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Dailė

Austėja Mikuckytė

Moteriškumo abėcėlė
Miglės Kosinskaitės paveikslų interpretacija

Ankstyvojoje personalinėje kūryboje (2000–
2004) autorė meistriškai kuria dvisluoksnį vaizdą. Trimatį įvaizdį imituoja senoviška nuotrauka,
įstiklinta po karoliukais nužertu rėmeliu. Nutapytoje apsvilusiais kraštais nuotraukoje į objektyvą žvelgiančių veidų bruožai išnykę, kūnai tapę
eskiziškais. Atidžiau įsižiūrėjus, žydri, permatomi
rutuliukai ima panėšėti į stilizuotas ašaras, todėl
darau prielaidą, kad kūrinys Šeimyninis portretas
(2002) – tai iš netikėtos perspektyvos perteikiama
nostalgija, artimųjų netektis, gedulas. Kita trijų dimensijų kompozicija sudaro koliažo įspūdį: merginų siluetai, tarytum iškirpti iš pageltusio laikraščio
ir paruošti klijuoti ant lavos raudoniu alsuojančio

Miglė Kosinskaitė. Blezdingėlės, 2004, drobė, aliejus, 100 x 140 cm

Miglė Kosinskaitė gimė 1965 metais Vilniuje.
1983–1989 metais studijavo Valstybiniame dailės
institute (dabar Vilniaus dailės akademija), kuriame įgijo tapytojos-pedagogės specialybę. 2001 m.
menininkė įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą.
M. Kosinskaitė ne tik aktyviai dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje bei užsienyje, bet ir organizuoja personalines parodas bei kuruoja plenerus ir
simpoziumus Babtyno Žemaitkiemio dvare. Lietuvos atgimimo laikais kūrusi senovinių paveikslų
kopijas pagal užsakymus, asmeninėje kūryboje ji
neatsisakė saloninio meno manieros, tačiau įvedė
daugiau jausmo, siužetuose atsirado romantizmo
bei siurrealizmo apraiškų.

1

Dailė
graudulį, užuojautą, nenumaldomą norą iššifruoti
tekstą. Vandeningos raidės asocijuojasi su lietumi,
užklupusiu į paštą bėgančią mergaitę, ir su užverktomis arba mintyse paskendusio adresato akimis.
Čia vėl pasijuntame dalyvaujantys paveiksle: rankose laikantys raštelį, nuklystantys į apmąstymus
ir prisiminimų bei fantazijos mišiniu sukuriantys
miražinę mergaitę.

Miglė Kosinskaitė. Pienė, 2008, drobė, aliejus, 80 x 50 cm

popieriaus lapo, nusėto chameleoniškai adekvačios
spalvos uogelėmis. Kūrinio pavadinimas Blezdingėlės (2004) padiktuoja interpretavimo kryptį –
ugningas fonas sustiprina aistringų kaip energingas
blezdingėlių (kregždučių) skraidžiojimas merginų
paveikslą. Kuklūs žvilgsniai iš padilbų kontrastuoja su įžūliomis dekoltė, aristokratiška laikysena ir
elegantiškais aksesuarais. Ši priešprieša tarytum
atkartoja plunksninį fraką vilkinčios kregždės charakteristiką. Trečiasis reljefinį vaizdą kuriantis paveikslas – Laiškas iš toli (2003). Į paprastutį kinišką
apdarą susisiautusi berniokiškai apkirpta mergytė
melancholišku žvilgsniu kiaurai veria ir trūksmingai brūkštelėtą, neįskaitomą tekstą, ir paveikslą stebintį žiūrovą. Išdėlioti saldainiai – tai akivaizdžiai
suvenyrai iš Tolimųjų Rytų, atsiųsti voke. Mergaitei pagal amžių netinkama rimtis, suskeldėjusios
sienos fone ir primityvus kimono fasonas sukelia
2

Miglė Kosinskaitė. Salomėja, 2007, drobė, aliejus, 140 x 60 cm

Dailė
2007 metais sukurtuose darbuose spalvų paletė apribojama klasikine spalvų trijule: juoda,
balta ir „rėkianti“ raudona. Autorė žaidžia su
optiniais raštais, sienų apmušalus primenančiomis faktūromis, audinių tekstūromis, akcentuoja
medžiagiškumą, šviesos–šešėlio žaismą. Viename
šios negatyvo principu kurtos serijos darbų vaizduojama moteris nenuginčijamai panaši į autorės
kolegę dailininkę Jurgą Ivanauskaitę. Impozantiškas veidas (išraiškingi antakiai, skvarbios, svajingos akys, putlios lūpos) ir liaunas kūnas – tai
skiriamieji J. Ivanauskaitės bruožai. Identifikuoti
regimą asmenybę padeda ir J. Ivanauskaitės kūrybos bruožai, ir biografinis kontekstas. Kūrinio pavadinimas Dolce vita (it. saldus gyvenimas; 2007)
gali šiek tiek sutrikdyti: vienatvė ir diagnozuota
sarkoma – nepavydėtinas likimas. Būtent čia atsiskleidžia varomoji J. Ivanauskaitės jėga: ji visuomet mokėjo džiaugtis tuo, ką turi, nenuleisti rankų, nepasiduoti be kovos, neprarasti vilties. Tai ir
yra vienintelis būdas siurbti saldų gyvenimo nektarą. Kita užuomina – kaktą puošiantis indiškas
taškas, bylojantis apie J. Ivanauskaitės keliones po
Indiją, domėjimąsi šios šalies kultūra bei religija.
Balta balerinos suknelė simbolizuoja J. Ivanauskaitės moteriškumą, o raudonos suvarstytos pėdkelnės – nuoroda į literatūrinius personažus (pvz.:
romanas Ragana ir lietus), netradicinį, mistika
dvelkiantį rašytojos stilių. Plikas ištapytos moters
pakaušis – J. Ivanauskaitei atliktų chemoterapijos
seansų padarinių aliuzija. Atsižvelgiant į paveikslo „gimimo“ metus, suprantame, kad drobė buvo
nutapyta tais pačiais metais, kai Lietuva neteko
J. Ivanauskaitės.
Kito portreto pavadinimas Salomėja (2007)
natūraliai siejasi su XIX a. lietuvių poete Salomėja Nėrimi. Grakštus profilis bei plaukų šydo
slepiamos akys skatina suabejoti, ar tikrai ši dama
ir čigoniškų bruožų turinti raudonskruostė ilgakasė – ta pati persona. Vis dėlto, nutapytoji iš dalies
sutampa su studijas baigusios S. Nėries fotografijomis. S. Nėries romantizmas šiame paveiksle per-

Miglė Kosinskaitė. Dolce vita, 2007, drobė, aliejus, 140 x 90 cm

teikiamas retro stiliaus šukuosena, suabstraktintu
„saldžiu“ peizažu – suknelės klostėse įsikūrusiais
puriais debesėliais. Nuasmenintas paveikslas Taikiniai (2007) vaizduoja dvynes, iš pirmo žvilgsnio
vienodas kaip du vandens lašai. Atidžiau pažvelgus, pastebima unikalių bruožų maskuotės paslaptis – identiška apranga, šukuosena bei laikysena
suklaidina žiūrovą. Šia optine apgaule iškeliama
mados vaikymosi, abejotinų autoritetų kopijavimo problema. Juodomis juostelėmis „cenzūruotos“ akys ir krūtys, paverstos taikiniais, iliustruoja
stereotipinio anekdotinio vyro požiūrį į moterį.
Paveikslas įrodo, kad šis mitas turi pagrindą, o kaltė vyriškajai ir moteriškajai giminėms turėtų būti
dalijama pusiau.
2008 metų kūrybą pavadinčiau eksperimentine. Šio tarpsnio paveikslai – įvairių ir net prieštarin3
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ir plaukai, albinosams priskiriami požymiai, darniai suskamba su mulatiška, įdegusia oda. Utopinis
vaizdas pratęsiamas pienės pūką „pasiskolinant“ iš
mergaičiukės šukuosenos. Pienės ir kuodo paralelė
simbolizuoja glaudų, intuityvų vaikų ryšį su gamta, vaikystės prisiminimuose įaugusį lakstymą po
pievas. Pagal tokią pat sistemą idėja rutuliojama ir
kūrinyje Painios mintys (2008). Aukštyn besidriekiantys susimąsčiusios mergaitės plaukai sukuria
iliuziją, kad ji guli. Nepaisant to, kad pečių linija

Miglė Kosinskaitė. Gracijos III, 2009, drobė, aliejus, 140 x 60 cm

gų stilių bei idėjų užuomazgos, vėlesnėje kūryboje
išsirutuliojusios į ištisus ciklus. Šiame lūžio taške
autorė atsigręžia į asociacijas, išgrynina formą, tyrinėja moters anatomiją, naikina distanciją tarp žmogaus ir gyvūno, paliečia motinystės temą. Paveikslas
Pienė (2008) pasiekia iliuzijos meno lygmenį. Pienės pūkus pučianti „ežiuku“ pakirpta mergaitė pati
atrodo lengvutė lyg plunksnelė. Baltos blakstienos
4

Miglė Kosinskaitė. Juokdarys, 2007, drobė, aliejus, 130 x 60 cm
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Miglė Kosinskaitė. Vištelė,
2010, drobė, aliejus,
100 x 120 cm

primena stovinčio žmogaus pozą, didesnę drobės erdvės dalį užimantys plaukai nugali stebėtojo
logiką ir priverčia įtikėti rakursu virš personažo,
esančio horizontalioje padėtyje. Gyvatiškai besiraitantys laisvais judesiais nutapyti plaukai sukuria
painumo, klaidumo, dinamiškumo įspūdį. Žiūrint
į šį paveikslą, peršasi išvada, kad santūriai aprengtos, niūrioje kasdienybėje gyvenančios mergaitės
galvoje verda nuotykių kupinas, nutrūktgalviškas
gyvenimas. Šalia moderniojo meno paraleliai išlaikoma ir klasikinės dailės linija. Kūrinys Venera
(2008) – tai lyg savotiška Renesanso epochos italų
tapytojo Sandro Botticelli šedevro Veneros gimimas
interpretacija. Šiame paveiksle išdėstomi šiuolaikinės moters grožio kanonai: atsisakoma ilgų plaukų
kulto, neskoningų dekoracijų. Moteris vaizduojama drąsesnė, labiau pasitikinti savimi, nesigėdijanti
savo kūno – nedangstanti jo vešliomis garbanomis
bei rankomis, o priešingai – įrėminanti savo kūno
linijas šilkinės draperijos fone.
2009 metų kūryba dedikuota moters kūno
analizei. Autorės pastangas apvainikuoja du ciklai:

Gracijos bei Sužvėrėjusios. Viename pirmojo ciklo
paveikslų šmėsteli jau matytas siužetas. Prieš porą
metų (2007) sukurtame paveiksle nutapyta sceniniais rūbais apsivilkusi mergina. Grimas neleidžia
žiūrovui suvokti tikrųjų jos emocijų. Panelės veidas
primena nekokybiškai pritvirtintą kaukę, kuriai
nukritus pasirodytų, kas iš tiesų yra ši nepažįstamoji. Už nugaros sunertos rankos kuria intrigą.
Paslaptis neatsiskleidžia net ir po keleto metų sukurtame tęsinyje Gracijos III (2009). Dabar moteriškos giminės arlekinas vaizduojamas nusisukęs –
dar labiau užsisklendęs savyje, atstumiantis bet
kokį artumą. Iškelti į dangų du pirštai, suformuoti
į šautuvo siluetą, rodo, kaip atkakliai ji yra pasiruošusi ginti savo privatumą arba simbolizuoja priesaikos gestą – pažadą sau nepasitikėti aplinkiniais.
Šis kūrinių duetas nagrinėja nedėkingos juokdario
profesijos problematiką. Ciklas Sužvėrėjusios – tai
serija darbų, kuriuose svarbiausia moters nugara, „apželdinama“ skirtingais gyvūnų kailiais. Šie
kūriniai – tai ir laukinės moters prigimties išlaisvinimas, ir pasibaisėjimas žmogiškumo trūkumu
5
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visuomenėje, ir pašaipa, nukreipta į turtingas ponias, jaučiančias silpnybę kailiniams.
2010–2011 metų kūryba – tai žingsnis į avangardinį meną. Kūrinių metrikose atsiranda angliškų pavadinimų, o pačiuose paveiksluose – daugiau
dekoro, sintetikos, reikšmių žaismo, grotesko, šokiruojančio siužeto, poparto pavyzdžių, ironijos,
dviprasmybių. Net dviejuose 2010 metais nutapytuose paveiksluose gilinamasi į vidinį nelaimingos
moters pasaulį. Kūrinyje Korsetas (2010) apsvarstoma moters paskirtis Žemėje. Korsetas moterį prilygina gražiam papuošaliukui ir įpareigoja visada
būti pasitempusiai. Šis aksesuaras taip pat žodžio
„suvaržyta“ sinonimas. Motinos grafiką diktuoja
mažyliai, tarytum „prisirakinę“ prie mamos korseto raišteliais. Vaikų susilaukusios moters krūtys
tampa kūdikių maisto šaltiniu, o visas motinos
kūnas iš nuovargio jai ima atrodyti tarsi tolimesnės gamybos saugykla. Metaliniai šarvai parodo,
kokios geležinės kantrybės reikia moteriai, kad ši
išsaugotų harmoniją, nepalūžtų ir deramai prižiūrėtų augančiąją kartą. Kitas kūrinys šia tema – Viš-

Miglė Kosinskaitė. Taikiniai, 2007, drobė, aliejus, 100 x 150 cm

Miglė Kosinskaitė. Venera, 2008, drobė, aliejus, 140 x 90cm

6

Dailė
telė (2010). Jame vaizduojama moteris primena
prisukamą lėlę, patarnaujančią vyrui, tiekdama
jam pusryčius. Sraigtelis – ne tik paklusnumo bei
priklausomybės, bet ir rutinos, monotonijos motyvas. Tobulumo siekianti moteris panėšėja į šaltą,
bejausmę, atšiaurią robotę ir yra nepiktybiškai pravardžiuojama vištele, mažai nutuokiančia apie gyvenimo pilnatvę. Visai priešingą moters paveikslą
autorė kuria paveiksle Bulletproof (angl. kulkoms
atspari; 2011). Visą moters paviršių dengiantis
metalo atraižų lydinys simbolizuoja nepralaužiamą moters tvirtybę, geros energijos skydą, gebantį
atlaikyti kritikos kulkas. Vienintelė neapsaugota
vieta – akys, tačiau tai – ne silpnoji moters vieta, o
ginklas, padėsiantis ir gynyboje, ir puolime.
Miglė Kosinskaitė. Bulletproof, 2011, drobė, aliejus, 50 x 50 cm

Miglės Kosinskaitės dėmesio centre – moteris.
Kintanti ir pastovi, klumpanti ir vėl pakylanti, sentimentali ir šalta, stipri ir silpna, svajoklė ir realistė,
optimistė ir pesimistė... Autorės kūryba – tai tarsi
moterų enciklopedija, tarsi instrukcija, padėsianti
geriau suvokti šias sudėtingas būtybes, tačiau, norėdami tai pasiekti, pirmiausia turėtume išmokti
M. Kosinskaitės kūrybos kalbą. Remdamasi autorės interviu, galiu teigti, kad M. Kosinskaitė savo
darbų nelaiko literatūriškais, todėl nepataria juose
ieškoti simbolių ar užkoduotų reikšmių. Taigi tai,
kaip žiūrovai supranta ir aiškina M. Kosinskaitės
darbus, yra artimiau pačių stebinčiųjų pasaulėžiūros atspindžiui nei netiesioginei pažinčiai su
M. Kosinskaitės asmenybe.

Miglė Kosinskaitė. Sužvėrėjusios I, 2009, drobė, aliejus, 100 x
60 cm
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Poezija

Inga Sanakojevaitė

Nenoras

Sekmadieniais

Aš nieko nenoriu žinoti,
dėl dievo, nenoriu,
dėl vaiko, skaičiuojančio
savo tiesas iki dešimt,
dėl grindinio šalto,
ir pėdos, nuo jo pasistiebusios
motinos šauktis

Sekmadieniais viskas yra labai ne –
sienos alsuoja neišlietu prakaitu,
išgulėta, it katino, lova pavargus
nuo dvasią prarijusio kūno,

Nenoriu žinoti, kiek šitas akmuo
supilkėjo, nei dulkės,
kuri jį augino,
nenoriu skaityti iš juodžemio
karo ir kraujo,
ar
kad baigtųsi viskas tiesa,
ar
kad gėris laimėtų,
Nenoriu žinoti maldų
paeiliui surikiuotų
(lygiuot ir ramiai ir ramiai ir ramiai)
ir linkėti ramybės,
ir linksėti į taktą nežinomam
kryžiaus herojui,
Nenoriu išgręžt savo sąžinės jam,
aš nenoriu,
kaip vaikas tik stiebtis ir stiebtis
ir nieko per amžius
negauti,
sušildyti grindinį,
skaičiuot iki dešimt
ir šaukti

8

užuolaidos nejuda, nejuda - niekas nevyksta,
nerausta dangus,
o ir skruostai – jau amžiais nerausta,
nedingsta daiktai, nepavargsta
jų ieškančios rankos,
iš lentynų nesiropščia knygos,
atsisuka varžtas –
paveikslas nukrinta
(ar griūva jį laikančios sienos),
„sekmadieniais gręžti negalima“, –
prieš šimtmetį dūsavo tėvas,
prie slenksčio dievuką
kaip pažadą tylų prikalęs
paveikslas nukrinta, ir stovi Jis,
visas išbalęs,
nuo mano dūlėjimo liūdnas
ir tėvo maldos prisisunkęs – –
paveiksle – raudonas dangus
ir rytojus, kaip niekad pradingęs

Poezija

Simonas Bernotas

barokas

Kaleidoskopinis

ei
šis miestas miegantis kliedintis kiekvieną
gatvelę bulvarą sapne išknarkiantis visokias
šmėklas damas su perukais vyrus su perukais
pudelius kas gi pabudins kas gi pažadins šis
rytas tikrai per ankstyvas šiam kartui jokio
triukšmo tik atodūsiai tik saldumas šitaip
kvepia gardžiom vakarykštėm prie kavinės
kurią jau spėjo užglostyt vaiskiais spinduliais
o gal deimantas ar opalas čia tik žiedas piršto
žieduoto ta dama rožė pražydo vienas valkata
murma gal tai miesto knarkimas košmariškas
kas gi pabudins kas gi pažadins tik ne varpinės
bokštas kuris po penkių tak tars labanakt sau ir
labadien lyg būtų svarbu kur miegi kaip kvapniai
sapnuoji ir kas gi pabudins kas gi pažadins
nei bokštai įsišakniję nei valkata it vaiduoklis nei
šis miestas miegantis

pasaulis pasisuka
per kraštus lūžta
pabyra gelsvos fenikso plunksnos
gaisro liepsnos lyžteli miestą
žmonės traukias ir raukos
ir traukos nebepaklysta ne
klysta ne ne
spaudžias į eilę
įsispaudžia į šulinius iš kurių
apspangę gaisrininkai semia
po kibirą ryto rasos
kol rytas lieka berasis
kol rytas sudžiūsta ir dega
potėpiais iš lėto
įkrenta lubos
pasaulis pasisuka
įkrenta grindys
garai pakyla
mieloji ar palikai
virdulį užkaistą
nes kažkaip keista
be galo be krašto
šviesa žiežirbos
lyg vėl per anksti
auštų rytojus
o kava niekaip neaušta
tarp liepsnelių gurkšnojama
anglių skonio mirties poskonio
brangioji man metas bėgti degu iš nekantrumo
net anglėju mūsų kambarį šaltos čiurkšlės aplieja
keičias orai gęsta liepsnos vien dūmai rūkai tetirštėja
į smogą kuris svečias nelauktas bet dažnokai užeina

2012 m. Poezijos pavasario moksleivių skaitymų Augame kartu su
eilėraščiu laureatai Inga Sanakojevaitė ir Simonas Bernotas. Benedikto Januševičiaus nuotrauka
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Poezija

Kotryna Reimerytė
Tavyje
Mano stichija – tavosios gatvės,
Jas pažįstu kaip beržus po langu.
Pieno miglai rytą nuprausus
Pro lapus per pakalnes keliauju.
Saulėtą kavą be pieno,
Stiprią, nes naktys žvaigždėtos,
Gurkšnojam po baltu sniegu,
Su vėjais ir dūmais sulietu.
Mušant septynias pramiegam,
Po kryžiais planuojam nakvoti.
Laiptai į dangų nelygūs,
Tik čia, dėkui Dievui, nemokami.
Gal todėl niekas jais ir nekopia
Sąžiningai, nekeičiant kojų. – – – –
Jei turėčiau gyvenimą tikrą,
Jį nė kiek negalvojus parduočiau
Už akimirką plytų vingyje,
Nesvarbu, ar ji verkia, ar juokiasi,
Ar lietūs, ar saulės lyja,
Nuoširdžiai: aš ją myliu bet kokią.

Indėno dažai
Atsikeliu ryte ir lyg indėnas,
Į karo žygį pasiryžęs eit,
Išsiteplioju veidą nenuplaunamais,
Iš tolo šviečiančių spalvų dažais.
Ir išeinu į gatvę, žmonės,
Keleiviai, sutikti draugai
Man sako: „Šiandien taip gražiai atrodai!“,
Bet tai ne aš, tai tik dažai.
Na taip, juokiuosi ir šypsausi,
Klausau, kai man kalbi ilgai,
Dainuoju garsiai, nemeluosiu,
Bet tai ne aš, tai tik dažai.
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Ir kai kiekvienądien kovoju,
Tie skaudžiai rėžiantys brūkšniai
Nušviečia veidą ir kartoja:
Tai ne dažai. Tai aš! Matai?
Jau pamiršau, kaip be dažų atrodau.
Nenusiplauna jie, gal ir gerai,
Nes kaip indėnas geras nebemoku
Į karo žygį nesidažiusi išeit.

Laimės receptas
Pašėlusiais mostais banguoja
Juodų it naktis javų laukas.
Laivas be tikslo klajoja
Ir skrodžia javus baimei kaukiant.
Varnėnų aštuonių šešėliai
Užtemdo ir pilką mėnulį.
Klyksmas sudrebina erdvę,
Suspengia tyla, ausį durianti.
Bet ten, pasislėpus už nieko,
Riksmų ir spyglių vėjo čalžoma,
Stovi mergaitė ir piešia
Tavo ir mano gyvenimą.
Tokį džiaugsmingą ir ryškų,
Kad skaičiuj spalvų pasimetę,
Stebimės, kaip susapnavo ji
Pačią margiausią paletę.
Čia, kur tik baimė juoduoja,
Akyse jos laimė triumfuoja!
Jai šalta, bet ji to nežino.
Baisu, bet jinai nesupranta.
Dėl mūsų ji viską pamiršo
Ir džiūgauja tol, kol pakanka
Spalvų mūsų laimei tapyti.
______
Antraip jai iš baimės,
Gyvenant tik sau,
Labai greitai tektų
Numirti.
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Muzika be partitūros ir be viršelio

XXI amžiuje, trinantis disciplinų, raiškos formų ir
net idėjų riboms, vis dažniau susiduriame su tarpdisciplininiu menu, balansuojančiu tarp konceptualumo ir raiškos formų santykio. Kalbant apie tarpdisciplininį meną, natūraliai plečiasi diskusijų laukas,
temos ir erdvė pokalbiui tampa tokia pat plati kaip
ir pats sintezinis menas. Būtent toks pokalbis ir buvo
su jaunosios kartos kompozitoriumi Arturu Bumšteinu. Menininkas kuria kompozicijas instrumentiniams ansambliams bei orkestrams, elektroakustinius
kūrinius. Garso meno bei elektroninės muzikos srityje įgyvendina solinius ir kolaboracinius projektus,
naudodamas elektronines ir skaitmenines medijas. Užsienyje dar žinomas kaip Laptopų kvarteto
„Twentytwentyone“, improvizacinės muzikos kolektyvo „Works and Days“ bei ilgalaikio projekto „Organ
Safari“ įkūrėjas. Su kompozitoriumi kalbamės apie
įkvėpimą, muziką, bendradarbiavimą ir kūrėjo iššūkius visuomenėje. Kalbina Simona Smirnova.
Esi diplomuotas kompozitorius. Baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kompozicijos studijas.
Garsas yra tavo kūrybos dominantė. Kaip į raiškos
formas atėjo vizualusis menas?
Deja, dažnai nuo pat mažumės mes pratinami
į meną žvelgti kaip į kažką išaukštintą ir sunkiai
pasiekiamą. Pamenu muzikos mokykloje ant sienų
kabančias M. K. Čiurlionio dailės darbų reprodukcijas, keliančias tolimų, vos ne ezoterinių pasaulių nuojautas ir tuo pat metu atstumiančias savo
pompastiška ekspozicija. Galbūt mokyklose meno
kūrinių reprodukcijos galėtų būti eksponuojamos
mokinių akių lygyje bei įrėmintos guminiuose,

Antono Lukszevieze nuotrauka

smūgiams atspariuose rėmuose? Kiekvienam jaunam žmogui reikia impulso, kuris išlaisvintų kūrybiškumą, dažnai reikia žmogaus, kuris padėtų šį
impulsą atrasti. Mano atveju tokių žmonių pedagoginėse įstaigose pasitaikė ne itin daug, tačiau padėjo itin ankstyva prieiga prie interneto (nuo 1995
metų), kur mane ypač sužavėjo kūrybinių impulsų gausa. Antras svarbus veiksnys buvo Vilniaus
Šiuolaikinio meno centre 1996 m. eksponuota didelė FLUXUS meno paroda. Tai buvo tikras lūžis.
Galima sakyti į parodą įžengiau berniukas, o iš jos
išėjau jau vyras. Po to visą mėnesį dar bėgiodavau iš
pamokų, kad ten apsilankyčiau dar kartą.
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Dokumentuoji savo gyvenimą?
Esu daręs kelis autobiografija paremtus projektus.
Vienas jų – Vieno garso istorija. Ėmiau interviu iš
savo tėvų (jiems to nežinant), bandžiau išsiaiškinti
vieno tokio ne itin pastebimo ir tylaus garso istoriją. Tačiau tas garsas labai stipriai veikė jų tarpusavio
santykius. Garsas gali stipriai veikti žmones, gali
juos net išskirti. O tai buvo tik nedidelio intensyvumo, tik truputį įkyrus šildymo katilinės garsas,
sklindantis iš daugiabučio namo rūsio. Tas garsas
buvo mano projekto pagrindas, kurį aš tyrinėjau,
bandžiau sumedžioti, dokumentuoti... Šis projektas buvo pristatytas kaip garso instaliacija, susidedanti ir iš tekstų bei filmuotos medžiagos. Projektas
buvo pristatytas parodiniuose kontekstuose.
Kiek ir kaip vizualumas susipina su garsu?
Vaizdas gali susipinti su garsu tiek, kiek tai reikalinga konkrečiam kūriniui. Dažnai yra tik vaizdas,
kartais užtenka ir garso, kartais visko yra per mažai.
2005-aisiais su bendraminčiais įkūrėme kvartetą
Twentytwentyone (dar žinomą kaip Laptopų kvartetas). Su šiuo kolektyvu esame pristatę savotiškus
koncertus-parodas ir filmus-koncertus. Tokiuose
koncertuose ekrane rodoma vizuali medžiaga būdavo gyvai interpretuojama kaip muzikinis tekstas – natos. Vaizdas kaip grafinė partitūra muzikai
„atkurti“ (juk muziką galima užrašyti ne tik tradicine muzikine notacija, bet ir įvairiausiais savo
paties susikurtais metodais). Šis kolektyvas galėtų
būti pavyzdys kaip vaizdo ir garso ribos gali persipinti bei visiškai nusitrinti. Juk nei medija, nei
žanras nėra objektyvi vertybė, o tik metodas kažkokiam subjektyviam turiniui išreikšti. Vertingos gali
būti ne išraiškos priemonės, o tik pačios kūrybingumo apraiškos bet kokioje srityje.
Kaip manai, kada ir kodėl kūryba tampa esminiu
žmogaus gyvenimo ir išgyvenimo varikliu? Koks tavo
santykis su kūryba?
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Aš manau, kad tai labai susiję su individualia psichologine žmogaus patirtimi. Mano požiūriu, berniukai, augantys tik su motina, labai anksti ima
save identifikuoti kaip stereotipinį vyrą (tai lemia
vyro figūros stoka šeimoje), anksti imasi konkrečios profesinės srities paieškų, prie kurios galėtų
save priskirti. Tai labai išankstinis savęs, kaip individo, formavimas. Pavyzdžiui, jeigu tokioje šeimoje yra keli broliai, tendencinga, kad kiekvienas
pasiskirsto „profesijomis“, išsidalina sritis (verslininkas, mokslininkas, menininkas ir t. t.). Žmogaus vaikystė, brendimo sąlygos ir aplinka yra pačios svarbiausios aplinkybės. Turbūt aš froidistas.
Kartais žmonės užsiima kūryba kaip hobiu, tačiau
tai nereiškia, kad jos kokybė yra prastesnė. Žmogus
yra laisvas ir gali pats nusistatyti savo visuomeninių
pareigų, humanitarinės funkcijos ir individualios kūrybos balansą. Ir apskritai kūrybos ribos labai nežymios. Sunku pasakyti, kas yra kūryba, o kas nebe. Jeigu į viską žvelgi kaip į potencialią kūrybos platformą,
būsi menininkas, kad ir ką darytum.
Kokias kūrėjo ir atlikėjo savybes labiausiai vertini?
Labiausiai vertinu pajautrą. Nežinau, ar toks žodis
egzistuoja, nes ką tik jį sugalvojau. Labiausiai vertinu kūrėjo ir atlikėjo jautrumą aplinkai, kurioje jis
dirba, empatiją. Mes niekuomet nebūname vieni.
Netgi kurdamas vienatvėje, pasislėpęs kokioje nors
oloje, vis vien kuri kažkokiam įsivaizduojamam
žiūrovui arba klausytojui. Aš labai vertinu tą gebėjimą balansuoti ant aštraus smaigalio, įsijausti
vieniems į kitus, į visus kūrybos proceso dalyvius.
Grandinė tarp kompozitoriaus, atlikėjo ir klausytojo man yra tapati vienam vienetui ir lygybei.
Mano akimis, XXI amžiuje šios ribos yra gerokai
apsitrynusios. Įsivaizduokite, kad muzikos yra sukurta tiek daug, o priėjimas prie jos yra toks lengvas, kad kompozitoriaus visuomenei nebereikia.
Žmogus (ne kompozitorius, net ne muzikantas)
pats gali sau susimodeliuoti muzikinę patirtį iš jau
egzistuojančių muzikos kūrinių bei jų fragmentų.
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Koks tavo požiūris į bendradarbiavimą? Kokia yra
riba tarp asmeninių ambicijų realizavimo, autorystės
ir kolektyvinės kūrybos?
Man atrodo, kad yra du požiūrio į kūrybą būdai.
Viduramžiais į kūrybą buvo žvelgiama kaip į kažką
objektyvaus, esančio už kūrėjo ribų. Į tokį kūrybos
srautą galima tik laikinai pasinerti, iš jo pasisemti
bei pabandyti kažkaip atspindėti savo kūriniu to
dieviško, kosminio srauto atspalvius. Kitas, vėliau
susiformavęs mentalitetas – tai subjektyvus požiūris į kūrybą. Čia kūrėjas jau yra kūrybinio proceso
centras, jis savo kūriniais atspindi arba išreiškia jo
viduje vykstančius procesus. Vis dėlto, tai yra tik
požiūriai ir aš nežinau, kuris yra artimesnis man.
Matyt, pasikliaunant pirmuoju, objektyviuoju,
požiūriu lengviau dalyvauti kolektyvinėje kūryboje, o antrasis – subjektyvusis – leidžia pasikliauti
savimi kaip įdėjų šaltiniu, o ne tik jų mediatorium.
Bendradarbiavimas su kitais kūrėjais man itin svarbus – didžiuma mano projektų yra kolaboracinio
pobūdžio.
O kaip apibūdintum vieną iš paskutiniųjų savo
projektų „Voicescapes“ kartu su džiazo saksofonininku Liudu Mockūnu? Projektas juk paremtas M. K.
Čiurlionio kūryba.
Nors spaudoje kritikų šis projektas buvo pavadintas „incidentu“, aš manau, kad tai ir yra jo
pranašumas. Kadangi projektas buvo užsakytas
M. K. Čiurlionio mirties metinėms paminėti, o
jo premjera vyko Vilnius Jazz festivalio atidarymo
proga bažnytinėje erdvėje, simptomiška, kad buvo
tikėtasi šių trijų elementų sintezės. Tačiau publika
neišgirdo nei atpažįstamų Čiurlionio motyvų, nei
rado sau kažkokių džiazo muzikos konvencijų, nei
juo labiau bažnytinės muzikos elementų. Mūsų su
Liudu kūrinys buvo už arba anapus šio konvencionalaus stilistinio žaidimo. Mes patys pasidarėme
savo žaislus, su kuriais kritika, matyt, susidūrė pirmą kartą (ir neabejoju, kad ne paskutinį).

Papasakok apie savo požiūrį į kritiką, kultūrinę
spaudą.
Juo blogesnis kritiko įvertinimas, tuo labiau mane
džiugina ir tuo daugiau teikia optimizmo. Tipišką kritikos atstovą įsivaizduoju kaip stereotipų ir
normų sargą. Jis saugo priėjimą prie Meno. Saugo
kultūrines normas ir žanrų ribas. Kiekvienas kritikas, dar prieš eidamas į koncertą, žino, ką jis ten
nori išgirsti, o kai neatpažįsta to, ko tikėjosi, tada
būna „incidentas“. Taigi, kritikai neteikiu didelės
reikšmės, nors turėjau tokios patirties, kad po labai
neigiamos recenzijos pagrindiniame vienos užsienio šalies dienraštyje gavau pasiūlymą išleisti savo
muzikinį albumą. Tai atsitiko dėl to, kad ta itin
negatyvi recenzija išsiskyrė iš masės kitų ne itin negatyvių, neutralių arba pozityvių recenzijų. Pritarčiau savo buvusiam profesoriaus kompozitoriaus
Osvaldo Balakausko žodžiams, kad muzikos reikia
klausytis pamirštant visus išankstinius nusistatymus – „nuplėšus viršelį nuo partitūros“.
Ar nematai didėjančios meno konceptualizavimo ir
jaunosios kartos simbolių skaitymo įrankių distancijos?
Manau, lig šiol dar nėra buvusios tokios kartos,
kuri geriau gebėtų skaityti kultūrinius simbolius
bei iškoduoti sudėtingiausius tų simbolių modelius. Koliažo kultūra triumfuoja, o mes esame jos
karta. Kalbant apie meno konceptualizavimą, tai
yra individualus kiekvieno reikalas, kiek jis yra pajėgus pakelti cerebrinio svorio. Bet tai nėra svarbiausias dalykas mene, intuicija yra dar svarbiau.
Tavo požiūris į populiarumą. Kiek tai svarbu kuriant
muziką? Potencialaus klausytojo lūkesčių atitikimas.
Norėdamas ką nors užkariauti, visų pirma turi
žinoti savo mūšio lauką. Kurdamas norom nenorom taikaisi į kokį nors konkretų potencialaus
klausytojo modelį. Nebūtina apie tai galvoti, nes
tai yra neišvengiama. Kadangi manausi esąs gana
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introvertiškas žmogus, tai ir mano kūryba labiau
orientuota į save. Mano nuomone, bet kokie, net
labiausiai socialiai izoliuoti, autistiniai, kūrybiniai
rezultatai vis vien ras kokią nors grupelę žmonių,
kuriems tai bus įdomu. Galbūt roko, džiazo, pop
muzikoje galima būtų išskirti kažkokias populiarumo kategorijas, tačiau garso mene, art-music
kūryboje yra šiek tiek kitaip. Tokia muzika tarpsta platesniame šiuolaikinio meno negu grynosios
muzikos kontekste. Dar prisideda tas veiksnys, kad
mano kūryba daugiau cirkuliuoja užsienio tarpdisciplininio ir šiuolaikinio meno renginiuose negu
Lietuvos muzikiniame pasaulyje. Į ką konkrečiai
orientuotis, nežinau, esu sutrikęs. Galbūt apsistosiu savyje bei pasikliausiu intuicija.
Kaip vertini ilgalaikius projektus ir ilgalaikį prisirišimą prie tam tikrų žmonių – kolegų?

O kokia dabartinė tavo muzikinė veikla? Kuo gyveni
šiandien?
Turiu nemažai įvairiausių užsakymų, iš kurių, deja,
tik vienas Lietuvoje. Kuriu naują radijo laidą Vokietijos kultūros radijuje. Kitais metais yra Futuristų manifesto sukūrimo šimtmetis, taigi, kuriu
meninę laidą šio manifesto jubiliejui paminėti.
Austrijos Offene Kulturhaus muziejaus atidarymui
rašau kūrinį šešiems fortepijonams, dirbu su keliais
naujais albumais kartu su įvairiais muzikantais,
tarp kurių Antonas Lukoszevieze, Dominykas Vyšniauskas, Denitsa Mineva, Johny Changas, Simonas Phillipsas, Peteris Votava, Emanuele Torquati
ir kiti. Rudenį kartu su Liudu Mockūnu vyksime
koncertuoti į Ameriką bei Švediją. Tarptautinis
šiuolaikinės muzikos ansamblis MI-65 pakvietė
mane prisidėti koncertuojant Vokietijoje. Lietuvoje darysiu tik vieną projektą (kartu su Operomanijos komanda), šio projekto, deja, neparėmė nė
vienas Kultūros ministerijai pavaldus fondas.
Ačiū už pokalbį.

Marija Černiavskaitė. Geometrija, 2012

Labai teigiamai. Man labai patinka atrasti sau artimų žmonių ir ramiai, neskaičiuojant laiko, su jais
pasinerti į kūrybą. Su tokiais žmonėmis dead line’o
nėra. Tačiau tokie susitikimai nutinka gan retai. Išskirčiau violončelininką Antoną Lukoszevieze, su
kuriuo prie įvairių projektų dirbame jau penkerius
metus. Taip pat ir įdomiausias Lietuvos trimitinin-

kas Dominykas Vyšniauskas. Su Dominyku groti
labai patinka, nes jis būtent yra pajautrus.
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Apie režisūrą,
jauną teatrą ir kitas negandas

Jaunosios kartos aktorių bei režisierių Tadą Montrimą kalbina Aurimas Minsevičius.

Režisavai jau keletą spektaklių, nors esi baigęs aktorystės studijas. Kodėl nusprendei imtis režisūros?
Vaidyba ir režisūra man yra giminingos profesijos,
tik aktorius kuria vaidmenį, o režisierius – spektaklį. Kaip žinome, Jonas Vaitkus yra ne tik aktorių, bet ir režisierių mokytojas, tad jau pirmame
kurse kiekvienas turėjome galimybę „paragauti“
režisieriaus duonos ruošdami režisūrinius etiudus
pagal apsakymus. Jaučiau, jog sekasi neblogai, bet
svarbiausia – man tai labai patiko. Tad, nenustumdamas aktorinių pamokų šalin, ėmiau papildomai
domėtis režisūra, skaityti ir, žinoma, stebėti bei
analizuoti kurso vadovo darbą, kuris jautė ir palaikė mano polinkį. Ketvirtame kurse, prižiūrimas
režisieriaus, pabandžiau teorines žinias pritaikyti
praktikoje. Taip gimė pirmas mano spektaklis Teateina visi pas mane.
Festivalyje„Tylos!“ pristatėte kartu su kurso draugais
pastatytą spektaklį „Teateina visi pas mane“. Kuo
patraukė dramaturgas Harijis Gulbis ir būtent ši jo
pjesė?
Dairydamasis kūrinio diplominiam spektakliui,
ieškojau ne žinomos pavardės, ne garsaus kūrinio,
o aktualumo sau pačiam. Ieškojau jaunimo – savų
problemų kankinamų žmonių – gyvenimo. Norėjosi kalbėti savo, o ne knygų patirtimi. Visų pirma
šią pjesę ėmiau skaityti dėl labai racionalios patir-

ties: norėjau, kad jauniems, gyvybe trykštantiems
kursiokams nereikėtų vaidinti senukų. Taip ir užsikabinau. Laisvu laiku tarp paskaitų bibliotekoje
perskaitęs ilgoką, bet lengva kalba parašytą pjesę,
pajutau, kad ji yra „mano“. Nežinau, kaip kitaip
apibūdinti jausmą, kai kūrinys įkvepia ir pažadina
norą kurti, domėtis, ieškoti.
Kokią intenciją turėdamas statei šį spektaklį? Ką nori
juo pasakyti žmonėms, kurie jį žiūrės, sau pačiam,
aktoriams?
Šis spektaklis turi daug temų: santykiai, kūryba,
vienatvė, savęs ir savo kelio ieškojimas. Stengiausi,
kad visos temos suskambėtų kaip darnus, gal ne
visada malonus, bet nostalgiškas akordas, kurio pavadinimas – jaunystė.
15
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taip pat svarbu ir vadinamasis galutinis rezultatas –
paties spektaklio gimimas. Premjera yra jaudinanti
dovana už ilgą repeticijų kelią. Taigi, neišskirčiau
nei proceso, nei rezultato – jie priklauso tam pačiam spektakliui: nuo proceso priklauso rezultatas,
o nuo užsibrėžto rezultato – procesas.
Dažnai teigiama, jog aktorius ir režisierius turi nuolatos visapusiškai gilinti savo žinias. Kokia savišvieta
užsiimi pats?

Spektaklio RIBOS scenos. D. Matvejavo nuotraukos

Koks turi būti aktorius Tavo, kaip režisieriaus, akimis?
Kūryboje ir gyvenime man labai svarbią vietą užima pagarba. Teatro kūrėjai turėtų labiau gerbti ir
mylėti vienas kitą ir tai, kuo užsiima. Aktorius pirmiausia turi būti įdomus žmogus. Jis turėtų daug
skaityti, žiūrėti, klausyti, nepamiršti kūno ir balso
lavinimo. Man imponuoja darbštus, pareigingas ir
kūrybingas aktorius.
Tau svarbiau spektaklis kaip ištisas jo ruošimo procesas ar tik galutinis rezultatas? Kodėl?
Man, kaip režisieriui, labai įdomu stebėti iš raidžių
popieriuje pamažu besiformuojančius žmones, bet
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Knygos, filmai, teatras, muzika – tai turbūt populiariausi ir lengviausiai prieinami savišvietos instrumentai. Taip pat lankausi parodose, koncertuose.
Nesant būtinybei (galvoje turiu spektaklio ar vaid
mens kūrimo etapą), stengiuosi to neperspausti:
perskaityta knyga dažniausiai savaime nuveda prie
filmo ar spektaklio, šis – prie kompozitoriaus ar
kito autoriaus ir t. t. Skaitau kelias knygas vienu
metu. Nemažos dalies knygų nebaigiau skaityti
iki galo – tikiu, jog tai, kas dabar atrodo svetima,
vėliau gali tapti pažįstama ir artima. Sulaukęs to
laiko, vėl iš naujo atrasiu atidėtą knygą. Todėl stengiuosi knygas įsigyti, o ne imti iš bibliotekos – kad,
pajutus poreikį, visada būtų po ranka.
Esi jaunas aktorius ir režisierius, neseniai baigęs studijas. Kokioje kryžkelėje atsiduria jaunas kūrėjas, tik
peržengęs akademijos slenkstį, su diplomu rankose? Kas
jo laukia ganėtinai nestabilioje šiandienos situacijoje?
Mano manymu, magistro studijos greta teorinių
paskaitų naudos atlieka dar vieną svarbų vaidmenį:
kuria tiltą diplomuotam menininkui nuo akademijos iki žiūrovo. Juk dažniausiai pirmieji pasirodymai lieka už akademijos sienų, įvertinti dėstytojų, tačiau nesusitikę su nežinomu žiūrovu. Tai, jog
per baigiamuosius bakalauro egzaminus tave stebėjo pilna salė draugų, tėvų ir pažįstamų, kurie plojo
atsistoję ir apipylė gėlėmis bei pagyrimais, sukuria
sėkmės iliuziją, kuri išsisklaido spektaklį rodant
trečią ar ketvirtą kartą.

Pokalbis
Magistro studijos – tai dveji metai, per kuriuos
reikia prisistatyti žiūrovui, išmokyti jį tarti tavo
pavardę. Yra du skirtingi keliai: aktoriaus ir režisieriaus. Abiem labai svarbi sėkmė, bet aktoriui,
mano manymu, jos reikia gerokai daugiau. Aišku, nekalbu apie aktorius, kurie, pabaigę studijas,
gauna etatus valstybiniuose teatruose, priimami į
sėkmingai egzistuojančias nepriklausomas trupes
ar žinomo kurso vadovo vadovaujami suformuoja
naują trupę ar net teatrą.
Aktorius yra instrumentas, ir, mano manymu,
kurso vadovas, kaip tuos instrumentus pagaminęs
meistras, turėtų jais groti pats arba leisti juos išbandyti kitiems, bent vienam koncertui. Juk ir negrojamas instrumentas, ir neturintis darbo aktorius
eina prastyn... Kiekvienam reikia galimybės parodyti savo sugebėjimus, bet vietų orkestro duobėje
yra mažiau nei pagaminta instrumentų. Todėl ir
išskiriu sėkmės svarbą jaunam aktoriui. Jo ateitis

dažnai yra ne jo paties, o kurso vadovo ar dar nežinia kieno rankose.
Manau, jog jaunam režisieriui sėkmės reikia
mažiau. Bet vėlgi – be jos vargu ar žengsi pirmus
žingsnius. Jaunam režisieriui reikia daugiau darbo.
Kitaip nei aktorius, režisierius dažniausiai yra nepriklausomas, jam nereikia laukti. Jis gali imti ir
pradėti darbą pats, įdarbindamas aktorius, juo labiau magistrantus, kai akademija dar suteikia patalpas repeticijoms. Tačiau režisierius susiduria su kita
problema – jam reikia prodiuserio. Pilna žiūrovų
salė nepriklausomame teatre vis dažniau yra ne režisierių ir choreografų nuopelnas, o puiki vadyba.
Debiutų festivalis „Tylos!“ Tau nėra pirmasis ir tikrasis debiutas – jau esi lipęs ir ant „Menų spaustuvės“
scenos. Ši erdvė jauniems kūrėjams turbūt yra kaip
geras gurkšnis vandens dūstančioms žuvims?
Galimybė pastatyti spektaklį už akademijos sienų
yra labai gera patirtis, kuria pasinaudoti turėtų ir kiti
baigę ar dar tik bebaigiantys studijas kūrėjai. Konkursas į Atviros erdvės programą didelis, bet, tikint
savo idėja, pamėginti tikrai verta. Manau, jog kiekvienas valstybinis teatras galėtų pamėginti ugdyti
jaunuosius kūrėjus panašiais projektais. Taip pritrauktų šviežio oro ne tik į teatrų scenas, bet ir į žiūrovų sales, o ateityje galėtų didžiuotis atskleistais talentais. Nežinau, koks būsiu po trisdešimties metų,
bet visiems bus žinoma, kad pirmąjį savo spektaklį
RIBOS Tadas Montrimas pastatė Menų spaustuvėje.
Labai malonu stebėti į savo spektaklį ateinantį nepažįstamą žiūrovą.
Pamąstykime, jog „Tylos!“ festivalio ir „Menų spaustuvės“ tiesiog nėra. Kokius kelius tuomet mintum?

Spektaklio Teateinie visi pas mane scena. K. Žičkytės nuotrauka

Yra dar keletas festivalių. Yra Kultūros rėmimo fondas. Nežinau. Kažkaip kažkur judėčiau. Visi judėtų.
Sunku pasakyti. Kaip kad sunku pasakyti, kaip gyventų lietuviai, jei čia nebūtų elektros, kanalizacijos,
interneto. Gyvenu kažkaip. Sunkiau, bet gyvenu.
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Emilija Švobaitė

Apie istoriją, Hugo, meilę kinui ir
George’ą Méilès
Amerikos kino meno genijaus Martino Scorsese’s kūryba neatsiejama nuo istorijos įamžinimo. Tai
įrodo ne tik dokumentiniai menininko filmai (apie
Vudstoko festivalį, grupę Rolling Stones, grupės The
Beatles narį George’ą Harrisoną…), bet ir kinematografinės citatos meninėse kino juostuose (Taxi
driver cituojamas J. L. Godard’o filmas Breathless,
taip pat galima įžvelgti užuominų į A. Hitchcocko kūrybą). M. Scorsese svarbų istorinį vaidmenį
paskiria ne tik savo amatui, bet ir muzikai, užėmusiai nemenką vietą režisieriaus gyvenime. Garso
takelių amžius dažnai sutampa su filmo naratyvo
laiku (filme Hugo skamba Eriko Satie muzika, sukurta juostoje vaizduojamu laikotarpiu), o filmų,
kuriuose vaizduojama dabartis, scenarijai, pasak
režisieriaus, rašomi pagal girdimus kūrinius. Taip
muzika kuriama ne filmui, o atvirkščiai – filmas
sukuriamas muzikinei kompozicijai.
2011 metais sukurtą filmą Hugo taip pat galima pavadinti šlovinamojo muzikinio žanro var-
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du – ode. Tai tiesiogine prasme pasakiška kino
juosta, per kurią menininkas atidavė duoklę kino
istorijai vizualine, o ne verbaline kalba (M. Scorsese dažnai rašo, yra kino teoretikas). Pasirinkdamas
kiek fantastinį pasakos žanrą, režisierius parodė
pagarbą vienam iš kino pradininkų – George’ui
Méilès, perfrazuodamas magiškus jo sugebėjimus
vaikiškomis svajoklio akimis. Nors filmo scenarijus
paremtas knygos siužetu, ko gero, nemaža pasakos
dalis, o gal net pasakojimo virsmas pasaka, priklauso režisieriui. Naktinis Paryžius, regimas iš laikrodžio bokšto, XX a. pradžios prancūziškos įvaizdžio
detalės (beretė, berniukiški šortai iki kelių, riesti į
viršų ūsai) bei britiškas akcentas priverčia žiūrovą pasinerti į kino pasaką. Žinodami, kaip gerai
M. Scorsese išmano istoriją, galėtume priekaištauti, kad filmo herojai kalba ne prancūzų (tai atitiktų tikrovę) ir net ne amerikiečių anglų kalba (kaip
ankstesniuose režisieriaus filmuose), tačiau tam
režisierius turi aiškią priežastį. Kiekvienas, kuriam

Kinas
Hugo taps fantastine kelione po kino praeitį, tikrai
prisimins matytus filmus apie Oliverį Tvistą ar
Tomą Sojerį. Argi britiškas akcentas nėra geriausia
kalba svajokliui berniukui? Vaikas britas tapo pasakų idealu Vakarų Europos kine ir M. Scorsese tai
puikiai suprato. Ko gero, Hugo personažas, kalbėjęs prancūziškai, mums neatrodytų toks įtikinamai
nuoširdus vaikis, kokį ekrane matome šiandien.
Kitą vertus, filmas nėra paremtas vien magija,
dedikuota George’o Méilès jaunystei ir fantastinei
kūrybai. Nenutolstama ir nuo tikros menininko
biografijos. Jei žiūrėdami filmą Hugo nepasitikime realybės ir fantazijos santykiu, filmo pabaigoje
visą tiesą atskleidžia George’o Méilès personažo
monologas. Savo kalboje jis trumpai išdėsto gyvenimo istoriją. George’as Méilès – vienas pirmųjų
kino kūrėjų po brolių Liumière’ų. Jų kūryba taip
pat cituojama filme Hugo, kai vaizdiniame Méilès
monologe rodoma žmonių reakciją žiūrint filmą
Traukinio atvykimas į stotį. G. Méilès po šio filmo
peržiūros net ketino nusipirkti 1895 m. išrasto kinematografo licenciją. G. Méilès buvo iliuzionistas, sukūrė apie 500 filmų, „ištempė“ filmo laiką
nuo 60 sekundžių iki 40 minučių, pirmasis įkūrė
kino studiją, pirmasis ėmė sudarinėti filmo planą,
vėliau pavadintą scenarijumi. Deja, G. Méilès filmai neišliko, tik vienas, žymiausias, – Kelionė į mėnulį. Daugiau nei šimtas fantastinių šio filmo elementų yra iki šiol naudojami kine, o kadras, kurį

piešė Hugo filmo automatinis veikėjas, puošia ne
vieną kino istorijos viršelį (tarp jų ir pirmąją lietuvišką kino istoriją).
Tai, jog kino archyvuose nebėra kitų G. Méilès
filmų, atskleidžia Pirmojo pasaulinio karo tragediją. Smukus ekonomikai, iš kūrybos nebuvo galima
išgyventi, todėl G. Méilès studija bankrutavo, kino
juostas jis pardavė batų gamyklai (juostose buvo
celiulioido, naudojamo padams gaminti), o pats
režisierius įsidarbino žaislų kioskelyje Paryžiaus
stotyje. Keista, tačiau, nors dėl karo išnyko be galo
daug vertingų kūrinių, šiam įvykiui filme Hugo skiriama ne per daugiausiai dėmesio. Gal dėl to, kad
nesinori gadinti švelnios pasakos? O galbūt vienas
svarbiausių „veikėjų“ – mechaninis robotas yra šios
pasaulinės tragedijos aliuzija? Galima manyti, jog
Hugo tėvas, kuriam priklausė G. Méilès įrenginys,
sudegė muziejuje per karą. Tačiau visa tai parodyta
švelniai ir lyg su ypatingu rūpesčiu vaikui, todėl
peršasi mintis, kad režisieriui nesinori kritikuoti žmonijos praeities klaidų. Kino menas, kaip ir
kitos kūrybos šakos, po karinių tragedijų greitai
atsigauna, todėl kam pasakoje priminti skaudžius
dalykus ir berti druską ant kinematografijos žaizdų? Magiška, fantastinė ir kartu realistinė, meniška
bei asmeninė M. Scorsese’s kino istorijos pasaka
mums palieka didžiulę viltį ir pasitikėjimą menu.
„Kultūra galingesnė už ginklus, o menas – už tankus“, – štai žinutė, kurią mums palieka Hugo.
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Ričardas Šileika

Vasaros akademija.
Anno Domini 2012, Palangos miestas
Rašytojų sąjungos organizuojamų akademijų
kūrybingiems jauniesiems filologams laikas įprastai dalomas į porą sezonų – vasaros ir rudens. Nors
didžiausias dėmesys ir svarba šiose akademijose
kreipiamas į rašto – poezijos ir prozos – reikalą,
tačiau pagret linksniuojamas ir teatras, kinas, dailė,
fotografija. Gi aišku, kad kultūros dirvožemis yra
bendras – šaknis šaknį siekia.
Rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja, šių
vasaros ir rudens akademijų sumanytoja ir spiritus
movens Birutė Jonuškaitė ir šį birželį sukvietė jaunuomenę iš Marijampolės, Kelmės, Kauno, Pagi-

rių, Plungės, Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus. Penkios
vasaros akademijos dienos Palangoje tirpte ištirpo.
Akademininkus reflektuoti filmus mokė Skalvijos
kino centro programų koordinatorė Sonata Žalneravičiūtė, miesto ir gamtos garsus išgirsti ir rinkti – garso menininkas Andrius Rugys, kaligrafijos
stebuklus skleidė dailininkė Lidija SkačkauskaitėKuklienė. Rašto žmonės Danielius Mušinskas, Antanas A. Jonynas, Aidas Marčėnas, Rita Kairienė,
Birutė Jonuškaitė, Elena Karnauskaitė pažindino,
kaip išmanyti ir numanyti tekstą, kaip jį interpretuoti ir formuluoti.

Ir stabtelėjo, ir sėstelėjo, ir tūptelėjo visa akademininkija prie vilos Diemedis – šiai nuotraukai
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Kamilė Šiaurytė

Laiškas
2012-06-12

18:15

23°C

Palanga, vila Diemedis

Mano mielas drauge Kristijonai,
Šios kelios dienos praskriejo neįtikimai sparčiai,
kaip greitasis traukinys, tas, važiuojantis oro uosto
kryptimi. Nė tavęs nespėjau pasiilgti – iš tiesų buvo
ką veikti. Laiką leidom ir ilsėdamiesi, ir dirbdami,
tik kad pamiegoti išėjo kažkaip... nelabai. Ir velniop tą miegą, kai pajūryje pagauna įkvėpimas.
Štai puiki formulė mūzoms prisivilioti: išklausyk
porą puikių rašytojų paskaitų, gerai pavalgyk (tai
itin svarbu) ir nueik vėlyvą vakarą prie Baltijos
saulės palydėti. Bet šiukštu ne Basanavičiaus gatve
(nekaip nuteikia vietinė publika), o aplinkiniais
pušynų takeliais. Jei pasiseks, aptiksi dar ir kokią
romantišką kiek apleistą pavėsinę trumpai prisėsti.
Bet ne tai svarbiausia. Kai pajusi po kojomis ledinį,
ankstyvo pavasario žvarba dar alsuojantį smėlį ir
pamatysi avietiniu sirupu srūvantį dangų, suprasi,
kad net ir tie banalūs, stereotipiniai, kaip senos kojinės iš pažiūros nudėvėti įvaizdžiai niekada taip ir
nenusibosta. Dar įsiklausyk į bangų mūšą, išgirsk
kiekvieno purslo dainą (klausyk įdėmiai, turi atsisakyti tų galvoje zvimbiančių trikdžių, atiduoti dalį
savęs mieliausiojo)... Verkti norisi, ir gana. Arba rašyti. Renkuosi antrą variantą.
O, Kristijonai, rašiau tikrai nemažai. Ir viską
grįžusi tau skaitysiu. Bet turėsi pažadėti nesijuokti. Nes tikriausiai ne viską suprasi. Čia būdama
truputį paaugau, pasisėmiau patirties. Gal tik per
pirštą, gal tik saujelę, bet bent tai paėmiau giliai
širdin. Žinai, „eilėraštis tėra kūnas, jame nebūtinai
yra poezijos“. Todėl atėjo metas rašyti. Rašyti kitaip nei anksčiau. Keistis. Ir įlieti į kūrybą, tikiuosi,
ir į gyvenimą šiek tiek daugiau tikros poezijos.

Turiu bėgti, Kristijonai, mūsų laukia paskutinė vakarienė ir paskutinis vakaras drauge, šaltokas
pajūris ir ilgas kelias namo. Su šypsena ir ryžtu nepamiršti, ko išmokome.
Su meile,
Kamilė
P. S. Melavau, Kristijonai, kad tavęs nepasiilgau. Pasiruošk kokį gerą filmą (visą sąrašą rekomendacijų parsivežu pati), braškinį pyragą ir lauk
manęs grįžtant.

Kamilės Šiaurytės mizanscena Nusisukęs mano Dievas
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Linutė Jusevičiūtė

Rašytojų sąjungos atsiminimas
Aš nieko nežinojau prieš. Aš dar labiau nieko
nežinau po. Tik šįkart tas nežinojimas man yra neapsakomai įdomus. Ir aš noriu jame pasilikti, nes
žinojimas man reikštų pralaimėjimą. Tai į mano
gyvenimą įnešė savo dideliame nežinojime paskendęs ir į šią akademiją užklydęs ieškotojas, kurio
pieštuko pėdsakai pavertė mano mintis poezija.
Poezija, kurios visai nežinau ir sunkiai tikėtina, jog
kada nors sužinosiu. Na, ir kas... Jei kažkas dar kolekcionuoja pasaulio smėlį, jei kažkas vis dar pučia
muilo burbulus duetu, jei paprasti žmonės vis dar
šventinasi į riterius jūros akivaizdoje, kai sugrįžta
žalčiai pieno ir kraujo putomis kojų nuplauti. Na,
ir kas tas visko nežinojimas, jei vis dar po nemigos
naktų jautiesi tarsi išgėręs piliulę užkonservuoto
miego, jei ryte pro stoglangį iškratai paplūdimius

iš prakiurusių batų rūkoriams ant galvų. Jie nepyksta, jie nežino, ant ko ir kodėl, ir kaip turėtų
pykti. Nes nežinojimas išlydo plastmasines mūzas,
sudegina jų plaukus ir patręšia pelenais kambarines gėles. Šioj akademijoj žaliavo kambarinės gėlės, kasdien vis ryškiau ir ryškiau. Nes čia dideli
ieškotojai lydė mažųjų ieškotojų susireikšminusias
manikeniškas mūzas. Niekas nesakė, kad kvepės,
niekas nesakė, kad tikrosios mūzos įkris į smėliu
išpudrintas ausis ir sodriai išlėks pro lūpas. Savo
nežinojime ir paieškose nerimastingai laukėme ir
tebelaukiame. Bet juk ir riteriai savo mūzas stebėdavo iš toli, vis laukdavo jų sulaukiančių. Taip ir ši
akademija įsupo mane į visuotinį nežinojimą, kad
kada nors imčiau ir sužinočiau.

Linutė Jusevičiūtė profesionaliai
pūtė muilo burbulus
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Paula Urbonaitė

Palanga močiučių, močiučių Palanga,
Palanga močiučių, močiučių
Palanga....
Stop! Visai ne! O buvo taip:
Visų pirma mes pakeitėme savo formą. Išmetėme iš galvos visokias senienas ir įsistatėme po
dailią, minkštą, geltoną kempinę, kad viską viską
sugertume. Netgi A. Marčėną, nors jį gėrėme tikrai
atsargiai. Kaip brangų vyną.
Labai kruopščiai prasivalėme akis. Man rodos,
kad sėkmingai, nes kaip kokie ekstrasensai spėliojome, kaip atrodo vieno ar kito akademiko kambarys, kiek jis/ji turi brolių ar seserų. Pripažinsiu,
atsakymai buvo šiurpiai taiklūs.
Pastebėjome, kad turime tokį nemiegantį organą kaip ausys ir jas labai sėkmingai tyrinėjome.
Arba jomis tyrinėjome: piešėme planelius, žymėdami garsus, kurie mus supa, bandėme po siūlelį
išnarplioti visą Maximos garsų gniužulą. Netgi iššifravome garsą, kad jį (raidžių forma) galėtų pamatyti ir akys arba atkartoti liežuvis (tada supratau, kokie užsispyrę yra garsai).
Ištraukėme iš galvos banalybes ir, susukę į kamuoliuką, paslėpėme ten, kur sunku rasti. O jei
ir rasime, tikiuosi, vyniosime po tuputį. Tad, jei
bus rausvėjantis dangus, nebus paukštelių, o jei bus
paukšteliai – nebus rausvo dangaus.
Rašėm, rašėm, rašėm, rašaliojom, rašinėjom ir
vėl rašėm, rašėm, rašėm. Sušiuolaikinom pasaką
apie Raudonkepuraitę (vienur ji veikė kaip partizanų ryšininkė, kitur turėjo antrininkę veidrodyje, o dar kitur pamiršom ją ir griebėmės vilko
vaidmens), parašėm laišką į ateitį tiems, kurie išgyvens pasaulio pabaigą. Beje, visi tvirtai tikėjom,

kad kas nors liks, todėl vieni graudenom likusiuosius, kiti atpylėm savo biografijas, o treti pajuokavom ir rimtai pasiūlėm nesižvalgyti atgal.
Ne tik rašėm, bet ir žiūrėjom, kaip rašom.
Susipažinom su kaligrafija ir, iškišę liežuvius bei
suspaudę mums duotą įmantrią plunksną, rašėm
savo vardus ir pavardes.
Pabuvome naujaisiais dailininkais, kurie tapo
gyvus paveikslus. Et, tiesiog išsitraukėme korteles
su tekstais ir bandėme tuos žodžius išgyvendinti iš
lapo. Vieni naudojosi daiktais, kiti statė akademikus į patogias/nepatogias pozas. Vėliau aptarinėjome: peikėme, gyrėme, atradome naujų įžvalgų,
kelioms mizanscenoms sugalvojome naujų pavadinimų.
Ir dar bandėme suorganizuoti renginį, kuris
nemaloniai spaudė mums galvas. Tačiau vieni pasiūlėm tą, kiti padarėm taip, treti sėkmingai prisidėjom... Ir štai – nepakartojamos renginys, trunkantis... Apie pusvalandį. Prisiekiu, niekas nieko
nenusėdėjo ir niekam neatsibodo.
Žinoma, kad buvome apdovanoti. Žurnalais,
knygom, smėliu (!!!). Gavom ryškiai geltonus pažymėjimus ir šypsodamiesi perskaitėm jų teisingą/
neteisingą tekstą.
Ir dar šis tas buvo. Bet čia tarp mūsų.
„Palanga. Įkvėpimas!“ – sakome mes, akademikai – du tūkstančiai dvylika.
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Vytautas Vyšniauskas

Ditirambas Diemedžiui
Koks nepaprastas dalykas yra tas mažytis muilo burbulėlis. Toks gražus, toks silpnas... Jis negali
pasirinkti laisvo kelio ar savo egzistencinio epilogo (sau mes jį bent nutoliname...). Visai kaip vėjų
blaškomas vaikas. Pūstelsi vieną – jis taps ledaveidžiu sadistu, papūsi kitą – ir pasaulyje bus pastatyta didžiausia gėrio tvirtovė be sienų, trukdančių
patekti vidun. Muilo burbulas kelio neklausia, jo
neturi, tačiau palieka už savęs: o mes, tuo keliu-ne
keliu eidami, burbulo jau neberandame.
Pirmosios birželio dalies antroji pusė man – katarsis. Kito žodžio nerandu. Lektoriai ir bendraakademininkai drauge padėjo suprasti, jog aš visą
laiką buvau apykurtis, apyžlibis ir tuščias pilnybės.
Nusimečiau mažų mažiausiai velnioniškai sunkią
ir jau smirdėti pradėjusią burką, pro kurios siaurą
plyšį kūrybiniame pasaulyje daug ko nepastebėdavau.
Basomis kojomis, užsikrėtęs nuo bendraakademininko Jokūbo, vaikščiojau po Palangą, pajausdamas kur kas daugiau negu visus banalius kartus
su šlepkėmis prieš tai.
Dienomis, kada nemiegu, tarp ausų vis sap
nuojasi Aido Marčėno juokas, Ričardo Šileikos
fotografijos, Birutės Jonuškaitės šypsena, švelnūs ir
raminantys Antano A. Jonyno bei Sonatos Žalneravičiūtės balsai, Elenos Karnauskaitės pistoletas,
kurį užgožia jos raudona rožė, Andriaus Rugio
Garso korys, iš kurio kopinėjamame meduje šmėsteli Ritos Kairienės stiliumi apsigaubusi Lidija Kuklienė su savo raštais, puikiai tinkančiais tolumoje
boluojančio Antano Mončio, kuris neturi Velnio
adreso, darbams... O visą tai, lyg tekstus į žurnalą,
dėlioja ir rikiuoja Danielius Mušinskas.
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Prozininkas Danielius Mušinskas ir poetė Elena Karnauskaitė
matuojasi vieną ir tą patį dviratį

Juditos Gurnevičiūtės mizanscena Vėl susipykau su mama

Atgarsiai
Tarytum įkvėpti norėdami kas rytą žadino varpo dūžiai... Vienas po kito išleidžiantys po garsą,
gyvasties nuotrupą. Netrukus juos pakeisdavo tartum egzaltaciją trupinantis šuns lojimas, sumišęs
su ataidinčia muzika. Nieko tokio, mano ausims
mielesnis skambesys – šnaresys, kai basos pėdos
paliečia švelnų koridoriaus paviršių.
Palanga – įkvėpimas. Iš tikrųjų: kai atsimerki,
pradedi ir girdėti, ir klausytis, jauti viską, kas prie
tavęs, arba prie ko tu lietiesi – kai tamsoje imi matyti šviesą ir mirtinoje tyloje išgirsti jos garsą, kai
nėra triukšmo ir ropojantis voras kvėpuoja garsiau
už jūrą, tada šis miestas iš tiesų įkvepia.
Tačiau ir be viso šito įmanoma apsieiti, kai
drauge su nuostabiais bendraamžiais, net, sakyčiau, nuostabesniais už nuostabius, sėdi tarp minėtų lektorių. Įkvėpimas be didelio darbo – kaip
šiltos pirštinės žiemą kare rankų netekusiam pėstininkui.
Vasaros akademija – tai ne tik tradicinės kūrybinės dirbtuvės rašančiam jaunimui, organizuojamos
Lietuvos rašytojų sąjungos, bet ir galimybė tobulėti
kaip žmogui, asmenybei. Esu be galo dėkingas visiems, suteikusiems man šią galimybę. Pradedant
a. a. Justinu Marcinkevičiumi, kuris mane įkvėpė
kurti, tęsiant mano lietuvių kalbos mokytoja Valerija Puišiene, kuri neleidžia tam įkvėpimui išblėsti,
apsistojant ties Jaunųjų filologų konkursu, į kurio
diplomą telpa progreso fragmentai ir baigiant jau
išvardintais lektoriais ir, be abejo, visais „akademijos“ dalyviais, padėjusiais ypač daug suprasti.

Garso menininko Andriaus Rugio pamoka sekti garsą rankomis

Tradiciškai neišvengiamai akademininkai Palangoje užsuka į
Antano Mončio namus-muziejų

P. S. Gerbiamas Aidas Marčėnas sakė, jog „poezijoje reikia tiksliai nepataikyti“. Kadangi čia ne
visai poezija (diskutuotinas klausimas!), tikiuosi,
jog netiksliai pataikiau.

Eglės Mameniškytės sukurta mizanscena Nekenčiu atspindžio
veidrodyje
Ričardo Šileikos nuotraukos
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Poezija

Vytautas Vyšniauskas
***
... dūrė kaip peiliu į širdį,
ir išsiliejo kruvinos
mintys,
tik nieks jų negirdi –
tyrumu siela purvinas...
2011, rugpjūčio 29

11–11–11
iš tavo rankų geriu save,
springdamas ir trokšdamas
dar daugiau
godžios mano lūpos
skverbiasi į būties rėmus,
kurie tau – jau per maži
jau pusseptinto
tūkstančio dienų
esu tarp pelenų
šią magišką naktį –
ko gero, priešpaskutinę
tokią mano gyvenime –
rašau apdulkėjusias
eiles
turbūt tau...
2011, lapkričio 11

chaotiškai pabirusios akimirkos,
tačiau laisvos,
nebejaučiančios jokio kliuvinio
kraujo spalva puikiai dera
prie pilko paviršiaus
ir kyšančio kryžiaus virš jo
nebėra nieko tėvo karste –
viskas tvyro ore:
išsibarstę vargai,
sudūlėjusi atmintis,
skruostų erozija
tai buvo ištrupėjusios dalelės,
gyvasties fragmentai,
papasakoti savęs nepajėgūs
2012, birželio 11

***
... pamišėlis vidury nakties
su žibaline lempa
po praeitį vaikštai, –
ką nors rast dar vilies.
Išblukusio dienoraščio lakštai
įaugę suaižėjusiam grindiny... –
tai tu! – – – – –
laiką paviršium ritini
2012, gegužės 26

Sudūlėjusi atmintis
tai buvo ištrupėjusios dalelės,
gyvasties fragmentėliai,
nepajėgūs pasakyti save

***
gyvenime juodraščio nėr
guodžiamės raumenis
kai kur įtraukdami –
o gal nepastebės
2012, balandžio 17
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Proza

Gabrielė Penčylaitė

Autoportretas
Ovalas visiškai baltas, užkaišytas ramumos
kruopelių ir viržio daigų pilnomis akimis, žvelgiančiomis kaip pro rėtį, kaip pro užverstą nagingą
plaštaką. Viduryje juda kalvagūbris, šnekamosios
girnos po juo – papūstos, tamprios. Po jų uždanga, dvelksmas, sukandžemis ir objektas – draugas,
pažįstamas, savas. Į šiaurę nuo kalvagūbrio – lyguma, teturinti miego vagišiaus pavardės inicialą sąraše tų, ką reikėtų, bent laikinai užspausti juodžemio krūva ir apsimesti, kad jo nėra. Tokį atvaizdą
aš idealizuoju ir, išnirusi iš guolio, regiu blausios
lempos skaidrume, o erdvę užpildo informacinės
klampumos tuščia pilnatvė kas penkias sekundes
įsišaknydama į masę. Masę, kuri veikiau sapnuotų ir kurtų iliuzijas apie minkštą poilsio užklotą.
Viršum masės – plaukų siūlai – Einšteino pusbroliai. O ausyse – puodynės supasi tarp siūlų. Na,
o ant kalvagūbrio – dėdės Jeronimai, ryškinantys
kontekstą, spaudžiantys puodynės užkampius. Su
dėdėm, ar be jų – tu esi.

Pusdykumė
Mano galvos pusdykumė šluojama vėjų. Jie
nenori, kad vyrautų tyli ramybė, jie stengiasi pravaikyti mano taip geidžiamas miego iliuzijas. Taip,
ateis diena, kai mano dykumoje bus išnešiotas
visas smėlis ir aš rymosiu, bandydama pajusti jo
kruopeles savo rausvuose delnuose ir po savosio-

mis pėdomis, tarsi eičiau ta pačia minčių dykuma,
kurioje, jau po laiko, skambės akapelinės giesmių
nuotrupos, apnuoginančios mane, dūlėjantį skeletą, sujuostą iliuzijų tankme, svyruojantį spindint
klampiai pusdykumės interpretacijai, bandantį pajusti smėlio kruopeles savo grubiuose delnuose ir
išvėdintuose plaučiuose. Tačiau pusdykumė dabar
jau tuščia, tuščia kaip dūlantys ūžesiai galvoje.

Mažajam princui
Mažasis princas lyg šiltas, miegu dvelkiantis
apklotas, kuris tarsi apkabina ir nebenori paleisti iš
beorės erdvės, pilnos šilumos ir kvepiančių sapnų –
taip, man jis artimas. Netgi, rodos, kad jis tarsi
dvelkia manimi, nes aš matau ir tebematysiu cukrines aveles, minimalistines žmogystas, purius debesis ir gaivų juoką pro kartoninės dėžės sieneles...
Aš noriu prisijaukinti žmones ir turėti juos
lyg mažus, nepaprastus pasaulėlius, jais rūpintis,
laistyti pasitikėjimo lietumi, šildyti šypsena ir lyg
princas elgtis keistai, tarsi pasaulį regėčiau visiškai
kitaip, tarsi man vienai lapai kristų cinamoniškai,
kvepėtų savotiškai, tik man skirtu lietumi. Ir aš
žinau, ko man reikia! Ir vėl paskirti susitikimą su
Juo – Mažuoju princu. Kaip visada susitikti minčių dykumoje, gulėti kopose ir skaičiuoti juoko
žvangučius, būti taršomiems plunksninio, sidabrinio vėjo, užmigti pasitikėjimo ir aukso javų pataluose. Ak, Mažasis, susitikime jau rytoj, pasiųsk
man paukščių plazdėjimo telegramą širdin.
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Svečiuose Marijampolės Marijonų gimnazija

Greta Jeskelevičiūtė

Šešėlis
Po kaštonų šešėliais glaudžiasi būriai baltų balandžių, nuo jūros pučiantis karštas
vėjas aitrina džiūvančius veidus. Einu šaligatviu, prisišliejusi prie murzinų apaugusių dulkėmis
sienų. Po kojom čeža per anksti nurudavę lapai,
išgąsdinti netikėto šnaresio paukščiai pakyla ir nuskrenda pažeme tolyn. Basas pėdas degina įkaitę
grindinio akmenys. Trumpi, sudrėkę plaukai prilipo prie kaktos, atsainiai nubraukiu delnu ir suklūstu išgirdusi iš kavinių, su uždarytomis langinėmis,
sklindančią trankią muziką. Nejaukiai apsidairau ir
paspartinu žingsnius. Pro kavinės duris išsiveržęs
būrys žmonių seka iš paskos ir tarpusavyje kužda,
kad nuo manęs nekrinta šešėlis.
Dar vaikystėje prie to pripratau, vis stovėdavau
saulei šviečiant į viršugalvį ir laukdavau, gal po
kojom sujuoduos augantis šešėlis, bet veltui. Paklausiau mamos, kodėl taip yra, bet ji tik gūžtelėjo
pečiais ir per sukąstus dantis pratarė: „Kitokia.“
Prisimenu, kai darželyje vaidinome šešėlių teatrą ir
aš taip norėjau dalyvauti, tačiau nuo manęs nekrito
joks šešėlis. Nuo to laiko niekas daugiau su manim
nebendravo, net ir auklėtoja elgėsi šaltai ir atsainiai. Laikui bėgant, pamiršau apie tai, kad neturiu
šešėlio, kaip ir daugelio nereikalingų smulkmenų.
Siauroje senamiesčio gatvelėje, apstatytoje dviaukščiais raudonų plytų namais išsiskiria vienas aukštas šalto betono bokštas. Sustoju prie pravertų
ąžuolinių durų, kelkraštyje gulintys įvairiaspalviai
aštriabriauniai akmenukai susminga į pėdas. Per
pravertą ertmę iš laiptinės vidaus dvelkia žvarbaus
vėjo gūsiai, ledo kristalais susminga į įkaitusį mano
veidą.
Įeinu į vidų. Prietemoje skendintis drėgnas
prieangis su šaltomis grindimis atvėsina įkaitintas
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pėdas. Apeinu prieangį ir sustojusi pakeliu galvą
į viršų. Per miglą viršutinių aukštų nematyti, bet
ant pirmojo laiptelio netikėtai suplazda efemeriškas baltas apsiaustas. Peršoku kelis laiptelius į viršų.
Dar vienas vėjo gūsis nusileidžia sraigtiniais laiptais ir pakėlęs apsiaustą aukštyn pasuka virš mano
galvos ir švelniai nuleidžia ant pečių, apgaubia
tvirtais gniaužtais, bet man nebaisu. Peršviečiamas balzganas audinys nevaržo judesių, tik blyksi
atsitiktiniuose saulės spinduliuose patekusiuose į
bokšto vidų per išdužusių vitražinių langų angas.
Lipu į viršų, medinės laiptų pakopos vis labiau
girgžda, neatsikvėpdama pasiekiu trečią aukštą.
Sustojusi atsikvėpti pastebiu, kad mano apsiaustas
vis labai bąla. Dabar jis tarsi palieto pieno dėmė.
Pirštų galiukais paliečiu gobtuvą gaubiantį galvą. Jis toks švelnus lyg ką tik prinokęs persikas.
Kai pasiekiu paskutinį aukštą, patalpą užlieja nuo
apsiausto sklindanti balta šviesa ir užgožia saulės
šviesą. Juntu, kaip jis suvirpa tarsi nauja oda, priglunda prie kūno. Ledo kristalai, sklendžiantys ore,
vos prilietę mane ištirpsta ir skaidriais vandens lašais teka ant žemės. Apsisuku ant kulno, apibėgu
apžvalgos aikštelę, pripuolu prie lango, apžvelgiu
iki pat horizonto nusidriekusią jūrą. Pamačiusi
nuostabias bangas, bėgu laiptais žemyn link jų.
Gatvėje, regis, niekas nepasikeitė, bėgu gerai
pažįstamu skersgatviu jūros link. Priešais einantys
žmonės, traukiasi man iš kelio, kai kurie slepiasi
už kaštonų kamienų ir stebi, kol dingstu iš akių.
Sustoju ir pažvelgusi sau po kojom suklykiu lyg išgąsdinta žuvėdra. Po mano kojom pieno baltumo
šešėlis, pakeliu rankas, suploju delnais, pasisuku
šonu ir bandau pažvelgti į savo profilį. Šešėlis tobulai pakartoja mano judesius.

Menamas pokalbis

Tomas Bašarovas

(Ne)prasilenkiančios laike diskusijos
apie švietimą
Ką reiškia prasilenkti arba neprasilenkti
laike? Gyventi tik šiandienos kasdienybės gniaužtuose (pasak filosofo Romualdo Ozolo, patenkinti savo šiandienos jusles ir tikslą – „iki smerties“)
ar sujaukti beribę laiko erdvę – praeitį ir dabartį;
kurti idėjas, kurių nesuvaržo nei laikas, nei erdvė...
Gyventi neprasilenkiančiame laike – tai siekti žinių
ir patirties, kurias tik perkurdami sukuriame iš
naujo. Tai bandyti kurti menamą dialogą tarp dabarties ir praeities (istorijos pamokų) – prarastojo
laiko. Pokalbiai prie menamo diskusijų stalo – tai
susitikimai, kurie nei realiu laiku, nei realioje erdvėje yra neįmanomi. Tačiau per tokias diskusijas
(pasikalbėjimus) yra grąžinamos idėjos, kurios, regis, nesensta ir laike neprasilenkia. Ar visa tai tikrai
yra įmanoma? Nepamėginęs juk nesužinosi...
(Ne)prasilenkiantys laike (pokalbiai prie menamo
diskusijų stalo) – tai įsivaizduojamos apskritojo stalo
diskusijos su šiandienos ir XX a. ketvirto dešimtmečio Lietuvos intelektualais („skolinuosi“ tarpukariu
vieno brandžiausio kultūros ir mokslo savaitraščio
Naujosios Romuvos redaktoriaus, žurnalisto Juozo
Keliuočio prieš aštuoniasdešimt metų rengtas diskusijas ir anketines apklausas). Nepaisęs įtempto
autoritarinio tautininkų režimo J. Keliuotis skatino
ir toleravo nuomonių įvairovę, skirtingų pažiūrų
visuomenininkams, kultūros veikėjams siuntinėjo
anketines apklausas, krašto intelektualams organizavo diskusijų klubus. Vienos iš diskusijų, Būtinos švietimo darbui reformos (1932), pagrindu
ir (at)kuriu menamą pokalbį su šiandienos ir praėjusio šimtmečio intelektualais (darbe naudoju šių
žmonių pasisakymus per tuometines diskusijas).
Taip gimsta neprasilenkiančio laiko idėjos...

Per dvidešimt nepriklausomybės metų Lietuvoje įvykdyta įvairiausių švietimo reformų: pradedant vidurinio bei aukštojo mokslo pertvarkomis
ir baigiant pastaruoju metu visuomenėje aistras keliančių tautinių mažumų švietimo klausimais. Dėl
krašto švietimo sistemos vis dar yra laužoma daugiausiai iečių ir viešajame, ir politiniame gyvenime.
Ministerijų kuluaruose strimgalviais rengiamos
švietimo reformos, pasak mokyklų ir universitetų
pedagogų, visiškai neatitinka esamos padėties, nes
nėra įsiklausoma į švietimo darbuotojų nuomonę.
Todėl ir bravūriškos šiandieninių valdininkų reformos dažniau sulaukia aršios kritikos nei pagyrų.
„Mokykla tautos gyvenime turi nepaprastai didelės reikšmės. Nuo jos pareina tautos ateitis. Bet
kad ji tikrai mūsų Tėvynei sukurtų didingą ateitį,
kad ji jaunajai kartai suteiktų pilnutinį ugdymą,
reikalinga joje įvykdyti didelių reformų....“1, – taip
1932 m. rašė Naujoji Romuva krašto visuomenininkus, švietėjus ir mokytojus kviesdama į diskusiją Būtinos švietimo darbui reformos.
Šiandieninėje visuomenėje tokių diskusijų labiausiai ir trūksta, nes kol kas, kuriant švietimo
sistemą, kaip tautos ateities pamatą, dažniau yra
girdimas ne mokytojas, o eilinis valstybės klerkas.
Vieningos ugdymo krypties (ir ideologijos) nebuvimas, silpnas pedagogų parengimas ir mokytojo
socialinis statusas visuomenėje – tai bendros švietimo sistemos problemos, aktualios ir šiandienos, ir
XX a. pradžios lietuviškai mokyklai.
Pasikalbėti apie švietimo darbą ir reformas prie
menamo diskusijų stalo susėdo astronomas, mokslo populiarintojas ir žurnalistas Antanas Juška;
aktyvi visuomenės ir politikos veikėja, rašytoja ir
29

Menamas pokalbis
pedagogė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė; rašytojas,
kunigas, Panevėžio valstybinės vyrų gimnazijos direktorius Julijonas Lindė-Dobilas; literatūros ir
meno kritikas Juozapas Albinas Herbačiauskas;
filosofijos mokslų daktaras, kunigas, žurnalistas
Juozapas Čepėnas; Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas, Juozo Balčikonio gimnazijos
direktorius Raimundas Dambrauskas; Pagėgių
Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas; Lietuvos edukologijos universiteto
dėstytoja, Etikos mokytojų asociacijos pirmininkė
ir daugelio vadovėlių mokykloms autorė Rasa Aškinytė-Degėsienė; Daugėdų (Rietavo savivaldybė)
pradinės mokyklos mokytoja Aniceta Petrošienė;
Klaipėdos Saulėtekio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Ilona Vilikanskienė.
Tomas Bašarovas: Kokia turėtų būti mūsų
mokyklos ideologija (svarbiausia ugdymo kryptis)?
Antanas Juška2: Nėra jokios abejonės, kad
mokykla, auklėdama jaunąją tautos kartą, kuria jos
ateitį. Nuo mokyklos pareina, kokia dvasia gyvena bręstanti karta, kokiu kultūriniu ir materialiniu
gyvenimu pasirengusi gyventi. Lygiai kaip visuomenė yra tarsi gyvas nuolat kintamas organizmas,
taip ir mokykla turi būti gyva. Ji turi nuolat tobulėti, progresuoti, žengti gyvenimo priešaky ir tuo
būdu kurti tautos ateitį. Mūsų mokykla turi būti
krikščioniška ir tautiška lietuviška.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė3: Mokykla turi
būti tautiška, paremta humaniškumu ir tolerancija. Tačiau ne tik mokykla, bet kiekviena klasė sudaro tėvynės dalį, todėl mokiniai turi jaustis viena
šeima.
Vaclovas Navickas: Iš tiesų mokyklos ideologijos pagrindą pirmiausia turėtų sudaryti tautiškumas. Švietimo reformos turėtų būti paremtos Lietuvos švietimo patirtimi, žymių krašto pedagogų
idėjomis, nes Europos švietimo integracija „ateina“
savaime – norime to ar ne... Kai idėjos graibstomos iš įvairių šalių neturint tokių pat ugdymo ir
ugdymosi sąlygų, dažnai reforma nepasiekia iškeltų
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tikslų. Drįsčiau teigti, kad dabar kryptingos mūsų
švietimo ideologijos nėra.
Julijonas Lindė-Dobilas4: Aš jau seniai turiu
aiškų nusistatymą, kokios ideologijos, arba, geriau
sakant, dvasios krypties turi būti mūsų mokykla. Iš
vienos pusės, reikia išmintinai žadinti mokiniuose
idealizmą, iš antros – žiūrėti ir darbą taip varyti,
kad mokiniai nenutoltų vienas nuo kito, kad jie labiau jungtųsi ir artėtų. Mokykloje turi viešpatauti
varietas in unitate.
Rasa Aškinytė-Degėsienė: Visiškai sutinku.
Svarbiausias mokyklos ugdymo tikslas – išauginti
tolerantišką žmogų, suvokiantį, kad skirtumai tarp
žmonių nėra visuomenės trūkumas, o pranašumas,
nes kuo žmonės skirtingesni, tuo jiems įdomiau
bendrauti, mokytis vieniems iš kitų.
Tomas Bašarovas: Kokios reikšmės, auklėjant
jaunąją kartą, turi šiandienos visuomenės vertybės?
Antanas Juška: Ko gero, niekas neabejoja, kad
senosios rusų mokyklos auklėtojai tiesiog būtų norėję komunistiško režimo ir būtų auklėję jaunus
komunistėlius. Niekam į galvą neateis, kad ispanų
vienuoliai būtų mokę tautos jaunuomenę juos pačius tremti į svetimą šalį arba deginti vienuolynus
ir net bažnyčias. Taip pat ne mokykla išugdė italų
fašizmą ir dabar brandina vokiečių hitlerizmą. Tad
tie ir kiti pavyzdžiai mums rodo, kad dažnai mokykla nepajėgia, kaip turėtų, kurti tautos ateities,
kad tauta kartais nueina saviškais, neparengtais ir
todėl ne visada tinkamais keliais. Matyt, mokykla
ne visada esti tinkama arba savo turiniu, arba savo
forma.
Aniceta Petrošienė: Mus supanti aplinka nėra
dosni tiesa ar teisingumu, gėriu ar meile. Beveik visas vertybes žmogus atsineša iš šeimos, bet šiandien
ir šeimos vertybės iškreiptos, todėl kiek galimybės
leidžia, mokytojas turi teigiamą poveikį daryti ne
tik mokiniui, bet ir šeimai.
Juozapas Albinas Herbačiauskas5: Šeima
auklėja jaunuolio charakterį, stabilizuoja jo moralumą, ruošia jį etiškai bendrauti su žmonėmis ir
artimaisiais. Todėl be šeimoj įvykdyto ta prasme
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priruošiamojo darbo jos auklėjimas mokyklose
neduoda pozityvių vaisių. Šeimose ištvirkusių vaikų nepataisys net ir geriausia mokykla! Be šeimoj
įgyto autoriteto kulto joks auklėjimas mokyklose
neįmanomas – netgi absurdiškas (!), nes auklėjimas
remiasi tik autoritetu. Jeigu lietuvių tautos šeimyninis gyvenimas nepagerės, mūsų jaunimas jokiu
būdu nepasitaisys ir nebus kilnesnis savo troškimų
kilnumu. Tokiam jaunimui mokykla nieko neduos.
Tomas Bašarovas: O kaip vertinate mūsų mokyklų mokymo ir auklėjimo metodus?
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Dauguma mūsų
mokytojų moko ir auklėja be jokių metodų arba
sulig pasenusiais, būtent: įsakymais, draudimais,
bausmėmis... Gerų pamokymų ir pavyzdžių maža.
Mokytojų pareiga – supažindinti jaunuolius su pasižymėjusiais tvirto būdo veikėjais, kurie daug gero
arba savo tautoms, arba visai žmonijai yra padarę.
Taip maža tvirto būdo žmonių, kurie taip lengvai
nepasiduotų aplinkos poveikiams. Be tvirto būdo
neįmanoma ko nors pasiekti.
Raimundas Dambrauskas: Prieškario laikų
mokyklose svarbiausia buvo sąžiningumas, discip
lina, patriotiškumas ir garbės žodis. Auklėjimo
šiandienos mokyklose lieka vis mažiau... Dabar
svarbiau tapo santykiai, mokymosi motyvacija ir
žinios, universitetų siūlomos specialybės ir egzaminai, emigracijos grėsmė ir mažėjantis mokinių
skaičius mokyklose. Reiktų keisti sistemą ir mokiniams suteikti ne tik žinių, bet ugdyti juos gimtojo
krašto patriotais.
Antanas Juška: Per daug laikomės šablono, per
daug mokytojai tesijaučia kartais tik valdininkai,
pagaliau, nelengvas dalykas pas mus prasimanyti ir
pradėti kas nors naujesnio. Dabartinė pedagogika,
rodos, reikalauja, kad kiekvienas mokyklos mokomasai dalykas turėtų kiek galima savo klases ir laboratorijas, savo visokeriopų priemonių. Greta šito
reikia pabrėžti, kad mūsų mokykla gyvena ir kitą
pavojų – per didelio susiskaldymo. Maža tėra sintezės, maža vieno dalyko pamokos teturi ryšio su

kitų dalykų pamokomis. Atskiri dalykai turi jaustis
vieno kultūros kamieno šaknimis.
Julijonas Lindė-Dobilas: Jaunuosius mokytojus labiausiai žavi naujieji metodai, kuriuose jie
mato aukščiausią tiesos kriterijų. Tačiau metodas
tik tada duoda gerus rezultatus, kai mokytojas,
taip sakyt, jį įkūnija į save, kai jis pasidaro jo prigimties neatskiriama dalis, nes tik tada jis juo naudojasi laisvai ir tik tada būtinai įneša kažką naują
į jį. Toks mokytojas kartu mokydamas ir auklėja.
Nieko nėra blogesnio, kaip sumašinėjęs mokytojas
daro mašina ir mokinį, tą jaunutį žmogelį.
Vaclovas Navickas: Visiška tiesa, kad pats
mokymo ir auklėjimo metodas vaiko neugdo.
Šiandien yra pakankamai įvairiausių mokymo ir
auklėjimo metodų, tačiau tam reikia talentingų,
išradingų mokytojų, kurie gebėtų tuos metodus
tinkamai ir maksimaliai naudingai taikyti.
Ilona Vilikanskienė: Šiuolaikiniai mokymo
metodai naudingi ir veiksmingi anaiptol ne visiems. Dabartinis ugdymas paremtas žaidimu, grupiniu darbu, pramoga. Todėl svarbių akademinių
dalykų išmokyti mažiau motyvuotus mokinius
tampa vis sunkiau. Daugumai sudaroma galimybė išsisukti, pasislėpti už kitų nugarų (pavyzdžiui,
darbo grupėse metu, jei tingi ir nenori dirbti, visada žinai, kad bus, kas padaro ir dar padaro gerai). Šiuo atžvilgiu, manau, kad klasikinės (ar net
senosios sovietinės) mokyklos metodai yra geresni.
Kiekvienas vaikas turėjo būti atsakingas už save ir
atsiskaityti individualiai. Motyvuotiems ir gabiems
vaikams žaidybinio mokymo metodai padeda lavinti kūrybiškumą, komandinio darbo įgūdžius.
Rasti kompromisą šioje situacijoje sudėtinga...
Vaclovas Navickas: Noriu dar pridurti, kad
šiandieninėje mokykloje perlenkiama lazda dėl informacinių technologijų taikymo visose ugdymo
srityse: nebemokame kalbėti ir susikalbėti, bendrauti vieni su kitais ne virtualioje erdvėje, nebevertiname rankraščio, nebesugebame išklausyti ir
išgirsti. Visi šie veiksniai dažnai trukdo pasiekti
gerų auklėjimo rezultatų.
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Juozapas Albinas Herbačiauskas: Kad aš būčiau švietimo ministeris, griežtu būdu, neatsižvelgdamas į pasėkas, reformuočiau vidujines mokyklas
taip: palikčiau visoj Lietuvoj tik 12 gimnazijų su
talentingiausiais pedagogais, o kiekvienam ap
skrities mieste įsteigčiau po vieną amatų bei ūkio
gerai, moderniškai organizuotą mokyklą! Laikas
jau pagalvoti apie tai, kad mūsų žmonės nemoka
sau batų siūti, nemoka baldų gaminti, nemoka
maisto pagaminti, nemoka ūkio prižiūrėti... Mes
vis dar neturime gerų stalių, siuvėjų, kurpių, virėjų, ūkininkų... Mes patys sau nemokam pagaminti
reikalingiausių dalykų! Mes importuojam net virėjus! Gėda mums! Laikas pradėti mūsų žmones
išmokyti darbo! Gana jau tų laisvų profesijų spekuliantų! Mūsų gerai išauklėti amatininkai visam
pasauly gaus darbą. O mūsų tūkstančiais gaminami humanitarai bus neužilgo priversti laukus arti
kaip Danijoje. Gana jau to vadinamųjų inteligentų pertekliaus! Gana jau to komforto, apmokamo
valstybės lėšomis! Kiekvienas lietuvis privalo išmokti iš savo darbo, o ne iš valstybės iždo gyventi!
Tomas Bašarovas: Daugelis įvardijote, kad
svarbiu mokymo ir auklėjimo principu turėtų būti
„gero pavyzdžio“ rodymas. Tačiau ar visuomenėje
šiandien turime tų gerų pavyzdžių?
Juozapas Čepėnas6: Mokyklose jaunuoliams
prikalama į jų galvas daug visokių prakilnių ir aukštų
idėjų: teisingumo, teisėtumo, pasišventimo, Dievo
meilės, tėvynės meilės, dorovingumo... Kasdieniniame gyvenime, deja, jaunuolis nemato tokių idealų.
Priešingai, mato visur egoizmą, ambiciją, savinaudą.
Ir tai ne tik pas paprastus piliečius, bet ir pas aukštus
tautos ir valstybės vyrus. Taigi nieko nepadės visokios aukštos, prakilnios idėjos, mokyklose mokiniams į jų galvas kalamos, kol jie nematys tų idealų
gyvenime, kuriais galėtų sekti. Mokyklose jaunuolį
aukštos, prakilnios idėjos sujaudina, bet gyvenime
daugumą patraukia visokių suktybių pavyzdžiai.
Juozapas Albinas Herbačiauskas: Dažnai užmirštama, kad mokykla – ne bažnyčia ir iš mokytojų reikalaujama kunigavimo. Mokytojo švenčiausia
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pareiga duoti mokiniams tyriausią mokslų medžiagą galvoti, paliekant kiekvieno mokinio individualybę ramybėje! Į mokinio sąžinę mokytojas lįsti
neprivalo, tai – tėvų pareiga! Mokyklos uždavinys:
sutvarkyti jaunimo protą – kaip dirbamos žemės
dirvoną! Mokytojas mokinių protus apsėja grūdais – sėklomis, todėl ne jo evidencijoj rezultatas,
kokios varpos užaugs. Mokytojas privalo vien geras
ir sveikas sėklas sėti! Gimnazijoje apsėtas jaunimo
proto dirvonas vėliau universitete privalo vaisių
žiedais žydėti. Universitetas sintetizuoja gimnazijoje suteiktas mokslo žinias ir reikalauja iš kiekvieno
jaunuolio savarankiško galvojimo. Būsimas valstybės pilietis privalo išmokti savarankiškai gyventi!
Rasa Aškinytė-Degėsienė: Aš irgi panašiai
galvoju, kad mokykloje mokiniai turėtų išmokti ir
žinoti, jog kiekvienas žmogus turi teisę rinktis pats
ir nuspręsti, kaip jam gyventi, ir nė vienas neturėtų būti smerkiamas už tai, kas ar koks jis yra (nepaisant religijos, tautybės, seksualinės pakraipos ar
kitokios nuomonės), žinoma, išskyrus tuos atvejus,
kai yra pažeidžiami įstatymai.
Ilona Vilikanskienė: Tačiau juo toliau, tuo
labiau jaunas žmogus akcentuoja savo laisves ir teises, visiškai pamiršdamas savo pareigas. Šiandien
mokyklose labai ryškus teisių ir pareigų disbalansas. Egzistuojanti įstatyminė bazė mokytojams suriša rankas auklėjant atsakingą jaunimą, o ši problema aktualiausia visada tiems, kurie, turėdami
laisvę, nežino, ką su ja daryti.
Tomas Bašarovas: Kalbėdami apie mokyklas,
mokinių ugdymą ir švietimo reformas visi įvardijote išskirtinę mokytojo svarbą šiame procese. Kaip
vertinate mūsų viešąjį pedagoginį gyvenimą?
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Pedagoginio gyvenimo kongresų, konferencijų, parodų, konkursų sritis šiandien labai apleista. Mano nuomone,
mokytojų kongresai per menki, konferencijos per
daug oficialios, parodos retai daromos ir menkos,
pedagoginė spauda menka.
Raimundas Dambrauskas: Kiekvienas mokytojas turi tobulėti kasdien, kiekvieną valandą,
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kiekvieną minutę. Deja, ne visada ir ne visi mokytojai dalyvauja viešajame gyvenime. Tai ne tik
mokytojų, bet ir visos visuomenės problema. Kiek
gydytojų, teisininkų, kunigų, menininkų, inteligentų dalyvauja visuomeniniame gyvenime? Kiek
inteligentų dalyvauja partijų veikloje? Švietimas –
plaukimas prieš srovę. Jei nėra pastangų, srovė paprasčiausiai nuneš... tik neaišku kur.
Ilona Vilikanskienė: Papildomos pedagoginės
veiklos tikrai yra, jei tik nori ir ieškai. Mokytojams
dažnai siūlomi įvairūs seminarai, kvalifikaciniai
kursai ar net mokymai užsienyje.
Aniceta Petrošienė: Tačiau nuvažiuoji į seminarą, pavadinimas naujas, o turinys, žiūri, kad tas
pats. Manau, kad kai kada tiesiog yra švaistomos
lėšos!
Vaclovas Navickas: Tiesos yra, nes tikrai nemažai organizuojamų renginių neatitinka pedagogų
poreikių, jie dažnai rengiami nesigilinant į pedagogų norus, pageidavimus, o tenkina tik komercinius
tam tikrų organizacijų poreikius. Konferencijose,
seminaruose ir kituose renginiuose yra teoriniai
plepalai, kurių praktiškai įgyvendinti neįmanoma.
Renginių, skirtų pedagoginei bendruomenei, organizatoriai turėtų vykdyti apklausas ir atsižvelgti
į pedagogų pageidavimus, poreikius. Dažnai renginių pasiūla neatitinka finansavimo – tam tiesiog
neskiriama pinigų. Pedagoginė spauda taip pat
dažnai aprašo ne opius klausimus, aktualias problemas, gerąją patirtį, o gilinasi į įvairius skandalus,
smulkias individualaus žmogaus ar kolektyvo rezgamas intrigas. Pedagoginėje spaudoje labai mažai
pozityvo – gebėjimo pasidžiaugti gražiais darbais,
tradicijomis...
Rasa Aškinytė-Degėsienė: Bet pagrindinė viešoji pedagoginė veikla vis dėlto vyksta pačių pedagogų iniciatyva. Mokytojai yra susibūrę į dalykines
asociacijas, kurios pačios ir rūpinasi mokytojų bendravimu, metodinių priemonių ir pedagoginės patirties sklaida, įvairių konkursų, profesinių kursų
rengimu. Tai labai gera iniciatyva, kad mokytojai
nelaukia paramos ir pagalbos iš viršaus, o papildo-
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mai dirba patys (žinoma, už ačiū) ir padeda vieni
kitiems.
Tomas Bašarovas: Ir vis dėlto kokį norėtumėte
matyti mokyklose dirbantį mokytoją?
Rasa Aškinytė-Degėsienė: Dalykine prasme
didžiuma mūsų mokytojų – geri specialistai. Tačiau mokytojas visų pirma turėtų būti laisva ir kūrybiška asmenybė, jis turėtų suvokti pokyčius visuomenėje, jos liberalėjimą. Mokytojas negali būti
rasistas, homofobas, nemėgstantis kokių nors žmonių grupių. Deja, tokių šiandien yra labai daug.
Mokytojas pats turi būti demokratiškas ir skatinti
demokratijos procesų įsigalėjimą mokykloje ir visuomenėje. Mokytojas visų pirma turėtų galvoti
ne kaip jam išdėstyti savo dalyką, o kaip sukurti
palankią mokymosi atmosferą klasėje. Lietuvos
mokyklose pernelyg daug mokinių, kurie nelanko
mokyklos ar kurių mokymosi rezultatai yra prasti
tik todėl, kad jie bijo ne tik klasės draugų, bet ir
mokytojų patyčių.
Vaclovas Navickas: Sovietmečiu mokytojo
profesija buvo nuvertinta ir finansine, ir dorovine
prasme. Pedagogo išsilavinimą nemaža dalis jaunuolių įgydavo neturėdami pedagoginio talento.
Dalykinės žinios ir išsilavinimas sudaro tik mažą
dalį pedagogo profesijos. Mokytojas visų pirma
turi mylėti vaikus, mokėti su jais bendrauti, val33
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dyti jų auditoriją, motyvuoti nieko nenorinčius
ir viską neigiančius paauglius, būti nekerštingas.
Šias savybes turi ne visi pedagogai, todėl reikėtų
valstybei galvoti apie mokytojo autoriteto pakėlimą ir atsakingą požiūrį bei rimtą atranką stojančių
mokytis šios profesijos. Dalis būsimų pedagogų
po pedagoginių praktikų turėtų rimtai pagalvoti,
ar jiems verta dirbti mokykloje. Atsakingiau rekomendacijas turėtų rašyti praktikų vadovai ir darbą
stebėję mokytojai. Pedagogas turi atsakingai elgtis
viešose vietose, nes yra stebimas ir vertinamas visos
bendruomenės. Jis turi kontroliuoti savo įpročius,
poelgius, išvaizdą. Norėdamas būti vaikams pavyzdžiu ir pasirinkęs mokytojo profesiją turi išsaugoti
nepriekaištingą reputaciją visuomenėje.
Juozapas Albinas Herbačiauskas: Svarbu, kad
tarp jaunimo ir pedagogų nebūtų qui pro quo (pedagogai sau, jaunimas sau). Jaunimo idealizmą bei
siekių kilnumą gimdo pedagogų kilnumas – jų visais atvejais skaistus autoritetas! Pedagogai, smerkdami jaunimą už jo blogumą, patys save smerkia:
kuom jie geresni už jaunimą – kaip pavyzdžiai? Tik
džentelmenai-pedagogai gamina džentelmenišką
jaunimą! Laikas jau tai suprasti! Gėda savo klaidų
ir nuodėmių nematyti! Kada mūsų ponai pedagogai bus pasiryžę kentėti ir vargti dėl idėjos, tada
ir mūsų jaunimas bus labai kilnus savo idealizmo
dvasia. Jaunimui gyvas pavyzdys – labai svarbus
dalykas! Jaunimą labiausiai demoralizuoja kaip tik
pedagogų gyvenimiški neaiškumai.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Mokytojas – tai
žmogus, branginąs savo darbą ir pašaukimą. Mokytojas turi būti aukštos doros ir tolerantas, aiškaus
nusistatymo, išsilavinęs, numanąs gerai, kad jo
pareiga tarnauti aukštiesiems žmonijos ir tėvynės
tikslams, ne tik žodžiais, bet ir visu elgimusi.
Tomas Bašarovas: Tuomet kaip reiktų parengti žmogų mokytojo darbui?
Ilona Vilikanskienė: Mokytoju visų pirma
turėtų tapti tikslingai šiam darbui ir studijoms
pasiruošęs žmogus. Tai neturėtų tapti profesija iš
bėdos. Gaila, tačiau dabar tokia situacija vis daž34

nesnė – Pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos
edukologijos universitetas – T. B.) baigia ne tik to
norėję studentai, bet ir tie, kurie niekur daugiau
neįstojo. Ši situacija, manau, keisis tada, kai mokytojo gaunamas atlyginimas susilygins su gaunamu
darbo krūviu. Tuomet būti mokytoju vėl bus garbė
ir siekiamybė. Mokytojas – tai asmenybė, kuri galėtų ir turėtų būti pavyzdys mokiniams.
Raimundas Dambrauskas: Visų pirma reikėtų kelti mokytojų prestižą, o ne atlyginimą!
Aniceta Petrošienė: Mokytojo profesinis pasirengimas nesibaigia diplomu. Diplomą visi, kurie
netingi, šiandien vienokiu ar kitokiu būdu gauna.
Svarbiausia, kad studijuojant būtų kreipiamas dėmesys į būsimo mokytojo humanistines vertybes –
meilę ir pagarbą žmogui, kantrybę ir aukojimąsi,
orumą ir ištikimybę. Juk šių vertybių pagrindu ugdomi ir mokiniai.
Raimundas Dambrauskas: Mokytoju negali
būti bet kas: tai negali būti prasčiausiai besimokantys, niekuo nesidomintys mokiniai. Mokytoju turi
būti ne tik geriausi abiturientai, bet išsilavinę, dori,
turintys humoro jausmą, patriotiškai nusiteikę bei
mylintys mokinius žmonės.
***
Auklėti ir ugdyti jaunąją kartą – tai kurti tautos ateitį. Kaip daugelis įvardijo, tai būtina padaryti tik geraisiais pavyzdžiais. Sutinku, kad nevalia
visko užkrauti tik ant mokytojo ir mokyklos pečių,
šią atsakomybę juk kasdien nešame ir kiekvienas
mūsų: savo šeimos ir visuomenės kuriamomis vertybėmis, savo mintimis ir elgesiu, savo sąžine...
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Apie draugystę,
manipuliavimą ir rašymą

Draugystė gimsta iš paprasto draugavimo tada, kai
du ar daugiau draugaujančiųjų pastebi turį bendrą
įžvalgą, interesą ar net skonį, kurio kiti nevertina
ir kurį kiekvienas iš jų iki šiol laikė savo unikaliu
lobiu (arba našta).
C. S. Lewis
Lewis’as labai gražiai kalba apie draugystę.
Esu linkusi jį laikyti draugystės etikos kūrėju.
Cituotoji įžvalga, be abejonės, teisinga, tačiau
neretai pastebiu, kad ši Lewis’o pozicija mums
tampa puikia priedanga vengiant įsipareigojimų
aplinkiniams, trokštant pateisinti empatijos stoką, tingumą, irzlumą. Ėmėm manyti, jog, jei su
asmeniu mūsų nesusiejo draugystės gija, šis asmuo yra ne tik nevertas mūsų dėmesio ar tiesiog
pagarbaus elgesio, bet netgi tampa nevertingu.
Sutinku – draugystė yra stebuklas, draugystė iš
tiesų skiriasi nuo paprasto bendravimo. Draugystė nutinka ne taip ir dažnai. Betgi jos retumas
nėra būtį palengvinantis faktas (nors dėl pastarosios minties galima diskutuoti; apskritai draugystės etika – dėmesio verta tema), todėl keista,
kai jos nebuvimas tampa patogia priemone pateisinti tam tikrus veiksmus. Egocentrizmas. Per
dieną žmogus patiria daug socialinių situacijų:
bendravimas su grupės draugais, bendravimas su
bendradarbiais, kaimynais ir panašiai. Visiems
jiems turime šiokių tokių pareigų ir nedera jų
nevykdyti, atsisakyti padėti ar tiesiog „pamiršti“
pasisveikinti bėgant pro šalį, pasiteisinant, esą šie
žmonės mums ne draugai. Neretai jie būna vieninteliai, kurie leidžia bent akies krašteliu išvysti
draugystės grožį.

Jokiu būdu nenoriu nuvertinti pasaulio nei
žmonių, priešingai – visados stengiuosi ieškoti pozityvių dalykų, tad ir į šį mano šnekėjimą teisingiau
būtų žiūrėti ne kaip į pamokslavimą ar moralės
vertinimą, o veikiau kaip į priminimą pačiai sau.
Beje, Lewis’as pataria, ką gi vertėtų daryti, norint, jog tie, pro kuriuos tik prabėgam, taptų draugais – reikia elgtis taip, tarytum draugystė jau būtų
gimusi.

***
Literatūra gali būti viso gyvenimo tikslas, poezija
gali būti vienintelė absoliuti vertybė, absoliuti
paguoda ir savotiška pasaulio siela.
A. Nyka-Niliūnas
Kalbos apie tikslą, kurių kontekste tikslas yra
suvokiamas kaip prasmės sinonimas, ko gero, paprasčiausiai nebemadingos. Viešos prasmės paieškos nustumtos į paribį, paliktos specifinių mokslų
atstovams. Vis dėlto visas mūsų ėjimas yra prasmės
ieškojimas ir vėliau, jei pasiseka – ėjimas prasmėje. Turbūt neverta šnekėti apie tai, kad literatūra
yra būdas prasmei atrasti. Tai pabrėžia, pavyzdžiui,
logoterapijos pradininkas V. E. Franklis. Visiems
žinomas ir knygos poveikis žmonėms: Dostojevskio Nusikaltimas ir bausmė nusikaltėlių buvo naudojama kaip vadovėlis; minėtasis V. E. Franklis pasakoja istoriją apie jaunuolius, kurie, sužinoję apie
nuosprendį juos išvežti į Aušvicą, naktį įsiveržė į
biblioteką ir pavogė mėgstamų poetų knygas. Apie
literatūrą, kaip apie terapijos priemonę, žino visi.
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Literatūrinės postilės
Man įdomesnis kitas kalbėjimo apie literatūrą aspektas. Manau, būtent jį omeny turėjo ir Niliūnas.
Tiesa, šitoks būdas gyventi yra ydingas, nes išstumia žmogų iš visuomenės. Kalbu apie atvejus, kai
literatūra tampa tikresniu gyvenimu nei užliteratūrinis, kai imama ignoruoti socialinę aplinką ir pasitikima vien knygų pasauliu. Vienas absurdo teatro
meistrų, Luigi Pirandello, dramoje Šeši personažai
ieško autoriaus kalbėjo, esą žmogus dažnai gali būti
„niekas“, bet štai personažas visados yra „kažkas“.
Skaitantieji supras tą galingą literatūros jėgą, tamsų srautą, traukiantį į save. Literatūros personažas
it koks demonas vilioja, apnuogindamas save prieš
skaitytojo sąmonę. Blogiausia, kad labai sunku jam
pasipriešinti. Užversti knygą? Įmanoma, tačiau, jei
demoniški kerai spėjo pasklisti, neskaityti tampa
sunkiau nei skaityti. Belieka visiškai pasiduoti priešo įtakai, kad vėliau, bent šiek tiek jį pažinęs, per
menamą dialogą galėtum pasipriešinti. Bet štai riba
tarp literatūros ir gyvenimo nutrinta... Nesu tikra,
ar Niliūno mintis siekia tokį intensyvumo laipsnį, kokį pasiekė mano mintis. Esama ir ne tokių
kraštutinių variantų – galima atsidėti literatūros
tyrinėjimams, literatūrą suprasti ne kaip darbą, o
kaip pašaukimą ir neprarasti racionalaus mąstymo.
Štai mane, nepajėgiančią atsispirti personažų vilionėms, tačiau mėginančią, domina literatūros ir
psichiatrijos jungtis. Žinoma, esama tame ir nemokėjimo gyventi: žmogus kupinas paslapties, kurią
atskleidžia tik pasiekęs sunkiai prieinamą ribą, o
personažas savo paslaptį atskleidžia visada, todėl su
personažu bendrauti lengviau. Niliūno pasirinkime galbūt būta daugiau laisvos valios. Juokdamasi
galėčiau pasakyti, kad literatūros geriau vengti. Savaime suprantama, literatūra įsileidžia ne kiekvieną
norintį. Bet jeigu jau įsileido... Arba kitaip: literatūra sukuria iliuziją, kad įsileidžia ne kiekvieną
norintį. Ir toks iliuzinis įsitikinimas stumia į dar
didesnį pavojų.
Rasa Milerytė
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Aurimo Novikovo nuotrauka

***
Dažnai visuomenėje sutinkame žmonių, kurie yra
išmokę tobulai manipuliuot, dėl to, kad iš tiesų
niekam nerūpi.
Iš sesers Daivos Kuzmickaitės paskaitos
Atsimenu laikus, kai buvau sutikusi dar labai
mažai vargstančių žmonių. Tada labai norėjau jiems
padėti įsivaizduodama juos kaip Dickenso ir Hugo
romanų herojus – nuolankiai prašančius pagalbos ir
dėkingus geradariams. Vėliau prisiklausiau Vilniaus
narkomanų istorijų apie tai, kaip jie metė, bet dabar jiems reikia pinigų dėl visokių itin sudėtingų
priežasčių (Pilies gatvėje prie Aibės kasdien gali išgirsti vis naują). Sutikau daugybę vaikų – kai kurie
jų nuo mažens klaikiai meluoja ir po tų melų nebegaliu suprasti, ar apskritai jam buvau bent kiek
svarbi ar tik žaislas manipuliavimui. Ir galiausiai
pikti žmonės, kurie ateina pasiimti Maisto banko
davinio ir elgiasi lyg būtų karaliai, atėję pas savo
vergus. Ko gero, tik po šito nusivylimo gali įžengti
į tikrą vargstančiųjų meilę – suvokti, kad jų žaizda
kur kas giliau nei romaninių vargdienių skudurai ir
utėlės. Tai gilus suvokimas, kad jie niekam nerūpėjo ir šiandien nerūpės, jei neapsigins kokiais nors
mums labai nemaloniais būdais. O argi tai ne tiesa?

Literatūrinės postilės
***
Yra pasakyta: „Išdalyk viską ir eik paskui mane,
jei nori būti tobulas.“ Alioša ir tarė sau: „Negaliu
vietoj „visko“ atiduoti du rublius, o vietoj „eik
paskui mane“ tik vaikščioti į mišias.“
F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai
Iki šiol mane lydi ši Aliošos dilema. Tai kiek
tada reikėtų padaryti, kad būtum iš tiesų gyvenęs,
ne tik „praslydęs“ pro gyvenimo komisiją kaip padorus žmogus?
Rugilė Kazlauskaitė

***

Bandantys savo plunksną turėtų geriau mažiau
rašyti, o labiau atkreipti dėmesį į savo išsilavinimą,
apsiskaitymą, ypač literatūros klausimais, nes menininkas savo kultūringumu turi pralenkti kitus,
jis turi žengti žmonijos avangarde. O be to, ypač
svarbu susirūpinti savo vidaus gyvenimu.
Bronius Krivickas //
Literatūra ir moksleivija, 1939
Du autoriai, dvi jų mintys, kurias skiria septyniasdešimt vieneri metai. O kaip puikiai papildo
vienas kitą!
Tomas Taškauskas

Savo citatas ir pamąstymus siųsk el. adresu:
savilaida.tomas@gmail.com

Audronės Daugnorienės nuotrauka

Tikėjomės, kad sovietmečiu varginęs grafomanijos
srautas, dingus honorarams, staigiai atslūgs, bet išėjo
taip, kad rašliavos tėkmė patrigubėjo ir nūnai pasakyti, kur grafomanija, o kur paprasčiausiai
suvaidintos kūrybos pavyzdžiai, išvis neįmanoma.
Šiandieninė vidutinybė techniškai lenkia vakarykštį klasiką, nes naudojasi ne klasiko, bet apskritai
klasikų patirtimi. Dar daugiau. Net internetiniai

meninės kūrybos puslapiai yra perpildyti ir dėl menkiausios ambicijos gali atsidaryti naujas internetinis
puslapis. Ir jam nestokoja autorių
Valdemaras Kukulas. Kas būtų, jeigu būtų,
bet niekada nebūna // Metai, 2008, Nr. 8–9,
rugpjūtis–rugsėjis
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Žaneta Stankevičiūtė

Butaforija
Mari akyse sukasi laikrodžio rodyklės. Jos pirštai įtemptai šoka fokstrotą po darbo stalą ieškodami tablečių nuo galvos skausmo. Suradusi pusiau
tuščią citramono lapelį, praplėšia jį ir išgeria tabletę
su pasimėgavimu. Atsilošia kėdėje su ratukais, ištiesia sukryžiuotas kojas ir gurkšnoja stiprią espresso
su cinamonu. Ji patogiai įsitaiso laukti penkiolika
minučių iki darbo pabaigos. Užsisvajojusi žiūri pro
langą. Jos koja lėtai muša pusines natas į grindų
plyteles. Lėtai slenka debesys, automobiliai atrodo lyg vabalėliai, šmėžuojantys tarp dangoraižių it
tarp žolių. Jos koja trepsi aštuntines natas. Kėdė
pradeda suktis kaip ir Mari galva, kaip ir laikrodžio
rodyklės jos akyse. Kojos pašėlusiai tranko šešioliktines natas. Jos žvilgsnis į artėjantį langą buvo toks,
lyg matytų kažką kitą. Ketvirtinė pauzė. Jos kėdę
sustabdo priėjęs kolega.
Mari išėjo į gatvę ir drebančia ranka susistabdė
taksi.
– Žinoma, tu gali čia pasilikti, bet nesitikėjau,
kad sugalvosi mane aplankyti.
– Atleisk, Nina.
– Neturiu už ką. Marija, tu verki ?
Mari apkabino Niną per pečius, anksčiau prireikdavo gerokai pasistiebti, kad tai padarytų. Nina
buvo vyresnė Marijos pusseserė, aukšta, plačių pečių, ilgais, šviesiais plaukais.
Mari ėmė pasakoti jai savo prisiminimus.
– Gulėjau ant smėlio paplūdimio lyg išmesta į
krantą plekšnė, nublokšta bangų, ir spjaudžiausi sūriu vandeniu. Kvėpavau smarkiai ir man sukosi galva. Mano išsekęs kūnas priminė plastmasinę lėlę. Be
manęs paplūdimy daugiau nieko nebuvo, tik švilpiantis vėjas. Šiaip taip atsiklaupiau ir žiūrėjau į jūrą.
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Ji žiūrėjo į Mariją kiek palenkusi galvą į dešinę.
Rankas sunėrusi ant kelių, įdėmiai klausėsi jos pasakojimo. Jai nutilus, tarė :
– Ir tau pakako jėgų išsigelbėti? Jūroje labai
lengva paskęsti.
– Tai toks jausmas, kad ne aš sau padėjau, o
pati jūra manęs nepriėmė. Tartum išmetė, išspjovė
iš savęs.

***
Namo durų girgždėjimas priminė praėjusių
gyvenimų vaitojimus, vėjas, kiaurai pučiantis pro
langines – tylius pasišnabždėjimus, duslus laiptų
bildesys – džiugius žingsnius, neišplaunama kilimo
dėmė – žmones, kurie neišnyksta iš šio gyvenimo
tol, kol juos kas nors prisimena ir nešiojasi su savimi. Besistiebiantys vijokliai ardė namo sienas,
vagojo griovelius lyg raukšlės veido odą. Marijos
mama čia gimė, užaugo ir niekada nepaliks šio
namo. Nesvarbu, kad jis apgriuvęs, statytas cariniais rusų laikais, nėra vandentiekio, stogas kiauras, tolimas kelias iki miesto. Mari šis namas niekada nepatiko, išskyrus virtuvę. Ilgas gėlėtas mamos
sijonas siūbuodavo tiesiai jai prieš akis. Jos žvilgsnis
klaidžiodavo po margą raštą, vėliau nuslysdavo išbalusiomis ir nedepiliuotomis mamos kojomis žemyn prie ryškiai raudonai nulakuotų nagų. Mama
niūniuodama troškindavo keptuvėje čirškančias
daržoves, o garai braudavosi Mari į nosį kutendami
gerklę. Dažnai jai virtuvė primindavo pūškuojantį
traukinį. Ten visad būdavo šilta, pilna garų ir kvapų. Šiame kambaryje ji jautėsi geriausiai. Namas

Proza
ją baugino, sukeldavo nostalgiją. Todėl Mari
mažai šypsodavosi. Ji nejautė nieko ypatinga,
kad galėtų išsiviepti nuo ausies ligi ausies kaip
įsimylėjusi kvailelė. Bet kartą taip netyčia ir
netikėtai tai įvyko.
– Mamai labai patikdavo, kai į svečius pasikviesdavau draugų. Turėjau jų nedaug, tad
dažniausiai užsukdavo Benas. Mama tuomet
net nušvisdavo. Jos kaklas būdavo apkarstytas keliomis eilėmis karolių, rankos nusėtos
auksiniais bei sidabriniais žiedais. Skruostai,
padažyti skaistalais, priminė paskrudusias batono riekeles. Ji sukinėdavosi po namus vis
pavalydama dulkes ar perdėliodama smulkius
daiktus. Pirma pro duris įžengiau aš, nedrąsiai
paėmusi Beną už rankos, ir vedžiausi jį paskui
save. Aš katastrofiškai bijojau pažvelgti Benui
į veidą, jam į akis. Išpilta šalto prakaito ir sulaikiusi kvapą, lėtai atsisukau į jį. Giedras ir
ramus Beno veidas liko nesudrumstas.
– Papasakok man apie Beną. Jis tau labai
brangus?
– Kartais man atrodo, kad galėčiau kalbėti
apie jį be paliovos. Mes dažnai susitikdavome nenuganytose pievose, kur būdavo aukšta
žolė. Gulėdavome ten ištisas valandas. Linguodavo smilgos, skraidydavo pienių pūkai, o
mūsų akys panirdavo į dangaus gelmę. Kartą
jis iš kelnių kišenės ištraukė blizgantį pakelį ir
žiebtuvėlį. Benas užsidegė cigaretę, porą sykių
patraukė ir pasiūlė man.
– Atsisakei?
Mari nusijuokė
– Juk negalėjau, priešais mane buvo Benas.
– Kas judu siejo?
– Mes gyvenome kartu. Jis atsikraustė pas
mane pasibaigus vasarai, – Marija užsikėlė kojas ant stalo. – Gal turi cigaretę?
– Čia nerūkoma.
– Ir aš jam taip sakydavau, o jis man: „Nepyk, saulut.“ Jis mėgo taip sėdėti ir skaityti
laikraštį. Atrodė kaip solidus verslininkas.

Marija Černiavskaitė. Košmaras, iš kurio bandau pabusti, 2012

– Kur jis dirbo?
– Sakau tau, atrodė kaip tikras verslininkas. Mama to
nematė. Ji niekada mūsų nesuprasdavo.
– Bet tu vis dar gyveni su ja?
– Taip, bet... Per ją išėjo Benas, – ji ėmė glamžyti
ant stalo padėtą servetėlę ir toliau tęsė savo pasakojimą: –
Vėliau ji paprasčiausiai iškepdavo makaronų apkepą, padengdavo stalą melsvos spalvos gelumbe, ištraukdavo iš
spintelės apdulkėjusį savo servizą ir lakstydavo nuo vieno
kambario veidrodžio prie kito, ar tik koks plaukelis nėra
išsipešęs iš jos juodo ir standžiai susukto kuodo. Dabar
prisiminiau, kad mes turėjome daugybę veidrodžių.
Mama degančiomis akimis tempdavo juos vieną po kito
namo iš sendaikčių turgaus. Vonioje kabėjo du, valgomajame trys, mamos miegamajame vienas didelis, sudarytas
iš trijų varstomų dalių. Aš savo kambaryje turėjau tik
vieną, žalvariniais rėmais, atsiduodantį užslėptu rūsiu iš
palaidotų lobių kriptos. Kartais mama juos įdėmiai stebėdavo, tartum juose ieškotų neišsisklaidžiusio žmogaus
atspindžio ir tuomet (jei rasdavo) veidrodžiai jai tapdavo
užburtais paveikslais.
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– Tikrai?
– Gal tėvo... Man neįdomu, – Marija nusuko
veidą į veidrodį, kabėjusį ant sienos virš mažo medinio staliuko.
– O kur tavo tėvas?
– Mano veidas toks pat pavargęs, kaip ir jos,
skiriasi tik viena, ji sugebėdavo jį pamatyti ir trumpam jos apsiblaususios it pelės akys nušvisdavo, o
aš jo nematau. Nė karto neradau, lyg pati regėdama savo atspindį matyčiau tuščią molinį indą.
– Marija, ar tu ieškojai tėvo?

***
– Ačiū Dievui, kad ji pas tave, Nina, – ragelyje
pasigirdo palengvėjimo atodūsis.
– Aš nesitikėjau jos viešnagės, ypač tokiu metu.
Jaučiau, kad kažkas negerai.
– Taip. Tai paveikė ir mane. Rytoj autobusu atvažiuosiu pas tave.
– Manau, ji nenorės grįžti namo. Verčiau aš užsuksiu pas jus.

***
– Marija, tavo mama norėtų čia atvažiuoti.
– Jokiu būdu. Per ją išėjo Benas, – ji ėmė plėšyti ant stalo padėtą servetėlę.
– Kaip viskas buvo?
– Ji pakėlė galvą, nustojo plėšyti servetėlę ir pašokusi nuo krėslo sušuko:
– Aš turiu!
– Nurimk, ką turi?
– Patikėk, Benas nekaltas. Jis nenorėjo nieko
įskaudinti.
– Ar galiu paskaityti laišką?
Ak, Mari, kokia tu vėjavaikiška. Pasiduodi žodžiams taip arba ne. Tu lyg svarstyklės, kurios vis
turi persisverti į vieną pusę, negali būti lygios. Tu
neturi harmonijos ir balanso. Lyg laivelį nuplukdo
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vėjas ten, kur pučia. Todėl tu ir esi vėjavaikė, tik to
nežinai. Marija, tu daug ko nežinai.
Tik neieškok tiesos. Jų yra begalė, šimtai tūkstančių, o universalios tiesos nėra. Šiandien gal tave
nuliūdinsiu, o ryt pradžiuginsiu, bet tikriausiai
padarysiu atvirkščiai. Ir neverta tikėti rytojum, neverta tikėti manimi, nei tuo, kas tarp mūsų buvo.
Nenoriu atsisveikinti lyg mirtume ar išvyktume į
kelionę, vildamiesi grįžti vienas pas kitą.
– Pamenu tą dieną. Dar nebuvau skaičiusi laiško, kai jis nužingsniavo akmenimis grįsta gatvele,
pasuko už senovinių vartų ir dingo iš akių, iš mano
gyvenimo. Tai priminė nostalgišką filmą, kuris pasibaigė vienam iš mūsų, o kitam teko suktis rutinoje lyg užsikirtusiai senai plokštelei.

***
Marijos mama buvo susisukusi plaukus į išpašytą kuodą, kuris priminė varnų lizdą, o veidas,
sluoksniuotai užteptas įvairia kosmetika, stirksojo
lyg vaškinė kaukė. Jos šypsena atidengė pageltusius dantis, kurie visiškai nederėjo prie jos lūpų.
Peržengus slenkstį Ninos kūnu perbėgo šiurpuliukai.
Mama įpylė arbatos, padėjo lėkštelę su sausainiais ant melsvos, dėmėtos gelumbės, kurios vienas
kraštas buvo užlinkęs. Kurį laiką ji tylėjo, vis priglausdavo apvytusias tartum rožė lūpas prie puodelio, bet taip ir negurkštelėdavo, laukė, kol atvės.
Nina nenorėjo pradėti pokalbio pirma. Ji gerai nesuvokė, kas ir kaip įvyko tarp Marijos, jos mamos
ir paslaptingojo Beno. Ji dairėsi aplinkui ir mėgino
prisiminti, kaip atrodė šie namai anksčiau, kai Marija ir ji buvo mažos mergaitės. Dabar kambariai
atrodė daug tamsesni, atplyšusiais tapetais, vietomis įskilusios sienos, pakampiuose driekėsi voratinklių gijos. Apleisti, niūrūs ir slegiantys namai,
panašūs į žmones, gyvenančius čia.
– Marija – uždara mergaitė, svajotoja. Niekada nemaniau, kad tai blogai, – netikėtai prakalbo

Marija Černiavskaitė. Vienumos paslaptys, 2012
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mama, sulaikiusi žvilgsnį arbatos ratiluose, sklindančiuose nuo pasidabruoto šaukštelio. – Kai atsirado Benas, ji pasikeitė. Mačiau ją labai laimingą,
bet aklą. Benas užkrėtė jos protą ir širdį tartum
nepagydoma infekcija. Jai jis buvo kitoks, kokio
daugiau neras. Taip ji man teisinosi. Marija klausėsi jo kalbų lyg muzikos, saugojo jį kaip šilkinę
skraistę. O jis ją tartum pasikišo po antspaudu, užklupo kaip potvynis ją paskandindamas, – mamos
veidas suakmenėjo, nevirptelėjo nė menkiausia
raukšlelė.
– Kaip jie susipažino? – Nina prisislinko arčiau ir jautė Marijos mamos skausmą lyg šaltą vėją,
plūstantį nuo jos tariamų žodžių.
– Benas – menininkas. Jis nutapė Marijai daugybę paveikslų ir svajonių. Padarė puikų įspūdį
ir man, bet... Jis turėjo automobilį, parūdijusį ir
mažą, jame ir gyveno, nes buvo valkata, veltėdis ir
girtuoklis. Ar jam reikėjo Marijos? Jis kaip žaltys
čia susirangė. Tačiau aš viską pastebėjau, deja, per
vėlai.
– Kodėl jis paliko Mariją ?

– Nes atrado savy žmogiškumo jos nebeskaudinti. Parodė tikrąjį veidą. Lombarde išvydau savo dingusius papuošalus. Bet Marija manim nepatikėjo.

***
– Juk tu supranti, kaip buvo iš tiesų. Kam save
apgaudinėji? – Nina įsistebeilijo į Mariją, kuri sėdėjo ant kėdės neįtikėtinai ramiai ir tiesiai – lyg
įtempta smuiko styga, kuri nesugrojo, nes liko neužgauta.
– Pažvelk, Mari, į ką tu panaši? Tu nieko nebeturi. Benas tik gilus sapnas, iš kurio pati nenori pabusti. Tavęs laukia mama, nesivaikyk prisiminimų
trupinių. Tu nejauti ribos tarp realybės ir savo susikurto pasaulio, – Nina paėmė Mariją už rankos.
Nejau į šią tiesą bus atsakyta veidmainiavimu prieš
save pačią? Marija patraukė ranką ir įsirėmė į kėdę,
nuleido galvą ir nejudėjo.
Marija užsidarė butaforiniame pasaulyje ir neišeis iš jo tol, kol pati to nenorės. Tiesa gali labai
žeisti.
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Kodėl Afrika gali
išgydyti mus emociškai
Kartais – dažniausiai – ieškome savęs visą gyvenimą:
skaitydami protingas knygas, kalbėdami su protingais
žmonėmis, mąstydami, keliaudami... Tokią savo vietos po saule ieškančią keliautoją Miglę Daugnoraitę
kalbina Audrė Karaliūnaitė.
Migle, gal norėtum į Afriką?
Norėčiau.
O kaip tau į galvą šovė mintis belstis į kitą pasaulio
kraštą?
Noras atėjo iš širdies. Ta šalis man jau labai seniai
atrodo pasakų kraštas, kur gamta ir žmonės egzistuoja harmoninguose santykiuose.
Ir štai aš sėdu į lėktuvą Kopenhagoje ir pradedu
savo kelionę. Nė nepajutau tų 19 valandų iki Johanesburgo. Beje, vietiniai taria Džohanes. Baimė,
apėmusi Johanesburgo oro uoste – daug apsaugos,
daug tikrinimų, – kažkaip ištirpo. Galiausiai aš vėl
lėktuve tęsiu kelionę iki reikiamo taško.
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Kas labiausiai patiko Pietų Afrikos Respublikoje?
Visuma. Viskas, kas buvo aplinkui matoma ir jaučiama. Tai kraštas, kuriame išsipildė mano svajonė,
kas visa tai ir padaro neapsakoma.
Kiekvieną rytą pabudindavo liūtų riaumojimas arba beždžionių lakstymas stogais. Mielesnių
garsų nesu girdėjusi. Net penktą ar šeštą ryto pabusdavau su šypsena. Labiausiai norėjau paliesti
tigrą ir pabūti šalia žirafų. Abu šie norai išsipildė.
Apėmė keisčiausias jausmas, jog taip ir turi būti,
jog šie nuostabūs gyvūnai tiesiog turi būti mano
gyvenime. Drambliai, ateinantys visai šalia, atrodė
lyg mieli šuniukai, kuriuos norisi paliesti, nepaisant jų dydžio. Raganosiai ir buivolai atrodė labiau
atsiskyrę ir nenorintys bendrauti su žmonėmis. O
įvairiausių antilopių pulkai imdavo bėgti vos išgirdę džipo variklio garsus. Zebrai, ramiai padėję
snukius ant gentainių pasturgalių, iš tolo stebėdavo
susižavėjusių žmonių akis.
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Pietų Afrika nėra objektas, kurį būtų galima
aprašyti popieriuje. Tai reiškinys, kurį reikia patirti
ten esant.
Kas nutiko, kad atsidūrei ligoninėje? Papasakok, kaip
atrodo ligoninė Afrikoje.
Atsitiktinumas. O kas pasakė, kad atsitiktinumų
nebūna? Ar atsitiktinai aš atsidūriau čia? Šią dieną? Stoviu šiaip sau kelkrašty ir galvoju: „O Dieve,
kokia aš laiminga, jau seniai nesijaučiau tiesiog laiminga.“ Ši akimirka paskutinė, ką pamenu.
Kartais viena sekundė pakeičia viską: žmogų,
mąstyseną, norus ir galias. Atsibudusi per miglą
pirmiausia išvydau nepažįstamą aplinką. Ar tai dangus? Ne, danguje nebūna skausmo. O kur aš tada
esu? Viena kambaryje, daug pypsinčių garsų. Smarkus įsižnybimas į ranką irgi nepažadino. Šalimais
netikėtai atsirado žmogus, šypsosi, kalba lyg būtume kalbėję nebe pirmą sykį. Ramina, kad manimi
pasirūpins. Bet kodėl manimi reikia rūpintis? Tada
suvokiu – aš ligoninėje... Nelaimė įvyko kelyje, po
mano laimingų minčių. Kai viską svarstau vis iš
naujo, nerandu paaiškinimo. Šiandien atėjo mintis,
gal nelaimė įvyko todėl, kad gerus darbus darantys
žmonės pamiršta, jog už tai ne visada bus atlyginta.
Bėga savaitės ligoninėje. Vienas po kito mane
ima lankyti nepažįstami žmonės. Jų apsuptyje su-

vokiu jų kultūros ypatumus ir tą tikrąjį supratingumą, kad rūpi ne dėl to, kad TURI rūpėti, o todėl,
kad tiesiog rūpi.
Kasdienybė ligoninėje paprastesnė. 4-ą valandą
ryto pažadina skardus metalinių dubenų barškinimas. Laikas praustis. Bet kam praustis, jei gulim
lovose ir nejudam? Bet šiltame vandenyje suvilgytos audeklo nuoplaišos maloniai apglėbia kūną
saulei brėkštant pro langą. Kodėl jums neužtraukus
užuolaidų? Juk tai paprasta. Kad pabustume savaime, nesame mirę, esam tik sužaloti. Paskui ateina
moteris, papurto, kad 5-ą ryto išgertume kavos,
tyloje, tik saulei jau braižant medžių viršūnes. Dienos bėga greitai. Tik kai galiausiai vaistų dozės sumažėja, suvoki, dar didesnį skausmą nei kūniškas.
Ką aš padariau, kad mano šeima turi taip kentėti?
Myliu juos, nenoriu, kad mano svajonės juos taip
kankintų. Bet šypsenos aplinkui, pašnekesiai su
seselėm apie bet ką, kad tik nesijausčiau vieniša.
Jie suprato, kad esu kitam pasaulio krašte visiškai
vieniša ir neleido tam jausmui manęs kirbinti.
Pirmasis nuėjimas į tualetą, pirmasis išėjimas
iš palatos, pirmas atsisėdimas į kėdę... Džiaugsmas
daug didesnis nei turtuoliui gavus naujausią Porshe.
Kodėl paprasti dalykai mūsų nebedžiugina? Kodėl
tie potyriai gali ateiti tik esant tokioje šalyje kaip
Pietų Afrika? Atsakymo niekas nežino, tiesiog taip
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nutinka. O gal aš esu kažkokia kitokia? Gal mano
gyvenimas vis dėlto turi kažkokią ypatingą gyslelę.
Kokie ten žmonės?
Seselės tapo daugiau nei draugėmis, daugiau nei
padėjėjomis. Gydytojas tapo artimu žmogumi.
Nes užvaldo vietinis neaprėpiamas bendravimo
sklandumas ir noras įsilieti. Sužinojęs, kad svajojau
pamatyti, kaip Pietų Afrikos Respublikoje švenčiamos Velykos, gydytojas suorganizavo man išvyką į
bažnyčią.
Kodėl mane traukia tolimi kraštai, kur viskas
yra kitaip: žirgai yra pavojingesni nei liūtai, masyvių dramblių gąsdinimas kelia tik šypseną. Dar
prieš autoįvykį pamenu, kaip mes, trys baltaodės
merginos, užklydome į „blogiausią“ rajoną. Įspėjimai: tik neikit ten, jau buvo išgaravę iš galvų.
Sutikom daugybę draugiškų ir pagalbą siūlančių
žmonių. Buvom, kaip ir visi vietiniai, iškratytos
apsaugos, palydimos policininkų žvilgsnių. Taip
mes įsiliejome aplinkinių ratą.
Bet dabar kasdienybė yra noras išgyti ir vėl patirti kažką tokio jaudinančio. Randų tepimas kasdien
kelia tik šypseną. Kai buvo nuimti tvarsčiai, gydytojas ėmė džiūgauti, kaip gražiai jie sugiję. Ir tik ranka
numojo į besikaupiančias mano ašaras. Jis privertė
mane mąstyti, kad ligoninėje esu tik dėl to, kad at-

augtų nuskustas antakis. O atsisveikinti užėjo net
kelis sykius. Visas mane ant kojų pastatęs kolektyvas, atėjęs manęs išlydėti, vienbalsiai sutarė: ligoninė
nebebus tokia pat, kokia buvo. Mat aš buvau Migle
from over seas. Vieną dieną visas personalas sugužėjo
prie kompiuterio pažiūrėti, kur ta Lietuva...
Atrodo, tuo afrikiečių gerumu persiima net
ten gyvenantys lietuviai. Kai prasidėjo kalbos apie
mano grįžimą namo, buvo aišku, kad viena skristi
negalėsiu. Reikia lydinčio asmens. Kaip tokį surasti? Bet kas ieško, tas randa. Taip „atsitiktinai“
mama surado Lietuvių bendruomenės Pietų Afrikos Respublikoje pirmininką Gintarą Ulevičių,
kuris ten gyvena devynerius metus. Ir jis sutiko
mane palydėti į Lietuvą! Atskrido į Port Elizabet
iš Keiptauno – atstumai PAR tikrai dideli – ir 27
valandas keliavo kartu iki Vilniaus.
Tačiau grįžus į Europą, vėl apima liūdinančios
mintys, nes lietuviai – ir draugai, ir gydytojai, ir
praeiviai gatvėje – nėra tokie malonūs ir geranoriški. Gal visas tas afrikiečių rūpestis buvo tik iliuzija,
gal tik dėl pinigų (gulėjau privačioje ligoninėje), o
gal tik pasigyrimas draugams, kad padėjo kažkam
iš labai toli. Bet tokias mintis norisi stumti šalin,
kad ir kaip tai sunku. Ir galvoje sukasi viena mintis: aš turiu ten grįžti, kad įsitikinčiau, jog tai – ne
iliuzija ar sapnas.

Kwantu Game Reserve, PAR. Nuotraukos iš asmeninio archyvo
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