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Literatūra, arba Pašvilpavimai
Kitas atsigręžia į mane savo žodžiais. Žodžiai, kurie išsibarsto be jokio pėdsako, kurie nėra nei ranka, nei įrankis,
ir kurių jėgai galiu pasipriešinti nieko nedarydamas, – tai
yra jo arba jos būdas ateiti beginkliui ir nuginkluojančiam.
Alphonso Lingis, „Nieko bendra neturinčiųjų bendrija“

Sara Poisson
mo statytojų energija, gyvybingumas? Kaip dvi sutuoktinių
mirtis išgyvenusios moters juoduma galėjo derėti su šviesaus komunistinio rytojaus vizijomis? O galbūt eilėraščiai
jai buvo toji jos šeimyniniame gyvenime trūkstama šviesa
ir perspektyva, kokia ilgainiui tapo ir man? Šiandien galiu
tik spėlioti. Neketinu bandyti įminti šią paslaptį kaip nors
tyrinėdama provincijos pedagogės kūrybą, apie kurią literatūros istorija nutyli. Juolab kad jai neteko manęs mokyti ne
tik rašyti eilėraščių, bet ir rašyti bei skaityti. Pirmoje klasėje iš esmės viską jau mokėjau, viską buvau išmokusi vaikų
darželyje, o kitąmet mokytoją kažkas kažkur paslaptingai
pradangino, ir mums mokyti buvo paskirtas žilas akiniuotas
berniukų darbų mokytojas. Taigi pirmoji mano mokytoja iš
esmės suvaidino vienintelį svarbų vaidmenį – paliudijo man
paralelinio literatūrinio gyvenimo svarbą ar net būtinybę.

Pirmoji mano mokytoja buvo poetė. Šį jos statusą, kaip
tada atrodė, lengvai ir su teisuolišku pasitenkinimu būtų
patvirtinęs visas miestas. Būtų užtekę to, kad jos eilėraščių
rasdavome miesto laikraštyje. Kažkas juose žydėjo, kažkas
švietė, kažkas skaudėjo, kaip paprastai būna įvairiausios kokybės lyrikoje.
Visas šis mokytojos kuriamas vyksmas, kiek pamenu, vyko tvarkinguose tarsi bendrabučio kambarėliai ar mokyklos
kabinetai ketureiliuose. Šitaip sutvarkyta kalba atrodė tarytum geresnis, brandesnis gyvenimas, kurio turėsiu išmokti,
jei tik norėsiu būti iš tiesų suaugusi ir šio bei to verta. Kalbos
eiliuotojas pats tvarko gyvenimą, o ne tik paklūsta kažkieno kito taisyklėms. Eilėraščių kūrėjas yra
valdovas, kurį nori nenori tenka pripažinti ir gerbti
kaip tikresnį žmogų. Taip tada man ir, regis, ne tik
man atrodė, ir niekam nė į galvą neatėjo man paaiškinti apie gerą ir blogą tvarką, apie gerus ir blogus
eilėraščius, apie poeziją ir prastus ketureilius.
Toji mokytoja, toji viena pirmųjų mano literatūrinių gundytojų buvo stamantriai apkūni pusamžė
tamsiaakė moteriškė. Jos šypsenos spindesį papildė
auksinio danties blyksnis bei ryškiai dažytos lūpos.
Iš tiesų ji atrodė lyg valdovė ar karalienė. Stangri
stambių garbanų šukuosena žvilgėjo tarsi karūna.
Ji irgi buvo valdžios ženklas. Ir lūpdažiai man
anuomet reiškė gerą gyvenimą, moterišką laimę
ir neginčijamą grožį. Mokytoja irgi jautėsi graži ir
galinga. Tai patvirtino ir jos šypsena. Argi galėtų
nuolat šypsotis tasai, kuris gyvena nevykusį gyvenimą? Ji gyveno vykusį, kurį dargi gebėjo gražiai
sueiliuoti. Tikriausiai visiškai panašiu būdu, kaip
garbanojo ir standino savo šukuoseną. Argi eilėraščiai nėra tam tikru būdu sušukuota kalba?
Gedulingi mokytojos gipiūrai tik paryškino visą
šį grožio kompleksą. Vadinasi, ji ne tik eiliavo, bet
ir gebėjo papuošti netgi mirtį, išgauti grožio iš juo- Juan Sánchez Cotán. Svarainis, kopūstas, melionas ir agurkas. 1602
dos spalvos, iš gedulo, spindėti juodomis sintetinėmis palaidinukės gėlėmis ir auksine šypsena.
Šiandien visa tai man keltų didžių abejonių: nemanau, kad
Rašytinio gyvenimo reikšmę miglotai nujaučiau dar nešitaip atrodanti moteris galėtų būti gera poetė. Ilgainiui įsi- pradėjusi eiti į mokyklą. Tai buvo aišku dar iki pirmųjų
tikinau, kad poeziją gimdo ne gebėjimas, o priešingai – ne- savarankiškai perskaitytų žodžių: literatūra yra aukštesnio,
gebėjimas būti laimingam, juolab tvarkingam ir valdingam. subtilesnio ir teisingesnio gyvenimo sritis. Garsiai skiemeVis dėlto vilties, jog šios klasės valdovės eilėraščiai nebuvo navau pirmuosius afišų užrašus ir iškabas, įsitikinusi, kad
tokie jau ir silpni, galėtų suteikti tai, kad mano mokytojos mano pastangas lydės pagarba ir įvertinimas. Savo gebėišskirtinumas buvo pažymėtas dvigubu gedulu. Na, nebent jimu skaityti didžiavausi ne mažiau nei savo pirmaisiais
dvi mirtys tarsi du minusai paneigia viena kitą, bet šitoks priekiniais dideliais nuolatiniais dantimis. Garsiai skiemematematinis paaiškinimas vargiai patikimas.
nuodama savo pirmuosius skaitinius patyliukais laukdavau
Gedulas, kurį prisimenu, lydėjo jos vyro mirtį – tai buvo pagiriamojo žodžio, įsivaizdavau jį tariamą kažkieno mintyjau antras šios moters palaidotas vyras. Žinojau tai iš užuo- se – kitaip ir negalėjo būti. Su visą kūną užliejusiu džiaugsminų namuose. Apie tai buvo kalbama su baugia nuostaba mu skelbiau pasauliui ką tik man apreikštą tiesą: pasaulis
ir dargi su ironijos atsarga – tarsi nebūtų aišku, ar tą moterį gali būti užrašytas bei perskaitytas. Ir šiandien prisimenu tą
reikėtų užjausti, ar kaltinti. Panašią koliziją galėtų įveikti virpulį ir pasididžiavimo jausmą. Tai buvo tikrosios mano
geras eilėraštis. Ar jis buvo parašytas? Šiandien, žinodama, žydėjimo dienos. Jos buvo tyros, be mažiausios graužaties
kad geri eilėraščiai yra labai reta gyvūnų rūšis, kažkodėl ar abejonės, be noro turėti, be naudos ar atlygio siekio. Šioabejoju. Gali būti, kad daugiau poezijos buvo tuose namuo- mis savybėmis jos gerokai pranoko įsimylėjimo jausmą, kuse išgirstuose nutylėjimuose apie mirties ženklais pažymėtą rį dažniausiai temdo koks nors lūkestis, svajonė ar geismas.
mokytojos šeimyninį gyvenimą negu jos eilėraščiuose. Ir Tikriausiai tai buvo galios, valdžios ir savivertės jausmas,
toje ironijoje, kuri niekada neišsakoma tiesiogiai, ir būtent kai instinktyviai suvoki esąs savo vietoje, ir to pakanka: tietodėl ją taip nelengva įveikti ar paneigti – ji lygiai taip pat siog nei pridėsi, nei atimsi. Galų gale tai neturi nieko bendra
nesugaunama kaip geras eilėraštis.
su materialinėmis gėrybėmis.
Ar galėjo vietos komunistų partijos organas, kokie tada buBūdama šešerių atradau, kad gyvenimas gali būti literavo visi laikraščiai, leisti reikštis šios moters gedului, liudyti tūra, kad būdamas ja jis, kaip man atrodė, yra aukštesnės
mirtį, kai aplinkui privalėjo būti teigiama vien tik komuniz- prabos ir kad aš noriu, jog jis būtent toks ir būtų.

Panevėžio 1-osios aštuonmetės biblioteka išsyk tapo mano tikrojo gyvenimo kanalu. Čia plūdo ir telkšojo anų dienų būties grietinėlė, o man buvo atėjęs laikas suprasti, kad
mano teisės į ją, deja, ribotos. Tai buvo ypatinga žinia augančiai tekstų garbintojai. Tai, kad ne visa literatūra man
pasirodė prieinama, ne kiekvieną knygą man leista skaityti,
buvo įrodymas, kad tai yra neabejotinas turtas, iki kurio reikia užaugti, užsitarnauti. Šis geresnis gyvenimas buvo laikomas pavojingu, nesaugiu ar per sunkiu vaikui. Tai prilygo
dieviškai paslapčiai, vertesnio gyvenimo pakopai, įvertinimui ar iniciacijai, kuriai reikia subręsti. Mano mokėjimas
skaityti pasirodė nevisagalis, ir tuo pat metu niekas nerado
tinkamų žodžių, kaip man tai paaiškinti. Greičiausiai paaiškinimas man būtų tapęs ginklu, kurį būčiau atsukusi į pačius
aiškintojus. Juk kalba yra pavojingas ginklas, be to, valdžios
įrankis. Taigi vietoj aiškinimo apsiribota draudimu. Ir tai nebuvo kokia nors neįprasta sovietmečio mokyklos auklėjimo
praktika.
Draudimas pagimdė tylų mano įniršį ir rezistenciją, tačiau mano pyktis nebuvo nukreiptas į knygų
šventovę. Trečio aukšto koridoriaus gale įsikūrusi mokyklos biblioteka buvo tikrasis kelio galas,
laiminga pasakos pabaiga, aukštesnė būtis. Neatsitiktinai biblioteka buvo įsikūrusi virš medicinos
kabineto, kaip ir dera dvasiniam gyvenimui – ji buvo aukščiau už kūno reikalus, už gyvulišką baimę
susitikti su kažkuo, kas kėsinasi įbesti į tavo kūną
adatą ar grąžtu per danties gyvuonį įsiskverbti į tavo paties gyvastį.
Vis dėlto literatūra buvo ne mažiau skvarbi ir ne
mažiau pavojinga gyvenimui. Juk bibliotekoje buvo
knygų, kurių man buvo nevalia skaityti. Aiškumo
ir atsakymo į klausimą „Kodėl negalima?“ stoka,
žinoma, gundydavo šiam uždraustų tekstų pasauliui priskirti ir tam tikrą nešvankumą. Uždraustą ir,
kaip tada rodėsi, nešvarų seksualumą. Nevaikiškos
ar vyresniems vaikams skirtos knygos, kurių mums
nebuvo galima skaityti, buvo viena iš nedaugelio
nuo mūsų, pradinukų, atskirtų sričių. Ją dažniausiai
gretindavome su mums uždraustų vyrų ir moterų
santykių paslaptimis, kurstančiomis smalsumą ir
sykiu miglotą baimę.
Taigi knygos, arba literatūra, nuo pat pirmųjų
mano pažinties su jomis dienų buvo erotiškos, seksualios, gundančios ir žadančios kažin kokių ypatingų malonumų bei pavojų.
Būtent tokių paslaptingų dalykų turėjo būti pilnos knygos
kitomis kalbomis. Pamenu, kaip apie kažkokią rusišką knygą tėvo lentynoje savo draugėms sakydavau: „Ji yra apie
tai.“ Manau, kad, jei ir klysdavau, tai labai nedaug. Juk
kiekviena knyga yra „apie tai“, argi ne?
Nesuprantama kalba parašytų knygų paslaptis atrodė tokia
viliojanti, kad keletą tokių rusiškų knygų su drauge slapčia
parsinešėme iš makulatūros supirkimo punkto. Pasigaminome iš jų vaikišką religinį ritualą, skirtingais šratinukais
braukydamos tarp eilučių. Pabraukti žodžiai reiškė didesnį
nuopelną literatūrai, nesuprantamam žodžiui, paslapčiai. Už
tai tikėjomės dvasinių dovanų. Viena iš jų buvo džiaugsmas
sklaidant pabraukytus knygų puslapius, glostant juos, čiuopiant delnu mūsų pabraukymų perkeistą knygos puslapių
reljefą. Jautėmės nesuprantamo literatūrinio gyvenimo dalyvėmis. Glaustėmės ties „apie tai“ vartais.
Gali būti, kad tie, kurie slepia nuo mažų vaikų suaugusiųjų knygas, nesąmoningai suvokia knygų skaitymo aistros
artumą erotinei aistrai ir dėl to instinktyviai saugo vaikų
nekaltybę, vaikystės skaidrumą bei lengvumą. Kita vertus,
vaikams skirti lengvi tekstai yra būtent tai, ko jiems reikia.
Nukelta į p. 7
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Pro memoria inžinieriui Walteriui Reinschui, padėdavusiam iššifruoti ziuterlinu (Sütterlino šriftas – vokiečių kalbos rašmenys, vartoti
iki Antrojo pasaulinio karo) parašytus, dažnai vos perskaitomus atvirukus

VYTAUTAS KIRKUTIS

Karo lauko paštas

Užrašai ant nuoplaišų
●

Siuntėjas jefreitorius Otto Ruths
42-oji pėstininkų divizija Rytuose

giliai tylu –
aušta aukštai
palietas upės vanduo

K. Ruths šeimai
Frankfurtas prie Maino, Jordano gatvė 88
		

●

7.10.1915, Wilna

rytas
dangų
į tavo langą
įstiklino

Mano Brangieji!
Šiandien pagaliau atėjo paštas. Gavau vieną atviruką, išsiųstą 26.09, ir kitą nuo Helės, išsiųstą iš
Briuselio. Kojines siųskit, kai tik leis judėjimą per
sieną. Jokių siuntinių iki šiol negavau. Labai šalta
žiema čia. Viskas suledėję. Man klojasi vis dar neblogai, tikiuosi, Jums taip pat.
Siunčiu širdingus linkėjimus Jums visiems ir mūsų pažįstamiems.

●
įrašyti švyti
ištylėti
šviečia
sumesti į miestą
●

Jūsų Otto

sidabrėja
mėnulio metalas
upės dumble

Wielka Pogulanka

●

...kai Dzeuso žmona graikų deivė Hera atplėšė
nuo savo krūties skaudžiai žindantį Alkmėnės ir
Dzeuso sūnų, mažąjį Heraklį, pienas tryško srove į
viršų ir šitaip danguje atsirado Pieno Takas, lietuviškai vadinamas Paukščių Taku. Likę pieno lašai,
nepasiekę dangaus, krito ant žemės ir ten išsiskleidė lelijos.
Jefreitorius Otto Ruthsas nekentė šalčio ir nenorėjo kariauti Rusijoje. Jefreitoriui neatrodė, kad
visiems vokiečiams kaip kaizeriui trūks plyš reikalingos Oberosto žemės kartu su visais tais senamadiškai apsirengusiais rusais,
stoviniuojančiais abiejose Wielka Pogulanka pusėse. Jų veidai
bolavo iš po tamsių kailinių kepurių kokonų. Tokio siuvimo kepurių, tokių veltinių batų, tokių nutriušusių paltų ir skarų Frankfurte niekas nenešiojo. Frankfurtas Otto atmintyje buvo šviesos
oazė su žiemą gelsvu smėliu pabarstytomis gatvėmis ir tviskančiomis vitrinomis. Frankfurtas buvo sapnas, kuriame dvelkė cinamonu, čežėjo šilkinės suknios ir kavinėse buvo vartomi stori
laikraščiai. O čia, kairėje gatvės pusėje, į Romanovų cerkvę, matyt, nakvynės buvo varomi į žmones nepanašūs belaisviai. Vienas
jų šokčiojo ant vienos, matyt, sveikos kojos kelis metrus ir griūdavo paslydęs, tada jį pakeldavo ir jis šokčiojo toliau. Belaisvį
paskutinėje eilėje draugai vilko už pažastų. Jis buvo basas, galvą,
apmuturiuotą skudurais, laikė užvertęs į viršų, lyg bijotų ten kažką svarbaus praleisti.
Pėstininkų kuopa mynė purviną sniegą, šalta drėgmė kilo nuo
pėdų iki sopančių ausų. Kuopa žygiavo slidžia pakalne į miesto
tamsą. Juodi namų fasadai buvo apkarstyti apledėjusiomis iškabomis rusų, žydų ir lenkų kalbomis. Virš galvų nuo kraigų lyg
kokie nokstantys lelijų pumpurai kabojo didžiuliai varvekliai.
Otto keikė mintyse savo likimą ir nesuprato, kodėl, ne, už kokias
nuodėmes likimas jį nugrūdo taip toli nuo gimtojo miesto.
Otto prisiminė, kaip būdamas paauglys turėdavo už bausmę
klūpoti tamsioje rūsio bulvinėje. Nulipus nuo drėgmės slidžiais
laiptais, reikėdavo klauptis prie samanojančios plytų sienos. Tėvas griežtai drausdavo atsisėsti arba stovėti. Kairėje pusėje buvo
morkos, užpiltos smėliu, kad nevystų, o dešinėje stūksojo didžiulė bulvių krūva. Po bulvėmis nuolat gremžėsi kažkoks tamsos
gyvis, gal net bandė išsirangyti. Otto užgniauždavo kvapą, kad
įsiklausytų į padaro skleidžiamus garsus, o tas lyg ir pritildavo.
Ilgiau žiūrint į juodas rūsio lubas atrodydavo, kad ten boluoja,
gal net po truputį juda kažkokia dėmė, bet tai juk negalėjo būti
šviesa. Otto atsistodavo, patrindavo skaudamus kelius ir kad nebūtų taip baisu, užmerkdavo akis. Tada bandydavo įsivaizduoti
lėtai besisukančią karuselę parke arba paliesti šiltus nuo saulės
medžių kamienus. Tėvas, po geros valandos atrakinęs rūsio duris, liepdavo jam lipti į viršų. Stovėdamas laiptinės viduryje patikrindavo Otto kelius, pasilenkęs žiūrėdavo, ar tikrai ant jų matosi
akmenukų ir šiaudų atspaudai. Tėvas sakydavo, kad tamsoje
galima gerai apgalvoti savo nuodėmes ir užlipus atgal į šviesą
jų daugiau nekartoti. Mažos piktadarybės veda prie didelių nusikaltimų Dievo įstatymams, tėvas kartodavo Mato evangelijos
žodžius. Nuodėmės buvo blogai išblizginti batai, silpni pažymiai
mokykloje, vėlavimas, kartais drėgnos dėmės ant paklodės ryte.
Jeigu esi kaltas, pavymui apaštalo Mato balsu kalbėdavo tėvas,
turėsi už tai ir atsakyti.
Nusileidus, veikiau – nuslydus žemyn vedančia gatve, pėstininkų kuopai buvo leista trumpam sustoti. Rodyklės Wielka Pogulanka ir Zawalna Strasse sankryžoje buvo aplipusios sniegu ir

senis žiūri pro langą:
paukščiai yra mano mintys
kaip vaikas
o šitiek toli nuo namų
●
feldfebelis aiškinosi su patruliu, sėdinčiu ant motociklo, kurioje
pusėje yra geležinkelio stotis ir kur divizijos kareivinės. Feldfebelis buvo iš Saksonijos, iš toliau klausantis jo kalba priminė
vamsėjimą. Mūsų feldfebelis yra ne žvėris, galvojo Otto, bet tikrai ir ne žmogus.
Dešinėje pusėje matėsi nedidelė parduotuvė su languose išstatytais bidonais. „Marja“, perskaitė Otto virš durų ir pagalvojo,
kad praleista viena raidė. Kiti žodžiai buvo parašyti nesuprantamomis raidėmis – MOLOČNAJA. Durys buvo uždarytos, ant
jų kabojo spyna. Jis priėjo prie lango ir žiūrėjo į vos apšviestą
patalpą. Matėsi ant tamsaus ilgo prekystalio sudėti sūriai ir kelios
pailgos statinės, kuriose greičiausiai buvo sviestas arba taukai.
Už prekystalio buvo melsvomis plytelėmis iki lubų išklijuota siena. Kairėje pusėje ant trikojės kėdės sėdėjo juodai apsirengusi
moteris ir žindė kūdikį. Ji sėdėjo šonu į langą ir žiūrėjo į vaiko galvą. Otto įsisiurbė akimis į vaizdą, ne, į prasegtą moters
palaidinę. Stiklas užrasojo nuo prispaustos kaktos. Otto patrynė
rankove stiklą, kad jo iškvepiamuose garuose neprapultų tas įstabus reginys, ir netyčia brėžtelėjo paviršių metaline saga. Moteris,
išgąsdinta aštraus garso, pasisuko į langą. Kelias sekundes Otto
žiūrėjo į jauną veidą. Žemą kaktą, storas lūpas, tamsias akis ir
pačią paskutinę sekundę, pro beveik jau užrasojusį šąlantį lango
stiklą, į krūtinę. Jam pasirodė, kad pienas, nepasiekęs besimuistančio kūdikio, trykšta ant tamsių grindų.
Gatvėje feldfebelis lojo naują komandą, batai trepsėjo. Otto žvilgtelėjo per petį triukšmo link, o kai vėl atsisuko, šviesa
kambaryje nebedegė ir moters nebesimatė. Ji turbūt pasislėpė po
prekystaliu arba spėjo perbėgti į kitą kambarį. Otto vos įžiūrėjo
statines ir sūrius, už jų beveik juodas plyteles. Feldfebelis išrėkė „žengte marš!“ ir kuopa vangiai pajudėjo Zawalna Strasse
geležinkelio stoties link. Viens, du, trys, – Otto skaudžiai mušė kaire koja slidų ledą. Viens, du, trys, – rėkė feldfebelis. Otto
vis dar matė mintyse prasegtą palaidinę ir pieną, trykštantį srove
iš pritvinkusios krūties. Trykštantį į viršų, krintantį ant juodos
marškos ir po to varvantį ant grindų. Pieno lašai krito ant rėkiančio kūdikio lūpų ir nepataikė į burną. Otto matė supykusį
kūdikį, sukiojantį žiopčiojančią galvą. Viens, du, trys, – rėkė
feldfebelis. Moters kakta buvo suraukta. Otto brūkštelėjo laisva
nuo šautuvo diržo ranka sniegą nuo peties ir lyžtelėjo nuo delno. Glausdamas prie lūpų naują gniūžtę, pagalvojo, kad salsvas
sniegas panašus į ledėjantį pieną. Virš žygiuojančių pėstininkų
galvų kabojo sunkūs ledo pumpurai, o pačioje dangaus gelmėje
siauru takeliu suspindo kelios žvaigždės. Viens, du, trys, – vamsėjo feldfebelis, – viens, du, trys. Gal tai visai ne žvaigždės, o
spindintys ledo gabalai, galvojo Otto žygiuodamas toliau. Viens,
du, trys, – vamsėjo feldfebelis.

– Darius Girčys –

temstant sraigės šliūžė
lėta ir gliti
per žolę
taip vakaras eina
su dangaus kriaukle
ant nugaros
●
ryto langas
ramybės pilnas
taip tyku
nėra iš ko
prasidėti
eilėraščiui

Gracijos
Džiūsta šienas.
Tiesiog – džiūsta šienas.
Be metaforų
ir meditacijų.
Tingiai lietinga
vasara šiemet.
Trys gubos šieno –
trys Rubenso gracijos.
●
tik trupinys,
nubiręs nuo duonos kepalo –
o gieda per visą dangų – – –

Maumedis
išdrikęs žalias voratinklis
į visas dangaus puses –
žvilgsniai įkliūva kaip musės

Drugelis ant smuiko
monetos smuklėje
smilksta smulkios
plevena
drugelis
ant smuiko –
menas
ar jau gyvenimas?
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Dvi Prancūzijos saulėlydžio vizijos
2015 m. pasirodžiusi Michelio Houellebecqo knyga damentalistų, tiesa, krikščionių, diktatūrą JAV – Margaret
„Soumission“ (mano skaitytas vertimas į lietuvių kalbą Atwood „Tarnaitės pasakojimą“), pavyzdžiui, vienoje pirpavadinimu „Pasidavimas“ išleistas leidyklos „Kitos kny- mųjų scenų vyndarys viešai užmėtomas akmenimis, nes
gos“) aptarta jau daugsyk. Nevienareikšmiškai interpretuo- vynuoges panaudojo draudžiamam tikslui (o ne džiovinti
tinas žinomo prancūzų rašytojo kūrinys (gal net primenantis razinoms, kurioms musulmonai negalį atsispirti). Pagrinatsargų knebinėjimą Günterio Grasso „Krabo žingsniu“), diniai herojai – getuose ir katakombose įsikūrę negausūs
kuriame nutapoma netolima šalies ateitis įsigalėjus isla- maquisards, taip pavadinti pagal veikusius prieš nacius
miškai partijai, sulaukė nemažai dėmesio, pakurstyto dar prancūzų partizanus, ir Šv. Pijaus brolijos atskilėliai, neir 2015-ųjų negatyvo – „Charlie Hebdo“ atakos, lapkričio pripažįstantys Vatikano II susirinkimo įvestų naujovių.
išpuolių Paryžiuje, migrantų krizės Europoje (vienas jos Jiems padeda iš Rusijos remiamų Rytų atvykę žvalgai, kaskausmingųjų taškų taip pat iškilęs Prancūzijoje, Kalė uos- daise Kosove ir Čečėnijoje patyrę skriaudų dėl vakariečių
te). Apžvalgose knyga lyginama – nesunku nuspėti – su trumparegiškumo, tačiau pasižymintys kilniomis širdimis
Orwello distopija, Huxley utopija, tačiau tai, kad panašios ir tauria neapykanta. Kartkartėmis stabtelima trumpai
idėjos vėžėmis prieš dešimtmetį jau buvo važiuota, papras- apibūdinti pasaulio padėtį ir pamoralizuoti Vakarus dėl jų
klaidų ir skriaudų. Dar veikia dvasingi jaunuoliai maištai nenurodoma arba paminima tik prabėgomis.
2005 m. išleista rusės Jelenos Čiudinovos „Мечеть tininkai prancūziškais vardais, romantiškai traukiantys
Парижской Богоматери: 2048 год“ („Paryžiaus Dievo kontrabandinį „Belomorkanal“, ginkluoti kalašnikovais
Motinos mečetė: 2048-ieji“, toliau – „Mečetė“) greitai (šį šimtametį ginklą tebenaudoja ir islamiška Paryžiaus
tapo bestseleriu jos gimtojoje šalyje, tačiau leidimo kito- teisėsauga). Gėris ir blogis čia taip prikišamai atskirti,
mis kalbomis teko gerokai palaukti, pavyzdžiui, prancūzų kad plokščius personažus sukritikavo net rusų („Ria Nokalba – iki 2009 m., anglų – iki 2015 m. (pastarąjį verti- vosti“) apžvalgininkai – kūrinį jie apibūdino kaip fundamą, „The Mosque of Notre Dame“, išleistą leidyklos „The mentalistinį krikščionių pamfletą romano forma. Fransua
Remnant Press“ Minesotoje, JAV, ir skaičiau).
Prie knygos populiarumo tuometinėje Rusijoje taip pat prisidėjo negandos – daugiabučių
sprogdinimai, karai Čečėnijoje, „Nord-Ost“ ir
Beslano tragedijos, padidinusios visuomenės
jautrumą, be to, ekonominės krizės nualinta
šalis jau rodė aiškius gręžimosi nuo vakarietiškų politinio korektiškumo standartų ženklus.
Bent jau kontinentinėje Europoje tuomet buvo
ramiau – su islamo radikalais siejamo teroro
ar karo bombos daugiausia griaudėjo kur nors
aplink. Prancūzijoje antiislamiškos nuotaikos
ilgai atrodė puoselėjamos atkaklios, bet palyginti negausios gyventojų dalies. Didžiumos
gyventojų požiūrį iškalbingai rodė 2002 m.
Prancūzijos prezidento rinkimai, kai tolesnėn kovon prasprūdus kraštutinių dešiniųjų
lyderiui Jeanui-Marie Le Penui jo oponento
Jacques’o Chiraco palaikymas šoktelėjo nuo
20 proc. pirmajame ture iki 82 proc. antrajame.
Reikšmingesni pažiūrų pokyčiai pradėti justi
po 2005 m. spalio ir lapkričio riaušių Prancū- Henri Matisse. Gėlių šventė. Nica. 1923
zijos miestuose.
Nuo pat išleidimo „Pasidavimas“ pateko į didelę kriti- atsitraukimą – stebuklo nesuteikiančią saviiešką Martelio
kų ugnį – nuolat svarstyta, ar knyga rasistinė, ar skatina vienuolyne – „Mečetėj“ atstoja egzaltuoti, detalūs katalifobijas visuomenės grupių atžvilgiu. Pastabų jo autoriui kiškų ritualų aprašymai, ekskursai į skaudžią personažų
negaili ir Čiudinova, interviu žurnalui „Chronicles“ šnai- praeitį, tik čia stebuklas įvyksta – islamistai didžiulėmis
ruodama į siužeto panašumus į jos knygą, pridurdama, kad pajėgomis užpuola stačiatikiškąjį graikų Atoną, tačiau
liberalų antiislamišką protestą laikanti bestuburiu. Dėl jos technika genda, viskas žlunga, tarsi šiuolaikiškoje scenokūrinio įžeidumo vargu ar išeitų diskutuoti: čia protago- je apie Mozę ir Raudonąją jūrą.
Dar prieš atsiverčiant knygas buvo atklydusi mintis – ar
nistai žaismingai (juk kas atsakys mažai mergaitei, ir dar
turinčiai stigmas?) musulmonams prilipdo pašaipią pra- išeis vienos iš jų siužetą įsivaizduoti kaip kitos siužeto
vardę, kunigas teologinėje paskaitėlėje atskleidžia prie- tąsą, tą patį Paryžių – tik pasikeitus vienai kartai? Veišų klaidatikybės šaknis (dėl netinkamų maldos metodų kiausiai ne. „Pasidavime“ islamas sąjungininke pasirenka
dauguma jų girdį ne Dievo, o velnio komandas); musul- Katalikų Bažnyčią, akcentuodamas bendrą palankumą atsmonai, perėmę valdžią virtinėje pažangių Vakarų šalių, kiroms konservatyvioms vertybėms (jo skleidėjų lyderis
moksle (suprask, intelektualiai) pasirodo tokie netikę, kad vis lankosi Vatikane), o priešininku – sekuliarų gyvenimo
embargą patiriančio islamiškojo bloko technologinis lygis būdą, bet veikia švelniai, įvairias paskatas susiedamas su
2048 m. tesiekia 2010-ųjų lygį, – jie net pragano Prancū- islamo priėmimu, inteligentijai kompensuodamas už prazijos turėtą branduolinį arsenalą. Užtat tai atleidžia auto- rastą įtaką (Fransua netenka teisės dėstyti, kol neatsivers
rę nuo užduoties tekstą prisodrinti mokslinės fantastikos į islamą, bet jam skiriama dosni pensija). „Mečetėje“,
detalių (Houellebecqas išsisuka veiksmą įkurdindamas priešingai, krikščionybė kovingai triuškinama islamistų
ir nereligingų prancūzų pastangomis (2031 m. pasiduoda
netolimoje ateityje, 2022 m.).
„Pasidavimo“ fabula dėstoma pirmuoju asmeniu – sa- ir popiežius) – pirma paskirais vahabitų išpuoliais, vėliau
votišką štilį išgyvenantis vidutinio amžiaus literatūros jau ir pasitelkiant kariuomenę, kol islamo išpažinėjų deprofesorius Fransua bando stumti dienas pildydamas mografinė persvara ir prieš pasauliečius tampa lemiama.
Čiudinova ateityje vaizduoja totalitarinį šariatą, įsigaįprastais, tačiau ilgainiui vis menkiau džiuginančiais
dalykais, taip savitai personifikuodamas ir romane vaiz- lėjusį Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje (dėl Italijos
duojamos ideologiškai išsekusios, naujos energetinės apsiribojama neaiškia užuomina – reveransas žymiajai
injekcijos laukiančios Prancūzijos padėtį. Vaizdingai per- Putino draugystei su Berlusconi?). Į vadinamąją Eurabiją
teikiamus jo santykius su žmonėmis, vidinę būseną, namų imigruoja arabai, turkai, iraniečiai ir kiti (regis, ateityje
ir universiteto buitį papildo samprotavimai apie prancūzų sunitai ir šiitai draugaus). Paties islamiškojo perversmo
rašytoją J. K. Huysmansą – ar pasukti jo keliu, vėliau įsi- momentas, deja, nėra aiškiai aprašomas, nors justi, kad
svarstys ir pats Fransua. Pradžioje profesorius rodosi kiek jis nebuvo malonus. Houellebecqo pasaulyje analogiškas
apolitiškas, tačiau atmosferos tvankumą išduoda tai vie- uždavinys tenka genialiam musulmonų partijos politikui
na, tai kita detalė, tarsi lietaus lašas kaptelinti į aplinką, ir Ben Abesui, veikiančiam diplomatiškai ir nuosaikiai.
tik tada, kai laukti jau nebegalima, imamasi detalaus pa- Virsmo momentas nebūtinai įtikina: streikų ir riaušių madėties nagrinėjimo. Netrukus socialiniai pokyčiai visiškai čiusi Prancūzija (net po futbolo čempionatų čia deginami
automobiliai) kažkodėl lengvai priima istorinį rinkimų
įsuka Fransua gyvenimą.
„Mečetėje“ į panašias vingrybes neinama – kartu su rezultatą – moterys tuoj ima rengtis konservatyviau, o
personažais iškart įgrimzti į tamsią, kone postapokalipti- gausūs ginkluoti kraštutiniai dešinieji identiteristai, kėlę
nę ateitį (šiuo aspektu kiek panašu į kitą romaną apie fun- įtampą ankstėliau, tiesiog prapuola. Netrukus Ben Abesas

ne tik daro pokyčius švietimo politikoje, bet ir kuria planus
pertvarkyti visą ES – ieško tikėjimo brolių politikų kitose
narėse, bando įtraukti daugiau islamiškų kaimynių.
Tarptautinių santykių arena Houellebecqo kūrinyje pustuštė: pasaulio galybės neatrodo suinteresuotos kaip nors
pristabdyti jo balansą smarkiai paveiksiančius islamo hiperplėtros procesus – paminimos nebent proceso rėmėjos,
turtingosios musulmonų šalys, ir kai kurie rusai, kažkur
prašampantys su savo galbūt remtais identiteristais. Čiudinova JAV regi trapią vidaus padėtį ir religijų grumtynes
(įsitraukia ir vudu), Australijai palieka nekliudomos oazės vaidmenį (nors netoliese Indonezija, gausiausia musulmonų šalis), o slėpiningai vienoje ar kitoje scenoje (ir
visada teigiamame kontekste) vis sušmėžuojanti Rusija
tampa pagrindiniu bastionu prieš blogį; sekasi ir kitoms
(pravo)slaviškoms šalims. Vienai iš jų, Serbijai, spaudžiamai albanų, padedamų NATO, visgi tenka skaudžiai
pasiaukoti, tačiau tautos likučiai gauna progą kurti naują
gyvenimą Sibire (kažkur matyta...). Ortodoksai graikai
susimeta duoklei euroislamistams – kad turėtų teisę gyventi kaip nori; lenkai laiku susigriebia ir pasikviečia Rusijos dalinius saugoti sienos su islamiškuoju bloku (irgi
matyta...), Krokuvoje atkuria Bažnyčią tapdami vienintele katalikų šalimi (katalikiška Lotynų Amerika, gausiai tiekianti imigrantus JAV,
apskritai nefigūruoja; kažin ar kas būtų pasikeitę, jei rašant knygą popiežiumi būtų buvęs
ne Jonas Paulius II, o Pranciškus?). Lietuva paminima kaip bijanti nepaklusti proislamiškam
Briuseliui, tačiau panorėjęs skaitytojas gali
įsivaizduoti, kad Lenkijoje dislokuotos Rusijos
įgulos paslaugiai pridengia ir mus. Rusija nori
jaustis mylima, ir čia gali padėti patriotine rašytoja pristatomos autorės herojai („Gal sugrįšim
su rusų tankais?“ – švytinčiu veidu svarsto jaunoji rezistentė Žana).
Skaitydamas nenorom pastebi visokius panašumus (arba kliuvinius) realybėje: Europą
kaip vieningą islamistų grobį trukdo regėti
balsavimas dėl „Brexit“, musulmoniškų šalių
biudžeto ambicijas menkina nukritusios naftos
kainos. Realybėje itin kraupūs sprogdinimai
romanuose neryškūs, „Mečetėje“ tuo netgi užsiima patys prancūzai, nuotoliniais užtaisais
naikindami islamistų automobilius; taip pat jie
užgrobia teritorijas, slapstosi getuose, kuriuos valdžia žada išnaikinti (Briuselio Molenbekas?), ir prieš šios valią
ketina išsisklaidyti po Prancūzijos provinciją toliau tęsti
rezistenciją (kelionės prisidėti prie „Islamo valstybės“
juk irgi nelegalios), taip paradoksaliai galbūt įkūnydami
ir šiuolaikinių radikalių islamistų agresyvią telktį prieš
siaubą, kad Vakaruose apsigyvenę jų bendruomenių nariai supasaulės ir asimiliuosis?
Literatūrinę vertę, knygas įveikus skirtingomis kalbomis, nustatyti nelengva; visgi, sakyčiau, „Mečetė“ atsilieka nuo „Pasidavimo“, tačiau nėra taip blogai, kaip
tikėjausi, – pasitaiko ir estetiškų epizodų, tokių kaip (net
pasikeitusio) Paryžiaus grožis ar grakštus šviesų žaismas
per pirmąsias mišias ne belangėje patalpoje. Nepalieka
mintis, kad abu tekstai galėtų būti patrauklūs nusivylusiam, šiandienos pasaulyje savęs nerandančiam skaitytojui. Agoniška ir nestabili 2022-ųjų ir niūriai spengianti
2048-ųjų romanų erdvės kontrasto būdu išryškina, pirmu
atveju, asmenines paieškas, pasibaigiančias, bent jau veikėjui, regis, visai priimtino sprendimo aptikimu (su ironijos aromatu, kaip ir dera šiais laikais), antru – patogiai
supaprastintą realybę, švytintį simbolizmą, personažų
idealizmą, pateiktus su pavydėtina sėkme, kad ir ką jie
darytų. Nors „Mečetė“ atrodo skirta fanatikui (ar tokiam
ugdyti), kritiškiau mąstančiam žmogui ji gali padėti ne
tik susipažinti su prorusišku naratyvu ar, pavadinkim,
ultrauolaus tikinčiojo mąstysena, bet ir įsivaizduoti prislėgto, praradimus ir neteisybę jaučiančio žmogaus ar
net bendruomenės savijautą (su sąlyga, kad užteks jėgų
ištverti atvirai įžeidžias ir teisuoliškas scenas); „Pasidavimas“ leidžia įsijausti į kitokio tipo veikėjo perspektyvą.
Deja, nė viena iš knygų neįkvėpė konstruktyvios diskusijos aktualėjančiomis temomis, tokiomis kaip senųjų
gyventojų ir imigrantų bei jų palikuonių gyvenimo kokybė, jų tarpusavio santykiai ir laisve grįstos santvarkos
tvarumas; tačiau bent jau leido įvertinti sąlygų tokioms
diskusijoms kilti sudėtingumą.

– Vytautas Juršėnas –
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MAX AUB

Komedija be pabaigos
Maxas Aubas (tikr. Max Aub Mohrenwitz, 1903–1972) –
spalvingos biografijos ispanakalbis rašytojas, kritikas; gimęs
Paryžiuje vokiečio ir Prancūzijos žydės šeimoje, nuo 1914 iki
1939 m. gyveno Ispanijoje, kurios pilietybę priėmė, baigęs
vidurinę mokyklą Valensijoje. Jaunystėje net 15 metų, kaip
ir tėvas, dirbdamas komivojažieriumi išmaišė visą Ispaniją,
vėliau, per Ispanijos pilietinį karą, respublikonų vyriausybės
paskirtas šalies kultūros atašė Paryžiuje (buvo atsakingas
už Picasso paveikslo „Guernica“ eksponavimą pasaulinėje
parodoje Paryžiuje). Pasitraukęs iš frankistinės Ispanijos į
Prancūziją, profašistinės Vichy vyriausybės suimtas ir kalintas dviejose koncentracijos stovyklose. 1942 m. pabėgęs
galiausiai įsikūrė Meksikoje, kur dirbo žurnalistu, rašė filmų
scenarijus ir tapo Meksiko kino akademijos profesoriumi.
Ispanų kalba rašęs Aubas yra daugiau nei šimto romanų
ir pjesių autorius; dar jaunystėje intelektualinėse ir literatūrinėse diskusijose Madride ir Barselonoje aktyviai dalyvavęs
rašytojas buvo persiėmęs avangardinio teatro ir dramaturgijos idėjomis, tačiau labiausiai yra vertinamas už Ispanijos
pilietiniam karui skirtą romanų ciklą „Magiškas labirintas“ (El
laberinto mágico).
Pjesė Comedia que no acaba parašyta 1947 m.

Vienintelis veiksmas
Miegamasis. Atviras langas, pro kurį dvelkia užuolaidas
judinantis švelnus vėjelis. Švinta. Gulintys taip, kad publika
nematytų, – po patalais pasislėpę, – kalba Ana ir Francas. Iš
nebrandžių balsų galima nujausti jauną jų amžių.
Vokietijoje 1935 metais.
Francas. Ar nemiegi, Ana?
Ana. Nemiegu, Francai. (Ilga pauzė)
Francas. Jau rytas.
Ana. Švinta.
Francas. Myliu tave, Ana. (Pauzė) Tai buvo ilgiausia diena mano gyvenime. Joje tilptų tūkstančiai valandų, dienų,
savaičių, ištisų mėnesių. Diena...
Ana. Galbūt turi omenyje – naktis.
Francas. Diena yra ir diena, ir naktis. O tu esi mano diena
ir mano naktis. (Pauzė) Žinai vieną dalyką?
Ana. Žinau keletą...
Francas. Šiandien man sukanka dvidešimt treji.
Ana. Sveikinu, Francai.
Francas. Ar tikrai esi mano?
Ana. Vis dar abejoji?
Francas. Ne, bet man sunku patikėti.
Ana. Tai patikėk, patikėk.
Francas. Buvo nevilties akimirkų: ketinau tave turėti, o
tu pabėgdavai. Vėliau grįždavai, net nesuprasdavau kodėl.
Myliu tave, Ana; ir nežinau, kokia tu nei kokioms jėgoms
paklūsti. Bijau, kad tave prarasiu, kad mane paliksi taip pat
nesuprantamai, kaip kad pasirodei. O gilumoje aš jaučiuosi
nevisavertis, nes nenusipelnau tavęs. Ko esu vertas, palyginti su tavimi?
Ana. Ką tik sakei, kad nežinai, kokia esu, kad beveik manęs nepažįsti... Iš kur gali žinot, ko esu verta?
Francas. Esi pasaulio viršūnė... Aukščiausia gražiausio
kalno viršukalnė.
Ana. Perdedi.
Francas. Regėjau tave ir tavęs troškau. Norėjau tave turėti, tačiau negalėjau net įsivaizduoti, kad tikrai tave pasieksiu, kad laikysiu tave savo glėby. Kai pasirodei... Kada, prieš
penkiolika dienų?
Ana. Lygiai penkiolika dienų.
Francas. ...pasaulis pakeitė spalvą. Įgavęs tavąją, pasisuko į tavo pusę.
Ana. Kokia yra mano spalva?
Francas. Rausva, išsisluoksniavusi iš rožės. Užvaldei mane nuo galvos iki kojų.
Ana. Nors nežinojai, kokia esu...
Francas. Užkariautieji ne išsyk pažįsta užkariautojus.
Ana. Manai, kad galima mylėti tik dėl išvaizdos?
Francas. Tai oras, jis kvepia pavasariu. Kiekvienas turime
aurą, kuri mus apgaubia, saugo ir išduoda. Mūsų odos plaukai tėra sudėtinga antenų sistema, kuri įspėja, kokie yra mus
supantys žmonės.
Ana. Kokia esu?
Francas. Nežinau. Pasakiau daugiau, nei norėjau pasakyti.
Turiu atsimerkti, kad tave pamatyčiau ir pažinčiau, ir šaukčiau: čia Ana, ji mano, ji čia, prie mano šono. Kai užmerkiu
akis, tu pabėgi. Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti, tai
kokia tu man atrodai arba, tiksliau, kokia man atrodei sporto
salėje, kai pirmą kartą pasirodei.
Ana. Kokia?
Francas. Tolima, nuoširdi, tokia viršesnė...

Izis Bidermanas. Pakalnučių pardavėjai. Paryžius. 1950

Ana. Blogas pranašas...
Francas. Bet pasistengsiu būti geru tarnu. Myliu tave,
Ana. Nepalik manęs.
Ana. O kodėl manai, kad taip bus?
Francas. Nežinau. Myliu tave. Mūsų niekas neskiria.
Ana. Mūsų niekas neskiria, Francai. Tavo kraujas yra mano kraujas.
Francas. Esi mano glėby, visa, išsipildžiusi, visu savo
svoriu ir amžiumi. Visa, Ana! Minkšta, saldi, liekna, glotni,
švelni ir sunki.
Ana (drebančiu balsu). Lyg būčiau iš gyvo aksomo...
Francas. Lyg būtum iš gyvo aksomo... Teisybė. Iš kur žinai? Kas tau tai pasakė?
Ana. Mano tėvas, kai buvau vaikas ir sėdėjau jam ant kelių, ir jis glostė man skruostus.
Francas. Kur dabar tavo tėvas?
Ana. Miręs. (Pauzė) Tikrai miręs. (Pauzė) Jau beveik diena. Nepastebėjai?
Francas. Ne.
Ana. Nesakiau, nenorėjau pasakyti, bet ar tavęs nestebina,
kad kiekviena diena neatšaukiamai gimsta, be pastangų...
(Ana pakyla iš lovos ir atsistoja prieš atvirą langą. Užgimstančios dienos šviesoje jos kūnas rodosi kaip iš šešėlių teatro)
Francas. Tai natūralu.
Ana. Taip, žinoma... (Grįžta prie lovos) Taip pat natūralu,
kad mudu esame čia.
Francas. Ateik, dar anksti.
Ana. Ne. Jau labai vėlu. (Atsisėda ant kėdės) Ir viskas išsipildė. (Dėl beviltiško tono, kurį staiga įgijo Anos balsas,
Francas pakyla iš lovos ir eina link jos. Jis – atletiškas, tamsaus gymio vyriškis. Ji – aštuoniolikmetė gražuolė)
Francas. Kas tau yra? Kas atsitiko?
Ana. Nieko.
Francas. Atrodai lyg nesava.
Ana. Esu nesava.
Francas. Bet tokia panaši į tą, kurią pažįstu, kad man nerūpi. (Eina prie lango) Ateik, pažvelk. Daiktai išnyra iš nakties. Pažvelk į rūką, kuris šliaužia palei upę... Koks juodas
Rotvaldas! Koks giedras dangus! (Francas grįžta, atsisėda
ant grindų ir nuleidžia galvą Anai ant kelių) Pirmą kartą jaučiu, kad pasaulis irgi yra gilus.
Ana. Tai labiausiai tikėtina...
Francas. Lyg anksčiau būčiau gyvenęs tik dviejose dimensijose. Myliu tave, Ana. Ir tu pasakyk, kad mane myli.
Ana (glostydama sutaršytus Franco plaukus). Kodėl nori,
kad aš tau tai pasakyčiau?
Francas. Noriu tai išgirsti.
Ana. Tai tu pasakyk man: „Ana mane myli! Aš myliu Aną!
Ana yra tyriausias dalykas, kokį man teko pažinti šiam pasauly...“
Francas (tyliai, žemu balsu). Ana mane myli! Aš myliu
Aną! Ana yra tyriausias dalykas, kokį man teko pažinti šiam
pasauly! Pasakykim tai visiems!
Ana. Tau šitai taip svarbu?

Francas. Man nepakanka vien būti laimingam: noriu, kad
visi žinotų, kad toks esu.
Ana. Kas tau iš to?
Francas. Būčiau dar laimingesnis.
Ana. Nenorėtum, kad viskas liktų tik tarp mudviejų, su
niekuo nesidalinti tuo, kas priklauso tik mums?
Francas. Niekad nieko neslėpdavau. Turbūt dėl egoizmo.
Kai sužinau kokį dalyką, man knieti jį pasakyti. Myliu tave,
ir man būtina apie tai skelbti ant kiekvieno kampo. Nėra kitos tokios kaip tu.
Ana. Nėra dviejų vienodų snaigių...
Francas. Noriu paskelbti, kad esi nuostabiausia 1935 metų žiemos snaigė. Tobuliausia, gražiausia. Gal nori užkopti į
Jungbliumo viršūnę?
Ana. Dabar?
Francas. Taip. Pusiaukelėje papietautume. Penktą turbūt
jau būtume grįžę.
Ana. Neturi jokių reikalų mieste?
Francas. Šiandien sekmadienis.
Ana. Antradienis.
Francas. Sekmadienis! Pasakyk, kad šiandien sekmadienis, Ana.
Ana (glostydama Franco plaukus). Šiandien sekmadienis,
Francai.
Francas. Matai? Viskas paprasta. Tereikia panorėti: kaip
kad aš norėjau tave turėti.
Ana. Ką dėl tavęs pasakys hitlerjugende? Nepasižymėsi
sąraše.
Francas. Šiandien sekmadienis.
Ana. Tuomet turi dalyvauti eisenoje.
Francas. Šis sekmadienis ypatingas, tai sekmadienis,
skirtas tik man. Man ir tau.
Ana. O fiureriui kokia šiandien diena?
Francas. Ką tuo nori pasakyti?
Ana. Fiureriui visos dienos gali būti sekmadieniai, šventinės dienos.
Francas. Jis visada dirba.
Ana. Be jo nebūtum turėjęs savo ypatingo sekmadienio.
Francas. Ką tuo nori pasakyti?
Ana. Nebūtume susipažinę.
Francas. Vis vien galų gale susipažintume.
Ana. Jei nežinai, kokia esu nei beveik nieko apie tai, kas
esu, kaip gali mane pažinti?
Francas. Kartais jaučiasi, kad studijuoji filosofiją.
Ana. Studijavau... (Atsikelia) Šalta.
Francas. Ne.
Ana. Man šalta. Tai ypatingas šaltis, kaip tavo sekmadienis. (Ji apsivelka megztinį ir sijoną)
Francas. Kur studijavai?
Ana. Heidelberge.
Francas. Anksčiau sakei, kad Miunchene.
Ana. Ten gimiau.
Francas. Ką ketini veikti?
Ana (sau pačiai). Mirti.
Francas. Po šimto metų.
Ana. Rytoj.
Francas (sukrėstas). Kodėl taip kalbi?
Ana (švelniai). Pamatysi.
Francas. Mes turime laiko.
Ana. Ne. Apsirenk. Taip geriau priimti blogas žinias. Jei
ne, vėliau supainiosi batus arba apsivilksi išvirkščius marškinius.
Francas. Negąsdink manęs. Tu išvyksti? Aš tavęs nebepamatysiu?
Ana. Aš neišvyksiu, bet tu manęs nepamatysi.
Francas (prislėgtas). Kodėl?
Ana. Pirmiau apsirenk.
Francas. Nekrėsk nesąmonių. Pasakyk man, ką turi pasakyti.
Ana. Pirmiau apsirenk. (Francas sukrėstas paklūsta, užsivelka marškinius ir kelnes – hitlerjugendo uniformą) Tau
tinka uniforma.
Francas. Ši tinka visiems. Bet dabar sakyk.
Ana (paprastai). Aš žydė.
Francas. Tai netiesa, tu juokauji.
Ana. Aš žydė.
Francas. Negali būti.
Ana. Kodėl?
Francas. Būčiau supratęs.
Ana. Kaip?
Francas. Be to, tavo vardas ir pavardė Ana Šiler.
Ana. Mano motina yra Ema Ulman.
Francas. Kodėl mane apgavai?
Nukelta į p. 13
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„Odilė“: daugiau, nei tikiesi
Šeštadienis pasitaikė karštas. Tvanku, nors erdviame
laukiamajame žmonių nedaug. Vieni išeina, kiti ateina,
ilgai neužsibūna. Prisėdusi ant suoliuko stebiu, kaip darbuotojos rikiuoja kuklias rytinių vestuvininkų procesijas.
Visi jauni, tokio amžiaus, kaip ir aš tada čia buvau. Vėliau
nebuvo progos užsukti. Kas iš draugų tuokėsi, tai jaunystėje, – tik jauniems šis žingsnis atrodo viliojantis, gražus
ir lengvas.
Mama žiūri į laikrodį: gal valandą supainiojom? O šitaip lėkėm nuo pat šešių: šukuosena, gėlės, dėl skubos
virpančiom rankom segami karoliai vis perklausiant, ar
tinka. Kai nusibosta, viskas pradeda tikti: ai, mama, aš
tik vairuotoja šiandien, ne stilistė, dvi valandos kelio, važiuojam.
Eik paklausk tų merginų, – siunčia tėtis. Kylu ir matau, kaip į šalis traukiasi stiklinės lauko durys, įleisdamos
rožiniu kostiumėliu pasipuošusią smulkutę žilagalvę. Ji
eina kiek šlubčiodama, bet smagiai, bent keliais žingsniais pralenkusi palydą, šypsodamasi ir akimis ieškodama užsilaukusiųjų. Pamoja ir jau tiesia rankas būsimiems
apkabinimams. Būrelis už jos – tik fonas, backas solistei
paryškinti, kaipgi be jo. Tai ji, nuotaka.
Odilė. Atrodo, būsiu radusi aktorę savo filmui, ne Paryžiuje – Vilniuje. Paprastai neturiu problemų dėl vaizduotės: skaitant knygas kino juosta sukasi neužstrigdama.
Užtat visi pagal perskaitytus kūrinius pastatyti filmai
nuvilia: nagi ne taip aš įsivaizdavau! O štai su kinematografiška, tikro filmo verta, tobula „Odile“ atsitiko kitaip:
nemačiau pagrindinės herojės. Gal kad nepažinojau devyniasdešimtmečių.
Nuotakai aštuoniasdešimt penkeri, vyrui keleriais
daugiau. Švenčia briliantines. Įslenku į ceremonijų salę –
niekas nepasikeitę, dvidešimt metų praėję. Už jaunųjų
sustoja vaikai, anūkai. Fotografuoju, nors šiandien aš tik
vairuotoja, stebėtoja. Nuotrauka kaip tvirtai supintas audinys: tie patys šypsenų, akių, veidų motyvai, tos pačios
pasikartojančios gijos. ...Ar tai yra viskas?
Je suis on the road (p. 22), galvoje sukasi romano žodžiai. Būna knygų, kurios nepaleidžia, prikimba ir verčia
atmintį jas vis vartyti, ieškoti prasmių – esančių ir nesančių.
●
Visi elektroniniai prietaisai privalo būti išjungti, – be
žodžių paliepė pirmieji romano puslapiai. Perėjęs ilgais
oro uosto koridoriais ir pagaliau įsėdęs į „Odilės“ lėktuvą,
skaitysi vienatvėje, būsi pasmerktas ar apdovanotas – nelygu požiūris – pabūti su savo paties baimėmis, liūdesiu,
menkumu, neišsipildymu. Čia ne tas romanas, kurį gali
ryti atsakinėdamas į žinutes, žiūrėdamas televizorių ar
tysodamas sausakimšame paplūdimyje. „Odilė“ nustato
savas taisykles, pirmoji jų – išjunk kasdienį triukšmą, kai
atsiversi knygą. Antraip užkliūsi už pirmų pastraipų, susierzinsi ir eisi ieškoti lengvesnių tekstų, kurių net skaityti
nereikia, pakanka akimis vikriai perbėgti.
„Geras romanas yra gera sintaksė“, – yra rašiusi prof.
Viktorija Daujotytė, aptardama kitą lietuvišką romaną.
Savita sakinių struktūra yra ryškus Valdo Papievio kūrybos bruožas, vienų skaitytojų mėgstamas, kitiems keliantis nepatogumų. Kalba V. Papieviui nėra tik paprastas
praktinis įrankis, tai estetinė duotybė, kuria reikia mėgautis ir žavėtis. Kalba veikia tarsi atskiras personažas, jos
negali nepastebėti: sustoji ties sakiniu ir tyrinėji, kaip jis
padarytas ir kodėl. Buvo keista ir gera skaitant romaną
stebėtis meistriška, išradinga, tačiau neišdekoruota, karuliais neapkabinėta kalba – gimtąja kalba, apie kurią nei

mąstai, nei ją pastebi, kaip ilgainiui nebematai daugelio
savaime esančių, įprastų dalykų.
Neskubri kalba priverčia nuolat stabtelėti, pagauti kitokį ritmą, nei esame pratę gyventi, – lėtą, kreipiantį į save,
o ne į išorinį pasaulį. Romanas subtiliai kedena giliausias
žmogaus baimes: mirties, vienatvės, praeinamybės, baigmės. Visas tekstas apgaubtas švelniu liūdesiu lyg lengvai
besiplaikstančia „permatoma balto šilko užuolaida“
(p. 305) – jis plūsta iš kito, nujaučiamo, laukiamo pasaulio ir kartu kyla iš minties apie neišvengiamą pabaigą:
„Betgi yra amžiaus riba, už kurios sveikata ir valia tavo
gyvenimą minuso ženklu paženklina: nieko nebesitikėk,
dabar tik neteksi“ (p. 176).
Odilė, regis, susigyvenusi su paskutinius jos ir jos artimų draugų gyvenimo dygsnius matuojančia „laiko adata“
(p. 20), per kasdienybę keliauja elegantiškai, prisitaikydama prie senstančio kūno išdavysčių, bet iš paskutiniųjų
stengdamasi išsaugoti bent kiek žavesio savo gyvenime:
eina į promenadas, turgų, pas draugus, retkarčiais – į restoranus, perka naujas skrybėlaites, puošiasi.
Odilės gyvenimas ir paskutiniai metai neatrodo nei
skausmingi, nei sunkūs. Žiūrėdami iš savo perspektyvos
sakytume: prabangūs. Dėl silpnesnės sveikatos visą gyvenimą buvusi vyro išlaikytinė ir užsiėmusi širdžiai miela
kūrybine veikla, senatvėje taip pat turi visko su kaupu:
tebegyvena didžiuliame bute Paryžiaus centre, čia ja rūpinasi Londone gyvenančios dukros nusamdytos tarnaitės, lanko seni draugai ir pažįstami, pati į miestą išeina
lydima paslaugaus nuomininko. Vienatvė tik numanoma,
įtariama, retsykiais išduodama nutylėjimais ar žvilgsniais. „Galbūt visi žmonės sendami tolydžio vienišesni jaučiasi? Ir kažkodėl man dingojasi, kad vis dažniau
jie panorsta vieni su savo vienatve pabūti“ (p. 120), – ir
pasakotojas – Odilės palydovas – jai neįkyri nei klausimais, nei savo pasakojimais. Jų bendrystė kone bežodė.
Nutylėjimai yra V. Papievio tekstų žavesio paslaptis. Jie
sukuria savitą teksto ritmiką ir paslapties aurą. Ir skaitytojas nepyksta, nes labai aišku, kad gyvenime mįslių daugiau nei atsakymų ir kad pasakotojas gali sau leisti būti
tik pašaliniu stebėtoju, o ne visažiniu kūrėju. „Nežinoti
man kartais patinka“ (p. 75), – pasiteisina pasakotojas, tai
skamba originaliai feisbuko laikais, kai visi viską nori žinoti apie kitus ir dar noriau skleidžia žinias apie save. Bet
skaitytojai dėkingi ir už tiek, nes labai maga įkelti koją į
tą tarpsnį, kuris bus paskutinis tavo gyvenime, apsilankyti smalsaus ekskursanto teisėmis ir morališkai pasiruošti
įkapių matavimuisi.
Tiesa, ekskursija ne pramoginė. Romane laikas, apie
kurį sakome „greitai bėgantis“, srūva tarsi smarki vasaros liūtis – ji skandina ir kelia neviltį, grasina tuštuma.
Dramatiškiausia ne laikinumas, ne žmogaus būties vienatvė, o tai, kad viskas tarp kitko, visas mūsų gyvenimas.
Kad jis pasibaigia taip ir neišsipildęs, vis laukiant kažko
daugiau – Odilė rašė, tapė, svajojo rengti parodas, bet
viskas baigėsi tik kukliais bandymais: „[...] visas Odilės
gyvenimas neišsipildymo ženklu paženklintas: tikėjosi
tikriausiai daugiau“ (p. 113). Galbūt ir pats pasakotojas
tikisi iš gyvenimo daugiau, ne tik smilkyti „tuos pačius
sudrėkusius, vos ne vos įsižiebiančius savo pilkos kasdienybės degtukus“ (p. 187). Greičiausiai kiekvienas tikisi
daugiau. Ir kiekvienas kelia klausimą apie savo būties
prasmę. Ir viliasi įrodymo.
Kaip žmogaus gyvenimo tuštumo, beprasmiškumo
simbolis pačiame knygos centre atsiduria atsitiktinis
žmogelis, praeivis, niekam neįsiūlantis savo senų knygų
ir iš nevilties vieną po kitos jas sumetantis į Seną: „[...]
Senos vandenų nešamos jos pasroviui tolsta kaip sieliai,

plukdantys daugybę gyvenimų. Su tų gyvenimų vingiais,
rūpesčiais, šventėmis, tų gyvenimų džiaugsmais, liūdesiu, viltimis ir neviltimis, su jų draugystėmis, meilėmis ir
išdavystėmis, su jų, tų gyvenimų, polėkiais, nuopuoliais,
su jų kilnumu ir niekšybėmis, didingumu ir niekingumu,
galiausiai su laukimu to, kas niekada neateis: tą laukimą
visiems laikams užsklęs horizontas, kurio link teka upė,
už jo – nežinia“ (p. 160–161). Skandinančiai užmaršties
upei Odilė nori atiduoti ir savo dienoraščius. „Visa buvo,
praėjo, niekam dabar tai nebesvarbu“ (p. 201), – spiria
dvejojantį nuomininką. Jis neišdrįsta jų išmesti, jį patį,
bet ne dienoraščius, išskalbia liūtis. Odilės atsisveikinimą
su kadaise brangiais daiktais, tapymo reikmenimis, knygomis stebinčiam nejauku: šitaip išeinama. Šitaip išeisim
kiekvienas, jei ne mes patys, tai kažkas po mūsų išmes
krūvas šlamšto, galiausiai iš atminties išmes ir mus pačius – jau per laidotuvių vakarienes romano veikėjai kalba ne apie ką tik išėjusiuosius, o apie savo reikalus.
Vienintelė viltis – kad ten, kur už horizonto dingsta upė,
yra kažkas daugiau, ko nuolat trokšta žmogaus siela, mėgindama „langus į aukštesniąją realybę prakirsti“ (p. 113),
peržengti apibrėžtą ratą, nugalėti gyvenimo drungnumą,
palikti jį ir iškrėsti ką nors netikėto, įrodančio, kad galima gyventi ir kitaip: pabėgti vienai nakčiai iš namų ar
užlipti ant senamiesčio stogo. Iškeliaudami iš šio pasaulio
atsiplėšiame nuo mūsų gyvenimo vienatvę užpildžiusios
„buities kasdienybės“ (p. 7) ir sklendžiame ten, iš kur
vasaromis pasipila lietus, o žiemą krinta snaigės. Šie paprastučiai gamtos reiškiniai padeda išlaikyti romano nuotaikos pusiausvyrą šviesiojoje pusėje: liūdesys, vienatvė,
melancholija, praeinamybė negramzdina į juodą neviltį,
nes „užvertęs galvą išvysti dangų ir debesis, tau prikišamai liudijančius, kad yra daugiau, nei matai, girdi, jauti ir
užuodi“ (p. 200). Galbūt daugiau, nei tikiesi.
●
Pažadėjau grįžti devintą ryto. Išvažiavau dešimčia
minučių per vėlai. Vadinasi, reikia didinti greitį, antraip
vėluosiu. O jis tikrai lauks, tupės alyvoje, vieninteliame
išsaugotame kiemo medyje. Kitus iškart nukirto. Statybos
reikalauja aukų, sakė žmonės, kasę duobę pamatams. Nemačiau aš tos duobės, negalėjau. Baisiai kvaila, bet man
dingojosi, kad su ja baigiasi įdomiausias etapas ir prasideda mano gyvenimo tiesioji: nieko nebesitikėk, viskas jau
buvo, nuo šiol jokių šunkelių ir aplinkkelių. Esi greitkelyje, su tavimi skrieja socialiniai ryšiai, įsipareigojimai, paskolos, įsitikinimai, visas tavo ratas ir nebus jokio kito.
Je suis on the road. Prasideda liūtis. Dabar svarbiausia
neužsimušti. Gelbėti jo gyvybę ar ne? – dvi sekundės nuspręsti, ar trauktis nuo mano juosta priešais atskriejančio
automobilio, spėju, žalias jaunikaitis prie vairo, tokie labai mėgsta šitaip važinėti šituo pačiu baisiausiu į Vilnių
vedančiu keliu. Žinoma, gelbsčiu, trečią per dvi dienas. O
baudas policijai už visokius niekus moku aš. Anuos pagauna tik mirtis.
– Mama, aš tavęs jau penkias minutes laukiu. Ką parvežei iš senelių? Nieko po baliaus nedavė? Tada varom į
makdonaldą.
Je suis on the road. Smalsu, kur jis mane veš, kai pasensiu. Ir kuo – lėktuvu ar rogutėmis.

– Nomeda Gaižiūtė –

Mieli šatėniečiai!
Mūsų leidinį galima užsiprenumeruoti Lietuvos paštuose arba internetu www.prenumeruok.lt. Kasmėnesinė prenumerata priimama
iki kiekvieno mėnesio 26 d. Mėnesio kaina – 1,94 Eur. Mūsų indeksas 0109.
Metinė prenumerata į užsienį kainuoja 60 Eur. Užsienyje gyvenantys skaitytojai gali užsisakyti redakcijoje,
atsiųsti čekį redakcijos adresu VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“, Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius, arba pinigus pervesti į sąskaitą banke
„Swedbank“ LT36 7300 0100 0000 7071.
„Šiaurės Atėnus“ jau ketvirtadienio pavakare galima rasti Vilniaus knygynuose „Akademinė knyga“, „Eureka!“,
„Katalikų pasaulis“ (Šventaragio g. 4), „Keistoteka“ ir „Mint Vinetu“.
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Apie efektą ir afektą (mene)
Nors lotyniškai effectus tereiškia įvykdymą, poveikį ar rezultatą, šnekamojoje lietuvių kalboje gana stipriai įsitvirtinusi sąvoka pirmiausia apibrėžia DIDELĮ įspūdį arba poveikį.
Ir tuo turbūt viskas pasakyta. Buitiniame (ir vaizduotės) lygmenyje efektas man pačiam asocijuojasi su pučiamais muilo
burbulais, svaiginančiais šampano purslais, spalvingais ir
saldžiais torto pabarstukais ar smagiu gimtadienio konfeti.
Dar pridurčiau, kad tik dėl vienos raidelės skirtumo efektas
asocijuojasi (gretinasi, glaustosi, šliejasi) su afekto terminu,
kuris reiškia visai ką kita (affectus lotyniškai – „susijaudinimas“, „aistra“) – stiprią, tačiau trumpą emocinę reakciją,
atsiradusią pakitus kokioms nors svarbioms gyvenimiškoms
aplinkybėms. Ant liežuvio galo taip ir mezgasi trumpa gal
ne visai gramatiškai taisyklinga ištarmė: „Po efekto randasi
afektas.“
Iš tiesų – efektingo reiškinio (o netrukus kalbėsime apie
efektą mene) dažna pasekmė yra tvirto pagrindo išmušimas
iš po kojų. Nereikėtų kalbėti apie patologinių afektų būsenas,
kai smarkiai sutrinka sąmoningas situacijos vertinimas ir pasikliaunama tik emocijomis, tačiau laikinas (trunkantis kelias
sekundes ar minutę dvi) sąmonės ir blaivaus mąstymo praradimas tokiais atvejais yra kuo tikriausia neišvengiamybė.
Tad vis dėlto sukonkretinkime – kalbėkime apie efektą
mene. Kas tai yra? Tie patys pabarstukai ir burbulai... Iš
tiesų, kalbant apie efektą mene, reikėtų pradėti nuo esmių
esmės, nuo Adomo ir Ievos, ir tarti keletą žodžių apie meno (imanentines, socialines ir visokias kitokias) funkcijas.
Kam skirtas menas plačiąja prasme? Tam, kad patrauktų kito
žmogaus (varžovo, aukos, meilės ir geismų objekto) dėmesį.
Kaip tai (patraukiamas dėmesys) daroma? Kuo įspūdingesnėmis formomis – plastiniais sprendimais ir kuo įtaigesniais
pasakojimais – ikonografija, naratyvu.
Apie akmens amžių čia jau gal nekalbėkime (nors galima
prisiminti ryškiaspalvius senųjų kultūrų atstovų apdarus, tatuiruotes bei kitokius aksesuarus), tačiau užmeskime akį kad
ir į tapybą. Pateiksiu asmenine patirtimi pagrįstą pavyzdį.
Štai Londone, Nacionalinėje galerijoje (tą patį galima pasakyti apie Luvrą, Ermitažą, Prado muziejų ir t. t.), tik įėjus
į sales, ypač didelį įspūdį padaro didžiaformatės vėlyvojo
renesanso ir baroko italų ir flamandų tapytojų drobės. Kokie keturi metrai ten yra ne dydis, šeši metrai – jau šis tas.
Ir iš tiesų, tose didelėse paklodėse gestikuliuojantys, visaip judantys personažai (jų daug it kokio nesankcionuoto
vyriausybinio piketo metu) daro įspūdį. Nes tai yra dideli
(bet nebūtinai didingi) ir gausūs vaizdai. Žiūrovas atsistoja, žvelgia ir netiki savo akimis. Sušunka (bent jau mintyse)
kokią nors emocionalią frazę – jaustuką ir ištiktuką. Kartais
pasijunta lyg trenktas per galvą. Prisėda ant ekspozicinės
salės viduryje apdairiai pastatyto minkštasuolio. Nusivalo
(suglamžyta skepeta ar vienkartine nosinaite) prakaitą nuo
meno didybės nutviekstos kaktos. Sėdi ir tyli it kokia Loto žmona. Aišku, išeities tašku galbūt reikėtų laikyti Egipto
piramides, katalikiškosios reformos postulatus ir Prancūzijos Karaliaus Saulės skonio dalykus – visa tai, tie gigantiški
architektūros objektai, kūrė efektą, priblokšdami stebėtoją,
kad šis, kaip yra pasakęs vienas mano bičiulis, pasijustų,
atsiprašant, šūdo vietoje tos visos pompos ir didybės atžvilgiu... Taigi, efektas kuria afektą.
Šiuolaikiniame mene DIDELĮ poveikį taip pat kuria dideli
meno kūrinių mastai. Pavyzdžių galima pririnkti be galo daug
ir labai didelių, tačiau čia užtektų kad ir britų menininko Antony Gormley precedento. Gūdžiais ir tolimais 1995-aisiais
Vilniaus Šiuolaikinio meno centre eksponuota jo instaliacija
„Laukas“, sudaryta iš daugybės molinių žmogelių didelėmis
giliai įsodintomis akimis (iš serijos: „Tu žiūri į juos, jie žiūri

Giedrius Jonaitis. Žvaigždžių barsukas. 2008

į tave“). Žmogeliai užpildę visą didelę salės teritoriją – ir tai
yra efektinga. Viena ar kelios figūros gal ir regėtųsi įspūdingai, tačiau tikrai ne taip kaip tas didelis didelis laukas.
Tad dydis kaip pirminė (ar viena iš pirminių) efekto priežasčių. O toliau galima keliauti skirtingomis kryptimis.
Galima jas įvardinti kaip fiziologinį ir technologinį meninio efektingumo vektorius. Fiziologinis efektingumas mene
pasiekiamas ryškinant fiziologinius dalykus – elementus ir
procesus. Prisiminkime kad ir Vienos akcionistus su Hermannu Nitschu priešakyje. Pirma, šis menininkas savo
performansuose ir akcijose, tapybos darbuose (kaip minėtų
procesų rezultatuose) nevengia didelių mastelių ir gausaus
dalyvių skaičiaus. Antra, efektas pasiekiamas per fiziologiją.
Tiksliau – mėsas. Tuos kraujus ir skerdienas, jų taškymus
ir audinių bei organų ardymus... Kitas pavyzdys galėtų būti
Damienas Hirstas su savo į chemikalus pamerktais padarais
(nuo nekalto ėriuko iki visuomet alkano ryklio). Ar tai paveiku? Taip! Ar tas paveikumas ir yra afektą kuriantis efektas?
Žinoma. Jeigu netikite – pamatykite Hirsto kūrinius patys.
Technologinis efektingumas „išlaužiamas“ (čia labai tinka
šis žodis) technologiniais ir kitokiais novatoriškais sprendimais. Siekiant technologinio efekto svarbu netikėti, mokslo
(fizikos, chemijos, matematikos) žiniomis paremti sprendimai. Ir tai ypač galioja naujosiose, netradicinėse ir neklasikinėse meno medijose. 1996 metais Chrisas Burdenas sukūrė
kūrinį „Skrendantis volas“. Asfaltui lyginti skirta mašina,
sverianti 12 tonų, pritvirtinta prie aplink besisukančios konstrukcijos – „triratukas“ rieda aplink, kol galop pakyla viršun
ir keletą minučių skrieja ore (pasiekęs maždaug pusmetrio
aukštį). Matydamas tai, nebetiki savo akimis ir tai įstumia į
kolosalaus afekto būseną.
Arba tie, kurie gyvena socialiniuose tinkluose ir bent šiek
tiek domisi menais (ar turi bent tokiais polinkiais pasižyminčių virtualių bičiulių), beveik kiekvieną dieną (ir nak-

tį) išvys „užlaikintą“, „pašėrintą“ kokį nors skaitmeninėje
erdvėje egzistuojantį išmanųjį kūrinį. Padarytą išmaningai
ir dėl to – efektingai. Šių eilučių rašymo metu specialiai
atsidariau feisbuką ir šiek tiek nusileidęs žemyn, į monitoriaus apačią, keliasdešimt sekundžių kontempliavau Emilio
Gomarizo vaizdinį (tai visiškai atsitiktinis pavyzdys), sudėliotą iš ratu besisukančių žmogiškų rankų (http://highlike.
org/media/2012/08/Emilio_Gomariz_1.gif). Tai tikrai yra
efektinga! Nes, pirma, padaryta išmaniai; antra – tas technologinis komplikuotumas netgi specialiai išryškintas. T. y.
tūlas stebintysis afektiškai supranta, kad ne jam tai sukurti
(iš tokio subjekto lūpų neišsprūsta kultinė fazė, kuri nereta
susidūrus su kokiu nors ekspresionistiniu ar minimalistiniu
artefaktu: „Aš irgi taip padaryčiau!“).
Dar vienas būdas efektui pasiekti – iš tiesų grįžtame į pačių samprotavimų pradžią – yra susijęs su pabarstukais ir
kitokiomis puošmenomis. Tai klasikinis ir be galo senas
sprendimas. Nuogas ir negražus kūnas būna aptaisomas
plunksnomis, subadomas auskarais, išraižomas tatuiruotėmis. Meno kūrinys (ar šiaip į sacrum erdvę gravituojantis
objektas) aptaisomas natūraliais ir dirbtiniais gėlių žiedais,
apraišomas skudurėliais, apkaišomas vėliavėlėmis. Barokinėse katalikų bažnyčiose tas aiškiai išreikšta auksiniais
votais, sidabrinėmis žvakidėmis, marmuriniais altoriais,
spalvotais vitražais. Ir viskas tam, kad sujaudintų ir paveiktų. Kadaise Konstantinas Sirvydas yra pasakęs, kad tiesa turi
dvi tikroves – ji žiba ir bara: „Toks dabar žmonių pasaulis –
geidžia tiktai žibančios, o ne barančios tiesos.“ (Iš esmės tie
fiziologiniai būdai efektui pasiekti yra susiję su barančia tiesa.) Vėl tas pats Hirstas su savo platinine kaukole (pavadinta „Dėl Dievo meilės“, 2007), inkrustuota 8 601 deimantu.
Įspūdį ir susižavėjimą kelia paprasti, gyvenimiški dalykai –
brangieji akmenys ir metalai, žmogaus kaukolė ir, galop, tas
keistas, regėtųsi, sunkiai suderinamas junginys (nors iš tiesų
tarp prabangos ir mirties tėra vienas nedidelis žingsnelis...).
Jeigu reikėtų nurodyti efektingiausią lietuvių menininką,
žinoma, kad besčiau pirštu į Giedrių Jonaitį. Kodėl? Ogi
dėl to, kad šis menininkas naudoja visus įmanomus ir galimus būdus efektui pasiekti ir afektui sukelti. Visų pirma
šis menininkas yra kūniškojo tautinio pinigo – lito kūrėjas
(Žemaitė, Darius ir Girėnas bei Kudirka – jo rankų darbas).
Pripažinkime, kad niekas taip nekuria efekto kaip pinigai.
Ypač stambios kupiūros. Sakykime, kad, litą pakeitus kosmopolitiškuoju euru, Jonaitis prarado (bent iš dalies) savo
kaip efektingojo kūrėjo pozicijas. Bet atrodo, kad jis buvo
tai numatęs prieš visas monetarines reformas – kai iš banke
smulkintų (jau nebenaudojamų) banknotų kimšdavo dešras,
darydavo kitokius meno kūrinius ar jų sudedamąsias dalis.
Efektingumas su savo svarbiausiais atpažįstamais atributais –
dydžiu (štai parodinės Jonaičio ekspozicijos visuomet veikia kaip didelės, daiktais ir objektais, kūriniais ir artefaktais
užgriozdintos kolekcijos), fiziologija (tos visos nuogybes ir
seksualiai pretenzingus veidus demonstruojančios lėlės, tos
visos kailinės iškamšos ir kiti panašūs padarai), technologijomis (retame šio menininko kūrinyje kas nors neburzgia,
nejuda, nežybčioja ar neleidžia kokių nors garsų – žodžiu, į
kūrybos procesą įkinkytas net didžiausio žmonijos progreso
rodiklis – elektra!), taip pat ir blizgučiais – nes žibesys ir
spindėjimas yra tai, be ko neįsivaizduojama Jonaičio kūryba... Taip jau yra su tais efektais ir iš jų proporcingai išplaukiančiais afektais...

– Vidas Poškus –

Deklaracija
dėl Demeniškių kaimo skelbimo 2016 metų Lietuvos krašto kultūros užkampiu
Mes, aštuntųjų Tarmių ir šnektų atlaidų dalyviai, čia susirinkę iš daugelio Lietuvos kampų ir kampelių, radome reikalą, tikslą ir prasmę, kad Demeniškiai būtų paskelbti 2016-ųjų,
t. y. šių metų, Lietuvos kultūros užkampiu.
Nėra ko slėpti, tad tenka su dėkingumu pripažinti, kad dingstį šiam kukliam žingsniui ar
gestui davė Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis. Lyg ir pažadėjęs pernai dalyvauti
septintuosiuose Demeniškių atlaiduose, likus kelioms dienoms iki jų, Ministras pranešė,
kad į Demeniškius atvažiuoti negalės, nes Jam tenka vykti Žagarėn, kuri skelbiasi kultūros
sostine...
Kur jau ten mums iki Žagarės! Vien žagarvyšnių bei žagarvynio ten daugiau negu Demeniškiuose, nors rugių, kvietrugių ir kvietruginės – kažin?
Taigi, mūsų kaimelis nesiveržia į sostines, bet galėtų paliudyti, kad ir užkampyje įmanoma kultūringai gyventi.

Šiaip ar taip, niekur kitur nevyksta tokie arba panašūs atlaidai, kai į juos susirinkusiems
atleidžiamos visos nuodėmės, – tiesa, išskyrus gimtosios tarmės užmiršimą!
Šiaip ar taip, ne apie kiekvieną kaimelį išleistos keturios knygos, sukurtos dvi dainos ir
dvi TV laidos bei dokumentinis filmas...
Šiaip ar taip, niekur kitur, net Žagarėje, nerasite Nežinomojo poeto kapo arba galerijos
„Tvartas“...
Šiaip ar taip, ką tik atidaryta galbūt vienintelė pasaulyje Meilės biblioteka ne bloga apie
šį kuklų jotvingišką užkampėlį byloja...
Deklaracijai pritariančių aštuntųjų atlaidų dalyvių parašai, padėti Demeniškiuose 2016
metų liepos 2 dieną nuo 11 valandos iki sutemų. Pasirašo tik tie, kam nuodėmės jau atleistos.

– Romas Sadauskas –
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Literatūra, arba Pašvilpavimai
Atkelta iš p. 1

Pernelyg sunkūs tekstai išsprogdintų juos tarsi daigai
sėklas dar neatėjus tinkamam laikui. Ir visai kitaip jie
veiktų, jei būtų skaitomi gyvenimo saulėlydyje – tada,
kai pats laikas mirti. Išeiti iš gyvenimo, palaimingai
sprogstant nuo geros literatūros dozės. Kai kurie panašiai įsivaizduoja senio mirtį aukščiausio seksualinio
susijaudinimo metu. Galbūt manoji geros mirties vizija
yra lygiai tokia pati iliuzija, literatūrinė saviapgaulė: juk
senatvėje visi jausmai blunka.
Vis dėlto ilgą laiką teksto teikiamas malonumas, išgyvenimo stiprumas man atrodė nuo kūno savybių nepriklausantis dalykas. Geriausios mirties paveikslas ilgą
laiką išliko nepakitęs.
Šilta, jauki kambario vienutė, balkšvas lubų dangus.
Galėtum sąlygiškai pavadinti jį aukštu dangumi, jei turėtum galvoje vien lubas, ir visiškai žemu, jei galvotum
apie tikrąjį dangų. Šiuosyk lubų dangus yra vidurkis,
saiko ir stotelės, išmintingo stabtelėjimo ženklas. Bendras vardiklis dangui ir prieblandos gaubiamai lovai su
boluojančiu moters veidu galvūgalyje. Stalinės lempos
šviesa krinta ant knygos. Jos tekstas – tarytum natos,
diktuojančios skaitančiojo balsui. Ritualas, garbinant
dangaus aukštybę, kuriame dalyvauja ir lubų dangus –
dangaus miniatiūra.
Skaitymas čia – esminė slaugos ir saugos veikla. Pataluose gulinčios ligonės skausmai atlėgę. Ji silpna, tačiau tai, kas skaitoma iš knygos, įpučia jai gyvybės ir
orumo, palaiko jos kvėpavimą. Vakarykštis tekstas buvo
apie juodąsias skyles ir kosmoso gravitaciją, šiandien –
Nobelio literatūros premijų laureatų kalbos, rytoj – kinų
pasakos arba knyga apie vilkų gyvenimą. Tiesą sakant,
viskas – apie gyvenimą, be to, apie jos pačios gyvenimą. Tekstuose jis, gyvenimas, tirštesnis, įvairesnis,
judresnis, gilesnis ir platesnis nei tas, kuris per tą patį
trumpą laiką būtų prieinamas žmogui. Nes literatūra –
keleriopas gyvenimas, įskaitant ir tai, kad mirties jame
kartais irgi būna gerokai daugiau, nei jos nutinka paprasto žmogaus kasdienybėje.
Kiekvienam, kuris paragavo literatūros tirštybės, gyvenimas gali atrodyti pernelyg skystas. Dar labiau jis
suskystėtų senatvės ar paralyžiuojančios negalės atveju.
Tad literatūra, tekstas galėtų būti gyvybingumo kompensacija vis labiau monotonišką vandens ūžimą primenančiam mirštančiojo gyvenimui. Ar mirštantysis norės
priešintis mirčiai? Galų gale – kodėl jis norėtų nemirti,
kas jį verstų geisti gyvenimo tirštumo, kai jį ims siausti mirties vandenys – tarytum sugrąžindami į naujas
įsčias? Visiems atvejams tinkamų atsakymų nesitikiu.
Žinau tik, kad tekstas man ne sykį tapo ne tik gyvenimo
tirštuma, bet ir gelbėjimosi valtimi. Ji buvo aiškiai skirtingo materijos būvio nei praskydęs gyvenimas.
Galbūt per gerą literatūrą iliuziniu būdu įgyvendindavau savo natūralų laisvės polinkį – baisią jėgą, verčiančią pažeisti taisykles ir vienaip ar kitaip nusikalsti. Juk,
anot Johno Cage’o, „menas yra kriminalinis veiksmas“:
„Jis neįsispraudžia į jokius rėmus. Netgi į savus. Kiekvienas, kuris yra patyręs meno poveikį, yra nusikaltęs
kaip menininkas.“
Kambarėlis su tekstų lašelinės palaikoma būtybe – mano vaizduotės sukurtas paveikslas. Savotiška vizualizuota malda, prašymas ir bandymas įkūnyti, materializuoti
savo galutinių arba ribinių dienų kokybę. Įsivaizduodama save senatvės ar marinančios ligos patale, tų dienų
šviesą regiu man skaitančio žmogaus prieglobstyje.
Srūvant tekstui, pulsuojant jame įdiegtoms prasmėms,
gaivinančio žmogiško balso bangoms, gyvenimas išliktų pilnatviškas, ne mažiau gyvas. O galbūt netgi dar
gyvesnis, dar esmingesnis. Nugyventa daugybė dienų,
neriantis iš kailio, kad išgyventum, panirus į didžiulės
mašinos ritmą, atitolus nuo knygų. Paradoksalu, tačiau
būdavau priversta atitolti nuo jų kaip tik todėl, kad galėčiau prie jų sugrįžti. Argi gyvenau ne dėl tų retų ir
brangių valandų su knyga rankoje ar su rašomu tekstu
priešais akis? Argi ne jos tapdavo mano priebėga, kai
žmonių bendravimo paviršutiniškumas, negrynumas, o
dažniausiai ir kokios nors rūšies nešvara versdavo mane
slėptis, bėgti kuo toliau? Kuo toliau nuo to, ką daugelis
be jokios atsakomybės, stabtelėjimo ar abejonės vadino bičiulyste, draugyste, romantiškais santykiais – deja,
negebėdami sudėti nė menkiausio laisvėn iš banalybės
zonos kreipiančio sakinio. Kasdienė banalybė lygiai tokia pat visli kaip ir trumpaamžiai vabzdžiai ar graužikai.
Potraukis jai toks pat banalus, savaime suprantamas bei
prigimtinis kaip ir potraukis saldumynams. Ir lygiai toks
pat žalingas sveikatai. Tačiau juk sveikatai, kaip kažkas
pasakė, žalingas patsai gyvenimas, tad ar verta bėgti?

Bėgau ne dėl to, kad niekinau paviršutiniškumą ar juo
bodėjausi, anaiptol. Tasai neįpareigojantis santykių lengvumas nebuvo ir nėra man atgrasus, priešingai. Tačiau bejėgiškumas prieš laiko tėkmę, spėriai artėjančios mirties
baimė ragino nešvaistyti laiko. Buvau auklėjama gyventi taupiai, racionaliai. Perteklinis vartojimas, kurį vienas
garbus filosofas pavadino tikruoju nihilizmu, man buvo
nepasiekiamas, neįprastas ir netgi nemielas. Skurdžioje aplinkoje, kur buvo skaičiuojami kąsniai, gyvenimas
galėjo būti įprasmintas kažkuo, kas nebuvo daiktai, liežuviui ir pilvui skirti dalykai. Pasakų turinio pripildyta
vaikystė buvo geras modelis gyvenimui, kuriame trūksta daiktų ar skanumynų. Be to, tikėjau, kad kur kas vertingiau per tą patį laiką išgyventi daugiau ir giliau nei
nuslysti paviršiumi. Tinkamai, esmingai išgyventa laiko
atkarpa buvo tarsi gerai sukramtytas kąsnis, iš kurio organizmas gauna daugiau naudos, daugiau energijos.
Vieną gražią dieną man dingtelėjo, kad tinkamiausia
laiko atkarpos sukramtymo priemonė yra tekstas. Stipriau išgyventi galima išsakant, o galingai – intensyviai išsakant. Atradau, kad tekstas gali būti ir daiktas,
ir maistas – sykiais netgi gurmaniškas, vadinasi – pramoga, galbūt netgi žaislas. Nevaikiška pasaka? Vėliau
tekstai tapo rupiu mano pačios paviršių ir paviršutiniškumo protektoriumi, stabdančiu slydimą ar plukdymą.
Ilgainiui įtikėjau, kad tai šiek tiek pristabdo laiko tėkmę
ar bent jau panašiai paveikia laiko tėkmės pojūtį. Galbūt
tekstai kūrė iliuziją, kad gyvenu daugiau, nes skaitydama, o vėliau – rašydama nuolat gyvenau daugiau nei
vieną gyvenimą, atverdavau sau ne vieną būties lygmenį. Raštu išsakydama savo požiūrį į kurį nors daiktą,
žmogų ar reiškinį, prisodrindavau juos savo dėmesio,
fantazijos, sukurdavau jiems naujus gyvenimus, naujas
perspektyvas, naujus namus ir miestus. Galima sakyti,
sukurdavau sau naujus daiktus, žmones ir reiškinius,
kurie užpildydavo mano būtį ir labai dažnai buvo gražesni ir mielesni net ir tada, kai jie būdavo baisūs. Visų
daiktų – ir tų, kurie nebuvo tekstai, ir iš mano žodžių
sumodeliuotų – negražumą galėjau bet kada, pasitelkusi tuos pačius kalbos įrankius, sustruktūrinti taip, kad
jis taptų nauja gražumo sistema. Dėl to gyvenimas man
tapdavo gražesnis, tiksliau – iš esmės gražus. Ir už tai
turėčiau būti dėkinga kalbai ir tekstui. Regis, jie išsaugojo man gyvybę ir palaiko ją iki šiol.
Jei iki šiol tebesu gyva, tai tikriausiai dėl jų – skaitomų arba rašomų knygų. Dėl to iki dabar tikiu: skaitančiojo balsas man, gulinčiai mirties pašonėje, leistų
gyventi taip gerai, kaip tiktai įmanoma. Jis reikštų, kad
pagaliau, laikydamasi vien teksto, įžengiau į geresnio
gyvenimo teritoriją, palypėjau bent viena pakopa aukščiau ar netgi pasiekiau rojaus prieangį.
Stengiuosi negalvoti, kad tomis valandomis mano
kūnas kovos su negalėmis, patirdamas skausmą, kad
galbūt nebus lengva ir malonu klausytis, nebus paprasta
suvokti skaitomo teksto turinį. Tekstas šiuo atveju bus
tas dievas, kuris pats manimi pasirūpins, pats atras lengviausius kelius į mano protą ir širdį, mano gyvenimą ar
mąstymo struktūrą. Juk visą gyvenimą tam ruošiausi.
Ar ne vedose yra žadama, kad iš esmės išsipildo visi
norai, jei tik iš tiesų to nori, meldiesi atitinkamam tuos
norus galinčiam išpildyti dievui?
Mano asmeninės mirties akivaizdoje antraeilės svarbos regisi ir skaitinio tematika. Pasikliauju tuo įsivaizduojamu šalia manęs įsitaisiusiu skaitančiuoju. Jeigu
jau toks bus, jeigu kam nors ir bus lemta šalia manęs
atsidurti tokiomis intymiomis – mirimo ir skaitymo –
valandomis, jis, be abejonės, žinos, ką man skaityti.
Ir, galimas daiktas, man pasiseks numirti laimingai bei
žmoniškai, palengva spragsint žmonių kalbos ir prasmių
laužui. Mat tik žodžiais ar žodinėmis konstrukcijomis,
gražiai suformuotu pramanu įmanoma pergalėti būties
absurdą ir beprasmybę, chaosą ir netvarką, žmogų slegiančią kūniškumo ir gyvūniškumo naštą. Ir tik ant savo
kojų tvirtai stovintis filosofas, pajėgus žliungančiais rudens laukais savarankiškai žingsniuoti horizonto kryptimi, gali kalbėti apie matymo prioritetą, niekindamas tai,
ką jis vadina kalbos mašina. Jis tiesiog nieko neišmano
apie kambarėlį su balkšvu lubų dangumi virš pilkšvai
geltono patalo su moters galva prieblandoje. O ar jis žino ką nors apie akląjį, įsitvėrusį teksto kaip vienintelės
savo žmogiškumo ir tapatumo atramos? Galų gale, kaip
jis skiria matymą ir haliucinaciją ir kodėl jam taip svarbu savo vadinamąjį matymą išsakyti tekstu? Šiandien,
regis, esu pasirengusi į šiuos klausimus atsakyti visu
savo gyvenimu, visa savo ramstymosi į kalbą ir tekstus
istorija.
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n…u…o…g…i…r…d…o…s
Verta gyvent, verta gyvent. Verta dalintis.
Selemonas Paltanavičius, rašytojas, gamtininkas
Visos logikos absurdiškos.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas
Dabar banditų mažiau, o kultūra lieka.
Boris Karavanov, tapytojas
Aš visokius mėgstu pažint.
Gintaras Zinkevičius, fotografas
Kai ji pakyla į viršų, lauk malonumų.
Gintautas Trimakas, fotografas
Aš nieko nežinau, tik turiu tetą, kelias knygas ir „Youtube“.
Goda Characiejienė, kraštovaizdžio architektė
Visas pasakas sugalvojau aš.
Rimvydas Pupelis, dailininkas
Imkit pirštais, Dieve mano!
Arvydas Belkevičius, vairuotojas
Viskas, kas gražu, yra nuodėmių skonio.
Julija Ražinskienė, budėtoja
Žmogus įdomus tol, kol paslaptingas.
Sigitas Birgelis, poetas
Man patinka gyvas menas, net jei apsimeta miręs.
Palmira Mikėnaitė, redaktorė
Kai tveri – jau nebūni.
Zenonas Mačiulis, terapeutas
Mes galim užsikoduoti vakar dieną.
Gedutė Grigaliūnaitė, socialinių mokslų daktarė
Toks gyvenimas yra, o žodžio nėra.
Andrei Antonou, filologas
Žinai, kaip saugu, kai turi porciją.
Vilma Šileikienė, fotografė
Jie netgi mylėt negabūs.
Sandra Sabinė Jaundalderė, dailininkė
Visi jūs geri – eikit namo.
Pranas Žiliukas, profesorius
Reikia atsargiai galvoti.
Mindaugas Česlikauskas, fotografas
Galų gale vėl kunigai ėmė sveikinti su gimtadieniu.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė
Kad kas jaustų atsakomybę, reikia nusižudyti.
Gintautas Trimakas, fotografas
Geriausia dalyti tą turtą, kurio dar neturi.
Jurgis Staškūnas, vadybininkas
Labai žiaurus žodis „priklauso“.
Daiva Šileikaitė, brolėčia
Gal jūs ir esat, tik nežinot.
Asta Valskienė, referentė
Reikia pasirinkt kelią – kad nestabdytum.
Vytautas Juozėnas, medijų menininkas
Sunkiausias laikas, kol neišvažiuoji į peizažą.
Mykolas Karčiauskas, poetas
Visos kovos bus laimėtos – liks nusivylimas.
Zenonas Mačiulis, terapeutas
Aš jau feisbuke užmačiau pilvą.
Laima Penekaitė, kūrybinių industrijų magistrė
Kai meilė – talentas padvigubėja.
Audrius Dabulskis, keleivis
Kuo paprasčiau, bet simpatiškai.
Gintaras Zinkevičius, fotografas
Beveik neabejoju, kad ateis laikas, kai aš melsiuos.
Ričardas Šileika, nuogirdininkas
Man tik popieriukus pasirašinėti man neįdomu.
Vitalija Jonušienė, muziejininkė ir istorikė
Aš turiu dvi logikas – tai tu atsargiai.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė
Kai nugirsti – tada ir ateina suvokimas.
Gintautas Trimakas, fotografas

– Ričardas Šileika –
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Simonas Bernotas

IEVA KRIVICKAITĖ

Šeimyninė fotografija

išlipkim

Graži šeima ką ir bepasakysi susikibę už rankučių šypsosi
Negalvoja apie karą negalvoja apie torpedas negalvoja apie
Mirtį negalvoja kokia juokinga tėti tavo kepurė ir veidas koks
Smėlėtas kur buvai iš kur ištrauktas šis tavo atvaizdas kiek
Metų jau praėjo graži šeima išsirikiavę pozuojantys pasitaiso
Apykaklę užsiriša batą šypsosi laukia ar jau ar dar ne stengias
Nesimuistyti nejudėti sustingti atrodyt tvarkingai pašukuosiu
Tau plaukus kažkas ten įkritę ir švyti kiaurai per visą tavo mažą
Kūnelį dabar jau galima pradėti visi grįžta į pradinę poziciją visi
Stengiasi šypsotis na ko toks paniuręs šypsokis ir nesimuistyk
Uždeda ranką ant peties galbūt net apkabina arba sako sėskis
Ant kelių jei visi sėdi kažkas kažką dar nori pasakyti ir pasako
Tada blyksteli

ar galiu išnešioti tavo mergystę
gimdyti, negalėdama išsikviesti greitosios
skaičiuoti, kiek atsieis kruvini ornamentai, įsisukę
čiužiniuose ir paklodėse

Realybės šou
Nenorėjai būti į visą šitą įtrauktas bet nieks neklausė
Dabar vyksta balsavimas jei norėtum čia likti turi surinkti
Tam tikrą skaičių balsų pakankamai taškų turi pasistengti
Nors gal ir neturi kas bežino svarbu kad gerai atrodytum
Prieš kameras ir nežiūrėtum tiesiai į jas nes kitaip išsiduosi
Kokias kameras sakai reiškia viskas puiku jau žengtas žingsnis
Į priekį jau net nebepastebi matau grimas deramai parinktas
Ir viskas labai natūraliai vyksta kažkaip per daug natūraliai
Gali kristi reitingai galbūt nieks nebežiūrės todėl įpinsim čia
Kokią situaciją mirties arba meilės elementą tai labiausiai
Pritraukia žmones su mirtim geriau neprisižaisti nes nieks
Nemėgsta liet ašarų tad va tarkim tau patinka ta ar ana bet va
Ne ta kuri tau tikrai patinka su ja gi nieko neišeis žiūrovams
Ji nepatinka per daug graži ir protinga greit iškris o tada ir
Tu lėksi lauk na kaipgi čia taip

ar galiu atsidusti
jos vienaskiemenį vardą
jungiantį tik mane ir tave
o ne tave ir grandinę žmonių, nusičiupusių po raidę
šiepiančių savo būtąjį laiką man į akis
– tavo būtasis laikas dar tik sakinys, o mano – jau istorija
ar gali savo pirščiukais
sudėstyti mano odą
sakydama – čia bus raukšlė, o čia randas
o čia nebebus
ar galiu susitraukti ne į tuštumą
o į tavo pirščiukus
dar ničnieko nesuprantančius apie laiką
apie laiko užsispyrimą
niekada, niekada nenuolaidžiauti
tu užaugusi būsi nuolaidi
sakysi – gerai
sustokim truputį, išlipkim
pabūkim
pasiklydusios tarp keturių delnų

Defektas

Gyvenu labirinte prie kurio vis dar nesu pripratęs
Mane pačiumpa gatvės pačiumpa koridoriai ir išspjauna
Kur dar nebuvau savęs atradęs siaurėja sienos dusdami
Kertasi tuneliai mano akys yra mano akys ir jos neretai
Apsigauna skaitydamos pavadinimus nesvarbu ar
Neįskaitomas šriftas ar pažįstamas raštas taip turiu
Siūlą taip turiu trupinių siūlas iš prairusio sielos rūbo
Kuris nors ir būtų brangiausias suėstas kandžių ir
Nebetinkamas dėvėti jau matau žmonės šnabždasi
Trupiniai dar nespėję paliesti grindinio yra suryjami
Paukščių o paukščiai kačių o katės jų šešėlių dažnai
Pasiklystu pasuku į kairę kai reikia į dešinę netikiu
Nuorodomis žemėlapiais jie paviršiniai nerodo kitimo
Taip ir lieku savy pasimetęs žiūriu į atspindį nuo vitrinos
Į atspindį nuo mašinos į atspindį ir nebeatskiriu kur labiau aš

Raudonos raudonos mano akys nuotraukoje
Išsiurbiančios visas spalvas į ryškų radioaktyvumą
Kuriame esu pasislėpęs šunytis laukiantis pirmos
Mutacijos gal užaugs trečia ausis ar penkta koja
Ji tikrai praverstų dėl šventos ramybės tiksliau
Neramybės atsispyrimui gal net bėgti išeitų
O dabar išeina tik šliaužti kaip sraigei per
Kelią įtemptas eismas šansų būti pervažiuotam
Itin daug šansų būti draugiško praeivio perkeltam
Itin mažai taip ir bėga dienos o aš slenku sau dar
Gerai būtų jei galėčiau sakyti į priekį tavęs link

Turėjom gi kaip nors nuspręsti kuriam teks garbė
Nors anokia čia garbė kažkoks mažmožis ir tiek
Pasakė tas kuris norėjo pasirodyti tvirčiausias
Juodas kelias juosta keli kraujo lašai įbrėžimai
Pakelės smėly karštis pasipriešinimo žymės
Liūdnai baigės na bet ką padarysi to ir reikėjo
Tikėtis nieko bus dar visko pasaulis nesugriuvo
Pasakė tas kuris mėgino visus nuraminti
Plaukai ten kažkas balto atrodo kaip dantis nors
Ne akmenukas iš toliau žvelgiant lengva apsirikti
Ne taip jau viskas ir blogai gavo ko nusipelno
Aš manau kad jam čia dar pasisekė daugiau
Buvo vertas pasakė tas kuris jautėsi atsakingas
Neryški batų pėdsako žymė kelios nuorūkos čia
Pat sutraiškyto raudono žiebtuvėlio likučiai
O tu kur
Nesijaudink
Susigūžęs kamputy
Liksi nepaliestas

vanduo
kalbėčiau tau į plaukus
į tavo kaukolėn susmigusius siūlus
juos po vieną ištraukioję
nuaustumėm mažą gabalėlį drobės
paslėpti šąlantiems kojų pirštams
kad nenulesiotų kirai
putliomis nebučiuotomis lūpomis
suslėptume savo pirštus
įledėję – sukibtų
savo žingsniuose neščiau tavo žingsnius
kad neištvintų
iki lubų užliedami mūsų namus
užtekėdami duris
– tik pro plačiai atmerktus langus
vidun žiūrėtų žmonės
sakytų – žiūrėk, vaikeli, kaip tirpsta
ištirpę
susigertumėm į parketą
mes – mūsų namų pragulos
nebeiščiupinėjamos
mėlynos priešmirtinės salelės

žiaunomis
įsiverkei į baltą miesto kontūrą
už blizgančios upės alkūnės
– tavo pėdomis raštuotas asfaltas
suka ratus kaip paukštis
čiups už plaukų
ir skrisi, o asfalto kaspinas sklaidys debesis

Labirintas

Šulinys popierius žirklės
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Savaitgalis apleistame atrakcionų parke
Balionai vos vos pakilę nuo žemės sustingsta ore
Apleisto atrakcionų parko organai
Karuselių žirgai pralaimėję be raitelių nuleidžia galvas
Jų nupieštose akyse spindi lietaus ašaros
Silpnai apšviestos erdvės
Pilnos vaikiško klegesio ir cukraus vatos kvapo šmėklų
Išsileidęs pripučiamas monstras klampi spalvinga masė
Batutas įsitempęs labiau negu mes
Kalbėki tyliau nes aidas baisesnis už siaubo kambarius
Kuriuose dabar labiausiai gąsdina tuštuma
Apgaubta voratinklių lizdais

Vandens ženklas
Sename atviruke pripildytam
Rūko dulkių ir dūmų
Mus apsupę veidrodžiai nerišliai pasakoja istorijas
Retsykiais jų pasiklausome
Per trumpai kad suvoktumėme apie ką kalbama nes nerišliai
Apglamžytam paviršiuj karalių rūmai pilni puošniausių baldų
Dailiausių paveikslų
Skirtų užsimiršimui
Ant naktinio staliuko naujametiniam raštely
Aš pasižadu išmokti pasveikinti tuštumą
Tinsta palto kišenėje tinsta ir plečiasi nuodai
Skirti išgalvoto skausmo nužudymui

koks slaptažodis
norintiems pakliūti į vaiko akis
ir susirinkti iš jų ašaras
nešti tarp trūkinėjančių siūlių
gerokai už žemėlapio kontūrų
– jei miestas neturi pavadinimo, jo ir nėra –
už tų kontūrų taip maža oro
pridėk pirštus prie kaklo ir pajusi
kaip atsiveria žiaunos
nekišk ten pirštų, uždusi
aš išbijojau tavo baimę
pilnomis žiaunomis vandens
dabar jau plauk į mano balsą

melstis
visos tavo tiesos –
krūpčiojančios venų sienelės
gulėdamas lovoje
jau girdi savo žingsnius
pabelsk kaimynui
kad jau
jau eiti ant tilto, persisverti per turėklus
jau žiūrėti
kaip išgaruoja paskutinis lašas upės gysloje
iškvėpti maldą
dieve, ar tu buvai ir tas vanduo?
kur link kvėpuoti, kai vandens nebėra
tik įkaitęs geizerio kvapas
pajusti tiltu ateinančią minią
dieve, ar tu jų kibirėliuose?
kokiomis kalbomis rėkti
kai jie pradeda laistytis dažais
tepliojasi veidus
mėlynumas šliaužia žemyn tilto turėklais
jį susiurbia sausa vaga
kaip melstis sausrai?
kaip melstis sprogimui?
pakelk rankas šlovinimui
spustelk delnais dangų
ir akimirką matysis žymė
kur tavo oda buvo šiltesnė už dangaus paviršių
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Su visais šiais poetais susitikau Rygos vertimo pratybose („dirbtuvėse“), kur, susipažinę su tekstų vertimais anglų, rusų, lenkų
ir kitomis kalbomis, pabandėme išversti po kelis vieni kitų eilėraščius. Buvo smagu (vėliau parašiau apie tai eilėraštį „Pietūs
Rygoje“). Ko nesupratome, galėjome klausti, todėl atrodė, kad versti ne taip jau sudėtinga. Kol kas nė vienas neturime ryškių biografijų, vertimo patirties taip pat. Jaunas veržlus Henrikas (g. 1995), dirbantis latviško „Delfi“ kultūros skyriuje, egzotiškų bruožų
ir impozantiškos povyzos Anuaras Duisenbinovas (g. 1985) iš Kazachstano, rašantis rusiškai (iš vertimo pratybų buvo mistiškai
dingęs), anksti debiutavusi Martyna (g. 1994) iš Lenkijos – dar tebestudijuoja, bet jau turi tėvynėje įvertintą knygą, ir progresyvių
pažiūrų baltarusė lingvistė Volha Hapejeva (g. 1982) – beje, dėstanti Vilniuje, Europos humanitariniame universitete.

Vertėja

HENRIKS ELIASS ZĒGNERS
●

VERTIMAI
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tretjakovas; nieko tikro
Ruskiai ne ruskiai, dėl Dievo?
iš krantų išėjusios upės su liesomis mergaitėmis
nendrynuose;
važiuoju namo.
vėl pietų pokalbiai apie karą: iššaudyti juos, tuos rytiečius.
mamų suknelių šlamesys, geriame „Tretjakovą“ už
Volgą ir gausesnį derlių.
ne iš jos tie vaikai; švelnūs išsekimai.
man sakė, pabėgt nuo savęs – tai valgyti ir deginti
mirusiuosius.

taip paprasta nebūti, taip viliojančiai
paprasta išgriauti sienas, išsilieti spalva,
bėgti per laukus ir šaukti

(gatvės žibinto šviesoj visa kas primena atspindį: mano
šešėlis arimuose – menkutis Heimat derlius)

tiesiog niekur neiti, likti namuos,
kur metų metus kertėse kvėpuoja tyla,
o akys tiesiog atsiprašo

moterys: dvipolis
tyla, kaitros spragsėjimas. audra artinasi, ir esi tikra:
atrodo, tu giliai susimąsčiusi,
atrodo, tu giliai susimąsčiusi.

kaip ir vėl tą perteikti,
aš nežinau, bet laikas eit ligi galo,
kol rašalas neišdžiūvo, eime
po dar vieno puodukėlio

Kujavijos Pamarys: jaučiu, šiandien gailėsiuosi; diena,
kai lieti savo draugę, kuri gimė siaubinga. Sankt
Peterburgas kaip motina deivė – sakai – tai kas, kad
neturės vaikų.

●
man norisi nieko neveikti,
eiti miegoti ir keltis iš ryto,
ir vėl nieko neveikti

Sankt Peterburgas: išvažiavau. naktį išėjau į laiptinę,
pasijutau kaip studentų bendrabutyje: čia sienos, ten
sienos, visur už sienų žmonės. atpažinau Nietzschę,
svyruodama

ir tada man norisi žiūrėti,
kaip šviesa iššluoja lubų kampus,
ir matyti, kad akys nieko nemato

– kas jie man tokie? krentu į sapną: arba vaikai, arba
knygos.

tarp akių ir lubų
tiek daug vietos,
dulkės nusėda,
ir vaizdas lieka drumstas

Dovilės Bagdonaitės piešinys

●

daugiau nebegražu,
daugiau nebeįdomu,
bet tada vėl aušra
apšviečia lubų kampus

ANUAR DUISENBINOV
Ant eskalatoriaus
nuobodulys ir liūdesys prašnenka mumyse
tad leidžiamės mes butelio dugnan
ir traukiam ligi cigaretės filtro
ir plaučiais stengiamės apgobti andromedos ūką
ir pavadint mus švenčiančiais bastūnais neapsivers liežuvis
greičiau mes stovime ant eskalatoriaus
įsivaizduodami, kad einam
o judam mes velniop
ir pereina gatvę vyrai
ir pereina gatvę moterys
ir pereina gatvę vaikai
pereina senutės ir senukai
ir velniop
važiuoja automobiliai, dvėsdami skalija šunes
bando kalbėtis taksistai
bando veikti ministrai
skiriasi sutuoktiniai, tiltai, problemos ir mulkiai
(ak reikalai mūsų einasi sunkiai
jei be blogo rimo apsieisime sunkiai
jei rimuodami pasitelkiame mulkiai
įvardysim tokią padėtį sunkiai)
ir velniop
prasideda nulis penkiolikti
ir jau dešimtą tų metų dieną
galima drąsiai sakyti, kad jie
taip pat eina velniop
prašnenka rūpestis mumyse
savais interesais
taip sako kine arba psichologai
o gal tai filosofas pasakė savo psichoterapeutui
kaip ten bebūtų, tokia reikalų padėtis
veda mus visus į vienatvę, kaip dalininkas pasakytų
bet aš sakau

VOLHA HAPEJEVA

o ir iki manęs dar ne kartą taip sakė
kad niekas mūsų į vienatvę neveda
nes mes vieniši nuo gimimo iki mirties
vesti prie to, kas gyvena su tavimi vienam kūne
kiekvienoj tavo širdies kertelėj dar nuo tada
kai pramerkei akis ir pranašiškai surikai
nujausdamas ir nuspėdamas
visą tau paruoštą skausmą
ir jeigu tokia reikalų padėtis mus kur ir veda
tai veda
kaip jau tikriausiai atspėjot
į katmandu
neteisingai nugirdot
velniop tai mus veda
bet kas gi čia
rėkia dručkis vaikėzas ant eskalatoriaus
jūs tiktai pažiūrėkit
pirštu rodo žilas vyriškis
košmaras
dengiasi akis ir veidą prastai pasidažius mergina
pabrukę uodegas ir metę kankinimo įrankius
versdami katilus nuo mūsų sprunka velniai
greičiausiai taip pat
velniop

MARTYNA BULIŻAŃSKA
exodus
taip, pasak Išėjimo knygos, įvyko: atsivėrė ir užsivėrė dangūs.
kiekvieno kūno kontūre – karti našta pilve, lyg riebios musės,
sukančios ratus virš daržovių pardavėjo (taip mes atrodysime
būsimame gyvenime). Ēostre atostogos, oranžinis cigaretės
dūmas, bežadis pasiūlymas ir vėl iš naujo
mes gimstame
mirštame
tarp bausmių ir kalčių, nes taip daug lyriškiau.

mažas ponis nešioja mažus vaikus
už pinigus
kuriuos tėvai sumoka jo šeimininkui
bet to nepakanka
kad kasdien gautum saldžiųjų morkų
todėl vakarienei mažasis ponis
gaus kramtyti šieną
aš nepanaši į ponį
ir į mažus vaikus nepanaši
gal tada aš morka?
arba išdžiūvus žolė
kramtoma jau kažin kiek metų
buvo laikai
kai dar nemokėjau skaityti
ir man skaitydavo mama
knygose tais laikais rašė
apie mažą ponį, kuris nešioja vaikus
nemokamai
●
nelengva būti gatve
ypač nudažyta kaip zebras
tose vietose kur susikerta
čia
hOrizontAlė
ten
vErtikAlė
suvesti kada nors
žmones ir mašinas
šunis ir karvelius
ir dviračius – naujus pirktus už kelis šimtus baksų
arba paveldėtus iš tų kurie gimė 1930-aisiais
būdama maža
painiodavau horizontalę
su vertikale
tad kiekvieną kartą tardama tą žodį
įsivaizduodavau horizontą
horizontas tokia ilga siaura linija
matoma iš tolo
už kurios tuoj tuoj atsivers jūra
ir dingsiu aš
gatvė
Vertė Giedrė Kazlauskaitė
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Jautiško gyvybingumo mintys ir refleksijos
Gintaras Bleizgys. Jautis. Esė. V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2016. 160 p.

Esė rinkinį sudaro dvi dalys: pirmosios tekstai sukurti 2009–2010
m., antrosios – 2013–2015 m. Jie
buvo skelbti kultūros leidiniuose „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir
menas“. Taigi kai kam tai bus sugrįžimas prie jau pažįstamo Gintaro Bleizgio – galimybė permąstyti,
prisiminti, palyginti. Kitiems, dar
neskaičiusiems šio rašytojo kūrybos arba jį pažįstantiems tik kaip
poetą, šių esė skaitymas galbūt bus
visiškai naujas patyrimas.
Man pačiam dėl tekstų išleidimo knygos formatu pirmiausia kilo įvairių klausimų: ar reikėjo esė išleisti viena
knyga? Gal autorius šiuo metu išsikvėpė? Kodėl išleista
dabar? Kam knygos reikėjo labiau: leidyklai, autoriui ar
skaitytojams? Į šiuos klausimus galėtų atsakyti pratarmė,
tačiau jos nėra. Taip pat knygos pradžioje būtų galima aptarti rašytojo kūrybos bruožus, temas, jo tekstų kuriamas
reikšmes – o aptarti jau tikrai yra ką: aštuonios poezijos ir
dvi esė (kartu su šia) knygos. Tai, kad skaitytojas stumiamas mąstyti ir susidaryti asmeninę nuomonę, nėra blogai,
tačiau skaityti įžvalgią pratarmę gali būti ne ką mažesnis intelektinis iššūkis, negu pačiam apmąstyti pagrindinį
tekstą.
Kadangi autorius rašydamas esė iš pradžių neplanavo
jų išleisti atskira knyga, man kilo klausimas, kiek jos derės tarpusavyje. Juk atrodo natūralu, kad ilgainiui kūrėją
anksčiau dominusias temas gali pakeisti kitos. Tačiau čia
dominuojančios temos (mamos mirtis, tikėjimas, poetas
ir poezija) yra tarsi apjuosiamos jautiško gyvybingumo
klausimais: „O kas aš esu? Kas yra individas? Kas yra
asmuo? Ar įmanoma prarasti save kaip asmenį? Kas yra
asmens ar savasties praradimas?“ (p. 113) ir tai suteikia
gana stiprų pagrindą knygai kaip vientisam kūriniui. Citatoje vardinami klausimai išdėstyti gal netgi nuobodžiai,
tačiau patys nėra nuobodūs. Į juos atsakant pateikiamos
asmeninės patirtys gali ir nustebinti autoriaus drąsa apie
tai kalbėti. O savasties paieškos ir santykio su tikėjimu
atskleidimas, ko gero, matomas netgi geriau būtent ta-

TEKSTAI NE TEKSTAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

da, kai autorius visus šešerius metus vis grįžta prie šių
apmąstymų. Taigi esė neatsitiktinai pabirusios išleistoje
knygoje. Galima įžvelgti ryšį tarp jų ir viršelyje pavaizduotų spalvotų figūrų, viena kitą dengiančių, netelpančių
į rėmus, sudarančių vieną paveikslą ar netgi portretą. Juk
autorius jaučio simbolį panaudojo, kad pavaizduotų dalį
savo asmenybės („Aš – jautis, kuris pažįsta tik vieną –
kraujo – spalvą“, p. 64) – niršios, galingos, žemiškos, tačiau bet kokia kaina besiveržiančios į priekį: siekiančios
transcenduoti į amžinąjį gyvenimą.
Nutarus, kad esė dera tarpusavyje ir jas vienija tos pačios temos, toliau norėtųsi paklausti, ar aptariami dalykai
nesikartoja per dažnai. Ko gero, norint prisikabinti, tikrai
būtų galima tai padaryti – gana dažnai kartojasi mamos
ligos ir mirties refleksijos. Tačiau taip kritikuoti galima
ir gausybę krikščioniškų knygų – juk jose vis kartojasi
Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo temos. Kartojimasis
tekstui daro žalą tuomet, kai įvykis nėra vertas išsamaus
aptarimo arba kai apie jį nebepasakoma nieko naujo. Manau, kad Gintaras Bleizgys sėkmingai išvengia šių pavojų.
Artimo žmogaus mirties įprasminimas gali keistis metai
po metų, laikui bėgant įgyti įvairių supratimo galimybių.
Autoriui vienur mamos mirtis suteikia priežastį pradėti
pokalbį su Dievu („Sveikas, sakau, Viešpatie, kuris dabar
esi su mano mama“, p. 9), kitur įvertinti mamos parodytą pavyzdį („Man yra didelė garbė, kad esu padarytas iš
šitos moters genų, nes esu iš giminės, kuri niekada nepasiduoda“, p. 18), dar toliau permąstyti savo tapatybę praeinančio laiko fone („...tėtis gyvas, motinos nebėr, pusė
mano veido nėra...“, p. 69) ir t. t.
Galiausiai norisi pridėti, kad ne tik esė susijusios tematiškai, ne tik papildo viena kitą, bet ir jose juntamas nesumodeliuotas asmeniškumas, kurį, ko gero, kartais bando
pamėgdžioti pradedantieji kūrėjai ir kurį visaip, iki tam
tikrų štampų, suprastina bestselerių autoriai. Esė žanras
turbūt labiausiai tinkamas atsiskleisti rašytojo asmenybei:
čia juk tenka kalbėti tai, ką galvoji, todėl ir tavo mintys
negali pavirsti pasakojamomis istorijomis ar skaitomomis
eilėmis. Gintaro Bleizgio mintys savaip egocentriškos,
bet ne dėl to, kad autorius save laikytų visa ko centru,
o dėl to, kad visa ko centrą jis atranda labai arti savęs ir
savyje: „Niekas negali sulaikyti manęs – pro laikinas pasaulio formas žengiančios nenugalimosios gyvybės, nesutelpančios į šį ankštą pasaulį, į laikiną žmogaus kūną“
(p. 129). Juste juntamas gyvybės veržimasis į priekį, per

kūną į mirtį, per mirtį į amžinąją gyvybę. Autorius neslepia savo krikščioniškos pasaulėžiūros ir lieka ištikimas
jai, visa ko centre matydamas Dievą, amžinąjį gyvenimą.
Tačiau kartu kaip kūrėjas norėdamas išreikšti pagrindinę
mintį jis pasitelkia įvairias priemones: simbolius, vaizdinius, savo paties išgyvenimus, taip pat atvirą, aistringą,
kartais ritmišką kalbėseną.
Gintaras Bleizgys nėra iš tų rašytojų, kuriems nesvarbu, ką apie juos galvoja kiti arba jie patys. Tokia kūrybos
refleksija kartais reiškia pasijuokimą iš savęs („Juokiuosi
parašęs šitokią nesąmonę, šitokią „lyriką“ – „mano sielos
krašteliuose ima čiurlenti vanduo“, bet juk taip parašyti
veikiausiai tėra maža kvailystė“, p. 11), kartais asmeninių
patirčių svarbos suvokimą („Tavo liga ir mirtis, mama,
mane išgarsino. Čia tas žodis „išgarsino“ ne visai tinka,
bet yra labai panašu [...]. Tavo gyvenimas pagimdė mane.
Tavo mirtis pagimdė mane kaip menininką?“, p. 77), kartais pasipiktinimą skaitytojais, recenzentais („Dėl mano
kūrybos „gamtiškumo“ man tenka patirti tiek daug visokių stereotipinių nuomonių…“, p. 100) arba knygų pasirodymo viešoje erdvėje stebėjimą („Kai išleidžiu knygą,
tai taip tyliai viskas būna, taip slepia tą knygą ir leidyklos,
ir knygynai, ir net jeigu kas nusiperka, tai taip slepia slepia. Tik skrepliuotojai pribėga, apskreplena: tfu, tfu, tfu –
ir vėl tyla“, p. 57). Šie komentarai rodo ne tik refleksyvų
rašymo būdą, bet ir kritišką autoriaus nusiteikimą. Turiu
omenyje ne polinkį viską kritikuoti, bet veikiau jautrumą,
sąmoningumą ir atvirumą.
Nors daug galima kalbėti apie patį autoriaus asmenį,
atsiskleidžiantį kūryboje, visgi tuo pat metu piešiamas
ne ką mažiau vertingas lietuvių poeto portretas. Poeto tapatybė – tai besiskleidžiantis pasaulėžiūros ir vertybių
klausimas, draugystė ir konkurencija su kolegomis, premijų skyrimas, kūrybos ir išgyvenimo santykis. Šios vis
sušmėžuojančios temos atidžiam skaitytojui gali tapti dar
viena interpretavimo galimybe. Šiuo atžvilgiu graži paskutinė esė „Kai laiko lempa ima nesutramdomai mirksėti“, kurioje sutinkame Juditą Vaičiūnaitę, Joną Strielkūną,
Jurgą Ivanauskaitę. Autorius paprastai kaip bičiulis ir jų
amžinasis amžininkas apibendrina: „Noriu pasakyti, kad
esu gyvas. Noriu pasakyti, kad jie yra gyvi. Yra nemirtingi“ (p. 154).

– Justinas Dižavičius –
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Ar pavyks prakalbinti mokslininkus?
Alvydas Jokubaitis. Filosofas kaltina mokslininkus,
arba Kas blogai su politikos mokslu? V.: Lietuvių
katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai,
2016. 216 p.
Leidykla „Naujasis Židinys-Aidai“ savo tinklalapyje
paskelbė: „Paskutinė naujiena prieš vasarą.“ Ši naujiena,
politikos filosofo profesoriaus
Alvydo Jokubaičio knyga „Filosofas kaltina mokslininkus,
arba Kas blogai su politikos
mokslu?“, buvo tarsi kvietimas paskutines pavasario
dienas praleisti kartu. Knyga,
kuri provokuoja, kuri į šviesą
iškelia ir apnuogina pozityvizmo filosofiją ir scientizmu užkrėstą šiandieninį politikos mokslą (profesorius jį vadina moderniuoju politikos
mokslu). Jei reikėtų apibūdinti knygą vienu sakiniu,
tai būtų šie Kanto žodžiai iš „Grynojo proto kritikos“
pratarmės: „Būti paneigtam šiuo atveju nėra pavojaus; reikia saugotis kitko – būti nesuprastam.“ Taigi,
ir profesorius skatina įsiklausyti į moderniajam politikos mokslui (taip pat socialiniams ir humanitariniams
mokslams) reiškiamus priekaištus ir pabandyti suprasti
knygoje išsakytą neparankią tiesą ir dalykus, kurie šiandien pasidarė sunkiai suprantami, nes gamtos mokslo
instrumentais preparuojamas žmogus ir pasaulis tampa
neginčijama duotybe, o kritikuojantieji sudievintą gamtamokslį, jo tiesas ir metodus iškart apkaltinami tamsumu, neišmanėliškumu, nenuovokumu, nemokšiškumu,
mulkiškumu. Supratę tai, ką knygoje apsvarstė filosofas, politikos mokslininkai gali padaryti tik du dalykus:
arba viską paneigti, arba priimti, o diskutuoti galimybė
suteikiama tik dėl atskirų knygoje išdėstytų filosofinių
prielaidų aiškinimo (p. 199–200). Truputį arogantiška,
tačiau, įsigilinus į filosofijos padėtį šių dienų universitetuose, tokią poziciją galima pateisinti. Ji neišvengiama.
Autorius į moderniuosius socialinius ir humanitarinius mokslus žiūri iš filosofo pozicijos. Jis remiasi Leo
Strausso straipsniu „An Epilogue“ ir savo kaltinimus paremia septyniais stulpais: pirmas – nepolitinis požiūris į
politiką, antras – politikos mokslas be žmogaus, trečias
– mokslinis romantizmas, ketvirtas – visumos suvokimo praradimas, penktas – idėjų vaidmens nuvertinimas,
šeštas – analitinė kombinatorika, septintas – politikos
mokslas neturi išminties. Mėginant trumpai apibūdinti
kaltinimų turinį, pradžioje reikia pasakyti, kad politikos
mokslas radosi iš profesionalios filosofijos diskurso,
kaip ir tokios akademinės disciplinos kaip sociologija ar
literatūros kritika (Fredric Jameson, Kultūros posūkis:
rinktiniai darbai apie postmodernizmą, Vilnius, 2002,
p. 17). Todėl pirmasis kaltinimas implikuoja situaciją,
kurioje politikos mokslas laikomas filosofine klaida,
nes demoralizuoja, „atmeta praktinį supratingumą, sureikšmindami techninius ir procedūrinius aiškinimus, jie
[politikos mokslininkai – A. D.] mano, kad, nepaisant
atitrūkimo nuo kasdienio patyrimo, politikos mokslas
gali būti svarbiausia politiką formuojanti jėga“ (p. 59).
Antras kaltinimas remiasi tuo, kad „net kai politikos
mokslininkai domisi atskirų politinio gyvenimo dalyvių
savivoka, jie domisi ne žmogumi, o jį determinuojančiais procesais, reguliarumais ir dėsningumais“ (p. 71),
nekalba apie metafizinius principus – laisvę ir Dievą,
o tautą pavertė vienu iš daugelio tyrinėjimų objektų,
neutralus požiūris, kaip politinio poveikio priemonė,
orientuotas tik į objektyvius matmenis, pašalinamas subjektas (p. 84). Trečias priekaištas yra dėl to, kad politikos mokslas įgyvendina romantikų reikalavimą į tikrovę
žiūrėti pro savikūros, o ne „adequatio“ idėjos prizmę (p.
96), politikos mokslininkams nerūpi kasdieniai reikalai, jie rūpinasi tik savo idėjų naujumu ir metodologiniu
griežtumu. Autorius juos vadina moderniaisiais sofistais.
Ketvirtasis kaltinimas yra nukreiptas ne į tai, kad politikos mokslas per savo metodus nemato visumos, bet į tai,
kad jis siekia būti pagrindine politikos pažinimo jėga (p.
106), taip pat kad į viską žiūri kaip į nuolat savo vertę
keičiančius reiškinius ir nepripažįsta jokios jų nekintamos esmės (p. 117). Penktas priekaištas susijęs su idėjų
nuvertinimu, autorius atkreipia dėmesį į tai, kad jos pa-

verčiamos nuomonėmis, todėl praranda reikšmingumą.
Šeštas kaltinimas, apimantis analitinę kombinatoriką,
skamba kaip iš romanų „Dvylika kėdžių“ ir „Aukso veršis“, kur Ostapas Benderis vadinamas didžiuoju kombinatoriumi. Žinoma, herojus taip pavadintas su ironija,
tačiau su tokia pat emocija galima žiūrėti ir į tai, kaip
mokslininkai susižavėję žaidžia intelekto analitiniais gebėjimais, nepolitiniu politikos skaidymu ir jungimu į vis
naujus elementus. Jie juos maišo, kaitalioja ir vėl jungia.
Paskutinis, septintas, priekaištas yra dėl to, kad politikos
mokslas neturi išminties, nes moderniųjų mokslininkų
teorijas apibūdina ne ji, bet kiti svarbūs predikatai – teiginių pagrįstumas, tikslumas ir metodiškumas (p. 161).
Knygos autorius, apmąstydamas politikos mokslų situaciją ir jų santykį su filosofija, remiasi ne tik Leo Straussu, bet ir tokiais autoriais kaip Hansas Blumenbergas,
Tomas Sorellis, Friedrichas Hayekas, Carlas Schmittas,
Georgas Hegelis, Goethe, Paulas Kahnas, Michelis Foucault, Descartes’as, Alexis de Tocqueville’is, Ronaldas
Dworkinas, Ianas Shapiro ir kiti. Jie padeda įrodyti, kad
modernusis politikos mokslas jau kuris laikas susiduria
su išvardintomis problemomis, tačiau jų stengiasi nematyti ir nereflektuoti.
Šios recenzijos tikslas nėra nuspręsti, kiek teisingi pateikti kaltinimai, svarbiausia nepamiršti, kad socialiniai
ir humanitariniai mokslai tikrai susiduria su problemomis ir autorius tai įvardina kaip scientizmą, atitrūkimą
nuo kasdienio patyrimo, jų susidvejinimą (jie šališki ir
nešališki tuo pat metu), visišką panėrimą į pozityvizmą,
neturėjimą savarankiškos tyrimų metodologijos, domėjimąsi ne žmogumi, o jį determinuojančiais procesais,
socialinės inžinerijos vykdymą. Žinoma, su kai kuriomis įžvalgomis galima nesutikti ar užduoti papildomų
klausimų, kurie labiau pagrįstų požiūrio tašką ar išsklaidytų miglą. Nepraslysta pro akis ir tai, kad profesorius
vis grįžta tai prie vieno, tai prie kito teiginio, apibūdinimo, būdvardžio, palyginimo. Iškėlęs problemą, nevengia daug kartų ją paminėti tekste. Taip daromas poveikis
skaitytojui, kad jis pripažintų problemą ir jos mastą.
Skaitant knygą susidaro įspūdis, kad siekiama prakalbinti politikos mokslininkus temomis, kuriomis jie visai
nenori kalbėti, o galbūt negali, nes tai, jų supratimu, nepriklauso mokslo kompetencijai. Juos bandoma išvesti iš nyčiškos vidurdienio šventės ir užduoti klausimus
apie Dievą, tikėjimą, laisvę, meilę, viltį, ištikimybę, patriotizmą. Kodėl autorius tai daro? Nes šios sąvokos ir
jų turinys apima pasakojimą apie Žmogų, o ne išorinius
faktus ir priklausomybes, nes tai padės vėl atgręžti politikos mokslą į kasdienį pilietį, tačiau kirba klausimas:
ką veiks filosofai, jei politikos mokslininkai pames savo metodus (politikos mokslų metodiškumas, sekimas
vien jais – dažnas kaltinimas knygoje), teorijas, formalų
požiūrį ir pradės atsakinėti į fundamentalius klausimus?
Kur yra šių klausimų ir atsakymų ribos ir apskritai kokiomis priemonėmis jie turėtų analizuoti šias sąvokas?
Ką modernus mokslas gali pasakyti, naudodamas savo
tyrimo priemones, kad ir apie tikėjimą, kuris, Ingmaro Bergmano herojaus Antonijaus Bloko žodžiais, yra
„kančia ir yra tas pats, kaip mylėti kažką, kas paslėptas
tamsybėje ir, kiek bešauktum, neapreiškia savo veido“?
Šis autoriaus bandymas įtraukti politikos mokslininkus į pokalbį yra nesibaigiančio ginčo tarp filosofijos ir
politikos mokslo dalis. Jis jau yra užkoduotas pastarojo užuomazgoje, paveiktas pozityvizmo epochos. Abi
disciplinos esmiškai susijusios ir kivirčas joms leidžia
lyg lyno akrobatams demonstruoti savo pusiausvyros
sugebėjimus. Jei viena nukristų, kita gali pražūti taip
pat (ištirpti savyje). Galima teigti, kad kol egzistuoja
šis nesutarimas, filosofijos mirtis neįmanoma, o moderniajam politikos mokslui negresia „ištirpti savyje“ dėl
nesibaigiančių tik jam suprantamų mokslinių diskusijų,
vadovaujantis formule „mokslas mokslui“, todėl, kaip
rašo profesorius Jokubaitis, „bet koks mokslo santykis
su tikrove reikalauja filosofinio požiūrio“ (p. 38).
Filosofas kritikuodamas politikos mokslus skyriuje „Nepolinis požiūris į politiką“ teigia, kad „politikos
mokslininkai formuoja nepolitiniams interesams atstovaujantį politikos supratimą. Jie savo tyrinėjimais sukuria daugiau problemų negu politinis gyvenimas ir visų
šių problemų tampa nebeįmanoma atskirti“ (p. 52). Šiame priekaište galima pasiklysti, nes autorius nepateikia
jokių pavyzdžių, kaip mokslininkai sukuria šias problemas, nieko, kuo būtų galima pagrįsti šį teiginį ar surasti

atitikmenį iš kasdienio patyrimo. Taip pat kyla abejonių dėl kaltinimo, kad politikos mokslininkai neduoda
patarimų politikams čia ir dabar: „Jeigu Cezaris prieš
peržengdamas Rubikoną būtų paprašęs politikos mokslininkų patarimo, jo nebūtų sulaukęs iki šios dienos“
(p. 54). Iškyla klausimas: ar mokslininkai turi užimti
politikos praktikų patarėjų vietą? Ar jiems nėra geriau
palikti revizoriaus, kritiko poziciją? Panašus priekaištas
reiškiamas ir visai mokslo sistemai, kad „jauni žmonės į
universitetus ateina norėdami pažinti politiką, bet vietoj
to pažįsta politikos mokslą“ (p. 79). Šio teiginio pirma
dalis verčia nesutikti, o dėl antros nekyla abejonių. Todėl norisi pridurti, kad jaunas žmogus, norėdamas pažinti politiką, visų pirma neturi eiti į universitetus, jis joje
turi dalyvauti kaip visuomenės narys, kaip politikos formuotojas: partijose, organizacijose, individualiai, bendruomenėse. Jei egzistuoja toks mąstymas, kaip teigia
profesorius, tai jaunuoliui tikrai neteisingai suformuojamas praktinės politikos pažinimo būdas. Universitetas
niekada neišmokys žmogaus „daryti“ politikos, kaip ir
dailės akademija – dailininko kurti. Jis gali tik suteikti
išprusimą, žinias, išmokyti naudotis techninėmis priemonėmis, padėti susidaryti vienokį ar kitokį pasaulio
vaizdinį. O visa kita – pašaukimo ir pasirinkimo dalykas.
Profesoriaus Jokubaičio knygoje rašoma apie modernųjį politikos mokslą, tačiau keliose teksto vietose
išnyra postmodernybės sąvoka, todėl kyla dar vienas
klausimas: ar yra perskyra tarp modernaus ir postmodernaus mokslo? Remiantis Jeanu-François Lyotard’u,
ši perskyra egzistuoja (Lyotard, Postmodernus būvis,
Vilnius, 2010, p. 6–10), tik galbūt modernus mokslas
postmodernaus būvio dar nepasiekė. Tačiau, sekant Jamesono argumentais, šiandieninį politikos mokslą jau
galima vadinti postmoderniu, nes postmodernizmo vienas iš „bruožų yra tas, kad dingsta kai kurios pagrindinės
ribos ir skirtybės“ (Jameson, p. 16). Pavyzdžiui, Jamesonas klausia: „Kaip vadinti Foucault darbus – filosofija,
istorija, socialine teorija ar politiniu mokslu?“ (p. 17)
Tą patį pastebi ir profesorius Jokubaitis, jis teigia, kad,
„norėdami pažinti politiką, mokslininkai būtinai išeina
anapus jos, į kitų mokslų – istorijos, sociologijos, teisės,
ekonomikos, antropologijos ar psichologijos – sritis“
(p. 70). Todėl skyriuje apie mokslinį romantizmą filosofas, netikėtai išskirdamas postmodernizmo sąvoką, skaitytojui sukelia nedidelę „romantinę“ sumaištį
Autorius moderniuosius politikos mokslininkus dažnai lygina su klasikiniais politikos filosofais, kuriems
rūpėjo žmogaus prigimtis, o dorybės turėjo savo vardus, jie buvo orientuoti į žmogaus moralinio ir politinio
charakterio ugdymą. Tačiau šiandien politikos mokslas
domisi tik išoriniais žmogaus elgesio determinantais ir
yra nukreiptas į kuo efektyvesnio politinio mechanizmo
sukūrimą ir jo funkcionavimo užtikrinimą (p. 155). Taip
baigiamas sunaikinti natūralus žmogus kaip visuma. Tokiomis įžvalgomis ir apmąstymais skaitytojas užkrečiamas „prarasto rojaus ilgesiu“, tikrovės troškuliu, gedulu
dėl prasmės. Jis verčiamas susimąstyti ir klausti, ar įmanoma grįžti į klasikinį būvį arba žengti į kitą, ateities
būvį, orientuojantis į tai, kas rūpėjo klasikams ne tik politikos moksle, bet ir visuomenėje, ar šis ilgesys taip ir
liks niežuliu, kurio negalima pasikasyti.
Skaitydamas knygą nejučiomis pradedi kalbėti su autoriumi, niurzgėti ten, kur nesutinki, braukyti ir rašyti
paraštėse pastabas, pritariamai linkčioti galvą, kai pastebi, kaip chirurgiškai tiksliai jis išpjauna vieną ar kitą
politikos mokslo auglį ir kyšteli skaitytojui po nosim.
Galiausiai perskaičius knygą iškyla ir kitų klausimų:
kas yra moksliškai įrodyta tiesa? Ar ji apskritai pajėgi
egzistuoti efemeriškoje mūsų tikrovėje? Ar filosofija
nėra mokslas ir ar ji pati nenutolo nuo kasdienio žmogaus, nuo kasdienės patirties? Ar filosofai dar užduoda
klausimus, kas yra tikėjimas, Dievas, ištikimybė? Galbūt modernusis politikos mokslas išmoko iš moderniųjų
filosofų kalbėti ne žmonėms, bet sau ir nematyti išorinio
pasaulio?

– Aistė Deimantaitė –
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Fontaniada
„Fontaniada“ – tai trijų mėnesių kelionė autobusu aplankant garsiausius, didžiausią istorinę reikšmę turinčius
senosios Europos fontanus. Kaip rašoma origamio formos
kelionių agentūros buklete: „Per šias 92 nuotykių kupinas
dienas jūs ne tik suspėsite išvysti Romos, Barselonos ir kitų didžiųjų Europos miestų jums jau gerai žinomus fontanus, bet ir aplankysite mažiau žinomus Lenkijos, Vengrijos,
Kosovo, Liuksemburgo, Bosnijos ir Hercegovinos vandenį
purškiančius Senojo žemyno pasididžiavimus. Žmogau, jeigu kasnakt tau užmigti neleidžia vandentiekyje tūnančios
paslaptys, jeigu nori daugiau sužinoti apie vandentiekio evoliuciją nuo viduramžių fontano iki vandens laistyklės tavo
kieme, tuomet „Fontaniada“ – tavo iššūkis.“
Šią kelionę dovanų gavome dar prieš išsiskyrimą. Jo tėvai naiviai tikėjo, kad tai bus mūsų medaus mėnesio išvyka.
„Fontaniada“. Kas galėtų nesvajoti apie „Fontaniadą“? Praėjus daugiau nei pusei metų po išsiskyrimo, aš vis dar dirbau
tą patį darbą, o šuo, kurį jis man leido pasilikti, dar nebuvo
nudvėsęs. Nors tvirtai žinojau, kad nė vienas iš mūsų ten net
neketina važiuoti, bilieto kažkodėl neišmečiau. Laikiau jį
pavasarinės striukės kišenėj. „Fontaniada“ – maitinimas tris
kartus per dieną, na, o pietūs valgomi netgi gryname ore.“
„Fontaniada“ – kiekvienas kelionės dalyvis bus apdraustas nuo skendimo ir kraujo užkrėtimo, išskyrus: a) jeigu apdraustasis nuskendo ne fontane; b) jeigu apdraustasis mirė
dėl kitų priežasčių, kurios tiesiogiai nebuvo sukeltos autobuso, fontano ir kelionės organizatorių tiekiamo maisto.“
Šuo nudvėsė dvi dienos iki kelionės. Šito taip pat nenumačiau. Tą pačią sekundę surinkau savo vadovės namų telefono numerį ir pasakiau jos vyrui, kad mergina raudonais
plaukais, dirbanti prie lango, iš kurio geriausiai matosi spalvotomis dažasvydžio kulkomis nusėta fabriko siena, išeina
iš darbo ir turbūt ne tik negrįš, bet dar ir persidažys plaukus.
Vyras pasiūlė persidažyti juodai.

į vandenį mėčiau sūdytus riešutus, kuriuos kiekvieną rytą
išdidžiai padalindavo autobuso palydovė. Ties Lenkijos ir
Vokietijos siena dėl nuolatinio smulkių monetų žvangėjimo
įvyko viešas balsavimas ir buvo nuspręsta visas keleivių monetas suberti į didelį maišą ir kelionės metu laikyti bagažo
skyriuje. Kiekvienas iš šešiasdešimt septynių keleivių turėjo bent po tris monetas kiekvienam Europos fontanui. Tris
šimtus dvidešimt septynis fontanus padauginti iš šešiasdešimt septynių keleivių ir dar padauginti iš trijų monetų lygu
siaubingam skaičiui – mūsų autobuse tuo metu buvo 65 727
monetos.
Dauguma keleivių buvo gyvenimo prasmės ieškantys senoliai, finansinėse skolose paskendę našliai, menkiausios
galimybės pergulėti beviltiškai laukiantys vidutinio amžiaus
senberniai ir daugybė aklųjų, kurčiųjų bei raumenų nykimo
kamuojamų neįgalių žmonių. Kai visas šis pulkas apsupdavo
fontaną ir į vandenį lyg į pigų lošimų automatą pradėdavo
kristi monetos, jų karštai murmami norai primindavo bažnyčioje Velykų rytą vienuolių giedamas maldas.

1. Jis ir ji
Jis buvo beveik nepasikeitęs – tos pačios giliai įdubusios
akys. Ji skubėdama tempė jo lagaminą ir nenumaldomai
artėjo link manęs. Dieve, jos veidas toks dėl to, kad lagaminas sunkus, ar dėl to, kad dabar penkios ryto? Tuoj pat
susigėdau, kai išblizgintame autobuso lange pamačiau savo
veido atspindį. Tada jie pastebėjo mane. Jos vardas Saulė.
Pasisveikinau su ja taip, kaip mane teta išmokė sveikintis
su žmonėmis, kurių labai nemėgsti, – bučinys į vieną žandą,
bučinys į kitą, pakštelėjimas į kaktą ir beveik visada galutinai nokautuojantis, jau klasika tapęs „eskimo bučinys“.
Dovydas šią kombinaciją žinojo seniai, tačiau savo naujajai
draugei apie tai neužsiminė.
Pirmą žodį išspaudė Saulė. Jis buvo lotyniškas – „Audi“.
Pirštu ji parodė į geltono autobuso priekį, kuris jeigu nebūtų
buvęs nupoliruotas, forma būtų priminęs Kuršėnų vyniotinį
arba dykumų vikšrą iš mokslinės fantastikos romano „Kopa“. Keista, niekad prieš tai nepagalvojau, kad Kuršėnų
vyniotinis ir dykumų vikšrai turi tiek bendro. Dovydas nedrąsiai pasiteiravo, ar žadu lipti į autobusą. Tai buvo antra
nejaukiausia akimirka mano gyvenime. Pirmoji buvo tuomet, kai per dalykinius pietus įmonės partneriams iš Pietų
Korėjos padavėja patiekė pienišką sriubą su jau apsitraukusia plėvele. Susijaudinusi leptelėjau, kad „this our national
dish“, ir susikišau plėvelę į burną. Korėjiečiai plėvelę nurijo
per du kartus.
Dovydas paklausė, ar nenorėčiau savo bilieto atiduoti Saulei. Sudvejojau. Juk jis vis dėlto paliko man šunį. Nors ne.
Šuo juk nudvėsė. Galbūt dėl to, kad jau keleri metai sirgo
depresija? Susikaupiau ir paklausiau Dovydo, ar kuris nors
iš jų nenorėtų važiuoti su manimi. Jie nenorėjo. Abu liko
stotyje, kai grėsmingai užsidarė geltono autobuso durys ir
ryškiai violetinį megztinį dėvintis vairuotojas penktą ryto visai įprastai skambančiu balsu pasiūlė patogiai įsitaisyti, nes
pirmąjį fontaną turėtume pasiekti už septynių valandų. Vėliau, pamiršęs išjungti mikrofoną, savo kolegai jis dar spėjo
sumurmėti:
– Pirmąjį iš trijų šimtų dvidešimt septynių.

2. Keleiviai
Ak, „Fontaniada“! Praėjo lygiai septynios dienos, per kurias jau spėjome aplankyti šešis dabartinėje Lenkijos teritorijoje trykštančius fontanus. Vienas iš jų stovėjo kažkokio
smulkaus lenkų verslininko privataus namo kieme. Kadangi
šeimininkas tuo metu buvo išvykęs į kirpyklą, stovėjome
priešais dviejų metrų aukščio nepermatomą tvorą ir žiūrėjome į planšetę, kurioje gidas rodė gūdžius Žečpospolitos
laikus menančio fontano nuotraukas. Ties ketvirtuoju fontanu išnaudojau visus savo smulkiuosius, todėl likusią kelionės dalį tiesiog kartojau tuos pačius norus ir vietoj monetų

Taurimos Bunkutės piešinys

Autobuse dažniausiai būdavo taip karšta, kad su F32 vietoje sėdinčia liemenėlės niekada neseginčia ponia S. ant
aprasojusio lango pradėjome žaisti šachmatais. Ponia S.
nekantriai laukė, kol pagaliau pasieksime garsųjį Ženevos
Jet d’Eau fontaną. Ji manė, kad Šveicarija yra svajonių šalis
tiems, kurie neabejingi fontanams. Kadangi šveicarai garsėja
puikia bankų sistema, ponia S. tikėjosi pasiimti paskolą vien
tam, kad monetas į Jet d’Eau fontaną galėtų mėtyti iki pat
savo mirties. Tuo metu, kai ruošiausi nutrinti ponios S. žirgą
nuo mūsų lango lentos, autobuso ratai staiga pradėjo cypti
taip garsiai, kad iš išgąsčio vienu mostu nutryniau keturis
ponios S. pėstininkus, tris rikius ir abiejų spalvų karalienes.
Mes sustojome vidury autostrados. Žvilgtelėjau pro priekinį
stiklą – kelio viduryje stovėjo Saulė. Rankose ji laikė suglamžytą „Fontaniados“ bilietą.

3. Keleivė
Nuo pirmojo aplankyto fontano mus skyrė 2 598 kilometrai. Saulei įlipus į autobusą, vairuotojas visų pirma liepė atiduoti visus smulkiuosius, tačiau ši teturėjo keletą lenkiškų
banknotų ir vieną plastikinę monetą, skirtą didžiųjų prekybos centrų vežimėliams atrakinti. Reikėtų paminėti, kad po
eilinio keleivių referendumo dėl savo aptakumo ir pagirtino
įpročio nežvangėti monetai buvo suteikta galimybė kelionę
praleisti salone, o ne bagažo skyriuje. Autobuse buvo likusi
vienintelė laisva vieta šalia manęs – Saulei norėjau užleisti
vietą prie lango, tačiau ji nenorėjo sugadinti mūsų šachmatų
partijos. Be to, susiklostė taip, kad, besivydama mūsų geltonąjį „Audi“ autobusą, pakeitusi tris lengvuosius automobilius ir vieną mikroautobusą, ji kaskart gaudavo vietą prie
lango. Tuomet stojo keliolikos minučių tyla ir Saulė pasakė
lygiai prieš savaitę išsiskyrusi su Dovydu. Priežasties neminėjo, tačiau aš ją ir taip žinojau. Grįžusi namo ji pamatė, kad
nudvėsė itin reta inkstų liga sirgęs jos katinas. Būtent tada
ir suprato, kad jos gyvenime šiuo metu atsirado niša tokiai
ekskursijai kaip „Fontaniada“. Saulė jau gerus penkerius
metus dirbo viename iš saunų ir pirčių kompleksų. Ji buvo
atsakinga už reikiamos temperatūros išlaikymą garinėje ir
suomiškoje pirtyse bei nuolatinį ledo kambario aprūpinimą
taisyklingos formos ledukais. Man tai pasirodė įdomu ir aš
Saulei pasakiau komplimentą: „Norint išlaikyti reikiamą
temperatūrą garinėje ir suomiškoje pirtyse, turbūt reikia turėti specialių žinių ir talentų. Manau, aprūpinti ledo kambarį
taisyklingais ledukais galėtų ne kiekvienas iš mūsų.“
Saulė pasakė, kad darbdaviui išmokyti naują darbuotoją
užtenka penkiolikos minučių. Tokį darbą galėtų atlikti netgi
imperatoriškasis pingvinas, jeigu tik dėl savo prigimties nebijotų karščio. Kaip tik tada ponia S. paprašė Saulės pabaigti

šachmatų partiją vietoj jos, nes norėjo truputį nusnausti. Pradėjome pūsti šiltą orą į stiklą ir paišyti pirmąsias figūras, ir
staiga supratau, kad šiame Kuršėnų vyniotinio formos autobuse tuo metu buvo 68 pingvinai. Jie juk skraidyti nemoka,
ar ne?

4. Fontanas Nr. 21
Tai štai kaip atrodė garsusis Ženevos Jet d’Eau fontanas. Taip kaip ir visi kiti. Mes su Saule ir keliais vaikinais
iš autobuso galo nusprendėme išsiskalbti savo drabužius.
Kiekvienam fontanui apžiūrėti būdavo skiriamos lygiai dvi
valandos, per jas turėdavai suspėti pavalgyti ir pramankštinti kojas. „Fontaniados“ organizatoriai primygtinai reikalavo
per tą laiką nepalikti fontano teritorijos, todėl jeigu parduotuvė būdavo bent penkiais šimtais metrų toliau, keleiviai
siųsdavo po vieną atstovą visiems nupirkti kavos, cigarečių
ar kitų būtiniausių prekių. Ponia S. pabudo iki išvažiavimo
likus penkiolikai minučių. Ji tuoj pat panardino ranką į monetų maišą ir pagriebusi tiek, kiek begalėjo panešti, nubėgo
prie fontano. Man pasirodė, kad šį kartą ji segėjo liemenėlę.
Vėliau sužinojau, kad būtent šiai progai ją pasiskolino iš šalia sėdinčios fizikos mokytojos.
– Na, ponia S., metas važiuoti.
Štai koks mandagus buvo mūsų vairuotojas.
– Aš jau nevažiuosiu.
– Kaip čia taip dabar nusprendėt, ponia S.?
– Aš jau labai seniai nusprendžiau. Daugiau nebevažiuosiu.
– Na taip, išties gražus fontanas.
– Pats gražiausias.
– Bet jūs dar nematėt kitų.
– Kokių kitų?
– Kitų trijų šimtų šešių.
– Bet man ir šitas labai patinka.
– Bet ar galit taip sakyti, kai kitų nematėt?
– O kaip kiti atrodo?
– Jie irgi purškia vandenį. O kai kuriuose dar ir daugiau
vietos monetoms įmesti.
– O kitur galima pasiimti paskolą?
– Žinoma, kad galima.
– Nežinau... Ir manot, jog aš ją galėčiau gauti?
– Net neabejoju.
– Ir jie man galėtų ją pasmulkinti? Kad turėčiau daug monetų?
Įlipau į autobusą ir likusios pokalbio dalies neišgirdau. Tik
mačiau ponios S. veidą, kai ji grįžo į savo vietą, kurioje storais auksiniais siūlais išsiuvinėta F32.

5. Planas
– Saule, nemiegi?
– Ne.
– Tau patinka Italija?
– Nežinau, niekuomet nebuvau.
– Na taip, bet matei gi per filmus Koliziejų.
– Tada turbūt patinka. Šilta ten ir skanus maistas turėtų
būti.
– Norėtum ten pabūti ilgiau?

6. Pabėgimas
Kai atvykome į Romą, iškart pasisiūlėme surasti parduotuvę. Turėjome nupirkti keturis pakelius cigarečių, dvylika
Bolonijos padažo indelių, penkias pakuotes suaugusiesiems
skirtų sauskelnių, kortų kaladę ir tris rožančius, jeigu netyčia
nenuvyktume į Vatikaną.
Nuėjusios pirmuosius penkis šimtus metrų pasukome į artimiausią metro stotį ir už duotus pinigus nusipirkome bilietą
į rajoną mums itališkai gražiausiai skambančiu pavadinimu.
Važiuodamos tylėjome, o Saulė kartkartėmis vis neramiai
dirstelėdavo per dešinį petį. Praėjus daugiau nei pusvalandžiui, išlipome. Čia nebuvo nė vieno fontano. Vien daugiabučiai namai ir daug tuščių staliukų su raudonom staltiesėm.
Įkvėpėme sauso, įvairiomis dienos sriubomis kvepiančio oro
ir atsistojome prie artimiausio kavinės staliuko. Norėjom dar
šiek tiek pastovėti. Užsisakėme penkias taures kriaušių sidro –
vienintelio gėrimo, kurio jie tuo metu turėjo.
Paklausiau Saulės, ar jai šitas rajonas patinka. Saulė pasakė, kad Roma jai patinka, bet šitas rajonas nėra jos pats
mėgstamiausias. Pažadėjau, kad šitame rajone mes negyvensim. Saulė nusišypsojo ir išgėrė pirmą taurę sidro. Po antros ji
nuėjo kavinės šeimininko paprašyti tualeto rakto, šis pasakė
tualeto neturintis, bet galintis rekomenduoti konkurentų kavinę už kampo, kur sidras nėra toks skanus kaip čia, bet tualetą
jie vis dėlto turi. Saulė pasakė, kad greitai grįš, ir dingo.►

2016 m. liepos 22 d. Nr. 14 (1246)

Komedija be pabaigos
Atkelta iš p. 4

Ana. Jau nebemyli manęs?
Francas. Ar esi susijusi su Ema Ulman, kuri gyveno
Valdštrasėje?
Ana. Taip. (Francas priblokštas krenta į fotelį) Visiems
pasakysi, kad mylime vienas kitą? Jau ne, tiesa? Prisimeni
Emą? Ar žinai, kaip mirė jos tėvas? Jis – gydytojas, ar ne?
Buvo gydytojas. Mirė. Buvo nužudytas. Nepameni? Ema
buvo tavo mergina, ar ne? Negalėjo tęsti studijų universitete. Buvome draugės. Labai paprasta: nusprendžiau pažaisti
su tavimi, kad atkeršyčiau. Ką pasakysi?
Francas (pakyla įtūžęs). Reikia užbaigti su visa jūsų veisle.
Ana. Jau manęs nebemyli?
Francas. Ne.
Ana. Nes esu žydė?
Francas. Taip.
Ana. O jei nebūčiau žydė? Nežiūrėk į mane taip: esu. Ir
didžiuojuosi, kad esu.
Francas. Ir tu man iškrėtei tokią išdaigą. Aš sutrikęs. Mane nubaus. Kad bent jau nieko niekam nesakytum.
Ana. O ką tu darytum mano vietoj?
Francas. Tave pasmerks, jei pasakysi.
Ana. Tu rūpiniesi tik savimi, ne manim.
Francas. Be abejonės. Jei tu tylėsi, ir aš tylėsiu.
Ana. Nesvajok.
Francas. Nemyli manęs?
Ana. Ne.
Francas. Turėčiau sutraiškyti tave kaip parazitą.
Ana. Tai kodėl netraiškai? Koks nuostabus „gražiausios
tavo gyvenimo nakties“ finalas! Tavo fiureris tave pagerbtų.
Būtum didvyris. Galų gale juk aš tave apgavau. Turi eiti pas
savo grupės vadą ir prisipažinti. Yra ir kitas sprendimo būdas: pradėti žliumbti ir pripažinti, kad tavo tikėjimo pamatas
yra klaidingas. Kad išsižadi.
Francas. Nesvajok! Tavo poelgis išduoda tavo blogą
kraują, tavo siaubingą prigimtį!
Ana. Be to, gali būti, kad aš meluoju, kad tikrinu tave...
Galbūt tavo grupės vadas liepė man taip pasielgti, kad tave
išbandyčiau. Nemanai, kad įmanoma... ar net tikėtina? Gana
gerai atitinka Partijos elgsenos standartus. Ar ne? Juk užtenka to, kad buvai Emos Ulman sužadėtinis. Reikia atsiminti,
kad vos tik buvai įrašytas į hitlerjugendą, išsiskyrei su ja. Ir
mirė jos tėvas, tu pats žinai kaip. Ir Ema nusižudė. Tu pats
žinai kaip.
Francas. Ne.
Ana. Tikrai?
Francas. Žinojau, kad ji mirė. Tik tiek, atsitiktinai sužinojau per vieną pokalbį.
Ana. Ir nenorėjai sužinoti daugiau?
Francas. Ne.
Ana. Manau, tave tai turėjo dominti: ji buvo nėščia. Ar
žinojai?
Francas. Ne.
Ana. O jei būtum žinojęs, ar tai būtų paveikę tavo elgesį
su ja?
Francas. Ne!
Ana. Esi vertas pagarbos.
Francas. Aišku, kad esu jos vertas. Vokietija yra aukščiau
už viską. Ir Partija!
Ana. Aišku… Ir tavo sąžinė švari.
Francas. Nors tu tuo ir netiki. (Prieina prie Anos, uždeda
rankas jai ant pečių) Pasakyk tuojau pat, kas esi. Iš tiesų!
Nebekankink manęs! Nebeapgaudinėk!
Ana. Kas aš esu, kad apgaudinėčiau ir kankinčiau tave?
Esu paprasta žydė… kuri turėjo draugę. Ir toji draugė prieš
mirtį, prieš mirtį iš meilės tau, mano glėbyje, žavingasis mano Francai, ėmė ir papasakojo savo paprastą istoriją. Ji irgi

►Per tą laiką spėjau išgerti tris taures. Pasižiūrėjau į laikrodį. Autobusas turėtų išvažiuoti po dvidešimties minučių.
Dvidešimt minučių ir viskas bus baigta. Paklausiau barmeno, ar konkurentų kavinė labai toli. Jis parodė kryptį, bet
ji buvo priešinga tai, kuria nuėjo Saulė. Ak, „Fontaniada“.
Kodėl tu visus taip trauki?
Sugebėjau per septynias minutes pasiekti metro, peršokti
bilietų barjerus ir įšokti į atsitiktinį traukinį, tikėdamasi, kad
būtent jis nuveš prie fontano. Iki išvažiavimo buvo likusios
daugiausia penkios minutės, o aš net neįsivaizdavau, į kurią pusę važiuoju. Supratau, kad jeigu man pasiseks išlipti
būtent toje stotelėje, autobusas jau bus išvažiavęs. Pradėjo
veikti sidras. Nusprendžiau lipti kitoje stotelėje – buvo nesvarbu, spėsiu ar ne, bet bent jau nusišlapinsiu į fontaną. Metro sustojo, durys atsidarė, aš išlipau.
Aplink fontaną buvo susirinkę daugybė žmonių. Vieni rėkė, kiti kalbėjo telefonu. „Fontaniados“ autobusas ramiai il-

ŠIAURĖS        ATĖNAI

13

nebuvo panaši į žydę, tiesa? Su savo kumpa nosyte ir guviomis akimis, ir šviesiais plaukais. Aišku, jos motina buvo grynakraujų baltiškų šaknų. Virusas gautas iš tėvo pusės. Dabar
jos baltiškoji motina lieja ašaras Šveicarijoje. Šveicarija –
geras petys išsiverkti... O tu atrodai baisiai. Abejoji.
Francas. Nusižudė…
Ana. Taip, mirė iš meilės tau. Ne visi yra pelnę tokį įrašą
savo pagyrimų lapuose.
Francas. Gal malonėtum padaryti man paslaugą ir nekalbėti tokiu tonu?
Ana. Tuomet kokiu?
Francas. Nesu kaltas, kad ji nusižudė!
Ana. Nesijauti atsakingas?
Francas. Nesijaučiu atsakingas už nieką.
Ana. Žinai, ką reiškia pabusti ryte nuteistai, visiškai negalint pakeisti lemties?.. Mano tėvas buvo gydytojas: visada
prisiminsiu – aš buvau maža – riksmus to jaunuolio, kuris
turbūt buvo daugmaž tavo amžiaus... Man jis atrodė daug
vyresnis. Kiek metų man buvo – šešeri, septyneri? Mano tėvas atsargiai jam pranešė, kad tai – tuberkuliozė. Jaunuolis
norėjo jį užmušti, klykė, kad tai netiesa, negali būti tiesa, visa
jo šeima sveika... Atrasti virusą kraujyje ar bakterijas seilėse – tai žmonių kasdienybė. Tada kovojama, gydomasi. Yra
geros baigties pavyzdžių: Fulanas išsigelbėjo. Bet ar įsivaizduoji, ką reiškia pabusti ryte, vakare arba naktį ir žinoti, kad
priklausai prakeiktai giminei, prakeiktai, nes taip nusprendė
žmonės, nes tai jiems atrodo teisinga? Iki tos akimirkos tu
buvai tokia pati kaip ir visi. Emai nieks niekad nesakydavo,
kad ji turi žydų kraujo nei kad turi ne žydų. Ji buvo mergina
kaip visos, kaip bet kuri. Maža, graži, saldi, gera. Be galo
įsimylėjusi stiprų ir gražų vaikiną – tave. Ir staiga dėl to, kad
jos tėvas žydų kilmės, visas gyvenimas apsiverčia aukštyn
kojomis: ji nebegali studijuoti universitete, jos sužadėtinis ją
palieka. Kodėl? Ar ant jos odos raupsų žymės? Jos suvokimą
apgaubė beprotybės rūkas? Tapo vargše? Taip, būtent tai – ji
tapo vargše. Ir pradėjo nekęsti savo kraujo. Šiaurės Amerikos juodaodžiai bent jau susiduria su savo blogiu akis į akį
nuo gimimo, atstumti – bet neužkrečiantys... Jie nešioja savo
Dovydo žvaigždę prisiūtą prie odos. O Ema? Sveika, linksma, daili, protinga. Šis netikėtas blogis, kuo jis išgydomas?
Šis vėžys, kurį tu ir taviškiai sukūrėte, kaip jis pašalinamas?
Ji nusižudė. O tu gali patenkintas kvėpuoti. Ir gali manęs
trokšti. Manęs, kitos žydės. Kokios spalvos dabar mane matai? Kokios spalvos mano kraujas? Manai, kad jis violetinis,
žalias, mėlynas, baltas, o gal jis raudonas, kaip ir tavasis?
Ir mano meilė, kas žino? Ar ji skiriasi nuo tų, kurių kraujas
grynas? O ar mano burnos linija skiriasi nuo tavo mamos?
(Pauzė) Ką ketini daryti?
Francas. Paskųsti tave.
Ana. Taip ramiai...
Francas. Neabejok.
Ana. Ar susimąstei – ne, nesusimąstei, – kad nužudei savo vaiką? Nesusimąstei apie jį. Tiesa? Turėjai vaiką pusiau
vokietį, pusiau žydą. Bet tai nepaneigia fakto, kad tai buvo
tavo vaikas. Jei jis būtų gimęs, ką būtum daręs? Nužudęs?
Nepripažinęs? Abu sprendimai turi savų pranašumų. Kurį
būtum pasirinkęs? O gal būtum jį mylėjęs? Galų gale buvai
jo tėvas... Kalbėk, sakyk, nuspręsk.
Francas. Beprasmiška.
Ana. Ema nusprendė už tave.
Francas. Ką nori, kad padaryčiau?
Ana. Numirtum iš gėdos.
Francas. Kodėl atėjai pas mane? Kodėl mane suviliojai?
Ana. Tai buvo vienintelė proga atkeršyti už Emą. Kaip kitaip? Ar būtum mane išklausęs, žinodamas, kokios spalvos
mano kraujas?
Francas. Ką tu siūlai?
Ana. Dabar, taip staiga, nežinau. Mane buvo užvaldęs įsiūtis, įniršis. Norėjau padaryti tai, ką padariau, taip paskleisti
tavo veide savo neviltį.
Francas. Ir ką laimėjai iš viso šito?

Ana. Laimėjau? Kalbi apie laimėjimą? Aišku, aš pralaimėjau...
Francas. Ir nori, kad aš pralaimėčiau.
Ana. Norėjau. Jau nebe.
Francas. Tylėsi?
Ana. Tai labiausiai tikėtina. Jei tu nepriblokštas, jei nematai savo būties absurdo, ką aš begaliu?
Francas. Ko tikėjaisi?
Ana. O jei tavo tėvas būtų žydas?
Francas. Nusižudyčiau.

sėjosi šešėlyje. Priėjau arčiau. Fontano dugne gulėjo moters
kūnas. Prasibroviau pro artimiausius gyvenimo prasmės ieškančius senolius, finansinėse skolose paskendusius našlius,
menkiausios galimybės pergulėti beviltiškai laukiančius vidutinio amžiaus senbernius ir išvydau ponią S. Kažkas pasakė, kad jai sustojo širdis. Grįžau į autobusą, jame sėdėjo
Saulė. Ji stebėjo fizikos mokytoją, kuri priėjusi prie kūno
mėgino nusegti savo liemenėlę.
– Nieko baisaus, Saule. Liko dar trys šimtai penki. Nebūtina skubėti. Dar spėsime išsirinkti.

išdalino vairuotojas. Kelte praleidome tiek daug dienų, kad
beveik visi keleiviai spėjo susirgti ir išsigydyti jūros ligą.
Daugelis ją buvo išsigydę kelionėje į Honkongą, kai vykome
apžiūrėti jubiliejinio 50 000-ojo fontano. Norėdama parodyti pakrante šuoliuojančią kengūrą atsisukau į Saulę – ant jos
susiraukšlėjusio veido puikavosi keli rožinės spalvos ledų
lašiukai. Nieko jai nesakiau, nes man pasirodė, kad jie puikiai tinka prie žilų jos plaukų. Pajutau, kaip keltas prisišvartuoja prie krantinės.
Vairuotojas pranešė, kad turime lygiai dvi valandas. Niekas
nesiginčijo. Vėluoti neverta. Laukia dar nemažai fontanų.

7. Fontanas Nr. 62123
Pagaliau priešais pamatėme Australijos kraštovaizdį. Buvo turbūt ankstyvas pavasaris. Mudvi su Saule sėdėjome
autobuse ir valgėme ledus, kuriuos atvykimo į krantą proga

Autorius priėjo iki kulminacijos, iki čia, ir sustojo. Be keblumų sukūrė istoriją, personažų charakterius. Bet dabar turi surasti naują situaciją ir kūrinio pabaigą. Ir jų neturi. Jis
bandė mąstyti apie šį reikalą apyaušriu, šitaip tikėdamasis,
kad pasiseks. Bet niekas jam neatrodo visiškai tinkama. Šioje neaiškioje situacijoje gimė kelios įmanomos galimybės:
a) Ana nėra žydė.
b) Įeina Emos motina, kad paklaustų, ar niekas nieko nežino apie jos dukrą. Išgirdusi apie jos mirtį, motina pasišalina, atsisveikindama fašistiniu gestu. Bet autorius bijo,
kad žiūrovai nesupras šio gesto siaubo. Baimė nėra teatro
elementas.
c) Viskas, kas parašyta, yra Anos sapnas, prisiminimas. Ir
vis labiau „temstant“ matome ją pabundančią koncentracijos stovykloje, kurioje Francas yra leitenantas.
d) Ana pabunda savo lovoje viena ir atsikėlusi apsivelka
hitlerjugendo uniformą.
Kas žino! Šie sprendimai turi pranašumų ir trūkumų, ir nė
vienas jo netenkina. Autorius palieka taip. Galų gale tai juk
niekam nerūpės.
Be to, prisideda ir savotiška neviltis. Kamgi toliau ieškoti
išeičių, nerimauti dėl pabaigos vieno iš daugelio veiksmų,
parašytų šiais metais? Tam, kad sukeltų norimą jausmą, tikriausiai pakaks ir to, kiek jau parašyta. Be to, trūksta teatrų, o net jei netrūktų, tai nei aktoriai, nei leidėjai nesidomi
tuo, ką jis daro, todėl bus gerai.
Nerimas, kuriuo pasaulis dabar gyvena, turbūt yra kažkaip
susijęs su šiuo: „Koks skirtumas!“, juo autorius ir baigia šią
komediją be pabaigos. Be to, tai pagrindžia žurnalo, kuriame pjesė išspausdinta, pavadinimas*. Jei kada jis sugalvos
gerą pabaigą, pavadins pjesę „Kraujo spalva“.
Taip pat gali būti, kad Francas yra žydų kilmės. Ir pjesė
tada tęstųsi maždaug taip:
Ana. Taip ir yra.
Francas. Iš kur ištraukei? Idiotė!
Ana. Tavo motina tai pasakė mano motinai.
Francas. Mano šaknys visokeriopai švarios. Ar tu nori
mane išvaryti iš proto?
Ana. Nesi sūnus to, kurį laikai savo tėvu, bet bankininko
Štrauso, kuris buvo mano dėdės Luiso geras draugas.
Francas. Melas!
Ana. Pakalbėk su motina.
Tada įeitų Franco motina ir pasakytų, kad tai tiesa. Bet tai
tik apsunkintų reikalus ir reikštų tikros dramos rašymą, o ja
niekas nesidomėtų ir ji nebūtų geresnė už kitas, kurios parašytos ta pačia tema, tema, kuri vis dar aktuali. Taigi neverta.

UŽDANGA
Vertė Simonas Bernotas

* Pirmą sykį publikuota žurnale Sala de Espera
(„Laukiamasis“).

– Titas Laucius –
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Jokūbas Vilius Tūras: „Ir pajutau palengvėjimą,
lyg atidavęs duoklę Keliui“
2010 m. sausio 5 d. Jokūbas Vilius Tūras su didžiule turisto kuprine išeina į Santjago de Kompostelą. Atrodytų, nieko
pernelyg ypatingo. Šitas kelias ypač populiarus ir mėgstamas. Sakyčiau, netgi kiek pabodęs. Visgi Tūro piligrimystė išskirtinė. Tęsdamas viduramžių piligrimystės tradicijas,
jis iškeliauja pėsčiomis nuo savo namų durų iki šv. Jokūbo miesto. Kaip ir pirmieji piligrimai, iš anksto nesirūpina
nakvyne, bet eina nuo bažnyčios iki bažnyčios ir ten prašo
pagalbos. Vienas svarbiausių kelionės motyvų – noras atgauti pasitikėjimą kitais. Kelionės data taip pat neatsitiktinė.
Žinodamas, kad tų pačių metų liepos 25 d. vyks Šv. Jokūbo
visuotiniai atlaidai, po ilgų svarstymų ir pokalbių su šeima
išsiruošia į septynių mėnesių nuotykį. Eidamas 4 500 km jis
kuria filmą-kelią, judančia kamera, be aiškios kadrų kompozicijos ir estetinės formos pateikia dienoraštišką pasakojimą.
Filmuojant randasi labai daug improvizacijos ir spontaniškumo, atkartojami tikrovės kino (cinéma vérité) principai.
Svarbesnė yra žmogaus patirtis, noras pasidalinti savo išgyvenimais ir potyriais. Visa patirtis sugulė į 2012 m. pasirodžiusį dokumentinį filmą „Sapnuoju, kad einu“, o dabar
jis tampa antropologinio tyrimo objektu. Taigi kokių žinių
suteikia asmeniška istorija, kai į ją žiūrime antropologiškai?
Kaip pats režisierius analizuoja piligrimystę kaip kultūrinį
reiškinį?

Dalyvaujantis stebėtojas dokumentikoje
Gal kiek keista, bet net etnografiniai filmai pirmiausia skirti
režisieriui. Kino antropologijos pradininkas Jeanas Rouchas
minėjo, kad jis pats yra pirminė auditorija, kai „tam tikru
metu, tam tikromis aplinkybėmis, apsupus tam tikriems žmonėms randasi kameros būtinybė“. Filmo kadrai gimsta ne
pagal iš anksto sukurtą scenarijų ar interviu klausimyną, bet
pastebėjus užfiksavimo reikalingumą. Žinoma, toks metodas
tolimas tirštąjį aprašymą siekiančiai pateikti antropologijai,
bet, vizualinės antropologijos tyrinėtojos Annos Grimshaw
nuomone, „filmų kūrėjai ne tik tampa veiksmo ir jo vystymo
dalimi, jie taip pat privalo nuolat suvokti, kaip jų perspektyva
kuriama paties filmo erdvėje“. Toks spontaniškumas ir improvizacija būdingi ir Tūro dienoraštiškam pasakojimui. Viename interviu jis teigė: „Pirmų kelionių [tai trečioji režisieriaus
piligrimystė Šv. Jokūbo keliu] metu supratau, kad reikia filmuoti tik tada, kai užeina noras, o ne tada, kai ką nors pamatai. Eini, eini ir nenori. Matai gražią bažnyčią, bet tingi traukti
kamerą. O kai užsinori filmuoti, nufilmuoji kokį vabaliuką.“
Režisierius turi visišką laisvę, nėra įsipareigojęs ką nors būtinai perteikti, kitaip sakant, sukurti iš anksto apmąstytą filmo
naratyvą. Ne tu pasirenki pasakojimo būdą, o jis tave.
Filme nėra išsamaus ir faktais paremto pasakojimo apie
nueitus atstumus, geresnes nakvynės vietas, kelionės orientyrus ar sutiktus žmones. Tai retkarčiais paminima, bet
svarbesnis asmeniškas ir intymus kalbėjimas. Vyrauja išpažintinis tonas, o kelionė tampa ir prisipažinimu, ir atgaila.
Perėjimai nuo bendro plano prie stambaus ar detalės filme
paslepia nuovargį, patirtą nerimą pasiklydus ar baimę būti
partrenktam automobilio, sunkumus ieškant nakvynės. Nors
ir matome Tūrą besitepantį kojas tepalu ar ilsinantį jas burbuliuojančioje pėdų vonelėje, fizinis skausmas ir nuovargis
kažkur prasprūsta. Labiau sukrečia pasakojimas apie girtą
tėvą ar prasikaltusio brolio mušimą nei suvokimas, kad nueiti 4 500 km vis dėlto reikia didžiulių fizinių ir dvasinių pastangų. Vidinė kelionė tampa dramatiškesnė ir ryškesnė nei
kūnu patirta piligrimystė. Tradicinio antropologinio tyrimo
atveju tai laikytume antrine informacija, nusakančia režisieriaus patirtį. Ji greičiausiai liktų tik „darbinėmis pastabomis“, o dėmesys būtų kreipiamas į objektyvų piligrimystės
fenomeno aprašymą. Visgi filmo koncepcija leidžia pamatyti
tai, kas antropologijoje įprastai neįmanoma vidiniam žvilgsniui. Fiksuojant piligrimystę kaip vieną iš kultūros darinių,
parodoma tik jos struktūra, o subjektyvi perspektyva sukuria
giluminį reiškinio supratimą.
Tūro filmas konstruojamas mėginant atsakyti į esminį piligrimystės klausimą – kodėl išvis ryžtamasi tokiam žygiui.
Režisierius keliauja su kamera, spontaniškai fiksuoja ir kartais sinchroniškai pakomentuoja matomą vaizdą, o žiūrovo
žvilgsnis keliauja kartu. Judanti į aplinką nukreipta kamera
panaikina perskyrą tarp ekrano ir žiūrovo. Pastarasis tampa
pasakojimo dalininku. Įprastai dokumentinis kinas leidžia
išlaikyti distanciją, bet tikrovės kino kūrėjas, sutelkdamas
dėmesį į matomą vaizdą, o ne į savo paties buvimą įvykyje, skatina žiūrovą įsitraukti. Judanti kamera tampa visateise
egzistencinės patirties dalyve. Ji žadina nenuspėjamumą ir
kelionės jaudulį. Dar filmo pradžioje rodomais ispaniškos
koridos vaizdais ir mintimis apie laisvę ir jos stoką susti-

prinamas paliekamo pasaulio įspūdis. O filmo pabaigoje tai
daroma įtraukiant pamąstymus apie tikėjimą nugalėjusią
mirtį ir vaizdus iš šeimos su(si)tikimo. Sukuriamas perėjimo
iš mirties į gyvenimą įspūdis.
Neabejotinai režisierius yra pirmasis žiūrovas. Jis, kaip
teigė režisierius Dziga Vertovas, pasirinkdamas, ką filmuoti, montuoja ir montuoja jau stebėdamas pasirinktą subjektą. Šalia vaizdo girdime ir užkadrinį Tūro balsą ar skaitome
ištraukas iš kelionės dienoraščio. Tai atskleidžia sudėtingą
režisieriaus asmeninę istoriją (priklausomybė nuo alkoholio,
komplikuoti santykiai šeimoje, iširusi ankstyva santuoka,
galvos auglys, gyvenimo prasmės netekimas), kelionės motyvus, kurie tampa paaiškinimu sau ir ką tik sukurtai šeimai,
ir keletą pamąstymų apie piligrimystę.
Šalia režisieriaus-stebinčiojo pozicijos veriasi ir kita: Tūras
yra tas, kurį stebi kamera. Jis tampa režisieriumi-stebimuoju. Dažnai kamera pastatoma kambaryje ar lauke ir fiksuoja
režisierių, tyrinėjantį kelionės žemėlapį, besiaunantį batus,
valgantį ar besimeldžiantį. Ji veikia kaip veidrodis. Viename
kadre Tūras žiūri į save ir kalbina ateities Jokūbą, teiraujasi,
kaip jam sekasi ir koks jis tenai yra. Analizės objektu tampa
jis pats.
Dar vienas svarbus principas, nusakantis dalyvaujančio
stebėtojo poziciją, – montažas. Daugiau nei 100 valandų
medžiagos tapo vieno keliautojo istorija. Ji rodo chronologišką įvykių seką: nuo tamsios ir niūrios lietuviškos žiemos
iki saulėtos Santjago de Kompostelos vasaros. Nuo tamsaus
gyvenimo iki rimtų pasikeitimų. Jau kelionės dienoraštyje
režisierius mini, kad „visas filmas turi būti iš nevilties į šviesą, į gerą nuotaiką“. Nuotaika giedrėja ir šviesėja kartu su
vis artėjančiu tikslu. Tai sustiprina ir garso takelis, keliantis
ir džiaugsmo, ir nostalgijos įspūdį. Natūralūs garsai, vyravę
filmo pradžioje, ima pintis su muzika.

Santykis su kitu
Antropologiniuose tyrimuose pažinti kitą yra esminė užduotis. Svarbiausia peržengti aš ir kito nuotolį. Dokumentinio filmo kūrimas savaime sukuria atstumą – į žmogų
atsukta kamera gali neleisti visiškai atsiskleisti jo mąstymui,
požiūriui ir pan., o įveikti nuotolį padėtų ilgas buvimas su tiriamaisiais ir įgytas pasitikėjimas. Mūsų analizuojamo filmo
režisierius neturėjo galimybės atlikti išsamų tyrimą, palaipsniui įsitraukti į filmuojamų žmonių gyvenimą. Pati kelionė
to neleido, bet sutikti žmonės galėjo atsiverti ir todėl, kad
tiesiog nepastebėdavo Tūro kameros. Jie, kaip teigė režisierius, kartais net nesuprasdavo, kad yra filmuojami. Taigi
kino technika leidžia įveikti nuotolį, o kitas rodosi kaip bendražygis.
Santykio su kitais kūrimas piligrimystės metu svarbus ir
neišvengiamas. Jis padeda stebėti, kaip keitiesi pats, ką atrandi ir tobulini, kaip rekonstruoji sielą. Tai viena esminių
filmo temų. Tūras dienoraštyje minėjo, kad kelionės prasmė
keitėsi. Jis ryžosi eiti tai dėl brolio, tai dėl žmonos, dukrų
ar tikėjimo sutvirtinimo. Šeima buvo pirmasis, mažiausiai
filme pastebimas, bendražygis. Nors daug pasakojama apie
praeities klaidas ir šeimos nuoskaudas, dabartinė šeima ir
jos parama vos juntama. Tik kartais ekrane pasirodo skaipo
vaizdai ar telefonas Tūro rankose, o filmas baigiamas ištraukomis iš keliautojo sutiktuvių ir žaidimo su dukra.
Šalia artimųjų matomi ir kiti buvusieji šalia. Kelionę režisierius pradėjo vienas, tad pradžioje pravažiuojančių mašinų
pasitaikydavo daugiau nei keliautojų. Ekrane dažniau pasirodydavo nakvynę suteikusieji kunigai ar albergų savininkai.
Rodomi jų susirūpinę veidai ar rankos, dedančios antspaudą
į svarbiausią piligrimo dokumentą – pasą. Pasiekus vieną
pagrindinių piligrimų kelių Prancūzijoje sutinkama vis daugiau piligrimų. Visgi Tūras džiaugiasi keliaujantis tuštesniu,
taigi ir mažiau prišnerkštu ir išmintu keliu. Kiti pasirodo jau
pasiekus Ispaniją. Rodomos ištraukos iš bendros maldos,
trumpas pokalbis su seserimi Kristina, iškilmingai pasipuošęs Santjago de Kompostelos miestas ir po jį šmirinėjantys
piligrimai. Įtraukiama keletas galbūt nelabai reikšmingų jų
pasakojimų. Tačiau tai tik mažos detalės, svarbesnis tampa
pats santykis – šiltas ir draugiškas bendravimas, susitikimas
su žmogumi. Atviriausiai kitas ir jo indėlis pasirodo tik pačioje filmo pabaigoje, kai titruose užrašoma padėka. Tik tada
galima suprasti, kokio masto ši kelionė ir kiek daug ji galėjo
leisti patirti, kaip sako Tūras: „Žmogus yra nuolat tikrinamas santykyje su kitais.“ Įprastai tai galėtume suprasti kaip
paprastą filmo dalį, kur surašomi visi prisidėjusieji prie kūrimo, bet šio filmo atveju tai piligrimystės dalis, bendruomenės nariai, vienokiais ar kitokiais būdais leidę, kad kelionė ir
filmas taptų įmanomi.

Taigi matome, kad kitas – labiau nebylus, bet labai svarbus
kelionės dalininkas. Juolab neįmanoma papasakoti apie save
be kitų, tačiau kaip tai padaryti, ką atverti ir ką palikti paslėpta? Viena pagrindinių režisierių-antropologų problemų
yra etika. Roucho nuomone, nuspaudęs kameros mygtuką
režisierius tampa atsakingas už filmuojamų žmonių mintis, o tai, kas pateks į ekranus, priklauso jau nuo montažo.
Filmuodamas kelionę Tūras manė, kad tai bus pasakojimas
apie piligrimystę ir jos metu sutiktus žmones, jų požiūrį į
pasaulį, vertybes. Jis buvo iš anksto parengęs klausimyną,
turėjo lydraštį keliomis kalbomis su informacija apie filmo projektą ir jo idėją, kad kalbinamieji geriau suprastų
jo filmavimo tikslą. Apklausė 70 žmonių, bet neįtraukė jų
pasakojimų, nes nepaprašė raštiško sutikimo filme naudoti
jų mintis. Viename interviu režisierius sakė: „Kai filmuodavau, man tikrai nebuvo galvoje prašyti pasirašyti kažkokį
dokumentą, nors žinojau, kad galbūt reikia. Viskas vykdavo labai greitai, spontaniškai. Aš ateidavau pavargęs, visų
pirma turėdavau įrodyti, kad esu padorus, patikimas, tikras
piligrimas, o paskui prašyti, kad man ne tik lovą suteiktų,
bet ir sutiktų pašnekėti prieš kamerą.“ Tūras buvo svetimas
nakvynę jam suteikusiems žmonėms, tad atviras ir nuoširdus
pokalbis tapdavo įmanomas tik peržengus ribą. Jis buvo ne
tik stebėtojas, bet ir dalyvis. O tam, kad sukurtas pasitikėjimas išliktų, pokalbiai į filmą nepateko. Tik buvo pateiktos
kelios citatos. Antropologinio tyrimo atveju tai laikytume
praradimu ir ne iki galo pateikta medžiaga. Kita vertus, vizualiosios antropologijos tyrinėtojai Johnas ir Malcolmas
Collierai kitados rašė, kad fotografas, norėdamas būti priimtas ir suprastas ne kaip įsibrovėlis, turi išlaikyti pasitikėjimą.
Užfiksavęs vidinius socialinių struktūrų dalykus, peržengia
tikėjimo ir elgsenos ribą, todėl vaizdus turi rodyti tik jų dalyviams. Peržengiama privati tikėjimo ir elgsenos riba. Tai
galioja ir kino kūrėjams.

Piligrimystės tąsa
Režisierius Vitalijus Manskis realaus kino manifeste išsakė
mintį, kad dokumentinis kinas neturi pabaigos, nes realybė
yra begalinė, o autorius gali tęsti filmavimus ir perkurti filmą jau po premjeros. Tereikia užrašyti sukūrimo datą. Tūro
atveju filmas bent jau fiziniu požiūriu baigiasi. Matome, kaip
galiausiai jis pasiekia Santjago de Kompostelą, bet tai galima
suprasti tik iš kelių detalių: iš monologo, kaip švęs pasiekęs
tikslą, džiaugsmingo „valio“, fejerverkuose paskendusios
Šv. Jokūbo katedros ar maldos prie apaštalo palaikų. Visgi
filmas toliau tęsiasi. Jo pabaigoje rodomas šeimos susitikimas, kadrai iš žaidimo su dukra tik patvirtina, kad piligrimystė nenutrūksta. Ji yra kasdienybės dalis, kai gyvenama
kažkaip kitaip, perkeistai. Piligrimystė gali būti atnaujinama
permąstant, užrašant atsiminimus ar pasakojant. Filmas sulaukė pripažinimo. Ne tik gavo 2013 m. „Sidabrinę gervę“
už geriausią pilnametražį dokumentinį filmą, bet ir buvo parodytas ir vis dar rodomas įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose. Tūras, sukūręs asmenišką istoriją, kurios dalyviu ir
stebėtoju tapo pats, ir toliau vykdo „antropologinį tyrimą“.
Kaip yra rašęs kelionės dienoraštyje: „Iš to išėjo pusantros
valandos dokumentinis filmas. Ir pajutau palengvėjimą, lyg
atidavęs duoklę Keliui.“

Vietoj išvadų
Piligrimystė tradicine prasme yra buvusio gyvenimo,
aplinkos palikimas ir išėjimas į atgailos ir apsivalymo kelionę. Neretai keliaujama teturint keletą daiktų ir pasitikint
Dievo apvaizda, kad visu kitu bus pasirūpinta. Pamenu, vienas bičiulis, ėjęs Šv. Jokūbo keliu, skundėsi, kad tikra piligrimystė čia neįmanoma, nes reikia turėti pinigų maistui ir
nakvynei, o prašantįjį mažai kas sušelpia. Tūro dokumentinis filmas-kelias nors tiesiogiai ir neatlieka antropologinių
tyrimų, tampa svarbiu bandymu perteikti šiuolaikinės piligrimystės patirtį. Tūras, būdamas dalyvaujančio stebėtojo
pozicijoje, fiksuoja savo išgyvenimus, analizuoja gyvenimo
paklydimus ir tikisi pasikeitimo, pateikia kelionės motyvus,
o ne objektyvią charakteristiką. Tai leidžia parodyti kiekvienai piligrimystei itin svarbų santykį su savimi ir kitais – sutiktais piligrimais, nakvoti priėmusiais kunigais ar albergų
savininkais, besirūpinančia šeima. Taip pat filmo pripažinimas ir rodymas daugelyje Lietuvos miestų patvirtina, kad
piligrimystė yra ne baigtinė kelionė, o tik Kelio pradžia.

– Karolina Repečkaitė –
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Krioklys, Niagara
Jis buvo toks „iš pirmo žvilgsnio“, žinai.
Kai pamatai ir jauti, kad tavo. Raštai traukė
akį. Persiški, raudonos ir mėlynos derinys.
Kraštai balti. Bangos, kurios sugeria smėlį.
Maitina akmenis. Tokį kilimą galima pavadinti skraidančiu. Ant jo nebaisu išsilaikyti net atsistojus. Tik nežiūrėk į apačią, jei
bijai. Vienas. Du. Kyli. Ir viskas traukiasi.
Šiurpuliukai nubėga nugara. Jos apgamus
ir švelnius plaukelius glosto vėsa. Trys.
Kyli aukštyn. Kambario sienos, pakilus į
kelių centimetrų aukštį, pakeičia spalvą.
Apšvietimas. Kitas rakursas. Nebaisu. Ant
stalo – taisyklingi rožiniai arbūzų trikampiai. Juodos, smalos lašelius primenančios
sėklos. Kaip seniai lietei smalą. Klampią,
lipnią. Pirštai, pajuodę nuo fleitos metalo.
Tiesiamo asfalto kvapas. Gatvės duobės,
pasiruošusios būti pripildytos. Kiek aukščiau keli laidai. Ten jau atsargiau. Ir šiaip.
Nežiūrėk į apačią, jei bijai.
Keturi.
Galvojau, kad grąžinsiu, jei nepatiks, ir
nusipirkau. Mėnesio grąžinimo laikotarpis.
Pora, išėjusi pasivaikščioti bėgiais. Trua Rivjeras. Kvebekas. 1900
Galvojau, kad tikrai nunešiu atgal. Iškart po
filmavimų. Žiauriai geras pasiūlymas. Toks,
kokio reikėjo. Bet jaučiau, kad mano. Jaučiau, kad pri- tapetais. Kai žinai, kad yra, nors nematai. Šiaip jau labai
gis. Pradėjau su juo visur varinėti. Tik sunkus. Bet visada, gerai suėjo. O paskui.
jausdamas jo svorį, prisimindavau, kad turiu tikrą daiktą.
Rankos slidžiais judesiais palindo po koža. NusmaukTokį, kad jei prarasiu, tikrai jausis. Juodas. Objektyvas tas kapišonas. Keli gurkšniai žalių. Kartu, bet saldu. Iš
funkcionalus. Filtrų niekada nenaudoju. Geriau pafotošo- telefono grojo nepažįstama daina. Kalnai švarūs, tušti.
pinu, jei reikia. Pirmi filmavimai nenuvylė. Vieną kartą Eina sau, koks geras šitas. Man primena gamtą ir visaužlagino fokusas. Tas užpisa. Bet sutvarkiau. Gavos nor- tą, ir tą jausmą, kad mes jau buvom susitikę. Nebūtinai
maliai. Nespėjom vieno kadro, nes saulė nusileido. Bet vien mes abu, bet visi pasaulio žmonės iš esmės. Nu jo,
tik todėl. Poste sutvarkiau. Chebra buvo išsilydę. Sakė, jo, bent gal grūzas truputį taip galvot, ne? Nes niekada taip ir
kainavo, bet per pusmetį atsipirks. Paliubomu, atsipirks.
nesuvoksim, kodėl mes buvom susitikę ir kokiom aplinDu bičai, pana, kavos reklamkė. Stilius hipsteriškas. kybėm. Tai taip, grūzas. Bet šviesus. Ateik čia. Žiūrėk,
Minimal, bet ne per daug. Ledas. Mano naujas Canonas. ten pušys. Dabar užmerk dešinę. Čia visur pušys. Ok.
Čia toks, kai pamatai ir jauti, kad tavo.
Ne, kairę užmerk. Taip. Pušys man primena gamtą. Jos
Penktam
visumą. Nori dar žalių? Gamta reiškia, kad buvom susitiaukšte, durys po kaire. Sakė, čia rasiu tai, ko man rei- kę. Dainos solo. Lengvas ir neutralus. Užsimerk. Sakyk,
kia. Pabeldžiau. Nes nu blet. Užpisa tie skambučiai į krioklys. Niagara. Vanduo šnypščia. Kriaušių sidras gaduris. Paspaudi, iškart stresas. O pabeldus kažkaip fami- minamas iš obuolių sulčių.
liariau, kaip pas savą. Dar spėjau pagalvoti, kad jei menViskas buvo taip paprasta ir Silva mintimis atsidūrė satas būčiau, tai tikrai iš principo spausčiau tą skambutį ir vo kambaryje, peržvelgė drabužius, kurių nespėjo sukišti
pochui. Nes gal visai ir nieko būtų išgirst kokią šaižią į spintą ir paliko ant lovos. Taip pat nudžiūvusį alijošių
melodiją, kuri praneša. Policija / orderis / krata. Tapetai ant palangės. Saulėgrąžų lukštų prispjaudytą puodelį su
ant sienų. Balti ir išsišovę. Kokio, blet, bybio kišt koksą universiteto logotipu. Ir tai nesulaikė. Mintys tik informapo tapetais. Šunys / skalikai / stačios uodegos / širdis / vo. Gal ir grūzas, bet šviesus. O tai gal varom pas mane?
plakanti širdis / greičiau plakanti širdis / kilnojasi krūti- Išsprūdo. Bet tu su puske gyveni. Jo, Koraluos. Galim
nė / tapetai kvėpuoja.
varyt. Ir žalių nedaug jau liko. Tai varom? Jo. Ten ant
Atsiveria durys. Kasparas, malonu. Arnas, labas. Tai suoliukų dažnai sėdi bomžai. Bet gal nieko.
užeik. Ne, nesiauk. Čia pas mus šaltos grindys. Be kilimų.
Aš esu Arnas ir man reikia energijos. Medvilnės žiedas
Tai aš su vilnonėm. Nu, tai gal cigaretę. Ai ne, paskui. Tai vienoje, Silvos ranka – kitoje mano kišenėje. Ir nesvarbu,
tada va. Sušniosi šitą. Maišelis priminė medvilnės žiedą. kad visi santykiai baigiasi bybiene. Silva buvo ta, kurią
Šitą, sakau, sušniosi, iki valandos būsi visiškam kosmose. vos pamatęs žinai, kad tavo. Aš buvau tas, kuris grojo
Nu tipo. Positive cloud, kaip sako. Energija, tūsas, dar- fleita ir pliauškindavo nuotraukas reklamoms. Leidomės
bingumas. Seksas. Kiekvienam skirtingai. Nukreipk ten, Kalnų parku žemyn. Buvo tamsu. Silva girtai priartėjo.
kur tau reikia.
Vėjas priminė apie vasarą, kuri gali bet kada pasibaigti.
Aš esu Arnas ir man reikėjo energijos. Reikėjo nemi- Bet vienoje kišenėje – Silvos delnas, o kitoj koksas. Bugos. Reikėjo pamiršti, kad kraujagyslėmis varinėja cu- vau netoli stebuklo. Ir Silva paklausė.
krus. Reikėjo daug groti. Ir nesiparinti. Būtent, dėl nieko,
O tu esi žiūrėjęs porno be garso?
fakin, nesiparint. Man reikėjo pasiruošt koncui. Sukurti
Ta prasme? Visiškai?
naujų gabalų. Išgarsėt ir susikraut turtus. Nu tada jo, čia
Aha.
stopudovai tai, ko tau reikia. Kasparas įtraukė storą kokso
Jo, bandžiau. Bet keista kažkaip. Nes soundtrackas ir
gyslą, kurią netaisyklingai buvo išpylęs ant slidaus žurna- yra esmė.
lo paviršiaus. Tai buvo IKEA katalogas. Kilimai, kėdės,
Tai būtent.
laikrodis virtuvėje, mėlyni apmušalai sienose. Viskas, ko
Nors jo, jos ten suvaidina viską.
reikia normaliam gyvenimui.
Ta prasme?
Septintas
Nu, žinai...
ar aštuntas Silvos vaikinas Arnas. Kaskart įsimylėjęs
Orgazmus?
jauti, kad tai vyksta kažkaip kitaip. Labiau kitaip nei
Jo. Ir apskritai, kad joms malonu.
anksčiau. Kad tai yra būtent tai, ko tau reikia. Ir nesvarbu,
Gal. Bet tikslas porno juk nesuvaidinti orgazmai.
kad tavo visi buvę santykiai virsdavo bybiene. Dabar bus
Aš su puske gyvenu.
kitaip. Dabar tu kitoks.
Ką?
Naktis Kalnų parke. Kortos ir sidras. Valetai ir klamAš su puske gyvenu, nu.
pus kriaušių koncentratas. Ne koks „Somersby“, bet tas,
Vienam kambary?
šampano buteliuose. Sausas ir jokių burbuliukų. Tokiems
Bet aš moku tyliai.
net reklamos nereikia. Toks, kurį išpylus nelimpa grindys.
Tas, kurio paragauji, ir viskas. Jauti, kad tavo. Iš lūpų į
Kriaušių sidras gaminamas iš obuolių sulčių.
lūpas. Geriamas mažais gurkšniais. Iš pradžių buvo sidras
Penkto
ir vienkartinės taurės. O tada kažkaip pradėjo šalti. Arnas
aukšto balkone pakyli ir pamatai savo klasiokę. Užnupirko žalių. Ketvirta nuo galo eilė su suolais. Žvaigž- trunka, kol prisimeni, kad čia ta, kur iš tolo ėjai į kitą
dės, paslėptos po miesto žiburiais. Visai kaip koksas po eilės galą valgykloje, kai ji prieidavo ir atsistodavo šalia.

Gal turi dvylika centų? Jie byra ir krenta ant
akmeninį imituojančio linoleumo. Penkto
aukšto balkone gali spoksoti į ją, visai neblogas užpakalis, gal čia džinsai, o gal kokios supertapkės ant kulniuko, nes nuo kada
namuose panos ant kablų? Fak it, galvoju,
galvoju, nes skrendu be galo, net benzo neužsipilu, net kavos iš Statoilo nepasiimu ir
paninio su jautiena. Tik kyli, kvėpuoji, pro
šalį lekia laidai ir stulpai ir gatvių lempos,
kurių gaubtuose atsispindi slenkantys debesys. Ir nežinai, kokio velnio tau tas kilimas,
juk tai gryniausias mainstreamas, bet iš kitos
pusės gi ir „Pink Floydus“ žino visi mokyklos nevykėliai. How I wish you were here.
Dvi savaitės. Mūsų reklamkės video tapo
viral. Jonas pasikvietė į tūsą, aš vis dar su
savo fotiku. Baltos sienos, juodi sėdmaišiai.
Daug stiklo staliukuose ir daug popieriaus
jointuose. Elementai ir faktūros. Objektyvas
išsistumia pats. Pliauškinu. Visus. Sustoju
ties ja. Raudonas aktorės lūpdažis fotoaparato ekrane įgauna rusvą sepijos atspalvį.
Gesinu vakarėlį tyliomis blykstėmis. Visi
kalbėjosi. Nenustojo kalbėtis. Net išvargę,
sugriuvę į tuos juodus čežančius sėdmaišius.
Kalbėjo. Taip gera, galvojau. Aš turėjau už ko pasislėpti.
Geras daiktas, paliubomu. Pusmetis, ir atsipirks. Jonas sakė. Paliubomu, atsipirks.
Vos po pirmos
Silva atrakina duris, jos septintas aštuntas vaikinas
įsliūkina į butą. Peleninė – tamsiai mėlynas kavos servizo puodelis su dirbtinio aukso ornamentais. Ir tik viena
kėdė. Tai ateisi gal? Galima? Neklausinėk nesąmonių.
Susiradę vienas kitą, jie matė skirtingus objektus. Prieš
Silvą – durų stiklas į kambarį. Išmėtyti drabužiai. Nelaistytas alijošius ant palangės. Priešais jį – laiptinė su ketvirtame aukšte degančia šviesa. Geltona gatvės lempa. Ir
vabzdžiai, sukantys ratus aplink šviesą. Iš kišenės Silva
traukia naują žalių butelį. Iškrenta centai. Ji prunkšdama
pasilenkia. Visos monetos atsivertė herbais. Nesunku viską suversti atsitiktinumui. Silva vis dėlto buvo palaisčiusi
gėlę, bet atrodo, kad jai lemta nudžiūti. Silva pila žalias į
viskio stiklus. Jos septintas aštuntas vaikinas apžiūrinėja
baltas kambario sienas. Šešėlius, kurie prietemoje rangosi
tarsi gyvatė ar tatuiruotė su alyvuogėmis aplipusia šakele.
Silva išgeria, atsisuka, sėdasi ant kilimo, o Arnas prisėda
šalia. Išsitraukia nedidelę fleitą iš kuprinės. Kokio velnio.
Galvoja ji. Kokio velnio fleita. Jis frykas, ar ką. Fleita.
Silva vėl prunkšteli, bet susipranta ir nutyla. Garsai išsiraizgo visoje sienoje, kuri jau ne šiaip balta, bet išblukusi
ir atsitraukusi, susipratusi kaip ir Silva, kad ten, kur muzika primena indėnus ir botanines dimensijas su alyvuogių krūmais, kurių šešėliuose jis groja taip tyliai, bet vis
tiek supranti apie ką, net nereikia vaidinti ar apsimesti.
Nereikia suvaidinti nuostabos ar atradimo, nes nei fleita,
nei prietema, nei kilimas su persiškais motyvais nėra joks
atradimas.
Silva suvokė tai ir pirmą kartą su septintu ar aštuntu
vaikinu mylėjosi ant persiško kilimo net neužsidariusi durų, nors pusseserė turėjo grįžti bet kurią akimirką. Žinoma, jie mylėjosi. Pirmą, antrą kartą. Ant kilimo žvilgėjo
herbai centuose, užuolaidos tarsi pilvai išsipūtė nuo lengvo vėjo už praviro lango, buto durys atsirakino, apšvietė
vystančią gėlę ant palangės, matinį fleitos dėklą, o Silva
pirmą kartą nesuvaidino orgazmo, bet buvo begarsė, kaip
paslapčia žiūrimas pornofilmas.
Po septintos
sutraukiau. Niežėjo šnerves. Įkvėpiau ir iškvėpiau. Ant
kieto paviršiaus pasitiesiau žurnalą. Kasparas taip sakė.
Fleitos dėklas tiko tobulai. Plona linija. Atsistojau. Mano
raumenys buvo pilni energijos. Nuspyriau fotiką. Nuspyriau telefoną. Norėjau tik groti. Tai buvo tai, ko man reikėjo. Medvilnės žiedai vienas po kito skleidėsi baltomis
linijomis. Širdis daužėsi. Priėjau prie atviro lango. Net
gatvės triukšmas veikė teisingai. Veikė taip, kad nenustočiau groti. Penktas aukštas virto koncertine sale, kur už
manęs su fleita grojo visiškai nurauti muzikantai. Tačiau
ir saksofonas, ir gitaros, ir būgnai, ištisa eilė klavišų ir
kriokiantis vokalisto priedainis tilpo vienoje fleitos melodijoje. Nepastebėjau, kaip praėjo gera valanda. Užmerkiau
Nukelta į p. 16
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kairę. Dešinioji merkėsi pati. Nuo kaitros, nuo šaligatvio,
kuris pildėsi minia žmonių, žybsėjo ir šūkčiojo, iš apačios
mėtė eurų monetas, kurios krito ant plytelių atsiversdamos tiek herbais, tiek skaičiais. Praėjo valanda, aš pamiršau Silvos žodžius. Ryžtingai pasitraukiau nuo gatvės ir
susižavėjimo plojimai pakilo iki pat penkto aukšto.
Įkvėpiau dar vieną. Paskutinį. Fak it, galvoju, galvoju,
nes taip skrendi be galo, net benzo neužsipili, net kavos
iš Statoilo nepasiimi ir paninio su jautiena. Tik kyli, kvėpuoji, pro šalį lekia laidai ir stulpai ir gatvių lempos, kurių
gaubtuose atsispindi slenkantys debesys. Ir nežinai, kokio
velnio tau ta fleita, juk tai gryniausias mainstreamas. Fak
it, galvoji. Juk dar yra fotikas, juk dar nebandžiau fotkinti
TOKS. Bet iš kitos pusės, gi ir „Pink Floydus“ žino visi
mokyklos nevykėliai. How I wish you were here. How I
wish you were here. Prisiminiau ją. Be garso judančius
dubens kaulus. Graikiškų alyvuogių skardinę. Ir jos žodžius. Paskambinau Kasparui. Bet vis tiek girdėjau ją.
Aš pagalvojau, kad tu esi ne toks, kokio man reikia.
Ką? O koks?
Tu visada užsiėmęs. Žinau, kad fotkini, tavo grupė, fleita, viskas. Žiauriai graži tavo fleita. Ir tu pats.
Tai kokio tau reikia?
Nu nežinau. Bet žinau, kokio nereikia.
Kokio? Kokio manęs tau reikia?
Kitokio, supranti?
Kokio? Kokio bybio tau reikia?
Tokio, su kuriuo nereiktų vaidinti.
Tu vaidinai?
Silva nusisuka. Ji meluoja. Viskas slysta. Aš nustoju
skristi. Seniai nustojau. Dabar ta akimirka, kai galiu užsukti į kokį Statoilą. Fak it, galvoju. Galiu net benzo užsipilti, net kavos pasiimti ir paninį su jautiena. Ji vaidino.
Prisiminiau visišką nesąmonę. Mano santykiai ką tik
virto bybiene, o aš staiga prisiminiau nesąmonę. Savo
prosenelę, kuri gyveno Niujorke. Ji pasakojo, kad kai prosenelis pradėjo smaukyti, ji surado visus jo pornožurnalus
ir po kilimu laikytas vaizdajuostes su mergšėmis. Viena
ypač dažnai dominuodavo žurnalų viršeliuose. Sally Star,
juodaplaukė, burleskos ir pornožvaigždė. Proseneliai jau
seniai miegojo atskirai.
Kruizas laivu „Maid of the Mist“ buvo populiari pramoga turistams, kuri leisdavo iš arti pamatyti Niagaros
krioklį. Prosenelė su visomis amerikiečio vyro Bruce’o
pramogomis leidosi į kelionę prie krioklio ir kiekvienam
turistui padovanojo po pornožurnalą ar vaizdajuostę. Ji
pasijuto geriau. Niagara, krioklys. Vanduo šnypščia.
Krenta. O kelionė galiausiai vis tiek kada nors pasibaigia,
net jei sergi jūrlige.
Visą gyvenimą praleidusi šalia Niagaros krioklio, prosenelė sužinojo, kad jį sudaro ne vienas, bet trys kriokliai.
Amerikos krioklys, Nuotakos Šydo krioklys ir Pasagos
krioklys. Grįžusi rado prosenelį su jauna moterimi. Tai
buvo ji. Sally Star. Ji sužinojo tiesą, visai kaip ir aš. Kad
kriaušių sidras gaminamas iš obuolių sulčių koncentrato.
Penktam
aukšte. Durys po kaire. Kasparas mane įleidžia anksčiau, nei spėju pabelsti. Jis laukia manęs. Skaičiuoja eurus. Sako, jei imtum daugiau, tai labiau apsimokėtų. Jo,
bet neturiu daugiau. Jis užpisa. Užpisa, nes žinau, kiek
medvilnės žiedų užsiūta pagalvėje, ant kurios jis miega.
Aš neturiu pasirinkimo, tik linkteliu ir paimu tiek, kiek jis
įpila į maišelį. Jis buvo mūsų konce. Sako, varau gerai.
Sako, kad koksas būtent tai, ko man reikėjo. Jo, sakau.
Galvoju, kad nieko daugiau ir nebereikia. Silvos žodžiai
blunka, kaip kasdien blunka grafičiai ant sienų. Blunka
kilimai. Net tas persiškas kilimas. Aš žinau, koks kitas
žingsnis, ir žengiu jį.
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Po fotosesijos su pieno žvaigždėmis ir moterimis, apsipylusiomis krūtines pienu ir kokosų aliejumi, aš nusprendžiu, kad viskas. Pas Kasparą pasirodau su normalia
suma. Galvoju, kad dabar turiu kitą priemonę pabėgti. Aš
kūriau savo įvaizdį. Užsiėmusio. Atsiribojusio. Bet visi
sidrai gaminami iš to paties koncentrato.
Dabar man reikia vakarėlių su žmonėmis. Nebereikia
slėptis už fotiko. Pirmyn atgal skrolinti ratuką, pirštu slidinėti aukštyn žemyn fotiko ekrane ir apsimetinėti, kad
peržiūrinėju nuotraukas. Taip, tai buvo linksma. Ir tai buvo tiesa – man patiko fotkinti. Bet tik dabar, sušniojęs dar,
o tada dar truputį, tik tiek, kad užtektų, kol baigsis „Chemical Brothers“ konco įrašas, tik tiek, kad nustočiau galvoti apie tuos, kurie nebuvo tokie, kokių man reikėjo. Ir
aš buvau didelis. Mano visas kūnas, rankos ir sixpackas,
kurio neturiu, visi 178 ūgio ir kiti 15 centimetrų išaugo.
Aš buvau stiprus, buvau stiprus, ir tie Silvos žodžiai, tas
žinojimas, kad ji vaidino, galutinai nutolo. Viskas, ko man
reikėjo, buvo tūsas iki ryto, daug medvilnės ir kuo mažiau
alkoholio, kuris tik trukdytų mano ūgiui išsilaikyti.
Išeinam į gatvę. Užsimetu lengvą „bomber“ stiliaus
striukę. Žalsvą. Išsipučiu nosį. Galvoju, kad tai kartojasi per dažnai. Kraujas. Kasparas žino naują vietą mieste. Niekas nedrįsta abejoti jo skoniu. Mes nusileidžiam
laiptais. Pusrūsyje spalvotos salės dulkės susidrumsčia
ir mano stiprūs sėdmenys nusileidžia ant odinės sofos. Ji
būtų raudona, jei ne šis apšvietimas. Silva taip pat būtų
neišėjusi. Jei aš būčiau tas, kurio jai reikėjo. Bet to fotiko
man nereikėjo. Aš įtikinau save, kad man jo nereikėjo.
Kaip paskui nereikėjo ir fleitos. Nes man reikėjo tik medvilnės. Man šovė mintis. Išsilaisvinti. Norėjau nusiplėšti
drabužius, kad visi pamatytų mane, mano dvigubus centimetrus. Aš nusirengiau ir prie manęs prisišliejo dvi merginos, visai jaunos, priminė mano pusseseres, klasiokes.
Priminė mamos drauges, kurios gurkšnodavo likerius ir
kikendavo. Jos priminė mokytojas, jų sėdmenis, raižančius lentos juodumą, persikertančią baltos kreidos takeliais. Aš norėjau įkvėpti. Ir dar vieną. Taip. Viskas daug
geriau. Tos merginos man priminė Silvą. Ir aš jau girdėjau
jos žodžius.
Gali nustoti mane persekioti? Išgirdau. Netikėtai išgirdau. Silva atidarė duris. Norėjau suprasti, kaip veikia
jos smegenys. Arba, priešingai, kada jos nustoja veikti.
Norėjau išanalizuoti. Matyti struktūras, kurios popieriaus
lape atrodytų kaip elektros instaliacija ir po grindimis išvedžioti laidai. Aš bandžiau įeiti į tą kambarį. Atverti jos
drabužių spintos duris ir įsitikinti, kad ji netvarkinga, kad
ji tik apsimeta tvarkinga, juk jos rūbų spinta suversta, ir
viskas krenta iš lentynų. Norėjau pamatyti tą alijošių, kuriam buvo lemta nuvysti. Blet, kaip norėjau būti teisus.
Norėjau paimti Silvą, stipriai suimti už alkūnių ir purtyti
tol, kol iš jos kišenių pažirs monetos ir atsivers herbais. Ir
aš pamačiau. Alijošius žaliavo. Buvo gyvas. Jos drabužių
spinta buvo tvarkinga, ir aš pradėjau viską versti, versti
ir juoktis.
Pėdkelnės. Nailonas. Medvilnė. Balti siūlai. Sijonas
su taškučiais. Sijonas su dryželiais. Sijonas su didelėmis
kišenėmis. Sijonas, kurį ji segėjo Vingio parke. Aš nustūmiau ją. Silva atsitraukė.
Arnai, girdi, tau reikia išeiti. Negali taip įsibrauti. Čia
mano kambarys. Aš purčiau ją, bet herbai nekrito, galiausiai nutrenkiau ją dar toliau nuo savęs. Silva neverkė. Ji
tik nustojo stebėtis. Ji žinojo, ji privalėjo viską žinoti. Ar
turi man ko nors. Išeik. Ar turi ko nors. Arnai, išeik. Man
nereikia tavęs. Tas alijošius nudžius, žinai? Ir tu nė karto
nežiūrėjai porno išjungtu garsu. Jos lūpos prisipildo lipnaus cukraus kraujyje. Jis plūsta į skruostus ir pilkšvi tapetai prisipildo gyvybės. Pradėjau juos plėšyti. Ieškojau
medvilnės. Tapetai luposi nuo sienų, kartu paskui save
tempdami gabalus tinko. Silva atsitraukė. Ji nustojo mane
stebėti. Pasivijau ją. Plėšiau pagalves, kračiau jų plunksnas su visomis kandimis ir sustingusiais pūkuose vorais.
Ir neradau. Neradau nieko. Viskas pasidarė tuščia. Aš kri-
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tau. Ir dabar tai jau tikrai buvo ta akimirka, kai galėjau
užsukti į Statoilą paninio.
Gal devintą
kartą vėmiau ant šaligatvio. Visais trim Niagaros kriokliais. Švito. Seni devynaukščiai Koralų rajone. Ir gėlių
žiedai, kristalai, svyrantys iš balkonų. Aš vis dar girdėjau
jos žodžius. Jie tolo. Aš supratau, kad man ne tokio reikėjo. Jos žiopčiojamos raidės atsitrenkė į stiklą. Aš buvau ne
toks. Ne tas. Buvau Canonas, iškeistas į koksą. Minkštą
medvilnę celofano žieduose. Norėjau dar. Norėjau baltos
linijos. Netaisyklingo dūmų takelio, pralėkus lėktuvui.
Skambinau Kasparui. Buvo viską iššvaistęs. Jis šventė.
Grįžau į tą patį barą pusrūsyje. Neradau merginų, panašių į Silvą. Viskas tolo ir neliko nieko panašaus į ją. Į
tai, ko man reikėjo. Išėjau. Pajutau nuovargį. Švintantis oras kvepėjo laidais ir elektra. Naktis tarsi perdegęs
virdulys išsitaškė 360 laipsnių kampu, o ką tik užviręs
vanduo nuplikė dulkėtą asfaltą. Norėjau susigerti su tais
vėstančiais lašais, kurie kilo į viršų ir pamažu garavo. Cypė šviesoforai. Stovėjau sankryžoje ir mačiau, kaip švinta daugiabučiai, kaip prasideda rytai virtuvėse ir pakyla
bambukiniai roletai, kur kabo vyrų pakabinti laikrodžiai,
o moterys slapta nubraukia trupinius nuo stalo ant grindų.
Ir vos girdimai kažkas įjungia dulkių siurblį, o aš matau,
kaip jis sugeria dulkes ir drabužius, ir visus kilimo raštus,
alijošiaus spindesį ir centus, atsivertusius herbais.
Aš ėjau pro miegančias prekybos centrų aikšteles, tylinčias gatves ir greitkelius. Kažkur netilo muzika, bet jau
skambėjo varpai ir aš nesusivokiau laike. Tik druska, naujai užpilta ant piktžolių šaligatvio plytelių tarpuose, skelbė, kad vasara dar nesibaigė. O kebabų kioskai pranešė
apie prasidėjusį rytą, plačiai atlapodami duris ir nustodami mirksėti neoniniais užrašais. Kartok „krioklys, Niagara“ ir išnyksi. Kartok „krioklys, Niagara“ ir nuryk seiles.
Bėk, nes kai bėgi, negali numirti. Staiga panorau gyventi.
Pirmasis sutiktas žmogus buvo vyras, kuris automobilių
plovykloje su meile blizgino juodą „Chryslerį“.
Šeštą
bejėgiškai paskambinau. Mama atidarė duris. Aš neprisiminiau jos vardo nei kada paskutinį kartą mačiau.
Tačiau prisiminiau, ką reiškia švari patalynė ir maistas
lovoje. Beprasmiškai tėvo pakabintas apskritas laikrodis virš teliko, kuris kartoja senas laidas ir sezoninius
serialus.
Esi ne tas. Užstringantis fokusas objektyve. Neišvalomai supiltas kilimas, sugėręs kūnus, jų prakaitą ir išsiliejusias žalias devynerias. Ir nesvarbu, aš vėl eisiu pas
Kasparą ar skambinsiu jam į duris, nes dabar man liko
lipnus, mieguistas, nuobodus, bet patogus pasidavimas.
Mama stovėjo tarpdury su padėklu. Tėvas kažką bandė
sakyti, bet jo žodžiai tirpo tapetuose. Prapuolė grindlentėse. Cukrus ir arbata. Bandelės ir košė. Obuolių sultys ir
metalas šaukšteliuose. Krioklys, Niagara. Vanduo šnypščia. Nurijau seiles.
Dar niekada nebuvo šitaip gera tiesiog pasiduoti. Prieš
miegą pagaliau matyti video su plaukike, girdėti pakilią
muziką reklamoje apie didingus ir gaivius mineralinius
vandenis iš šimtametrių šaltinių po žeme. Užmigti švarioje, minkštikliais kvepiančioje paklodėje ir leisti mamai
pasirūpinti nauja tavo pižama, šlepetėmis su dinozaurais
ir visa apimančiu ilgu miegu iki pat vakaro. Jaučiau, kaip
pradeda sukti vidurius. Krioklys. Niagara. Vanduo šnypščia. Tuščia stiklinė nuo obuolių sulčių stalviršyje paliko
liptų apskritimą. Tėvas sukalė išklerusią kėdę. Mama iškabino skalbinius – ilgą virvę iš kojinių ir sijonų, apatinių
ir marškinių. Ilgą, tarsi per prarają, per didžiausią krioklį
pasaulyje. Viskas buvo taip, kaip reikia. Ir aš savo telefonu be fokuso ir objektyvo pradėjau fotkint.

– Lina Simutytė –
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