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Sergejus Neamoscou mano akiratyje visai atsi-
tiktinai atsirado kaip tik tuo metu, kai prasidėjo 
įvykiai Ukrainoje. Tuo metu intensyviai kalbinau 
Ukrainos menininkus ir mėgėjus, o viso to fone vis 
grįždavau pasižiūrėti kažkokio mistinio autoriaus 
keista pavarde darbų. Susipažinęs su jo darbais, 
ėmiau domėtis šalutine, biografine, informacija, 
kuri paprastai manęs nedomina. Labai patiko in-
terpretuoti jo pavardę – man Neamoscou iki šiol 
primena „ne maskvėnas“. Šiuo atveju panūdau 
sužinoti, kokiu būdu lyg ir prancūziškai kalbantis 
fotografas kuria tokius… man pačiam, rusicizmo 
labai paveiktoje aplinkoje gyvenančiam, artimus 
darbus. Vos sužinojęs, kad ponas Neamoscou yra 
gimęs Rusijoje, o jei tiksliau, dar Sovietų Sąjun-
goje, visai kaip ir aš, ėmiau rašyti jam laišką su be-
gale klausimų, į kuriuos nežinojau, ar verta tikėtis 
atsakymo. Mano pareiga buvo juos užrašyti, o po 
gana ilgos tylos pagaliau gavau atsakymą, kuriuo 
dalinuosi.

Karolis Sabeckis 

Labas, 

Esu Sergejus Neamoscou, rusų kilmės pran-
cūzų fotografas, mylintis analoginę techniką. 
1981 m. gimiau Maskvoje ir užaugau šalyje, kurios 
nebėra pasaulio žemėlapiuose – Sovietų Sąjungoje. 
Augau posovietinėje aplinkoje ir vertybėse. Visur 
sukiojosi svajonės apie geresnį ir gražesnį gyveni-
mą, o aš, būdamas vaikas, visko turėjau mokytis 
pats. Man regis, tuometinė atmosfera iš proto varė 

Fotografiniai Sergejaus 
Neamoscou laiškai
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visus, pats supranti. Juokinga, bet praleisdavau 
tūkstančius valandų sėdėdamas Maskvos dau-
giabutyje, ant palangės, skaičiuodamas prava-
žiuojančius automobilius ir laukdamas ateivių 
pasirodymo. Tikriausiai taip išmokau tyliai ir 
ramiai stebėti pasaulį ir jį „virškinti“, versti jo 
kalbą į sau suprantamą.

Žinoma, mano kilmė, visų šiurkščiai vadi-
namas rusiškumas, daro įtaką mano kūrybai. 
Kol buvau vaikas, man nebuvo prieinama nie-
kas, išskyrus apgailėtiną to supuvusio daugia-
bučio interjerą, o vėliau pasaulis tarsi atsivėrė ir 
esu itin pritrenktas net gėdingai didelio kiekio 
nesibaigiančių dalykų, kurie stebina, džiugina, 
domina ir t. t. Kartais tie dalykai būna tokie 
paprasti, kad žmonės sukioja pirštu prie smil-
kinio matydami mano džiaugsmus.

Kalbėjai apie kūrybiškumo traukinį, man 
patiko ten iškeltas tavo klausimas. Tiesą sakant, 
šį laišką rašau važiuodamas traukiniu – keliau-
ju iš Londono į Paryžių. Vienu metu mane 
jaudina ir beprotiškai domina, kaip greitai šis 
traukinys juda, o aš to beveik nejaučiu. Taigi, 
mano kūrybiškumo traukinys irgi varomas tuo 
pačiu kuru – nerimastingumu ir smalsumu. 
Fotografuoju tam, kad pamirščiau, koks greitas 
yra gyvenimas. Fotografija man kaip atokvėpis, 
pastanga stumti negatyvius dalykus šalin nuo 
savęs, būdas nesipykti pačiam su savimi ir su 
aplinka. Trumpiau tariant, jeigu noriu gyventi, 
privalau fotografuoti. Gerai, sutinku, skamba 
keistokai, bet taip yra. Ką nors nufotografavus 
daug lengviau tuo patikėti ar su tuo susitaikyti. 
Fotografija man lyg koks atpildas ar apdova-
nojimas už darbą-gyvenimą, kartais sunkumus 
ar kančias.

Žinai, žmonės man sako, kad esu jautrus 
ir tai yra faktas, su kuriuo visiškai sutinku ir 
sakau „taip, žinoma“. Dėl tos priežasties turiu 
nuolatinių emocinių problemų. Aš kaip ta mo-
teris iš jutūbo, kuri patiria 50 orgazmų ir nuo 
to pavargsta. Mano atveju panašiai – perdėtos 
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emocijos mane suslegia ir užrakina. Pasirodo, 
fotografija veikia daug geriau negu bet kokie 
vaistai. Man ji padeda su tuo tvarkytis ir pa-
laikyti kažkokį psichologinį balansą. Ar kaip 
žmonės tai vadina?

Praeityje esu rašęs dienoraštį. Pastaruosius 
15 metų gimtosios kalbos beveik nevartoju, 
ir rašyti beveik nebemoku. Ir kalba nebe to-
kia lanksti, kokia buvo. Savo rusų kalbą pa-
keičiau fotografija. Galbūt todėl tau norisi 
klausti manęs – ar mano fotografijoje yra ko-
kio rusiškumo? Niekada apie tai nepagalvo-
jau, geras klausimas, ir turbūt atsakymas labai 
paprastas. Kai buvau vaikas, mano mėgsta-
miausia veikla buvo tėvo fotografijos albu-
mų vartymas. Ten buvo fantastiškų kadrų iš 
jo jaunystės laikų, tarnybos kariuomenėje… 
Taip pat užsihipnotizuodavau senelių albu-
mais, kuriuose susipažinau su savo dėdėmis ir 
tetomis, jų šunimis, katėmis, karvėmis, gyvu-
lių ir automobilių ūkiais. Iki šiol mėgstu per-
versti kieno nors fotografijų albumą, tačiau 
visad stabteliu ties paskutiniais puslapiais. Ne 
dėl to, kad jie paskutiniai, bet dėl tuštumos 
juose. Tarsi žmonės, nuo pat fotografijos at-
siradimo, kūrę fotografijų albumus, būtų nu-
tarę, kad pabaigos nebėra ir niekada nebebus. 
Mano senelio albumo paskutiniame puslapy-
je buvo močiutės, gulinčios karste tarp gėlių 
fotografija.

Gerai, pakalbėkime apie Prancūziją. Šis 
kraštas man buvo antras kvėpavimas. Prancū-
zija man yra naujas gyvenimas. Mano nauji 
Liberté, Egalité, Fraternité (Laisvė, lygybė, 
brolybė). Iš tiesų fotografuoti ėmiau būtent 
Prancūzijoje. Abejoju, ar kada nors būčiau 
pradėjęs tokią veiklą, jei būčiau likęs Rusijoje. 
Kartais pagalvoju, ar man pakaktų stiprybės 
būti fotografu Rusijoje. Ten būtų tekę rūpin-
tis tokiais dalykais kaip išgyvenimas, maistas, 
nuolatinis nepriteklius, būtų tekę kurti kaž-
kokias komforto zonas sau ir savo artimie-
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siems, o ne užsiiminėti tokia „beprasme“ ir 
„nereikšminga“ veikla kaip fotografija. 

Fotografuoti į juostą nusprendžiau dėl 
to, kad su ja visas fotografavimo procesas 
ir, jei galima taip sakyti, fotografavimo fi-
losofija, yra visiškai kitokie. Laikas juostoje 
ilgesnis, galvoji ir mąstai ilgiau, turi laiko fil-
truoti mintis ir kadrus galvoje vietoje begali-
nio mygtuko maigymo skaitmenine kamera. 
Juostinė fotografija išugdo tam tikrą disci-
pliną, tvarką. Priverčia daug labiau įvertinti 
savo pasirinkimus ir sprendimus. Ir, žinoma, 
juostiniais darbais aš didžiuojuosi labiau nei 
kitais, o to brangiausia pasekmė – esu lai-
mingas!

Jeigu sąžiningai, nežinau, kas Rusijoje 
vyksta šiandien. Žinau tik tiek, kad Rusijos 
žmonės nenusipelnė smegenų plovimo ir 
propagandos politikos, nevykusio švietimo, 
sveikatos apsaugos, kultūros klausimais, jie 
nenusipelnė ir viduramžiškų vertybių diegi-
mo ir t. t. Nepalaikau naujosios nacionalinės 
idėjos, paremtos konservatyvumu. Mane 
žudo mintis, kad rusai labiau vertina eko-
nominę padėtį nei laisvę. Laimės suvokimas 
Rusijoje ir Prancūzijoje labai skiriasi, kaip ir 
buvimas laimingu skiriasi gyvenant tose šaly-
se. Visuomet liūdna, kad vienintelė vieta, kur 
sutiksi rusų turistą yra parduotuvė. 

Nemanau, kad egzistuoja konfliktas tarp 
Ukrainos ir Rusijos. Tačiau neabejoju, kad 
egzistuoja konfliktas tarp mažų grupelių in-
dividų, kurie nesugeba valdyti savo galios 
įrankių, kuriuos jiems suteikė jais pasitikėję 
gyventojai. Tos grupelės individų man pri-
mena mažus vaikus arba godžius bepročius. 
Apie gyvenimą Maskvoje galėčiau parašyti 
knygą ar net kelias, bet nerašysiu. Aš fotogra-
fas. Kada nors norėsiu grįžti į tėvynę, sukur-
ti seriją apie Maskvą ir jos gyvenimą, bet tai 
ateityje. Linkėjimai.

Sergey Neamoscou
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Iš yrančio mano kūno
išaugs gėlės,
aš būsiu jose,
ir tai bus amžinybė.

Edvard Munch

Norvegų ekspresionistas išreiškė mintį, kad 
po mirties nėra visiško išnykimo – būtis esti, tik 
kitokia forma. Be abejo, kūrėjas galėjo nujausti 
savasties įamžinimą kūriniuose. Bet kokiu atveju 
dailininko žodžiai suteikia šviesios vilties svarstant 
apie mirtį. Tačiau šių metų gegužės 23–24 d. pra-
leidusi Karaliaučiaus krašte suabejojau, ar ta viltis 
išlieka visiems. Matant tenykščius vaizdus apėmė 

Kamilė Čelutkaitė

Tapatybės nyksmas ir išsaugojimas, 
arba Apie Karaliaučių ir Baltarusiją

slogi nuojauta, kad amorali ideologinė sistema turi 
galią atimti net amžinybės galimybę iš šimtmečius 
savo prūsišką, vėliau vokišką, kartu Rytprūsiuose 
lietuvišką kultūrą puoselėjusio krašto.

Pagal kai kuriuos duomenis, per Antrąjį pa-
saulinį karą buvo sunaikinta apie 30%, o per so-
vietmetį – 60% viso Karaliaučiaus krašte buvusio 
kultūrinio paveldo. Kai pirmąsyk tai išgirdau per 
informacinę pamoką apie Karaliaučių, niekaip ne-
galėjau suvokti, kaip buvo įmanoma sunaikinti tokį 
kultūros ir mokslo židinį, visą tą architektūrinį pa-
veldą, dar prieš karą įamžintą nespalvotame doku-
mentiniame filme Pre-war Köninsberg. Nesuvokiau 
iki tos akimirkos, kai, kirtus Karaliaučiaus ir Lie-

Kamilė Čelutkaitė. 
Iš yrančio mano kūno 
VI, 2014
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sužeistą ir palinkusį Rūpintojėlį. Išėjus iš bažnyčios 
liekanų ir apsižvalgius aplink ėmė atrodyti, kad čia 
kažkas ne taip. Bažnyčios dažniausiai  yra miestų ar 
kaimų centruose, o dabar aplinkui vien tušti laukai 
ir šalia tūnanti nebyli gamykla. Tai buvo pradžia 
pamažu aiškėjančio suvokimo, kokie buvo vokie-
čių kultūros sunaikinimo mastai.

Pirmi bažnyčios griuvėsiai ir buvimas juose 
buvo it įžanga į kone įprastą Karaliaučiaus kraš-
to peizažą: bažnytėlių liekanos, kartkartėmis pa-
naudotos kaip fabrikų ar gamyklų pastatų dalys, 
neretai iš maldos namų likę tik menki pamatai, 
netoli griuvėsių matomos lūšnelės ar tvartai, įtar-
tinai raudonuojantys tokiomis plytomis, iš kurių 
buvo sumūrytos bažnyčios. Taip, atsikraustę į Ka-
raliaučiaus kraštą rusai ar jų palikuonys grobstė iš 
apgriautų bažnyčių plytas ir statėsi iš jų tai, ko la-
biausiai reikėjo – buitinėms reikmėms pritaikytas 
patalpas.  Bet ir tie menki pastatėliai jau yrantys. 
Taip veriasi nykios lemties principas: jei griauni, 
pats po kurio laiko imi nykti.

Į atmintį įstrigo važiuojant pro kaimelius ir 
miestus matyti Sovietų Sąjungos atributai: pa-
minklai Leninui ar per Antrąjį pasaulinį karą už 
Tarybų Rusiją kovojusiems kariams, ant pastatų 
sienų esantys kūjai su pjautuvais, žvaigždės... Jau 
anksčiau žinojau, kad Rusijoje visa, kas susiję su 
Sovietų Sąjunga, yra šlovinama, bet nė nenuma-
niau, kad viešojoje erdvėje yra išlikusi tokia gausy-
bė ženklų, bylojančių apie buvusią (ir šiandieninę) 
Rusijos ideologiją. Dabartinę šios šalies politiką 
atspindėjo ant ne vieno ir ne ant dviejų automobi-
lių antenų pritvirtintos Georgijaus juostelės (konf-
liktinės situacijos Ukrainoje metu tokia juostelė 
pradėta naudoti kaip prorusiškai nusiteikusių gy-
ventojų atpažinimo ženklas). Trumpai tariant, visa, 
kas aplinkui nebūtų leidę keliautojui užmiršti, kad 
jis lankosi ne bet kur, o postsovietinėje Rusijoje.

Pagrindinis šios kelionės tikslas buvo aplanky-
ti su Mažąja Lietuva susijusias vietas. Pirmoji to-
kia mūsų kelyje pasitaikė Tolminkiemio bažnyčia 
ir klebonija, kur pamokslus skaitė, gyveno ir prie 

tuvos sieną, greitai mus pasitiko pirmieji bažnyčios 
griuvėsiai. Iš to, kas yra belikę, galima atpažinti, kad 
ta bažnyčia gotikinė, šiek tiek matyti senųjų puošy-
bos detalių. Ten, kur anksčiau buvo altorius, žaliuoja 
daugybė jaunų medelių. Sienos aprašinėtos kirilica á 
la graffiti. Daug šiukšlių, butelių, skardinių... Ir kai 
galų gale suvoki, kad anksčiau, dar maždaug prieš 
šimtą metų, čia skambėjo tikinčiųjų maldos, buvo 
laikomos mišios, skiepijamos būtent tos dorybės ir 
principai, kurie turėjo neleisti atsitikti tam, ko re-
zultatas matomas dabar, suglumsti. Prieš išeinant iš 
griuvėsių, ekskursijos grupėje buvo išsakyta mintis, 
kad Dievas vis vien ten yra. Taip, matyt, jis ten dar 
yra, bet labiau nei bet kur kitur primenantis tylų, 

Kamilė Čelutkaitė. Versališkai III (Sapiegų rūmų griuvėsiai 
Ružanuose), 2014
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naudotas kaip sporto salė ar mokykla. Iš Ragainės 
pilies, kurioje M. Mažvydas kurį laiko dirbo met-
raštininku, belikę tik griuvėsiai. Čia pat daugia-
bučiuose ramiausiai gyvena žmonės. Ekskursijos 
organizatorė ir vadovė, Vilniaus licėjaus lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja Asta Karaliūtė-Bre-
delienė pasakojo, kad sovietmečiu pilių griovimui 
dažnai būdavo pasitelkiamas toks pretekstas: kuria-
mi istoriniai filmai ir reikia labai tikroviškų sprogi-
mų efektų. Tai ir filmuodavo, kaip pilys labai tikro-
viškai sprogsta. Ragainės pilies irimas galėjo būti 
panašiai paspartintas. Taigi ir lietuvninkų kultūros 
paminklų likimas yra dvejopas – šis bei tas išsaugo-
ta, tačiau didžiuma buvo sunaikinta.

Vis dėlto ir buvusi vokiška-prūsiška kultūra šen 
bei ten veržliau prasiskverbia pro griuvėsių ir (post)
sovietinių ženklų šydą. Vienas iš nesugriautų apie 
ją bylojančių objektų yra prie Karaliaučiaus miesto 
katedros išlikęs žinomo vokiečių filosofo Immanu-
elio Kanto kapas. Prie jo mokytoja A. Karaliūtė-
Bredelienė pristatė žymią I. Kanto išreikštą kritiką 
ankstesnių (ypač šv. Tomo Akviniečio suformuluo-
tų) Dievo įrodymų atžvilgiu, nors pats vokiečių 
filosofas parašė savo Dievo įrodymą: „Žvaigždėtas 
dangus virš manęs ir moralės dėsniai manyje įrodo, 
kad Dievas yra.“ Tačiau stovint tokioje aplinkoje, kurių perstatymo prisidėjo Kristijonas Donelaitis, 

evangelikų liuteronų kunigas ir lietuvių grožinės li-
teratūros pradininkas. Ši vieta džiugino tuo, kad yra 
puikiai išsilaikiusi, bažnyčioje ir klebonijoje įkurtas 
Donelaičio memorialinis muziejus. Tiesa, derėtų 
pabrėžti, kad šio paveldo puoselėjimu rūpinosi ir 
tebesirūpina patys lietuviai – muziejaus atstatymo 
ir restauravimo projektą parengė Kazys Nepoleo-
nas Kitkauskas, memorialinio akmens autorius yra 
architektas Sigitas Benjaminas Lasavickas ir pan. Iš 
tiesų žavu ir vertinga pamatyti K. Donelaičio Metų 
rankraščio kopiją, kitus dokumentus, daiktus. Vi-
sai kitoks vaizdas pasitiko su Martynu Mažvydu 
susijusiose vietovėse. Vietoj Ragainės bažnyčios, 
kurioje pamokslavo M. Mažvydas kaip Ragainės 
parapijos klebonas, vėliau − kaip arkidiakonas, 
dabar stovi apleistas mūrinis pastatas, sovietmečiu 

Kamilė Čelutkaitė. D(u)onelaitiškai, 2014

Kamilė Čelutkaitė. Prūsiškai, 2014
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šie Kanto žodžiai skamba keistai ir paradoksaliai. 
Būnant Karaliaučiaus krašte pasaulio tvarka atrodo 
iškreipta, o moraliniai principai paminti. Bet ne vi-
suose žmonėse. Ten dar likę tokių, kuriems rūpi jų 
kultūra, istorija, tapatybė, jų išsaugojimas.

Vienas iš tokių žmonių yra Andrejus Smirno-
vas, Įsruties pilies atstatymu besirūpinantis žmogus, 
dar vadinamas Įsruties pilies „šamanu“. Jis entuzias-
tingai papasakojo apie pilies istoriją, apie tai, kaip 
jis ir keli jo bendraminčiai savo lėšomis stengiasi pilį 
restauruoti. A. Smirnovas patvirtino, kad Rusijai 
nerūpi Karaliaučiaus kraštas, o juo labiau jo kultū-
ra. „Šamanas“ pasakojo, kad Rusija siekia, jog vieti-
niai gyventojai nepajustų meilės ar kitokio dvasinio 
prisirišimo jausmo prie Karaliaučiaus žemės. Jei nu-
tinka kitaip, dažnai tokius žmones stengiamasi iš-
kelti gyventi kitur. O ir tokiems entuziastams, kaip 
mūsų aplankytasis Įsruties pilyje, puoselėti kultū-
rinį paveldą yra trukdoma. Kai A. Smirnovas leido 
vietiniam filosofų būreliui buvusiose pilies arklidėse 
rengti užsiėmimus, greitai tai vietinės valdžios buvo 
uždrausta argumentuojant tuo, kad neva patalpa 
yra pernelyg prastos būklės. Tačiau, nepaisydamas 

spaudimo, A. Smirnovas ir jo draugai piliai atstaty-
ti ir kultūrai saugoti, įvairiems renginiams organi-
zuoti atiduoda beveik viską, ką turi. Tokie žmonės 
įpučia vilties, kad E. Muncho ir I. Kanto žodžiai 
Karaliaučiaus krašte dar turi gyvą įkūnijimą.

Savotišku kelionės į Karaliaučiaus kraštą tęsi-
niu galima vadinti šių metų spalio 10–11 d. vy-
kusią išvyką į Baltarusiją. Kelionės tikslas panašus 
į jau aptartosios – aplankyti Lietuvos (šiuo atveju 
LDK) istoriją ir kultūrą menančias vietas.

Pirmas dalykas, išsyk kritęs į akis kaip kontras-
tas Karaliaučiaus krašte regėtiems vaizdams, buvo 
tai, kad Baltarusijoje kultūriniu paveldu yra rū-
pinamasi. Ten galima pamatyti daugiau atstatytų 
pilių, aišku, yra ir griuvėsių, bet ir jie išlikę pado-
rios būklės. Omeny turiu Sapiegų rūmų griuvėsius 
Ružanuose, dar vadinamus Baltarusijos Versaliu. Iš 
tiesų pilies teritorijos ir pastatų dydis, išlikusi ištai-
ginga kolonada, langų apvadų liekanos byloja apie 
versališkus Sapiegų užmojus. Prie vieno iš pilies 
pastatų dirbo restauratoriai – tai matant kilo šviesi 
nuojauta, kad šie griuvėsiai nebus palikti likimo, ar 
veikiau nyksmo, valiai.

Kamilė Čelutkaitė. 
Įrodęs Dievo buvi-
mą, 2014
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Kita LDK istorijai svarbi vieta yra Ra-
dvilų pilis Nesvyžiuje, pastatyta Mikalojaus 
Kristupo Radvilo Našlaitėlio iniciatyva. Tai 
puikiai atstatyta pilis su įrengtu muziejumi 
joje, savo dydžiu vos mažesnė už Valdovų 
rūmus Vilniuje. Taip pat Nesvyžiuje stovi 
Kristaus kūno bažnyčia, kurioje palaidotas 
pats M. K. Radvilas Našlaitėlis. Nusileidus 
į bažnyčios rūsį-kriptą, nustebino karstų, 
kuriuose paguldyti Radvilų giminės atstovų 
palaikai, skaičius – iš viso septyniasdešimt 
du sarkofagai. Iškart prisiminiau Vilniaus 
arkikatedros bazilikos rūsiuose esančius 
karstus, jų erdvų eksponavimą lyg tikrame 
muziejuje. Nesvyžiaus Kristaus kūno baž-
nyčios kriptoje karstų gausybė sukuria ne 
muziejaus, o veikiau sandėlio įspūdį. Sarko-
fagai sudėti vienas prie kito, apdulkėję, kai 
kuriuos būtų galima imti ir atidaryti turint 
reikiamus įrankius. Bet kokiu atveju, būtina 
apsilankyti Nesvyžiuje tam, kad būtų galima 
dar geriau įsisąmoninti Radvilų turėtą įtaką 
ir galybę.

Abi kelionės padarė didelę įtaką man 
kaip asmenybei. Apsilankiusi Lietuvos isto-
rijai ir kultūrai svarbiose vietose galiu geriau 
suvokti konkrečius laikotarpius, įvairius tam 
tikrų asmenybių ar ištisų giminių konteks-
tus, jų reikšmę. Be to, iki šių kelionių nieka-
da nebuvau pagalvojusi, kad griuvėsiai gali 
suteikti tiek daug peno apmąstymams. Kara-
liaučiaus tapatybės nyksmas parodė tai, nuo 
ko pajutau pareigą stengtis apsaugoti Lietu-
vos kultūrą, o Baltarusijos atrestauruotos pi-
lys tarytum nebyliai pasiūlė, kaip tai daryti. 
Esu dėkinga mokytojai A. Karaliūtei-Brede-
lienei už tai, kad pažadino atsakomybės jaus-
mą už tai, jog mūsų tapatybė būtų saugoma 
ir puoselėjama. Kad iš praeities išaugančiose 
gėlėse žydėtų amžinybė.

Kamilė Čelutkaitė. Likusi senamiesčio nuotrupa (Minskas), 2014

Kamilė Čelutkaitė. Radvilų rūmai Nesvyžiuje, 2014

Kamilė Čelutkaitė. Karaliaučius, 2014
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Nors Lietuvoje plačiai žinomi Donelaičio poe-
mos Metai leidėjas, liaudies dainų rinkėjas, dvasi-
ninkas Liudvikas Rėza ir rusų literatūros meistras 
Fiodoras Dostojevskis, beveik nekalbama, nera-
šoma apie L. Rėzos – Prūsijos armijos karo kape-
liono – užrašus (1813–1814 m.) ir Dostojevskio, 
iškeliavusio pasidairyti po Vakarų Europą, meni-
nes apybraižas (1862–1863). Abu šaltiniai lietuvių 
kalba pasirodė neseniai1, dar nėra plačiau tyrinėti 
mūsų mokslininkų. Ir dėl to, ir dėl nemenko ra-
šymo metų skirtumo (beveik pusė amžiaus), jie 
nebuvo pastatyti greta ir vienu ar kitu aspektu pa-
lyginti. Šitokios, kiek netikėtos, savivalės straips-
nio autorius nutarė imtis dėl kelių priežasčių: 1) 
Abu pasirinkti kultūros veikėjai lankėsi panašiose 
miestuose (Paryžiuje, Londone, Dresdene ir kt.); 
2) Abu kelionių metu buvo sulaukę panašaus am-
žiaus: Liudvikui Rėzai keliaujant su Prūsijos armija 
buvo 37 m., Fiodorui Dostojevskiui pirmą kartą 
išvykus už Rusijos sienų – 41 m.; 3) Ir vienas, ir 
kitas bando apibūdinti įspūdžius, patirtus aplanky-
tuose miestuose; ieško tautinės savimonės bruožų; 
mėgina įvardyti pagrindines prancūzo, anglo ir kt. 
tautų atstovų charakterių savybes; 4) Toks tarpkul-
tūrinis2 tyrimas, nepaisant subjektyvių jo rezulta-
tų3, supažindina su tautiniais stereotipais, vyra-

1 Liudviko Rėzos Žinios ir pastabos apie 1813 metų karo žygius 
iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio (2000 m.); 
Fiodoro Dostojevskio Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius 
(pirmame Apysakų tome, 2010 m.). 

2 Rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio ir dviejų kultūrų – 
Prūsijos ir Lietuvos – atstovo Liudviko Rėzos. 

3 Dėl objektyvumo tyrimą reiktų plėsti, ieškoti daugiau 
keliones aprašiusių kultūros veikėjų, jų pastebėjimus 
lyginti. Tokia galėtų būti baigiamojo studijų (bakalauro, 
magistro) darbo tema.  

Saulius Vasiliauskas

XIX a. Paryžius Liudviko Rėzos ir 
Fiodoro Dostojevskio užrašuose

vusiais XIX a., jų tąsa ir/ar kismu istorijoje (nuo 
amžiaus pirmos iki antros pusės); 5) Abu autoriai 
kelia tautų likimo, ateities klausimus; lygina gim-
tąją kultūrą su Vakarų Europos kultūromis; ban-
do įžvelgti teigiamas ir neigiamas jų įtakas (ypač 
F. Dostojevskis). 

Nors šis tyrimas nesiremia viena konkrečia me-
todologija, kalbėdamas apie pasirinktų autorių po-
zicijas naudosiu imagologijos įvaizdžių tyrimų me-
todo pamatą, konkrečiai – Danielio Henri Pageaux 
požiūrių į užsienį klasifikaciją: maniją, fobiją, filiją 
ir idiokraziją4. Literatūrinei imagologijai bet koks 

4 Manija – kai kita kultūra vertinama kaip aukštesnė; fobija – 
kai svetima kultūra vertinama kaip žemesnė,  filija – kaip 
tikras, lygiateisis tarpkultūrinis dialogas ir idiokrazija, 
siejama su asmenine autoriaus pozicija.

Paminklas Liudvikui Rėzai Juodkrantėje
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tiriamas įvaizdis visuomet yra kažkieno vaizdinys 
trejopa prasme: pirma – tai užsienio vaizdinys, an-
tra – tautos, visuomenės, kultūros įvaizdis, ir tre-
čia – vaizdinys, kurio sukūrimą sąlygojo asmeninis 
autoriaus jautrumas.5 

„Nacionalinį savitumą nelengva pakeisti, ne-
lengva atsikratyti per amžius gyvavusių įpročių, 
įaugusių į kūną ir kraują“6, – teigia Fiodoras Dos-
tojevskis, kelionės užrašuose pabrėžęs slavofilų po-
žiūrį: vylęsis, kad Rusija nepriims Vakarų Europos 
civilizacijų diegiamų vertybių, išlaikys savąsias, 
kurs savitą slavišką visuomenę. O Prūsijos ir Ma-
žosios Lietuvos patriotas Liudvikas Rėza, atsisakęs 
galimybės išvengti (dėl dėstymo Karaliaučiaus uni-
versitete ir tuo laikotarpiu solidaus – 37 m. – am-
žiaus) karo prievolės, tiki ne tik Prūsijos ateitimi ir 

5 Daugiau: Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė. Lietuvos 
įvaizdis prancūzų literatūroje (iki XX amžiaus): vienos 
barbarybės istorija.  – Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla, Vilnius, 2011, p. 11–19 [įvadas]. 

6 Fiodoras Dostojevskis. Apysakos. T. 1: apysakos Antrininkas, 
Užrašai iš pogrindžio ir apybraiža Žiemos pastabos apie 
vasaros įspūdžius (Sudarė, iš rusų k. vertė ir paaiškinimus 
parengė Ramutė Rybelienė). – Margi raštai, Vilnius, 2010, 
p. 230.

sėkminga karo prieš Napoleoną pabaiga, bet ir tuo 
metu jau besileidžiančia lietuvių kalbos saule; vie-
ningos – Didžiosios ir Mažosios – Lietuvos idėja7.  

XIX a. Paryžiaus ir prancūzo (paryžie-
čio) įvaizdis Liudviko Rėzos ir Fiodoro 
Dostojevskio užrašuose

Rėzos ir Dostojevskio įžengimo į Paryžių laikas 
(1814 ir 1862 m.) ir aplinkybės skiriasi: pirmasis 
čia žengia iškilmingai, miestui kapituliavus, skam-
bant jungtinės kariuomenės pergalės dainoms: 
„Atrodė, lyg sapnuotume, kad pagaliau įžengia-
me į Paryžių – mūsų visų vilčių ir siekimų tikslą, 
kaip nugalėtojai. <...> Kas aprašys visų veiduose 
spindintį džiaugsmą. „Argi tikrai esu Paryžiuje?“ – 
klausė savęs kiekvienas armijos karys, kai žygiavo-
me miesto gatvėmis, aplinkui aidint džiaugsmo 

7 Išsamiau apie Liudviką Rėzą straipsnio autorius kalbėjosi su 
jo palikimo tyrinėtoja dr. Liucija Citavičiūte: http://www.
bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-15-liucija-citaviciute-
mirus-rezai-mazojoje-lietuvoje-daug-kas-baigesi/112790

Šis namas Vilniuje buvo viešbutis, kuriame 1867 m. buvo apsistojęs Fiodoras Dostojevskis. Sauliaus Vasiliausko nuotraukos
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šūksniams.“8; antrasis žygiuoja jau Napoleono III 
imperijos teritorija (kada skleidžiasi monarchijos 
nuvertimo, respublikos troškimo nuotaikos) bei 
užrašuose žaismingai „atsisako“ įžvalgaus stebėtojo 
vaidmens: „Taigi, aš Paryžiuje... Tačiau nemanyki-
te, kad aš jums daug papasakosiu apie patį Pary-
žiaus miestą. Aš manau, jūs jau tiek prisiskaitėte 
apie jį rusiškai, kad galiausiai jau ir nusibodo skai-
tyti. Be to, jūs patys jame buvote ir tikriausiai viską 
geriau už mane pamatėte.“9 

Nenuostabu, kad Rėza, vos įžengęs į Paryžių, 
iškelia KITŲ Europos šalių, kovojusių prieš Napo-
leono Bonaparto armiją, didybę. Žvelgiant iš ima-
gologijos pozicijų, autoriaus požiūris reprezentuoja 
fobiją – Prancūzų kultūra vaizduojama pabrėžti-
nai menkesnė, žemesnė už kitas (šiuo požiūriu jo 
balsas tarsi „atstovauja“ jungtinės sąjungininkų 
armijos tautoms, taip pat visoms, nusiteikusioms 
prieš Napoleono imperializmą). Rėza kapeliono 
užrašuose aiškiai steigia perskyrą tarp Prancūzijos 
ir kitų Europos tautų, pašiepdamas pirmosios ydas 
ir garbindamas antrųjų dorybes:

 Paryžiaus gyventojai nebuvo užkrauti jokia prie-
vole aprūpinti armiją maistu bei butais, ir mūsų ka-
riai parodė čia nepaprastą saikingumą. Visos apiplėš-
tos ir per dvidešimt metų kontribucijomis kankintos 
Europos turtus buvo sugrobęs Paryžius, o dabar jo gat-
vėmis traukė Europos tautos, nė stiklo vandens nerei-
kalaudamos iš grobikų. Apie tai aš liudiju istorijai.10 

Paryžius tomis dienomis svetimšaliui atro-
dė labai įdomus. Gatvėmis plūdo margos minios 
žmonių, dėl atbėgėlių ir svetimų armijų karių pa-
daugėjusios gal bent milijonu. Skirtingos išvaizdos, 
gyvenimo būdo, kalbos, tautos, – kaip baškirai, ru-
sai, vokiečiai, anglai, ispanai ir kiti, užplūdę dabar 

8 Liudvikas Rėza. Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų 
karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio. – 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2000, 
p. 175

9 Dostojevskis, p. 215.
10  Rėza, p. 176.

prancūzų skverus, kavines, teatrus, – tyliam žmo-
nių tyrinėtojui bei stebėtojui suteikė dabar gra-
žiausią progą juos palyginti. Palyginimas, kalbant 
apie žmonių charakterius, be jokių abejonių, pra-
našumą teikė nugalėtojams, kurie išsiskyrė kilnu-
mu, nuolaidumu, teisingumu ir atviraširdiškumu. 
O prancūzai, sergantys tuščia vaikiška puikybe, 
sunkiai sugebėjo slėpti įtūžį, kad yra nugalėti. Iš 
jų veidų galėjai matyti, kiek jiems reikėjo pastan-
gų nutaisyti malonius veidus šitame netikusiame 
žaidime.11

Dostojevskis, priešingai nei Rėza, savo užrašuo-
se skiria ne Prancūziją ir kitas tautas, o Rusiją ir 
Vakarų Europos valstybes. Daug dėmesio, dar prieš 
pasakodamas apie Paryžių, jis teikia platesniam 
slavofilijos prasmės ir reikšmės, aiškinimui. Kalbė-
damas apie savąją tautą daugiskaitos pirmuoju as-
meniu („mes“), keldamas opius tautos savimonės, 
raidos, europietiškėjimo klausimus, rašytojas neven-
gia (auto)ironijos, tarsi provokuodamas, siekdamas 
atvirkštinio efekto (lyg potekstėje nuolat klausda-
mas: negi Mums [rusams] tai atrodo nesvarbu?):

Iki šiol pas mus apie tokius dalykus susimąsto tik-
tai tie, kurie neturi ką veikti.12

Dėl Dievo meilės, nemanykite, bičiuliai mano, 
jog dabar aš staiga noriu pradėti pamokslauti apie 
tai, kad civilizacija – ne pažanga, bet, priešingai, 
pastaruoju metu Europoje visada rimbu ir kalėjimu 
slopino bet kokią pažangą. Nemanykite <...>13 

Užtat kaip mes dabar įtikėjome mūsų pašaukimu 
civilizuoti, kaip iš aukšto sprendžiame klausimus, ir 
dar kokius klausimus: tautinio pagrindo nėra, liau-
dies nėra, tautiškumas – tai tik tam tikra mokesčių 
sistema, siela – tabula rasa, vaško gabalėlis, iš kurio 
galima bematant nulipdyti tikrą žmogų, pasaulinį 

11  Rėza, p. 177.
12  Dostojevskis, p. 191.
13  Dostojevskis, p. 204. 
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bendražmogį, homunkulą – tereikia pasitelkti eu-
ropietiškos civilizacijos vaisius ir perskaityti dvi tris 
knygas.14

Aprašydamas Paryžių, Dostojevskis kuria dirb-
tinumu, įvairiomis imitacijomis grįsto miesto ir 
jame gyvenančiųjų prancūzų (paryžiečių) įvaizdį. 
„Dostojevskio Paryžius“ skendi absurdiškoje, su(si)
konstruotoje idilėje, apsuptoje perdėta ramybe ir 
išpūstu dorybių liaupsinimu (bet jų nesilaikymu!); 
grįstoje absoliučios tvarkos, didybės iliuzija:

... aš suradau Paryžiaus apibrėžimą, parinkau 
jam epitetą ir tvirtai laikausi šito epiteto. Taigi: tai 
pats moraliausias ir pats dorybingiausias miestas visa-
me žemės rutulyje. Kokia tvarka! Koks protingumas, 
kokie apibrėžti ir tvirtai nusistovėję santykiai; kaip 
viskuo pasirūpinta, kaip viskas suliniuota; kokie visi 
patenkinti, kaip visi stengiasi įtikinti save, kad yra 

14  Dostojevskis, p. 202.

patenkinti ir visiškai laimingi ir... ir... čia sustojo. 
Toliau ir kelio nėra.15

Taip, Paryžius nuostabus miestas. Ir koks komfor-
tas, kokie įvairiausi patogumai tiems, kurie turi teisę 
į patogumus, o antra vertus, kokia tvarka, koks, taip 
sakant, tvarkos sąstingis. <...> Dievaži, dar kiek, ir 
pusantro milijono gyventojų turintis Paryžius pavirs 
kokiu nors sustingusiu, ramiu ir tvarkingu Vokietijos 
profesorių miesteliu, panašiu, pavyzdžiui, į kokį nors 
Heidelbergą.16

... meilužių nėra ir būti negali. Ir net jeigu Par-
yžiuje jų būtų tiek daug, kaip jūros smėlio (o jų ten 
gal ir dar daugiau), vis tiek jų ten nėra ir negali būti, 
nes taip nuspręsta ir nutarta, nes viskas spindi dory-
bėmis.17

15  Dostojevskis, p. 215.
16  Dostojevskis, p. 216.
17  Dostojevskis, p. 226.

Paryžius. Marijaus Gailiaus nuotrauka
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Kartais fikcinis (netikras, išgalvotas) dorybių 
laikymasis autoriaus pašiepiamas aprašant komiš-
kas, absurdiškas situacijas, pavyzdžiui:  

Vogti šlykštu, niekšinga – už tai į galeras; buržua 
daug ką gali atleisti, bet neatleis vagystės, net jeigu 
jūs ar jūsų vaikai mirtumėte iš bado. Tačiau jeigu 
jūs pavogsite iš dorybingumo, o, tada jums viskas vi-
siškai atleidžiama. Jūs, vadinasi, norite faire fortune 
[praturtėti] ir sukaupti daug daiktų, tai yra atlikti 
prigimties ir žmonijos pareigą.18 

Keistas žmogus tas buržua: atvirai skelbia, kad 
pinigai yra didžiausia žmogaus dorybė ir prieder-
mė, o vis dėlto baisiai mėgsta pavaidinti didžiausią 
kilnumą. Visų prancūzų išvaizda nuostabiai kilni. 
Paties niekšingiausio prancūzėlio, kuris už penkergę 
parduos jums tikrą tėvą ir dar pats, neprašytas, pridės 
jums ką nors magaryčių, tuo pat metu, netgi tą pačią 
minutę, kai jis parduoda jums savo tėvą, povyza tokia 
įspūdinga, kad jūs net sutrinkate.19

Vis dėlto Dostojevskis, smerkdamas Paryžiaus 
tvarką, su niekuo jos nelygina (išskyrus kelis retus 
atvejus su Londonu ar gimtąja Rusija). Rašytoją 
labiausiai stebina ne tik tvarkos iliuzija gyvenan-
tys paryžiečiai, bet ir jų abejingumas aplinkai, 
egocentrizmas, neieškojimas jokių kitų alterna-
tyvų:

Paryžietis, kaip strutis, mėgsta įkišti galvą į smėlį, 
kad taip ir nepamatytų jį prisivejančių medžiotojų.20

Prancūzo, tai yra paryžiečio (nes juk iš esmės visi 
prancūzai paryžiečiai), niekada neįtikinsi, kad jis 
nėra pirmutinis žmogus visame žemės rutulyje. Tiesą 
sakant, apie visą žemės rutulį, išskyrus Paryžių, jis 
labai nedaug žino. O ir žinoti labai nenori.21

18  Dostojevskis, p. 229.
19  Dostojevskis, p. 227.
20  Dostojevskis, p. 224.
21  Dostojevskis, p. 241.

Rašytojas bjaurisi Paryžiuje viešpataujančia 
gražbylyste, besaikiu pinigų ir daiktų (turto) troš-
kimu, jų garbinimu: 

Sukaupti turtą ir turėti kiek galima daugiau 
daiktų – šitai tapo svarbiausiu dorybingumo kodek-
su, paryžiečio katekizmu.22

Tačiau pati charakteringiausia prancūzo ypa-
tybė – tai gražbylystė. <...> Kasmet reikiamu metu 
svarstomi svarbiausi valstybės klausimai, ir paryžietis 
maloniai jaudinasi. Jis žino, kad bus gražbyliauja-
ma, ir džiaugiasi. Suprantama, jis labai gerai žino, 
kad bus vien gražbyliaujama ir daugiau nieko, kad 
bus žodžiai, žodžiai ir žodžiai ir kad iš tų žodžių 
visiškai nieko neišeis. Tačiau jis ir tuo labai, labai 
patenkintas.23

Vaizduodamas vyrų ir moterų santykius, Dos-
tojevskis vartoja žodžius „Buržua“ (Bribri),  „Ma-
bišė“, „Giustavas“: pirmuoju siekiama bendrais 
bruožais pristatyti paryžietį vyrą, antruoju – žmo-
ną; trečiuoju – meilužį. Sudaromas įspūdis, jog san-
tuoka Prancūzijoje atsiranda tik dėl bendro kapitalo 
(pinigų), vietoj meilės, abiem poros pusėms tai ži-
nant ir dėl to sutariant, naudojama meilės imitacija, 
ne nuodėme (netgi privalu) turėti meilužį ir t. t.:  

Buržua, jeigu prabyla aukštuoju stiliumi, visa-
da sako: mon epuose [mano sutuoktinė]. Ir nors kiti 
visuomenės sluoksniai kalba paprastai, kaip ir visur: 
ma femme – mano žmona, bet jau geriau laikytis 
daugumos tautinės dvasios ir aukštojo stiliaus. Jis bū-
dingesnis. Be to, yra ir kitų pavadinimų. Kai buržua 
įsijausmina arba nori apgauti žmoną, jis visada va-
dina ją ma biche [mano ožkytė]. Ir atvirkščiai, my-
linti žmona, pagauta grakštaus žaismingumo, vadina 
savo mieląjį buržua bribri [paukšteliu], ir buržua 
savo ruožtu labai tuo patenkintas.24

22  Dostojevskis, p. 227.
23  Dostojevskis, p. 242.
24  Dostojevskis, p. 249.
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Mabišė prastai išsilavinusi; jų proteliai ir širdelės 
kaip paukščių, bet užtat ji grakšti, užtat žino begalę 
paslapčių, tokių dalykėlių ir gudrybių, kad jūs pa-
klūstate ir einate paskui ją kaip paskui pikantišką 
naujybę. Ji netgi retai būna graži. Jos veide netgi yra 
kažkas pikta. Bet tai nieko: tas veidas gyvas, žais-
mingas ir puikiausiai išmano paslaptį, kaip imituoti 
jausmą, natūralumą. Jums galbūt joje patinka ne tai, 
kad ta imitacija ji pasiekia natūralumą, bet jus žavi 
pats tas procesas, kai natūralumas pasiekiamas imita-
cija, žavi menas. Paryžiečiui dažniausiai nesvarbu, 
ar tikra meilė, ar gera meilės imitacija. Gal net imi-
tacija patinka labiau.25 

Apskritai paryžietis, jeigu jis bent prie pinigo, suma-
nęs vesti ir nuotaką išsirenka prie pinigo. Maža to: iš 
anksto susiskaičiuoja, ir, jeigu paaiškėja, kad frankai ir 
daiktai vienos ir kitos pusės vienodi, tai susiporuoja.26  

25  Dostojevskis, p. 252.
26 Dostojevskis, p. 249.

Rėza taip pat pastebi, fiksuoja paryžiečių dirb-
tinumą, jausmų, vertybių falsifikavimą. Daugiau 
dėmesio nei Dostojevskis jis skiria čia vyraujan-
čiam išorės kultui27 – išorės spindesys, pasiturin-
čiųjų linksmybės, užgožia vidinį nestabilumą, ver-
tybių nykimą: 

Tik tokia tauta, kuri labiausiai vertina bendra-
vimą, kaip prancūzai, kuriai žodžiai „namų dorybė“ 
neturi jokios prasmės, galėjo sukurti Palais Royal. Kai 
pasaulio diduomenės blizgesy lėbauja, prastuomenė, 
mūsų akims nematoma, požemyje taip pat švenčia 
savo bakchanalijas. Gaila, kad čia, kur galėtų klestėti 
dorybė ir tikrasis džiaugsmas, dabar viešpatauja tik 
blizgesys ir išorinis mandagumas.28

Tikrasis paryžiečių charakteris visiškai atsisklei-
džia teatre. Jie ploja artistams dar prieš vaidinimą, 

27 Turima galvoje didelis išorinių žmogaus pojūčių, materijos 
garbinimas.

28 Rėza, p. 181. 

Paryžius. Marijaus Gailiaus nuotrauka
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ploja, pertraukdami jų monologus, o šie turi nutilti. 
Juokiamasi tik iš kvailų sąmojų.29 

Kapelionui į akis krinta Paryžiaus gyventojų 
įžūlumas, smalsumas, chaosas (keistas paros ciklas). 
Rėza apibūdina ir iliuzijos kūrimo būdus,  tarsi de-
koracijas, už kurių slepiama tikrovė (nuo atvirų mo-
ters drabužių iki įvairiausių artistų gatvėse):  

 
Moterų mada – nešioti plaukus, sukeltus ir susuk-

tus, lyg cukraus galva, sukneles, sutrumpintas ligi kelių, 
taliją pakelti ligi pečių, o krūtinę visai apnuoginti, lyg 
būtų norima visai pasikeisti ir išsidarkyti. Žiūrėti be 
akinių – vulgaru. Prieš nepažįstamąjį atsistojama tie-
siog priešais, kad pro akinius jį apžiūrinėtų.30 

Ilgai nemiegantys paryžiečiai: „Saulę paryžiečiai 
mato tik nusileidžiančią ir niekados nesigėri jos užte-
kėjimu. Tai vadinčiau iškreiptu pasauliu.“31 

Smalsumas čia beribis. Jei tik sustosi nors dviem 
minutėm su draugu pasikalbėti, tuoj tave apsups bent 
20–30  žmonių ratas, kišis į tavo pokalbį, kad patirtų 
naujienų. Plačios liaudies masės trokšta nuolat būti 
užimtos, kad nemirtų, nusikamavusios iš didelio nuo-
bodulio. Šiam reikalui pirmiausia kiekvienoje gatvėje 
pamatysi fokusininkų. Paprastai jie būna dviese: ant 
iškilumos vienas kalba miniai, kitas vaiposi. Ir minia, 
susikaupusi, lyg maldai, seka jų lūpas. <...> Apie ki-
tokius fokusininkus, žonglierius, marionečių artistus, 
lyno akrobatus, beždžionių dresuotojus ir t. t. nekal-
bėsiu. Kokia gali būti tauta, protą iškeitus į tikėjimą 
kvailystėmis, dorovę – į ydas, darbą – į dykinėjimą.32 

Paryžius yra visų nedorybių ir šlykštynių susilieji-
mo vieta, psichinė ir moralinė praraja, kurią, apiben-
drinę Palais Royal’io linksmybes, galėtume pavadinti 
visos Europos pamišėlių teatru.33

29 Rėza, p. 177. 
30  Rėza, p. 178–179.
31  Rėza, p. 178. 
32  Rėza, p. 179.
33  Rėza, p. 185.

Kaip ir dera (pre)romantikui, Rėza net ir to-
kiame Paryžiuje įžvelgia teigiamybių, džiaugiasi 
gamtos, bažnyčių, įvairių miesto kultūros pastatų 
grožiu. Svetima kultūra nebevaizduojama kaip že-
mesnė, priešingai, fobiją keičia filija (lygiavertis ma-
tymas – stebėtojas mato ir pranašumus, ir trūku-
mus) ir idiokrizacija – asmeninė autoriaus pozicija: 

Taip aš pamačiau miestų kunigaikštį, tą euro-
pietišką Babiloną su visais prašmatnumais ir šlykš-
tybėmis! <...> Ir iš tikrųjų, kas nėra matęs gyvenimo 
judrumo bulvaruose, svetimšalių antplūdžio karališ-
kuose rūmuose, Tuillerieno rūmų puošnumo, plau-
kiančių minių ant tiltų ir krantinės, apie tą galima 
pasakyti, kad jis nieko nematė. Nors ir kiek blogo apie 
Paryžiaus gyventojus esu priverstas pasakyti, tačiau 
dėl jo įžymybių jį galima pavadinti vieninteliu tokiu 
miestu Europoje, o, galbūt, ir visame pasaulyje.34 

Norėdamas dar sykį visą šį miestą, pilną grožy-
bių, apžvelgti, nuvykau į Mont martre‘ą ir užlipau 
į bokštą, kur įkurtas Paryžiaus telegrafas. Štai – po 
mano kojomis begalinio dydžio kontinento sostinė, 
jungianti tautas. Viduryje, kaip sidabrinis kaspinas, 
tarp gatvių vingiuoja Sena. Jau leidžiasi saulė ir auk-
sina nesuskaičiuojamą daugybę bokštų.35 

Pirmasis įspūdis, kurį patiri iš čia, pažvelgęs į 
miestą, – niekuo neypatingas, blankokas, nes stogai 
dengti mėlynu šiferiu, o pats miestas išsitiesęs žemoje 
lygumoje. Tačiau nuostabą sukelia vaizdo neaprėpia-
mumas, tyli jo didybė, daugybė bokštų ir begalinis 
namų skaičius.36

Trys dalykai yra tikrai puikūs Prancūzijoje – 
duona, keliai ir karietos.37 

34  Rėza, p. 179–180. 
35  Rėza, p. 183. 
36  Rėza, p. 184. 
37  Rėza, p. 187.
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***

Ir Rėza, ir Dostojevskis vaizduoja Paryžių lyg 
puošnią dekoraciją (butaforiją), už kurios slepiasi 
išdidūs, savimi pernelyg pasitikintys, dorybių nesi-
laikantys ir įvairiomis imitacijomis (nuo tvarkos iki 
jausmų) besidžiaugiantys gyventojai. Prūsų armijos 
kapeliono požiūris daugiausia reprezentuoja  fran-
kofobiją, tačiau neretai, kaip ir Dostojevskio, per-
eina į ideokraziją – individualų, autorių patirtimis, 
vertybėmis, nusistatymais grįstą požiūrį. Pirmasis 
steigia priešpriešą tarp PRANCŪZIJOS ir KITŲ 
TAUTŲ, antrasis – tarp RUSIJOS ir VAKARŲ 
EUROPOS. Bene pagrindinis šių dviejų autorių 
matymų skirtumas gali būti apibūdintas palygi-
nus dvi citatas (žr. toliau). Abiejose kalbama apie 
batų valymą, tik Rėzos jis vaizduojamas tiesiogine, 
o Dostojevskio – perkeltine prasme. Romantikos 
kupinam Rėzai dažnai kliūna, stringa neestetiški, 
plika akimi matomi vaizdai (purvas, netvarka ir 
kt.),  o Dostojevskiui svarbiausia socialinis lyg-
muo, vidinės, gelminės visuomenės spragos38. 
Rėza remiasi labiau konkrečių pavyzdžių vaizda-
vimu, Dostojevskis iškart kuria apibendrinimus, 
charakterių schemas ir jas iliustruoja meninėmis 
priemonėmis (ironija, autoironija, palyginimais, 
metaforomis ir kt.).  Vis dėlto abu autoriai – savo 
gyvenamojo meto protagonistai, darbais uždegan-
tys kitus – regi humanizmo pradus primynusius, 
iliuzijomis ir tuštybe mintančius XIX a. Paryžiaus 
miesto gyventojus. 

Liudvikas Rėza: 
„Jeigu Paryžiaus meno kūriniai, rūmai, žmonių 

spūstys man pasirodė įdomūs, ypatingi, juolab dar 
nemalonesni – jo purvas, nešvara, matomi ne tik 
gatvėse, bet ir namuose. Sienos, lovos, kėdės, užuo-
laidos, visi namų padargai, indai – apkibę purvais. 
Gal taip yra ir dėl to, kad paryžiečiai visą dieną 
pramiega ir nešvarumo nemato. Gatvėse ant til-

38  Žinoma, tai rūpi ir Rėzai, todėl skyrimas tik sąlyginis.    

tų – visur knibžda aibės batų valytojų, skarmaluo-
tų, purvinom rankom, su šepečiais ir šlykščiais 
įrankiais, kaišiojančių savo kampuotą šlamštą 
praeiviams panosėn ir šaukiančių, ar nenorėtų kas 
nusivalyti batų. Visi iš namų išeina neapsivalę ir – 
koks šlykštus vaizdas! – švarinasi gatvėje.“ (p. 184) 

 
Fiodoras Dostojevskis:
„Kaipgi, gerbiamieji: jeigu ne taip, tai juk, ko 

gero, pamanys, kad idealas nepasiektas, kad Pary-
žiuje dar nevisiškas rojus žemėje, kad galima, ko 
gero, dar ko nors užsigeisti, kad, vadinasi, buržua 
ir pats nevisiškai patenkintas esama ta tvarka, kurią 
remia ir kurią visiems primeta; kad visuomenėje 
yra spragų, kurias reikia užtaisyti. Štai kodėl bur-
žua ir užtepa batų skyles rašalu, kad tik, Dieve 
sergėk, ko nors nepastebėtų!“ (p. 226)

***

Nustatyti, kiek viena ar kita autorių vaizduoja-
ma prancūzų charakterio savybė remiasi tuo metu 
vyravusiais stereotipais, nėra taip paprasta. Tam 
reikia ne tik gero XIX a. Europos istorijos išmany-
mo, bet ir mažiausiai kelių papildomų šaltinių39, 
kuriuose tiesiogiai ar netiesiogiai būtų kalbama 
apie tautų įvaizdžius, visuomenėje klestėjusius ste-
reotipus. Vis dėlto autorius viliasi, kad šis darbas 
atliktas ne veltui; o galbūt netgi priešingai: netikė-
tas dviejų – Prūsijos /Lietuvos ir Rusijos – kultūros 
veikėjų sugretinimas teikia įdomių įžvalgų, atveria 
duris į naujų, perspektyvių ir originalių tyrimų 
lauką.

39 Iš dalies tinka Nijolės Vaičiulėnaitės-Kašelionienės mo-
nografija Lietuvos įvaizdis Prancūzų literatūroje: vienos 
barbarybės istorija, tačiau joje visų pirma kalbama apie 
Lietuvos – ne prancūzų (paryžiečio) – įvaizdį. 



Poezija

18

Pramiegoti galima ir nemiegant. 
Ilgai ko nors laukiant viskas gali pasibaigti 

dar neprasidėjus. 
Eilės tikriausiai apie sapnus. 

Tikriausiai miegant ir nemiegant pramiegotos.

Ieva Ripinskytė

Nr. Nežinomasis

Pasikartosiu
Kad neišnešiau šiukšlių
Būsiu itin mandagus 
Žiūrėdamas į tavo 
Darganotą veidą 
Į subjurusias akis 
Prikąstas lūpas 
Sukrešėjusį sniegą plaukuose

Pasikartosiu
Dar neišryškinau
Na taip
Tos
Kur trūksta
Kur eina po senelės laidotuvių
Būsiu itin nuolankus
Stebėdamas tavo raukšlių dinamiką
Draskančius orą nagus
Ir dar kažką

Pasikartosiu
Aš dar neištariau
Juk lemiamas „taip“
nieko nereiškė
O tiek daug norėjau pasakyti
Prieš tau išeinant iš savęs

Prieš tau sugrįžtant
Aš gal šiukšles išmesiu
Aš gal išeisiu

Nr. Kūniškoji

Ant tavo delnų
vis dar kuždantis pavasaris
trys snaiperio kulkos
ir vyšnių sirupas
varvekliais 
tękantis

Ant tavo krūtų spenelių
saulės auskarai
prasikalę 
it pienės ir 
truputis vyno 
 
Ant tavo lūpų
išmuštas raudonas
aksomas nuo „Adomo ir Ievos“ laikų
vilioti pabodęs
tik vandeniu prausiamas
išblukęs
išspjautas – bejausmis

Ant tavo akių
delnai mano verkia
prakaito lašais ir dar
tūkstančiais metų prilipusiom
porom
kad po vieną mes
o visi porom
porom
 

Ieva Ripinskytė
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Nr. 911 arba 112

Kai į mane nežiūri 
Pradedu laipioti sienomis 
Sliuogti gatvių stulpais 
Ropštis į medžių viršūnes 
Kopti kalnų atbrailom 
Aukštyn galva ir tiesiai
Atsispirti
Nerti stačiai vandenyno dugnan 
Kokį tūkstantį metrų nuo oro 
Tada sugebu kilti aukštyn 
Išsilaisvinti iš sunkių vystyklų 
Atsiklausti kaimynės išėjusios 
                                             ar galima 
Tylą suprasti kaip pritarimą 
Tada karstytis po pilnaties kraterius galiu 
Jei vis dar į mane nežiūri 
Pasikart ant jaunaties smaigalio
Dabar jau tikrai pamatysi
Kad kažkas prilipęs

***

diena užsidengia
veidą užuolaidom

nesulaukę trečio pasaulinio
krūva palaužtųjų
kasosi pleiskanotus pakaušius ir
kariasi ant sausų šakų
kartais ant žaliuojančių lapuočių
ant siaurų virvelių
kur skalbinius džiauna
ant prašmatnių sietynų
už pusę namo kainos
cerkvėse prie altorių
ir ten
kur karas niekada neateitų

jau penkis mėnulius
jie gyvena dvejetainiame kalendoriuje
ir pamatę nuliuką aukštybėse
bando išpirkt visas nuodėmes
kol baigiasi 
visi žvangantys

ir mėnuliai užsiveria  
ir tampa „aukštyn kojom“ vienetukais
ir taip lengva paėmus tiesę
užmegzti jūrinį mazgą

užkalbėti
išganymą

bundant

Nr. Alternatyva

kaip gera nubusti 
mieguistoje slinktyje 
kur visai nebesvarbu 
„raudoną ar mėlyną kript“ 
kur dvi tilto kolonos 
nurimo švytėti 
bet dar laukia 
kelias namo ir tu  
toks paskutinis
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Per daug nenusimink, kad šito niekada ne-
skaitysi – vis vien negebėtum. Vedžiotum lengvais 
(tarytum pianisto) pirštais per eilutes ir rinktum 
žodį po raidę, krutindamas (sukepusias) lūpas, kai 
aplinkui niekas nesivargintų tau padėti.

Aš ir taip viską ištylėjau. Turbūt esti tokių gyve-
nimų, kurie nereikalingi žodžių; išmoksti kalbėtis 
mintimis, atsidūsėjimais, rankų mostais, liežuvio 
caktelėjimu, laikysena, eisena ar net knygos pus-
lapių vartysena.

Tokiais rupiais vakarais aš prisimenu viską lig 
dugno. Prisigalvoju, kad tu Kalkutoje ar pačioje 
Golgotoje. Kad pradvisusi, šlapia, suvargusi kalė 
gulasi ant tavęs ir iš tavo nelaimės laižo tavo dubu-
rius, linkius ar vagas, padrebindama liežuvį ir pa-
likdama karštą, drėgną žymę. Arba kad šildai basas 
piemenėlių (dar visai vaikų) kojas. Arba gali būti, 
kad tu ėmei ir, niekam nesakęs, numirei.

Tokiais rupiais vakarais aš imu į rankas pašven-
tintą raudono medžio rožinį ir, varinėdama tarp 
pirštų karoliukus, atsidūsėju ne maldomis, o bū-
tovės aidais.

Pavyzdžiui, spalio keturioliktosios vakarą pir-
mą sykį parsivedžiau tave į tuščius ir šaltus namus, 
nurengiau, o tu atsigulei man po kojom. Šviesos 
nedegėme ir uždegti negalėjome – tūnojome pri-
sispaudę prie radiatoriaus, bijodami krustelėti bei 
viziją prarasti. Tada buvau drovi. Pusę nakties 
mintijau tau apie sudiržusias rankas, kvepiantį po-

Laura Bakšytė

Sekretas po radiatoriumi

2014 m. Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatė
Kauno rajono Raudondvario gimnazija, 12 klasė, mokytoja Jo-
lita Večkienė

pierių, ištrūkusią sagą... Kitą pusę nėjau į lovą ir 
muisčiausi viršum tavęs it katė.

Lapkričio vienuoliktąją iš sendaikčių turgaus, 
įsispraudusio pusrūsyje tarp dailės mokyklos ir 
Aukščiausiojo Teismo, parsinešiau Dvoržako 
plokštelę. Gulėjome dviese prie patefono – aš ver-
kiau, o tu tyliai, visai negirdimai, čiūčiavai:

Když mne star á matka, když mne star á matka...
Tada išdrįsau paklausti, kur tavo mama ir ko 

ji tave išmokė. Atsakei, kad esi kaip Adomas; tavo 
tėvas ir motina, abu – trijuose asmenyse. Nustebu-
si ėmiau pirštais ieškoti tavo bambos. Neradau. Iš 
tiesų, judu ir dar Ieva – bebambiai, neatskirti nuo 
motinos kūno per amžius. Pagailo man tavęs ir aš 
dar smarkiau įsiraudojau.

Gruodžio devynioliktąją pradėjo vėlyvai snigti. 
Mes buvome lauke ir aš mušiau tave kiek išgalėda-
ma, idant Kalėdas sutiktum švariai. Mūsų fizikos 
mokytoja kadais mėgdavo sakyti: „Stovi kaip Ma-
rytė Melnikaitė prie vokiečio.“ Nežinau, kas buvo 
toji Melnikaitė, ir nežinau, prie kokio vokiečio 
Dievulis lėmė jai stovėti, bet nujausdama ne pačias 
maloniausias tokios istorinės situacijos vingrybes, 
pamaniau, kad ir tu stovi kaip toji Marytė, kai 
tave be didelio noro lupu. Dar spėjau pagalvoti, 
ar nenuliūsi, jei parnešiu mažą eglutę, apvarvėjusią 
kvapiais sakais, o tada tau ant skruosto nusileido 
purus ir minkštas (tarytum vatinis) snaigių gniu-
žuliukas. Šyptelėjau aš. Šyptelėjai tu. Norėjau glo-
bėjiškai nykščiu perbraukti nebylias tavo lūpas, bet 
tik ištirpdžiau gniužuliuką, netyčiomis palietusi jį 
įkaitusia ranka.
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O gruodžio dvidešimtąją, kai miegojai, parne-
šiau ir pastačiau šalimais mažą eglutę.

Gruodžio dvidešimt ketvirtąją, grįžusi namo, 
radau tave po eglute, visa silpnų plaučių galia trau-
kiantį savin aitrų sakų aromatą. Pradėjai tauzyti 
apie panašaus kvapo tualetinius oro gaiviklius. Ne-
spėjusi nusirengti ir padėti maišų, pilnų Kalėdų iš-
vakarių gėrybių, apibariau, kad šventvagiauji. Pas-
kui tą vakarą sykiu papuošėme eglutę tarybiniais 
stikliniais žaisliukais (blizgančiais, įgaubtais, vaiz-
duojančiais morkas, agurkus, arbatinukus ir ma-
žulyčius senelius šalčius), šokoladiniais saldainiais 
bei netikrų žvakučių girlianda, kurios kas ketvirta 
žvakutė nebedegė. Tu glostei man blauzdas ir šlau-
nis švelniomis, apžėlusiomis rankomis, kai šventi-
nei vakarienei atidarinėjau plastmasines dėžutes ir į 
lėkštę kroviau silkes, gausiai apipildama rapsų alie-
jumi. Paklausiau, kodėl taip elgiesi. Patylėjai susi-
gėdęs, po to vėl pradėjai glamonėtis. Per tave išlie-
jau aguonpienį ir kūčiukus teko kramsnoti sausus. 
Tą šventą vakarą aš prisivalgiau, o tu apsinuoginai. 
Klūpojome prie eglutės, alsuodami vienas kitam į 
veidą. Veikiausiai man iš burnos trenkė svogūnais 
ir žuvimi. Tu kvepėjai sakais. Vos palietei mano pa-
šiurpusį petį, prisiminiau, jog turiu šeimą – tėvą, 
motiną, brolį ir dvi seseris. Kad turėčiau būti su 
jais ir kad brolis atvažiuos manęs paimti, gal net jau 
laukia apšarmojusioje mašinoje apačioje. Skubriai 
įsirangiau į kandžios vilnos megztinį ir užsisegiau 
kelnes. Dabar mano plaukai buvo įsielektrinę ir aš 
pabučiavau tave į kaktą, pasidalydama tais elektro-
nais. Po to tekinomis nusileidau apačion, o ten dar 
visą pusvalandį laukiau brolio.

Nenorėjau, kad dar kada ateitų Kūčios.

Kai grįžau, pasirodei man lyg ir panašus į Ca-
mus. Sudiržęs žvilgsnis ir sopulinga vienatvė. Be-
trūko cigaretės (pamenu, vadindavai jas šėtono pa-
galiukais). Bet gerai, kad nemokėjai rūkyti. Būtum 
uždegęs namus – mes išeisim tamsoj ir uždegsim 
namus – arba tūnotum kampe, apsnigtas pelenais, 

o vienintelė mano paguoda būtų tolydžio keisto-
mis kreivėmis prieblandoje banguojantis oranžinis 
taškelis. Taip, gerai, kad niekas tavęs neišmokė. 
Prislinkau šalimais kaip alkana katė. Norėjau tik 
glaustytis tau prie kojų, bet viską sujaukei negra-
žiu, bet tau prie veido derančiu keiksmažodžiu. 
Pirmas tamstos keiksmažodis. Atšlijau ir gromu-
liavau. Netrukus įsimąsčiau; antausiu iš atminties 
grįžo mano pačios pirmasis nusikeikimas.

Iš profesijos mano tėvas nebuvo vežikas, bet 
keikėsi ir naujų keiksmų mokėsi nepalyginti uo-
liau. Šį stropumą, matyt, paveldėjau iš jo; kroviausi 
ton menkon makaulėlėn kiekvieną baisybę ir per 
keletą metų tenai susikaupė įspūdingas arsenalas, 
kurio, tiesa, niekada nenaudojau. Nenaudojau, kol 
vieną dieną pamačiau berniuką, kurį mylėjau, tam-
sioje namų laiptinėje gnaibantį vyriausios sesers 
krūtis. Nurijau, ištylėjau, o kai ji grįžo apdujusi bei 
atversta kaip laikraštis, paleidau sunkiąją artileriją, 
kurios visą sunkumą sudarė vienui vienas lenkiškas 
žodis.

Ji nieko nesakė. Matyt, juto esanti verta kiek-
vienos raidės.

Kai nusikeikei tu, aš irgi nutylėjau.

Naujųjų išvakarėse jau buvome penkias dienas 
susitaikę. Mūsų eglutė pradėjo byrėti, bet tu nelei-
dai išmesti spygliukų, rankiojai juos po vieną ir slė-
pei kaip sekretą po radiatoriumi. Turėjo ateiti drau-
gų; visą dieną šaldžiau šampaną, ploviau grindis, 
gailėdama praėjusių metų, o po to suradau apdul-
kėjusią Verdi plokštelę La Traviata. Spėriai temo. 
Kol pro langus vidun veržėsi it kisielius tirštos su-
temos, po truputį pradėjau jaustis mažu liūdnu pa-
darėliu. Taip jau būna, kai prirašai pilną sąsiuvinį, o 
ties paskutiniu lapu paaiškėja, jog nieko doro iš to 
tavo rašto... Šiaip jau tu juk nemėgai verkšlenimų 
ir savigailos, bet tąsyk apglėbei abiem plaukuoto-
mis šiltomis rankomis, žiūrėjai į lubas nenusakoma 
veido mina ir kvepėjai cinamoninėmis bandelėmis. 
Tąsyk žliumbiau, permerkiau tau drabužius ir apsi-
snargliavau. Tąsyk dar suzvimbė duslus, bebaigian-
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tis nusibaigti durų skambutis, suprask, atėjo drau-
gai. Sušnirpščiau nosimi, pažiūrėjome vienas kitam 
į akis ir be žodžių nutarėme neįsileisti jų vidun, kad 
ir kokie atkaklūs jie pasirodytų. Jie, šiaip ar taip, 
pasirodė visiškai neatkaklūs – patrypčiojo, pašūka-
liojo ir nubildėjo žemyn, tarpusavyje kuždėdamiesi 
apie mano keistumą. Keista nebūti keistu, pacitavau 
Lenoną. Lenoną, ne Leniną. O tada ištraukiau tą 
atšaldytą šampaną ir abu prisiliuobėme dar iki dvy-
liktos. Nerangiai paleidau Verdi plokštelę suktis ir 
balsu niūniavau, o Pakelkim mes taurę linksmybių 
dainavome abu sykiu. Galiausiai prispyriau tave 
šokti – sukosi galva, mindžiojau tau kojas, alsavau 
tamstai į veidą tol, kol ant šerių panosėj kondensa-
vosi maži vandens lašeliai. Rasoji, sakau aš. Mylimo-
ji, regis, nenugirdai tu. Ir prakiuro dangus parako 
salvėmis! Sustojome prie lango, kartu bijojome, kad 
kuri nors tirpstanti šviesos juosta nekliudytų mūsų. 
Gera buvo bijoti kartu.

Sausio šeštąją atsikėliau tamstai ant pilvo. Ap-
žėlusioje tavo bambos duobutėje styrojo žalsvas 
eglutės spyglys, per klaidą nepatekęs poradiatori-
nian sekretan. Jis buvo panašus į mažą mergaitę, 
įsisupusią į veik nešildančius mamos šinšilų kaili-

nius, mat mažajai gailu nudirtų žvėrelių. Uždegiau 
žalią indiškų smilkalų lazdelę. Pasikvepinau pran-
cūziškais kvepalais. Paprašiau, kad užsegtum man 
auksinę grandinėlę su kryželiu. Tada pasijutau ap-
dovanota, rami ir tuščia. Tu visai į mane nežiūrėjai. 
Tik rankiojai spygliukus. Nurenginėjai vargšo me-
delio drabužėlį ir slėpei jį. Pavargau gražiai atrodyti 
ir nutariau, kad atėjo metas išnešti iš namų puspli-
kę eglutę, kvepiančią sakais. Ne, ne, ne, – verkei ir 
man spaudė ten, kur turėjo būti širdis. Nemiegosiu 
su tavimi, – košei, kai rankiojau tarybinius žaisliu-
kus nuo šakelių. Išvis nebebūsiu. Šie du žodžiai įsi-
gręžė į mane, kai dariau duris ir vilkau beveik pliką 
medelį iš namų. Pasirodo, vidur savęs kaip kūdikį 
nešiojau peraugusią, supūliavusią, smirdančią vie-
natvę. Ji putodama plūdo pro tų žodžių paliktą 
kiaurymę ir savo kelyje nuodijo kiekvieną mintį, 
žodį ir darbą. Pastačiau eglutę prie mėlyno kon-
teinerio, įklimpusio dumble. Tada pastebėjau, kaip 
ji nudienojo, ir man vėl suspaudė ten, kur turėjo 
būti širdis. Karalienė nuoga bei išniekinta klūpojo 
dumble. Pradėjau žiaukčioti. Medis turi nusibaigti 
ten, kur prasidėjo, – prieš pusę metų ant tręštan-
čios liepos mūsų kieme pritvirtino raštelį pagonis 
iš gretimo namo.

Greta Kniežaitė. 
Išraiška iš už 
sienos



Proza

23

Persikvėpavau gaiviu oru.
Grįžusi ant buto durų radau kreida paliktą už-

rašą:
Įeik nesibeldus. KMB
(Nė nemaniau belstis į savo namus.)
Juose ant mano nuosavos lovos sėdėjo juoda-

odis Baltazaras ir rodė fokusus su kortomis, kurių 
tu niekaip negalėjai perprasti, nors ir šimtąjį kartą 
nukeldavai, išsirinkdavai, sumaišydavai. Merkelis 
jums į bokalus pilstė tamsų alų, kvepiantį duona, 
o Kasparas kampe pjudė nesuderintą balalaiką. 
Nugirdau kalbas apie moteris, kurių niekada netu-
rėsite. Ir tu postringavai apie aistringą čigonę dide-
lėmis krūtimis, nepermanomo gylio akiduobėmis 
bei kimiu balsu, su kuria kadaise šokai. Kai pajutai 
mane koridoriuje, susizgribęs nutilai. Merkeliui čia 
pat parūpo futbolo naujienos, o Kasparas paprašė 
cigaretės.

Atsidūsėjusi apsivilkau seną, apdriskusį cha-
latą, įsispyriau į tėvo šlepetes, užsilikusias čionai 
nuo neatmenamų laikų, kai jis buvo nutaręs palikti 
mamą ir apsinakvojo pas mane. Savaime supranta-
ma, paskui jis grįžo pas mamą, bedalis, susigėdęs 
ir basas.

Taip pasipuošusi panėšėjau į liūdniausią Die-
vo kūrinį. Virtuvėje pjausčiau iš namų parsivežtus 
lašinius, grandžiau nuo jų pelėsio pūkelius ir ver-
čiau į iš kaitros spragsintį aliejų. Pasikūkčiodama 
dar sukapojau svogūno galvą ir sumečiau ten pat. 
Pakvipo šiltu trobesiu bei apšarmojusiu langu nak-
čia, kuriame rymai laukdama to, kuris įėjęs nusiaus 
batus ir vilkės tavo megztą megztinį.

Nunešiau tų spirgučių tau ir trims karaliams 
ant stalo. Sykiu padėjau gabalą šakočio ir nesiba-
riau, kai nulaužėte jo ragučius. Vidur puotos Kas-
paras linksmai sušuko: Šampano!

Po dvyliktos atsibučiavome su sveteliais nebu-
vėliais ligi kitų metų. Stovėjome dviese prie lango 
ir mojavome, iki jie dingo raudonos spalvos golfe 
ir išrūko iš mūsų kiemo, pro atdarus langus švytuo-
dami kaitriais cigarečių brūkšneliais.

Šalta.

Iki vasario keturioliktosios jau nebeturėjau ko 
atleisti, ir tu neturėjai dėl ko prašyti atleidimo. Šią 
dieną tau, mano žioge, suėjo tūkstantis metų. Pabu-
dai anksčiau, o aš neturėjau ką tamstai bepasakyti. 
Pakėliau galvą nuo pagalvės, rankos mostu papra-
šiau prieiti artėlyn, braukiau pirštų pagalvėlėmis per 
tavas ausis ir alsavau mūsų sapnų kvapais. Šitaip ga-
lėjo prabėgti dar tūkstantis metų – būtume apsinešę 
dulkėmis bei pelenais kaip Pompėjos miesto gyven-
tojai, ir žmonės iš svetimų kraštų važiuotų pažiūrėti 
į du rytmečio kūnus, kaip būtų reta, apgobtus subti-
laus graudulio. Bet tau reikėjo įsigeisti kavos ir man 
reikėjo baustis šokti iš lovos, idant patenkinčiau šį 
menką kaprizą. Taip ir nebuvo Pompėjos.

Tą dieną panėšėjai į Mažąjį Princą (betrū-
ko Žirgo (taip pat Mažojo) – kvepėjai šokoladu, 
skendėjai užuolaidų nėriniuose ir galvojai apie 
savo slaptingąją rožę, pavožtą po stiklu ir dūstančią 
svečioje planetoje. Neapsikentusi atnešiau tamstai 
vyno ir vaisinių ledų, o tada stebėjau, kaip skonis 
šoka tavo gomuriu. Taip visą dieną kalbėjome atsi-
dūsėjimais. Manau, užsimiršęs mūsų kambariūkš-
tyje įsivaizdavai tikrą puotą, kurioje sukosi išsipu-
dravusios damos, džentelmenai rūkė kubietiškus 
cigarus, tarnai vaišėms tiekė povus su iš dubenų 
išvirtusiomis dailiausiomis uodegomis, o tu visų 
centre, šilkais bei raukiniais išsidabinęs, gėrei į savo 
sveikatą. Toje įsivaizduojamoje puotoje jaučiausi 
kaip paišina skalbėja, vogčiomis gavusi pažvelgti 
pro durų tarputį. Bet gal man tik pasirodė, kad tik 
toks apšvietimas – vienintelis pažvelgei šiltomis, 
sopulingomis akimis. Vizijai palikus ir tamstai ati-
tokus, paklausei: Nesidžiaugi puota ir mano tūks-
tančiu metų?

Jei tik tu džiaugiesi, kad stoviu tavo tarpdury, – 
atsakiau.

Nulenkei galvą. Tapo man graudu.

Kovo aštuntoji – be galo reikalinga diena, – pa-
maniau tą rytą valydamasi dantis. Ir visai ne todėl, 
kad būčiau iš kurio nors vyriškio laukusi nelyginio 
skaičiaus baltų tulpių. Kai man ėjo trylikti metai, 
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pati darželyje auginau tokias. Mėgdavau sėdėti 
aprasojusiame lange ir pro pirštu rasoje išdurtą 
skylutę žiūrėti, kaip jos siūbuoja vėjyje arba kaip 
traškiai skleidžiasi gyvybės bei skaistumo sklidini 
žiedlapiai. O mokykloje tuomet mokėsi toks šau-
niai nuaugęs abiturientas gražiu vardu. Jis prie kos-
tiumo avėdavo inkariukus ir augino plaukus iki pe-
čių, kuriuos trinkdavo kiekvieną dieną (mėgdavau 
vaizduotis, kad jo šampūnas kvepia vėjuota nakti-
mi prie jūros). Būdavo, lipa jis laiptais už manęs, 
o aš virpėdama meldžiuosi visiems dievams, kad 
nors mažuoju piršteliu jis priliestų mano mažą del-
niuką. Tas vaikinas kovo aštuntąją, kada man ėjo 
trylikti metai, slapčia įsmuko į mūsų kiemą, išrovė 
baltąsias tulpes ir, matyt, įteikė kokiai jaunajai ledi 
lygiai padažytomis lūpomis. Mama griausmingai 
atvėrė mano kambario duris ir tūžmingai šūktelėjo:

– A tu matei?! Tai žaltys nelaimingas! Tavo tul-
pes išvogė!

O, mamyt... Kai niekas nematė, išėjau į darželį 
ir užpyliau paliktas žaizdas druska.

Kovo aštuntoji yra gerai todėl, kad tądien pa-
prastai išsitraukiu po paltais bei megztiniais pa-
slėptą suknelę su aguonų raštais, apsivelku ją, pa-
sikvepinu ir visą dieną vaikštau oriai ir gracingai, 
įsivaizduodama, kad esu fatališka moteris. Tąkart 
išdrįsau apsakyti tau savo fantazijas. Tu garsiai įsi-
dūmojai, jog fatališka moteris – tai tokia būtybė, 
kurios vaidmuo, prigimtis bei pasmerkimas – ra-
finuota elegancija, aitrus, gelmes suvirpinantis is-
paniškai rudų akių žvilgsnis, nuolatinis chimeras 
išlaisvinantis erotiškumo dvelksmas, dar blizganti 
suknelė su praskiepu iki vidurio šlaunies, Paryžius 
(jame meistriškai nutapytas aktas), cigaretės su 
kandikliu bei amžina, erdvi, alkana vienatvė. Suti-
kau su kiekviena ta mintimi, rausdama ir glamžy-
dama savo suknutę – ką gi čia išsigalvoju? Čia pat 
mane apraminai, šiltomis rankomis perbraukda-
mas krūtų pumpurėlius, pilvo apačią, kelius...

Balandžio dvidešimtąją šventėme Prisikėlimą. 
Tavęs nežadinusi nuėjau į bažnyčią, kvepiančią 

užsibuvusia žiema bei smilkalais. Saulė kilo nuo 
altoriaus pusės ir visi šventoriaus kryžiai metė foto-
grafijos vertus šešėlius į gaivias rasas. Iš visų pašalių, 
butų ir sodybų plūste plūdo krikščionys, trokšda-
mi išgirsti Gerąją Naujieną. Jis nuolankiai klūpojo, 
netikėtai nusičiaudėdavo per Pakylėjimą, draudė 
pernelyg guvius savo vaikus, aukojo po didelį pi-
nigą, atgailavo ir džiaugėsi turį vėl gyvą Atpirkėją. 
Grįžusi nusišypsojau – kaip šventė gali būti nešven-
ta? Po to atsisėdau tau į glėbį ir abu suvalgėme po 
tris vakar dieną vašku numargintus kiaušinius, 
išgėrėme ąsotėlį juodųjų serbentų kisieliaus, o ga-
liausiai dviem šokoladiniams kiškiams, įsuktiems į 
blizgantį popierėlį, nukandome galvas. Tau buvo 
nejauku žiūrėti į begalvius gyvulėlius Prisikėlimo 
dieną, todėl visai juos sudorojai ir šventiniai pusry-
čiai buvo baigti. Tuoj po to manęs atvažiavo brolis. 
Jis atrodė taip lyg nebūtų ėjęs Mišių. Apsikabino-
me, pasibučiavome, jis nusivalė mano seiles, o aš 
ne. Gal galime jį vežtis drauge, akimis parodžiau į 
tave, sėdintį ant palangės ir nieko nesakantį. Brolis 
paklausė – kam? Aš neatsakiau. Jis gūžtelėjo. Visi 
trys išvažiavome. Visą kelią man ausin pylei savo 
nerimą ir baimę.

Tėvų namai – tai buvęs dvaro kumetynas prie 
upės, kuriame keturios šeimos veda bendrą ko-
munalinį ūkį ir riejasi tarpusavyje dėl menkiausių 
smulkmenų. Niekuomet neturėjau čia savo kam-
pelio, tiktai vieną dvigulės lovos pusę (kitoje mie-
gojo vidurinioji sesuo), o dabar neišmaniau, kur 
tave įtaisyti. Šeimynykščiai išėjo į kiemą, sveikino 
su šventėmis, klausinėjo manęs, kas tu, iš kur atsi-
radai, bet nė nemanė pačiam žvilgtelėti į akis ir, po 
teisybei, per daug nesuko galvų. Dėl to supykau ir 
per pietus nieko nevalgiau. Tėvas buvo nesiskutęs ir 
išsitaukavęs iki ausų, rankomis gnaibė perkepintą 
vištos krūtinėlę; mama negirdimai kalbėjo pote-
rius, sekdama pokalbį prie stalo, ir kartais įsiterp-
davo su raginimu valgyti bei išblaškytais šypsniais; 
vyriausioji sesuo garsiai sriūbčiojo iš savo kavos 
puodelio; vidurinioji kramtė kairės rankos nagus, 
dešine žarstydama žirnelius lėkštėje; nubraukda-
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mas pelenus ant vakarykščio laikraščio, brolis rūkė 
savadarbę suktinę ir todėl visas kambarys prisipildė 
skystų dūmų bei sintetinių obuolių kvapo, o aš gal-
vojau apie tave, išsitiesusį mano vaikystės lovelėje. 
Vos pakilusi nuo stalo, atskubėjau čionai skubriu 
žingsniu. Kambarys buvo pilnas nenuvalytų at-
minties dulkių bei tavo žvilgsnio rezginių. Paėmiau 
tamstą už rankos ir išsivedžiau paupin. Čia kuka-
vo gegutės, kvepėjo vandenų žolės ir punktyrus 
gležnais sparneliais ore braižė pirmieji kopūstiniai 
drugeliai. Paėjėję galą kelio, palei upės vingį atsi-
gulėme ant sidabražolių paklodės. Nuo nendryno 
dvelkė vėsa. Tu kvėpavai taip garsiai, kad aš beveik 
nebegirdėjau gegučių. Galop tamsybės pergalėjo 
dienos atšvaitus ir mudviem kaip kūdikiams lop-
šyje pakabino danguje spingsinčių žvaigždučių, 
idant nepanorėtume verkti. Turėjau grįžti namolio. 
Tu laikei mano dešinę ranką ant savo krūtinės ir 
aš pirštų galais it Brailio raštą galėjau skaityti tavo 
žvaigždėlapį. Čia Sietynas, ten Lyra, ana va Šien-
pjoviai, o šitgi princesė Kasiopėja...

Niekada nebebijosiu mirti, – sušnibždėjai pro 
liūdną šypseną. – Pažvelk skliautan ir įsivaizduok, 
kad jis tik skylėtas dangtis. Matai tas skylutes (žmo-
nės jas vadina žvaigždėmis)? Matai, kokia tyra šviesa 

(tarytum šviežias karvės pienas) sruvena pro jas? Štai 
į tą šviesą ir žengsime kada nors pasimirę. O toje švie-
soje tu tekėsi už manęs, o aš vesiu tave.

Čia pat nuskynei neprasiskleidusią sidabražo-
lę, susukai ją į žiedą ir užmovei man ant piršto. 
Nebežinojau, kaip kvėpuoti, kaip verkti, kaip pa-
bučiuoti. Pakilusi pabėgau namo. Apgraibomis iš 
kuparo išsitraukiau Elizabeth Browning knygelę 
Prisilietimas, savo krikšto žvakę ir sugrįžau atgalios. 
Tu tebegulėjai pievelėje prie nendryno klausyda-
masis pelėdų ūbavimo ir mano kūkčiojimo. Priėjau 
artyn, atsisėdau tau dešinėje ir, pasišviesdama sak-
ramento liepsnele, perskaičiau iš knygutės maldą:

Kaip myliu aš tave? Leisk suskaičiuoti.
Taip myliu, kad aukštį, tolius ir gelmes pasiekti 

galiu siela.
Aš myliu taip – lyg būtum šios dienos maži troš-

kimai, saulės ar žvakės šviesoje.
Taip, kaip kvėpuoju, kaip šypsaus, verkiu, gyvenu
Jei leis man Dievas ir po mirties mylėti nenustosiu.
Prisilietimas. Prisikėlimas.

Pirmasis gegužės sekmadienis prasidėjo Sha-
kespeare’o sonetais. Užplikiau kvapnios kavos, 
kurios niekada nemėgau (užtat mėgai tu) ir grįžau 

Greta Kniežaitė. 
Numestas 
žvilgsnis
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į balkoną, kuriame gulėjai išilgai išsitiesęs ir dekla-
mavai pūkuotų debesų virtinėms. Šykščiai švietė 
saulė, kaimyniniame bute mylėjosi du jaunuoliai, 
o apačioje, saulučių pievutėje, žaidė mažyliai iš gre-
timo namo – berniukai stumdė smėlio prikrautus 
žaislinius sunkvežimius arba ant išsikraipiusių šali-
gatvio trinkelių, panašių į amžiaus suriestus senolio 
pirštus išsukiotais sąnariais, lenktyniavo sportinių 
automobilių modeliukais, o mergaitės iš kiaul-
pienių pynė vainikus, su amžinu klausimu skabė 
ramunių lapelius ir pynė kasas ilgakojėms lėlėms. 
Norėjau paklausti tavęs apie vaikystę, bet susizgri-
bau, kad tokios, ko gero (ko blogo), nė neturėjai – 
palikai toks, koks gimei, koks buvai atpūstas į šitą 
planetą, kokį sudiržusios irakietės rankos supynė iš 
margaspalvių gijų į persiškus raštus. Tada panūdau, 
kad tu paklaustum manęs apie vaikystę ar vaikus. 
Žinoma, tamsta šįsyk (kaip kartais ne vienam at-
sitinka) primiršai gebėjimą išgirsti, ką kitas tyli. 
Todėl pati ėmiau pasakoti apie paupio medžius, 
kuriuose užaugau. Apie savo pirmąją vaikišką mei-
lę – Houldeną Kolfildą; apie tai, kaip, būdama 
dešimties, troškau surasti tąją bedugnę rugiuose 
ir bėgti jos link žinodama, kad Houldenas mane 
pagaus, neleis man nugarmėti prarajon. Apie baus-
me atsiduodantį tėvo diržą, kurį mums, vaikams, 
liepdavo uostyti, kai nusidėdavome. Apie slaptus 
įsilaužimus į kaimynų butus pro atvirus langus po-
kaičio miego metu, kai vogdavome jų saldainius iš 
grakščių krištolinių vazelių, o vasaromis kniaukda-
vome saulėje saldžiai sunokusias braškes didumo 
sulig rankos nykščiu (mama pykdavo, kad neval-
gėme savų, dievagodamasi, jog kaimynų uogos ka-
žin kokios įtartinai (nesvietiškai) didelės, matyt, iš 
paties Černobylio, tačiau tatai mūsų pernelyg ne-
gąsdino). Apie šiltas basakojes dienas bei randuotas 
pėdas. Mano mielą šuniuką Tūzą, kurį tėvas išvedė 
į mišką pakarti, kai šis įkando apsisnarglėjusiam 
ponų iš sostinės vaikiščiui, mėčiusiam į Tūzą akme-
nėlius. Nemigos naktis, kai visokie pieniški kavalie-
riai pūkuotomis panosėmis kutendavo vyriausiąją 
seserį po mūsų langu, o ši tramdydavo spygavimą, 

unkšdama iš pasitenkinimo, arba tas, kai taip ait-
riai kvepėdavo alyvos, svaigindamos lyg puikiau-
sias vynas. Apie miglotą, ryto ūkanose plevenantį 
troškimą išgyventi tai dar kartą naujos gyvenimo 
gėlės žiede, savo tąsoje. Klausei ir nepratarei nė žo-
džio, o kai nutilau, sušnibždėjai – išsidraikęs, pilkas 
voratinklis tai tavo plaukai. Po to, pavargę nuo at-
minties naštos, ilsėjomės ramybėje.

Birželio dvidešimt trečiosios rytą po puodelio 
šilinio viržio arbatos palikau tave rymoti lange, o 
pati išėjau kupoliauti. Pievos mūsų miesteliuko 
kiemuose žėlė žemiau kulnų ir jokie žolynai sap-
nuose nesisapnavo. Buvo tik viena vieta – senųjų 
kapinaičių patvorys, kur kažkas slėpiningo, artimo 
dvasiai galėjo augti, tarpti ir vešėti. Žali žalio vyno 
žolynai, laukiniai lubinai, skaisčiai raudonos, len-
gvapėdės aguonos ir laibi berželiai, suleidę šaknis 
į nepateptųjų, nusidėjusių, nusivylusių akiduobes, 
vėjui pučiant, tarytum kuždėjo užmirštųjų man-
tras bei užkalbėjimus.

Kupolio rože, kupolyte...
Sudėjau gražų žolynėlį, kvepiantį pievų medu-

mi, ir sugrįžau pas tave.
Šįsyk ant durų anglimi buvo nupiešta spygliuo-

ta saulė. Tai vėl svečių bus prigužėję. Ir tikrai, įeinu, 
o čiagi tu tarp trijų krivių (plačiais ąžuolo vainikais, 
ilgomis, tarytum apšerkšnijusiomis barzdomis, ne-
šinais trijų rankomis nulytėto medžio krivulėmis, 
menančiomis briedį, žaltį bei suopį) sėdi, gerdamas 
midų ir užkąsdamas skalsia, rugienojais kvepiančia 
juoda duona. Kriviai prisistatė esą broliai nuo kraš-
to tarp jūrų ir marių. Jų plaukuose tebebuvo įsivėlę 
jūržolių ir trapių kriauklelių. Jie pasakojo apie jau-
nas dienas, kada visus darbus pametę, pabėgdavo 
į kopas, kuriose lakstė laukiniai arkliai, užšokdavo 
ant jų, neprijaukintų, nebalnotų ir, sušėrę ranka 
per po oda virpančius raumenis, pasileisdavo tyr-
laukiais, šilais bei pušynais į atokų alką, kuriame 
dūmais dangun pakildavo jų aukos Perkūnui kaip 
prieš tūkstančių tūkstančius metų. Pakilę kriviai iš 
užančių ištraukė sudžiūvusį laukinių bičių medaus 
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korį, kadagio šakelę ir gintarą su uodo inkliuzu, 
padėjo mums po kojomis, o tada pažvelgė į mano 
sidabražolės žiedą ir nusilenkė tardami – lai bus 
mergelei kraitis. Kai šie pagonys išėjo, smalsus ir su-
sižavėjęs pirštų galiukais atsargiai lietei dovanas, ne-
atsidžiaugdamas tokiu dosnumu bei tokia pradžia.

Aš savo ruožtu vėlei išėjau iš namų ir pernakt 
miškuose, vėsiuose papartynuose, laisčiau mergau-
tines ašaras.

Liepos ketvirtąją pramiegojau saulėtekį bei 
devynis telefono skambučius. Taip ir būčiau be 
kūno plevenusi juodo sapno kiaurymėje tarytum 
Snieguolė, įkalinta stikliniame karste, iki pažadin-
tų (neviltingas) lūpų mazgelio palytėjimas. Bet 
nubudino mane nago krebždenimas į bambą. Tai 
tu vyleisi atkovoti mane iš keisto letargo. Įkyriai 
aimanavo telefonas. Nieko netarusi pakėliau tą ne-
laimingą ragelį prie ausies, tikėdamasi išgirsti jūros 
ošimą. O ten tik duslus šnabždesys (iš pamėlusių 
lūpų): Važiuok namo. Brolis pasikorė.

Kokia gūdi tyla.
Važiavau į kumetyną traukiniu. Užteko laiko 

permąstyti savo brolio gyvenimą ir save jame. Jis 
niekada manęs negynė nuo piktadarybių. Nepadė-
davo panešti sunkių krepšių. Neužtempdavo mano 
rogučių į kalną. Nepirkdavo dovanų. Nepaguosda-
vo, kai man skaudėdavo dantį. Jis net nesukiodavo 
mano lėlėms kojų ir galvų. Neprasivardžiuodavo. 
Nesiskųsdavo. Ir apskritai nedarė nieko, ką papras-
tai daro brolis su savo jaunesne seseria. Tik atva-
žiuodavo manęs pasiimti per šventes.

Kaip šventės gali būti nešventos?
Išlipusi savo stotelėje prie vienkiemio pamiš-

kėje, patraukiau ilgiausiu keliu (kokį tik sugebėjau 
prisiminti) per dirbamus laukus, laukinius aviety-
nus, išvešėjusį šilą. Buvo taip karšta, kad pro mie-
gūstą padūmavimą visos juslės varžėsi tarp savęs, 
kuri greičiausiai apsvaigins mano blaivų protą. 
Nuo aviečių, ievų ir jazminų kvapo niekaip nege-
bėjau išsivaduoti, jis ropštėsi nosimi aukštyn, skau-
dindamas kaktą bei smilkinius. Žalia spalva krislu 

braižėsi į karščiuojančią akies lėliukę. Paukščių ka-
kofonija, kurią sudarė gargaliavimas, kukavimas, 
gergždimas, čiulbesys, kalenimas ir dar sparnų šna-
rėjimas it sirenų giesmės bruko man po kojomis 
naują kelią. Burnoje priplėkęs tūnojo salsvas kar-
tėlis, o oda varvėjo prakaito lašais lyg bandydama 
pasižymėti jais kelią atgalios (kaip kitąsyk Joniukas 
su Grytute). Apkvaitusi visiškai atsitiktinai išni-
rau kitapus siauros miškelio juostos, kur stovėjo 
sutrešęs koplytstulpis su Rūpintojėliu, pasodintu 
jo viršūnėje stebėti nelaimingųjų rūpesnius. Juk 
nesakiau, kad mano brolio vardas buvo Kristupas? 
Prisiminiau, kaip vienui vieną kartą tėvas pašaukė 
jį pašiūrėn padėti sukalti inkilą: Kristau, užvaduok 
jau mane.

Parklupau sukalbėti maldelę, bet nebežinojau, 
į ką kreipiuosi.

Tik gilioje pavakarėje parslinkau į gimtuosius 
namus. Nebuvo kam manęs pasitikti. Įėjau vidun, 
o ten ant virtuvės stalo, lakuotame karste, gulėjo 
išpurtęs ir truputį pamėlęs Kristupas. Priėjusi pa-
bučiavau jį į kaktą ir apsigręžusi išbėgau į kiemą 
išsivemti. Susiriečiau prie savo išniekinto darželio, 
konvulsiškos raudos tąsoma, nenorėdama daugiau 
kada nors sugrįžti namo.

Per karštį nebebuvo kuo kvėpuoti.

Iki rugpjūčio penkioliktosios tebevilkėjau ge-
dulo drabužį. Pro mano šnerves, nagus bei ausis 
putodama šniokštė aitri gėla ir tavęs man reikėjo 
tik tam, kad pažadintumei rytais. Tąryt, kaip ki-
tąsyk, pabudau anksčiau už tamstą. Atvėriau lan-
gą, užplikiau vaisinės arbatos, žydrai nusilakavau 
nagus. Be kaltės ir be abejonės galėjau važiuoti į 
atlaidus. Apsivilkau baltą lininę suknutę, užsi-
dėjau šiaudinę skrybėlaitę, pabučiavau tave (vos 
pabudusį) į žandą ir išvažiavau pirmu traukiniu į 
kaimą. Kaitra ore nesiblaivė, bet sakraliam džiu-
gesiui tai visai netrukdė. Viena traukinio stotele 
toliau nuo tėviškės gyvavo nedidukas miesteliukas 
su nedidukais žmogeliukais, kadais pasistačiusiais 
pilko mūro bažnyčią, apdėjusiais šventorių lauko 
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akmenimis, įtaisiusiais į tuščias langų akiduobes 
didžiulius vitražus. Prie šventovės vedė margaspal-
viais kioskeliais įrėmintas takas. Prieš saulę blizgėjo 
atlaidinių saldainių popierėliai, karštyje tirpo cuk-
riniai gaideliai, o senyvos moteriškės siūlė įsigyti 
kvepiančių rožinių bei šventųjų paveikslų, aplip-
dytų netikrais gintarais. Buvo net sniego burbulas, 
kuriame įkalinti po vandeniu vakarieniavo Jėzus su 
dvylika apaštalų. Paėmiau į ranką, bet vis negalėjau 
atitokti.

Bažnyčioje visi klauptai jau buvo užimti. Beli-
ko pavėsinga vieta šventoriaus kampe. Iš čia nieko 
daugiau nebuvo matyti, tik trijų ratų prakilni pro-
cesija aplink šventovę, baltos iškrakmolytos vyrų 
marškinių apykaklės, nėriniuose paskendę nelinks-
mo veido mišių patarnautojai ir pūkuoti segtukai 
mažų mergyčių plaukuose.

Kai viskas visiems buvo atleista, parėjau į na-
mus pietų. O čia, rodos, nieko kitaip nė nebuvę – 
liaunos gluosnių šakelės tebesiūravo šiltame vėjyje, 
upė kuždėjosi su mišku ir saulutė nesiskubino į va-
karines savo pakasynas. Ir, žinoma, kas jiems mūsų, 
mažų šios žemės piemenukų, sopuliai, aistros bei 
likimai?

Mama keista orbita sukosi tarp puodų, stalčių 
bei spintelių, įsikandusi man nematytą savotišką 
šypseną. Jai nerūpėjo apmusiję langai, kaimynų 
katė, išsitiesusi ant sofos, ar suplyšusios kojinės, 
pro kurias kaip du pusmėnuliai švietė jos kojų 
nykščiai. Visas jos rūpestis dabar buvo puode kun-
kuliuojantis guliašas. Seserų namie nebuvo, matyt, 
dar bovijosi kur po atlaidų su nepažįstamais vyriš-
kiais. Beliko sliūkinti į senąjį kambarį, susisukti 
kamuoliukan ir nusnausti perpietės. Prieš užmig-
dama, prisiekiu, dar prisiminiau tave, karštą dieną 
užrakintą bute, tačiau mintys beregint apsunko 
ir nugrimzdo po susivėrusiomis blakstienomis. 
Susap navau purviną rudenį ir baltas baltas tulpes 
jame. Mama pakėlė valgyti. Šiurpai lakstė nugara, 
kai tylomis sėdome prie stalo. Guliašas buvo riebus 
ir prėskas, o nuo sienos iš pigių rėmelių, perjuostų 
juodu kaspinu, į mudvi žvelgė brolis. Nuotrauka 
buvo paimta ir išdidinta iš paso, na, o visi žmonės, 
niekam ne paslaptis, savo dokumentinėse fotogra-
fijose atrodo panašiai kraupiai. Kaip kad mėgdavo 
juokauti tėvas, jei imi panašėti į žmogų savo pase, 
laikas sunerimti. Taip ir dabar apėmė jausmas lyg 
Kristupas būtų turėjęs slaptą, mums visiškai neži-

Greta Kniežaitė. 
Baugi tyla
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nomą, nusikalstamą gyvenimą. Šitaip ir dingo ape-
titas. Mama abejingu žvilgsniu tebešiurpino man 
nugarą. Jau išeinu, nepyk. Ji ir nepyko, linktelėjo, 
susisiautė į ilgą, nudriskusį megztinį ir atsistojo pa-
lydėti. Rodos, žingsniais matavome tylą. Perduok 
labų dienų nuo manęs sesėms, – paprašiau, kai su-
stojome. Tėvas išėjo, – lyg iš po žemių atsiliepė mo-
tina. Kaip tai išėjo? – nesupratau. Matyt, negrįžta-
mai, – atsakė ji menku balsu. Dėl Kristupo? Galbūt, 
jai ir nebuvo labai svarbu. Apkabinau mamą kaip 
tvirtą, nelankstų medžio kamieną ir sėdau į trauki-
nį. Nors kaip įmanydama vyliausi, jog viskas sugrįš 
ir bus kaip būti privalo, sąmonės kamputyje kirbė-
jo aiškus suvokimas, kad tėčio daugiau nebepama-
tysiu. Niekada nemaniau neteksianti jo valingai, o 
kai taip atsitiko, viskas, ko panūdau, tai atsišlieti į 
traukinio langą ir pramiegoti savo stotelę.

Rugsėjo dvidešimt trečiąją viskas vėlavo. Ke-
letas pastarųjų mėnesių atėmė man norą kalbėtis, 
klausytis senų plokštelių ir rūpintis tavo gerove. Šį 
rytą pabudusi pastebėjau gūžtis verčiančią mudvie-
jų metamorfozę į graikinius riešutus ir pratrūkau 
raudoti be garso ir be ašarų. Gal būtumei prislinkęs 
manęs apraminti, bet nevaliojai, tvirtai sugniaužtas 
ankštame kevale.

Vėliau mes – dvi nepaslankios figūros – iškry-
pavome į balkoną prasiblaivyti nuo liūdnų apsidū-
mojimų. Tu persisvėrei per turėklus, o aš susirie-
čiau kampe. Tvenkėsi gaivališka rudeninė liūtis ir 
griaustiniai jau grūmojo apniukusiais pašaliais. Ne-
žinau, kaip išeiti, todėl aš vis dar čia, – nei iš šio, nei 
iš to pasakei. Nuleidau akis į savo rankas; tik dabar 
pastebėjau, kad sidabražolės žiedas ant bevardžio 
piršto suvyto ir susiraukšlėjo. Visa griaunanti grau-
dulio banga putodama kilo kūnu į viršų, trumpam 
sustodama galugerklyje. Tave taip daug kas paliko; 
nepyk, jeigu išeisiu ir aš; jei leis man Dievas ir po mir-
ties mylėti nenustosiu. Visa, ko norėjau, tai susprogti 
tavo rankose pumpurais. Bet palikau tamstą vieną, 
nė žodžio netarusi. Vėtra vis neramiau braižėsi į 
langus. Priguliau ant sofos ir galavausi karščiuo-

jančiomis mintimis. Kai gyveni daugiabutyje, kar-
tais imi nebežinoti, iš kur sklinda garsai ir kas čia 
taip nesuprantamai kalba – ar kaimynai, ar tavo 
pačios šmėklos. Baimes smaugė klampus snaudu-
lys, apimąs per audrymečius. Tik sudėjusi akis pro 
traukinio langą pamačiau gaisrą. Geriau įsižiūrėjus, 
degė paupio pievos ir miškas. Nuo karščio lydėsi 
lango stiklas, bet lokomotyvas traukė vagoną pro 
šalį. Prieš sąstatui dingstant už posūkio, degančioje 
pievoje išvydau tave. Norėjau iššokti laukan, bet 
mašinistas padidino greitį ir viskas, ką spėjau pa-
lydėti akimis, buvo kresna tėvo figūra, brendanti 
į nusekusią upę. Pažadino mane klaikus griaudi-
mas. Lyg spengimas skambėjo tavo kadais išspjauti 
žodžiai – išvis nebebūsiu. Perlieta baimės, atšoviau 
balkono duris, o ten nieko nebebuvo. Vienplaukė 
basomis išbėgau laukan. Parklupusi naršiau po vai-
kų žaidimo pievelę. Nieko, nieko, nieko. Aštrios 
lietaus adatėlės dygsniavo man prie kūno nelaimę. 
Jos suparalyžiuota užšliaužiau atgal į savo namus. 
Vadovaujama tik lakoniškų proto komandų, ke-
turpėsčia yriausi prie radiatoriaus su viltimi atrasti 
nors menką šilumėlę. Vietoj to, Viešpačiau Ema-
nueli, suradau tavo taip slėptą ir brangintą sekretą 
iš eglutės spygliukų. Jie dulkini ir bespalviai tūnojo 
ten, suguldyti į beformę mandalą. Štai tada ir ėmė 
aižėti mano lukštas, trupėti mano fortas, sprogti 
mano parakas. Atsimenu tik košmarišką isterijos 
kriokimą ir viso kūno smūgius į sienas bei grindis.

Atsikėliau ant savo lovos vyriausios sesers ir kai-
mynų apsuptyje. Galėjo būti praėję šimtai valandų. 
Galva, regis, dalimis dalijosi, o kruvinoje burnoje 
nejučiomis kaupėsi aibė geležies skonio žodžių.

Kas gi tau nutiko? – palinko sesuo.
Iškrito jis... Išėjo, iš balkono iškrito jis... – vapė-

jau, gestikuliuodama pamėlusiomis rankomis.
Kas jis? – pabūgo senutė, gyvenanti aukštu že-

miau.
Nagi jis, aš nė nežinojau tavo vardo.
Tas, kur buvau per Velykas namo atsivežusi!
Tas kilimas? Ar pablūdai? Ko gi dabar taip išgy-

venti dėl kažkokio kilimo? – karčiai nusišypsojo sesė.
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Mantas Taločka

***

esu matęs tokių
kaip tu
jie snigo

esu girdėjęs tokius
kaip tu
jų racijos čirškė
skleidė pumpurus triukšmo
klykė
jų panagės
nuo dažų prasiskiedusios
jie tiek neatsimena
tiek daug
nebemyli

esu lietęs tokius
kaip tu
vienos siūlės
vienos
valsas jų stygose

esu kalbėjęs su tokiais
kaip tu
jie mirdavo net nepradėję
jaučiausi kaip prievartautojas
vėliau kažkas samprotaudavo
iš Dievo malonės

dabar žinau
čia tu atėjai
atskyriau iš spalio
jis ne tas
įprastas
labiau

šlapmirtinis

atleisk
nesu mylėjęs tokių
kaip tu
esu tik citavęs

***

Supainioji žydėjimo
potekstę
su nuolankumu gyvybės
saujose taip
kad nesuprantu
kuriame iš mūsų
 nei tavo
   nei mano
nežinau
 garsų
  laumės žirgų
vėjo, lūpų
ir vėjo lūpų
 gaisrų
tai ką krebždini
ir tą patį ką rašau
žodžiu 
 nieko
bet nieko suprasti ir neįmanoma
nebent tau
pačiam
pripustančiam jo
už vis dar pirštų
      kas rytą
lyg dartais
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lyg į kalinius
lyg į mane
nebent prisidengusį
nebent nuogumu

žinau ir tau pasitaiko
būna
 nusikeiki

Senis

Toks senas, kad žino, kas sninga
Iš motinų įsčių vaikais,
Sukriošęs labiau nei naudinga,
Vis šlaistos ir šlaisto laukais.
Ir rauda tik gimus drugeliui,
O šis, savo ruožtu, mintija,
Jog senam sukriošusiam seniui
Kažkas už blakstienų rūdija.

Tango

Šiandien sninga kiaurai vėją,
Tiksi užstrigęs už oro,
Blaško sukurtą kūrėją,
Myli per žingsnį iš tolo.
Šypsos lyg būtų nevedęs,
Nuo sparno nuslėpęs akis,
Rodos, pelnytai pasenęs,
Tvarkingas, nors matos kvailys.
Šokdina pavargusį tango
Už scenos dusyk aistringiau,
Toks vienišas, vienišą dangų
Išjautęs,
 duok Die, kad tik sau.

Pagrindinis veikėjas

Yra toks personažas
galėčiau suvaidinti
bet tu jau
o aš
vis dar būdingas sąlyginumui
taigi pasakysiu
kad gražus kaip drugelis
tačiau įkyrus kaip musė
nepaisant
kuris iš mūsų prasivardžiuoja
nes visai nesvarbu kiek kartų
jau nemiegojau
kai šturmavai mano lango
tik tak
 tikslumu
tik tak
 tarp dviejų
dūžių įsikūręs
rytoj vėl čia būsi
vėl glostysi
vėl sakysiu, kad smaugi
taip irgi blogai
vėl išsirinksim vieną širdį
iš dviejų akių
pilnų
 smėlio
visgi patinki man
 labiau gyvas
ir vėl visa baigsis
taip pat
 rudeniu
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„Pašvaistės“ bendraautorė Unė Kaunaitė kaip 
rašytoja debiutavo 2011-aisiais su knyga „Sudie, ry-
tojau“. Romanas buvo palankiai įvertintas ir skaity-
tojų, ir literatūros kritikų, nominuotas „Metų kny-
gos“ rinkimams. „Sudie, rytojau“ – knyga apie jauną 
žmogų, savęs paieškas, apie tai, kas gąsdina ir trau-
kia. Kryptingai judėdama pasirinktu keliu, Unė šie-
met skaitytojams pristato antrą romaną. Kalbamės su 
Une apie netrukus pasirodysiančią knygą, apie rašy-
mą ir literatūrą, apie asmenybės bei rašytojos tapsmą.

Kalbino Rasa Milerytė.

Kalbamės naujos tavo knygos pasirodymo proga, 
tad nuo knygos ir pradėkime. Papasakok apie ją – 
kaip knygą pavadinai, apie ką ši knyga?

Mano knygos pavadinimas – Žmonės iš Alkapės. 
Šioje vietoje visada norisi stabtelėti ir leisti pašne-
kovui pačiam užklausti – tai kas ta Alkapė? Nes 
klausimas svarbus ir mano knygoje. Trumpai – 
Alkapė yra nedidelė šalis Europoje. Didžioji dalis 
knygos veiksmo vyksta Didžiojoje Britanijoje, į 
kurią iš Alkapės atvyksta jauni žmonės. Tik nesi-
nori, kad knygą pavadintų tiesiog knyga apie emi-
graciją, nes žodis emigracija jau prisigėręs per daug 
reikšmių. Žinoma, emigracijos tema kūrinyje svar-
bi, bet man tai visų pirma kūrinys apie šeimą, savęs 
paieškas, santykį su sava šalimi, jos žmonėmis.

Kas šios knygos adresatas? 

Cituojant vieną jauną režisierę, manau, kad ji 
aktualiausia „dvim-kelių“ metų žmonėms, ypač 

„Jaučiu atsakomybę prieš skaitytoją“

tiems, kurie buvo išvažiavę ar vis dar yra svetur. 
Kita vertus, gal net dar įdomiau tiems, kurie pa-
tys to nepatyrė? Man ypač norisi, kad kūrinys 
patrauktų jaunų žmonių tėvus, senelius, leistų su-
prasti mūsų kartos pasaulėžiūrą. Gal jis sudomins 
ir paskutinių klasių mokinius, kurie patys netrukus 
apsiaus panašius batus?.. Adresatą nuspėti visada 
sunkiausia – su savo pirmąja knyga spėjau pro šalį. 
Maniau: „Knygą apie paauglę mergaitę skaitys tik 
paauglės mergaitės...“ Bet pačių šilčiausių komen-
tarų susilaukiau iš vaikinų bei gerokai vyresnės kar-
tos žmonių. Žodžiu, greičiausiai ir su šia knyga – ji 
skaitytoją susiras pati. O man norisi tikėti, kad ji 
aktuali visiems. 

Taigi, kaip suprantu, temas renkiesi labai sąmo-
ningai, reaguoji į socialinės sferos aktualijas?
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Sunku pasakyti, ar temas renkuosi sąmoningai. 
Jos visų pirma kyla iš mano vidinių išgyvenimų, 
rašau apie tai, dėl ko man skauda, kas man rūpi. 
Bet ne veltui studijavau psichologiją ir socialinę 
antropologiją – jautriai reaguoju į savo aplinką, 
tad turbūt man skaudu dėl tų pačių dalykų, dėl ko 
skauda ir kitiems žmonėms. Temos kyla iš mano 
pokalbių su mane supančiais žmonėmis, iš to, ką 
matau, stebėdama pasaulį aplink save. Emigracijos 
tema, žinoma, dabar labai aktuali Lietuvai, bet ji 
visų pirma atsirado dėl mano pačios išgyvenimų, 
ketverių metų patirties studijuojant užsienyje, ben-
draujant su draugais, kurie lygiai taip pat studijavo 
ar studijuoja užsienyje...

Ar galima sakyti, kad rašydama vykdai tam tikrą 
misiją? Ar visų pirma tai yra būdas atsakyti į pačiai 
svarbius klausimus?

Turbūt pirmasis impulsas rašyti yra dėl noro 
atsakyti į rūpimus klausimus sau pačiai. Bet jei 
reikėtų tik tiek, nebūtų prasmės rodyti kūrinių 
kitiems. Sakyti, kad vykdai misiją, būtų per daug 
skambu, bet rašydama iš tiesų pagalvoju, ką savo 
kūriniu noriu pasakyti skaitytojui. Manau, kad bet 
kuriam rašytojui turi rūpėti, kokias idėjas jis pasėja 
savo kūriniu, rašytojas turėtų jausti atsakomybę už 
poveikį, kurį jo kūrinys gali padaryti skaitytojui. 
Rašydama visada tai prisimenu.

Koks Tavo santykis su būsimu skaitytoju? Rašyda-
ma galvoji apie jį?

Knygos skaitytojas gali būti bet kuris žmogus, 
tad galvoti apie bet kurį skaitytoją būtų per daug 
abstraktu, nebent pačioje pradžioje, mąstant apie 
kūrinio idėjas. Rašydama kartais pagalvoju, kaip 
vieną ar kitą epizodą galėtų skaityti kuris nors man 
artimas žmogus, ypač jei ta kūrinio vieta man sieja-
si su tuo žmogumi. Bet paprastai skaitytoją laikau 
kažkur šiek tiek toliau, nes norisi, kad kūrinys būtų 
kuo universalesnis.

O kaip su kritika ir kritikais?

Mėgstu palyginti kūrinio išleidimą su vaiko 
gimimu – jis tiek laiko buvo tik tavo ir staiga visi 
aplink jį mato, apkalba, maža to, kūrinys ima gy-
venti savo gyvenimą – jis interpretuojamas taip, 
kaip nė neįsivaizdavai... Į kūrinį sudedi didelę dalį 
savęs, todėl sunku nepriimti kritikos asmeniškai. 
Išleidusi pirmą knygą, iš pradžių jautriai reagavau 
į bet kokią kritiką, bet pamažu supratau, kad vi-
siems tavo kūrinys negali patikti. Režisierius Jimas 
Jarmuschas yra pasakęs, kad jei kada nors jo kūri-
nys patiks daugumai, žinos, kad padarė kažką ne 
taip... Manau, kai sukaupiau pakankamą bagažą 
gerų atsiliepimų, išmokau nebebijoti kritikos, net-
gi jos laukti – tada žinau, kad išsakoma nuoširdi 
nuomonė. Sunku pasakyti, kaip bus su antra kny-
ga, bet bent dabar tikrai nekantriai laukiu kritikų 
nuomonės, nes ir pati puikiai suprantu, kad mano 
kūrinys netobulas. Tačiau tobulų nebūna, būtent 
apie tai kalbėjau savo pirmoje knygoje!.. Ko gero, 
esu aršiausia savo pačios kritikė, tai padeda.

Nuo pirmosios tavo knygos „Sudie, rytojau“ pa-
sirodymo prabėgo lygiai treji metai. Visą tą laiką 

Unė Kaunaitė. 
Žmonės iš 
Alkapės. – Žara, 
Vilnius, 2014
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rašei antrąją? Koks yra laiko atstumas nuo pirminio 
kūrybinio impulso, nuo idėjos iki rankose laikomos 
knygos?

Antrosios knygos idėja kilo dar nė nebaigus 
rašyti Sudie, rytojau, pamenu, kaip stovėjau vie-
noje Vilniaus stotelėje dar važiuodama iš pamokų 
dvyliktoje klasėje – kaip seniai tai buvo! – ir man 
staiga galvoje iškilo žodis „Alkapė“. Nuo tada jį 
ir nešiojausi, bet pradėjau rašyti gerokai vėliau – 
bent metus ar daugiau idėja tiesiog gulėjo mano 
galvoje, pamažu kristalizavosi į kažką konkretes-
nio. Pats rašymo procesas užtruko maždaug pu-
santrų metų... Kai intensyviai studijuoji, turi ne-
daug laiko rašyti, bet gali permąstyti savo idėjas. 
Tad nuo pirmo impulso praėjo net daugiau nei ke-
tveri metai, bet kartais idėjos tiesiog be galo ilgai 
lindi galvoje, kol joms pagaliau padedamas pirmas 
taškas ant popieriaus.

Rodos, Antanas A. Jonynas yra sakęs, kad nerašo 
knygų, rašo eilėraščius. Kaip yra su proza? Pradėdama 
pasakoti istoriją, jau žinai, kad tai bus knyga?

Aš irgi nežinau, ar tai bus knyga.  Bet kadan-
gi taip ilgai apmąstau kilusią idėją, pradėjusi ją 
užrašinėti jau numanau, kokios apimties kūrinys 
tai bus – romanas ar apsakymas. Žinau, kad yra 
kūrėjų, kurie pradeda nė nežinodami, kuo kūrinys 
baigsis: veikėjai patys juos veda, diktuoja siužeto 
vingius, o ir pabaiga juos pačius nustebina, bet 
nesu viena iš tų rašytojų. Tai jokiu būdu nereiškia, 
kad veikėjai manęs nenustebina – dėliojant kūrinį 
kartais tenka išmesti netgi tas scenas, kurios iš pra-
džių atrodė esminės, nes jos nebetinka kūrinio pus-
lapiuose „išaugusiems“ veikėjams. Bet labai dažnai 
kūrinį pradedu nuo galo – pradėdama ir Sudie, ry-
tojau, ir Žmonės iš Alkapės jau įsivaizdavau pasku-
tinį knygos puslapį. Tiesiog dažniausiai nepradedu 
rašyti tol, kol mintyse neturiu susidėliojusi bendro 
kūrinio įspūdžio.

Sykį interviu esi užsiminusi, jog vargu ar išleidus 
pirmą knygą galima vadintis rašytoju, tačiau antra 
knyga – jau įvykis, parodantis darbų tąsą. Kaip jau-
tiesi laukdama antrosios? Ar dabar jau vadini save 
rašytoja?

Juokinga – prieš keletą dienų pati buvau prisi-
minusi šią frazę ir uždaviau sau tokį pat klausimą... 
Tada pagalvojau, kad per trejus metus pamažu 
pripratau prie žodžio „rašytoja“, kurį vis išgirstu 
iš mane pristatančių aplinkinių. Pati dar nesu taip 
prisistačiusi, sakau, kad „rašau“, nes „rašytojas“ vis 
dar per daug skambu, įpareigoja. Tačiau kiekvienas 
žmogus nori visų pirma pačiam sau įvardyti, kas jis 
yra, koks jo identitetas. Prieš pusmetį netekau ga-
limybės vadintis studente, tad per tris vasaros mė-
nesius žodis „rašytoja“ teikė savotišką stabilumą – 
galėjau šiuo žodžiu save įvardyti, kai nebelipo kitos 
etiketės. Be to, parašiusi pirmą knygą, nežinojau, 
ar bus kita, tad ir vardas gąsdino... O dabar vis la-
biau įsitikinu, kad negaliu nerašyti – bent dabar 
neįsivaizduoju savo gyvenimo be rašymo. Todėl net 
jei dar savęs nevadinu rašytoja, tą žodį pamažu jau-
kinuosi. Ar jis mane.

Grįžkime prie knygos adresato klausimo. Sakai, 
kad adresatas – labai platus, tačiau man atrodo, kad 
visų pirma tai – jaunas žmogus. Todėl įdomu, ar pati 
skaitai jaunimo literatūrą? Jei skaitai, ko, tavo ma-
nymu, jaunimo literatūrai labiausiai trūksta, kokios 
probleminės temos nepakankamai plėtojamos?

Skaitau literatūrą ir jaunimo, ir jaunimui, nors 
neretai jaunimas ir rašo jaunimui. Sakyčiau, kad 
pirmiausia trūksta pačios literatūros – jaunimu 
oficialiai įvardijami žmonės nuo 16 iki 29 metų, 
nors dažniausiai kalbėdami apie jaunimo literatūrą 
turime galvoje paauglius. Tikrasis jaunimas palie-
kamas nuošaly – sulaukę pilnametystės jau turėtų 
griebti suaugusiųjų knygas. Bet ar jie jau suaugę? 
Kas apskritai yra suaugęs žmogus? Šį klausimą ke-
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liu ir savo antrajame romane, neabejoju, kad jis 
iškyla kiekvienam jaunam žmogui, kuris oficialiai 
jau priklauso suaugusiųjų pasauliui, bet dar nelabai 
supranta, kas nuo to keičiasi. Ar staiga reikia nu-
stoti kvailioti? Ar jei moki už dujas ir vandenį, jau 
esi suaugęs?.. Tad jaunimo literatūroje ir pasigendu 
drąsos klausti, kokios problemos iš tiesų kamuoja 
jauną žmogų, kuris jau turėtų viską žinoti, bet iš 
tiesų dar visai nieko nežino.

Šioje vietoje užkabinai labai svarbų klausimą. 
Man regis, daug autorių, rašančių jaunimui, ypač 
paaugliams, vaikosi populiarių, intriguojančių 
temų ir ignoruoja tai, kas žmogui iš tiesų svarbu, 
visų pirma – identiteto klausimą. Kaip turėtų elgtis 
žmogus, jei literatūra tampa neįgali atsakyti į klau-
simą „kas aš esu“?

Turbūt šiuo klausimu neįmanoma išskirti 
vien literatūros paaugliams – komercija valdo vi-

sas meno rūšis, ir ne tik meno, tad visur turi iš 
tiesų paieškoti, norėdamas surasti ką nors giles-
nio, prasmingesnio. Idealiu atveju tokia situacija 
turėtų ugdyti kritiškesnį skaitytoją, kuris atsiren-
ka, neima į rankas pirmos pasitaikiusios knygos, 
bet ieško jam aktualios. Deja, dažniausiai vyksta 
atvirkštinis procesas – mes nustumiame esminius 
klausimus į šalį, nes spręsti buitines problemas 
yra lengviau. 

O kokios knygos arba rašytojai kūrė tave kaip as-
menybę ir kaip autorę?

Gerų knygų pasaulyje tiek daug!.. Dabar jau 
esu atmintinai išmokusi sąrašą, kurį vis paklausta 
kartoju, bet paskui susimąstau – ką pamirštu?.. 
Augdama be proto daug skaičiau, nuo Lindgren iki 
Rouling ar Doilio, bet man ypač įstrigusios kny-
gos – Žilinskaitės Kelionė į Tandadriką ir Korčako 
Karalius Motiejukas Pirmasis. Šios knygos vaikams 

Nuotraukos iš asmeninio archyvo
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kalba apie tokias kertines žmogiškas vertybes, kad 
verkdavau kiekvieną kartą jas skaitydama. Tos 
knygos keitė mane kaip žmogų, bet mano rašymo 
stilius, ko gero, formavosi vėliau. Labai mėgstu 
Salingerio apsakymus, Kurto Vonneguto knygas, 
neseniai atradau Undinę Radzevičiūtę... Juos visus 
sieja užuominomis rašomas tekstas, kuriame pasa-
koma ne per daug. Labai mėgstu tokį stilių, nors 
pati ne visada sugebu taip parašyti.

Ar apskritai literatūra, rašytojas turėtų reaguoti į 
tai, kas vyksta visuomenėje?

Čia kaip tam žaidime: ir taip, ir ne... Literatū-
ra, kaip ir kiti menai, turėtų būti universalūs, jei 
ne kultūriškai, tai bent jau laike – ne veltui kla-
sikų kūrinius skaitome prabėgus šimtmečiams, 
interpretuojame ir pritaikome šioms dienoms. 
Nepaisant universalumo, tų kūrinių stiprybė yra 
aktualumas. Dabar į galvą šauna Meistras ir Mar-
garita, 1984 ar Gyvulių ūkis, Balta drobulė, Katės 
lopšys... Visi šie kūriniai reagavo į visuomenei ak-
tualius reiškinius, nes juos rašė rašytojai, kurie lyg 
lakmuso popierėliai sugėrė aplink vykstančius pro-
cesus, emocijas, ore sklandančias idėjas, bet vėliau 
perrašė lyg kiek atsitraukę... Juk apskritai neįma-
noma parašyti kūrinio nereaguojant į visuomenės 
reiškinius, nes pats esi jos dalis, ji tave formuoja. 
Žinoma, išlieka klausimas, kiek rašytojui pačiam 
svarbūs šie reiškiniai, kiek jis jaučiasi visuomenės 
dalis. Man tai svarbu, todėl noriu reaguoti, bet 
kiek vienas pasirenka pats.

Kas tau pačiai, Une, atrodo įdomiau ir svar-
biau – rašytojo plunksna nelyg chirurgo peiliu atlikti 
žmogaus sielos pjūvį ar žiūrėti į platesnius procesus, 
ieškoti apibendrinimų?

Nenorom vėl grįžtu prie savo studijų. Studi-
javau dvigubą bakalaurą – psichologijos ir soci-

alinės antropologijos. Abiem šiems mokslams 
rūpi žmogus, tie patys klausimai, bet jie žiūri iš 
skirtingų pusių. Psichologai – iš individo taško, 
ir bando suprasti, kodėl šis taip elgiasi, o antro-
pologai žvelgia pro visuomenės prizmę ir svarsto, 
kaip individui daro įtaką jo kultūra, kaip jie vie-
nas kitą formuoja. Matyt, ir gyvenime, ir kūry-
boje balansuoju tarp šių dviejų procesų, nes man 
jie abu svarbūs ir įdomūs. Mes kuriame kultūrą, 
o ji kuria mus. Lygiai kaip aš kuriu literatūrą, o 
literatūra kuria mane.

Kai kas sako, jog filologijos fakultetuose neužauga 
rašytojai, veikiau atvirkščiai – jie žūna, nes literatū-
ros paskaitose išmoktos kanoninės formos, temos lite-
ratūrai jau neaktualios. O tavo studijos darė įtaką 
tam, apie ką ir kaip rašai?

Iš tiesų, ir man taip patarė, kai svarsčiau apie 
stojimą į filologijos studijas...  Nežinau, ar tai tie-
sa, nes yra ir kita pusė – studijuodamas filologiją 
neretai atsirandi tarp grupės žmonių, kurie taip 
pat kuria, dalijasi idėjomis, o bendra kūrybinė 
atmosfera tave skatina rašyti. Aš to neturėjau, bet 
gal dėl to tik dar tvirčiau pasižadėjau, kad nenu-
stosiu rašyti. Ir mano studijos tikrai darė įtaką 
rašymui, ypač socialinė antropologija, kuri moko 
stebėti vykstančius procesus atsitraukus, pasižiū-
rėti į savo paties aplinką taip, kaip ją stebėtų sve-
timšalis, suprasti, kad, jei kažkas atrodo akivaizdu, 
iš tiesų visai nėra akivaizdu... Tačiau didžiausią 
įtaką studijos padarė mano antrosios knygos te-
mai – tikrai nebūčiau parašiusi tokio romano, jei 
nebūčiau išvažiavusi gyventi į svetimą šalį. Dėl to 
niekad nesigailėsiu, kad išvažiavau – aš ne tik pa-
mačiau ir išmokau daugybę naujų dalykų, bet ir 
atradau Alkapę, atradau Kristijoną, Aidą ir Emili-
ją, apie kuriuos rašau – jei ne viename, tai daugy-
bėje asmenų – ir dėl to galiu štai dabar nekantriai 
laukti, kaip tą Alkapę priims kiti.



Muzika

41

Bury, Lancashire, Anglija. 
Penki draugai, susipažinę dar mokykloje, nu-

sprendžia suburti grupę. 
Pavadinimas Elbow skamba panašiai kaip pa-

čios grupės muzika – iš pradžių svetimai, gal net 
šaltai. Alkūnė. Išgirdęs šios kūno dalies pavadini-
mą, lietuviškai ar angliškai, pirmiausia pagalvoju 
apie mėgstamą grupės dainą. Tam reikėjo nemažai 
laiko ir kantrybės. 

Pasirodžius pirmajam albumui Asleep In The 
Back (2001), Elbow pamažu pradėjo kelionę į kri-
tikų ir klausytojų vidinius pasaulius, sulaukdama 
neįprastai gerų įvertinimų ir teigiamų apžvalgų. 
Tais pat metais muzikos žurnalas Q įtraukė grupės 
pirmąjį į 50 geriausių 2001-ųjų metų albumų sąra-
šą. Penketukas, įgavęs pasitikėjimo savimi, albumų 
Cast Of Thousands (2003) ir Leaders Of The Free 
World (2005) laikotarpiais žengė link melancholiš-
kai sunkaus, melodingo, „lėto“ ir „švaraus“ garso. 
Po šių, taip pat kritikų liaupses pelniusių, muzi-
kinių pasakų bei vis besiplečiančio klausytojų rato 
kokybės kartelė pakilo aukštai ir su smalsumu no-
rėjosi išgirsti, kur grupė judės toliau. 2008-ieji gru-
pei buvo lemiami. Buvo išleistas albumas The Sel-
dom Seen Kid, kuris, pasak vokalisto Guy Garvey, 
„laimėjo viską“ (iš tiesų panašiai ir buvo – išvardyti 
nominacijas ir apdovanojimus reikėtų atskiros pas-
traipos) ir paskleidė žinią apie Elbow iš Anglijos 
visam pasauliui, kuris vėliau ir buvo apkeliautas 
turo metu. Nors ir susilaukusi pripažinimo, mu-
zikantų kompanija nesustojo, „nepasikėlė“, išliko 
paprasta ir nuoširdi. Albumas Build A Rocket Boys! 
(2011) bylojo apie grupės lyderio vaikystės ir užau-
gimo laikotarpį. O su šiais metais išleistu, daugybę 
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Alkūnė, kuri niekad šiurkščiai 
tavęs nepastums

atspalvių slepiančiu The Take Off And Landing Of 
Everything metų albumų nominacijos, apdovano-
jimai bei bilietų išpirkimai per keliolika minučių 
nuo koncertų paskelbimų tapo savotiška norma. 
Visa tai perskaičius, kyla klausimas – kuo jie tokie 
ypatingi?

Dažniausiai grupės pasirenka vieną kūrybos 
būdą: pirma gimsta arba tekstas, arba muzika, ku-
rie vėliau suderinami. Šios grupės atveju – neaiš-
ku. Daug tekstų dainoms pirma atsiranda vokalis-
to užrašų knygutėje, ir jau tada jis mintyse dėsto 
melodijas ar pritariančių instrumentų muzikines 
vizijas. Taip pat muzikantų galvose gimstanti mu-
zika ,,juodraštinio“ grojimo metu jau turi idėją, 
apie ką ta daina galėtų būti. Kūrybos procesas šiais 
dviem atžvilgiais, regis, vyksta išvien. Rimas nie-
kur nedingsta, vokalo melodijos „kalbasi“ su kitais 
instrumentais, papildo viena kitą, instrumentų ats-
palviai dera su žodiniu turiniu. Muzikai paskirta 
tiek pat dėmesio kiek ir žodžiams, kuriais Elbow iš-
siskiria. Vokalistas meistriškai perteikia savo mintis 
apdainuodamas tokias temas kaip ilgesys, grįžimas 
namo, meilė, atsiminimai, nepritapimas, trumpas 
džiaugsmas paprastume ir smulkmenose, o vėliau 
sugrįžimas prie pilkų liūdesio debesų, kurie kan-
kina ir verčia jaustis beprasmiškai, nes iš gyvenimo 
norisi kažko daugiau. Elbow aprėpia didžiąją dalį 
nuotaikų ir būsenų paletės, todėl jų klausant daž-
nai supranti, jog esi ne viena(s).

Tekstui foną teikianti muzikinė Elbow pusė 
esti gerokai paprastesnė. Didžiuma dainų turi ne-
sudėtingą harmoninį karkasą, susidedantį iš kelių 
akordų ir jų sekų, kurias, jau neaišku, kiek kartų 
esame girdėję kitų grupių muzikoje. Harmonijos 
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skaidrumas ir sodrumas dainose sukuria stabilaus 
ir tvirto ėjimo įspūdį. Šabloniškas kūrinių struk-
tūros taip pat dažniausiai seka roko muzikos tradi-
cijas (schemos „posmas → priedainis → posmas → 
jungtis → priedainis“ variacijos). Nors jų dainos ir 
nesivaiko šio amžiaus modernybių muzikine pra-
sme, kiekviena turi dėmesį prikaustančios energi-
jos ir visumą, kuri neleidžia klausant nuobodžiauti 
ir mąstyti „va, čia bosas nusileido ten ir ten, o gita-
ra ten“, ar „jau tuoj priedainis“. Tai tik įrodo, kad 
Elbow yra kruopštūs ir galvoti, o šie bruožai visada 
persismelkia į veiklos rezultatus.

Nors dainos ir pasakoja apie universalius išgy-
venimus, tai pateikiama nebanaliai, kiek užslėptai, 
angliškai kukliai ir netiesiogiai, priverčia sustoti ir 
pagalvoti. Idėjas iš pat pradžių, atrodo, supranti, 
tačiau juo „giliau“ brendi, tuo geriau matai, kad 
eiti dar toli ir tyrinėti atsiveriančius prasminius 
klodus reikia pačiam. Daina praranda keturių 
minučių pasivaikščiojimo, kuris baigiasi nutilus 
garsams, funkciją, įauga į tave, nepaleidžia, malo-

niai verčia apie ją galvoti – (pa)klausymai tampa 
stotelėmis ilgesnėje kelionėje, kuri praturtina sielą. 
Tiek, kiek gali ir nori. 

Šių metų vasarą Positivus festivalyje Salacgrīvo-
je, Latvijoje, turėjau progą pamatyti ir išgirsti šį 
penketuką gyvai. Likus valandai iki koncerto, prie 
pat metalinio turėklo, stovinčio penkių metrų ats-
tumu nuo scenos, stovėjo vos keli žmonės. Atrodė, 
jog Elbow gros pustuščiam laukui, bet įvyko prie-
šingai. Koncerto pradžioje laukas buvo pilnutėlis 
žmonių, kukliai iškelta mojuojanti vokalisto ranka 
ir gyvenimo patirties pažymėta šypsena, lydima vi-
sos grupės skambančių instrumentų, užbūrė. Visi 
galėjo pasijausti vieningos, akimirkoje esančios 
bendruomenės dalimi. Per pasirodymą nebuvo jo-
kių grupės atsivežtų didelių ekranų, rodančių vi-
zualizacijas dainų metu, nešvietė daugybė lempų. 
Kiekvienas garsas buvo atliktas gyvai ir vietoje, o 
tai šiomis dienomis jau tampa retenybe. Pasižiūrė-
jęs į koncerte atliktų dainų sąrašą, tik po kiek lai-
ko supratau, kad per visą pasirodymą skambėjo ne 
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šiaip pavieniui išrinktos mažiau ar geriau žinomos 
dainos. Kūrinių žodžiai ir jų tvarkos visuma pa-
sakojo istoriją, išeinančią už pavienių dainų ribų. 
Apie prarastos meilės besiilgintį, prie plačiojo soci-
alinio konteksto nepritampantį liūdną darbininką, 
kuris jaučiasi lyg būtų iš kito amžiaus. Skendimas 
prisiminimuose, kvailo, bet mylimo veido ir prastų 
patarimų ilgesys neleidžia užmigti nakčia. Rytą jis 
keliasi ir dirba krano vairuotoju dideliame mieste, 
kuriame kiekvieno praeivio galvoj sukasi ambi-
cingos idėjos. Nuolat lydimas minčių apie praeitį 
darbininkas kelia galvą aukštyn į paukščius ir klau-
sinėja, ką jie atsimena, kaip jie stebėjo ją ir jį, tols-
tančius vienas nuo kito. Vakaras praleidžiamas ge-
riant su liūdnais bendraminčiais, skandinant vidų 
slegiančią būseną trumpoje, bet išlaisvinančioje 
akimirkoje. Pasakojimą vainikuoja naujos dienos 
rytas. Pamačius gatvėj lakstančius naglus vaikus, 
užplūsta nostalgija ir samprotavimai apie tai, ar jie 
supranta, kad šios jų dienos – auksinės. Nuolati-
nis savo elgesio pergalvojimas mylimosios atžvilgiu 

nuveda prie įsivaizdavimų, kaip ji dabar būtų šalia, 
ir leidžia trumpam patirti laimę. Kyla mintis, kad, 
nepaisant visko, ši diena, nors ir viena per metus, 
yra graži. Tai sujungia pasakotą istoriją su koncer-
to aplinka, grupės ir žiūrovų bendrumo jausmu. 
Nežinau, ar visa tai buvo Elbow intencija, tačiau 
žinant Guy Garvey sąmojį, gilumą ir pastabumą 
detalėms, tai – galimas daiktas. Atminty iškyla šių 
metų iTunes festivalio koncertas Londone. Po be-
veik kiekvienos dainos grupės vokalistas švelniai 
kankindavo žiūrovus žodžiais „aš noriu jums kai ką 
papasakoti, bet dar ne laikas“, „tai tikrai gera isto-
rija. Na, vėliau“. Iki pat koncerto pabaigos ji tiesio-
giai taip ir nebuvo papasakota žodžiais. Bet ji buvo.

Išgirdęs ar perskaitęs žodį „Elbow“, visada pa-
galvoju apie grupę, ne rankos dalį, kad ir koks tos 
situacijos kontekstas. Gal ir reikės daugiau pastan-
gų, kad jie pasiektų tavo vidų, bet kai taip atsitiks, 
alkūnė reikš visai ką kita. Tik skirk brangaus laiko 
ir kantrybės – atsipirks su kaupu. 


