
Nuotraukoje aiškiai matėsi kėdė, siena, įstrižas šviesos
ruožas.

– Maksim Ivanov –
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Oscaro Wilde’o klausimynas

Ievos Toleikytės
2013 05 12 užpildyta anketa

Jurgos Tumasonytės
2014 02 11 užpildyta anketa

Spalva? Ultramarinas ir skaisčiai raudona.
Gėlė? Nasturta.
Medis? Topolis ir šaltalankis. Šaltalankis dėl to, kad
toks stiprus ir neišnaikinamas.
Gamtos objektas? Vaikystėj daug svajojau apie krioklius. Dabar nesugalvoju, gal koks tamsus ledinis upelis.
Metų laikas? Iš esmės kiekvieno naujo laiko pradžia,
atnešanti anksčiau buvusių prisiminimą.
Kvapas? Gailių. Beveik nuodingas.
Brangakmenis? Kalnų krištolas.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Šito niekad nežinau.
Labai patinka vardas Magė.
Dailininkai? Paul Delvaux, Niko Pirosmani, Frida
Kahlo, Georgia O’Keeffe.
Muzikantai? Erikas Satie, tikrai. Ornette’o Colemano „Amerikos dangūs“. Krautrokas.
Skulptūra? Viliaus Orvido.
Poetai?Poetės? Robert Frost, Oskaras Milašius,
Henrikas Radauskas, Nijolė Miliauskaitė.
Prozos autoriai? Franz Kafka, Witold Gombrowicz,
Bohumil Hrabal, William Faulkner, Marilynne Robinson.
Romanų veikėjas? Kunigaikštis Myškinas, Ronja
plėšiko duktė.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Čia ir dabar.
Kur norėtumėte gyventi? Norėčiau gyventi ten, kur
gyvenu.
Didžiausias malonumas? Pamiršti save. Nors gal čia
melas arba siekiamybė. Šiaip labai patinka grybauti, be
tikslo vaikščioti po miestą, sėdėti po medžiu, kalbėti
akis į akį.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? Vyriškumu.
Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Moteriškumu.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Inercijos.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Nebūčiau.
Kas Jums yra kančia? Sunkus klausimas. „Kančia“
labai stiprus žodis ir iš dalies atrodo, kad nesu jos patyrus, o kiek esu patyrus tų kančių, visas branginu.
Žaviausi pasaulio žodžiai? Kaip tarė, taip ir padarė.
Liūdniausi žodžiai? Neturiu laiko.

Vytauto Martinkaus
2013 12 28 užpildyta anketa
Spalva? Seniau – dangaus, dabar – jūros.
Gėlė? Pražystanti, kai skleidžiasi jos pumpuras.
Medis? Nenukirstas.
Gamtos objektas? Bet kuris, ypač – iš vaikystės (tėviškės) laukų ir miškų.
Metų laikas? Pavasaris, kada ir gimiau.
Kvapas? Beržinės vantos (pirtyje).
Brangakmenis? Paties rastas belemnitas (kaukaspenis) arba gintaras.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Savi, Vytautas ir Vytautė.
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Harold Cazneaux. Pavėsinės raštai. 1915

Dailininkai? Lietuvių arsininkai (du Antanai – Gudaitis ir Samuolis, Viktoras Vizgirda ir daug kitų).
Muzikantai? Minimalistai / mistikai / romantikai
(Bronius Kutavičius, Algirdas Martinaitis ir jiems artimi).
Skulptūra? Senoji, medžio, pavyzdžiui, Juozo Mikėno „Rūpintojėlis“.
Poetai?Poetės? Tie, kurių eilių yra bent šiek tiek sugulusių atmintyje ir galiu atmintinai jų padeklamuoti
(Viljamas Šekspyras, Kristijonas Donelaitis, Edgaras
Allanas Poe, Antanas Baranauskas, Maironis, Vincas
Mykolaitis-Putinas, Marina Cvetajeva, Jurgis Baltrušaitis, Janina Degutytė, Kazys Bradūnas ir kiti).
Prozos autoriai? Tie, kurių veikalus tebenoriu skaityti iš naujo (Simonas Daukantas, Fiodoras Dostojevskis,
Žemaitė, Williamas Faulkneris, Jorge Luisas Borgesas,
Petras Dirgėla ir nemažai kitų).
Romanų veikėjas? Don Kichotas.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Toje, kurioje
gimiau.
Kur norėtumėte gyventi? Ten, kur gyvenu.
Didžiausias malonumas? Laukti, kada pats rinksiuosi – nieko neveikti.
Kokiu vyrišku bruožu labiausiai žavitės? Gebėjimu
dirbti visus reikalingus darbus.
Kokiu moterišku bruožu labiausiai žavitės? Gebėjimu rūpintis vaikais. Ir visais kitais, kuriuos myli.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Melo
sau.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Dvyniu.
Kas Jums yra kančia? Žinoti, kad nieko nežinau.
Žaviausi pasaulio žodžiai? Tebūnie šviesa.
Liūdniausi žodžiai? Atmink, kad mirsi.
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Spalva? Juoda.
Gėlė? Gigantiškoji viktorija, kurios lapai tokie dideli, kad smulkesni tropikų gyventojai gali plaukti ant jų
upe lyg valtelėmis.
Medis? Su kabančiomis raudonomis uogomis.
Gamtos objektas? Labai sūri jūra.
Metų laikas? Rudens pradžia.
Kvapas? Tokių, kurie primintų kažką malonaus, jaudintų ar sužadintų nostalgiją, yra ne vienas.
Brangakmenis? Jeigu netyčia kokie nors brangakmenių pirkliai padovanotų mano mėgstamiausią akmenį,
mandagiai padėkočiau, o kitą dieną mielai jį į ką nors
išmainyčiau.
Vardai, vyriškas ir moteriškas? Kira ir Kituškytis.
Dailininkai? Dailininkai, apie kuriuos neseniai galvojau, buvo Šarūnas Sauka ir Nomeda Saukienė.
Muzikantai? Muzikantai, kurių neseniai klausiau,
buvo „Legendary Pink Dots“.
Skulptūra? Neseniai matyta Kumu muziejuje Taline: gal penkiasdešimt įvairaus žanro ir stiliaus žmonių
biustų, sudėliotų vienoje patalpoje, skambant nepertraukiamam šnabždesiui bei riksmams.
Poetai? Poetės? Poetė, kurios eilėraščius neseniai
garbinau, buvo Aušra Kaziliūnaitė, o poetas, kurį taip
pat neseniai pagarbinau, buvo Vytautas P. Bložė.
Prozos autoriai? Prozininkas, kurį neseniai pamėgau, – J. M. Coetzee.
Romanų veikėjas? Saša ir Volodia iš Michailo Šiškino „Laiškų knygos“.
Kurioje epochoje rinktumėtės gyventi? Postmodernioje.
Kur norėtumėte gyventi? Šiuo metu norėčiau greičiau užbaigti įsipareigojimus gimtajame mieste ir persikraustyti į Vilnių.
Didžiausias malonumas? Kai dalykai, kuriais tikiu,
pasitvirtina.
Kokiu vyrišku ir moterišku bruožu labiausiai žavitės? Neskirstau žmonių bruožų konkrečiai į vyriškus
arba moteriškus.
Kokio abiejų bruožo labiausiai neapkenčiate? Seksizmo.
Jei ne savimi, tai kuo būtumėte? Mielai būčiau juodaode aristokrate iš pietų Prancūzijos, kuri nesibodi,
kai pirkliai dovanoja jai brangakmenius, ir kasdien
maudosi sūrioje jūroje, nes turi daug laiko.
Kas Jums yra kančia? Kai dalykai, kuriais tikiu, nepasitvirtina.
Žaviausi pasaulio žodžiai? Priklauso nuo to, kas,
kaip ir kur tuos žaviausius žodžius pasako.
Liūdniausi žodžiai? Holokaustas.

„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).

Parengė Akvilė Žilionytė

