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LIENĪTE MEDNE-SPĀRE

Lienytė Mednė-Sparė (g. 1956) – latvių rašytoja, redakto-
rė, vertėja. Drauge su rašytojais sutuoktiniu Valdžiu Spare 
ir Juriu Zvirgzdiniu yra išleidusi romaną „Uodų metas“ (Odu 
laiks, 1 d. – 1994, 2 d. – 2009). 2019 m. pasirodė apsakymų 
rinkinys „Dainuojantis smėlis“ (Dziedošās smiltis). Iš jo čia 
publikuojamas kūrinys Dzeltenā dimanta kāzu ceļojums (dar 
vienas šio rinkinio apsakymas „Juk mes esame draugai“ 
skelbtas žurnale „Nemunas“ (2020, Nr. 9; vertė J. B.).

Edward Hopper. Jūros bangavimas. 1939

– Tikriausiai visai pasenau. – Alfredas pervažiavo delnu 
per šonkaulius. – Kai gatvėje sutinku jaunas merginas, ne-
beįtraukiu pilvo. 

– Pagaliau! – nusijuokė Evelina. – Jau maniau, kad net 
per karsto kraštą vis dar spoksosi į mergas.

– Ką jau čia tau įtraukti, tėti, – Haraldas, atsilošęs krėsle, 
abiem rankomis užplojo per savo apvalų pilvą su užrašu ant 
sportinių marškinėlių „Eat Sleep Fuck Repeat“. 

– Taip, senelis laikosi gerai, ar ne? Nepasakytum, kad jau 
perkopė aštuoniasdešimt. – Evelina lengvai, lyg šluostyda-
ma nematomas dulkes nuo brangaus antikvarinio daikto, 
paglostė Alfredui petį, paskui pažvelgė į sūnų ir 
pridūrė: – Bet tau tikrai nepakenktų truputį su-
blogti. Kad negautum kokios nors širdies ligos, 
nešiodamas tiek daug nereikalingo svorio. 

– Kaipgi jis sublogs? Su tokiu gyvenimo rit-
mu! – vyrui į pagalbą puolė Veronika. – Iš ryto, 
kai tik atsikelia, tuojau į mašiną, darbe visą dieną 
prie popierių, vakare tik ir telieka jėgų pavalgyti 
ir nukristi prie televizoriaus. Ir viskas! Ar nenori 
dar gabalėlio kepsnio? – Ji jau siekė serviravimo 
šakutės. 

– Na, įdėk! – linktelėjo Haraldas. – Šiandien 
galima. Ir dar po vieną kapitoną Morganą! – Jis 
pakėlė taurę. – Na tai dar kartą už tas Geltonojo 
deimanto vestuves! 

Visi skersai išilgai susidaužė romo pripildytomis 
taurėmis, kurios susiliesdamos subumbsėjo dusliai 
ir neskambiai, kaip ant karsto dangčio krintančios 
žemės saujos. 

– Taip, – svajingai sumurmėjo Veronika, įgrū-
dusi už žando lengvai sūdytos lašišos gabalėlį, – 
šešiasdešimt metų kartu...

– Baisu! – suriko Madara, akimirkai atplėšusi 
žvilgsnį nuo išmaniojo telefono. – Aš išvis nugy-
venau tik trečdalį to, kiek jūs susituokę.

– Iš tikro. – Alfredas nusišluostė lūpas popierine servetė-
le. – Tau taip pat jau laikas būtų eiti už vyro.

– Dar pora metų, ir būsi senmergė, – pritarė Evelina.
– Dabar jaunimas taip anksti nesituokia, – užstojo dukterį 

Veronika.
– Taip, kiti laikai. – Haraldas pripildė taures. – Tegul iš 

pradžių baigia studijas, o tada galvoja apie vedybas.
– Kurgi tavo Andrejus šiandien užkliuvo? – Alfredas, 

pastūmęs šalin tuščią lėkštę, atrėmė rankas su stipriai su-
gniaužtais pirštais į stalą.

– Viskas, seneli, mes išsiskyrėme! Aš jo daugiau nebe-
noriu matyti! 

– Kuriam laikui šį kartą?
– Aš tau sakau – viskas! – Madara, staigiu judesiu su-

kryžiavusi liesas rankas ant krūtinės, prispaudė prie skruos-
tų kumščius, ir žvakių apšviestoje pavakario prieblandoje 
akimirką atrodė, kad prie virtuvėje padengto šventinio sta-
lo kažkas iškėlė piratų vėliavą su kaukole ir dviem po ja 
sukryžiuotais blauzdikauliais. – Šį kartą viskas! Jis mane 
įsiutino galutinai.

– Na, na? – Evelina susidomėjusi pasisuko į anūkę.
– Jis turi kitą! Aš juos pagavau tiesiog už rankos, – Ma-

dara šnibždėjo taip garsiai, kad girdėtų sėdintys prie sta-
lo. – Dešimt metų vyresnė už mus. Supranti? Ji trisdešimt 
dvejų! Stora senė. Radau jo mobiliajame žinutę, atseit aš 
tave galėčiau suvalgyti, toks esi saldus, ir nekantraudama 
laukiu mūsų kito susitikimo... Ištryniau viską nafig kartu su 
jos numeriu. Ir kompe panaikinau visus kontaktus.   

– Vadinasi, nesi jam visiškai abejinga, jeigu taip stengie-
si. – Alfredas pro akinius metė pašaipų žvilgsnį į anūkę.

– Abejinga? – Madara paniekinamai suprunkštė. – Jis 
man bjaurus. Jau vien pagalvojus, kaip čepsi valgydamas... 
Tiesiog norisi vemti. Paprasčiausiai, jeigu aš neturiu, tai 
tegul ir jis nieko neturi, – pridūrė ji ir, pasilenkusi arčiau 
Evelinos, tyliai iškošė: – Man... Aš išvis susipažinau su vie-
nu vaikinu...  

– Reikia tikėtis, jog šį kartą ne rusas! – Alfredas vis dėlto 
girdėjo.

– Ne! – Madara nervingai pamojavo ore telefonu. – Tikrai 
ne rusas. Jis... Na, truputį kitoks. Geriau tau parodysiu.

Susirietusi ir truputį nusisukusi į šalį, ji greitai slydo pirš-
tu per ekraną. Radusi reikalingą fotografiją, jai nusišypsojo 
ir ištiesė aparatą Alfredui. Evelina pasilenkė arčiau vyro pe-
ties, ir kurį laiką abu tylėdami žvelgė į ekraną.

– Juodukas? – Išvakarėse rūpestingai nudažyti Evelinos 
antakiai pakilo.

– Tavo telefonas vėl krečia juokus? – paklausė Haraldas 
ir ištiesė ranką. – Duok, pažiūrėsiu, koks čia reikalas.

– Ne, tas vaikinas, – paaiškino Alfredas. – Jis juodasis.
– Negras... – Evelina atsilošė ir pasisukusi metė į Madarą 

linksmą žvilgsnį.
– Ak, Dieve! – Veronika abiem rankomis sugriebė kai-

riąją krūtį.
– Na visiškai juodas nėra, – gynėsi Madara. – Greičiau 

jau toks rudokas. Tik trys jo seneliai juodieji, o tėvo mo-
tina – ispanė. Pasižiūrėk, kokia graži jo nosis. – Atrėmusi 
alkūnę į Evelinos kelius, ji kitos rankos pirštą kišo į ekra-
ną. – Matai? Visai ne kaip negro.

Pasistiebusi per vyro pilvą, Veronika išlupo iš Alfredo 
rankos išmanųjį. Metusi žvilgsnį į ekraną, ji skaisčiai nu-
raudo, garsiai atsiduso ir, įgrūdusi jį į suglebusią Haraldo 
saują, atsisuko į Madarą. 

– Kas jis?
– Tai Maiklas, aš jį vadinu Mikelyčiu, – nekaltai mirksė-

dama greitai pasakojo Madara. – Jis mokosi trečiame kurse, 
jau kalba latviškai, bus gastroenterologas ir žaidžia univer-
siteto krepšinio komandoje. Turi tokius garbanotus plauku-
čius ir tokią aksominę odytę...

– Madara! – suspiegė Veronika. – Ką tu čia kalbi? Kokie 
plaukučiai, kokia odytė? Ką tu turi bendro su tuo? Juk jis 
negras! Haraldai, na, pasakyk ką nors!

– Tikrai negras, – pritarė Haraldas, ilgokai tyręs fotografi-
ją, ir pakėlė į žmoną nesuskaičiuojamų romo taurių aptem-
dytą žvilgsnį. – Ir ko čia jaudintis, juk ne žydas.

– Teisingai! – Alfredas sudavė delnu per stalą. – Turėsite 
juodą žentelį.

– Seneli! – priekaištaujamai sušuko Madara.

Povestuvinė Geltonojo deimanto kelionė
– Ir rudus anūkus, – papildė Evelina.
– Močiute! Na kokie anūkai, juk mes tik šiaip sau... – 

Mergina patenkinta išsišiepė. – Mes draugaujame. 
– Ne, ne! – Alfredas nutaisęs rimtą miną papurtė galvą. – 

Dabar, jei juodasis draugauja, – pakėlęs rankas ore padarė 
kabutes, – su baltuoju, gimsta dryžuoti vaikai.

– Zebroidai, – taip pat rimtai pridūrė Evelina.
– Ne, iš tikrųjų, – suburbėjo Veronika. – Jums abiem visa-

da iš visko tik pasijuokti, o aš darbe negalėsiu pakelti akių. 
Ką man pasakys kolegos?

– Pasakys, kad tavo duktė daltonikė, – juokėsi Alfredas. 
– Užtai ne rasistė, – Evelina paslėpė šypseną 

kumštyje.
– Geriau išgerkime! – Haraldas, atidavęs telefo-

ną dukrai, pakėlė taurę. – Išgerkime už...
– Už tautų draugystę! – pertraukė jį Alfredas.
– Ir už jūsų būsimus anūkus! – Evelina kviečia-

mai atkišo savo taurę marčiai.
Veronika numojo ranka, vienu gurkšniu išgėrė 

romą, nusipurtė kaip iš purvinos balos išlindęs 
šuo, abiem delnais už ausų priglostė smulkiai susi-
garbanojusius plaukus ir, įsimetusi į burną rokforu 
įdarytą kiaušinio puselę, prisimerkusi pasisuko į 
Madarą.

– O tu, Madyte, dėl nieko nesijaudink, – skubiai 
prašneko Evelina. – Jeigu turėsi rudą vaikelį, tėtis 
ir mama jį mylės dar labiau.

– Jis bus jų pirmas ir mylimiausias anūkas. – 
Alfredas metė į sūnų klausiamą žvilgsnį. – Ar ne, 
Haraldai?

– Ir kai aš mirsiu, ji paveldės didelį smaragdo 
žiedą, – pažadėjo Evelina. – Tą, kurį senelis man 
padovanojo mūsų vestuvių penkiasdešimt penkto-
sios sukakties proga.

– Tu manai, kad bus mergaitė? – niūriai paklau-
sė Haraldas. – Su mergaitėmis visada terlionė. 

– Jei bus berniukas, gaus taip pat, – atsakė Evelina. – Juo-
diesiems pritinka puoštis.

– Kodėl jau iškart tą smaragdą... – nepatenkinta suburbė-
jo Veronika.

– Todėl, kad žalia ant rudo gerai atrodo, – nusišaipė Alf-
redas.       

– Žinau, Nika, kad tas smaragdo žiedas tau labai patinka, 
bet mano pirštai daug plonesni. – Evelina lyg teisindamasi 
nusišypsojo Veronikai. – Todėl tau atiteks safyro auskarai iš 
mūsų keturiasdešimt penktosios sukakties.

– O man, senele? – Madara pakėlė susidomėjusį žvilgsnį 
nuo išmaniojo telefono. – Kas man?

– Tau, Madyte, kaip savo vienintelei anūkei, skiriu šitą! – 
Evelina išdidžiai pakėlė ranką, ant kurios didžiojo piršto 
dviejų karatų akimi mirksėjo žiedas, kurį iš pat ryto, dar 
lovoje, jai įteikė Alfredas.

– Man geriau kryželį su rubinais, – dalykiškai papriešta-
ravo Madara.

– Madara! – sušnypštė Veronika. – Juk žiedas su briliantu 
daug vertingesnis.

– Bet man patinka kryželis. – Madara pakėlė pečius. – 
Kryžiai visada madingi.

– Ne! – pakratė galvą Evelina. – Jis liks Reginai. Senelis 
man jį padovanojo, kai ji gimė, ir jau tada taip nutariau. 

– Tai ko pati neatvažiavo iš savo Anglijos? – šaižiai pa-
klausė Veronika. – Toks senelių jubiliejus!

– Ji negali atvažiuoti, – atsakė Alfredas, – daug darbo. O 
dabar dar tas breksitas.

– Kai be šeimos, tai gerai daryti karjerą užsienyje, – įno-
ringai pareiškė Veronika.

– Na, jei žiedas, tai žiedas. – Madara ištiesė ranką. – Duok 
pasimatuoti!

– Kai numirsiu, ir pasimatuosi, – Evelina sugniaužė 
kumštį ir įspraudė ranką į skreitą.

– Aš ir taip žinau, kad tiks. – Madara padėjo telefoną ant 
stalo krašto ir ore pakratė rankas su išskėstais pirštais. – 
Mano pirštai ploni. Kaip tavo ir tėčio.

Nukelta į p. 4 ►
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Skiriančios ir vienijančios

 Pradžia ir galas – religinis detektyvas

280 dienų iki gimimo. Apie tai, ką pamiršome nuo ap-
vaisinimo iki to momento, kai nusprendėme gimti. Katha-
rina Vestre pasakoja apie stebuklingą žmogaus vystymąsi 
gimdoje. Autorė sumanė į skaitytoją kreiptis taip, tarsi jis 
skaitydamas šią knygą būtų motinos kūne ir kas mėnesį 
augtų. Nuo dviejų tėvų ląstelių derinio, virstančio ketu-
riomis, paskui šešiomis, aštuoniomis, atsirandant širdžiai, 
klausai, regėjimui, plaučiams, pirštams ir pan. Būtų galima 
priekaištauti, kad autorė beveik nekalba apie gimimą. Vis 
dėlto knyga – apie gyvenimą iki gimimo. Vestre yra Oslo 
universiteto biochemikė. Knygą papildo autorės sesers pie-
šiniai. Net ir užrašams yra palikta vietos.

Labai daug įdomių detalių apie ankstyvąją mūsų raidą. 
Įdubimas tarp viršutinės lūpos ir nosies radosi dėl nepato-
gaus veido formavimosi proceso. Juk iš pradžių mes bu-
vome panašesni į krevetę. „Penktos savaitės pradžioje jūs 
esate žirnio dydžio. Mažas kūnelis susisukęs ir permato-
mas, galva prisispaudusi prie ilgos uodegos. Tikro veido 
dar neturite, tik neryškius akių kontūrus abiejose galvos pu-
sėse. Iš tiesų, neįmanoma įžiūrėti, kad iš jūsų išaugs žmo-
gus; kol kas dar primenate krevetę. Jūsų kakle atsiradusios 
keturios nedidelės gilios raukšlės; o šiek tiek žemiau yra 
širdis, išsišovusi kaip pulsuojantis raudonas guzas“ (p. 73). 
Kairiarankiai, net ir mamos pilve, pirmiausia čiulpia kairės 
rankos pirštą. 

Šiaip jau galime atsipalaiduoti, nes gimdami patyrėme 
didžiausią stresą savo gyvenime. Kitus įdomius ir netikėtus 
faktus norėtųsi palikti būsimam knygos skaitytojui. Beje, 
knygoje ne tik surinkti faktai apie mūsų atsiradimą, bet ir 
paaiškinama jų atradimo istorija – pradedant Aristotelio 
eksperimentais su vištų kiaušiniais ir baigiant molekuline 
biologija.

Smalsu, kokia kalba ir kaip kalbama apie mūsų kūnus ir 
procesus, kurie vyksta dar iki kūno ar mamos kūne. Pavyz-
džiui: gimdoje esanti membrana panaši į kempinę, ląstelių 
kekė primena avietę arba trijų sluoksnių sumuštinį. Neat-
sitiktiniai sąryšiai su vaisiais ir augalais. Šešių mėnesių 
esame papajos dydžio, kraujagyslės šakojasi kaip medžių 
šakos, auga vienas kitas stiebelis, gausu dubenėlių ir maiše-
lių, plaučių vamzdelių ir pan. 

Gyvybės formavimosi epas – amžinas siužetas. Be to, 
perfrazuojant autorę, norisi priminti, jeigu iki galo skaitote 
šią apžvalgą, jūsų smegenys jau bus šiek tiek kitokios, nei 
buvo pradėjus ją skaityti. 

Netikėta priimti mirtį kaip meilės kupiną dviejų laisvių 
susitikimą. „Mirtis taip pat yra laisvas žmogaus atsakas. 
Visi, kurie yra lydėję mirštančiuosius, žino, kaip iš vėžių 
išmuša suvokimas, kad ligonis mirties akivaizdoje slėpinin-
gai yra laisvas. Tiesa, mirštama nuo ligos ar dėl nelaimin-
go atsitikimo, bet galiausiai mirštama tada, kai sutinkama 
mirti. Tai – susitaikymo su mirtimi slėpinys, žmogaus, at-
siliepiančio į Dievo kvietimą ir einančio su Juo susitikti, 
paskutinis laisvės aktas. Kai kurie žmonės, nesutikdami 
mirti, tęsia nepabaigiamą merdėjimą, nes tiesiog nėra pa-
sirengę, bijo susitikti su Dievu. Pasirengimas mirčiai labai 
susijęs su mūsų laisvės, mūsų sielos pasirengimu susitikti 
su Dievu. Mūsų mirties akimirkai būdingas laisvės bei slė-
piningumo matmuo neleidžia mirties laikyti neišvengiamai 
užprogramuota kokios nors faktiškai ar bent potencialiai 
mūsų visų nešiojamos ligos pabaiga. Tai – akimirka, kai 
Dievas mums taria: „Ateik“, o mes atsakome: „Viešpatie, 
aš ateinu“ (p. 21).

Galime prisiminti baroko laikotarpiu itin populiarius 
„mirimo vadovėlius“, savotišką mirimo pedagogiką. Lyg ir 
nesinori susitaikyti su tuo, kad esame mirtingi? Tarsi ga-
lime laisvai disponuoti savo ateitimi ir kontroliuoti laiką? 
Jeanas-Michelis Garriguesʼas kviečia išdrįsti tarti tikėji-
mo žodį apie mirtį. Skelbia krikščionišką požiūrį. Kartu 
klausia, kas nutinka, kai išgirstame diagnozę, atsiduriame 
ligoninėje. Kokie virsmai vyksta? Ar maištaujantis žmogus 
susitaiko? Koks vaidmuo tenka atleidimui? Kartu – apie 
medikų visagalybės klausimą ir artimųjų melą, su kuriuo 
tenka susidurti ligoniams, kai stengiamasi nuo jų nuslėpti 
mirtį. 

Garriguesʼas yra ne tik kelias dešimtis knygų parašęs, bet 
ir pastoracinį darbą Avinjono ligoninėje dirbęs katalikų teo-
logas, į amžinąjį gyvenimą lydėjęs onkologinius ligonius. 
„Mūsų mirties valanda“ kyla iš palydėjimo patirties, teolo-
ginio mąstymo, taip pat ir mirties kaip išskirtinės žmogaus 

patirties filosofinės interpretacijos. Paskaitų, skaitytų para-
pijoje, rinkinys, kuriam būdinga lakoniška kalba, trumpi 
skyreliai, kaip rašo Garriguesʼas, „skaitytojas supras, kaip 
sunku aptarinėti tokią temą, asmeniškai neįsitraukiant“. 

Jaroslavo Melniko „Adatą“ geriausia skaityti, kai prade-
da tamsėti, nuo spalio antros pusės iki Kalėdų. „Nuo pat 
ryto krapnojo šlykštus lapkričio lietus, bet Lietuvoje jau 
niekas į jį nekreipė dėmesio. Kaip nekreipė dėmesio ir į tai, 
kad nėra saulės“ (p. 289). Neatsitiktinai per Kalėdas įvyks-
ta stebuklas ir sugrįžta šviesa, kuri nugali tamsą. 

Vis dėlto kodėl pavadinta „Adata“? Dėl priebalsių d ir t 
supanašėjimo. Sąskambis, kuris suteikia galimybę šį žodį 
perskaityti ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Iš kairės į dešinę 
ir atvirkščiai. Kartu ir užuomina apie „gėrio“ ir „blogio“ 
sąryšius bei sąlygiškumą. Melnikas norėtų, kad „Adata“ 
būtų panaši į Dostojevskio „Nusikaltimą ir bausmę“. Ten 
irgi detektyvas. Autorius teigia, kad svarbu ne žanras, o tai, 
ar rašytojas turi ką pasakyti. Ir ko tik tie rašytojai autoriaus 
žodyje neprirašo. Šiaip jau knyga turėtų būti įdomiausia 
krikščionėms, besidominčioms ornitologija, šiuo metu au-
ginančioms kūdikį ir maitinančioms krūtimi. Tokia ideali 
skaitytoja – reta, tai ir krikščionims, ir ornitologams, ir ma-
moms, ir tėčiams, ir detektyvų mėgėjams skirta knyga.

Neįprastas nusikaltimas įvyksta, kai šaliai dar vadovauja 
prezidentė. Kaip skandinaviškame detektyve vaizduojama 
Lietuva? Tarsi pasakotojas naudotųsi turistinių lankstinu-
kų medžiaga, kurioje rašoma, kaip ir kada tapome NATO 
ir ES nariais. Atrodytų, gana vienpusiškas socialinis šalies 
fonas, klimatas, landšaftas. Kaip ant adatos galiuko. Buvo 
skelbiama, kad „Adata“ tuo pat metu turėjo pasirodyti ir 
prancūzų kalba. Prancūzams romane vaizduojama Lietuva 
turėtų būti kur kas įdomesnė nei lietuviams. Kita vertus, 
tokia ganėtinai blanki Lietuva ir blyškus Vilnius sudaro ir 
kuria kontrastą nusikaltimo subtilumui. 

Pirmas šimtas puslapių – apie mamos pieną. Ir kad vyrai 
drąsiai žinda krūtis, perka pieną, nes šis stiprina imunitetą, 
padeda apsisaugoti nuo vėžio, kai kurių kitų ligų. Lietuvoje 
egzistuoja juodoji motinos pieno rinka. Pasirodo, Niujorke 
restorano šefas iš žmonos pieno gamino sūrį ir jį pardavinė-
jo savo restorano lankytojams. Tiesa, neilgai. Ši veikla bu-

Buvo laikas, kai atrodė, kad teritorijos apibrėžimas nebe-
tenka prasmės – jis amžiams liks istorija. Valstybių sienos 
atsivėrė, ribos išsitrynė, regėjosi – visam laikui, ir žmones 
ėmė vienyti vertybės. Jas kiekvienas suprato savaip, todėl 
vertybės dažniau skyrė nei vienijo, tačiau į tai mažai kas 
kreipė dėmesio.

Atrodė, kad senaisiais metodais užkariauti ir valdyti 
teritorijų nebėra prasmės – juk tai galima padaryti eko-
nomiškai, kultūriškai ar dar kitaip. Nebebuvo prasmės ir 
atsiriboti – demokratija įsivyravo, visi keliavo kas kur no-
rėjo, susikūrė net toks gyvensenos tipas – be kelionės nė 
pusmečio, kelionė kaip visaverčio gyvenimo privaloma 
dalis, jei nematei Milano katedros, tai su tavimi apskri-
tai nėra apie ką kalbėti. Niekas nenorėjo atsidurti lūzerio 
pozicijoje, todėl keliavo visi – su kūdikiais, šunimis, mei-
lužiais. Viso pasaulio senjorai, niekada gyvenime nesido-
mėję menu, stovėjo didžiulėse eilėse prie Rafaelio. Ir aš 
su jais!

Europa ir visas pasaulis pavirto į Marshallo McLuhano 
apibrėžtą globalų kaimą, o nuotaikos panašėjo į Stefano 
Zweigo aprašytąsias, vyravusias prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą: „Kokios beprasmiškos tos sienos, jei kiekvienas lėk-
tuvas juokaudamas gali jas perskristi, sakėme sau, kokios 
provincialios, kokios dirbtinės tos muitinės ir pasienio sar-
gyba, kaip jos prieštarauja mūsų laikui, kuris akivaizdžiai 
trokšta vienybės ir pasaulinės brolybės! Šis jausmo polė-
kis buvo lygiai toks nuostabus kaip tų aeroplanų skrydžiai; 
man gaila kiekvieno, kuris savo jaunystės nenugyveno tais 
paskutiniais pasitikėjimo ateitimi metais Europoje“ (Stefan 
Zweig, Vakarykštis pasaulis, vertė Giedrė Sodeikienė, Vil-
nius: Tyto alba, 2014).

Bet debesys kaupėsi. 1968-ųjų įvykiuose dalyvavę Vaka-
rų Europos jaunuoliai patys tapo senjorais, aplinka darėsi 
nebe tokia jauki, gyvenimas nebe toks džiaugsmingas, iš-
sikovotų teisių ir laisvių suformuotoje Europoje lyg kokie 
šešėliai ėmė šmirinėti rytų europiečiai, kurie erzino, o ver-
tybes suprato savaip. „Gal reikėtų atsiriboti?“ – vis dažniau 
pasigirsdavo nuomonių Vakaruose, kol viena valstybė ėmė 
ir atsiskyrė.

Kitoje Europos pusėje problemas sprendė tradiciškai gru-
biai – ėmė ir aneksavo visą pusiasalį – su žeme ir gyven-

tojais. 26 tūkstančiai kvadratinių kilometrų ir 2 milijonai 
gyventojų pagerino nuotaiką ir statistiką. 

Kitas jau seniai pumpurą brandinęs, o pandemijos metu 
visu grožiu išsiskleidęs žiedas – žmonių judėjimo erdvėje 
nuolatinis ir beveik nekontroliuojamas sekimas. Kas ne-
žino – kiekvienas mūsų žingsnis, visa mūsų teritorinė elg-
sena kartu su išmaniųjų telefonų atsiradimu nuteka kažkur 
už Lietuvos ribų, bent į keletą draugiškų ir nelabai draugiš-
kų valstybių, duomenys ten yra kaupiami ir pardavinėjami 
arba laikomi kokiam nors ypatingam atvejui. Sukauptos ir 
susistemintos didžiulės duomenų bazės, apie kokias mūsų 
Statistikos departamentas negali net svajoti. Tačiau ne visi 
šį žmonių judėjimo visuotinį sekimą laiko problema, kai 
kurie Didžiojo Brolio gerbėjai siūlo tokią piliečių priežiūrą 
įteisinti ir išplėsti.

Taip po truputį, po truputį teritorija – ribas turinti geo-
grafinės erdvės dalis – kaip sąvoka, kaip objektas ir subjek-
tas vėl įgijo prasmę. Ribos ėmė galynėtis su vertybėmis ir 
per keletą metų, dar iki pandemijos, jas nugalėjo. Dauge-
lis pripažino, kad vertybės vertybėmis, bet gyventi be ri-
bų negalima. Kai kam ir taip buvo aišku – žmogaus veikla 
visada buvo organizuota teritoriškai, vadinasi – visada su 
vienokiomis ar kitokiomis, švelnesnėmis ar griežtesnėmis 
ribomis, tvoromis. Čia norėtųsi papildyti, regis, Sigito Ge-
dos pastebėtu raidės t nereikalingumu tvoroje, ją numetus: 
tvora – vora, tverti – verti; o nuo verti ir iki vertės, vertybės 
nebetoli.

Ir vis dėlto užklupus pandemijai niekas neįsivaizdavo to-
kių greitų pokyčių. Ne tiek pačių pokyčių, kiek juos lydėju-
sios atmosferos. Įdomiausia tai, kad pandemijos pradžioje 
prieštaraujančių valstybių sienų uždarymui neatsirado. Visi 
nuščiuvo, lyg tai būtų savaime suprantama. Europos Sąjun-
gos lyderiai staiga prisiminė esantys kurios nors valstybės 
piliečiai. Niekas net nesvarstė kitokio teritorinio atsako – te-
gul valstybės tvarkosi pačios; dažnai konkuruodamos viena 
su kita, net trukdydamos kaimyninės šalies piliečiams grįžti 
į tėvynę. Sukitės kaip išmanote, apie vienijančias vertybes 
pagalvosime vėliau. 

Ir štai dabar – jau kitų, iki šiol mums mažiau rūpėjusių 
(tiksliau – visiškai nerūpėjusių) procesų kontekste – net 
Lietuva ėmėsi statyti sieną, vangiai, daugiau žodžiais, nors 

žadama veikti skubiai – pažiūrėsime, nes uždavinys, švel-
niai tariant, klampus net tiesiogine šio žodžio prasme. Rea-
lus Lietuvos ir Baltarusijos valstybių sienos ilgis – apie 687 
kilometrai, vielos siena planuojama kiek trumpesnė – apie 
500 km. Kad lengviau įsivaizduotume – nuo Vilniaus iki 
Klaipėdos ir atgal iki Kauno. Siena driekiasi meandruojan-
čiais Maros, Igaros, Katros, Dysnos ir daugeliu kitų upelių, 
palei Čepkelių raistą, kai kur – per neįžengiamus pelky-
nus, kur net rokadinių kelių nėra. Fizinio barjero pastatyti 
daug kur tiesiog fiziškai neįmanoma. Tarkim, kad sunkiai 
išeinami ruožai nepavojingi – niekas per juos nesibraus. 
Tarkim. Bet kiek tūkstančių žmonių reikės naujosios sie-
nos nepertraukiamai priežiūrai ir kontrolei? Kyla sudėtingų 
klausimų, apie kuriuos krizės akivaizdoje, regis, nenorima 
galvoti. Kaip nors bus. Žinoma. Iš tiesų nėra lengva stab-
dyti į rojų besiveržiančius. Sunku rasti argumentų. Nebent 
pasitiktume pragaru, ko jau mums patiems nesinori, nors 
kažką panašaus į skaistyklą organizuojame. Ateitis nepro-
gnozuojama, bet tikėtis, kad į mūsų kraštą – iš tiesų gyventi 
puikią vietą – niekas ir toliau neatkreips dėmesio, mūsų pa-
čių piliečiams jį paliekant, neverta. Žvelgiant į tokią raidos 
kryptį – Europos utopiją, Europos viltį, ilgai puoselėtą ir 
trapią Europos vienybės idėją griaunančią, ji niekam – net 
prisiekusiam šiuolaikinės gyvensenos kritikui – negali ir 
neturi patikti.

Tačiau vidinis geografas manyje prieštarauja ir džiaugia-
si. Pernelyg uolus ir užsitęsęs teritorinių skirtumų neigi-
mo etapas, atrodo, baigsis, o teritorijos: valstybės, kraštai, 
regionai, centrai ir pakraščiai, iki smulkiausių apylinkių, 
kiekvienas šios įstabios mozaikos gabalėlis su savo gyven-
tojais ir jų vertybinėmis nuostatomis – ši objektyvi tikrovė, 
ši neišvengiamybė su skiriančiomis ir vienijančiomis ribo-
mis, – kaip buvo iki šiol, taip liks ir ateityje; paradoksaliai 
ir nešiuolaikiškai skamba – kaip stabilumą užtikrinantis 
veiksnys. 

Ir vis dėlto labai norėtųsi manyti, kad po kokių penkio-
likos metų naujoji siena bus tapusi aprūdijusiu turistiniu 
objektu.

– EDIS KRIaUčIūNaS –
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Haptinis vizualumas ir privati erdvė
Vakar man skaudėjo kelį. Turbūt pervargau nešiodama 

vaikus. Kas nežino – jų turime keturis, iš jų trys gimė per 
pastarąjį septynmetį. Jie taip arti tavęs, kaip tik gali būti: 
pradedant nėštumu, kai jie yra tavo kūno dalis tiesiogine šio 
žodžio prasme, baigiant žindymu naktimis, kai tavo dalimi 
tampa laikinai. Daugybe prisilietimų ir laipiojimų ant tavęs, 
kai iš nuovargio jau pati nebeatskiri, kur kieno dalis yra. 
Tad haptiškumo man tikrai netrūksta.

Gimus vaikams ėmiau juos fotografuoti – kad neišpro-
tėčiau. Tai buvo tarsi būdas sukurti distanciją nuo labai 
intensyvaus, beveik nepertraukiamo santykio. Kažkuriuo 
laikotarpiu pardaviau visus skaitmeninius fotoaparatus ir 
sąmoningai likau vien su juostiniu. Dariau tai intuityviai, 
bet man buvo absoliučiai aišku, kad čia man reikalinga bū-
tent juosta. Nelabai galėjau to verbalizuoti, bet juostos ma-
terialumas buvo tai, ko reikėjo. 

Man akivaizdu, kad tai, ką darau, nėra joks šeimos gyve-
nimo dokumentavimas. Ši iliuzija greit išsisklaido palygi-
nus mano darytas nuotraukas ir fotografijas vyro telefone. 
Pagalvotumėte, kad tai du skirtingi žmonės, gyvenantys su 
tais pačiais vaikais. Kas, beje, yra tiesa. 

Mūsų žvilgsniai archyvuoja skirtingus dalykus. Maniškis 
labai specifinis, gimęs iš buvimo labai arti vaikų. Pernelyg 
arti, kad pamatytum kaip objektą. Tikriausiai negalėčiau to 
pakartoti jokiu kitu savo gyvenimo tarpsniu. Jau dabar ne-
begaliu – kai dirbu ir nesu pagrindinis žmogus, ištisomis 
dienomis prižiūrintis mūsų mažiausiąjį. Leidžiu kur kas ma-
žiau laiko su vaikais, todėl daugybės akimirkų, kurias gal-
būt būčiau panorėjusi nufotografuoti, tiesiog nepamatau. 

Nuotraukų nelabai kam rodau, išskyrus kelias virtualias 
erdves, kurias suvokiu kaip saugias ir tinkamas tokiam „ne-
reikšmingam“ turiniui. Kažkiek jas ir nuvertinu. Nesijaučiu 
profesionali fotografė, taip pat ir dėl paties objekto – šei-
ma, vaikai, kasdienybė. Tikriausiai veikia ir stereotipinė 
nuostata: šeima ir vaikai – privati namų erdvė, o tai, kas jo-
je vyksta, aniems iš išorės nei reikalinga, nei noriu rodyti. 

Pastarąją savaitę besiruošdama seminarui1 intensyviai ty-
rinėjau Lauros U. Marks2 ir kelių kitų autorių tekstus. Su 
nuostaba ir džiugesiu suprantu, kad patirtis, kurią maniau 
esant privačią, juslinę ir nesureikšminamą, gali būti artiku-
liuota. Kad yra žodžių, kuriais apie tai galima kalbėti ne tik 
privačioje, bet ir akademinėje aplinkoje. Taip mūsų vizua-
lumo samprata išsiplečia. 

Haptiniu3 Marks vadina vizualumą, kuris kliaujasi tak-
tiline, multisensorine, jusline, lytėjimo patirtimi. Dažnai 
haptinis vizualumas įvardijamas kaip atsvara tradiciškai 
mums labiau pažįstamam (ir teoriškai labiau aptartam) op-
tiniam vizualumui. Pastarasis asocijuojasi su objektyviu 
abstrahuotu žinojimu, kurį įgyjame per instrumentinį ir 
kontroliuojantį santykį su objektu. Šis vizualumas siejasi 
su reprezentacija ir viešumu. Haptinis vizualumas apibrė-
žiamas kaip įkūnytas, materialus, kontempliatyvus, o ži-
nojimas įgyjamas per pagarbų, mimetinį, paslapčiai erdvės 
paliekantį sąlytį su „objektu“ (kurio šiame intersubjekty-
viame santykyje nebeišeina vadinti objektu). 

Autorė teigia, kad nors savaime haptinis vizualumas nėra 
specifiškai moteriškas, jis dažnai apima privačias erdves, 
tipiškai siejamas su moteriškumu (pvz., rankdarbius). Aps-
kritai šis vizualumas nėra lyčiai specifiškas, o vertė, kurią 
šio tipo vizualumui suteikia dėmesingumas, – tai galimybė 
pastebėti ir kalbėti apie kitokio tipo žvilgsnį kine ar kituose 
menuose. 

Teorinės prieigos, kurios plačiąja prasme priklauso sąly-
čio paradigmai, nėra istoriškai naujesnės ar savaime kažkuo 
pranašesnis už tas, kurios atstovauja reprezentacinei para-
digmai. Tai gerai suformuluoja Thomas Elsaesseris, teigda-
mas, kad „poslinkis nuo žiūrėjimo prie lytėjimo nereiškia 
poslinkio nuo prižiūrinčios, kontroliuojančios ir baudžian-
čios akies prie glostančios rankos“4. 

Haptinė optika nėra kažkas savaime progresyvesnio. Šį 
teiginį patvirtina ir Antonia Lant5, ieškodama haptiškumo 
ištakų senovės Egipto mene. Man niekada nebūtų atėję į 

galvą ieškoti taip giliai praeityje ir tokioje srityje, tačiau 
autorės įžvalgos apie bareljefą – aktualios ir šiandien. 

Bareljefas ar iškilūs ornamentai – labai įdomūs objektai, 
kurie suteikia galimybę egzistuoti greta dviem skirtingiems 
žiūrėjimo režimams – vizualiam ir kinestetiniam6. Žvelgda-
mi į bendrą planą ir matydami bareljefą kaip plokštumą ma-
tysime vienokį vaizdą. Žiūrėdami kinestetiniu režimu akimi 
atliksime daug mikrojudesių, kurie leidžia kaitalioti fokusą 
ir ryškumo gylį. Tuomet bareljefą pamatysime kitaip, o tai, 
kas suvokiama kaip fonas ir objektas, paviršius ir gylis, arti 
ir toli, nuolat keisis. Skirtumą tarp dviejų žiūrėjimo režimų 
gali padėti suprasti skulptūros, kuri iškyla iš palaipsniui iš-
garuojančio vandens, pavyzdys. Prieš tai buvęs plokščias 
vaizdas po truputį įgauna tūrį ir formą. 

Akis, tyrinėjanti bareljefą, kažkuo primena veidrodinį 
fotoaparatą. Reguliuodami diafragmą ir fokusą, per ieški-
klį ar matiniame stikle stebime vaizdą (būsimą nuotrauką) 
su besikeičiančia ryškumo zona ir gyliu. Užvėrę diafragmą 
vaizdą matysime kaip plokštesnį, atvėrę – kaip labiau rel-
jefišką. Atrodo, kad vizualus senovės egiptiečių žodynas 
tebeaktualus ir šiais laikais. 

Nors matymas haptiniu režimu praturtina, pati ne taip ir 
dažnai renkuosi veidrodinį fotoaparatą ir / ar skaitmeninį. 
Paprastai fotografuoju su „Leica M2“. Tai nedidelis, juosti-
nis, gana brangus tolimatis fotoaparatas (angl. rangefinder 
camera), kur vaizdas – toks, koks jis bus nuotraukoje, – ne-
sutampa su tuo, ką matau per ieškiklį. Tiksliau būtų sakyti, 
kad kadruotė išlieka (jau kur nukreipsi, tą ir turėsi), tačiau 
pasirinktų fotografavimo parametrų rezultatą pamatysiu 
tik išryškinusi juostelę. Taip, susimoku, kad nematyčiau! 
Kas vaizdų perkrautame pasaulyje nėra taip jau nuostabu. 
Juk dažnai mokame įvairioms garso ar vaizdo platformoms 
už tam tikrą turinį be reklamų. Susimokame už privilegiją 
rinktis – matyti tai, ką norime, ir nematyti to, ko nenorime. 

Kodėl renkuosi iš anksto nežinoti, kokia bus nuotrauka? 
Kodėl taip mėgdama tai, kas apčiuopiama, čia prioritetą 
suteikiu vaizduotei – efemeriškam mentaliniam vaizdui? 
Matyt, patinka laukti ir įsivaizduoti. Įsivaizduojama yra 
idealizacijos zona: santuoka nesibaigę santykiai visada turi 
kažin ką romantiško. O tai, kas išsipildė, visada paženklin-
ta nusivylimo. Taip sako Amosas Ozas, ir aš jam pritariu. 
Išryškintų juostelių laukimas jaudina labiau nei jau gautos 
juostelės. Nors, būna, ir jos džiugina. 

Kitas galimas paaiškinimas – skaitmeninis veidrodinis 
fotoaparatas imituoja haptinį režimą tik iš dalies. Veidro-
dinis fotoaparatas funkcionuoja kaip tarpininkas, kuris iš 
anksto tau parodo, kokį vaizdą užfiksuosi atsiminimui. 
Skaitmeniškumas užtikrina galimybę pamatyti rezultatą 
beveik akimirksniu. Į priekį išsitiesia daugybė tėvų rankų 
su telefonais. Norime įamžinti savo pirmokus ir leidžiame 
telefonui įsirašyti mūsų prisiminimus, būdami tikri, kad 
paskui galėsime juos peržiūrėti ir viską atsiminsime. Mūsų 
„aš“ šiek tiek skyla. Viena jo dalis laiko ir valdo aparatą, 
kita – bando šypsotis savo vaikui ir pasidžiaugti momentu. 
Ir tas, ir anas pavyksta pusėtinai. Juostinis tolimatis nekuria 
iliuzijos, kad kažkas tikrai išsaugo vaizdą už tave, o ir ga-
lutinį rezultatą pamatome ne taip greitai. Niekuomet nesu 
tikra, ar pasirinkau gerus parametrus, ar nieko neatsitiks 
ryškinant, ar juostelė nebus per klaidą apšviesta, ar netyčia 
ir vėl nepradeginau užuolaidėlių ir dar daugybė tokių po-
tencialių „ar tikrai viskas bus gerai“. Šis netikrumas priver-
čia būti budresnei ir atidesnei „čia ir dabar“ momentui bei 
paskatina maksimaliai pasitelkti visus pojūčius. 

Mano fotografavimo patirtis atitinka fenomenologinį 
Marks požiūrį. Autorė traktuoja prisiminimus ne kaip „gry-
nai vidinius psichinius įvykius, o kaip procesus, kurie įtrau-
kia ištisą suvokimo aparatą“7. Taip prisiminimus kuria ne 
vien vaizdas, bet ir kvapai, lytėjimo pojūtis, garsai, skoniai. 
Šie pojūčiai Vakarų kultūroje kultivuojami mažiau nei re-
gos pojūtis, kuris dominuoja ir yra labiausiai „apgenėtas“ 
ugdymo procese. Tad ir prisiminimai, kurie „konservuoja-
mi“ per šiuos pojūčius, yra asmeniškesni, labiau individua-
lizuoti ir dažniau siejami su privačia sfera. 

Norėdama išbandyti haptiškumo optiką praktikoje kaip 
pavyzdį pasirinkau švedų režisierės Mios Engberg filmą 
„Belvilio kūdikis“ (Belleville Baby). Kaip sužinojau vėliau, 
2013 m. jis buvo pasirinktas „Scanoramos“ atidarymo fil-
mu. Rinkausi dėl kelių motyvų. Pirmiausia – dėl režisierės 
lyties. Kadangi prieš tai nagrinėjome kino teoretikės Lau-
ros Malvey tekstus ir jos „vyriško žvilgsnio“ koncepciją, 
kai žiūrėjimo į moterį ekrane režimą dažniau diktuoja vyras 
režisierius, čia norėjosi kitokio, tikėtina, mažiau kontrolę 
primetančio žvilgsnio. Be to, viena iš pagrindinių filmo te-
mų – atmintis ir prisiminimai – tikriausiai nesvetima kiekvie-
nai (-am) intensyviau fotografuojančiai (-iam). 

Filmo nemačiusiems verta trumpai jį pristatyti. Filmo siu-
žetas paremtas pokalbiu – tikru ar menamu – tarp režisierės 
ir jos buvusio draugo, prancūzo Vincento. Šis, daug metų 
praleidęs kalėjime dėl vagystės, išeina į laisvę ir bando „su-
sikurti save iš naujo“. Vienas iš būdų tai padaryti – papra-
šyti, kad buvusi mylimoji padėtų jam atgaminti jų bendrus 
jaunystės prisiminimus. Skambučiai, jungiantys Prancūziją 

ir Švediją, pamažu atskleidžia netikėto Vincento dingimo 
priežastį ir parodo, kad du žmonės, kadaise išgyvenę ben-
drą meilės istoriją, nebūtinai ją atsimena ir vertina vienodai. 
Pora augino katiną vardu Baby, jo vardas panaudotas pava-
dinime, o kailis yra neabejotinai haptiškai įkrautas pavir-
šius. Filmuota 8 mm kamera, ir analoginė estetika yra labai 
ryški: kadrai neryškūs, išskydę, dažnai – subraižyti, nešvarūs, 
stambiai grūdėti. Vaizdai liejasi, trūkinėja, sustingsta. Daž-
nai įterpiamos nuotraukos, pertraukiančios judantį vaizdą. 
Taigi, prisiminimai, moters žvilgsnis ir analoginė technika – 
būtent šių dalykų man ir reikėjo. 

Analitines įžvalgas sudėsiu į tris punktus: 
1. Prisiminimai yra fragmentiški. 
Filme šį teiginį iliustruoja montavimo technikos – pavyz-

džiui, gausiai naudojamos nuotraukos, o ne judantis vaizdas. 
Jos liudija, kad prisiminimai nebūtinai susiklosto į vientisą na-
ratyvą. Apskritai šiame filme naratyvą labiausiai padeda išlai-
kyti ne vaizdas, o užkadrinis balsas. Būtent jis – aiškus, tiksliai 
įžodinantis jausmus – artikuliuoja prasmes ir išlaiko naratyvą 
bei veikia kaip tam tikra atsvara neryškiems vaizdams. 

2. Haptiškumas skatina didesnį žiūrovės (-o) įsitraukimą. 
Tipiški haptinio žvilgsnio filme pavyzdžiai – tai daug 

išskydusių, iš lėto išryškėjančių (arba ne) kadrų, sulėtintų 
vaizdų. Taip pat kadrų, filmuojamų taip, tarsi žvilgsniui kas 
nors trukdytų – lietaus lašai, tiltų konstrukcijos, vaizdas, 
kurį matome važiuodami traukiniu, kai žvilgsnis vis kliū-
va už stulpų. Kažkas vis trukdo mums matyti, ir tai vienas 
iš būdų konstruoti haptinį vaizdą. Vaizdams būdinga stoka 
vizualiniu požiūriu: neryšku, pabraižyta, pernelyg grūdėta, 
kažkas trukdo matyti. Vizualumo stoka skatina žiūrovę (-ą) 
aktyviai pildyti stokojamus suvokimo „tarpus“ iš savo re-
sursų ir suaktyvinti kitas jusles, ne vien regėjimą. Aktyviai 
dirbama su ryškumo zona ir fokusavimu, dėl to žiūrovė 
(-as) turi nuolat įsitempti, fokusuoti, aktyviai dalyvauti, kad 
galėtų įsižiūrėti į vaizdus ir kurti prasmes. 

3. Nehierarchinis santykis tarp simbolinę galią turinčio-
sios ir neturinčiojo yra įmanomas. 

Labai įdomu stebėti, kaip kuriasi ir yra išlaikomas santy-
kis tarp Vincento ir jo buvusios mylimosios, filmų kūrėjos. 
Vincento filme beveik nematome, tačiau iš kai kurių detalių 
(pvz., jo lankytos mokyklos „prastame“ Paryžiaus rajone) 
galime numanyti, kad jis – Prancūzijos migrantų palikuo-
nis. Akivaizdu, kad autorė, sėkmės lydima švedų kūrėja, at-
siduria galios pozicijoje, kurioje savo žvilgsnį primesti taip 
lengva. Visgi įdomu, kad filme intersubjektyvumas ir san-
tykio lygiavertiškumas yra išlaikomi. Kaip? Mano galva, 
padeda daug juodo ekrano, kuris saugo veikėjo privatumą ir 
išreiškia pagarbą jo nenorui būti rodomam. Pažiūrėję filmą 
sunkiai galėtumėme pasakyti, kaip iš tiesų atrodo Vincen-
tas, nes jis rodomas tik padrikose jaunystės nuotraukose. 
Kita priemonė – per visą filmą palaikomas nenutrūkstamas 
dialogas tarp Vincento ir kūrėjos. Jis turi balsą, kuris gali 
prieštarauti režisierei. Jie nesidalina bendra kalba: jis fil-
me kalba prancūziškai, ji – švediškai. Jis nenori, kad fil-
mas būtų kuriamas (bet ji tai padaro), neleidžia filmuoti jo 
buvusios mokyklos – „tai ne zoologijos sodas“, išstatytas 
apžiūrai. Neleidžia atvažiuoti jo aplankyti. Jo prisiminimai 
nebūtinai sutampa su jos. Jam pikta, kad ji atsimena tokias 
nereikšmingas smulkmenas, o neatsimena svarbių dalykų. 
Taip sužinome, kad įkūnyta atmintis yra subjektyvi, o tai, 
kas vienai (-am) atrodo kaip fonas, kito (-os) prisiminimuo-
se gali būti svarbi figūra. 

– JELENa ŠaLaJ –
Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio 
fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 

„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos 
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

1 2020 m. lankiau prof. dr. Natalijos arlauskaitės kursą 
doktorantams „Kino naratologija ir jos kritika“. Šis tekstas 
yra parašytas atsispiriant nuo tuo metu skaitytos literatūros 
ir diskusijų. 
2 Laura U. Marks, The Skin of the Film: Intercultural 
Cinema, Embodiment, and the Senses, Gurham, London: 
Duke University Press, 2000, p. 127–193; Laura U. Marks, 
Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media, 
Minneapolis, London: The University of Minnesota Press, 
2002, p. 23–40. 
3 „Haptiškumo“ kaip termino kilmė siejama su austrų 
menotyrininko aloiso Rieglio (1858–1905) darbais, 
kuriuose jis analizavo vėlyvąjį romėnų meną ir senovės 
egiptiečių meno kalbą. 
4 Thomas Elsaesser, Malte Hagener, Kino teorija: įvadas 
per juslių prizmę, vertė Rima Bertašavičiūtė, Vilnius: Mintis, 
2012, p. 143.  
5 antonia Lant, „Haptical Cinema“, October, 1995, 74, p. 45–73. 
6 Terminų „vizualus“ ir „kinestetinis režimas“ autorystė 
priskiriama adolfui von Hildebrandui (The Problem of 
Form in Painting and Sculpture, 1893). Vizualus režimas 
siejamas su regėjimo, o kinestetinis – su lytėjimo 
funkcijomis. Tad pastarąjį šiame tekste vartoju kaip 
„haptinio vizualumo“ sinonimą.  
7 Thomas Elsaesser, Malte Hagener, op. cit., p. 152.

vo uždrausta. Mėgėjai teigia, kad motinos pienas šiek tiek 
primena ananasų sultis. Beje, Lietuvoje ne tik egzistuoja 
juodoji pieno rinka, bet ir veikia labai įdomi krikščioniška 
sekta, kuriai rūpi visokiausi paukštukai ir aukų reikalaujan-
tis Dievas. 

Melnikas moka paspausti ir atleisti. Skaitai kaip ant ada-
tų. Tačiau pabaiga – banaloka ir nuspėjama. Kažin ar galėtų 
būti kitaip. Ne tik „blogis“ banalus, bet ir „gėris“. Autorius 
rašo: „Nusikaltėlis mane domina ne savo nusikaltimu, o 
minčių eiga, savo jausmais.“ Tenka apgailestauti, kad nu-
sikaltėliui šiame romane ne tiek jau daug, kiek norėtųsi, 
skirta dėmesio. Mažoka, o jis čia kaip tik ir yra įdomiau-
sias. Telieka laukti spalio antros pusės ir džiaugtis lietuviš-
ku krikščionišku detektyvu, kuriame šitiek kartų minimas 
Kristus. 

– VIDaS DUSEVIčIUS –
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Nereikalingos mergaitės šiandien ir  
senovės Graikijoje

Galime tik priminti, kad feminizmas dar nieko nenužudė, 
tačiau mačizmas žudo kiekvieną dieną.

Giulia Foïs, prancūzų žurnalistė

Šių metų gegužės pradžioje Prancūzijoje, Bordo prie-
miestyje, moteris savo buvusio sugyventinio buvo pašauta 
į koją, o paskui gyva sudeginta. Trijų vaikų motinos nužu-
dymas šiais metais buvo trisdešimt devintas Prancūzijoje. 
(Kai rašau šį tekstą, t. y. liepos pabaigoje, nužudytų mo-
terų skaičius išaugo iki 43.) Neseniai išleista knyga „Nu-
sikaltimai iš aistros neegzistuoja“ (Les crimes passionnels 
n’existent pas) yra dviejų prancūzų istorikų ir italų foto-
grafės darbo vaisius. Knygos atspirties taškas – Ariannos 
Sanesi fotografijų albumas „I would like you to see me“ 
(2015) moterų nužudymo tema Italijoje: gyvybę joms at-
ėmė vyrai, sugyventiniai, meilužiai. Antikos istorikė Ly-
die Bodiou ir moderniojo laikotarpio istorikas Frédéricas 
Chauvaud analizuoja smurtą prieš moteris ir jų žudymą 
skirtingais istorijos laikotarpiais, taip parodydami temos 
aktualumą, kalbėdami apie praeitį dabartyje: šiuolaikinės 
nuotraukos puikiai iliustruoja praeities įvykius. 

●

Smurtas prieš moteris egzistavo ir egzistuoja dėl įvairių 
priežasčių, tačiau jeigu jos žudomos, tai todėl, kad jos yra 
moterys. Viduramžiais moterys buvo kaltinamos raganys-
tėmis ir dėl to deginamos ant laužo, o antikos laikotarpiu 
mergaitės buvo eliminuojamos vos tik gimusios, kaip ir kū-
dikiai, turintys negalią ar išsigimimo požymių, – jie buvo 
paliekami likimo valiai. Mergaitės laikytos tam tikra inves-
ticija, kuri galiausiai neduodavo jokio pelno: joms ištekant 
šeima turėjo sukrauti kraitį, o jeigu šeimoje negimdavo 
berniukas, vienturtei arba vyriausiai dukrai atitekdavo visas 
turtas, kuris teisiškai pereidavo jos sutuoktiniui. Prancūzų 
istorikas Pierre’as Brulé, analizuodamas Mažosios Azi-
jos miestų šeimų sudėtį III–II a. pr. Kr., patvirtino tokios 
praktikos egzistavimą, ji ilgai buvo slepiama arba tiesiog 
istorikų ignoruojama. Vos viena iš dviejų mergaičių sulauk-
davo brandos, o tai leidžia įsivaizduoti kūdikių atsisakymo 
mastą. 

Šiandienos istorikams sunku analizuoti kūdikių palikimo 
praktiką senovės Graikijoje, nes patys graikų autoriai apie 
ją nekalba, matyt, todėl, kad visa tai buvo savaime supran-
tama ir banalu. Kūdikis galėjo būti paliekamas netrukus 
po gimimo, t. y. prieš Amfidromijų šventę, kuri vykdavo 
penktą arba septintą dieną po kūdikio gimimo. Šventės 
metu nuogas kūdikis buvo paguldomas ant žemės priešais 
tėvą, o šis turėdavo jį pakelti, priglausti prie krūtinės ir ap-
nešti aplink namus. Šis veiksmas turėjo taip pat simbolinę 
reikšmę, nes taip tėvas pripažindavo tėvystę ir įsipareigo-
davo vaiką auginti ir auklėti, kol šis taps miesto piliečiu. 
Šią ceremoniją tėvas švęsdavo tik su tais kūdikiais, kuriuos 
ruošdavosi maitinti ir neapleisti. Praėjus kelioms dienoms 
po šios ceremonijos, vaikui buvo duodamas vardas. Kol kū-
dikis neturėjo vardo, jis dar nebuvo šeimos dalimi, todėl jo 
atsisakymas ir nebuvo suvokiamas kaip praradimas. 

Šeimos tėvas spręsdavo, ar atsiras vietos dar vienai bur-
nai prie šeimos stalo, o aktą atlikdavo moterys. Kūdikio 
atsisakymas siejamas su mirtimi, kuri senovės Graikijoje 
buvo suvokiama kaip susitepimas. Kai kurie šiandien išli-
kę šventyklų įstatymai mini, kad moterims, kurios atsisakė 
kūdikio, draudžiama keturiasdešimt dienų įeiti į šventyklą. 
Tokie draudimai taip pat galiojo po menstruacijų ir gim-
dymo, nes moterys buvo laikomos „susitepusiomis“, to-
dėl turėjo praeiti tam tikras laikotarpis, kad moteris taptų 
„švari“ ir galėtų įeiti į šventyklą. Nusprendus, kad kūdikis 
nebus auginamas dėl jo silpnumo, išsigimimo ar lyties, jis 
buvo įdedamas į krepšį: graikų tragedijose minima, kad to-
kiems vaikams prisegami papuošalai ar amuletai, kurie tu-
rėtų apsaugoti nuo pavojaus ir padėti jį atpažinti, jeigu jam 
pavyktų išsigelbėti. Toks krepšys dažnai buvo paliekamas 
lankomoje vietoje, pavyzdžiui, kelių sankryžoje, kur kūdikį 
galėjo priglausti kokia šeima arba vergų pirkliai. Lyginant 
su moderniuoju pasauliu, XIX a. Prancūzijoje moterys taip 
pat palikdavo savo kūdikius prie bažnyčių laiptų ar sankry-
žose, tik dėl kitų priežasčių nei senovės graikės. 

●

Įdomu tai, kad tylus mergaičių žudymas, turėjęs demo-
grafinių pasekmių senovės Graikijoje, nebuvo vien tik 
archajinė praktika. Šiandien dėl medicinos progreso susi-
klostė abortų praktika Azijos šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ar 
Kinijoje, kur, nustačius lytį, vaisius gali būti pašalinamas. 
Šiandien Azija kenčia dėl moterų stygiaus – šio pasaulio 
dėl abortų neišvydo gausybė mergaičių, šis reiškinys aiški-
namas tuo, kad Indijoje šeimos neišgali dukterims sukrauti 
kraičio, o štai Kinijoje mergaitės gimimas reiškia negarbę 
šeimai. Nuo 1980 m. ultragarso tyrimai ir po jų atliekami 

abortai praktikuojami dideliu mastu, dėl to vyrai papras-
čiausiai neberanda nuotakų, tad egzistuoja toks reiškinys 
kaip sužadėtinių turgus, o kartais moterys „pasidalijamos“ 
keleto vyrų.

Greitu laiku Azijoje gyvens milijonai vienišų vyrų ir tai, 
žinoma, turės įtaką šiandienos visuomenei. Seksualinių 
nusikaltimų ir prostitucijos Indijoje tik daugėja, jaunoms 
merginoms gatvėse darosi vis pavojingiau: kiekvieną die-
ną galime išgirsti kalbant apie grupinius išprievartavimus. 
2003 m. Indijos policija užregistravo 15 800 išprievarta-
vimo atvejų, vienas iš penkių – nepilnametės mergaitės, 
tačiau, kai kurių autorių nuomone, šie skaičiai neatsklei-
džia tikrosios padėties, nes tik nedidelė dalis nusikaltimų 
užregistruojama. Ką jau kalbėti apie bausmes: Bangladeše 
ir Pakistane išprievartavimas nesuvokiamas kaip nusikalti-
mas, auka dažnai laikoma tiek pat kalta kiek ir prievartau-
tojas. Kai kurios pakistanietės atsiduria kalėjime dėl to, kad 
buvo išprievartautos: parašiusios skundą, jos apkaltinamos 
neištikimybe ir paleistuvavimu. Tad dauguma aukų net ne-
mėgina kreiptis į policiją, o kai kurios paprasčiausiai nusi-
žudo arba yra nužudomos šeimos narių, kad būtų nuplauta 
šeimos gėda (daugiau informacijos https://www.hrw.org/
reports/pakistan1999.pdf). 

●

Smurtas prieš moteris ilgai buvo, o gal vis dar yra tabu. 
Pirmieji pokyčiai prasidėjo XIX a., kai prancūzė kunigaikš-
tienė Françoise Sébastiani Praslin peilio dūriais buvo nužu-
dyta savo vyro. Kai kurie autoriai netgi mano, kad tai buvo 
viena iš 1848 m. revoliucijos priežasčių, nes šis skandalas 
padidino liaudies nepasitenkinimą tuometiniu Prancūzijos 
karaliumi Liudviku Pilypu. To meto socialinė struktūra pra-
dėjo irti, nes imta suvokti smurto prieš moteris mastą – net ir 
aukščiausiuose socialiniuose sluoksniuose vyrai žudo savo 
moteris. Po keleto dešimtmečių prancūzai sužinojo, kad eg-
zistuoja serijiniai žudikai, žudantys tik moteris, pavyzdžiui, 
Martinas Dumollardʼas XIX a. viduryje giljotinuotas dėl 
dvylikos moterų nužudymo. O štai maždaug po šimto me-
tų, 1989 m., Monrealio mieste Kanadoje vienos aukštosios 
mokyklos studentas įsiveržė į pastatą šaukdamas: „Neken-
čiu feminisčių“ ir nužudė 14 studenčių, o paskui nusišovė. 
Tuomet išpuolis buvo palaikytas nusikaltimu prieš jaunus 
žmones, užmirštant, kad visos aukos – moteriškosios lyties. 
Šiandien tai gali būti interpretuojama kaip teroristinis aktas 
prieš feministes. 

Individualiu, kolektyviniu ir ideologiniu požiūriu ilgai 
nekalbėta apie smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje. 
1992 m. pasirodžiusi Jill Radford ir Dianos E. H. Russell 
knyga „Femicide. The Politics of Women Killing“ sukėlė 
susidomėjimą moterų žudymo tema visame pasaulyje. Se-
novės Graikijos mergaitės, viduramžių raganos ar šiandien 
Indijoje, Pakistane ar Prancūzijoje gyvenančios moterys 
vienu ar kitu gyvenimo momentu kentė ir kenčia smurtą ir 
miršta dėl savo lyties. 

– VILMa LoSyTė –

Veronika staigiai įsigrūdo burnon kepsnio gabalą ir, nu-
metusi šakutę į lėkštę, sukišo plačius delnus tarp šlaunų, 
įspraustų į nuodingai mėlynas kelnes.  

– Taip išeina, kad vienintelis Haraldas liks be paveldėji-
mo, – pasakė ji, nurijusi kąsnį.

– Kaip be? – susiraukė Alfredas. – Haraldui atiteks mano 
auksinis kišeninis laikrodis. Jis nuo pat vaikystės jam pati-
ko, visada prašydavo duoti pažaisti. Dabar pagaliau gaus.

– Na, ačiū, tėti, tai jau... – Haraldas susvyravęs pasilenkė 
į Alfredo pusę ir tvirtai įkibo pirštais į jo petį, stengdamasis 
pasukti į save, kad apkabintų. – Tai kažkas tokio, ko nelau-
kiau...

– Ko gi tu laukei? – Alfredas atsargiai išsilaisvino iš sū-
naus rankų. – Kad pasiimsiu su savimi į kapą?

– Ne, jokio kapo! – Evelina smarkiai papureno sidabrinę 
berniukišką galvutę. – Mes su seneliu taip sugalvojome... – 
Ji sutriko ir pažvelgė į Alfredą. – Kaip čia pasakius?   

– Mes norime, kad mus sudegintų! – Alfredas tvirtai su-
griebė žmonos plaštaką.

Madaros ranka, besiekianti telefono, sustingo ore, ji pa-
linko į priekį ir, perkreipusi kaklą, išvertusi akis įsisiurbė į 

Alfredo veidą, Veronika užspringusi pradėjo kosėti, Haral-
das, įsipylęs romo, greitai ištuštino taurę ir pravėrė burną, 
ketindamas kažką sakyti, bet lūpos išspaudė tik tylų: „E-e 
pff...“

– Užkąsk, kitaip sugadinsi skrandį! – Veronika į burną 
įgrūdo rūkytos dešros griežinėlį ir, prispaudusi prie viršuti-
nės lūpos sugniaužtą kumštį, dar kartą sukosėjo.

– Kokia prasme? – atsargiai paklausė Madara.
– Tiesiogine, – atsakė Alfredas. – Mes norime, kad po 

mirties mus kremuotų.
– Vien pagalvojus, kad aš ten, apačioje, iš lėto pūsiu ir dar 

mane grauš kirminai... – Evelina išsiviepė. – Fui!
– Ir laidotuvių ceremonija tada daug paprastesnė, – tęsė 

Alfredas, raminamai suspaudęs Evelinos pirštus. – Trum-
pas atsisveikinimas krematoriumo mažojoje salėje, paskui 
lavoną nuleidžia į rūsį, vėliau patys sudegina ir po kurio 
laiko atiduoda urnelę artimiesiems.  

– Mes nenorime jokių ilgų gedulingų kalbų, jokio snar-
gliavimosi, jokio vaikščiojimo apie karstus, – tvirtai nu-
sprendusi papildė Evelina. – Tegul viskas būna trumpai ir 
greitai.

– Iš tiesų su krematoriumu jau viskas sukalbėta, sutartis 
dėl paslaugos teikimo sudaryta ir apmokėta, – paaiškino 
Alfredas. – Jums beliks tik gauti mūsų pelenus. Juos suber-
site į vieną urną...

– Mes norime ir po mirties būti kartu, – įterpė Evelina.
– Sumesite ten mūsų sutuoktuvių žiedus ir smarkiai su-

kratysite, – linksmai užbaigė Alfredas.
– Tai bus toks simbolinis susijungimas, – pridūrė Evelina.
– Net, sakyčiau, simbolinis aktas, – nusišypsojo Alfredas. 
– Na jūs duodate! – prislopintai suprunkštė Madara. – Po-

mirtinis seksas, tai jau kažkas tokio!
– Ne, iš tiesų! Kokios kalbos ir dar tokią dieną? – apvalūs 

Veronikos žandai paraudo, lyg juos jau būtų apšvietusi kre-
matoriumo krosnies ugnis. – Jums dar gyventi ir gyventi...

– Na teisingai, tėti, jūs tikrai lyg mirti susiruošę, – Haral-
das įtemptai nusijuokė. – Ir dar abu vienu metu. Kaip tie du 
Kalifornijoje, prisimenate? – Evelina peržvelgė spindinčiu 
žvilgsniu šeimyną. – Mes skaitėme internete. Atšventė sep-
tyniasdešimt penktąją vestuvių sukaktį ir ligoninėje mirė. 
Jiems dar atskirą palatą davė. Lovos greta, kad galėtų susi-
kabinti rankomis.

– Na, iš mūsų sveikatos apsaugos sistemos tokios pra-
bangos tikėtis nėra ko, – paniekinamai išspaudė Veronika. – 
Paliks numirti patvoryje.
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Povestuvinė Geltonojo deimanto kelionė
► atkelta iš p. 1
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aNaSTaSIJa PERŠKINa

Septyni „Nusikaltimo ir bausmės“ slėpiniai
Šiemet minimas rusų literatūros klasiko, vieno žymiausių 

ir įtakingiausių pasaulio romanistų Fiodoro Dostojevskio 
(1821–1881) 200 metų jubiliejus (beje, ir 140-osios mirties 
metinės). Ta proga siūlome rusų filologės, Maskvos vals-
tybinio universiteto absolventės, XIX a. rusų literatūros 
specialistės, humanitarinių mokslų daktarės anastasijos 
Perškinos įžvalgų apie pirmąjį vad. Dostojevskio „didžiosios 
penkiaknygės“ romaną – „Nusikaltimą ir bausmę“ (1866). 

1. Chronologijos mįslė
Romanas prasideda tokia fraze:

Liepos pradžioje, per didžiąsias kaitras, vakarop...*

Tačiau toliau tekste niekur nepatikslinama, kokia diena 
tai buvusi. Nėra ir vėlesnių įvykių kalendorinių nuorodų. 
Ar įmanoma tai išsiaiškinti ir ar svarbu tai žinoti?

Rašyti romaną Dostojevskis pradėjo 1865 metais. Rug-
sėjo mėnesį savo ketinimus jis išsamiau pristatė žurnalo 
„Russkij vestnik“, kuriame planavo skelbti tekstą, redakto-
riui Michailui Katkovui. Be kita ko, Dostojevskis paminė-
jo, kad romane „veiksmas vyksta dabartiniais laikais, šiais 
metais“. 1865-ieji Peterburgo gyventojams įstrigo į atmintį 
dėl anomalaus karščio. Miesto meteorologijos stočių duo-
menimis, liepos 9 dieną temperatūra pasiekė maksimumą – 
24,8 laipsnio pagal de Réaumuro skalę (+31 °C); mieste 
ilgiau nei savaitę nelyta.

Pirmoje romano dalyje Marmeladovas, pasakodamas 
Raskolnikovui apie savo gyvenimą, praneša algą namo par-
nešęs prieš šešias dienas. Valdininkams Rusijoje tradiciškai 
buvo mokama pirmą kiekvieno mėnesio dieną. Išeitų, per-
sonažų pokalbis vyksta liepos 7 dieną. Žmogžudystė įvyk-
doma po dienos – liepos 9-ąją, t. y. pačią karščiausią tos 
vasaros dieną. Susieti tolesnius romano įvykius ir tikrąją 
chronologiją nesudėtinga:

Liepos 10 dieną Raskolnikovas iškviestas prisistato į po-
licijos nuovadą. Vakare jis pradeda klejoti ir klejoja ketu-
rias dienas, t. y. nuo liepos 11 iki 14 dienos, – apie tai jam, 
atitokusiam, praneša jo bute susirinkę draugai ir artimieji.

Liepos 15 dieną Raskolnikovas ateina pas Sonią ir prašo 
paskaityti jam Evangeliją apie Lozoriaus prisikėlimą.

Liepos 16 dieną miršta Katerina Ivanovna, Raskolnikovas 
dviem trims dienoms praranda laiko nuovoką: „[...] tartum 
migla staiga nusileido priešais jį ir panarino jį beviltiškoje 
ir slogioje vienumoje.“ 

Liepos 19 dieną herojus atgauna nuovoką: tądien laido-
jama Katerina Ivanovna (pagal tuo metu galiojusius įstaty-
mus velionį buvo galima laidoti tik praėjus trims dienoms 
po mirties). Tada įvyksta paskutinis Raskolnikovo pokalbis 
su Porfirijumi Petrovičiumi.

Liepos 20-osios naktį nusišauna Svidrigailovas, o tos pa-
čios dienos vakarą Raskolnikovas nueina į Senajos aikštę, 
kur bučiuoja žemę, o paskui prisistato į policijos nuovadą ir 
prisipažįsta dėl žmogžudystės.

Pirmąkart liepos 20 dieną Raskolnikovą išvystame prie 
namo, kuriame apsistojusios jo motina ir sesuo. Herojus at-
eina atsisveikinti:

Jo drabužiai buvo baisūs: visas purvinas, kiaurą naktį 
lydęsis, suplyšęs, susiglamžęs. Jo veidas buvo beveik nebe 
žmoniškas iš nuovargio, blogo oro, fizinio išsekimo ir kone 
visos paros grumtynių su pačiu savimi. 

Matyt, Raskolnikovas pateko į lietų, ir ne šiaip sau: lie-
pos 20-oji pagal senąjį kalendorių – Elijo diena. Laikyta, 
jog šią dieną pranašas Elijas dardąs per dangų vežimu, to-
dėl griaudžiąs griaustinis, žaibuoją: taip šventasis triuški-
nąs demonus ir Dievo įstatymą sulaužiusius žmones. Lietus 
tądien apiplaunąs nuo blogio.

Vadinasi, tikslus „Nusikaltimo ir bausmės“ įvykių datų 
nustatymas padeda atskleisti gilesniąją bent vienos deta-
lės – lietaus tą dieną, kai Raskolnikovas pasidavė polici-
jai, – prasmę.

2. Sonios Marmeladovos 
„pirmojo karto“ mįslė

Pasakodamas apie savo šeimynos gyvenimą Marmelado-
vas ypatingą dėmesį skiria vakarui, kai Sonia pirmą kartą 
išeina prekiauti savo kūnu:

[...] Sonečka pakilo, apsirišo skarele, užsivilko burnosėlį 
ir išėjo iš buto, o devyniomis ir vėl parėjo. Parėjo ir tiesiai 
prie Katerinos Ivanovnos, ir ant stalo, priešais ją, trisde-
šimt rublių tylėdama išklojo.

Kalbama apie sidabro rublius**, o 30 tokių rublių 1865 
metais buvo milžiniška suma. Raskolnikovo motina, mirus 
vyrui, pensijos gaudavo 120 rublių per metus. Už 9 rublius 
50 kapeikų Razumichinas nusipirko dėvėtų drabužių: ke-
purę, kelnes, batus, marškinius ir apatinius. O garsiausio 
tuometinio Peterburgo viešnamio „Malinika“ darbuotojos 
už naktį gaudavo po 30–50 kapeikų. Ar galėjo jaunai mer-
ginai pirmą kartą tiek sumokėti?

Greičiausiai ne. Greičiausiai esmė ta, kad Dostojevskiui 
čia svarbi buvo biblinė simbolika: 30 sidabro rublių – tai 
30 sidabrinių, už kuriuos Sonia parduoda ir išduoda sa-
ve. Skaičius „30“ romane dar kelissyk iškyla „išdavystės“ 
kontekste. Paskutines 30 kapeikų iš Sonečkos „pagirioms“ 
paima Marmeladovas. Už „30 tūkstančių sidabrinių“ Svi-
drigailovą iš skolininkų kalėjimo išperka būsimoji jo žmo-
na Marfa Petrovna, ir paskui ne kartą jam prikaišioja šią 
sumą. Tiek pat Svidrigailovas siūlo Duniai Raskolnikovai, 
kad ši bėgtų su juo.

3. Franto su papirosu mįslė
Klaidžiodamas po Peterburgą žmogžudystės išvakarėse, 

Raskolnikovas bulvare pastebi girtą merginą ir vidutinio 
amžiaus vyrą, kuris ją seka. Raskolnikovui atrodo, kad 
„frantas“ nori ja pasinaudoti, jis pribėga prie policininko ir 
ragina jį kaip nors įsikišti:

Štai jis truputį pasitraukė, stovi, tartum papirosą sukda-
mas... Kaip mes jam sukliudytume? Kaip mums ją namo 
pargabenti, – pagalvokite! 

Policininkas sureagavo į Raskolnikovo įkalbinėjimą. 
Kodėl? Jis pajuto užuojautą merginai ar sunerimti privertė 
koks franto poelgis? Prisiminkime, kas aprašytuoju laiku 
dėjosi Peterburge. Dėl anomalaus karščio ir padažnėjusių 
gaisrų Senatas išleido dekretą, draudžiantį rūkyti miesto 
gatvėse. Liepos 3-iąją buvo paskelbtas dokumentas, kuria-
me vis dėlto būta ganėtinai daug aptakių frazių. Bet tvarkos 
sergėtojai ėmėsi akyliau žvalgytis rūkalių, tad miestelėnai 
nerizikavo užtraukti dūmo viešose vietose.

Kad Senato sprendimas realiai įsigaliotų ir būtų patvirtin-
tos nuobaudos, atitinkamą įsakymą turėjo išleisti sostinės 
policijos viršininkas – oberpolicmeisteris. Tai įvyko liepos 
30 dieną. Naujajame dokumente buvo patikslinta, kad rū-
kyti draudžiama prie sandėlių su degiomis medžiagomis, 
prie Žiemos rūmų ir prie visų miesto cerkvių, o kitose vie-
tose – leidžiama. Aprašomomis dienomis (1865 m. liepos 
7–20 d.) veikėjai apie minėtąsias išlygas dar nežino, tačiau 
potencialūs pažeidėjai jau sekami.

4. Kanalo mįslė
Po senės palūkininkės nužudymo Raskolnikovas svarsto, 

kaip atsikratyti pavogtų daiktų:

Bet kurgi eiti?
Tas dalykas buvo jau seniai nuspręstas: „Sumesti viską į 

kanalą, ir baigta, ir po visam.“ 

Su tuo pačiu kanalu*** Raskolnikovas „susiduria“ trauk-
damas į Alenos Ivanovnos namus, o paskui pakeliui į po-
licijos nuovadą, kur eina prisipažinti padaręs nusikaltimą. 
Vadinasi, kanalas drauge su gatvėmis ir aikštėmis yra viena 
iš pagrindinių romano veiksmo vietų. Šis žodis (канава) 
romane minimas daugiau kaip 20 kartų – ir visada reikš-
mingame kontekste. Prie kanalo yra palūkininkės namai, jis 
matomas ir iš Sonios Marmeladovos namo. Kanalo kranti-
ne bėga išprotėjusi Katerina Ivanovna, jame Raskolnikovo 
akyse skandinasi miesčionė Afrosiniuška.

Kas tai per kanalas? Visi kada nors dalyvavę ekskur-
sijoje po Peterburgą žino, kad mieste yra keli nedideli 
kanalai, kurie vadinami grioveliais (канавки), bet grio-
vys (канава) mieste buvo tik vienas. Taip peterburgiečiai 
vadino Jekaterinos kanalą (dabar – Gribojedovo kanalas). 
Pirmaisiais XVIII amžiaus dešimtmečiais jo vietoje te-
kėjo sekli upelė Krivuša, arba Kurčioji upelė. Buvo nu-
spręsta ją aptvarkyti ir įtraukti į miesto kanalų sistemą 
– pradėti platinimo ir gilinimo darbai. Tačiau net ir po 
šių procedūrų kanalas kurį laiką ir toliau naudotas nuo-
tekoms rinkti ir iš esmės atliko griovio funkciją. Viena 
vertus, daugeliu atvejų vartodamas būtent šį Jekaterinos 
kanalo įvardijimą, Dostojevskis perteikia vietos gyvento-
jų požiūrį į jį. Kita vertus, žodis „griovys“ kaip niekas 
kitas tinka apibūdinant ypatingą Peterburgo varguomenės 
kvartalo atmosferą.

5. Peterburgo geografijos mįslė
Kitą dieną po senės palūkininkės nužudymo Raskolniko-

vas eina į policijos nuovadą, kur jį iškvietė po šeimininkės, 
kuriai buvo skolingas už butą, skundo. Ten jis susitinka su 
poručiku Ilja Petrovičiumi Paraku ir raštvedžiu Zametovu. 
Šie policijos pareigūnai dar pasirodys romano puslapiuose. 
Zametovą Raskolnikovas pamatys smuklėje: raštvedys dar 
pasakys „mūsų nuovadoje antai senę nužudė“. Paraką ro-
mano pabaigoje herojus vėl sutiks policijos nuovadoje, kai 
prisipažins:

Raskolnikovas nustūmė ranka vandenį ir tyliai, su pertrū-
kiais, bet aiškiai pasakė:

– Tai aš tada nužudžiau senę valdininko našlę ir jos sese-
rį Lizavetą kirviu ir apiplėšiau.

Ilja Petrovičius išsižiojo. Iš visų pusių subėgo žmonės.
Raskolnikovas pakartojo savo pareiškimą.

Atrodytų, kad Raskolnikovo susitikimuose su įstatymo 
tarnais nėra nieko keisto. Tačiau realiame gyvenime jie 
negalėjo įvykti, ir štai kodėl. Kaip prisimename, Raskol-
nikovas gyvena ir už butą nemoka Kazanės policijos ko-
misariato teritorijoje, o Aleną Ivanovną nužudo Spasko 
teritorijoje. Vadinasi, jis turi atsidurti skirtingose įstaigose 
ir bendrauti su skirtingais policijos pareigūnais.

Iš kur tai žinome? Romano pradžioje Raskolnikovas du 
kartus eina iš savo namų į tą vietą, kur gyvena senė palūki-
ninkė. Dostojevskis išsamiai aprašo herojaus maršrutą, pa-
minėdamas, kad šis kerta „griovį“ (kaip jau išsiaiškinome, 
Jekaterinos kanalą), kuris skyrė dviejų policijos nuovadų 
teritorijas.

Kodėl Dostojevskis nekreipė dėmesio į administracinį 
miesto suskirstymą? Viena vertus, meniniais tikslais: norint 
didinti įtampą, reikėjo sumažinti veikėjų skaičių. Raskolni-
kovas turėjo jaustis užspeistas į kampą: išsigąsti iškvietimo 
į policiją iškart po nusikaltimo, o paskui dar gintis nuo Za-
metovo įtarinėjimų. Kita vertus, Dostojevskiui buvo svarbu 
įkurdinti savo herojus skirtingose kanalo pusėse ir sukurti 
maršrutą, kuriuo Raskolnikovas kirstų simbolinę vandens 
sieną.

Be to, toks romano geografijos išdėstymas turi ir kitą pras-
mę. 7-ojo dešimtmečio viduryje Dostojevskis pats gyveno 
netoli nuo tariamo Raskolnikovo namo Stalių skersgatvy-
je, Kazanės rajone. 1865 metų pradžioje jis susipažino su 
leidėju Fiodoru Stelovskiu, su šiuo vėliau sudarė vergišką 
sutartį dėl savo kūrinių rinktinės leidimo. Leidėjas gyveno 
priešais Jusupovo sodą – netoli nuo menamo senės palūki-
ninkės namo Viduriniojoje Podjačeskojos gatvėje. Per šias 
vietas Raskolnikovas grįžta namo po žmogžudystės. 1865 
metų vasarą tuo pačiu keliu rašytojas vaikščiojo grįždamas 
iš leidėjo ir, veikiamas neigiamos asmeninės patirties, galė-
jo sąmoningai įtraukti jį į romaną.

6. Alenos Ivanovnos ir procentų mįslė
Palūkininkė Alena Ivanovna dėsto Raskolnikovui savo 

finansinę politiką:

Tai va, širduli: jei per mėnesį po griviną nuo rublio, tai 
už pusantro rublio priderės iš jūsų penkiolika kapeikų, už 
mėnesį pirmyn. 

Daug tai ar mažai? Grivina buvo vadinama dešimtaka-
peikė. Vadinasi, senei tenkantį pelną sudaro 10 procentų 
nuo kiekvieno mokėjimo. Jei Dostojevskis būtų vaizdavęs 
ne 1865 metų vasarą, o kiek ankstesnius laikus, herojus 
būtų galėjęs palūkininkę apskųsti policijai. Lupikavimas 
carinėje Rusijoje praktikuotas daugelį metų. Valdžios ins-
titucijos periodiškai išleisdavo oficialių dokumentų, re-
glamentuojančių ir ribojančių skolinančiųjų už palūkanas 
veiklą. Ypač svarbus buvo minėtųjų procentų dydžio klau-
simas. 4-ajame dešimtmetyje įvestas privatiems asmenims 
skirtas ribojimas – ne daugiau kaip 6 proc. per mėnesį. Už 
šių taisyklių pažeidimą taikytas įspėjimas. Po pakartotinio 
skundo – skiriama bauda arba areštas. 1864 metais išleistas 
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* čia ir toliau cituojama iš: Fiodoras Dostojevskis, 
Nusikaltimas ir bausmė: šešių dalių romanas su epilogu, 
Vilnius: Vaga, 1973. [Vertė J. M. Balčiūnas] (Čia ir toliau – 
vert. past.) 
** Rusiškas tokio rublio pavadinimas – целковый.  
*** Lietuviškame  vertime žodžiu „kanalas“ ne visai tiksliai 
verčiamas žodis канава, iš tiesų reiškiantis „(nuotekų) griovį“.
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Iš bloknoto (24)
Vieną gražų rytą pabudusi supratau, kad reikia kur nors 

bėgti, nutolti nuo žinių apie vis naujas kovido bangas, nuo 
nesiskiepijančių užsispyrėlių, nuo pabėgėlių / atbėgėlių 
antplūdžių temos, nuo tų, kurie tenori ramiai sau gyventi 
savo blokiniuose lizdeliuose ir neturi atjautos nei kaimy-
nui, nei apgautam pabėgėliui (o ko verti jų protesto šūkiai, 
plakatai, rodantys, kad nei tėvai, nei mokykla, nei bažnyčia 
elementaraus žmoniškumo neįskiepijo!), nuo absurdiško 
„šeimų sąjūdžio“, nuo kyšininkų, provokatorių valdžioje ir 
jų suplėšytų kišenių vaizdo televizoriaus ekrane. Sumaniau 
dviem paroms blokštis į Telšius, pasižiūrėti, kaip gyvuo-
ja žemaičių sostinė, kurioje esu buvusi kone prieš septy-
niasdešimt metų, dar mokinė. Iš apsilankymo vaikystėje 
atmintyje išliko tik ligoninė, kurioje mano sesuo, medikė, 
stažavosi, ligoninės kambarėlis, kuriame nakvojome, ilga 
žemyn besileidžianti gatvė, kuria eidamas beveik visą laiką 
dešinėje matai ežerą gražiu mįslingu pavadinimu – Mastis. 
Gatvės apačioje, pačiame miesto centre, buvo blyninė, be-
ne vienintelis anuomet traukos centras, kur ir šilta, ir blynai 
skanūs, ir susitikti su draugais gali. Kalbėdavo ten visi že-
maitiškai, labai garsiai, tarpais atrodė, kad piktuoju, gal tuoj 
susikibs, bet iš to debesies lietaus nebūdavo. Vieną vakarą, 
pamenu, valgykloje staiga dingo šviesa. Visi nuščiuvo, bet 
netrukus patarnautojos atnešė žvakes ant klijuotėm dengtų 
stalų, ir žmonės vėl atgijo. Miestas atrodė pilkas, apytuštis 
(juk trečdalis jo gyventojų, žydų, per karą buvo išžudyta), 
nameliai susmukę, nedažyti, neprižiūrimi, o ir didesnieji 
įspūdžio nedarė. Porą kartų buvom nuėjusios prie ežero, 
gavom valtį, pasiplaukiojom, apžiūrėjom salas. Bet pati pa-
ežerė buvo netvarkyta, nejauki. Niekas nesimaudė, nes ilgą 
laiką į ežerą buvo nuleidžiamos miesto srutos.

Į kelionę pasiėmiau „Kultūros barus“, kuriuose aptikau 
įdomesnį straipsnį apie 1791 metų Abiejų Tautų Respu-
blikos konstituciją, prie kurios dabar mes taip energingai 
šliejamės, lyg nepastebėdami joje Lietuvą žeminančių 
aplinkybių. Kai pakėliau galvą, autobusas stovėjo, ir aš 
tiesiai už lango pamačiau didžiulį, sparnuotą žydrą medinį 
angelą; jis stovėjo pasilipęs ant aukšto kryžiaus, o kryžius – 
dailiai nupjautoje, skaisčiomis gėlėmis apsodintoje pieve-
lėje. Gražu. Priešais sėdinčios moters paklausiau, kur čia 
esame, o ji taip niūriai: „Elektrėnai.“ – „O! Tai dabar net į 
Elektrėnus angelai nutupia... Gerai, kad daug medžių priso-
dinta, lapija užstoja tuos sovietinius blokinius.“ Moteris net 
pasisuko: „Tai kuo gi jie blogi?!“ – „Negražūs ir žmonėms 
gyventi nepatogūs“, – toliau nesivėliau.

Autobuso kelias su daugybe kilpų užsukant į mažus mies-
telius. Per penkias su puse valandos daug pamatai: kloniai, 

kalneliai ir lygumos, miškeliai, laukai ir mažų miestelių 
ramuma, medinės bažnyčios ir varpinės, kapinaitės ir pa-
kelėse žuvusiųjų kryželiai. Prie dažnos sodybos – susuktas, 
sulipdytas gandralizdis, kurį saugo ilgakojai jo šeiminin-
kai. Laukai nušienauti, derlius nuimtas (tik kukurūzai vi-
sur tebestovi džiūdami), rodos, nė šapelio nepamatysi, bet 
po laukus vaikštinėja daugybė gandrų ir tikriausiai atranda 
kokį vikšrelį ar varliuką. Nušienautose pievose gulinėja so-
čios įvairių veislių karvės, o kiemuose ir ožkų pamatysi. 
Prie dažnos sodybos – automobilis. 

Na, pagaliau Rietavas, Varniai ir netrukus įvažiuojam į 
Telšius. Kaip dabar Lietuvoje dažnai pasitaiko – pagrindinė 
Respublikos gatvė kapitališkai remontuojama, todėl ratais 
sukdamas taksistas turėjo progos man šį bei tą parodyti, 
paaiškinti, patarti. Apsistojau solidžiame moderniame vieš-
butyje „Sinchronas“ su liftu, pusryčiais ir puikiu vaizdu į 
senamiestį ir ežerą nuo terasų. Dar tą patį vakarą Laivų gatvele 
už viešbučio kampo spėjau su šviesa nusileisti į kavinę pae-
žerėje. Vaizdas puikus, maistas skanus ir nebrangus, šeimos 
ir jaunimėlis – visi susėdę terasoje vaišinasi, o mažieji – jų 
neapsakoma daugybė – siautėja čia pat žaidimų aikštelėje, 
tėvų stebimi per alaus bokalo kraštą. 

Rytą pakirdusi, po būtinų ritualų, nuėjau į restoranėlį pus-
ryčių. Čiagi kone visa lenkta siena stiklinė, o už jos plyti 
dar mieguistas ežeras, rūku aptrauktos salos, tolumoje – bu-
rinė valtis. Prie vieno iš stalų pačiame priekyje sėdėjo pora: 
visiškai nesišnekėdami, jie žiūrėjo pasisukę į ežerą, kartais 
vienas į kitą, retsykiais pakeldami prie lūpų kavos puoduką. 
Lygiai taip ir kitą rytą. Pagalvojau, kad ji – telšiškė, su vyru 
atvykusi iš užsienio, išsiilgusi savo vaikystės miesto, o jis 
ją myli ir myli jos ežerą...

Išsiruošiau į kelionę, ketindama nunešti savo knygas į Ka-
rolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką, pamatyti teatra-
lams nuo seno žinomą Žemaitės dramos teatrą ir aplankyti 
įžymiąją katedrą. Išėjusi iš viešbučio pasukau į kairę, kaip 
man buvo sakyta, ir einu sau lėtai, lazda pasiramsčiuoda-
ma. Netrukus pavymui prieina tokia senutė, languota skara 
apsirišusi galvą, ir sako: „Labą dieną. Tai kur eini?“ (Kaip 
pajuto, kad einu tiksliai nežinodama kur?) – „Į bažnyčią“, – 
sakau. O ji: „Tai galim eit kartu. Palydėsiu.“ – „Galim. Pra-
šom.“ – „Bet jeigu eini melsties, tai – ne į tą pusę. Ana va 
ten reik, – mostelėjo atgal, į tą pusę, kur turėjo būti mažoji 
bažnytėlė. – Aš iš Varnių atvažiavau.“ – „Bet aš turiu eit į 
katedrą.“ Tai va dar vienas keistas pokalbis. 

Išraustos gatvės smėlėtu pakraščiu ilgai kilau į kal-
ną apžiūrinėdama Didžiosios Žemaičių sienos mažąją 
skulptūrą – įdomius, meilę kalbai, praeities žygiams, že-

maitiškiems papročiams rodančius jaukius akmens ir meta-
lo darbus, susipažinau su meška, ant nugaros nešančia savo 
ir žmonių vaikus (žmonių dažnai paglostoma, auksu spindi 
jos nosis), paskui dar laiptais, ant kurių iškalti ir jau gero-
kai nuvaikščioti visokie užrašai, pavyzdžiui, toks: „Žemė-
je daug saulės.“ Kažkodėl tas kelias į kalną, katedros link, 
man priminė Gruziją, sukėlė asociacijų su puikiu Tengizo 
Abuladzės filmu „Atgaila“ (1984), kurio finale senutė sutik-
tai moteriai užduoda giliaprasmį klausimą: „Ar šitas kelias 
nuves į šventovę?“ – „Ne.“ – „Tai kam toks kelias, kuris 
neveda į šventovę?“ (Tai mano vertimas iš atminties.) 

Užlipusi ant kalno pamačiau, kad čia pat, priešais ka-
tedrą, viename moderniame pastate ir yra biblioteka ir 
kultūros centras. Nusprendžiau pirma užeiti ten. Man pasi-
sekė rasti direktoriaus pavaduotoją Vidą Urnikienę: atlikom 
knygų dovanojimo ritualą, apžiūrėjau puikias patalpas per 
tris aukštus, pamačiau įdomią mokinių fotografijos paro-
dą, skirtą Vytautui Mačerniui. Atsipūtusios teatro kavinėje, 
patekom ir į teatro pastatą. Prahoje studijavusio architekto 
Stepono Stulginskio suprojektuotas konstruktyvistinis pas-
tatas – paprastas, funkcionalus ir jaukus – duris atvėrė 1936 
metų rudenį; vienoje iš fojė stovi Romualdo Juknevičiaus, 
po karo „ištremto“ į Telšius „už formalizmą“ iš savo paties 
Vilniuje įkurto teatro, biustas. Beje, kuo jau kuo, tik for-
malizmu režisieriaus niekaip neapkaltinsi. Bet sovietmečiu 
norint nubausti žmogų buvo galima sugalvoti bet ką. 

Kitą dieną, nuo viešbučio terasos pasižiūrėjusi į besi-
niaukiantį Mastį, patekau Žemaitės teatro režisierės Lai-
mutės Pocevičienės globon, ir mes aplankėm romantiškoj 
vietoj prie ežero įsikūrusią buvusią meno mokyklą (ją įsi-
gijęs buvęs miesto meras pavertė Meno inkubatoriumi) ir 
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetą. Ilgus metus 
ten dėstė tikras piešimo meistras Petras Liukpetris (Vlado 
Žiliaus ir daugelio kitų mokytojas), talentingas ir savitas 
žmogus, kurį teko pažinoti dar ankstyvoje jaunystėje. Deja, 
vidun nepatekom – vasara. Tolėliau prie ežero įkalnėj karo 
metais buvo žydų getas. Deja, nepatekau ir į restauruotą 
ješivos pastatą ir į Žemaičių muziejų „Alka“. Remontas. 
Nuostabiai sutvarkyta ežero pakrante grįžom į centrą, pa-
pietavom, ir netrukus vėl leidausi į ilgą kelionę namo. Liko 
šiltas dėkingumas miestui, išradingiems jo globėjams ir 
puošėjams – Arūnui Sakalauskui, Romualdui Inčirauskui 
ir kitiems menininkams – bei mane globojusioms nuošir-
džioms moterims.

– aUDRoNė GIRDZIJaUSKaITė –

– Ar jau iš tiesų patvoryje? – Evelina, nuleidusi rankas į 
skreitą, akimirką stebėjo žiedą, kuris padrąsinančiai merkė 
ryškią brilianto akį. – Nebent jei užsimuša, pavyzdžiui, au-
tokatastrofoje.

– Važiuojant į Paryžių? – Alfredas iš šono pažvelgė jai į 
veidą.

– Ne, grįžtant, – atsikirto Evelina. – Kas dabar dėl mirties 
atsisakys Paryžiaus?     

– Neprisišaukite nelaimės! – Veronika tris kartus nusi-
spjovė per kairį petį. – Su mirtimi juokauti negalima.

– Kokie čia mūsų amžiuje juokai, – Evelinos smulkio-
mis raukšlelėmis išvagotame veide pasirodė vos pastebima 
šypsena.

– Žiūrėk iš kurios nori pusės, bet ta mirtis mus aplankys 
anksčiau negu jus, – atsakęs į žmonos šypseną, Alfredas vėl 
kreipėsi į Haraldą. – Ir apie pelenus buvo galvota rimtai, 
nes vienas pagalys, kaip sakoma, nedega.

– Taip yra, – pritarė Veronika ir, su visu krėslu prislinkusi 
arčiau vyro, sunkiai atsirėmė į jo petį.

– Ir tai sutvarkyti turėsi tu, Nika! – Alfredas pažvelgė į 
marčios veidą. – Haraldas, kaip visuomet, tik skėsčios ran-
komis ir spręs, iš kurio galo pradėti, o tu, kai būtina, visada 
sugebi susiimti.

– Mes tavimi pasikliaujame, – budriai pritarė Evelina. – 
Padarysi?

Veronika nusisuko ir žvilgsniu įsisiurbė į pravertą langą, 
kurio stikle atsispindėjo besileidžiančios saulės spinduliai, 
užliedami grindis vaiduoklišku atspindžiu, iš daugiaaukščio 
namo vidinio kiemo virtuvės sklido pritildyti paauglių bal-
sai, lyg iškvėpdama paskutinį priešmirtinį atodūsį, sugar-
gėjo ir liūdnai nutilo kažkokia iš vėlyvų reikalų sugrįžusi 
kaimynų mašina, mestelėdama į orą silpną išmetamųjų dujų 
kamuoliuką, šis, prasismelkęs kiaurai pro šiukšlių kontei-
nerius budriai saugojantį smarvės debesį, pakilo iki lango 
ir susivijo su gėlėtų užuolaidų klostėmis kartu su pora ru-
deninių musių.

– Padarysiu! – Veronika atsilošė, vienu gurkšniu ištuštino 
taurę ir sunkiai, lyg užantspauduodama svarbų dokumentą, 
pastatė ją ant stalo. 

– Paskui galite su ta urna daryti, ką tik geidžia širdis, – 
Alfredas tingiai išsitempė krėsle. – Užkaskite žemėn, nu-
kiškite į kokią nors spintą arba atiduokite Reginai, jeigu ji 
nori.

– Ne, na kodėl Reginai? – paprieštaravo Veronika. – Pa-
laidosime kapeliuose. Kad viskas būtų kaip priklauso.

– Kokiuose kapeliuose, ką tu? – Madara, dėbtelėjusi į 
motinos pusę, pasisuko į Eveliną. – Močiute, seneli, aš jus 
laikysiu savo kambaryje. Ant židinio

– Iš kur tu taip staiga gausi židinį? – paklausė Haraldas.
– Tada daugiau nebesitrinsiu šiame lauže, – mergina pa-

baksnojo pirštu į septynių kvadratinių metrų dydžio tarnai-
tės kambarėlio durų pusę. – Juk butas atiteks mums, ar ne? 
Jūs liksite savo kambaryje, o aš persikelsiu į tą, kur dabar 
gyvena močiutė su seneliu. O ten yra židinys!

– Na, jei taip... – nutęsė Haraldas ir metė klausiamą 
žvilgsnį į Alfredą, kuris pritariamai palingavo galva.

– Įsivaizduokite, pas mane ateina svečiai, o aš jiems – 
opa! – Madara pakėlė rankas į viršų, lyg tarp jų jau būtų 
urna su pelenais. – Susipažinkite, tai mano seneliai! – Ji 
papurtė delnus, sukratydama įsivaizduojamą urną. – Matai, 
kaip duodasi viduje! Baisiai stilinga! Mano draugai išvis 
jumis susižavėję, niekas netiki, kad esate taip baisiai seni.    

– Ačiū, vaikeli, – sarkastiškai tarė Alfredas.
– Tiki ar ne, bet metai verčia pasirūpinti savimi, – atsidu-

so Evelina. – Esu truputį pavargusi. Turiu ruoštis poilsiui, 
tik reikėtų nurinkti indus ir maistą sudėti į šaldytuvą. Nege-
rai, jei po švenčių ant stalo lieka tokia netvarka.

– Aš čia viską sutvarkysiu, tik eikite! – sujudo Veroni-
ka. – Jūs ryt turite keltis anksčiau, kad su šviesa pasiektu-
mėt Lenkiją.

– Ir kokios čia idėjos? – Haraldas sunkiai pakraipė gal-
vą. – Senatvės pabaigoje dar trenktis į Paryžių.

– Tą kelionę tavo motinai pažadėjau, kai ji sutiko už ma-
nęs tekėti, – pasakė Alfredas. – Juk nelįsiu į kapą, neišpil-
dęs pažado.

– Apie tai mes svajojome visą gyvenimą, – patvirtino 
Evelina. – Pamatyti Paryžių...

– Ir išvis tai bus povestuvinė kelionė, – pertraukė ją Alf-
redas. – Mūsų Geltonojo deimanto povestuvinė kelionė. 

– Bent jau lėktuvu galėjote, – suburbėjo Haraldas. – Vis 
dėlto lengviau.

– Lėktuvu? – susiraukė Alfredas. – Tai jau būtų pernelyg 
stipru.

– Tiek daug žmonių! – pridūrė Evelina ir, palenkusi gal-
vą, vos girdimai pridūrė: – Gatavas terorizmas.

– Taip, tai terorizmas, – pagavo Veronika. – Visus oro 
uostus prikišę bombų, lėktuvai krenta kaip pasiutę, vienas 
po kito, vienas po kito... Su mašina beveik saugiau.

– Tikrai! – Alfredas atsistojo. – Su mašina bus visiškai 
saugu.

– Na, tai dar po paskutinę! – Haraldas pakilęs skubiai py-
lė į taures romą, skystis šlakstėsi per kraštus, gelsvomis dė-
mėmis išplisdamas ant baltos staltiesės, ir Veronika, piktai 
grūdusi alkūne vyrui į šoną, ištraukė jam iš rankų butelį. 

– Pats vos laikaisi ant kojų, – pašnibždomis suburbėjo ji, 
užsuko beveik tuščio butelio dangtelį ir jau garsiau pridū-
rė: – Geriau žiūrėk, kad rastum kelią iki lovos!

Suėmęs už alkūnės Alfredas padėjo Evelinai atsistoti, ir 
vienas kitam nusišypsoję abu išėjo, palikdami už nugaros 
marčios nuobodų pyktį, indų skimbčiojimą, svirduliuojan-
čio sūnaus žingsnius ir anūkės žvalų balsą, gryna rusų kal-
ba linksmai į išmanųjį dėstantį kažkokią istoriją, kurią per 
pusę žodžio minkštu bumbtelėjimu nutraukė užsidarančios 
mažojo kambarėlio durys, taip ir neleisdamos seneliams su-
žinoti, ką ji – na jau visai greitai – padės ant židinio krašto 
greta urnos su pelenais.

2018 m. lapkritis

Vertė Jurgis Banevičius

Povestuvinė Geltonojo deimanto kelionė
► atkelta iš p. 4
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Išsisek(s)tinti
Štrichai:
Seksta – intervalas, apimantis šešis diatoninės gamos 

laipsnius. Žymimas skaitmeniu 6. 
Sekta – nuo lotyniško žodžio secta, reiškiančio moky-

klą, mokymą. Kontroversiškas terminas. Pasak Elisabeth 
Kübler-Ross, gedėjimas gali būti apibūdinamas tam tikrais 
etapais: neigimu, pykčiu, derybomis, depresija, susitaiky-
mu. Yra dar vienas – skleidimasis. 

Pirma. Neigimas

Cukraus vatos kojomis šliaužiu bijodama atsiremti į 
kambario sienas, menančias aistrą. Nukūnėjau – nevalgau, 
nesiprausiu, vilkiu tuos pačius drabužius. Esu blyškesnė už 
šešėlį, bet pasiruošusi plėstis, vos šviesa pasisuks tinkamu 
kampu. Laukiu kaip sprinteris prie starto linijos, kaip vaikai 
besibaigiant pamokai. 

Įtikinu save, kad viduje yra tik tik tik – taip laikrodžiai 
kartoja sekdami tirpstantį ciferblatą, aidėdami naivumu, 
apgaubdami mintimi, kad viskas praeina. Tik pažvelk. Tik 
prabilk. Tik patikėk. Ir aš mylėsiu, liepsnosiu, šoksiu nuo 
uolų.

Įtempiu ausis – viliuosi išgirsti ūžesį ar bent šnabždesį vi-
duje. Balsai nekonfrontuoja, polifonija išsivadėjusi, viskas 
tyli išsunkta, nušluota raudos. Tylos vakuumas kelia siaubą, 
net didesnį nei skyrybos. 

Antra. Pyktis

Racionalioji pusė purto, bando išmušti kvailių priglobtą 
viltį ir primena, kad vienatvė santykyje yra žiauresnė: kai 
esi su kažkuo, bet iš tiesų ne, kai šliejiesi prie tavęs ne-
norinčio kūno, kai nerandi atsakančių lūpų, kai glamonei 
atsukama nugara. Įsismelkia tada į kasdienybę rambi parei-
ga. Kaip Hildė klykavau – pareiga, pareiga, kas man iš tos 
pareigos? Troškau savo įsikalbėtos meilės ir didžiamote-
riškai koviausi su Don Kichoto priešais. Iš baimės kartojau 
meilės žodžius, pažvelgusi į kurtą uostą purčiau ir šaukiau 
kapitoną. Daug laiko praėjo, kol supratau, kad vitmeniškai 
per vėlu. 

O naivuma šventoji, kokia tu galinga ir nesibaigianti! 
Prasikeiksiu nuo tokio gyvenimo. Vonioje prausiuosi iki 
kraujo – nušveisiu, nuzulinsiu, ištrinsiu. Gal tada bus ki-
taip? Gal vis dėlto?.. Ne. Ištrinsiu, ištrinsiu, ištrinsiu. 

Trečia. Derybos 

Nusipirkau naujus indus – senieji pykino ir įtaigiai kartojo, 
ką kalbėjau, jaučiau. Tapetai be perstojo šnabždaliojo praeitį, 
Mikutavičiaus balintos sienos būtų mielesnės, bet butas nuo-
motas – pertvarkų daryti negalėjau. Tik užsikimšusi ausis, 
užmerkusi akis pravaikščiojau keletą savaičių. 

Atsisėdusi dirbti įsitempiu, nes ašaros savavališkai plūs-
ta. Klausyk, gal darom ką nors su tuo? Įsipilu vyno. Nu-
skandinsiu skausmą, gal ne veritas, bet vis kokia teisybė 
išnirs, o jei išnirs, gal dar galima viską pataisyti, susitarti?

Rašau, ieškau. Bandau pakeisti praeitį. Kodėl ne? 
Vienintelį kartą šoktelėjau džiugiai, kai supratau, kad 

nuotolinis gyvenimas mane išgelbėjo. Išjungiau kamerą. 
Išjungiau garsą. Aš esu. Manęs nėra. 

Beviltiškiems ginčams išsibaigus lieku su savim. Anks-
čiau purčiausi vien minties, kad galiu būti viena. Dabar esu 
pilna. Ji – mano stuburas. Ne taip jau blogai.

Ketvirta. Depresija

Po kovido žmonės praranda uoslę, bet ir aš nejaučiu nie-
ko, ką valgau. Numečiau per dešimtį kilogramų. Kokia gra-
ži! Taip sako pažįstami. Kokia tuščia! Atsiliepia vidus. Aš 
nusišypsau, padėkoju už komplimentą. Dažnai nulydi dar ir 
klausimu: tai gal vestuvėms ruošies? Kaltai šypsausi, nes 
ką atsakyti? 

Romi kaip į skerdyklą vedamas viltį praradęs gyvulys 
susitaikiau su netektimi. Tai pagarba sau, – girdėjau šnabž-
dant. Bet impulso pagauta Alice Munro uogienės putomis 
gatvėje būčiau virtusi. Anksčiau apie tai nesvarsčiau – troš-
kau gyventi, kopti į kalnus, (į)rodyti save kitiems ir sau. Bet 
šiandien, nešdamasi pieną, tik sutelkusi visas jėgas stabte-
liu prie perėjos – būtų taip paprasta, tik staigus žingsnis 
netikėta kryptim. Ir aš – uogienė, ir aš – ir kas gi aš?! Kas 
tada lieka? Įkvepiu ir kaip Vuongo romane buivolai – bėgu, 
bėgu, bėgu, bėgu skardžio link, nešama nepaaiškinamos jė-
gos, negalinti sustoti. Bėgu bėgu bėgu.

Rašau neapibrėžtu laiku – taip būna kartais, nesupranti, 
praėjo diena, savaitė ar mėnuo. Kažkuria savo dalimi su-
vokiu, kad žiemą pakeitė sprogstantys medžiai, kad atėjo 
kontroversiškas „Poezijos pavasaris“ vasarą. Sėdžiu alė-
joje, kvailai juokiuosi iš balandžio, kai vertėtų klausytis 
raudono katino eilėraščio. Sėdžiu ir išskystu. Mintys viena 
kitos nebesugaudo. Galaktikos, valkirijos, kovotojai dienų, 

amazonės nublanksta prieš Patacko riaumojimą, šiek tiek 
išblaško, bet tada vėl – akys seka, kaip podiumu eina mote-
ris girtutėlė. Lyg tiesiai, bet kojos trukdo – pakyla greičiau 
už mintis. Alaus bambaliukas elegantiškai kyšo iš pintos 
rankinės. Šios vasaros hitas. Pintos rankinės, ne bambaliu-
kai. Neklausau eilių, šinšiliškai šypsaus, pasalūniškai dai-
raus – žiūrėti į poezijos klausantį žmogų nuodėminga – po 
jo rūbais nebe kūnas, o buvimas. 

Turiu (iš)pažinimų knygą – į ją užrašysiu šį įžengimą į 
kitą. Pirmą po daugelio dienų. 

Penkta. Susitaikymas

Radvilavičiūtė sakė, kad kalba kūrinyje turi skleisti ne 
grožį, bet prasmę, – sėdžiu nesuvokdama, kokią prasmę 
skleidžia mano žodžiai, rašomi plikant skausmu. O gal žo-
džiai ir tik žodžiai plečia žavesio žemėje akimirką. Skaus-
mas atima gyvenimą, žodžiai – grąžina. Kankinant žmogų, 
galiausiai telieka aimanos, rišlumą praradę garsų kratiniai, 
sugyvulėjama iki bliovimo, staugimo, ūbavimo, ir tik pa-
tirties įžodinimas neša virsmą. Verčiasi viskas ir dabar. 
Nuo to, kad duše slopinau raudą, praradusi savitvardą kri-
tau ant žemės, nebeturėjau jėgų nusivalyti nosį, iki to, kad 
kai klausdavo, kaip aš, – jausdavau nemazgotas kojas try-
piant šventyklos griuvėsiuose (praktiškai supratau sielvar-
to reikšmę). Žodžiai grąžina – tad sugrįžtu. Szymborskos 
„Autotomija“ skamba man ausyse pritilus aimanai: mirti 
tiek, kiek būtina, neviršijus saiko. / Augti tik tiek, kiek rei-
kia, iš išgelbėtų liekanų.

Tikra holoturija. 

Šešta. Skleidimasis

Troškimas, kad pasaulis griaudėtų, kai skaudu, ir šviestų, 
kai gera, tokia iliuzija! Pasaulis yra tylus. Gyvename vienas 
kitam netrukdydami kaip kaimynai, retai kada susitinkantys 
laiptinėje. Kai įsijaučiu, pabilsnoja į sieną, bet tai viskas. 

Nagais krapštyti žiedai skleidžiasi sunkiau, bet ir juos ap-
gobia saulė. Fenais pučiama žiema nevirsta pavasariu, bet 
jis ateina. Neturiu kantrybės! Bet Camus, mylimasis mano, 
taip – kiekviena žiema baigiasi pavasariu, ilgai kentęs me-
dis turi duoti vaisių. Dabar aš rašysiu. 

– aNGELINa LaPINSKaITė –

aš čia – gyva
Elenai G.

Ne tarp apsnigtų viršukalnių, ne ant ežero kranto. Ne me-e tarp apsnigtų viršukalnių, ne ant ežero kranto. Ne me-
dinėje trobelėje, ne celėje, ne oloje. Pasitraukimas, taip, bet 
kitoks. Tirštas skersgatvių, sankryžų, žvilgsnių susidūrimų. 
Prisodrintas eismo ūžesio, valkatos keiksmų, įsisiautėjusių 
vaikų klyksmo. Persisunkęs įžūlių, tiesiai priešais prekybos 
centrą besibūriuojančių spekuliantų prakaitu, prisigėręs iš 
namų pabėgusio paauglio suktinės dūmų. Pasitraukimas, 
taip, bet lėtas it sraigės. Vangus it pelėsinio grybo. Reika-
laujantis nuolatinės priežiūros, primygtinio raginimo, ver-
bavimo. Pasitraukimas, taip. Bet įsitraukimas.

Susitelkimas – mano tvirtovė. Mano lukštas, kiautas, 
kriauklelė. Kalu žodžius, gliaudau dalimis. Raunu šaknis 
ir traiškau galūnes. Nusispjaunu – šliuožiu paviršiumi. Su-
sirangau klaustuku, įsigyvenu nežinojime. Prisitaikau prie 
neįprastų oro sąlygų ir nesimpatiškų ideologijų. Išsirengiu 
pusnuogė, suku ratu. Padų dulkėmis it pašventinta kreida 
nužymiu nematomą sieną, pačios pramanytus baubus at-
grasysiantį barbakaną. Neišvaikau – apeinu. Aptveriu, at-
sitveriu. 

Mane apsupusi tyla begalinė. Tūkstantis ir viena sirena, 
šimtai kylančių ir nuvilnijančių vasaros hitų. Tuzinai dūž-
tančių taurių, šampanu apsiputojusių. Kurtinantis ne(at)
pažintos harmonijos spengimas. Atodūsis, nepavykus susi-
kalbėti. Prunkštimas, ne taip supratus. 

Mane apglobusi skraistė aklina. Akinanti saulės šviesa, 
karščiu tvoskiantis vėjas. Smogo migla ir svetimų cigarečių 
rūkas.   

Ne džiunglėse, ne giriose, ne miške. Ne stepėse, ne pam-
pose. Ne dykumoje. Miesto parke minu želdiniais įrėmintą, 
cementu lietą takelį. Pėdsekių neieškoma, visiems laikams 
atrasta. Žingsniais lėtais, bet į taktą. It šokčiau poroje ar 
masažuočiau kietą, grublėtą milžiniško krokodilo nugarą. 
It minkyčiau Žemės tešlą.

Pasikartojimai – mano užuovėja. Devintą mėnesį yrančią 
suknelę prilaikantys dygsniai, įkirptą tarpvietę suimančios 
siūlės. Pauzės muzikoje ir kopiant į kalną, tempiant į trečią 
aukštą krepšius. Laiptai, kopėčių skersiniai, namo plytos. 
Hipnotizuojančios skalbimo mašinos apsukos ir iš radijo 
sklindančios litanijos eilutės. Diena iš dienos kvėpuojantis 
mano vaikas – vienintelė trokštama amžinybė. (Holokauste 
dalyvavęs lietuvis prieš kamerą liudija – pirmiausia nušau-
davęs tėvą, paskui vaiką. Supratęs, gailėjęs.)

Kartotė – oro gurkšniai, – kartoju, irdamasi krauliu ba-
seine. 

Nors ne ragana – rytais iš tirščių buriu, nors ne pranašė – 
šaukšteliu rausdama kavožemį skelbiu prisikėlimą.

Pažiūrėti nukritusio lizdo spiečiasi vaikai. Subeda nosis 
į pagalius ir šapus – kažkieno iširusius namus – labirintą – 
žemėlapį. Išsidalina liekanas ir lekia, – maži paukštukai, 
kas, kad be sparnų. 

Sūnus tyrinėja medį. Rodo ir man – tošies kanjonuose 
ganosi tūkstantmetės skruzdės.   

Skaitau Bachelard’ą, svajoju apie moliuskus. Apie apgy-
ventą kiautą – piligrimų pėdų ir automobilių ratų iš vietos į 
vietą nuvalkiotą svajonę. Kitąkart – apie akmeninę tuštumą, 
dūlėjimą, sielą išplovusią bangų mūšą, dumblu užverčiantį 
ošimą. Fantazuoju apie vaginų fosilijas ir į tobulai gražias 
išanges susisukančias kriauklių spirales. Apie kosminę ge-
ometriją ir formų ritmą. 

Atostogų pajūryje metu kriauklės šalmas išgelbsti eilinį 
pirštuką – seržantas žįsdamas užmiega.

Nuomojamės, kraustomės. Įsikuriam, keliaujam. Ilsimės 
gatvėj, dirbam iš namų. Laikini pastatai, bet amžinos staty-
bos, nuolatinis karstymasis pastoliais. Bankininkai pyksta, 
bet moliuskai supras: „Gyventi reikia, kad pasistatytum na-
mą, o ne pasistatyti namą, kad gyventum.“* Net ir augalui, 
prieš įleidžiant šaknis, pirmiausia tenka sėklas sudaiginti. 

Greit vėl pajudėsim, tad gartraukio korį šveičiu, paskuti-
nes vakarienes kopinėju. 

Esu kilusi iš šienpjovių, drožinėtojų, sodinink(i)ų ir 
filolog(i)ų. Kontempliatyvus būvis man nesvetimas. Len-
kiuosi lankoms ir lysvėms, skaitau, it paralelinę visatą 
skaptuoju, drožles dėlioju – rašau. Savo kambario niekuo-
met neturėjusi nuo mažumės esu įpratusi skvotinti – tai vie-
ną, tai kitą kampą savo kūno galaktika paversti, savo vardą 
suteikti atsitiktinėms atramoms ir paviršiams. Ne krikštas, 
ne inauguracija, ne memorialas – atokvėpis su bulvariniu 
žurnalu ar savo mintimis tualete. Paauglystėje būdas susi-
kaupti, ruošiant pamokas, iki kol kurį nors iš šeimynykščių 
pašauks gamta. Kad mindžikuodama už durų nepraras-
čiau ūpo, kad kultūrinimosi reikalų nenustelbtų gamtiniai, 
svarstau sielos ir kūno vienovę, įgimtą moralę, gluminantį 
vienumą teigiančių sąvokų dualizmą. Tuokart nusprendžiu –  
ar sielai tektų persikūnyti, ar kūnui iš numirusių prisikel-
ti – susijimas ne mažiau svarbu nei atsijimas, o mėšlas ne 
mažiau vertinga nei iš jo išauganti augalija. Vėliau, išėjusi 
aukštuosius filologinius mokslus ir prisisotinusi literatūros, 
dar pridedu, kad liaudies išmintis ne mažiau originali nei 
romantinio genijaus kurpta.

Atkartojimas – mano amatas. Homochromijos menas –  
įkvėpimo šaltinis. Pasislėpti, pritapti, bet tik tam, kad su-
prasčiau, ką reiškia būti savimi. Kad atrasčiau pavidalus –  
vabzdžius, driežus, vorus, – kad pamažu išlaisvinčiau visą 
zoologijos sodą. Ne tykoti, kąsti, naikinti. Tik tįsoti švieso-
je iki nuskaidrėjimo, glaustis tyloje iki ištirpimo. Akių nei 
tau, nei sau nebedumti. 

Ne pasitraukimas, bet įsitraukimas.
Ne nubudimas – tykus buvimas.

– aUŠRa KUNDRoTaITė –

* Gaston Bachelard, The Poetics of Space, Boston: 
Beacon Press, 1994, p. 106.
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ValdaS daškeVIčIuS

Augalas ant liežuvio
Vysta neištiesta ranka,
maudžia neištartas žodis.

Nepagalvota mintis
ėda kaip geležį rūdys.

Tuomet, kai aš tyliu,
kaktusas auga burnoje.

Kaip du vandens lašai
Pro langą svečių namuose
žvelgiu į lietų,
nerasdamas, į ką įsitverti.

Išsirinkęs vieną
lašą iš daugelio
kabančių ant grotelių, prašau:
laikykis, brolau, 
na, susiimk.
Tačiau neištveria – krinta.

O, kaip gerai aš jį suprantu...

Bevietės
Psichologė klausia,
ar kada nors
galvojau apie suicidą?

Meluoju,
bet po stalu teisuolės 
motinos megztomis
vilnonėmis kojinėmis 
prisipažįsta:
norėjau jas pakratyti...

Medicinos sesuo
prieš širdies operaciją
suraukia nosį:
„Oi, nepatiks chirurgui.“

Kruopščiai dezinfekuoja
tarpupirščius –
jeigu reikės, bus švarios
šaldiklyje.

Nėra joms vietos
svečiuose ant parketo,
meilės guolyje,
posmuose, iškvėpintuose
iki šleikštulio.

Vedamos nuojautos,
bevietės
traukia į bekelę...

Juodasis penktadienis
Skambini iš gausybės rago,
o balsas – iš tuščio šulinio.
Garsiai šauki, kartoji:
pinigai, dovanos, ilgos eilės.

Tereikia užmerkti vokus,
išsiųsti akis į niekur, 
ir viskas tau yra duota
su nuolaida šimto procentų...

Teologinė bitė
„Mano Dievas yra
vyšninis motociklas „Jawa“, – 
didžiuodavos dėdė
ir lėkdavo kaimo keliukais –
jaunas hipis,
apkabintas gražuolės.

Dievas nepuolė ginčytis:
dėdė neįvažiavo į medį,
sulaukė senatvės,
o jau tada
ėmė ir mirtinai jam įgėlė
dieviškas vabalėlis...

Dedikacija sodininkei
Sodininkė žavėjosi poezija,
tad man patikėjo
paklusnų arklį –
vežiojau dėžes su obuoliais
iš sodo į sandėlius.

Vadeliodamas
grožėjausi padūmavusiais
rugsėjo laukais,
svajojau, kad sodininkei
dedikuosiu eilėraštį.

Arklys ir pats
puikiausiai žinojo kelią –
atvežė iki šiandien,
iki mano lango,
pro kurį matosi perėja.

Daug kas pakito
nuo andainykščio laiko,
daug kas praėjo, 
tačiau tik ne tai:
tebenoriu patikti sodininkei...

Tragikomiškas tortas
Kartą vaikystėje teko ragauti vestuvių torto:
mama – pasvočiavusi – gavo jį dovanų.
Dieviškas, neapsakomas skonis, įstrigęs
į receptorių atmintį. Puoštas jaunavedžiais,
kuriuos neištvėręs suvalgiau iš karto –
gražius ir laimingus. Tiesa, pradėjusį rūgti
aplipo ir pabaigė širšės. Pačioje brandoje
jis man atsirūgo, kai mano vienintelė
mudviejų lovoje ėmė gardžiuotis saldėsiais
su įvairiausio plauko mėgėjais gvelbti
vyšnias nuo deserto. Beliko spazmuojant
išsiversti pro gerklę. Manoji fizionomija
dabar atrodo, tarytum laidoje televizijos
komediantas būtų į ją ištėškęs vestuvių tortą.
Žiūrovai krenta iš juoko, o aš lenkiuosi 
dėkodamas: akys norėtų – širdis nebepriima...

Stiklo kubas
Galva negrąžina į burną dantų,
išbyrėjusių saujon,
neišgaudo gyvačių,
įsiveisusių namų rūsyje...

Ji plaukioja stiklo kube,
mėgina kalbėti –
išeina vien burbuliukai,
šypsosi savo begalviam kūnui,

o šis išsidrėbęs krėsle
su išmaniuoju rankose
poza, bylojančia,
jog visiškai nieko netrūksta...

Artėjant buldozeriui 
Artėjant buldozeriui,
apšviestam girliandų,
nesurandu
nė truputėlio džiaugsmo.

Nesiskolinsi iš kaimynų
kaip cukraus.
Sakys, paieškok atidžiau –
gal užkrito už sofos?

Prisireikė jo 
it pliušinės peteliškės,
kurią jaunystėje
ryšėjau bičiulio vestuvėse.

Ką atsakysiu telefonui,
jei paklaus, ar laimingas?
Kaip pažiūrėsiu
į Veidaknygės veidą?

Ak, visai pamiršau:
baltas šuo parduotuvėje
pusdienį laukė
dingusios šeimininkės. 

O man pavyko ją rasti...

Jurginų šaknys
Jurginų šaknys bręsta danguje,
po saule jie – tarytumei išminčiai.
Jų žiedlapiais puikuojasi veja,
kurią sekėjų pusbačiai išmindžios.

Sekėjai dengias misija kilnia,
esą jie saugo jurginus nuo maro.
Visi kiti – tik žvygianti minia:
„Jukš nuo gėlyno, vartai užsidaro!“

Vaizdo klipas
Tavo žvilgsnis –  
projektorius:

rodai pats sau 
trumpą, 
bet nesibaigiantį 
vaizdo klipą. 

Nereikia klausti 
paminklo, 
ką jam reiškia 
stop kadras,

nes jo marmuras 
skrenda... 

Emigrantas
Dailidės sūnus, neapkentęs prekeivių ir turto,
nemokėjęs klauptis ant kelių, persižegnoti,
išskrido į kosmosą, dangiško Tėvo sukurtą.
Vis tiek mes keliaujam į keturioliktą stotį...

Planetoj džiaugsmo gyvena Jošua Nazarietis,
su ateiviais bendrauja, jie – tikrieji Jo broliai.
Į Jeruzalę jau nebegrįš: kur Mesijui dėtis,
jei Žemėje Jį ant medžio kabina lig šiolei?..

Ne į natą
Su močiute giedojau iš kantičkos
apie dūšelę griešną: nelabasis,
pagavęs ją, it paukštvanagis vištą peša.

Tik man vis neišėjo, kad ir kaip
kraipiau aš balsą, turavojau,
vis nepataikiau, vis pro šalį, ne į natą...

Nutilo ir išnyko giesmininkė
už širmos, nepabaigusi šventos giesmės,
ar ne dėl to, kad susivokčiau:

pritarinėju vėlei, o nesiklausau,
ką gieda choras kapčiuje pavasarėjant
trapiais, bet amžinais daigais?..

Iš vežimėlio
Iš vežimėlio žalio 
kūdikis regi savo dukrą.

Ji palinksta virš jo
ir šypsodama stebisi:
– Vaje, koks dar
mažytis tėtis,
lauksiu, kol jis užaugs.

Kūdikis regi senuką,
gulintį dėžėje, o šis
regi kūdikį
žaliame vežimėlyje.

Jiedu keičiasi vietomis,
vienas kitam
palinki geros kelionės.

Dukra prie senuko
deda barškutį,
kūdikiui duoda kryželį.

Tegul sau žaidžia abu, 
kad neprailgtų...



2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 16 (1368) 9ŠIAURĖS        ATĖNAI VERTIMaI

Apie poelgius tavo, fantazijas,
Apie sielas žvėrių tavo klausia.
Amžinajame medy Eurazijos
Tu kabi tarsi milžinė kriaušė.

Aš į dainą, tau pasmerktas, perkelsiu
Leopardų medžiotoją jauną,
Kuris veda per mišką į pergales
Tamsiaveidžių gentainių kariauną,

Tavo kaime daug šimtmečių menančio
Stabo šypsnį klastingą ir platų 
Ir liūtus, kur piktai virš gyvenviečių
Sau į šonkaulius uodegas plaka.

O mainais duok man kelią brūzgynuose,
Kur drąsiausieji žūsta suklupę,
Tegu mano vardu ten vadinasi
Olose pasislėpusi upė.

Ir suteik man malonę tuo rytmečiu,
Kai pašauks amžinybėn Kūrėjas:
Leisk numirti po tuo pačiu figmedžiu,
Marija kur su Kristum ilsėjos.
1918

Atmintis
Vien gyvatės meta seną odą, 
Kad kerotų siela į valias. 
Mūs likimas priešingai atrodo:
Keičiam sielas, o ne kūnus mes.

Atmintie, kiekvienas tau paklūsta,
Tu valdai gyvenimo vadžias. 
Tark man žodį apie tuos, kam būstu
Šitas kūnas buvo lig manęs.

Štai pirmasis: negražus, liesokas, 
Mėgęs paslaptis miškų gūdžių, 
Kritęs lapas, magiškas berniokas, 
Lietų sustabdydavęs žodžiu.

Medį ir atklydusį šunėką
Į draugus jis pasirinko sau. 
Atmintie, jokios žymės nelieka, 
Liudijančios, jog tai aš buvau.

Antras – mėgo vasarą ir saulę, 
Jam visur girdėjosi lyra, 
Teigė: laimė – draugė, o pasaulis –
Kilimas po kojomis yra.

Jis man nepatinka: tas vaikinas 
Taikė į dievus ir karalius, 
Iškabą poeto pakabinęs 
Man virš durų į namus kuklius.

Myliu aš jūreivį atradėją, 
Laisvės išrinktąjį iš visų. 
Ak, jam bangos nuostabiai skambėjo, 
Pavydėjo bandos debesų.

Skleisdavęs jis aukštą palapinę, 
Stiprūs buvo mulai jo greiti,
Saldūs aromatai jį svaiginę
Ir kraštai, baltųjų nerasti.

Atmintie, silpsti tu bėgant metams: 
Jis – ar kitas? – valanda žiauria 
Linksmą laisvę be dvejonių metęs 
Dėl šventos kovos lauktam kare.

Troškulys ir badas jį kankinę, 
Ilgas kelias, atilsio stoka.
Šventas Jurgis dukart jam krūtinę 
Lietė, ir ją aplenkė kulka.

NIkOlaJ GuMIlIOV
(1886–1921)

Rugpjūčio 26 d. sukanka šimtas metų, kai bolševikai su-
šaudė rusų poetą, prozininką, vertėją, vieną iš akmeizmo 
pradininkų ir teoretikų Nikolajų Gumiliovą. Monarchistinių 
ir religinių pažiūrų neslėpęs Peterburgo rašytojų sąjungos 
skyriaus pirmininkas buvo apkaltintas dalyvavimu taria-
mame antivalstybiniame Tagancevo sąmoksle ir sovietų 
slaptosios policijos (čK) iki šiol tiksliai nenustatytoje vie-
toje sušaudytas drauge su dar šešiomis dešimtimis „są-
mokslininkų“. 1992 m. Gumiliovas oficialiai reabilituotas.  

Credo
Aš nežinau, iš kur atėjęs
Nei kur išeiti lemta man,
Triukšmingoj šventėj atžibėjus
Sode linksmybių kupinam,

Kai persisotinsiu grožybės,
Glamonės rožių nusibos,
Kai siela paprašys ramybės,
Svajos nuvarginta guvios.

Bet aš dar čia – šešėlių dūmuos
Prieš pabaigą didžios dienos, 
Many – akimirkų trapumas, 
Raudonos paslaptys liepsnos.

Šitam pasaulyje džiaugsmingam
Diena man draugė ir naktis
Ir eteryje iškilmingam
Linksmų planetų spindesys.

Liguisto nesiekiu tikrumo, 
Iš kur, ko ieškau ir kodėl.
Žinau: pilna šviesaus švelnumo
Bučiavo žvaigždę ten žvaigždė.

Žinau: prie grožio sosto liejos
Daina melodija kilnia,
Kai pynės į vainiką gėlės
Skaistaus baltumo – lyg sapne.
 
Širdis karšta stebuklais žavis
Ir dangui veriasi aukštam.
Paskleisiu, kur benukeliavęs,
Tą sapną gamtai ir daiktam – 

Tą gyvą, kerintį, galingą –
Ir jo simfonija skrajos
Tarsi vaivorykštė spalvinga
Virš amžinybės prarajos.
1903

Užutėkiai
  N. V. annenskajai

Saulė slepias pavargusi 
Pažadėtame slėnyje.
Ir tykūs užutėkiai darosi 
Gardžiakvapiai ir mėlyni.

Sušnara švendrės – ar gal 
Šikšnosparnis šauna prošal
Iš miško ošesio... 
...Į namus grįžti ruošiasi
Tie, kas turi juos:
Žydromis langinėmis,
Sofomis antikinėmis,
Su žarijomis židiniuos.

Aš vienas lieku už vieškelio
Į snūdų užutėkį žvelgti,
Kur taip gera plaukioti priešpietį,
O vakarą – verkti,
Nes aš myliu Tave, Viešpatie.
1908

Afrika*

O, riaumojimo, dūmų ir trankesio
Apimtoji! Tai tavo likimą,
Mano Afrika, svarsto padangėse
Aukštose pašnabždom serafimai.

Evangeliją tavo papiruse
Beskaitydami tūkstančiaspalvę,
Gaili angelo jie nepatyrusio,
Kur prižiūri tave nutrūktgalvę,

Užsispyręs aš statau šventovę – 
Ji didingai kyla migloje, 
Gausinti prisiekiau Tėvo šlovę 
Žemėje – taip pat, kaip danguje.

Deginančiu sielvartu kamuosis 
Man širdis iki lemtos dienos, 
Kai žėrės Jeruzalės naujosios
Kupolai gimtos šalies laukuos.

Ir padvelks tada stebuklų vėjas – 
Ir šviesa pasklis neįprasta: 
Tai bus Paukščių Takas pražydėjęs 
Lyg planetų spindinčių puota.

Nepažįstamas pastos man kelią, 
Bet iškart atspėsiu aš, kas jis: 
Liūtas glausis romiai jam prie kelių, 
Aukštumoj pas jį erelis skris.

Šauksiu aš... Bet neateis paguoda, –
Argi sielą man išsaugos kas? 
Vien gyvatės meta seną odą, 
Keičiam sielas, o ne kūnus mes.
1920

Kalakutas
Ankstaus prisiminimo skutas:
Žingsniuoja tarp gėlių margų
Toks pasipūtęs kalakutas, 
Kuriam svajojau tapt draugu... 

Jis laisve ir pykčiu gyveno,
Puikus, su gerkle ugnine.
Dėl ketverių metukų mano
Jis aiškiai niekino mane. 

Ir nei skanėstai mėgstamieji,
Nei ananasinis vanduo
Manęs anuomet negalėjo
Iš gėdos jausmo išvaduot.

Štai vėl nelaimė atplasnojo,
Vėl gėda degina mane:
Tu, mylimiausioji, piktoji,
Man ištari išdidų „Ne!“

Bet visa tai išnyks lyg putos,
Kančia ir meilė dings kartu.
Man kelia šypsnį kalakutas,
Kaip kelsi kada nors ir tu.
1920 m. gruodis

●

Tolimojoj žvaigždėj Veneroj
Saulės auksas ryškiau liepsnoja.
Ten Veneroj, ak, ten Veneroj
Medžių lapija – mėlynoji.

Ten čiurlena vandenys jaukiai:
Geizeriai, kriokliai ir upokšniai
Visą dieną laisvės giesmę traukia,
Naktį kaip žibintai švyti puošniai.

Ten Veneroj, ak, ten Veneroj
Žodžių nėr piktų ar skausmingų.
Vien iš balsių skamba Veneroj
Angelų kalba melodinga.

Jeigu sako „ėa“ ir „oy“  –
Laimės vienas kitam jie linki.
„Ūo“, „ao“ – jiems reiškia rojų
Auksine širdimi atminti.

Ten Veneroj, ak, ten Veneroj
Niekad laidotuvių nedaro.
Jeigu kas numiršta Veneroj,
Tai pavirsta į lengvą garą.

Ir auksiniai ūkai apninka
Vakarais mėlynuosius uosius
Ar kaip džiūgaujantys keliauninkai 
Lanko savo brangius gyvuosius.
1921

Vertė Andrius Krivas

* originalus pavadinimas „Вступление“ („Įžanga“), 
nes Gumiliovas šiomis eilėmis pradeda eilėraščių 
rinkinį „Palapinė“ (1921).
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Miglės anušauskaitės komiksas

TEKSTaI NE TEKSTaI

Išskridus gervėms lieka girgždesys 

Sunku būtų eliminuoti ma-
terijos dėmenį iš kontemplia-
tyvaus individo ir aplinkos 
santykio. Būties įsisąmoni-
nimas, prasmės paieška retai 
kada apsieina be realių objek-
tų pagalbos išreiškiant jause-
nas ar minties eigą. Žmogaus 

rankų kūryba šioje užduotyje dažnai varžosi su savaiminio 
egzistavimo prigimčiai priskirtinais aplinkos elementais. 
Poetė, filosofė, literatūros kritikė Ieva Rudžianskaitė 2021 m. 
išleido savo trečiąją knygą „Iš gervių“. Turint galvoje žo-
džio „gervė“ įvairiaprasmiškumą (gali būti interpretuoja-
mas ir kaip paukščių rūšis, ir kaip kėlimo mechanizmas), 
įdomu paanalizuoti, kokį gi vaidmenį atlieka materija šia-
me subtiliai meditatyviais tekstais pasižyminčios autorės 
eilėraščių rinkinyje. 

„Oranžinė užuolaida dengia langą / tarsi viduje degtų 
amžinas rytas“ (p. 99), – knygos lyrinio subjekto jausena 
išreiškiama pasitelkus spalvas, daiktiškumą ir gamtos reiš-
kinį. Taip būsenai ar emocijai tarsi priskiriami daiktams 
būdingi bruožai ar materialiais parametrais išreiškiamos 
objektų savybės. Spalva, forma, sandaros elementai tarsi 
įžemina, įgalina juslėmis pažinti transcendencijos gelmėse 
plevenančią mintį. Įsivietinimo poreikį ir būsenos išraišką 
materijos savybėmis galima aptikti eilutėse: „paskausta / 
ištiestas žvilgančias kojas / (atrodo lyg būtų / metalinės) // 
mums labai reikia erdvės / nusileisti / arba / išsisklaidyti“ 
(p. 7). Šiuo atveju gyvasties (Kūrėjo veiklos rezultatas) 
atributas įgauna ir dirbtinio darinio medžiagai priskirtinų 
savybių. 

Individo prasmės paieška dažnai susijusi su įsivietinimo 
(tiek sociume, tiek plačiąja prasme kosmose), asmens in-
tegravimosi į aplinką (kartu ją įsileidžiant ir į savo vidinį 
pasaulį) problema. Šią problemą supaprastinti galėtų pa-
dėti vietos įsisąmoninimas, apibrėžimas, konkretizavimas, 
kitaip tariant, išreiškimas pasitelkus materialius objektus. 
Juk „ilgesys be kūno / pasmerktas būti beribis“ (p. 25). 
Fantasmagorijos, subjekto vidinio išgyvenimo ir tikrovės 
susipynimas atskleidžiamas eilutėmis: „sušvinta rausvas 
pakaušis / tarsi plika akimi regimas Marsas // iš pradžių 
net nesuprantu / kuris peizažas priklauso mums“ (p. 11). 
Troškimas rasti ir prisijaukinti erdvę, kurioje įmanoma 
įsišaknyti ar bent jau kvėpuoti, aptinkamas ne viename 
rinkinio eilėraštyje. Žmogus neegzistuoja vakuume, kūnai 
daro įtaką vienas kito trajektorijoms, palikdami pėdsakus, 
slinktis, randus. „Perspėk / jei tavo erdvėje / prisodinsiu 

per daug gėlių / kurios laikui bėgant sumedės / ir sunku 
bus išrauti“ (p. 12), – tarytum nenorėdamas jaustis nepa-
geidaujamas prašo rinkinio lyrinis subjektas. Individo ir 
aplinkos vienis atskleidžiamas vietos ir objekto vaidmenų 
transformavimu, kai asmens vidinis pasaulis tampa lauku 
išorės elementams tarpti: „debesys vis dar apsunkę / o krū-
tinėje užsiliepsnoja tulpė – // taip voratinklį laiminu“ 
(p. 22). Tiesa, kartais vietos konkretizavimas lyriniam 
subjektui negarantuoja pilnatvės pojūčio ar integravimosi 
į supančią erdvę sėkmės. Vienatvės, nepritapimo prie pa-
saulio problemą galima aptikti eilutėse: „tylūs tavo žings-
niai / dar tylesnės / kaukolės nugrimzdusios / į gilų miegą – / 
jame likau pamesta / tarsi grūdas“ (p. 35). Grūdas, nesiryž-
tantis sudygti. 

Daugelis rinkinio eilėraščių yra tarsi kreipimasis į kažką 
(kosmosą, Dievą, konkretų asmenį – į abstrahuotą „Tu“), 
kuris jau praėjo, o gal taip ir neišauš. Troškimas, kad pa-
saulis pravertų duris ir įsileistų eilėraščio subjektą vidun, 
tarytum įprasmina individo egzistenciją. Kaip ir noras pa-
matyti, kas slypi anapus, užmegzti dialogą („visada žvelg-
davau pro akutę / norėdama išvysti kas yra anapus durų / 
o tu / ar žiūri į mane / kai aš tavęs nematau?“, p. 43) ar 
bent jau išgirsti anapusybės egzistavimo užuominą („nors 
kartais / apima tas pats visagalis žinojimas – / esi neto-
liese / jei vėl atsitrenkčiau / ir man prasimerktų / sugeltas 
dangus“, p. 49). Pritapimo komplikuotumas, kasdienybės 
slėgis, buities beprasmiškumo suvokimas (jų persmelktas 
dažnas rinkinio eilėraštis) skatina subjektą ieškoti prie-
globsčio fantazijos plotmėje: „dar nespėjus išsiskleisti / 
akvareliniams sakiniams / įtikinėji – raudonų akyčių ti-
krai esama / tik nereikia pamiršti: / rūgštis graužia nepai-
sydama / dioptrijų skaičiaus / o skruzdės ant grindinio / 
tik ropinėjanti mūsų fantazija“ (p. 63). O gal išeitis būtų 
egzistavimas „tiesiog“, tarpinė būsena, krypties išblukini-
mas? „Stoviu ant tiltelio / matau pakibusį / lipnų lašą / 
ir nei pirmyn nei atgal // ko gero to visada ieškojau“ 
(p. 68), – svarsto lyrinis subjektas. Pasaulio pasyvus ste-
bėjimas, susitaikymas su lemtimi („nežinau kuo skiriasi / 
susitaikymas nuo pasidavimo“, p. 79), tikėjimas, jog eg-
zistuoja rankos, „tvirtai tvirtai laikančios vadeles“ (p. 93), 
yra nereta subjekto būsena. Būsena, eliminuojanti maiš-
to, agresijos, destrukcijos tonus iš teksto. Tačiau pasaulio 
netobulumo, šiurkščių išlikimo dėsnių suvokimas, prita-
pimo problemos aktualizavimas formuoja melancholijos 
persmelktą, įtampos išlydžiais banguojantį tekstą, ieškantį 
atspindžio visatos žvilgsnyje: „aš vis vien atpažinčiau tave / 
kaip varlė išlipusi į krantą / atpažįsta žemės paviršių // – – – 
lyg atsitiktinai / margaspalvis žiedlapis kutena kaklą – / 
tereikėjo rasti atspindį / ir jį užsinerti“ (p. 84).

Rinkinio raiškoje nemažai fantasmagorijos, daiktų ir 
reiškinių savybių deformavimo. Ne tiek eliminuojant ma-

teriją iš minties raidos, kiek ją perkonstruojant, išplėšiant 
objektus iš jiems įprasto konteksto kuriamas savitas, siur-
realistinis eilėraščio laukas. Paradokso pabrėžimas atspindi 
autorės pastangas ieškoti nestandartinio būdo tiek emocijai 
išreikšti, tiek minties vingiui išlenkti originalesniu kampu. 
Eilėraščiuose skaitytojas aptiks nemažai abstrakcijų (ilge-
sys, šaltis, stagnacija, kasdienybė, netikėtumas, saldybė 
ir pan.), kurios tarsi liudytų siekį universalizuoti tekstą, 
išlaisvinti eilėraštį iš konkretaus išpažintinio konteksto. 
Tačiau nevengiama ir praskleisti atverties šydą, subtiliai 
išbarstant tekstuose žiupsnį sentimentalumo („kai nu-
sprendžiau keliauti viena / su hermetiškais tekstais užan-
ty // akmenimis jie virto / netrukus“ (p. 27), nuoširdaus 
išgyvenimo iliuziją, tegul ir pridengtą išradingų metaforų 
klodu. Taip tarsi signalizuojama skaitytojui, kad emocija 
ne mažiau svarbi už minties formuluotę. Knygos emocinia-
me lauke vyrauja melancholija ir nusivylimas. Svetimą ir 
pavojingą pasaulį prisijaukinti bandoma tarsi „išjungiant“ 
jausmus, eliminuojant intencijas nerti į egzistencinę gelmę 
(„išgyventi ir čiuožti / įmanoma tik paviršiuje“, p. 15) arba 
perkeliant mintį į susikurtą, šiek tiek mistifikuotą fantazi-
jos ir refleksijų erdvę („buvome bjaurių vaikų / mėlynais 
dažais / išteplioti vilkšuniai // ekskavatorius kankino lai-
ką / o mes jį prarijome“, p. 24). Raiška rafinuota ir subtili. 
Sutramdyta tiek, kad materijos dūzgesyje robotai rizikuoja 
neišgirsti, kaip vėžio žnyplės įkerpa rytojaus žvejo tarpu-
pirštį. O įkerpa iki kraujo: „dar niekada nebuvau mačiusi / 
tokio skaudančio gyvūno“ (p. 87). 

I. Rudžianskaitės „Iš gervių“ – subtili, jautrių tekstų 
prisodrinta knyga, kurioje išraiškingais potėpiais per-
konstruojant erdvę ir objektus, meditatyvią filosofinę 
mintį įpinant į emocijos sruvenimą kuriamas prieglobstis 
asmenybei, sunkiai ištveriančiai būties slėgį. Knyga apie 
abstraktų (o kartu universalų) skausmą, apie žaizdas, at-
siveriančias besistengiant įsisąmoninti netobulą ir šiurkš-
tų pasaulį. Gamtos, buityje aptinkamų daiktų, asmeninių 
potyrių, fantazijos kokteilis formuoja savitą ir spalvingą 
tekstą nuo kasdienybės banalumo, aktualijų, socialinių 
problemų pavargusiam skaitytojui. Neatsisakant materijos, 
o ją deformuojant mintis perkeliama į originalų eilėraščio 
lauką, kuriame nėra instrukcijų ir aiškios krypties nuorodų 
išlikimui garantuoti. „Akmuo – tik žemyn (nebent jį / kas 
nors uždegtų)“ (p. 31), – išorėje bando ieškoti pagalbos 
rinkinio lyrinis subjektas. Nebent eilėraštis tyliai rusentų. 
Tyliai girgždėtų. Ir ne taip svarbu, ar metaliniu lynu, ar 
sparno mostu. Subtiliai nuo žemės atitrūktų. 

– ToMaS VyŠNIaUSKaS –

Ieva Rudžianskaitė. Iš gervių. Eilėraščiai. 
K.: Kauko laiptai, 2021. 104 p.
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Filosofas ir menininkas Ričardas Norvila:  
„Mene man įdomiausia kita pasaulio pusė“

Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140, Šiauliai) kviečia 
susipažinti su Maskvoje gyvenančio filosofo, fotografo, 
kompozitoriaus Ričardo Norvilos kūryba – iki rugsėjo 5 d. 
galima apžiūrėti jo fotografijų parodą, pasiklausyti muzikos 
kūrinių, pasižiūrėti videofilmą, kuriame jis pravers savo kū-
rybinės laboratorijos duris. Deja, dėl susijusių su pandemija 
apribojimų autorius į parodos atidarymą atvykti negalėjo, o 
muziejaus terasoje numatytas Ričardo autorinės muzikos 
vakaras, kuris yra įtrauktas į Tarptautinio Chaimo Frenkelio 
vilos vasaros festivalio programą, nukeltas vėlesniam laikui. 

Su R. Norvila prieš parodos atidarymą kalbėjosi Sigita 
Inčiūrienė.

– Ričardai, nors seniai išvažiavai iš Šiaulių, mėgs-
ti prisistatyti kaip šiaulietis. Ne kartą sakei, kad tau 
svarbu bent kelis kartus per metus pavaikščioti gimtojo 
miesto gatvėmis, bet dėl pandemijos to jau kuris laikas 
negali padaryti.

– Galvodamas apie tai, kad negaliu aplankyti Šiau-
lių, sukūriau „lietuvių liaudies“ dainą apie piemenėlį 
ir gyvulėlį. Tekstas toks: „Vargo vargo piemenėlis, kol 
užaugo gyvulėlis, vargo vargo gyvulėlis, kol užaugo 
piemenėlis. Piemenėlis vargo, gyvulėlis vargo, kol abu 
užaugo.“ Kol kas man aplankyti Šiaulių neįmanoma, 
bet liūdėti neverta.

– Tavo fotografijų paroda Fotografijos muziejuje pa-
vadinta „Dvidešimt vienas žvilgsnis į sieną“. Ko žiū-
rovai gali tikėtis?

– Parodoje žiūrovai pamatys dialogo tarp fotogra-
fo ir fotokameros rezultatą. Kažkuriuo metu supra-
tau, kad žmogaus ir kameros žvilgsniai į objektą yra 
visiškai skirtingi. Būna, pastebi ką nors įdomaus, bet 
kamera nemato to, ką tu matai. Užtai ji labai savitai 
stebi pasaulį, kameros akimis pasaulis atrodo visiškai 
kitoks. Beieškodamas kompromiso tarp savęs ir kameros 
supratau, kad ji – ne instrumentas mano poreikiams ilius-
truoti, o draugė, su kuria galiu kalbėtis. Draugystė su ka-
mera gali padėti įsigilinti į tai, ko nematai savo akimis. 
Kartais jauti, kad egzistuoja kažkokia mažytė, bet svarbi 
detalė, kurios be kameros nepamatytum. Kai kuriose paro-
doje eksponuojamose fotografijose užfiksuoti išdidinti be-
veik mikroskopiniai sienos elementai, kurių plika akimi 
pamatyti neįmanoma. 

Mano draugas Vladimiras Butenka, žymus Maskvos fo-
tografas ir psichologas, parašė nuostabią knygą, visiems 
rekomenduoju ją perskaityti. Jis nutarė išsiaiškinti, kas yra 
fotografinis žvilgsnis, ir fotografų klausinėjo, kaip atsiran-
da geras fotokadras. Vienos teisingos metodologijos, kaip 
sukurti gerą fotografiją, nėra. Man pačiam atrodo, kad fo-
tografija prasideda tada, kai susidraugauji su kamera. 

– Yra įvairiausių taisyklių, kaip sudėlioti kadrą, kas yra 
gera kompozicija ir pan., fotografai tomis metodikomis 
naudojasi.

– Visiškai teisingai, bet juk viso pasaulio konservatori-
jos ir muzikos mokyklos kiekvienais metais išleidžia labai 
daug diplomuotų žmonių, mokančių kurti muziką, o įdo-
mios muzikos sukuriama nedaug. Tas pats ir kalbant apie 
fotografiją – galima laikytis absoliučiai visų formalių tai-
syklių ir normų, bet fotografijos nebus, nes nebus žvilgs-
nio už ribos. Rusiškai tai vadinasi „popast’ v zazerkalje“, 
t. y. pamatyti, kas yra už veidrodžio, pamatyti kitą pasaulio 
pusę, kuri mene man ir yra įdomiausia. 

– Kodėl tavo ir fotokameros žvilgsniai nukrypo į sieną? 
Kur tas sienas radai?

– Parodoje eksponuojamos fotografijos darytos įvairiuo-
se miestuose – keliaujant po Europą, vaikštant po Šiaulius 
ir Maskvą, bet geografija šiuo atveju nėra svarbi. Mane 
visada domino namų sienų struktūra. Estetinis jų paviršius 
mane labai įkvepia užsiiminėti menu, muzika, rasti esteti-
nį pasitenkinimą gyvenime. Sienos turi savo istoriją – lai-
kui ir gamtai keičiant jų paviršių atsidaro įvairūs spalvų 
ir formų sluoksniai, atsiveria kiti pasauliai. Žiūrint į sieną 
galima pajausti ir istorinį laiko matmenį, ir begalybę, ir 
spalvų derinius, kuriuos ne visada lengva rasti šiuolaikinio 
meno parodoje. Žodžiu, mano požiūriu, miesto sienos yra 
šiuolaikinio meno paroda, į kurią nereikia pirkti bilieto, 
tereikia pakilti nuo kėdės ir išeiti pasivaikščioti.

– Kasdienybės grožį ne kiekvienas gali pastebėti.
– Paprastai žmonės po miestą vaikšto turėdami tam tikrą 

tikslą nueiti iš punkto A į punktą B, jie neturi laiko ir vidi-
nių resursų susidomėti tuo, kas yra aplink juos. Taip lieka 
nepastebėta šalia jų esanti estetinė pasaulio grožybė. Ma-
ne seniai domina objektai, kurie mano žvilgsnį pritraukia 
tiesiog einant gatve. Turiu tokią praktiką, galima sakyti, 
netgi mistinę – gal prieš kokius dešimt metų ėmiau vaikš-
čioti po miestą be jokio tikslo. Nusprendžiau – kai mano 
dėmesį pritrauks koks nors objektas, esantis tarp sąmonės 
ir pasąmonės, kitaip tariant, tarp budrios ir miegančios są-
monės ribos, imsiu tyrinėti, kodėl jis patraukė mano dėme-
sį. Taip sukūriau ciklą „Maskva šiandien“, jį tęsiu iki šiol. 

Maskvoje praleidžiu daugiausia laiko. Kai vaikštau po šį 
miestą, visada stebiu, kas vyksta, kur tos paslaptys, kur yra 
tie įdomūs dalykai, kaip sakydavom vaikystėj, kur yra tos 
„viečikės“. Kai turi tokią nuostatą, pasaulis pradeda su ta-
vimi kalbėti: „Ei, pasižiūrėk, kiek čia visko įdomaus, kiek 
įdomių spalvų, derinių!“ Neseniai sužinojau, kad japonų 
estetikoje yra sąvoka „vabisabis“, kuri reiškia žavėjimąsi 
kasdienio gyvenimo grožiu. Netgi savo namuose, kuriuos 
žinai atmintinai, galima pamatyti vis ką nors nauja. Tai 
suteikia pojūtį, kad gyveni šią akimirką, esi ne kažkokia 
magnetinio lauko arba politinių aistrų blaškoma molekulė, 
o pasaulio visumos dalis. 

– Sienos tau ne tik kelia estetinį pasigėrėjimą, jų viduje 
išgirdai muziką. 

– Yra daug būdų vaizdą paversti į muziką arba sujungti 
muzikinį procesą ir vaizdą. Visi žino, kaip Čiurlionis su-
prato meną – jis sakė, kad paveikslas yra muzika. Dabar 
yra prikurta internetinių muzikos programų, kurios leidžia 
įkelti paveiksliuką ir pasiklausyti, kaip jis skamba, čia nė-
ra nieko nauja. Mano idėja buvo kitokia – norėjau ras-
ti alcheminį algoritmą, būdą, kaip vaizdą paversti į natų 
rinkinį, kuris susisietų su šiuolaikinės europinės muzikos 
tradicija ir galėtų būti išreiškiamas tokiomis tradicinė-
mis muzikos formomis kaip styginis kvartetas, koncertas 
fortepijonui ir orkestrui, sonata fortepijonui ir pan. Ilgai 
ieškojau, kol radau savo metodą, kurį kaip didžiausią pa-
slaptį nešioju savoj širdyje. Šito metodo niekas nežino ir 
niekada nesužinos, ši paslaptis dings man dingus iš šio 
pasaulio. 

– Skamba kaip alchemija.
– Būtent taip ir yra, alchemikai mokėjo išlaikyti paslap-

tį. Paslaptis yra įdomus dalykas. Pavyzdžiui, paslaptimi 
apgaubta Šekspyro istorija – spėjama, kad jis buvo beraš-
tis, nemokėjo net savo pavardės parašyti. Pasirodo, garsus 
dramų ir sonetų autorius, žinomas Šekspyro vardu, yra 
mitologinė būtybė. Paslapties, kas iš tikrųjų yra tų teks-
tų autorius, atskleisti neįmanoma, nes rankraščių neliko, 
jie buvo sudeginti. Taip pat niekada nepavyks atskleisti 
paslapties, kaip alchemikai metalą paversdavo į auksą. 
Kiekvienas alchemikas turi savo paslaptį. Ir aš turiu abso-
liučią teisę turėti savo paslaptį, sutinki?

– Dalį paslapties, kaip išgirsti dėmę sienoje, atskleidei – 
sakai, kad tai yra šviesos ir šešėlio santykio skambesys. 

– Visiškai teisingai, norėjau surasti efektyvų metodą, 
kaip šviesos ir šešėlio santykį paversti į natas. Kai pradė-
jau girdėti, kaip skamba fotografijoje užfiksuota duonos 
riekė, pajutau vidinę ekstazę. Dariau labai daug įrašų ir 
atradau, kad šviesos ir šešėlio santykis dažnai skamba kaip 
žmonijai žinomos harmonijos struktūros, bet yra ir daug 
kitų, nežinomų. Kai atsiranda šviesa, kartu su ja atsiranda 
ir muzika, taigi, mes kiekvieną rytą atmerkę akis atsiran-
dam simfonijos viduje.

– Šviesa yra ir fotografijos pagrindas. Nėra šviesos, nė-
ra ir fotografijos.

– Būtent, taip pat be šviesos nėra ir muzikos.
– Suprantu, kad skaitytojams nebus iki galo aišku, bet 

turbūt tai ir turi likti paslaptis.
– Kodėl gi ne, juk paslaptis žmogaus sąmonę skatina ne-

užmigti, netapti buitinę. Visas mano gyvenimas yra mano 
karas su buitine sąmone, kuri užmigdo žmogų ir jam sako: 
„Viskas yra gerai, gyvenk, kaip gyveni, vartok, valgyk, 
imk dar vieną kreditą, mėgaukis prekybos centru, ten yra 
įdomu.“ Mano gyvenimo metodas yra poetinis-romantinis, 
man įdomu surasti kitokią, su pasaulio paslaptimi susijusią 
būtį. Manau, kad kiekvienam reikėtų rasti savo kelią į indi-
vidualią paslaptį. Pasaulio personalizacija yra būtent toks 
kelias, suteikiantis žmogui paslaptingus laisvės drabužius. 
Mano nuomone, laisvė ir paslaptis visiškai nesusijusios su 

socialiniais procesais ir socialine komunikacija. Laisvė ir 
paslaptis yra dvi viduramžių monetos pusės. 

– Grįžkime prie parodos. Ar parodos lankytojai turės 
progą išgirsti, kaip skamba sienos?

– Parengiau instaliaciją, kurios idėja – leisti žiūrovams 
pajusti mistinę arba veidrodinę situacijos atmosferą, išgirsti, 
kaip iš parodoje eksponuojamų fotografijų gimsta muzika. 
Mano draugai, kurie žiūrėjo fotografijas ir klausėsi muzi-
kos, joje girdėjo tokius dalykus, kurių aš pats negirdžiu. Tai 
rodo, kad klausytojas taip pat yra muzikos bendraautoris. 
Norėčiau tikėtis, kad daugelis atėjusių į parodą Šiauliuo-
se muziką išgirs savaip, taip pat ir fotografijose pamatys 

aspektus, kurių aš pats nepastebėjau. Esu dėkingas 
Fotografijos muziejaus direktorei Vilijai Ulinskytei- 
-Balzienei, kuri irgi fotografijas pamatė savaip ir labai 
įdomiai parengė ekspoziciją. Be jokios abejonės, Vilija 
yra visateisė šios parodos bendraautorė. 

– Fotografijos muziejaus terasoje bus surengtas ir 
tavo kūrinių koncertas „Dešimt su puse neišryškintų 
fotografijų“. Gal gali apie tai papasakoti plačiau?

– Koncerte klausytojai išgirs dešimt su puse dainos, 
kurių pagrindas yra mano atmintyje saugomi labai 
ryškūs ir man svarbūs Šiaulių miesto vaizdai. Šiau-
liuose gyvenau iki 18 metų, paskui tik atvažiuodavau. 
Tie vaizdai yra taip stipriai užsifiksavę mano sąmo-
nėje, kad juos galima išryškinti, bet ne fotografiniu 
metodu, o muzika ir tekstais. Vaizdą verčiant į muziką 
įvyksta – nenoriu, kad tai skambėtų banaliai, – dieviš-
kas prisilietimas, mes jaučiam, kad tarsi kažkas slypi 
už veidrodžio. Žinoma, koncerte viskas bus žymiai 
paprasčiau, tai bus keistokas pramoginės muzikos va-
karėlis, tiksliau, kaip šiauliečiai sako, vakaronė. Nuo-
taika turėtų būti kaip kaime, kai nuimamas derlius ir 

visi geria alų, tik čia susirinks miesto intelektualai, kurie 
gers intelektualų alų ir rūkys intelektualų tabaką, – nesu-
praskit pažodžiui, turiu galvoje tokį poilsį, atsipalaidavimą 
ir smagumą, kuris yra tylus ir vyksta viduje.

– Dar planavai šiauliečiams skaityti paskaitą.
– Mano pasirodymas Šiauliuose buvo sumanytas kaip 

triptikas: paroda-instaliacija, koncertas ir paskaita. Pas-
kaita galėtų vykti virtualiai, bet man tai būtų sudėtinga, 
nes paskaita man greičiau yra pokalbis, turiu vaikščioti 
po erdvę, jausti auditoriją, o virtualiai visa tai padaryti 
neįmanoma. Vietoj paskaitos Fotografijos muziejuje bus 
rodomas videofilmas „Lėti žingsniai atbulom“, kuriame 
žiūrovai pamatys mano kūrybinę laboratoriją, susipažins 
su mano kūrybos filosofija.

Kodėl „Lėti žingsniai atbulom“? Taisyklingai juk reikėtų 
sakyti „atbulomis“, bet man taip netinka, nes šiauliečiai sa-
ko „atbulom“. Išeina, kad šiaulietiška dvasia jau yra mano 
medžiagų apykaitos dalis. Angliškai pavadinimas skamba 
gal kiek aiškiau – „Slow steps backwards“. Pagrindinė 
idėja tokia – jeigu nori ką nors suprasti, esi priverstas žiū-
rėti atgal, nes žiūrėdamas į priekį matysi tik svajonę. Be to, 
turi tai daryti lėtai, neskubėdamas, „po biškį“, kaip pasa-
kytų šiauliečiai. Kai gyveni taip griežtai kaip aš, be jokių 
sentimentų, tai yra beviltiškos pastangos grįžti į vaikystės 
teritoriją, kai dar nežinojai jokios kalbos, grįžti į tą šalį, 
kur nėra suskaldyto pasaulio, koks jis tampa, kai žmonės 
pradeda vartoti žodžius ir kalbėti. Tai yra grįžimas į ab-
soliučiai rojišką nebylumo šalį, į įvykius, kurie su mumis 
vyko be mūsų žinios ir be supratimo kontrolės. Žvelgiant 
iš psichologinio taško, labai daug sprendimų ir gyvenimo 
strategijų daroma tuo metu išgyventų patyrimų pagrindu. 
Šiame filme norėjau prisiliesti prie kūrybinės paslapties, 
kuri man pačiam nėra iki galo aiški, jos išaiškinimas sau 
yra gyvenimo kelias. Todėl filmas bus dar vienas žingsne-
lis tuo keliu, aišku, atbulom.

– Žiūrovams irgi patartum žiūrėti atbulom, o gal atsi-
gręžus?

– Yra toks pokštas apie filosofijos esmę: vokiečių filo-
sofas Fichtė skaitė paskaitą viename kilmingųjų panelių 
pensione. Paskaitą pradėjo žodžiais: „Mielos mergaitės, 
pamąstykit apie sieną.“ Ši užduotis mergaitėms nebuvo 
sunki. Kai jis pasakydavo: „O dabar pamąstykit apie tą, 
kuris mąsto apie sieną“, auditorijoje jau pasigirsdavo šur-
mulys. Po Fichtės žodžių „O dabar bandykit mąstyti apie 
tą, kuris mąsto apie mąstantį apie sieną“ mergaitės imdavo 
sukinėti galvas. Kai sukiesi atgal, pradedi galvoti, kaip sa-
ko šiauliečiai, „kas prie ko“.

Manau, labai svarbu mokėti reikiamu momentu sustab-
dyti akimirką, o tai nėra lengva. Norėčiau, kad mano fil-
mas turėtų tokį poveikį – sustabdytų akimirką. Pirmą kartą 
jis Fotografijos muziejuje bus demonstruojamas dideliame 
ekrane, o paskui bus galima pasižiūrėti atskirai nedidelėje 
salikėje su ausinėmis.

– Bus galima jį pasižiūrėti lėčiau.
– Tai aukso žodžiai, teisingai – bus galima pasižiūrėti 

dar lėčiau.

Ričardas Norvila. Iš ciklo „21 žvilgsnis į sieną“. 2020
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Matematika kaip absoliutus meno ir kultūros pagrindas
Lietuviškoje publicistikoje tai tikrai nebus pirmas ban-

dymas kalbėti apie mokslo ir meno, apie mokslo ir kul-
tūros sąsajas. Nemažai šią sankirtą tyrinėjo literatūrologė 
Viktorija Daujotytė, nuolat matematikos ir kultūros san-
tykį nagrinėja Vilniaus universiteto profesorius Rimas 
Norvaiša. Vis dėlto bent jau lietuviškame kontekste šia 
publikacija bandysiu pagrįsti bene kardinaliausią poziciją 
matematikos ir kultūros santykio atžvilgiu bei tokios pozi-
cijos galimą naudą visai Lietuvos kultūrai.

Daujotytė straipsnyje „Formos ir formulės menų ir 
mokslų sankirtose“ (Kultūros barai, 2014, Nr. 1) tarsi ir 
įžvelgia galimo mokslo ir meno bendradarbiavimo naudą 
tam tikrais atvejais, tačiau vis tiek regi tarp šių dviejų sri-
čių egzistuojant neišvengiamą didžiulę atskirtį: „[...] bet iš 
esmės kūryba ir mokslai […] yra priešingose upės pusė-
se.“ Norvaiša publikacijoje „Kodėl matematika Lietuvo-
je nelaikoma dvasinės kultūros dalimi“ (Kultūros barai, 
2014, Nr. 5) pateikia manajai kiek artimesnę poziciją – kad 
matematika yra neatsiejama kultūros dalis, o ne tik „kul-
tūrai tolimas upės krantas“. Pabandysiu nuosekliai įrodyti, 
kad matematika yra ne tik neatsiejama kultūros dalis, bet 
ir absoliutus jos pagrindas.

Nors matematika yra viena iš kertinių mano gyvenimo 
aistrų, publikacijos pavadinime esančią mintį man įkvė-
pė režisieriaus Karolio Kaupinio atsiųsta žinutė. Karolis 
teiravosi, kaip į lietuvių kalbą turėtų būti verčiamas an-
gliškas matematinis terminas semilattice. Prisipažinsiu, 
kad šio termino vertimo iki tos akimirkos nežinojau. Vis 
dėlto pasikapstęs po lietuviškus mokslo darbus nesunkiai 
radau, jog kalbama apie pusinę gardelę. Būtent pusinė 
gardelė ir tapo tuo trūkstamu kontekstu, kad pavyktų 
nuosekliai pagrįsti, įrodyti šios publikacijos pavadinime 
esantį teiginį. Kas gi ta pusinė gardelė ir kokiame kon-
tekste šio matematinio termino pritaikymas man pasirodė 
reikšmingas? 

Žymus architektas ir matematikas Christopheris Alexan-
deris esė „Miestas nėra medis“ („A City is not a Tree“, 
Architectural Forum, 1965, t. 122, Nr. 1, 2) panaudoja 
pusinę gardelę vienam įdomiam miestų planavimo para-
doksui apibrėžti. Jo nuomone, dauguma miestų planuotojų 
daro didžiulę klaidą, bandydami suskirstyti miestą į er-
dves, kurių kiekviena turi tik vieną panaudojimo funkciją. 
Pavyzdžiui, miesto projekto plane pažymima kokia nors 
asfaltuota aikštelė kaip būsima pagrindinė viso rajono vai-
kų žaidimų vieta. Tačiau, turint omeny vaikų dinamiškumą 
ir naujų vietų, naujų patirčių polinkį, minėtoje aikštelėje 
rajono vaikai geriausiu atveju tepraleidžia vieną dieną per 
mėnesį. Vieną dieną vaikai galbūt rinksis apleistoje dega-
linėje, kitą dieną – prie upės, trečią dieną stypsos prie ko-
kios nors parduotuvės etc. Pateikdamas daugybę panašių 
pavyzdžių, kai konkreti miesto vieta turi daugybę panau-
dojimo tikslų, Alexanderis pagrindžia savo nuomonę, kad 
miestai turėtų būti projektuojami, atsižvelgiant į konkre-
čios erdvės daugiafunkciškumo potencialą ir galimas šalia 
esančių erdvių funkcijų sankirtas. Nors Alexanderio nuo-
monė, regis, yra racionali ir pagrįsta, miestų planavimas, 
paremtas erdvių daugiafunkciškumu, vis dar nėra toks ir 
dažnas reiškinys.

Esė autorius tai aiškina žmogaus prigimtiniais fiziolo-
giniais ir psichologiniais procesais. Žmogui itin sudėtinga 
vieną procesą priskirti kelioms kategorijoms. Dar sudėtin-
giau darosi, kai visą šį kategorizacijos procesą reikia pa-
versti vizualizacija savo galvoje. O juk miestų planavimas 

ir yra tam tikrų erdvių priskyrimas konkrečioms kategori-
joms ir viso šio proceso vizualizavimas. 

Būtent čia svarbų vaidmenį ir ima vaidinti pusinė gar-
delė. Tai yra matematikos mokslo atšakos aibių teorijos 
terminas, kurio tikslaus matematinio apibrėžimo gal ir 
nėra prasmės čia pateikti. Užteks grubiai įvardinti, kad 
jis apibrėžia aibių grupę, kai toje grupėje dviejų susiker-
tančių aibių bendrosios dalys taip pat priklauso tai aibių 
grupei. Pusinė gardelė ir apskritai aibių teorija tampa ypač 
aktualios planuojant miestus, siekiant apibrėžti jau minėtą 
miesto erdvių daugiafunkciškumą ir susikertančias erdvių 
funkcijas.

Įsivaizduokime, kad turime miesto brėžinį, susidedantį 
iš dviejų erdvių (aibių): perėjos erdvės ir parduotuvės er-
dvės. Šioms dviem erdvėms priklauso po keletą elementų: 
parduotuvės erdvei priklauso pati parduotuvė, parduotu-
vės prieigos ir laikraščių stendas, esantis prie parduotuvės 
durų, o perėjos erdvei priklauso pati perėja, šviesoforas, 
šaligatvis ir ant to šaligatvio esantis tas pats laikraščių 
stendas. Kaip matome, bendras elementas šioms dviem 
erdvėms (aibėms) yra laikraščių stendas. Taigi, jei žvelg-
tume į šio miesto brėžinį kaip matematikai ir laikytume 
šį miestą pusine gardele, jis susidėtų ne iš dviejų atskirų 
erdvių (aibių), o pagal pusinės gardelės apibrėžimą šiam 
miestui kaip atskira erdvė priklausytų dar ir pirmų dviejų 
erdvių susikirtimo dalis – laikraščių stendas. Kuo šis aibių 
teorijos pritaikymas yra naudingas šioje situacijoje? 

Laikraščių stendo kaip atskiros erdvės išskyrimas lei-
džia pamatyti šios erdvės svarbą mieste ir kelių skirtin-
gų auditorijų funkcionavimą toje erdvėje – juk laikraščių 
stendas yra aktualus ne tik parduotuvės lankytojams, kaip 
gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, bet ir nuobodžiaujan-
tiems pėstiesiems, degant raudonam šviesoforo signalui 
laukiantiems prie perėjos ir nejučia pradedantiems peržiū-
rinėti stendo laikraščius. Tad miesto prilyginimas pusinei 
gardelei ne tik išryškina skirtingų auditorijų veikimą er-
dvių sankirtose, bet ir atveria naujas galimybes plėtoti tas 
daugiafunkces sankirtos vietas kaip atskiras reikšmingas 
erdves. Jei miestą planuojame nesiremdami aibių teorija, 
kaip jau minėta, mūsų fiziologinės ir psichologinės savy-
bės stumia mus link to, kad kiekviena miesto erdvė turės 
vienintelę paskirtį, kas labai retai taip ir funkcionuoja rea-
lybėje. Ima ryškėti, kad kalbant apie tokią sritį kaip miestų 
planavimas matematika yra ne koks papildomas įrankis 
atliekant architektūrinius skaičiavimus, o pats mąstymo 
pagrindas, padedantis įveikti mūsų pačių fiziologinius ir 
psichologinius barjerus.

Net jei sutinkame su Alexanderio mintimis apie vieną 
mūsų gyvenimams didžiausią įtaką darančių sričių – mies-
tų planavimą ir projektavimą, net jei Alexanderio idėjas 
apie aibių teoriją panašiai samprotaudami taikytume vi-
siems vizualiesiems menams, kaži ar tai yra pakankamas 
šio straipsnio pavadinime esančio teiginio pagrindimas. 
Būtina pažvelgti į kitas kultūros ir meno sritis, aprėpian-
čias kitus žmogaus pojūčius. 

Sunku bus pabėgti nuo asmeninės patirties Didžiosios 
Britanijos muzikos industrijoje. Beveik trejus metus pra-
leidau kompanijoje „NUGEN Audio“, kuriančioje muzi-
kinę programinę įrangą muzikos prodiuseriams ir garso 
inžinieriams (šios kompanijos produkciją naudoja tokių 
kūrėjų kaip „Coldplay“ ar Björk muzikos prodiuseriai). 
Būtent be šios programinės įrangos, kuri plačiau žinoma 
kaip skaitmeninė garso stotis, šiais laikais iš esmės nėra 

įmanoma padaryti kokybiško muzikos įrašo, neįmanoma 
sukurti kokybiško filmo garso takelio, neįmanoma ko-
kybiškai suvesti ir apdoroti garso kokiai nors televizijos 
laidai etc. Be jokios abejonės, šiems tikslams įgyvendinti 
galima pasitelkti nebūtinai „NUGEN Audio“ produkciją, 
yra begalė kitų kompanijų, kuriančių panašias programas, 
tačiau visų šių programų struktūra ir esmė yra beveik iden-
tiškos. Po itin inovatyvia, išraiškinga ir estetiška vartotojo 
sąsaja yra „paslepiama“ šimtai muzikos savybes, dėsnius 
ir fenomenus nusakančių bei kontroliuojančių matemati-
nių algoritmų. Tad jau pirminei dainos, televizijos laidos 
ar kino garso takelio įgyvendinimo stadijai suteikiamas 
labai aiškus matematikos pagrindas.

Nuosekliai keliomis skirtingomis meno ir kultūros for-
momis pagrindus teiginį „Matematika kaip absoliutus 
meno ir kultūros pagrindas“, reikėtų panagrinėti ir tokio 
požiūrio naudą Lietuvos kultūriniam gyvenimui. Toks 
požiūris į matematikos ir kultūros santykį gali pravers-
ti įvertinant Lietuvos kultūros ir meno būklę – jei nėra 
tvirto pagrindo ar jis yra kiek neprižiūrimas, primirštas, 
kaži ar galima tikėtis, kad visa, kas stovi ant tokios ko-
kybės pamatų, bus geresnės būklės. Minėtoje publikaci-
joje profesorius Norvaiša labai aiškiai įvertina dabartinę 
matematikos būklę Lietuvoje, apžvelgdamas matematikos 
veikalų, vadovėlių leidybą mūsų šalyje: „Pastaraisiais de-
šimtmečiais be kelių bendro pobūdžio su matematika susi-
jusių verstinių veikalų […] išleista tik šiek tiek vadovėlių 
ir kitos mokomosios medžiagos.“ Ir nors šis teiginys yra 
gana drastiškas bei kardinalus Lietuvos kultūros įverti-
nimas, daug svarbiau yra ne pats įvertinimas, o tai, kaip 
pasitelkus matematiką būtų galima stiprinti Lietuvos kul-
tūros pamatą. Ir nors akivaizdu, jog greitu laiku Lietuvos 
matematikai neišleis šimtų su matematika susijusių knygų, 
kad taip galėtų sustiprinti Lietuvos kultūros pamatą, man 
regis, bent jau vienas ryškus žingsnis stiprinant šį pamatą 
galėtų būti žengtas labai paprastai.

Iš esmės kiek ryškesnį vaidmenį Lietuvos kultūriniame 
gyvenime matematika atlieka vienintelį kartą per metus – 
paskelbus matematikos brandos egzaminų rezultatus. 
Tuomet pasipila ne iki galo konstruktyvios publikacijos, 
interviu, diskusijos, kas kaltas dėl egzaminų rezultatų, 
o jei rezultatai geri – kas kaltas dėl per lengvų matema-
tikos brandos egzaminų užduočių. Susidaro įspūdis, kad 
matematika Lietuvoje yra reikalinga tik tą vienintelį kartą 
gyvenime – kaip nors gauti kuo geresnį minėto egzamino 
įvertinimą. Net jei yra susiklosčiusi tokia kultūrinė tradici-
ja Lietuvoje, kad apie matematiką kalbama vienintelį 
kartą per metus, labai pasigendu platesnio, nuodugnesnio, 
konstruktyvesnio minėtų publikacijų, diskusijų turinio. 
Tą vienintelį „kaltų ieškojimo“ rakursą galėtų keisti tokie 
kontekstai, tokios idėjos, kurie glūdi šiame straipsnyje, 
pabrėžiantys matematikos ir kultūros sankirtos svarbą. 
Taip nepastebimai, net ir be ryškesnio proveržio matema-
tikos knygų leidimo srityje, Lietuvos visuomenei kartą per 
metus susidūrus su minėtomis publikacijomis būtų pateik-
tas konstruktyvus matematikos kaip meno ir kultūros 
pagrindo įvaizdis. Kartu nejučia Lietuvoje ne tik pradėtų 
gerėti matematikos mokslo padėtis, bet ir atsirastų kur kas 
tvirtesnis pagrindas visai Lietuvos kultūrai.

– aNDRIUS RoMaŠKa –

naujas teisės aktas, kuriuo leista iš skolininko imti iki 10 
proc. per mėnesį. To reikalavo besiplėtojanti ekonomika, 
augantys gyventojų poreikiai ir pajamų mažėjimas. Todėl 
Alena Ivanovna tam tikra prasme yra laiko ženklas. Se-
nutė – naujos ekonominės realybės atstovė, ir tai kelia jos 
klientų pasipiktinimą.

7. Baltosios karštinės ir 
hipochondrijos mįslė

Kone pirmas dalykas, kurį sužinome apie herojų, yra 
prasta jo sveikatos būklė:

[...] tik jau kuris laikas jį viskas ūmai suerzindavo, jo 
jausmai būdavo įtempti, tartum hipochondrija sirgtų. 

Medicina XIX amžiuje, kaip ir dabar, hipochondriją 
suprato kaip perdėtą rūpinimąsi savo sveikata ir nuola-
tinę baimę dėl savo gyvybės. Net iš šios trumpos citatos 
aišku, kad šis klasikinis apibrėžimas sunkiai pritaikomas 

Raskolnikovui. O štai kaip Dostojevskis apibūdina savo 
paties hipochondriją laiške savo pažįstamam Totlebenui: 
„[...] buvau pernelyg dirglus [...] gebantis iškraipyti įpras-
čiausius faktus ir suteikti jiems kitą reikšmę bei mastą.“ 
Pasirodo, Raskolnikovą kamuoja ne medicininė, o „dosto-
jevskiška“ hipochondrija.

Tai, beje, ne vienintelis mįslingas herojaus negala-
vimas. Po žmogžudystės Raskolnikovas sapnuoja koš-
marus, ir šeimininkės tarnaitė Nastasja įtaria, kad jame 
„kraujas rėkia“: „Kai jam jau nebėra kur eiti ir kai jeknose 
pradeda krešėti, tai ir ima vaidentis...“ XIX amžiuje tokių 
paslaptingų simptomų ligos buvo gydomos kraujo nulei-
dimu – tiesiogine prasme praduriant venas ir išleidžiant 
„perteklinį“ kraują. Tačiau Dostojevskiui svarbu ne tiek, 
kad kraujas ėmė krešėti, o kad „rėkia“. Tai nuoroda į Bi-
bliją, pavyzdžiui, Dievo kreipimąsi į Kainą: „Tavo brolio 
kraujas šaukiasi manęs iš žemės!“ Riksmas ar šauksmas 
apie nusikaltimą, kylantis į dangų, gana populiarus Se-
nojo Testamento įvaizdis. Jis pasitelkiamas baisių pikta-
darysčių, už kurias vėliau tikrai bus sulaukta bausmės, 
atvejais.

Kelių personažų teigimu, Raskolnikovas kenčia nuo bal-
tosios karštinės. Štai ką sako jo motina, remdamasi šeimi-
ninkės tarnaitės Nastasjos žodžiais:

Staiga ji mums sako, kad tu gulįs ir baltąja karštine ser-
gąs, ir ką tik pabėgęs vogčiomis nuo gydytojo kliedėdamas 
į gatvę, ir kad tavęs išbėgę ieškoti. 

XIX amžiuje „baltosios karštinės“ sąvoka buvo plato-
ka, be kita ko, taip vadino ir ūmų, trumpalaikį proto pa-
krikimą, nebūtinai sukeltą girtuokliavimo. Tai atsispindi 
tiek to meto enciklopediniuose žinynuose, tiek Dalio rusų 
kalbos žodyne. Taip baltosios karštinės reikšmę suprato 
ir „Nusikaltimo ir bausmės“ recenzentai. Leidinių „Rusų 
invalidas“ ir „Viešasis teismas“ kritikus žeidė tai, kad ra-
šytojas jaunosios kartos atstovą pavaizdavo taip, tarsi šiam 
reikštųsi „visi baltosios karštinės požymiai; jam viskas tik 
rodosi; elgiasi jis visiškai atsitiktinai, kliedėdamas“. Ta-
čiau Dostojevskiui nė karto neprikišama, kad šis sukūręs 
Raskolnikovą girtuokliu.

arzamas.academy 
Vertė A. P. 

Septyni „Nusikaltimo ir bausmės“ slėpiniai
► atkelta iš p. 5
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Protingavimai (16)
Gyvuliams nereikia meno, nes jo nereikia kūnui. Kūnui 

reikia dešros. Meno sielai reikia. 

●

Jaunas žmogus, panašus į Karabasą Barabasą, paklausė 
manęs, ar mokslas irgi yra menas. 

Sąvokos reikalas. Antikoje ir viduramžiais mokslas bu-
vo laikomas menu. Aritmetika, geometrija, astronomija... 
Artes liberales. 

Aš manau, kad menas – tai kūryba, o mokslas – to, kas 
yra, pritaikymas žmonių reikmėms. Menas yra tikslas, o 
mokslas – priemonė. Menas širdim daromas, o mokslas – 
protu. 

●

Mano žmonos Nijolės menas iš širdies, o mano iš proto. 

●

Moterų širdys žino tiesą. 

●

Dėlioju gražų paveikslėlį, kaip dėlionę, į kurią susitelkti 
reikia. Tada negalvoju apie mirtį. 

●

Gražus paveikslėlis – tai kičas, o negražus – menas. 
Šiandien nepaišysiu gražių paveikslėlių. Šiandien pai-

šysiu meną. 

●

Jeigu maistas geras, jam prieskonių nereikia. Meno ne-
reikia gražinti. Nupaišiau moterį su suknele – negražu. 
Nuobodu. Sugarbanojau jai plaukus, suknelę išpuošiau 
gėlėmis – grožio daugiau pasidarė, bet meno ne.

●

Žmogus paprašė manęs nupaišyti gražų paveikslėlį. Nu-
paišiau tokį gražų, kad kai pažiūrėjau į jį, man net bloga 
pasidarė. 

●

Paveikslas ir kalbos apie jį dažniausiai būna du tarpusa-
vyje nesisiejantys meno kūriniai. Dažnai kalbos apie pa-
veikslą būna daug įspūdingesnės už patį paveikslą.

●

Minimalizmas tampa mintimi. Malevičius nupaišė ne tik 
juodą, bet ir baltą kvadratą baltame fone. Paveikslas, ne-
turintis vaizdo. Gryna mintis. O gal jam reikėjo nupaišyti 
juodą kvadratą juodame fone. Nebūtis nebūtyje.

●

Dailininkas padovanojo savo draugui baltą popieriaus lapą. 
– Paišau, stengiuos, o baltas popieriaus lapas vis tiek 

gražesnis, – pasakė jis.
Ne baltas popieriaus lapas yra menas, bet pasakymas. 
Tuščias popieriaus lapas – tai meditacija. Aukščiausio 

lygmens buvimas. Grynas buvimas. Buvimas nesant. Iki 
nirvanos nukeliavau.

●

Paišė paišė dailininkas, kol nupaišė absoliutų minima-
lizmą. O kas toliau. Toliau nieko. Nebūtis. Apie Rothko 
pagalvojau. 

●

Progresas išvaduos mus nuo darbo ir mes visi tapsim 
menininkais ir žiūrėsim į žvaigždes. Kažin. Dažniausiai 
išvaduotieji žiūri į televizorių. 

●

Talentingas tapytojas man davė į snukį, nes to nusipelniau. 
Žmogus, kuris duoda man į snukį, gali būti mano drau-

gas. Žmogus, kuris man pasako: „Nusišypsok“, – ne. 

●

Kai sakoma „laimingas žmogus“, dažniausiai kalbama 
apie žmogaus kūną. 

Progreso nuopelnas – laimingas žmogaus kūnas. Lai-
mingas kūnas tik sąlyga laimei. 

●

Progresas daugina poreikius. Ko gero, tai viskas, ką jis gali.
Sukuria progresas poreikį, o paskui priemones jam pa-

tenkinti. Kuo daugiau dalykų, be kurių žmogus negali ap-
sieiti, tuo jis silpnesnis. 

●

Progresas yra labai geras dalykas vienišiems pensinin-
kams, kurie visą gyvenimą dirbo kolektyve ir likę vieni su 

savim neturi ką veikti. Žiūrėdami televizorių arba inter-
netą jie nesijaučia vieniši. Žmonėms jų nereikia ir jiems 
žmonių nereikia. Jeigu vyrams reikės ne moterų, bet išma-
niųjų telefonų, tai progresas sunaikins žmoniją.

●

Būti geresniam už kitus yra laimė. Prerijų indėnas nu-
lupa skalpą savo priešui ir rėkia iš laimės. Jeigu jis nusi-
pirktų skalpą krautuvėje, jis nerėktų iš laimės. Ne skalpas 
jam reikalingas. Jis laimingas dėl to, kad yra stipresnis už 
savo priešą. 

Vargu ar aš būdamas 77 metų galėčiau nulupti skalpą 
savo priešui geriau už prerijų indėną. Nėra žmogaus, apie 
kurį galėčiau tvirtai pasakyti: aš už jį geresnis. Todėl aš 
galiu būti laimingas tik pasidaręs geresnis už save.

●

Visi žino Mikelandželą, bet nedaug kas žino Florey ir 
Flemingą. Jie išgelbėjo man gyvybę, nes sirgau džiova, o 
kas jie tokie, aš pasidomėjau visai neseniai. Jie ne mane iš-
gelbėjo, bet mano kūną, o Mikelandželas gal mane padarė. 
Tai gal dūšia svarbiau už kūną? 

●

Materija. Energija. Tas pats dalykas skirtingais pavi-
dalais. Aš padarytas iš kvarkų, leptonų ir bozonų. Aš esu 
konstrukcija, kuri žino – Aš esu. Kvarkai, leptonai ir bozo-
nai neišnyks, o aš-konstrukcija išnyks ir manęs nebus. 

●

Senas klausimas: 
– Nelaimingas Mikalojau, ar norėtum būti laiminga kiau-

le? Jeigu aš būčiau laiminga kiaulė, aš turėčiau sutuoktinį 
paršą ir jis mane... horribile dictu. Aš galiu būti laimingas 
tik savo laime, bet ne kiaulės.

●

Gyvenantys prie krioklio negirdi jo ošimo. Įprastoj aplin-
koj žmogus vienas, kaip tamsoj ir tyloj, ir jis gali susitelkti 
į tai, ką daro. Tik ten menas gali iš žmogaus išlįsti. 

– Kaipgi, Mikalojau, paveikslą nupaišysi tamsoj?
– Ne apie nupaišymą, bet apie sugalvojimą kalbu. Kuo 

tamsiau aplink galvą, tuo aiškiau matosi, kas joje darosi. 
Kai užsimerkiu, paveikslo vaizdą aiškesnį galvoje matau. 

Nieko gero nenupaišiau jokioje kūrybinėje stovykloje. 

●

Komplimentas moteriai karantino metu: kaip jums tinka 
kaukė! Be reikalo ją nusiėmėte. 

●

Aš esu žiauriai laimingas. Turiu nuostabius draugus. 
Nuvažiuojam mes prie Siesarčio ežero, nuplaukiam į ne-
gyvenamą salą, sukuriam laužą ir būnam taip, kaip mums 
gera būti. Kas nori valgo, kas nori geria, kas nori juokiasi, 
kas nori verkia, kas nori atsigula į žolę ir saldžiai užmiega. 
Ten kiekvienas rūpinasi tik savim. Ten mes esam laisvi ir 
laimingi kaip padangių paukščiai.

●

Ukrainiečių rašytojas A. L. vedė ir parašė bestselerį 
„Kaip viską suknisti“. 

●

Kodėl toks skausmingas Romeo ir Džuljetos likimas? 
Kodėl Dievas leido mirti pačiai nuostabiausiai meilei, ko-
kią tik gali patirti žmogus? Kaipgi po to galima tikėti, kad 
Dievas yra geras? 

– Mikalojau, neteisk Dievo. Geriau staigi mirtis negu 
lėta ir skausminga. 

●

Šekspyras nerašė apie šeimyninę laimę. 
– Padaryk mane laimingą.
– Tingiu. 

●

Jeigu būčiau Dievas, turbūt būčiau sukūręs dar blogesnį 
pasaulį negu Jis. 

Jeigu tai įmanoma. Schopenhaueris tuo abejoja. 

●

Žiema. Slidu. Paslysta žmogus, griūna ir išsisuka koją. 
– Dieve, kodėl sukūrei pasaulį, kuriame slidu, kuriame 

aš paslystu, griūnu ir išsisuku koją. 
– Protą tau daviau, kad neitum ten, kur slidu. O gal tau 

proto nereikia? Gal nori, kad kaip kengūra nešiočiau tave 
sterblėj. 

Liuli liuli, Bože, na pšituli – tokią lopšinę man dainuo-
davo Marija Liobienė, mano senelė. 

●
Einu slidžiais keliais ir smėlis iš manęs byra, kad nepa-

slysčiau. 

●
Protas duotas žmogui, kad jis sugebėtų būti laimingas 

neėsdamas kitų. 

●
Rašau visokius bjaurius dalykus apie Dievą. Sakau Jam, 

ką apie Jį galvoju. Negaliu Jam meluoti. Nemanau, kad Jis 
yra kvailys, kurį galima tik girti. 

●
Aš tikiu Dievu kūrėju, bet ne Dievu teisėju. 
Aš tikiu Dievu, kuris sukūrė pasaulį ir matė, kad tai ge-

ra. Kam gera? Jam? 

●
Kai žiūriu į Dürerio nutapytą Jėzų ant kryžiaus, galvoju: 

kaip aš norėčiau būti toks gražus, sportiškas vyrukas kaip 
Jis. Visos bobos būtų mano. Matydamas Tiziano Mariją 
Magdalietę aš galvoju apie jos papus, bet ne apie Dievą. 

Romoje užėjau į nedidelę bažnytėlę ir pamačiau Jėzų, 
prikaltą prie kryžiaus. Ne į žmogų Jis buvo panašus, bet į 
siaubingai kenčiantį gyvulį. Gal Dievas nusileido į Žemę 
ir įlindo į žmogaus kūną, kad sužinotų, kaip žmogus Že-
mėje jaučiasi? 

●
Labai jauna ir labai graži mergaitė tyromis kaip dangus 

akimis sakė: aš taip protingai pakalbėjau, kad vyrai mane 
apkabino ir glaudė prie širdies.

Aš irgi labai protingai pakalbu, bet vyrai manęs neapka-
bina ir neglaudžia prie širdies.

●
Susitinka žmonės gatvėje ir apkabina vienas kitą. Mada 

dabar tokia. 
Aš negaliu pakęsti, kai mane apkabina, ir todėl niekada 

neapkabinu kitų. Tiesa, kartą apkabinau beveik nepažįsta-
mą moterį, seniai tas buvo, bet vis prisimenu ir gėda man. 
Kodėl aš pagalvojau, kad jai tas malonu? 

●
Aš jaudinuosi.
Žmogus man sako:
– Nesijaudinkite.
Klausiu jo: 
– Pasakykite man, prašau, kai jums pasako „nesijaudin-

kite“, ar jūs nustojat jaudintis? 
Žiūri žmogus į mane ir mirksi akimis. 

●
Sadizmą nugalėk sadizmu! 
Man pasakė tiesą į akis.
Aš įskaudintas ir susinervinęs. Tai parašyta man ant vei-

do. Nieko. Pripratęs aš. Tik meldžiu Dievo, kad niekas prie 
manęs neprieitų, nepaimtų manęs už rankos ir nesakytų: 
Mikalojau, tu nesinervink... 

Tada prieina prie manęs žmogus, paima mane už rankos 
ir sako: Mikalojau, tu nesinervink...

Man akyse tamsu pasidaro. 
Mano širdis auksinė, aš musės nenuskriausiu, aš labai 

geras, bet tą žmogų aš noriu užmušti ir taip, kad jis mirtų 
lėta ir skausminga mirtimi. Perteklinis sadizmas. O jeigu 
jis dar mane apkabina ir glaudžia prie širdies, mano noras, 
kad jis kentėtų, įgauna iškrypėlišką formą. 

●
Tingiu dirbti, todėl galvoju. Kai dirbu, būnu joks, o kai 

galvoju, būnu nelaimingas. 
Susvyruoja tada mano tikėjimas kabalistų teiginiu, kad 

žmogaus likimas, kurio jis neišvengs, yra absoliuti laimė. 
Jeigu Dievas sukūrė pasaulį žmogui, tai sukūrė jį labai 
nepatogų laimei siekti. Negera žmogui Dievo sukurtame 
pasaulyje, o šūdvabaliui karvės šūde labai gera – šilta, 
minkšta, pilna maisto. Visos sąlygos laimei. Tai gal šūdas 
yra tobulesnis už Dievo sukurtą pasaulį? Tai gal ne žmogus 
yra Dievo kūrybos viršūnė? Gal šūdvabalis? Tokios mintys 
vis ateina į galvą.

Kvailioju. 
Viešpats, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra 

tavyje... Sofonijo knygoje taip parašyta. 
Ne karvės šūde, matyt, yra laimė, bet pačiame žmoguje. 

Dievas irgi pačiame žmoguje, jeigu žmogus jį ten iš nevil-
ties įsileido. Kiekviename kitas Dievas, kiekvienas pats save 
ir pasaulį sau kuriantis. Aš esu pasaulyje, kurį mano Dievas, 
esantis manyje, sukūrė man. Matyt, tokio esu vertas.

– MIKaLoJUS VILUTIS –
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Pašto laikas, arba  
kai aš gyvenau „paprasto žmogaus“ gyvenimą

AB Lietuvos pašto Kauno logistikos centre (KLC) pra-
bėgo ketveri mano gyvenimo metai. Tą laiką gyvenau 
„paprasto žmogaus“ gyvenimą. Žmogaus, kuris daug lai-
ko praleidžia mažai apmokamoje darbo vietoje ir kuris turi 
mažai laisvo nuo darbo laiko. Per tą pašto laiką patyriau, 
kad didžiausia „paprasto žmogaus“ diskriminacija yra net 
ne mažas atlyginimas, bet laisvo nuo darbo laiko stoka. To 
laiko, kurį žmogus galėtų skirti dvasiniam tobulėjimui ir 
tiesos ieškojimui. Šitą laiką iš „paprasto žmogaus“ vagia 
laiko vagys, kurie daug laiko praleidžia viešai skleisdami 
melą ir gaudami už tai didelius atlyginimus.

Vasaros
Iš keturių metų laikų vasarų laikas pašte bėgo greičiau-

siai. Jis bėgo taip greitai, kad kartais man atrodo, jog bu-
vo ne keturios vasaros, bet viena vasara. Viena vienintelė 
vasara, kurios metu su sutuoktine lankėmės Jurbarke, Ve-
liuonoje, Vilkijoje, Birštone, Kadagių slėnyje Arlaviškėse, 
Anykščiuose, Druskininkuose, Merkinėje, o su sutuoktine 
ir dukra – Vilniuje, Klaipėdoje, Preiloje. Viena vienintelė 
vasara, kurios metu su sutuoktine nuėjome į kelis Pažaislio 
festivalio koncertus. Viena vienintelė vasara, kurios metu 
perskaičiau kelis grožinės literatūros kūrinius. O kiek aš 
jų perskaitydavau vasaromis, kai gyvenau ne „paprasto 
žmogaus“ gyvenimą! Kiek klausydavau koncertų! Ir man 
truputį gėda tai išpažinti. 

Aišku, aš netapau „paprastu žmogumi“. Aš tik ketverius 
metus gyvenau „paprasto žmogaus“ gyvenimą. Ir gal bū-
tent dėl šitos patirties keturios vasaros man susiliejo į vie-
ną vienintelę. Jei būčiau tiesiog „paprastas žmogus“, gal 
būčiau daugiau perskaitęs, pamatęs, išklausęs. Bet juk aš 
esu ir rašantis žmogus. O tam, kad rašytum, – reikia laisvo 
laiko.

Vasara – atostogų metas. Atostogos visada bėga greitai. 
O „paprasto žmogaus“ atostogos – trumpos. Dvidešimt 
darbo dienų per metus. Keturios kalendorinės savaitės. 
Vienas mėnuo. Be to, ir tas mėnuo dažnai nėra išnaudo-
jamas. Dažnas KLC darbuotojas vasarą atostogauja tris, o 
kai kurie – vos dvi savaites. (Aišku, galima eiti atostogų 
ir kitais metų laikais.) Taip darbuotojai taupo atostogų lai-
ką, kaupia laiko atsargas, nes atleidimo ar išėjimo iš darbo 
atveju išmokami pinigai „už nepanaudotas atostogas“. Aš 
irgi atostogaudavau tris vasaros savaites.

Švietimo darbuotojai gali skųstis dėl mažų atlyginimų. 
Bet jie negali skųstis dėl trumpų atostogų. Nes du vasaros 
mėnesiai (liepa ir rugpjūtis) per metus yra dukart daugiau 
nei vienas mėnuo. Ir šiuo požiūriu jie irgi – ne „paprasti 
žmonės“. Nes už šiuos turi dvigubai daugiau atostogų lai-
ko. O ypač ne „paprasti žmonės“ yra akademinė bendruo-
menė, aukštųjų mokyklų personalas. Kuriam keturiolika 
metų priklausiau ir aš. 

Keturiolika metų kasmet atostogaudavau aštuonias lie-
pos ir rugpjūčio savaites. Aštuonios savaitės – tai beveik 
trigubai daugiau už tris savaites! Štai kodėl ketverių metų 
pašto vasarų laikas pralėkė tarytum viena vasara. 

Vasara yra, ko gero, svarbiausias metų laikas mano, kaip 
rašančio žmogaus, biografijoje. 2000 m. vasarą „Šiaurės 
Atėnai“ išspausdino mano pirmą tekstą. 2009 m. vasarą 
„Šiaurės Atėnai“ publikavo mano „Istoriosofinį etiudą 
Jubiliejaus tema (1009–2009)“ – tekstą, kurį laikau vienu 
svarbiausių savo tekstų ir kuriame klausiau, kodėl lietuvių 
tauta traukiasi iš istorijos, kodėl ji nebenori būti. Pagaliau 
2018 m. vasarą – man jau gyvenant „paprasto žmogaus“ 
gyvenimą – „Šiaurės Atėnai“ išspausdino mano pirmą ra-
šinį apie paštą. 

Pašte pradėjau dirbti 2017 m. vasaros pabaigoje – pa-
skutinę rugpjūčio savaitę. Apmokymai. Darbas dienomis 
nuo 7.30 iki 19.30. Iš namų išeiti tekdavo šeštą valandą, o 
sugrįždavau jau po aštuonių. Laisvo laiko – nulis. O nuo 
rudens prasidėjo pamainos. 

Pamainos
Jų buvo keturios. Kaip keturi metų laikai keičia vienas 

kitą, taip viena kitą keisdavo keturios skirstytojų pamai-
nos. Kaip kiekvienas iš keturių metų laikų turi 12 savaičių, 
taip keturios skirstytojų pamainos dirbdavo 12 valandų. 
Kaip pavargusi vasara perduoda estafetę rudeniui ir kaip 
pavargusi žiema perduoda estafetę pavasariui, taip ir mes –  
pavargusios dieninės ir naktinės pamainos – perduoda-
vome estafetę kolegoms. Visada būna arba žiema, arba 
pavasaris, arba vasara, arba ruduo. Ir keturios skirstytojų 
pamainos užtikrindavo tai, kad žmonės gautų savo siunti-
nius ir laiškus žiemą ir pavasarį, vasarą ir rudenį.

Pamainos darbo laikas prasidėdavo pusę aštuonių ryto ir 
baigdavosi pusę aštuonių vakaro. Kitą dieną pamaina dirb-

davo nuo pusės aštuonių vakaro iki pusės aštuonių ryto. 
Tada prasidėdavo laisvas nuo darbo laikas – 48 valandos, 
kai dirbdavo kitos pamainos. Dėl tokio slankiojo darbo 
grafiko kiekviena pamaina visavertį savaitgalį – su laisvu 
šeštadieniu ir sekmadieniu – turėdavo tik kartą per mėnesį. 
Taip atsitikdavo tada, kai būdavo dirbama naktį iš ketvir-
tadienio į penktadienį. Tokiu atveju pagal slankųjį grafiką 
į darbą reikėtų eiti sekmadienio ryte. Bet – ačiū Dievui! –  
sekmadienio dieną nedirbdavome. (Nes sekmadienį ne-
dirba pašto skyriai, iš kurių gaudavome siuntas skirstyti.) 
Tokie savaitgaliai buvo vadinami „ilgaisiais savaitgaliais“. 
Tiesa, kartą per mėnesį tekdavo dirbti naktį iš penktadie-
nio į šeštadienį. Bet diena po darbo naktinėje pamainoje, 
aišku, neprilygsta dienai po naktinio poilsio. 

Metų laikai pamainų darbo laiko pradžią ir pabaigą ap-
gaubdavo šviesa arba tamsa. Eidami žiemą iš namų į darbą, 
žengdavome į tamsą. Ir iš darbo išeidavome, kai jau arba 
dar būdavo tamsu. Vasarą, atvirkščiai, ateidavome į darbą 
ir iš jo išeidavome, kai saulė jau būdavo patekėjusi arba 
dar nebūdavo nusileidusi. Tik KLC viduje visada – žiemą 
ir vasarą, pavasarį ir rudenį, dieną ir naktį – būdavo šviesu. 
Nes dirbdavo pamainos.* Ne tik pamainos keisdavo viena 
kitą, bet buvo ir vietos, kuriose nuolat keisdavosi žmonės. 
Jie būdavo perkeliami iš kitų pamainų, išeidavo iš darbo ir 
būdavo įdarbinami. Per ketverius mano darbo KLC metus 
vien mano pamainoje iš darbo išėjo šeši skirstytojai. Daug 
ko netenkino darbo sunkumo, atlyginimo ir laisvo nuo dar-
bo laiko santykis.

Laiko vagys
Laiko vagys yra tie, kurie viešai šlovina santvarką, kuriai 

esant lietuvių tauta jos istorinėje Tėvynėje susitraukė nuo 
3,7 iki 2,8 mln. žmonių. Tai tie, kurie parėjusiam iš darbo 
„paprastam žmogui“ iš televizorių ekranų ir didžiųjų lai-
kraščių puslapių pasakoja apie pastarųjų trijų dešimtmečių 
Lietuvos „sėkmės istoriją“, apie tai, kokia puiki yra Lietu-
vos demokratija, palyginti su Rusijos autokratija, apie tai, 
kad – nepaisant kiekvienai santvarkai būdingų netobulu-
mų – viskas Lietuvoje iš esmės yra taip, kaip ir turi būti. 
Savo „Istoriosofinį etiudą“ užbaigiau žodžiais: „Biologi-
nis lietuvių tautos nykimas liudija ją nežinant savo buvimo 
šiame pasaulyje prasmės. Ji dar turi laiko tą prasmę atras-
ti. Bet laikas ribotas, ir sulig kiekvienais metais jo lieka 
vis mažiau.“** Laiko vagys vagia laiką ne tik iš „paprastų 
žmonių“ (kurie savo darbu išlaiko šiuos melo gamintojus), 
bet ir iš visos lietuvių tautos. Istorinį laiką, kuris skirtas 
susivokti, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Ir aš 
dėkingas „Šiaurės Atėnų“, „Kultūros barų“, „Literatūros 
ir meno“ redakcijoms už tai, kad publikavo mano tekstus, 
kuriuose buvo demaskuojamas laiko vagių propagandos 
melas. Šitie tekstai buvo parašyti iki mano gyvenimo „pa-
prasto žmogaus“ kailyje pradžios, tada, kai turėdavau daug 
laisvo laiko. O, kaip aš jaučiau laiko vagių vykdomą „pa-
prasto žmogaus“ apiplėšinėjimą tada, kai prasidėjo pašto 
laikas! Kaip jie saldžiai miegodavo, kai mes naktimis ske-
nuodavome ir dėliojome į maišus ir lentynas siuntinius ir 
laiškus! Ir kaip mitriai jie skrebeno plunksnomis tuo metu, 
kai mes rytais, dienomis ir popietėmis valandų valandas 
skirstėme registruotą ir neregistruotą „Kiniją“ (t. y. siuntas 
iš Kinijos) arba, grįžę namo po naktinio darbo, griūdavo-
me į lovas! Tiesa, aš iš karto negriūdavau. Porą valandų 
gerdavau alų, naršydavau internete, klausydavau muzikos. 
Ir jausdavausi apvogtas, apiplėštas. Vis dėlto ir pašto laiku 
šį bei tą parašiau.

 
Kolegė

Viską, ką aš parašiau apie paštą, parašiau įkvėptas Ko-
legės. Ne, ji nieko nesiūlė man rašyti. Tiesiog per ją atėjo 
įkvėpimas. Visi geri sumanymai ateina iš Dievo. Bet Die-
vas gali pasirinkti, kaip rašantysis patirs įkvėpimą. Įkvėpi-
mas gali ateiti per gamtos grožį, per istorinį sukrėtimą, per 
žmogų. Man įkvėpimas atėjo per „paprastą žmogų“ – per 
Kolegę. 

Nors pašte nuo pat pradžių mane supo labai geri „pa-
prasti žmonės“, iki Kolegės laikas pašte man buvo pra-
keiksmas ir nuolatinė kančia. Žiūrėjau į bėgantį laiką su 
siaubu – kiek akimirkų, valandų ir dienų praleista kūrybine 
prasme veltui. Kelis mėnesius vis negalėjau atrasti laisvo 
laiko rašymui. Jis buvo iš manęs pavogtas. O parašyti ką 
nors apie paštą – net minties tokios nekilo. Buvau čia tik 
dėl varganos „paprasto žmogaus“ algos. Kas gali įkvėpti 
tokioje situacijoje?

Kolegė sugrįžo į darbą po ilgos ligos. Tai jau buvo po 
Naujųjų metų. Ir palengva pradėjo keistis mano santykis 
su pašto laiku. Darbo valandos pamažu darėsi nebe tokios 

ilgos ir kankinančios. Malonesnė tapo ir pati darbo vieta. O 
vasaros pradžioje atėjo įkvėpimas apie ją parašyti. Tai buvo 
prieš trejus metus. Dabar vėl vasara. Vėl rašau. Bet jau apie 
paskutinius rankinio skirstymo gyvavimo mėnesius.

Paskutinė žiema
Didžiųjų žiemos švenčių laikotarpiu AB Lietuvos pašto 

KLC skirstytojai dar dirbo taip, kaip kasmet dirbdavo šiuo 
laikotarpiu. Kalnai maišų, pilnos dėžės laiškų, nuolatinis 
skenerių pypsėjimas, skubėjimas, nuovargis. Bet sausio 
viduryje į KLC atvyko pašto valdininkas iš Vilniaus ir pra-
nešė žinią, kurios skirstytojai laukė, bet norėjo ją išgirsti 
kuo vėliau. Aukštas pareigas pašte einantis žmogus susi-
rinkusiems „paprastiems žmonėms“ pasakė: „Jūs turbūt ži-
note, kad paštas pereina prie išmaniojo skirstymo ir nuo 
pavasario Vilniaus logistikos centre visu pajėgumu pradės 
veikti automatizuoto siuntų ir laiškų skirstymo konvejeriai. 
Dabar visas skirstymo procesas bus centralizuotas ir vyks 
Vilniuje. Rankinis skirstymas regionuose iš esmės tampa 
nebereikalingas, todėl skirstytojų etatai regionuose bus pa-
naikinti. Netrukus jūs gausite atleidimo lapelius, kuriuose 
bus konkrečiai išdėstytos atleidimo sąlygos. Nors ir nela-
bai maloni yra ši žinia, bet tokia tikrovė. O dabar grįžkite 
prie darbo.“ Nors aukštas pareigas einantis žmogus pasakė, 
kad žinia „nelabai maloni“, man, buvusiam „paprasto žmo-
gaus“ kailyje (vėliau sužinojau, kad ne vien man), pasiro-
dė, jog, kalbėdamas mums, jis jautė malonumą.

Po kelių dienų iš tikrųjų gavome atleidimo lapelius. Juo-
se buvo parašyta: „Atsižvelgiant į tai, kad akcinėje ben-
drovėje Lietuvos pašte (toliau – bendrovė) įgyvendinant 
Išmaniojo skirstymo programą įdiegtas automatizuotas 
siuntų skirstymas ir keičiami siuntų skirstymo bei kiti 
susiję procesai, dėl šios priežasties Jūsų atliekama darbo 
funkcija bendrovei tampa perteklinė ir Jūsų etatas yra nai-
kinamas.“ Dirbti turėjome iki kovo 15-osios.

Prasidėjo rankinio skirstymo likvidavimo procesas. Sa-
vo pačių rankomis turėjome tvarkingai sunaikinti savo 
darbo vietas. Vilniaus konvejeris gabalas po gabalo plėšė 
iš mūsų skirstymo kryptis, kas savaitę siaurindamas mū-
sų skirstymo teritoriją. Pirmiausia netekome Panevėžio 
su Pasvaliu, Biržais, Rokiškiu ir Kupiškiu. Paskui Vilnius 
perėmė Šiaulių kryptį su Radviliškiu, Pakruoju, Joniškiu, 
Kelme, Akmene, Telšiais, Mažeikiais ir Plunge. Tada atėjo 
Klaipėdos eilė su Kretinga, Palanga, Skuodu ir Šilute. Dar 
po savaitės netekome Alytaus ir Marijampolės su Druski-
ninkais, Lazdijais, Varėna, Šakiais ir Vilkaviškiu. Ilgiau-
siai skirstėme į Kauno ir Tauragės apskritis – Kėdainius, 
Jonavą, Kaišiadoris, Prienus, Raseinius, Jurbarką, Šilalę. 
Ir, aišku, į patį Kauno miestą. Naktį iš vasario 25-osios į 
26-ąją su Kolege paskutinį kartą išsiuntėme maišus į visus 
Kauno miesto paštus. AB Lietuvos pašto KLC skirstytojų 
pamainos nustojo egzistuoti. Bet vis dar egzistavo skirs-
tytojų etatai.

Paskutinis pavasaris
Kovo 1-ąją AB Lietuvos paštas visiškai perėjo prie au-

tomatizuoto siuntų skirstymo. Ir tai yra „bene svarbiau-
sias modernizacijos pokytis per visus 102 Lietuvos pašto 
veiklos metus“***. Tačiau šita modernizacija buvo tipiška 
neoliberali optimizacija, kai pagrindine vertybe laikomas 
ne žmogus, o pelnas. Pradėta buvo nuo maždaug 380 dar-
bo vietų regionuose sunaikinimo ir aklo pasitikėjimo die-
giama naujove. Ir paštą ištiko didžiausia siuntų pristatymo 
krizė per visą Lietuvos pašto istoriją.

Artėjant kovo 15-ajai KLC skirstytojams buvo pasiū-
lyta dar pasilikti. Taip ir buvo pasakyta: „Vilnius nesusi-
tvarko.“ Ne visi pasiliko. Kai kas išėjo iš principo. Paėmė 
priklausančią išmoką už du mėnesius ir už nepanaudotas 
atostogas ir su ramia sąžine išėjo. Bet didžioji dalis pasili-
ko. Iki gegužės 17-osios.

„Jūsų atliekama darbo funkcija bendrovei tampa perte-
klinė“, – atleidimo lapeliai buvo išdalinti akivaizdžiai per 
anksti. Negana to – KLC atsirado keliolika moterų ir mer-
ginų iš laikino įdarbinimo agentūros. Dar niekada po KLC 
stogu siuntų neskirstė tiek daug rankų. Dirbome dabar 
penkias dienas per savaitę nuo pusės aštuonių iki keturių. 
Savaitgaliai – laisvi. Per trejus su puse darbo pamainomis 
metų buvau jau pamiršęs, kaip tai atrodo.

KLC buvo užverstas siuntomis iš Vilniaus, o pašto feis-
bukas – pasipiktinusių klientų komentarais. Ir piktintis 
buvo dėl ko! Siuntos begėdiškai vėlavo. Dar gegužės pra-
džioje rasdavome siuntų, išsiųstų praėjusių metų gruodį. 
Aš pats sveikinimą su šv. Kalėdomis, draugo išsiųstą iš 
JAV gruodžio 22-ąją, savo pašto dėžutėje radau birželio 
8-ąją. Tiesa, didžioji dalis taip begėdiškai vėluojančių 
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CHaRleS BeRNSTeIN

Poetas niujorkietis Charlesas Bernsteinas (g. 1950), kelių 
dešimčių poezijos ir eseistikos knygų autorius, ryškiausias 
vad. kalbos poezijos pakraipos, – programiškai žaismingai 
laužančios poezijos, žanrų, stilistinių registrų konvencijas, 
– atstovas, viename iš interviu teigė: „aš noriu įdarbinti 
kultūrinę medžiagą, išnarstyti ją taip, kaip ji išnarstė mane, 
išnaginėti ją taip, kaip ji išnaginėjo mane.“

Dauguma čia spausdinamų eilėraščių – iš rinkinių „Bobius“ 
(Girly Man, 2006) ir „Perskaičiavimas“ (Recalculating, 2013). 
(Dar Bernsteino kūrybos žr. „Š. a.“, 2020.XI.20; vertė a. P.)

Klausimynas 

Nurodymai: kiekvienoje poroje apibraukite to teiginio raidę, – 
a arba b, – kuris geriausiai išreiškia jūsų požiūrį. Pasirinkite 
teiginį iš kiekvienos poros. Nepraleiskite nė vieno punkto.

1. a) Kūnas ir materialūs pasaulio dalykai yra raktas į bet 
kokias žinias, kurių galime įgyti.
    b) Žinojimas įmanomas tik dėl proto ar psichikos.

2. a) Mano gyvenimą didžiąja dalimi valdo sėkmė ir 
atsitiktinumas.
    b) Aš galiu nusibrėžti pagrindinę savo gyvenimo kryptį.

3. a) Gamta abejinga žmogaus reikmėms.
    b) Gamta turi tam tikrą tikslą, net jei ir neįžvelgiamą.

4. a) Aš galiu pakankamu mastu suprasti pasaulį.
    b) Pasaulis iš esmės glumina.

5. a) Meilė yra didžiausia laimė.
    b) Meilė yra iliuzinė, o jos malonumai praeinantys.

6. a) Politinė ir socialinė veikla gali pagerinti pasaulio būklę.
    b) Politinė ir socialinė veikla bevaisė iš pagrindų.

7. a) Aš nepajėgiu visapusiškai išreikšti asmeniškiausių savo 
jausmų.
    b) Aš neturiu jausmų, kurių neįstengčiau visapusiškai 
išreikšti.

8. a) Dorybė – pati sau atpildas.
    b) Dorybė niekaip nesusijusi su atpildu.

9. a) Įmanoma pasakyti, ar kas nors yra patikimas.
    b) Žmonės puola tave nenuspėjamais būdais.

10. a) Idealiu atveju labiausiai norėtųsi gyventi kaime.
      b) Idealiu atveju labiausiai norėtųsi gyventi mieste.

11. a) Ekonominė ir socialinė nelygybė yra didžiausias 
visuomeninis blogis.
      b) Didžiausias visuomeninis blogis yra totalitarizmas.

12. a) Apskritai technologijos naudingos žmonėms.
      b) Apskritai technologijos žalingos žmonėms.

13. a) Darbas – potencialus didžiausio žmogaus 
pasitenkinimo šaltinis.
      b) Išsilaisvinimas nuo darbo turėtų būti visų socialinės 
pažangos judėjimų tikslas.

14. a) Menas iš esmės yra politiškas, nes gali pakeisti mūsų 
tikrovės suvokimą.
      b) Menas iš esmės nėra politiškas, nes gali pakeisti tik 
sąmonę, o ne įvykius.

Ačiū, kad sakote ačiū

Tai visiškai 
prieinamas eilėraštis. 
Jame nėra 
nieko, 
kas būtų
sunkiai 
suprantama. 

Visi žodžiai 
paprasti ir 
tikslūs. 
Čia nėra jokių naujų
sąvokų, 
teorijų, 
gluminančių 
idėjų. Šis eilėraštis 
neturi jokių intelektualinių
pretenzijų. Jis 
grynai jausmiškas. 

siuntų buvo vadinamieji „neregistruoti kinai“, t. y. 
neregistruotos siuntos iš Kinijos.

Ir į kokias tik kryptis mes neskirstėme! Turėjome 
žengti į terra incognita, visiškai mums nepažįstamą 
kraštovaizdį. Anksčiau mes skirstėme tik į Kauno ra-
jono gyvenviečių paštus. O dabar man teko skirstyti 
laiškus į Simno, Daugų, Merkinės, Veisiejų, Seirijų, 
Leipalingio paštus. Nes buvo panaikinti skirstyto-
jų etatai Alytuje, Lazdijuose, Varėnoje. Kiti kolegos 
skirstė į kitų apskričių miestelių paštus. Skirstėme 
(kas galėjo pagalvoti, jog taip gali būti!) į Nemenči-
nės, Avižienių, Pagirių, Rudaminos, Mickūnų, Lavo-
riškių, Maišiagalos ir kitų Vilniaus rajono gyvenviečių 
paštus. Ir net į paties Vilniaus miesto paštus. 

Iki gegužės 17-osios neužbaigėme. Pasilikome dar 
iki liepos 1-osios. Paskutines dvi gegužės savaites 
paskutinį kartą dirbome kartu su Kolege. Nuo kovo 
1-osios nebedirbome kartu. Kai buvo panaikintos 
pamainos, Kolegė perėjo dirbti į spaudos skirstymą. 
Užprenumeruotų laikraščių ir žurnalų skirstymas į 
Kauno miesto ir Kauno apskrities miestų ir mieste-
lių paštus išliko KLC žinioje. Kolegės kolegė išėjo 
atostogų. Taigi turėjau galimybę padėti Kolegei. Ir tai 
buvo gražiausios paskutinio pavasario pašte dienos.

Paskutinė vasara
Vasara – atostogų metas. Sužinojęs, kad dar gali-

me likti dirbti iki rugsėjo 1-osios, išėjau atostogų ir 
aš. Dviem savaitėms. Kai grįžau, skirstymo sektoriu-
je darbo man jau nebebuvo. Mano atliekama darbo 
funkcija pagaliau iš tiesų tapo perteklinė. Bet trūko 

darbininkų KLC sandėlyje. Tai tokia vieta, kurioje 
laikomos prekės, skirtos parduoti pašto skyriuose. 
Juk dabar pašto skyriai kartu yra ir tarsi parduotuvės, 
kuriose galima įsigyti pačių įvairiausių daiktų – nuo 
buitinės chemijos iki valstybinės simbolikos. Taigi 
nuėjau į sandėlį. Bet tai jau buvo visai kita stichija nei 
ta, kurioje praleidau ketverius metus. O vieną dieną, 
kai truputį pavėlavau į darbą, sandėlio viršininkas pa-
sakė, kad aš pavogiau iš jo penkiolika minučių. Aš, 
„paprastas žmogus“, – viršininkas gi nežino, kad aš 
nesu „paprastas“, o tik taip atrodau, – pavogiau pen-
kiolika minučių?! O dangau! Tai aš esu apvogtas. Tai 
iš manęs ketverius metus buvo vagiamas laikas. Ga-
na. Išeinu. 

Man priklauso dviejų mėnesių vidutinio darbo už-
mokesčio dydžio išeitinė išmoka ir kompensacija už 
nepanaudotas kasmetines atostogas. Sutaupiau devy-
niolika darbo dienų. „Atostogausiu“ iki rugsėjo 1-osios.

Paskutinė mano darbo diena buvo rugpjūčio 4-oji. 
Nuo šiol aš vėl – ne „paprasto žmogaus“ kailyje. Bent 
kol kas. Lygiai prieš trejus metus – 2018 m. rugpjūčio 
3 d. – „Šiaurės Atėnai“ publikavo mano pirmą tekstą 
apie paštą. Vasara. 

– aNDRIUS MaRTINKUS –

* „Paštas (KLC). Iš skirstytojo perspektyvos“, Šiaurės 
Atėnai, 2018 m. rugpjūčio 3 d. 
** „Istoriosofinis etiudas Jubiliejaus tema (1009–2009)“, 
Šiaurės Atėnai, 2009 m. birželio 26 d. 
*** Iš Lietuvos pašto interneto svetainės. Nukelta į p. 16 ►

Sakalas
Aš sugavau sakalą. Rankomis. Nežinau, ar dar kam 

nors yra tai pavykę. Man viskas klojosi labai papras-
tai. Išėjęs pro duris, už obels, netoli sienos pamačiau 
jį. Primygęs kojomis, suleidęs nagus, snapu jis plė-
šė gerklę balandžiui. Tas jau buvo nebegyvas – ne-
judėjo, kraujavo. Plėšrūnas atsisuko į mane ir laukė. 
Priėjus arčiau, sunkiai pakilo su visu grobiu ir nusi-
leido kitoje gatvės pusėje prie kaimynų gyvatvorės. 
Aš neatstojau ir nusekiau iš paskos. Tada jis paliko 
laimikį ir kadangi aš buvau jau arti, pamėgino pakilti 
pralindęs pro gyvatvorę. Nepamatė, kad už krūmų dar 
yra tinklo tvora. Čia ir įstrigo, o man tereikėjo paimti 
jį į rankas. 

Suėmęs už suglaustų sparnų, parsinešiau į kiemą. 
Jokio spurdėjimo ar panikos, tik atidus, ramus ir il-
gam įsimintinas mane stebintis žvilgsnis. Kadangi 
jau buvau apsirengęs, užrakinęs namus ir pasiruošęs 
važiuoti, tai atsargiai perėmiau jį laikyti už kojų vie-
na ranka ir sėdau į mašiną. Turėjau pavažiuoti visai 
netoli, taigi šiaip taip susidorojau ir viena ranka. Visą 
laiką jis elgėsi visiškai ramiai, tik jeigu aš neatsargiai 
per daug pakreipdavau ranką, jis ištiesdavo sparnus 
lyg pusiausvyrai palaikyti. Atrodė puikiai. Užlipęs į 
ketvirtą aukštą, paskambinau prie durų. Įleisti mes 
tikrai padarėme įspūdį buto šeimininkei. Tuojau į 
prieškambarį atėjo ir mano draugas, didelis, tingus 
rusų melsvųjų veislės katinas. Netikėtai belaisvis 
sukliko šaižų karo šūkį ir pamėgino išskleisdamas 
sparnus ištrūkti iš rankos ir pulti. Tai buvo vienintelis 
bandymas ištrūkti per visą mūsų bendravimo laiką. 
Ištrūkti, kad pultų. Tą pačią akimirką katino nugara 
išsilenkė lanku, kailis pasišiaušė, o akys paklaiko.

Įsiamžinome ne vienoje nuotraukoje, buvo užfik-
suotas ir tas į mane nukreiptas žvilgsnis, kuris verčia 
suabejoti, kas čia belaisvis. Paliko jis man įspūdį, bet 
ir ragino per daug negaišinti skrajūno. Prie atdaro lan-
go atsisveikinome. Šovė jis aukštyn ir grakščiai nu-
sklendė.

Suopis
Vienkiemyje įrengtose dirbtuvėse vienas dirbau 

kruopštumo reikalaujantį, nuobodų darbą. Nuspren-
dęs pailsėti, išėjau į kiemą „išvynioti“ atbukusio 
žvilgsnio aplink plytinčiuose laukuose. Kitame nu-
pjauto lauko pakraštyje teka upelis, kyla kalvelė, 
krūmai. Patraukiau ten link. Prieš mane, lig tol ne-
pastebėtas, nuo žemės pakilo didelis, plėšrus paukš-
tis. Stabtelėjęs stebėjau jo skrydį. Jis tęsėsi tik iki tos 
kalvelės – plėšrūnas sunkiai nusileido už jos. Susido-
mėjęs pasileidau artyn. Per kalvelę jis manęs besiar-
tinančio nepastebės, o aš galbūt galėsiu pamatyti jį iš 
arti. Turiu pasakyti, kad man labai patinka plėšrieji 
paukščiai.

Atsargiai priėjau tą kalniuką, atsargiai pakilau ant 
jo, bet niekur nemačiau skrajūno. Nuėjau link krūmų 

ir jau besileisdamas žemyn pamačiau jį ten. „Viršu-
je susipynę krūmai – jis negalės pakilti“, – sumečiau 
aš ir, matyt, medžioklio instinkto vedamas, puoliau 
artyn. Leisdamasis netyčia nusigriebęs nulaužiau ir 
pasiėmiau su savim sausą išsikėtojusią šaką. Maty-
damas mane artėjantį, neturėdamas išeities, paukštis 
išsitiesė, atstatė krūtinę, praskleidė sparnus. Poza, 
žvilgsnis – jis buvo įspūdingas, bauginantis, bet aš 
jau nesustojau. Tik pripuolęs ta šaka prispaudžiau jo 
galvą ir paleidęs šaką čiupau rankomis...

Laikydamas, nešdamas, negalėjau atsistebėti, ko-
kia jėga jis stengėsi išskėsti sparnus. Turėjau stipriai 
laikyti, kad tai nepavyktų.

Vien kojomis atsiridenau į lygią vietą dirbtuvėse 
rastą didelį plastmasinį indą, pavožiau savo laimikį 
po juo ir prislėgiau akmeniu. Buvo aišku, kad negali-
ma ilgai taip palikti, nes jam trūks oro. Greitai radau 
kartoninę dėžę nuo vyno, išpjoviau joje keletą skylių 
ir būgštaudamas, bet sėkmingai perkėliau belaisvį 
ten. Kol tvarkiausi vis pasižiūrėdamas į dėžę, pama-
čiau, kad snapu ir viena koja su galingais nagais jis 
jau stengiasi išsivaduoti, pradidindamas skylę. Prisi-
miniau skaitęs, kaip erelių dresuotojai elgiasi su ką 
tik pagautais jaunikliais – jie uždeda jiems gaubtą ant 
akių. Greitosiomis iš po ranka pasitaikiusių medžiagų 
sukonstravau ir aš kažką panašaus. Pravėriau dėžę ir 
uždengiau jam akis. Paukščio elgesį tai visiškai pa-
keitė. Nereikėjo net dėžės uždarinėti – jis prigludo 
prie žemės ir visai nejudėjo. 

Kai parėjau namo dideliu kroviniu nešinas, tuojau 
apspito labai susidomėję vaikai. Pastačiau dėžę ant 
taburetės, užstojęs nuo nerimstančių vaikų atidariau 
ir pasitraukiau. Jie nekantraudami puolė artyn ir tuo-
jau sustojo. Po garsaus klegesio įsivyravo visiška 
tyla. Iš dėžės pakilo monumentali paukščio galva, o 
vaikai žengė po žingsnį atgal. Įsmeigęs į juos žvilgsnį 
plėšrūnas sustingo, o tie susimetė į krūvą ir pasislinko 
arčiau manęs.

Visa delegacija aplankėme laiptinės kaimyną, ku-
ris turėjo daug įvairiausiu žinių ir knygų. Lygindami 
su portretais knygose, vienbalsiai nusprendėme, kad 
mūsų svečias – vakarinis suopis. Paukštis laikėsi ra-
miai, bet neėmė jokio mūsų siūlomo maisto. 

Atsigrožėjom, atsisveikinom ir rytą aš grįžau į va-
karykštę savo darbo vietą kartu su tų laukų šeiminin-
ku. Kai dirbtuvių kieme išėmiau iš dėžės ir paleidau 
ant žemės, jis neskubėdamas žengė keletą žingsnių į 
priekį ir sustojęs atsisuko. Ilgu, rūsčiu žvilgsniu nu-
delbė mane, lyg norėdamas ateičiai prisiminti vieną 
iš tų apačioje ropojančių, paskui sumojavo dideliais 
sparnais, pakilo ir nuskrido. 

Aptarinėdami šį įvykį su kitais tokiais pat „speci-
alistais“, priėjome prie išvados, kad sveikas suopis 
negalėjo leistis taip lengvai pagaunamas. Nusprendė-
me, kad jis galbūt buvo sumedžiojęs kokią apnuodytą 
pelę, nes prieš tai tie laukai buvo purkšti kažkokiais 
chemikalais. 

 
– JoNaS VaICEKaUSKaS – 
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Jis visiškai išreiškia 
autoriaus 
jausmus: „Mano jausmus, 
asmens, kalbančio 
dabar su tavim.“ 
Visa kas 
tik bendravimas. 
Iš širdies į širdį. 
Šis eilėraštis brangina 
ir vertina tave 
kaip skaitytoją. Jis 
švenčia 
žmogaus 
vaizduotės triumfą
tarpu žabangų ir 
negandų. Šis eilėraštis 
sudarytas iš 90 eilučių, 
214 žodžių ir 
dar daugiau garsų, nei 
turiu laiko 
skaičiuoti. Kiekviena eilutė, 
žodis ir garsas 
parinkti taip, 
kad perduotų tik jiems 
numatytą reikšmę 
ir nieko daugiau. 
Šis eilėraštis atsižada 
miglotumo ir mįslių. 
Čia nėra nieko 
paslėpta. Šimtas 
skaitytojų kiekvienas 
perskaitytų 
šį eilėraštį 
lygiai taip pat ir 
išgautų tą pačią 
ištarmę. Šis 
eilėraštis, kaip visi 
geri eilėraščiai, istoriją 
pasakoja be 
užuolankų ir niekada 
nepalieka skaitytojo 
spėlioti. Nors 
kartais jame reiškiasi 
kartėlis, pyktis, 
apmaudas, ksenofobija 
ir rasistinės užuominos, galop 
jame vyrauja 
teigiamumas. Džiaugsmo
jis atranda net
tose pagiežingose gyvenimo
akimirkose, 
kuriomis dalinasi
su jumis. Šis eilėraštis 
reprezentuoja viltį 
poezijos, 
kuri neatsuka 
nugaros savo 
auditorijai, kuri 
nemano esanti 
geresnė už skaitytoją, 
kuri angažuojasi 
poezijai kaip 
populiariai formai, kaip aitvarų 
leidimas ar žvejyba 
muselėm. Šis eilėraštis 
nepriklauso jokiai 
mokyklai, neatstovauja jokiai 
dogmai. Neseka 
jokia mada. Jis 
byloja tai, ką 
byloja. Jis 
tikras. 

Katastrofos receptas

1 rudo pagalvės užvalkalo
2 skardinių 20W20 mašininės alyvos
1 „Viljamo Šekspyro Romeo ir Džuljetos“ DVD
2 kaselių
1 1854 metų „Žolės lapų“ leidimo
6 tarpusavy derančių dirbtinės odos minkštasuolių (smėlio 
spalvos)
3 sarkastiškų insinuacijų
lakštingalų
4 aliejinių dažų lazdelių (ochros)
∞ rezignacijos
1 tūbelės losjono nuo įdegio

Vis iš naujo leisdami 3-ią DVD skirsnį „Žolės lapus“ sutrinkite 
su insinuacijomis. Mašininėje alyvoje pamirkytas kaseles 
lengvai kratykite virš minkštasuolių. Leiskite mašininei alyvai 
įsigerti, tada ranka įtrinkite losjoną nuo įdegio. Papuoškite 
pagalvės užvalkalu ir dažų lazdelėmis. Išleiskite lakštingalas.
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Aš nerašysiu mėgdžiojamosios poezijos

Aš nerašysiu mėgdžiojamosios poezijos

Aš nerašysiu mėgdžiojamosios poezijos

Tarkime
Tarkime, kad kiekvienąkart krisdamas niekad neparpuoli ant 
žemės

Tarkime, kad dienai pasibaigus naktis atsisako ateiti

Tarkime, kad ištikus nesėkmei jos bent galėjai tikėtis 

Tarkime, kad paukštis kumštyje yra geriau nei paukštis ir pėda

Tarkime, kad skaisčiai raudona tavo slapčiausio troškimo 
ambrozija yra dievo, niekad nesiteikiančio tavęs aplankyti, 
nektaras

Tarkime, jeigu atsitiktinumas sutampa su galimybėmis, 
melancholija atideda nemigą

Tarkime, kad miegas yra tamsesnė svajonių pusė

Tarkime, kad kartais rožė yra tiktai raudojanti gėlė

Tarkime, kad kiekvienas žingsnis į priekį yra ir žingsnis į niekur

Tarkime, kad žinių troškulį galima numalšinti tik išmokus likti 
alkanam

Tarkime, kad žalia visada atspindi žalios idėją

Tarkime, kad su savimi susiduriu ne veidrodyje, bet veidmainoje

Tarkime, kad kiekvienos durys veda į kitas duris

Tarkime, kad galvojame prieš suvokdami, arba – dar geriau – 
suvokiame galvodami 

Tarkime, kad artuma gali būti nė iš tolo nepasiekiama

Tarkime, kad meilė yra nei šis, nei tas

Tarkime, kad mergaitė yra moters motina

Tarkime, kad be netvarkos negali būti dermės

Tarkime, kad tikslas – ne nugalėti, bet nebūti sutriuškintam

Tarkime, kad peilis nugaroje yra geriau už dūrį į širdį 

Tarkime, kad tarp miego ir sapnų slypi tikrovės tikrovė

Tarkime, kad aš labai silpnas ir noriu išsimaudyt vonioje

Tarkime, kad tiesa yra kažkur tarp mūsų 

Tarkime, kad bokšto viršūnė nėra tinkamiausia vieta slėptis

Tarkime, kad žmoniją kamuoja jos kalba

Tarkime, kad paukštis negali skristi netūpdamas

Tarkime, kad nesame toli nuo ten, kur būtume, jei būtume 
gyvenę geriau

Tarkime, kad „baisiai gražus“ yra įkvepiantis oksimoronas

Tarkime, kad jeigu saulė yra uolos nuolauža, liepsnojanti 
kosmose, tai žemė – šukė, skriejanti nuo savo paskirties

Tarkime, kad mažai kas įgyjama, nieko nepraradus 

Tarkime, kad proto apgaulė yra suvokimo šviesa

šis eilėraštis specialiai paliktas tuščias

Eilėraštis įkeliamas...

prašom palaukti

Vertė Andrius Patiomkinas

Vertimą remia Lietuvos kultūros taryba


