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kaip man nepatinka tas mokslinis būdas 
tyrinėti šeimą, lyg ji būtų vien tik apribojimų 

ir ritualų audinys – arba mes koduojame šeimą 
kaip betarpiškos priklausomybės grupę, arba ją 

paverčiame konfliktų ir represijų mazgu. sakytum, 
mūsų ekspertai negali įsivaizduoti, jog yra šeimų, 

„kuriose myli vienas kitą“.

Rol and Barthes
Camera lucida. Pastabos apie fotografiją

Mano motina buvo smulki, išraiškinga juodbruva 
moteriškė tvirtais, šiek tiek atsikišusiais dantimis. kumptelė-
jusi nosis stangriai aptraukta glotnia oda. Jai kalbant oda įsi-
tempdavo, po ja galėjai įsivaizduoti matąs baltą nosies kaulą.

Vaikystėje būčiau atidavusi bet ką, kad motina užsičiauptų. 
nutiltų ir nustotų demonstravusi tokią akivaizdžią savo nosies 
gėdą.

Prahos žydų senienų ir juvelyrikos parduotuvėse šią mote-
rį pasitikdavo kaip savą. Ten jos gėda tapdavo pranašumu. Jai 
nereikėjo meluoti nei atsiprašinėti. užteko palaikyti kažkam 
tokią svarbią saviapgaulę.

kiekvienas panašus nesusipratimas motinai buvo mažytė 
pergalė. nepamiršdavo to atšvęsti. Vis pasigirdavo, kad ją juo-
kina išdidi tauta, kuri nepažįsta savo tautiečių. sakydavo tai 
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su neslepiamu pasididžiavimu. Galbūt nesuvokdavo, kad juoko 
šiame sakinyje – mažiausiai, o pasipuikavimo – daugiau negu 
ji pati norėtų parodyti.

Šiuo neišradingu pasikartojančių motinos švenčių scenari-
jumi ilgainiui ėmiau bjaurėtis.

Ant patamsėjusios sidabrinės grandinėlės po jos kaklu iš 
tolo spindėjo stambus pakabukas su dovydo žvaigžde. Virš 
kaktos ji susišiaušdavo juodų garbanotų plaukų bangą. Mė-
gavosi vaidmeniu ir savo apgaulinga išvaizda. Gali būti, kad 
slapčia dėkodavo gamtai už jos pokštą. Jis užpildydavo kažko-
kią svarbią jos būties nišą, atstojo didžiausią jos šeimos bran-
genybę.

Vešlūs juodi plaukai buvo jos svarbiausias ir ilgą laiką pi-
giausias papuošalas. sykį pastebėjusios jį suspindus nepagei-
dautinu sidabru pradėjome bendrą kovą.

Tai buvo vienas švelniausių kultūros karų prieš natūrą. To-
mis dienomis sėsdavausi ant kėdės su motinos galva sterblėje. 
Motina įsitaisydavo ant žemo medinio suoliuko.

Jos apnuogintas kaklas šalia juodų plaukų tumulo atrody-
davo neįtikėtinai baltas, pažeidžiamas. Mane užliedavo dro-
vumo banga. Pirštus, kurių paskirtis tomis akimirkomis buvo 
sučiupti žilą plauką kuo arčiau šaknies ir jį kaip reikiant truk-
telėti, drebindavo pamažu slopstantis jaudulys.

Mudviejų triūsą vainikuodavo žilų plaukų kupstelis plasti-
kiniame maišelyje man iš kairės.

buvau riba, skirianti baltą, glotnų ir vis dar jauną motinos 
kaklą dešinėje ir žilų plaukų derlių kairėje. Frontą pastiprinda-
vo švarėjančios juodų plaukų bangos.

Iš motinos išmokau šio bei to svarbaus. Žmogui gerai turėti 
kokį nors svarbų vaidmenį, dėl kurio jis stengtųsi. supratau, 
kad vaidmuo yra labai svarbi žmogaus veikla, neleidžianti nuo-
bodžiauti net tada, kai jis tarsi ir nebeturi ko veikti. Vaidinantis 
žmogus turi kuo užsiimti ir tuomet, kai iš jo akiračio išslysta 
bet kokios gyvenimo prasmės vizija.
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Tiesiog reikia vaidinti savo vaidmenį, stengtis visa tai atlikti 
kuo geriau. kad paskui galėtum džiaugtis rezultatais, patyliu-
kais paploti sau pačiam.

kuo sunkesnis vaidmuo, tuo daugiau džiaugsmo patirsi jį 
suvaidinęs.

Tiesa, be savo gyvenimo vaidmens, mano motina turėjo ir 
kitų džiaugsmų. dirbo drabužių dizainere. Taip pati save va-
dindavo, jei paklausdavai jos apie profesiją.

kai kas ją vadino siuvėja. dėl to motina neprieštaraudavo. 
Galbūt dizainerė ir siuvėja tebuvo dar pora naudingų jos vai-
dmenų.

Šeimos bičiulių drabužių parduotuvėje ji nuomojosi vietą 
nuosavai rūbų kabyklai su ketvirtadaliu lango į gatvę, kur galė-
jo reklamuoti savo paslaugas. Iš gatvės galėjai matyti jos išraiš-
kingą nuotrauką, telefono numerį.

Ten buvo ir mūsų buto adresas. nenuostabu, kad motina 
sulaukdavo keisčiausių laiškų.

sykį jai parašė neįgalus vyras. Po stuburo traumos pašlijo 
jo dubens organų veikla. dėl to nevaldė savo žarnų ir pūslės 
turinio. Trisdešimt penkerių metų vyras prašė patarimo, kaip 
po įprastomis kelnėmis geriau paslėpti sauskelnes arba – kaip 
atsikratyti noro jas slėpti apskritai. Esą galbūt geriau džiaugtis 
ar net didžiuotis tuo, kad pats sau padedi ir nevaikštai šlapio-
mis ar pridergtomis kelnėmis.

kartu su laišku voke buvo įdėtos trys vyro nuotraukos že-
miau juosmens. buvo matyti, kaip tas vyras mūvi kostiumo 
kelnes, maudymosi kelnaites ir drobines kelnes. Po jomis pūp-
sojo sauskelnės. Ypač gerai sauskelnės buvo matomos per švie-
sias vasarines kelnes – per ploną drobę buvo akivaizdu, kad, be 
sauskelnių, ten įsprausta ir tam tikra apkūnoko vyro kūno dalis 
su atitinkamais atributais.

stebino ne tiek laiško tema, kiek numanomas laiko kie-
kis, skirtas laiškui formuluoti, nuotraukoms daryti. Galima 
buvo tik spėlioti, ar vyras tiesiog rado progą užkalbinti sim-
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patišką dizainerę, ar iš tiesų jam taip svarbu buvo išspręsti 
kūno dalies žemiau juostos problemas. Apsinuoginimas: kas 
pasakytų, ar tai buvo jo drąsa, ar tik nuskriaustojo, iškrypėlio 
malonumas?

Mano motina, kaip įpratusi, savo vaidmenį suvaidino iki 
galo. Jam atsakė, kad kreiptųsi į siuvėją, kuri jam galėtų pritai-
kyti laisvesnes kelnes, pasiūti didesnio dydžio drabužius. Ji taip 
pat pabandė atkreipti jo dėmesį, kad jos profilis – dekoratyvioji 
mada, grožis, o ne kas nors kita. Atsiprašė. negalinti jam kuo 
nors konkrečiai, savo pačios rankomis padėti.

Vis dėlto ji gavo kitą laišką, kuriame tas žmogus aiškino, 
kad ne visada gali skirti laiko savo stiliui, nes dirba ir dar nori 
skirti laiko laisvalaikiui.

Ponia dizainere, – rašė jis, – žinote, kai tokią užduotį 
bandai išspręsti pats, tai subjektyvumas labiau kenkia 
negu padeda, bet iš Jūsų laiško supratau, kad savo viduje 
esu teisus. Tai gal nuo manęs paties viskas ir priklauso, 
nes jeigu aš pats būsiu ramus ir nesirūpinsiu, tai gal ir kiti 
ramiai jausis?

klausimas nebuvo retorinis – jį lydėjo labai konkretus „ką 
manote?“ nežinau, ką į tai atsakė mano motina. Pamenu tik, 
kad ji jam parašė dar mažiausiai porą laiškų.

kartais man atrodydavo, kad savo adresą parduotuvės vitri-
noje ji buvo užrašiusi tik todėl, kad mėgo susirašinėti. Regis, 
labiausiai jai patiko atsiliepti į keistus, neracionalius, jokios ap-
čiuopiamos naudos nežadančius laiškus.

Atsakinėti korespondentams buvo jos kuriamo vaidmens 
dalis. būdama panaši į žydę, ji turėjo kaip ideali žydė rūpintis 
savo bendruomenės narių gerove. Ypač globoti tuos, kurie sil-
pni, neįgalūs, neracionalūs, keistuoliai, nepritapėliai.

Tokie jai buvo įdomiausi. dėl jų jai nereikėjo konkuruoti. Jie 
jai nedrįsdavo pirštis ar siūlytis į draugus. Glaustėsi apie kojas 
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tarytum šunyčiai. kai kada su ja žaisdavo. su jais ji jautėsi lais-
va. Galėjo žengti priekin per gyvenimą dalydama savo baltos 
kaktos šviesą, blyksėdama juodų žvilgančių plaukų atšvaitais. 
Galbūt dėl šito jie galiausiai jos išsigąsdavo ir pasislėpdavo, pa-
likdavo ją ramybėje. Išskyrus vyrą, panašų į čigoną.

Apie vyrą, panašų į čigoną, galėčiau pasakyti dar mažiau nei 
apie sauskelnėtąjį. Tuo metu, kai šalia motinos atsirado tas vy-
ras, motina man rūpėjo kur kas labiau nei jos aplinka.

Atsiradus mūsų buto senamiestyje pirkėjui, keitėme jį į butą 
netoli Vltavos Podolskos mikrorajone. Į čigoną panašus vyras 
mūsų akiratyje atsirado kaip stiprus bei greitai kišenę norin-
tis pasipildyti žmogus. Toks, kuris gali nunešti baldus iš trečio 
aukšto žemyn, tada sukrauti juos į sunkvežimį, o dar vėliau 
visa tai užnešti aukštyn, į ketvirtą aukštą.

Pasitelkėme du stiprius žaliūkus. Vienas iš jų buvo panašus 
į čigoną.

Labiausiai atsimenu jo palaidus languotus marškinius.
Šviesūs vyriški marškiniai tapo motinai langu į kitą pasau-

lį. staiga aptemus protui vylėsi, kad ten, už lango, už languoto 
audinio, gyvenimas bus šviesesnis. Ar gali būti kas mažiau lo-
giška nei tikėjimas, kad vyriško kūno įdegis ar tamsus gymis 
sietinas su kokia nors šviesa?

Atsimenu rugpjūtį, kai motina vidury dienos taksi automo-
biliu atlėkė pasižiūrėti, kaip kraustomi baldai, ir atsiskaityti su 
nešikais.

Tądien dėvėjo prigludusią violetinę berankovę bliuzelę sta-
čia uždara apykakle ir siaurą šone skeltą juodą sijonuką aukš-
čiau kelių. Tuo metu man buvo šešiolika. drabužių ilgis ir plo-
tis tada atrodė reikšmingi asmenybės rodikliai.

Motinos sijonukas buvo toks siauras, kad segėdama jį tik 
vargais negalais galėdavo įsirangyti į automobilį. ne lengviau 
buvo išlipti – sijono siūlės rizikingai braškėdavo. Tvirčiau su-
kąsdavau dantis: kažkas viduje sakė, jog galbūt šitaip galiu pa-
dėti neprasižioti siūlėms.
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sumokėjusi nešikams ji sėdosi į taksi, ir sijonukas jos pliko-
mis šlaunimis užlipo pernelyg aukštai. Taip aukštai, kad mudu 
su Čigonu pamatėme pilkai nuskalbtas kelnaites jai tarp kojų.

Pilkšvos kelnaitės išdavė, jog šiai dar nesenai dizainerei jos 
tarpukojis nelabai berūpi. Apatinis drabužėlis atrodė nykiai, 
gundantis sijonas tik dangstė liūdesį. net man, pamačiusiai, 
kokios apgailėtinos mano motinos kelnaitės, pasirodė, kad ge-
riau būti vyru, kuris turi teisę šias kelnaites numauti, nei mote-
rimi, kuri nusileido iki tokios estetikos ir tokio žemo emocinio 
ir erotinio lygio.

būdama vyras, išsinerčiau iš kailio bandydamas šią moterį 
pralinksminti. būčiau daręs viską, kad ši apgailėtinai išblukusi 
moters kūno dalis atsigautų. nepagailėčiau didžiausios aukos, 
kad man būtų leista ten apsisukti su kokia nors burtų lazdele.

Taip galvojau pamačiusi, kas nutiko mano motinos tarpu-
kojui.

nežinia, kas dėjosi Čigono galvoje. Aišku tik, kad jis tapo tuo 
stebukladariu, kurio burtų lazdelė ėmė taisyti padėtį. Ar jam 
ir mano motinai pavyko, sunku pasakyti. netruko praeiti trys 
mėnesiai, ir motina bemaž stebuklingai dingo iš mūsų akiračio.

Po metų ji man atsiuntė nuotrauką: stovėjo greta to, kuriam, 
kaip ir man, vieną saulėtą dieną staiga buvo atlapotas pilkas 
mano motinos liūdesys.

Iš voko tarytum gyva veidrodinė žuvelė išslydusi nuotrauka 
buvo pilka, nekontrastinga. Vis dėlto iš mano motinos akių ir 
laikysenos dvelkė jau nebe pilkas liūdesys, o girtas, gelstelėjęs 
džiaugsmas. Veidas po pražilusių plaukų kupeta atrodė švie-
sus. Tai turbūt turėjo reikšti, kad pro išsvajotąjį languotų marš-
kinių langą įspindusi šviesa ją pasiekė.

Į Čigono petį ir liemenį ji buvo atsirėmusi kaip į patikimą, 
niekur iš vietos neketinantį pajudėti stulpą. stulpas gi buvo 
įsikūnijęs liūdesys  – tik ne pilkas, o juodut juodutėlis. Apie 
savaitę ar ilgiau neskusta barzda vyro veidui suteikė liguisto 
blyškumo, akys ir paakiai juodavo kaip juodos duobės baltame 
kaukolės kaule.


