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Dailė

Inesa Rinkevičiūtė

Paryžiaus žemaitis, arba Kelionė
laiko įspaustomis pėdomis
... tik tak, tik tak... Garsiai, taip garsiai, kad net
girdžiu jį pro kambaryje skambančius balsus, tiksi
laikrodis. Turbūt neatsitiktinai jis atkreipė mano
dėmesį – tapo netikėtos, tačiau malonios vasaros
kelionės simboliu. Laik-rodis... Lyg savotiška laiko
mašina: ji sugrąžina tai į saulėtas praėjusio amžiaus
ketvirto dešimtmečio vasaras Lietuvos kaime, tai į
mano gimnazijos klases nepriklausomos Lietuvos
laikais, net nukelia į Paryžių – menininkų ir įsimylėjėlių miestą. Tą „laikrodį“ savo namuose Palangoje „sukinėja“ Birutė Turauskienė, žymaus Lietuvos
skulptoriaus Antano Mončio sesuo.
Pranciškonų gimnaziją, tarpukariu įkurtą Kretingoje, baigė daug garsių, visoje Lietuvoje žinomų
žmonių, tačiau labiausiai mane suintrigavo Antano
Mončio biografijos detalės, sužavėjo jo asmenybės
bruožai: užsispyrimas, ištikimybė gimtajai tarmei,
dvasios stiprybė – tvirtas tikro žemaičio charakteris... Galbūt todėl, kad jo asmenybė turi keistos,
kažkuo patraukiančios charizmos, ir leidausi kelionėn, norėdama šį nepaprastą, išskirtinį menininką
pažinti geriau.
Kuo jis išskirtinis? Atsakymas paprastas: Antanas Mončys nesiekė nei turto, nei šlovės, kūrė taip,
kaip diktavo širdis. Jam nereikėjo pripažinimo dailės galerijose (išvis jų nemėgo), jis nekūrė populiariojo meno – XX a. antroje pusėje itin madingų
abstrakcijų. „Visa mano kūryba – tai figūriniai
darbai, tik vis kuo papildyti – tai švilpiais, kaukėmis, tai perkomponuojamomis skulptūromis <...>
Nežiūrėjau į jokius „izmus“ <...> Iš jų darė biznį.
Jaunųjų filologų konkurso laureatė.
Kretingos pranciškonų gimnazija, IV klasė.
Mokytoja – Daiva Ataitė.

Nubėgo jie nuo manęs kaip nuo žąsies vanduo
<...> Lietuviška dvasia – mano Angelas Sargas...
Veikė gimtos žemės nostalgija. Ji – pagrindinis
kūrybos stimulas. Ji nepraeina,“1 – yra prisipažinęs skulptorius. Antanas Mončys kūriniuose pirmiausia siekė akcentuoti dvasią, vidinę jėgą, o ne
apčiuopiamus dalykus. Vienas japonas, apsilankęs
jo parodoje Cite Universitaire Paryžiuje, taip nusakė iš skulptūrų sklindantį poveikį: „Gili ramybė –
jėgos pripildyta ramybė.“2 Lietuvių liaudies kūryba („švilpiai“ – švilpynės, „liečynos“ – kaukės),
paprasti darbo įrankiai („kalvaratas“ – verpimo
ratelis) – skulptoriaus kūrybos šaltiniai. Kurti „švilpius“ Antaną sugundė vaikystės prisiminimai: giliai
atmintyje įstrigę moliniai arkliukai, ožiukai, gaidukai, kuriuos tėvai parveždavo vaikams grįždami iš
turgaus (jo sukurtais „švilpiais“ galima išgroti visą
gamą!..). Dar būdamas vaikas, Antanas mėgo žiūrėti, kaip verpia senelė. Jo akis traukė ratelio pakulų
ar vilnų kuodelį prismeigiantis smeigtukas su grandinėle. Jau pusamžiui vyrui kilo idėja sukurti perkomponuojamas skulptūras, remiantis smeigtukų
ir grandinėlės principu: išlaisvinti ir palikti kartu.
To dar nebuvo daręs nė vienas Vakarų skulptorius...

***
Žingsniuodama birželio saulės nutviekstomis,
tačiau vis dar nekurortinėmis, keistai tyliomis Palangos gatvėmis, įsivaizduoju susitikimą su moterimi,
iškylančia iš nuotraukų, matytų Tomo Sakalausko
knygoje Ketvirtoji dimensija. Graži, maloni, inteligentiška – lyg aukštuomenės dama... Širdyje sukirba
nerimo gaidelė: o kas, jeigu būsiu nelaukta viešnia,
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Dailė
galbūt per daug naivi, įkyri, per daug norinti išgirsti, sužinoti? Tačiau smalsumas ir noras susipažinti
su garsaus menininko seserimi stipresnis – veriu jos
kiemo vartelius, beldžiuosi į namų duris...
Nuspaudusi durų skambutį, laukiu... Buvau
įspėta, kad gali praeiti keletas minučių: į devintą
dešimtį įkopusiam žmogui reikia laiko įleisti svečią.
Kai tik durys prasiveria, jaudulys ištirpsta: iškart
padvelkia jaukumu, dvasine šiluma – toks giedras
ir šviesus Birutės Turauskienės, buvusios pradinių
klasių mokytojos, veidas. Maloniai pakvietusi užeiti vidun, per nedidelę virtuvę ji vedasi svetainėn.
Čia akį patraukia (kaip vėliau paaiškėja) brolio
Antano paveikslas, sesers Stasės austos juostos...
Užkaitusi kavą, moteris patogiai įsitaiso krėsle ir
pradeda paslaptingą kelionę laiku. Žemaičių tarmę
keičia bendrinė lietuvių kalba, ją – ir vėl žemaitiškas žodis; vis išgirstu raginimą: „Kousk saldainielį,
gurkštelk kavelės...“ Toks įspūdis, kad svečiuojuosi
pas tetą ar krikšto mamą...

***

Antanas Mončys. Vandens nešėja, 1977, medis, h 240 cm.
Nuotrauka iš Antano Mončio muziejaus archyvo

Birutė praveria duris į vaikystės pasaulį. Pasaulį, kuris žmogui, užaugusiam naujųjų technologijų
amžiuje, yra labai jaukus ir netgi šiek tiek mistiškas. Tas pasaulis tilpo viename kieme, viename
kaime, vos keliuose kilometruose, pavadintuose
Mončių vardu. Mončių kaime nuo seno gyveno
Antano protėviai. Ši vietovė netoli Grūšlaukės kaimo, Kretingos rajone.
Kelionė į tą pasaulį prasideda nuo Mončių
genealoginio medžio. Antanas – pirmagimis ir
vienintelis sūnus Barboros ir Antano Mončių šeimoje. Pasaulį jis išvydo 1921- aisiais. Pasak sesers
Birutės, mama vyresnėlį – „Ontosielį“ – mylėjo
labiausiai. Galbūt todėl, kad ir išvaizda, ir būdu
buvo į ją labai panašus... Po trejų metų prasidėjo
trijų seserų „era“: šeimą papildė sesuo Bronė, dar
po tiek pat laiko gandras atnešė Birutę. Jauniausia šeimoje – Stasė, lygiai dešimčia metų jaunesnė
už brolį. Nepaisant amžiaus skirtumo, nuo ma-

žens vaikai sutarė labai gerai (pasak Birutės, visa
šeima – kaip kumštis), nors, kaip įprasta vyresniesiems, Antanas nepraleisdavo progos paerzinti
jaunesnių seserų.
„Kumpu snapu pelieda, į Birutę pavieda (panaši)...“ Broliui užtraukus tokią dainelę, sesutė
apsiašarojusi skuosdavo pas draugę Magdę, kad
ši įvertintų jos „panašumus“ su paminėtu paukščiu, – ramybės mergaitei nedavė truputį lenkta
nosis. Tokie maži „pasikandžiojimai“ neardė vaikų
draugystės – labai mylėjo vienas kitą.
Antanas nuo mažens buvo išdykęs – menininkas. Berniukas labai nenoriai eidavo į laukus dirbti: jam geriau buvo piešti ant mamos austų lininių
drobių ar akmenukais ant žemės. Jau nuo penkerių pradėjo drožti iš pušies tošies, lipdyti iš griovio
molio, mėgdavo išpjaustyti bulves, jas „mandrai“
išskaptuoti. Seserys dažnai nekantriai laukdavo
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Dailė
grįžtančio iš mokyklos brolio, nes šis iš kartoninių
dėžių iškirpęs parnešdavo joms „lėlių“.
Pasak Birutės, menininko talentą Antanas turbūt paveldėjo iš mamos brolio: „Juk kokią spintą
mamos kraičiui padarė – šedevras!“ Tiesa, ir mama,
kuri gražiai ausdavo, megzdavo, ir tėvas, drožęs iš
medžio, matyt, menams taip pat nebuvo svetimi.
„Tokių šaukštų kaip tėvo nieks nepadarydavo“, –
tikina Birutė.
Moters atmintyje iškyla skausmingos vasaros,
kai tėvas atidarė krautuvę ir užsiėmė nauju – „graborystės“ – verslu, kuris, deja, prabėgus keleriems
metams, sužlugo. „Parsiveždavo paprastus medinius karstus ir liepdavo mums, vaikams, juos nušlifuoti, vėliau – išpiešti. Kruvinos panagės būdavo po tokių vasarų, nes ir laukuose dirbdavom, ir
daržus ravėdavom... Galvojom, kaip gerai mergaitėms, kurios mieste auga, nieko daryti nereikia –
žaidi, ir tiek.“
Mončių namuose visuomet buvo griežta tvarka. Moters galvoje dar ir dabar skamba įsakmus
tėvų prašymas: „Lovas pasitaisykit kaip Marija Pečkauskaitė.“ Sekmadieniai – šventas šeimos ritualas.
Būtent šią dieną (bent kartą per savaitę!) nė vienas
negalėjo dirbti jokių darbų. Didžiausia bausmė už
neatliktas pareigas jiems buvo „užgynimas“ eiti į
bažnyčią. Parėję iš Dievo namų ir užkandę, vaikai

su mama dažnai žingsniuodavo apie tris kilometrus ypatingojo Ąžuolo link. Mama pirmąkart ir
atvedė savo atžalas prie Mončių šeimą vis traukiančio medžio: prieš 400 metų, anot legendos, toje
vietoje apsireiškusi Mergelė Marija, tad į medį jai
pagerbti įkelta koplytėlė; šeimyna visuomet čia nusinešdavo ir gėlelę. Kol mama su vaikais lankydavo
Ąžuolą, tėvas dažnai namuose ramiai skaitydavo
laikraščius – jų Mončių šeimoje netrūkdavo. Aplankęs Ąžuolą Antanas dažnai sėsdavo ant dviračio
ir skuosdavo pas mokslo draugą Nainį (vėliau jis
tapo garsiu gydytoju, profesoriumi), gyvenantį netoliese. Susirinkęs pulkelis berniukų susigalvodavo
įvairių žaidimų, praskaidrinančių jų kasdienybę.
„Ko jau ko, o draugų Antanas niekada nestokojo“, – prisimena Birutė.
Visuomet prieš kur nors išeidami, – ar tai
būtų darbų pradžia, ar tolima kelionė, – Mončiai
persižegnodavo „lakunkoje“ (inde, pakabintame
priemenėje šalia durų) esančiu šventu vandeniu,
kad Dievas visur juos lydėtų ir laimintų. Šios šeimos namuose dažnai prisiglausdavo klajojantys
elgetos – jie gaudavo nakvynę ant suoliuko šalia
„lakunkos“. Tam reikalui Antano Mončio tėvai
net čiužinį buvo įsitaisę... Antanas ir Barbora
Mončiai buvo tikintys, gailestingi ir labai dori
ūkininkai.

Antanas Mončys. Švilpis, 1985.
Kęstučio Stoškaus nuotrauka
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Dailė
Vaikai, nors ir griežtai auklėjami, buvo labai
mylimi. Trobos palubėje kabojo rykštelė, bet, pasak Birutės, iš ten ji niekuomet taip ir nebuvo ištraukta. Užtekdavo tik užsiminti apie ją ir visi vaikų ožiai bemat išgaruodavo. Tėvas rūpinosi doru
atžalų elgesiu – net mergoms, tarnaujančioms namie, buvo prisakęs: „Kad prie vaikų bjaurių žodžių
negirdėčiau.“ Vaikai visuomet į tėvus kreipdavosi
„tamista“, o mama dažnai į tai atsakydavo: „Nu,
baikit jūs tamistuot.“ Net ir suaugę tėvus taip vadino. Birutė akcentuoja: „Tuomet visai kita pagarba
tėvams buvo...“
Nesavanaudiškos, itin gilios meilės pavyzdį vaikams rodė tėvas. Birutė gerai pamena, kokiomis
meilės kupinomis akimis tėvas žvelgdavo į mamą...
Jis visuomet liepdavo vaikams atrastą žemuogę ne
patiems suvalgyti, bet mamai atiduoti, o vakare,
poterėlius sukalbėjus, jai ranką pabučiuoti... Jokia
paslaptis, jog tais laikais buvo įprasta, kad moterys teka už tėvų įpirštų jaunikių. Jauna, neturtinga
mergina Barbora Piktuižytė, tėvų spiriama, ištekėjo
už Antano Mončio. Tačiau ar įmanoma neįsimylėti žmogaus, kuris tau atiduoda visą širdį, kuris su
tavimi elgiasi lyg su šventąja?.. Barbora neatsispyrė
šiltiems vyro jausmams ir tapo labai laiminga moterimi... Kartą, pasak Birutės Turauskienės, tėvui sunkiai susirgus, mama nuo jo nesitraukė nei dieną, nei
naktį... Gydęs daktaras stebėjosi, kad tokių rūpestingų, mylinčių žmonų dar yra... Ir amžininkai liudija, kad Barbora ir Antanas Mončiai puikiai sutarę,
viešumoje dažnai vaikščiodavę susikibę už rankų.
Grūšlaukės kapinėse jų kapą puošia sūnaus sukurtas
paminklas – iš akmens iškaltos sunertos rankos, –
nuoširdžios, besąlygiškos meilės simbolis...
Birutė užbaigia nerūpestingiausią, linksmiausią
kelionę laiku ir suka „laikrodį“ keleriais metais pirmyn – nukelia į Antano ir savo mokyklinius metus.

***
Kiekvieną dieną vaikštant Pranciškonų gimnazijos koridoriais, sunku įsivaizduoti dar paauglius
4

Antanas Mončys. Erotika, 1968, medis. Kęstučio Stoškaus
nuotrauka

Birutę, Antaną, krėtusius pokštus mokytojams;
pranciškonų vienuolius, mokiusius vaikus čiuožti
ant tvenkinio ledo... Kiek istorijų, pasakojimų jau
tais laikais buvo sukurta apie mokytojus!.. Įdomu
klausytis Birutės, kai ji pasakoja apie to meto Pranciškonų gimnazijos mokytojus: „Šulcas, dailės mokytojas, visada piešdavo susikaupęs, prisimerkęs,
buvo labai inteligentiškas. Kelnės visuomet išlygintos, batai nublizginti, nors turbūt ir aulinių jam
prireikdavo, kol iki mokyklos atklampodavo, juk
gyveno kaime. Gal persiaudavo?.. Matematikos
mokytojas Gedgaudas mums, mergaitėms, buvo
ypač geras, sakydavo: „Kam jums, mergaitės, tos
matematikos reiks...“ Lietuvių kalbos mokytojas
Jurgis Macelis, jau dirbęs vokiečių okupacijos laikais, buvo ypatingas: sugebėdavo išaiškinti pamoką taip, kad visi suprasdavo. Iš jo sužinojome apie
„žemaičius-dzūkus“. „Mona kacė oudegą pastacė,“ – taip, pasak mokytojo, buvo kalbama apie

Dailė
Gargždus... Mylimas mokytojas anksti liko našlys,
vienas užaugino dukrą Bronę. Mokinės dažnai jį
įsimylėdavo... Macelis taip ir nevedė – liko ištikimas mirusiai žmonai.“ Vienoje klasėje tais laikais,
ketvirtą praėjusio amžiaus dešimtmetį, mokėsi apie
60 mokinių, todėl sukti galvą dėl kontrolinių reikėdavo labai retai, mat mokytojai jų beveik neduodavo: nusirašyti būtų buvę per daug lengva...
Antanas Mončys buvo ketvirtosios Kretingos
pranciškonų gimnazijos laidos abiturientas. Čia
mokytis jis pradėjo 1932 metais. Mama nuo pat
Antano gimimo norėjo, kad pirmagimis sūnus
taptų kunigu, turbūt todėl visai suprantama, kodėl
vyriausioji Mončių atžala mokėsi katalikiškoje privačioje gimnazijoje.
Iš pradžių Antanas mokėsi visai neblogai, tačiau vyresnėse klasėse buvo paliktas kartoti kurso...
„Visokie išmislai jam į galvą lįsdavo... Sugalvojo su
draugais radiją pasidirbt, batų tepalą išsivirt – vos
bendrabučio nepadegė... Labai mėgo ir piešt – laiko mokytis visai neliko... Tėvas dėl to labai supyko,
žadėjo mušt brolį, o mes, sesės, vis maldavom, kad
to nedarytų. Nemušė. Pasamdė mokytoją, padėjo
dėdė...“ Ir pats Antanas Mončys eseistui Tomui
Sakalauskui yra prisipažinęs, jog tuo metu tapo
aplinkos stebėtoju, tyrinėtoju, jį traukė krintanti

šviesa, prieblanda, medžio rievės, spalvos, bet ne
skaičiai ar raidės...
Mokydamasis Pranciškonų gimnazijoje, Antanas gyveno pas dėdę, mamos brolį, Stanislovą
Piktuižį. „Kuklūs tais laikais buvo žmonės. Ir labai geri. Mamos brolis tuo metu dirbo Kretingos
kooperatyve, gyveno viename kambaryje su kitu
kooperatyvo darbuotoju – vietos buvo labai mažai, bet savo sūnėną priėmė kartu gyvent. Tėvams,
gyvenusiems kaime, nereikėjo Kretingoje Antanui
buto nuomoti. Kartą brolis, nuėjęs į tualetą, pamatė 10 litų, įkritusių į tualeto skylę... Išsilankstęs
vielą, tą banknotą ištraukė – 10 litų buvo didelis
pinigas!.. Spėkit, ką su tais pinigais padarė?.. Ogi
nunešė dėdei ir abu pasitarę nusprendė pinigus
atiduoti labdarai, nors ir patiems jų labai trūko...“
Mokydamasis gimnazijoje, vaikinas patiria ir
pirmą stiprų meilės jausmą. „Viskas pasaulyje praeina – pasilieka vien tik meilė“, – šie Antano žodžiai skirti jaunystės meilei Elenai Puškuriovaitei,
žaviai merginai, šokusiai baletą. Antrojo pasaulinio
karo metais, jau bėgdamas nuo rusų, jis dviračiu
dar užvažiuoja pas išrinktąją, kviečia vykti kartu,
tačiau ši atsisako, nes nenori palikti sergančios
motinos. Antano mintyse mergina lieka net ir jam
esant toli nuo tėvynės... „Tačiau vėliau, kai grįžo

Antanas Mončys. Jonas, akmuo, h 29 cm.
Kęstučio Stoškaus nuotrauka
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Dailė
Sujungus berniukų ir mergaičių klases, pokštų
tais laikais mokiniai, ko gero, iškrėsdavo dar daugiau nei dabar. Visiems žinomas pokštas „trintukas
vietoj kreidos“ neprilygtų išdaigai, iškrėstai prieš
70 metų. „Klasės vaikinai iš namų atsinešė du žadintuvus. Vieną padėjo vienam klasės gale, kitą –
kitam. Iš pradžių įsijungė žadintuvas klasės gale.
Mokytojui pašokus iš išgąsčio pažiūrėti, kas ten
vyksta, pradėjo čirkšti kitas. Visa klasė leipo juokais...“ Gyvenimas mokykloje buvo linksmas, bet
mokytis reikėjo ne ką mažiau – mokslas kainavo
brangiai, reikalavimai buvo dideli.

***

Antanas Mončys. Begalinis. 1970, medis,
h 1540 cm. Kęstučio Stoškaus nuotrauka

į Lietuvą ir ją sutiko po daugybės metų, prasitarė
man, kad tas jausmas išblėso. Prabėgęs laikas, patirti išgyvenimai daug ką pakeitė... „Nebe ta Lilė,
nebe ta“, – tąkart tarė brolis.“
Vidurinioji Antano sesuo Birutė į Pranciškonų gimnaziją atvyko 1939-aisiais, kai buvo atidaryta mergaičių klasė. Jos mokėsi šalia gimnazijos
esančiuose šv. Antano rūmuose, tais laikais vadintais „Amerikonų nameliu“. „Didžiausia pramoga
mokinėms būdavo pertraukos, kai koridoriuose
prie kilimus audžiančių moterų (jau nepamenu,
kodėl jos čia gyveno) išsirikiuodavo visas mergaičių būrys, trokštančių padalinti audėjoms siūlus...
Buvo nepaprasta atmosfera, visur švaru, tvarkinga,
sunku apsakyti žodžiais tą jausmą... Buvome labai
laimingos, galėdamos mokytis – reti tėvai leisdavo
savo dukras į mokslą“, – tikina Birutė.
6

Laikas bėga greitai. Skausmingiausias Mončių
šeimos laikotarpis – Antano pasitraukimas iš Lietuvos. Pabaigęs Kretingos pranciškonų gimnaziją,
jis įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti
architektūros. Deja, studijos truko tik vienerius
metus – 1943 metais studentai buvo priversti
palikti universitetą. Pėsčiomis parėjęs iš Kauno į
Kretingą, Antanas, norėdamas apsisaugoti nuo priverstinių darbų reiche, padedamas to paties dėdės
Stanislovo, pas kurį gyveno, įsidarbina Kretingos
policijos nuovadoje – registruoja laiškus, vertėjauja
(žmonės labai jį mėgsta, giria už pagalbą, geraširdiškumą). Lietuvoje politinė padėtis keičiasi greitai: lietuvius pasiekia žinia, jog artinasi rusai. Išsigandęs dėl savo gyvybės, nes manė neliksiąs sveikas
dirbęs tokį darbą, be to, paragintas tėvo, Antanas
pasitraukia į Vakarus. Tai įvyko 1944-aisiais. Sūnui
išvykus, tėvas net nusprendė barzdos nesiskusti tol,
kol jo nepamatys. Deja, tėvas ir sūnus nebesusitiko. Pirmoji po daugybės metų apie Antano likimą
sužinojo mama – išgirdo per Amerikos radiją, kad
„skulptorius Antanas Mončys gyvena ir kuria Paryžiuje“. Jis su viena iš šeimos narių – seserimi Birute – susitiko tik beveik po keturiasdešimties metų,
1982- aisiais. Birutė pasakoja, kad tąkart jai vienai
iš visų šeimos narių pavyko gauti vizą į Prancūziją.
„Važiavau į Paryžių traukiniu iš Maskvos. Jau bu-

Dailė
vau pranešusi Antanui, kaip būsiu apsirengusi. Jis
man taip pat parašė, kaip atrodys. Būtume praėję
vienas pro kitą, jeigu tų detalių nebūtume žinoję...
Iš pradžių jaudinausi, galvojau, kaip aš čia susikalbėsiu, bet brolis patikino: jei žemaitiškai gerai kalbi – neprapulsi. Jam ši tarmė buvo viskas, ir laiškus
rašė tik žemaitiškai, teigė esąs šimtaprocentinis žemaitis“. Mamą jis dar išvydo, kai pats 1989-aisiais
grįžo į tėvynę...“
Nors Antanas Paryžiuje draugų turėjo ne vieną ir ne du, tačiau vis vien jautėsi labai vienišas.
Seseriai paklausus, kaip jam „paryžietiškas-vakarietiškas“ gyvenimo būdas, brolis atsakęs: „Mano
gyvenimas toks: iškišu, iškišu galvą ir niurkt vėl...“
Sunku jam buvo dėl įvairiausių priežasčių: kūrė nekomercinį meną, ilgą laiką vienas augino sūnų (dėl
jo aukojo ir savo karjerą – nenorėjo vaiko palikti),
labai ilgėjosi Lietuvos... „Jis visuomet ja gyveno“, –
pabrėžia Birutė.
Ypač intriguoja jos pasakojimas apie romantišką brolio meilę žaviai prancūzei Florence. Būtent
ta meilė kiek apmaldė Antano skausmą netekus
tėvynės, namų, šeimos... Viename šokių vakarėlyje
jaunuolis susipažino su prancūzų skulptoriaus Jeano Martelio dukra Florence. Tėvas dukrai jau seniau buvo išreiškęs norą, kad ši ištekėtų už skulptoriaus. Turbūt tinkamas Florence pasirodė Antanas.
Nepraėjus nė mėnesiui nuo jų pažinties dienos,
prancūzė ir lietuvis susituokė, po metų susilaukė
sūnaus. Deja, nenustygstanti vietoje Florence buvo
visiška Antano, ramaus, besitenkinančio tuo, ką
turi, priešingybė, todėl jų vedybos truko neilgai,
nors aistra buvo stipri. Moteris nesuprato vyro
noro kurti tai, kas jam įdomu, prasminga, o ne tai,
kas būtų liaupsinama žmonių ir pelninga. „Tačiau
draugais jie liko visąlaik“, – sako Birutė.
„Skyrybas su Florence Antanas išgyveno labai
giliai. Jis taip ją mylėjo, kad, netekęs mylimos moters, net susirgo... Po daugelio metų skulptorius susipažino su vokiete Margrit. Ji tapo jo sužadėtine,
vėliau – ir žmona, tačiau taip stipriai kaip Florence
menininkas jos nesugebėjo pamilti... Antano gyve-

nimas – lyg melodrama. Jau susižadėjęs su Margrit,
jis sulaukė Florence skambučio. Ši apsiverkusi žadėjo išsiskirti su savo gyvenimo draugu, kad galėtų
vėl būti su Antanu, net siūlė būti paveldėto dvaro
šeimininku, tačiau kelio atgal nebebuvo, be to, juk
dėl netikėtos moters užgaidos visko nemesi“, – pasakoja Birutė.
Kai Birutė viešėjo pas brolį (du mėnesius), kartą sulaukė Florence kvietimo atvykti į jos paveldėtą
dvarą keli šimtai kilometrų nuo Paryžiaus. Pirmoji
Antano Mončio žmona į svečius pakvietė ir savo
buvusį vyrą bei sūnų. Birutė Turauskienė prisipažino, kad iš pradžių šiek tiek sutriko, mat Florence
buvo ištekėjusi, bet brolis ją greit nuramino – buvusios žmonos vyras Ulfas esąs visai „neblogas tipas“... Be to, juk kartu vyks jo ir Florence sūnus
Žanas Kristupas. Antano sesuo net prityla prieš
pradėdama pasakoti apie savo viešnagę pas pirmąją
brolio žmoną.
„Jau ką, ką, bet linksmintis jie tikrai moka...
Prisimenu vakarienę sename dvare: kokia vaišinga,
maloni buvo Florence! Pasibaigus vakarienei, aš
stojuosi nurinkti indų, mat nuo mažens taip įpratusi, tačiau dvaro šeimininkė mane sustabdo, sako,
kad tarnaitė ryte viską sutvarkys. Man vis tiek kažkaip nejauku, tad, nuėjus visiems miegoti, kartu
su Žanu Kristupu nunešėm visus indus virtuvėn ir
suplovėm. Ryte išsipusčiusi Florence atstriksi savo
aukštakulniais bateliais ir pasakoja, kaip miegojo... Man nuėjus virtuvėn, – negaliu aš be darbo
sėdėti, – ji ateina, lyg jau imasi kažką daryti, man
padėti, tačiau greit paaiškina, kad turi trumpam
išvažiuoti, ir pradingsta... Nepratusi ji buvo prie
jokio darbo... Antanas, jiems gyvenant kartu, ir
maistą gamino, ir namus tvarkė, ir sūnų užaugino
jis... Ach, tos prancūzės!..“
Apie prancūzių puoselėjamą moteriškumą, pomėgį puoštis byloja ir kitas įvykis. Kartą Birutei,
brolio namuose lupant silkes, užėjo geras Antano
bičiulis Algirdas Julius Greimas – garsus semiotikos specialistas. Jis, nustebintas vaizdo virtuvėje,
perėmė iš moters darbo įrankius. „Tai ne moterų, o
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vyrų darbas. Įsivaizduokit, lupsit silkes, o kas nors
ateis ir norės ranką pabučiuoti...“ Birutė svečiavosi pas brolį du kartus: 1982-aisiais ir 1987-aisiais;
1989 metais jau pats Antanas galėjo grįžti Lietuvon ir jo mama apkabino savo „Ontosielį“ po keturiasdešimt penkerių metų!..

***
Antanas Mončys yra sakęs, kad jį, kaip menininką, formavo prisiminimai ir tai, ką jis matė Paryžiuje. Dar tik pradėjus žengti pirmuosius žingsnius
kūrybos link, jau buvo aišku, kad vyriausio Mončių
vaiko laukia „sakytojo“ lemtis. Nors Antanas netapo kunigu, bet mamos noras iš dalies išsipildė: jis
savo skulptūromis „sakė“ žmonėms pamokslus; jo
pamokslai – „iš medžio išskobti, iš akmens iškalti“3. Menininko skulptūros itin taupios, grynos
formos – nieko nereikalingo, kaip ir tikro žemaičio
charaktery... Lietuvoje jo darbų galime pamatyti
Palangoje – čia įsteigtas Antano Mončio muziejus;
jam vadovauja skulptoriaus dukterėčia Loreta Birutė
Turauskaitė, Birutės Turauskienės dukra.

Antanas Mončys Grūšlaukėj, 1989.
Kęstučio Stoškaus nuotrauka

***

***

Antanas Mončys mirė 1993-aisiais. Su Žanu
Kristupu, menininko sūnum, kuriam jau greit šešiasdešimt, Birutė susitinka beveik kiekvieną vasarą
Palangoje – jis atvažiuoja prie Baltijos jūros pailsėti, aplankyti artimųjų, tėvo darbų. Florence ne itin
norėjo, tėvas irgi nevertė (juk gyveno už geležinės
uždangos), kad sūnus kalbėtų lietuviškai, tačiau
vyras jaučia stiprias lietuviškas šaknis, šiek tiek
susikalba gimtąja tėvo kalba, net Žano Kristupo
žmona ir jo vaikai stengiasi pramokti lietuviškai.
Jiems susitikus, Birutė vadovaujasi tuo pačiu, kaip
ir prieš trisdešimt metų, principu: ji kalba žemaitiškai, o šie – prancūziškai, ir... puikiai vienas kitą
supranta, net kartu žemaitiškai uždainuoja.

... tik tak, tik tak... Garsus laikrodžio tiksėjimas sugrąžina į birželio saulės nutviekstą svetainę.
„Kousk saldainielį“, – ragina Birutė. Auksiniai
spinduliai žaidžia moters veide. Kelionė laiko
įspaustomis pėdomis baigiasi.
O gal tik prasideda?..
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1

2

3

T. Sakalauskas. Ketvirtoji dimensija. – Alma littera,
Vilnius, 1998, p. 145.
T. Sakalauskas. Išmintingųjų puota. – Spindulys, Kaunas,
1992, p. 151.
T. Sakalauskas. Ketvirtoji dimensija. – Alma littera,
Vilnius, 1998, p. 30.

Poezija

Ieva Ripinskytė

Atradimai
I
Kraujas pasidaro rudas
Smilkalai susigeria į smilkinius
Sėdi mažas nykštukas
Beorėje terpėje
Ir geria 2000-ųjų vyną

Na tai gerai –
Sako – paprasta viskas
Ant stalo dulkėmis aplipęs prezervatyvų pakelis
Ne, ne nerimauti čia susirinkom!
Visi vaikai turi motinas
Tik ne visos moterys turi vaikų

Nykštukas alsuoja tuštumomis
Sukrenkščia nuo dulkių
Oro dimensijose dulkinasi
Kiti nykštukai
Nykščiais jis suima taurę
Sutraiško ją su visu tauriuoju gėrimu
Atsidaro vartai –
Jis mato: švinta!

II
Tai buvo tik mažas miražas
Pėdomis vaikščiota šukių takais
Negyvas gysločio lapelis
Tarpuakis

Na ir gerai –
Nykštukas įkvepia
Beorių prisiminimų
Susminga plaučiai
Lyg saulės balionai
Nepripūsti pavasario vėjo

Jis dar turi varinį dubenėlį
Ten daigina saulės šviesą
Tik nekaip sekasi daiginti
Jis keikiasi drąsiai
Žiūri veidrodžiui į akis
Ir protarpiais dar suplaka
Jo negyva širdis

Jaunųjų filologų konkurso laureatė.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, IV klasė.
Mokytoja – Asta Valavičienė.
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Poezija
***

Skaipo laiškanešio atmintinė

Nes kartais mojuojam žodžiais
It lazeriniais švytinčiais kardais
Ir nebesugebam atskirti
Kur tiesa, kur melas
Kur prasideda rytas minties,
O kur vakaras varnomis bąla

Ši žinutė buvo ištrinta.
Ši žinutė buvo neištrinta.
Ši žinutė turi prasmę.
Ši žinutė neturi prasmės.
Ši žinutė visai ne žinutė.
Ši žinutė ištrina prasmes.
Ši žinutė yra žinutės žinutė.
Ši žinutė tavęs nelaukia.
Ši žinutė atsimena kitas žinutes.
Ši žinutė buvo ištrinta.

Iš to viso dar šiandien matai
Kai išspaudomos juslės ir gijos rimčių
Nebelieka nieko
Nė tuščių vėjų dykynių
Į kurias susirinktų pavargę keliauti vienuoliai

Antikvariatai
I

Dar girdi pro alsuojančius traukinius
Kaip kas 5-tą taktą dejuoja senutė
Skaudžiai it pravirkęs rūgštiniais lietumis rugpjūtis
Išpustai mano sąžines ir tikėjimus
Paverti mane šunimi, lakančiu pakelėse tik vandenį
Ir pasodini manon galvon lyg spyglinė lagerių tvora
dygliuotą
Bevardį augalą

Ir visa sustoja augti
prieš mus trispalvės juostos nustoja plaikstytis vėjyje
tau graži tuštuma šio sustingusio laiko
man belieka šypsotis
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mano rankų tarpuvagėse
šliaužioja nykštukiniai vyrai
uodžia naktinio kremo dirvą
užsimerkę žiūri viena kryptim su manim
viduje geležinė uždelsto veikimo bomba tiksi
o ant stiklo žydi šaltis erškėčiais, kadagiais
jeigu mirsi
reiškia tau labai pasisekė
jei gyvensi
nebebus kur dėtis vakarais
II
na ir gerai, kad šiąnakt neišpustė
miestiečių sniego, raidžių karo knygų
balta
vėl gumulas
kažkokia jėga pradeda dunksėti širdies skilveliuose
vis stipriau
ir
stipriau
burnoje jaučiu gruodžio šaltį
iš supelijusių mudviejų metų
dar einu uždaryt žiemos langus
– – tik jėgų nepakanka

Poezija
III
plazda rytojus
tu atsimeni puikiai
kaip skulptūriškai nukaltas
arkliukas, nosimi braidė
po tavo blakstienas
rytas laukia kada
mus nubudinti
dūmas sirpsta į orą
mintys pūva į nežinią
nieko man nesakyk
tu žinai, kas ateina
mūsų šaltis vaiko
pėdutėse, stingdantis
motiną, tėvą išbaidantis
nagi kur išeini
nagi kur tas arkliukas
                                                                                                                                                       
IV

Neina laiku miegoti,
Nes tiki, jog ateis tam laikas.

Bežemės moterys užsiiminėja kosmonautika.

Jos negeria, nerūko,
Stengiasi neperdozuoti gyvenimo.
Jos valgo obuolius
Be graužtukų.

Graužiasi nagus ir lipdo rytojų
Prie „gerų dienų“ sąrašo.
Kurio nėra.
Nes jo nėra.

***

***

dar einama pro ten
kur berniūkščio rūbelis kvepia
skalbimo milteliais ir pienu
dar užuodžiamas medumi
pritvinkęs dangus
dar keista stebėti kaip dalosi
mėnesiai
dar keista suprasti
kad aš nedalus

Bežemės moterys nekalba deminutyvais,
Neskalbia kojinių, grindų neplauna,
Nevaikšto aukštakulniais batais,
Niekam nesako „labas“,
Neturi savo valdovo…

taip sunkiai velkamos kojos
pro betoninę gatvę
taip kandžiai iš visko juokiasi laikas
nors švinta ramybė ligoninės aikštėj
ir pro lango stiklą kalasi vaikas

vyras tupintis uokse
sargauja vaidilutėms
o tu nakties nebijai
tave saugo ir guodžia
visi mirę
ir naujas rytas
                                                                                                                                                       

Jų plaučiai pilni bičių medaus
Skausmingai kvėpuoja,
Jos neturi logikos sprendžiant uždavinius.
Neklauso.
Nevažinėja troleibusais.
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Istorijos atspindžiai

Ieva Mikutavičiūtė

Romantiškas pamirštos
Europos aidas
XIX amžius ir romantinė epocha Europoje siejasi su dideliais pokyčiais ekonominėje, socialinėje
ir, be abejo, kultūrinėje erdvėje. 1789 m. prasidėjusios Prancūzijos didžiosios revoliucijos idėjos
nenustoja gyvuoti žmonių sąmonėje ir randa tąsą
naujuose revoliuciniuose judėjimuose, įtraukiančiuose vis platesnes žmonių mases. Vidurio ir Rytų
Europos regione revoliucinė mintis skleidžiasi
naujomis tautinėmis spalvomis, o politiniai įvykiai, nulemti ir socialinių kismų, neišvengiamai
koreliuoja su nepaprasto intensyvumo menine
veikla. XIX a. ir jį lydintis romantinis judėjimas –
tai visiškai kitoks amžius, tai drastiškų kontrastų,
didybės ir kančių, išsižadėjimų ir naujų formų gimimo amžius. Ir šio amžiaus menu tampa muzika,
be pasipriešinimo jai paklūsta žodis ir vaizdas, suprasdami, kad yra bejėgiai prieš romantinės muzikos genijų. Jokia kita muzikinė epocha taip gerai
neiliustruoja istorinės epochos dvasios.
Kalbėti apie šią muzikos epochą Vidurio ir
Rytų Europoje yra beprasmiška neaptariant pačios romantinės kūrybos esmės ir jos egzistavimo
pagrindo, kuris visų pirma slypi paties muziko
asmenybėje. XIX a. kompozitorius romantikas
buvo jau visai kitokios situacijos menininkas. Jis
nebeužsiėmė užsakymų vykdymu, jam tapo svarbi jo auditorija. Nuo XVIII a. platesnėms masėms
darėsi prieinama opera, ilgainiui ji ėmė tarnauti
laisvojo meno poreikiams, išlaisvindama menininkus iš savo mecenatų įtakos. Atsirado meno ir
miesčioniškumo skirtis. Romantikai siekė nuo jo
atsiriboti, izoliacija ir vienatvė tapo jų pasididžiavimu. Kūriniai nebebuvo komponuojami konkrečiai
progai, dabartinei auditorijai, jie buvo rašomi įsi12

vaizduojamai, ateities publikai ir – jei įmanoma –
„amžinybei“. Juo labiau betikslė, tuo vertingesnė
romantikams atrodė jų kūryba. Čia išryškėjo ir nesuprasto, vienišo, maištaujančio genijaus įvaizdis,
toks būdingas romantinei pasaulėžiūrai.
Prarają tarp romantizmo ir ankstesnių epochų
gilino ir kiti kontrastai. Išaugę iš klasicizmo tradicijos ankstyvieji romantikai, persismelkę revoliucijos
dvasia, atsisuko prieš savo muzikinius protėvius.
Protestuodami prieš teatrišką patosą ir iškilmingumą, jie pasuko intymumo kryptimi. Nevengdami subjektyvumo, jie siekė pasinerti į slaptas savo
asmenybės ir sielos gelmes. Tačiau šis intymus ir
asmeniškas jų kūrybos pobūdis buvo neatsiejamas
nuo ypatingo virtuoziškumo ir nepaprasto romantinės kompozicijos sudėtingumo. Romantikai savo
muzikai suteikė naują „giluminę“ ir „mistinę“ kokybę, atsiribodami nuo iki tol vyravusios matematiškai aiškios muzikinės kompozicijos. Jie atsisakė
besąlygiškos pagarbos muzikinei formai ir leidosi
į giliausias improvizacijas, pasiduodami pasąmoninėms, chaotiškoms ir destruktyvioms jėgoms. Visa
savo dvasia, išreikšta tonų sąskambiais, moduliacijomis, žanrų pasirinkimu, kompoziciniu išdėstymu, romantikai buvo revoliucingi. Ir pirmą kartą
muzikos istorijoje, atsukdami nugarą tradicijai, jie
siekė būti originalūs. Keista paminėtų priešingų
polių, reprezentuojančių skirtingas muzikines tradicijas, kartu su menininko kūrybine emancipacija
ir kartu savanoriška jo izoliacija, įtampa buvo neatsiejama ir nuo dar vieno naujo šio amžiaus reiškinio – nacionalistinės minties.
Nacionalizmas, tautinė savivoka muzikoje pradėjo vaidinti didesnį vaidmenį tik po 1800 m., iki

Istorijos atspindžiai
tol, galima sakyti, kad muzika, nepriklausomai
nuo kompozitorių kilmės, buvo universali. Žinoma, būta tam tikrų regioninių muzikinių tradicijų išskyrimo, bet patys muzikos kūrėjai savo prigimtimi buvo kosmopolitai. Iki 1800 m. ryškesnį
nacionalinį atspalvį turėję kompozitoriai, netapo
reikšmingais tarptautiniame muzikiniame kontekste. Tuo tarpu romantizmas iškėlė nacionalinį
aspektą, taip nulemdamas naujos muzikinės filosofijos sklaidą ne tik tarp įtakingų Vakarų Europos valstybių, bet ir atokesniuose rytų bei šiaurės
kraštuose, tarp valstybingumą praradusių ar niekad
savo valstybės nesukūrusių tautų. Taip į tarptautinę muzikos areną galėjo įžengti mums aktualios
Bohemija, Vengrija, Lenkija.
Vis dėlto nėra taip lengva išskirti Vidurio ir
Rytų Europos šalių romantizmo muzikos bruožus
ar pristatyti nacionalinius šio stiliaus atstovus. Perėjimas iš „universalaus“ į „nacionalinį“ ne visur ir
ne visada buvo paprastas ir greitas. Nemažai garsių
XIX a. pirmos pusės romantikų buvo kilę iš Vidurio ir Rytų Europos kraštų, tačiau savo pasaulėžiūra
ir muzika jie nereprezentavo gimtosios šalies ir jų
kūryba dar nebuvo nacionalinis balsas, nepaisant
bandymų imituoti folkloro detales. Tai puikiai
iliustruoja F. Liszto asmenybė ir kūryba. Gimęs
Vengrijoje, kunigaikščių Esterhazių dvare, kuriame
tarnavo jo tėvas, F. Lisztas didžiąją savo gyvenimo
dalį praleido Prancūzijoje, Vokietijoje ir Italijoje.
Nuolatinės kelionės, pažintys su kitais garsiais to
meto muzikais, dailininkais bei literatais suformavo kosmopolitinę šio muziko pasaulėžiūrą, lėmusią
jo kūrybos pobūdį. Būdamas „universalus“ muzikas, jis sugebėjo puikiai imituoti, todėl jo „vengriškojo“ kolorito kūryba (ypač Vengriškos rapsodijos),
kupina čigonų liaudies muzikos elementų, atrodo
tokia artima Vengrijos dvasiai. Vis dėlto muzikos
tyrinėtojai pripažįsta, kad ši kompozitoriaus kūrybos dalis tėra viena iš daugelio jo muzikinių kaukių (lygiai taip pat sėkmingai jis buvo italas savo
Neapolietiškose tarantelose ar ispanas Fantastiškame
rondo ispaniška tema).

Vykintas Pakalka, 2012. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokykla

Ir minėtas imitacijas svetimo folkloro tematika,
ir tikrąjį muzikinį nacionalizmą maitino bendras
„nepaliesto rojaus“ paieškų idealas. Tik nacionaliniai XIX a. kompozitoriai tikėjosi tą rojų atrasti paprastų savos šalies žmonių, ypač valstietijos,
liaudies muzikos elementuose, (tokiuose tolimuose dominuojančios grupės kultūrinėms normoms),
o muzikiniai kosmopolitai pasinėrė į egzotizmo
paieškas, skolindamiesi muzikinius elementus iš
svetimų kraštų ir tautų – „nesugadintų civilizacijų“ – folkloro. F. Liszto „vengriškoji“ kūryba buvo
vienos iš daugelio tokių egzotikos paieškų rezultatas, o Vidurio ir Rytų Europos regionas, kaip ir
dauguma kitų kraštų, tapo nepažintu ir mistišku
Vakarų romantikų įkvėpimo šaltiniu.
Bene problemiškiausia nacionalinės romantinės muzikos raidos situacija susiklostė Vengrijoje,
čia nesusiformavo ryški nacionalinė romantinės
13
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Radvilė Rubickaitė, 2012. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

muzikos mokykla, o intensyvi „vengriškų“ elementų eksploatacija F. Liszto, J. Brahmso, F. Shuberto
ir kitų muzikų kompozicijose smarkiai prisidėjo
prie klaidingo tautinės vengrų muzikos įvaizdžio
susiformavimo. Tai, kas XIX a. buvo traktuojama
kaip vengriška muzika, iš tiesų buvo tik muzikinės manipuliacijos čigoniškais, turkiškais motyvais, suteikusiais vengrų liaudies muzikai bene
karikatūrinį atspalvį. Tam įtakos turėjo ir XVIII a.
Vengrijoje pasklidęs naujas muzikos žanras, vadinamosios „verbunkos“ (vok. werben – įrašyti į armiją). Atliekamos čigonų muzikantų grupių „verbunkos“ lydėdavo Habsburgų valdžios pareigūnus,
kaimuose renkančius naujus rekrutus. Netrukus
šis žanras išpopuliarėjo tarp vengrų buržuazijos ir
dalies kilmingųjų, įgaudamas „vengriškos“ muzikos pavadinimą. Gausiai ornamentuotas lėtais ir
14

greitais muzikiniais perėjimais, sinkopėmis, ugningu dviejų ketvirtinių ritmu bei instrumentinėmis
fioritūromis, „verbunkos“ stilius tapo mėgstamu
romantikų muzikinių interpretacijų pagrindu.
Jų įtakoje, kombinuodamas operos žanrą ir „verbunkos“ elementus, kūrė garsiausias aptariamo
laikotarpio vengrų muzikas romantikas, vengrų
nacionalinio himno autorius Ferencas Erkelis
(1810–1893). Pagrindiniai F. Erkelio muzikiniai
nuopelnai yra susiję su jo operomis, sukurtomis
vengrų istorijos motyvų pagrindu. Antai žinomiausio jo darbo, operos Hunyádi László siužetas
remiasi 1456–1457 metų Vengrijos įvykiais. Kovoje prieš turkus osmanus mirus didžiam karo vadui
Jánosui Hunyadi, valdžia pereina jo priešininkams,
silpnas ir apsuptas klastingų patarėjų naujasis karalius László V yra kurstomas susidoroti su žuvusio
Hunyádi sūnumi László, taip pat garsiu karžygiu.
Politinėmis intrigomis, dramatiška meilės istorija
ir apgaulėmis paženklintas operos libretas baigiasi
tragiška pagrindinio herojaus mirtimi. Taip šioje ir
vėlesnėse F. Erkelio operose Bánk Bán, Dósza György skleidžiasi vietinė romantizmo samprata, labai
vengriška ir labai romantiška savo turiniu, bet ne
itin autentiška savo muzikinės raiškos būdu. Panašiai įvykiai klostosi ir simfoninės kūrybos lauke:
Mihály Brandas (1814–1870), pasirašinėjęs Mosonyi slapyvardžiu (gimtojo Mosono krašto garbei),
savo instrumentinėje muzikoje charakteringai siekia atskleisti nacionalinius dialektus. Vis dėlto šio
ir daugelio kitų panašaus pobūdžio Vengrijos romantikų muzika nesugeba išsilaisvinti iš tam tikro
imitacinio lygmens ir sukurti autentiškos vengrų
muzikinio romantizmo tradicijos, užleisdama kelią
Vakarų muzikų suformuotam vengriškos muzikos
įvaizdžiui.
Besiformuojanti čekų ir lenkų nacionalinės romantinės muzikos tradicija iš esmės turėjo įveikti panašius barjerus, su kuriais susidūrė Vengrijos
muzikinis romantizmas: reikėjo peržengti ribą,
skiriančią „universalų“ ir „tautinį“ romantizmą nepasiduodant provincialumui ir išlaikant savitą vir-
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tuozišką charakterį. Paradoksalu, bet pastarosioms
tautoms, nepaisant sudėtingesnių to meto politinių
peripetijų, daug sėkmingiau nei vengrams, pavyksta sukurti originalų tautinį romantinės muzikos
charakterį. Ir Lenkijoje, ir Bohemijoje muzikinis
romantizmas išsiskleidžia nacionalinių nesėkmių
ir kultūrinės priespaudos metu. Rusijos imperijos
valdžion patekusios Lenkijos likimas, pralaimėto 1830 m. lenkų sukilimo skausmas suskamba
pačiomis nuostabiausiomis Frédérico Chopino
kompozicijomis. Bohemijoje nuo kontrreformacijos laikų erezijų slopinimų, Habsburgų bandymų
germanizuoti kraštą gyva išsilaisvinimo idėja randa
prieglobstį romantikų Bedřicho Smetanos, Antonino Dvořáko kūryboje.
Socialinė ir kultūrinė XIX a. Bohemijos situacija buvo palanki nacionalinei romantinei tradicijai atsirasti. Čekus vienijo bendra kalba, o bendras
muzikinis lavinimas buvo prieinamas ne tik aristokratijai ir viduriniajai klasei, bet ir žemesniems
visuomenės sluoksniams, galėjusiems tenkinti
muzikinius kilmingųjų pageidavimus. Taip Bohemijos salonuose ėmė skambėti muzika, kurios
melodinėse linijose jau buvo galima užčiuopti
tautinių užuominų, dažniausiai net nesąmoningai
įkomponuotų ankstyvųjų čekų romantikų darbuose. Vis dėlto tai dar nebuvo čekų muzika: nepaisant
čekiškos kilmės, Johannas Stamitzas, Josefas Myslivečekas savo kūryba priklausė itališkajai tradicijai, o Johannas Koželuchas ir J. W. Tomaschekas
buvo Vienos romantizmo atstovai. Pirmieji čekų
nacionaliniai jausmai gavo impulsą iš literatūros
per Johanną Gottfriedą Herderį (sudariusį garsų
įvairių tautų liaudies dainų rinkinį) ir vokiečių
romantikus: jų dvasia pasirodė pirmasis čekų liaudies dainų rinkinys. Netrukus į čekų kalbą buvo
pradėtos versti operos. O 1826 m. dienos šviesą
išvydo pirmoji čekiška opera. Tai buvo Františeko
Škroupo (1801–1862), čekų nacionalinio himno
autoriaus, opera Dráteník (Alavuotojas). Nepaisant
gausių liaudies dainų imitacijų, operoje buvo akivaizdi vokiečių ir prancūzų romantinio judėjimo

įtaka (ypač vokiškojo Singspiel ir prancūziškosios
opéra-comique). Darėsi aišku, kad vien „nacionalinių“ tekstų ir universalios muzikinės formos kombinacijos nacionalinei operai sukurti neužtenka.
Tam reikėjo individualaus talento, galinčio nacionalinius siekius pakelti į internacionalinį lygmenį.
Tuo talentu čekų muzikos istorijoje tapo Bedřichas
Smetana (1824–1884). Gan kontroversiški šio
romantiko biografijos posūkiai demonstruoja
problemišką nacionalinio kūrėjo situaciją XIX a.
Bohemijoje: 1848 m. revoliucinių judėjimų metu
kovojęs nacionalinės gvardijos gretose, B. Smetana
1853-iaisiais jau rašė patetišką šlovinančią simfoniją imperatoriaus Pranciškaus Juozapo garbei jo
vedybų proga, o dar po kelerių metų, kai nacionalinių jausmų vedamas nusprendė kurti konservatoriją, vėl turėjo keliaklupsčiauti prieš karališkąją
imperijos biurokratiją. Taigi akivaizdu, kad jokios
išorinės revoliucijos nebuvo, romantikų maištas
turėjo rasti kompromisą su imperine valdžia ir likti
legalumo rėmuose. Vis dėlto politiniai ir muzikiniai procesai klostėsi paraleliai, ir kai 1860 m. buvo
išleistas vadinamasis Spalio dekretas, simbolizavęs
Pranciškaus Juozapo neoabsoliutizmo eros pabaigą ir naujų konstitucinių eksperimentų pradžią,
B. Smetanos muzikinėje veikloje vis intensyviau
ėmė skleistis nacionalinės romantinės nuotaikos.
Jis pradėjo kurti istorines operas. 1862 m. debiutavęs opera Braniboři v Čechách (Brandenburgiečiai
Čekijoje), 1866 m. jis sukūrė antrą operą Prodaná
nevěsta (Iškeista nuotaka), kuri išgarsino B. Smetaną ir už Bohemijos ribų. Natūraliais veikėjų
portretais, melodinga muzika ir genialiu paprastumu, opera suvirpino klausytojų širdis ir sulaukė
didelio pasisekimo. Savo operoje vaizduojamiems
valstiečiams B. Smetana leido kalbėti liaudiškais
„dialektais“ (choro partijomis ir šokiais, tvirta ritmika ir paprastomis, bet puikiomis melodinėmis
linijomis), tuo pat metu išlaikydamas universalią ir
visuotinai suprantamą muzikos kalbą. Būtent todėl B. Smetanos muzikoje „čekiškasis“ elementas
jau buvo ne dirbtinė imitacijomis paremta kaukė,
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o natūralus talentingo kompozitoriaus kūrybos
bruožas. Vėliau sukurtos dar 6 operos neįstengia
pralenkti Iškeistos nuotakos savo populiarumu.
Simboliška, kad kūrybinį B. Smetanos gyvenimo
periodą užbaigia reikšmingas simfoninių poemų
ciklas pavadinimu Má vlast (Mano šalis), kurį galima pavadinti tyriausiu kada nors sukurtu šalies,
jos dvasios ir herojiškos istorinės atminties pašlovinimu. Tragizmas, toks būdingas romantizmo
nuotaikoms, paliečia ir šio kompozitoriaus gyvenimą: nuo viešosios veiklos B. Smetaną atitraukia kurtumas, o galutinį tašką kūrybai padeda iki
mirties jį kankinę beprotystės priepuoliai. Norint
susidaryti bendrą muzikinį čekų romantizmo peizažą, reikia bent trumpai paminėti dar vieną čekų
muzikos genijų Antoniną Dvořáką (1841–1904),
kuris, būdamas B. Smetanos, sekėjas savo kūrybiniais bandymais šovė dar toliau nei jo pirmtakas.
Perėmęs universalų romantinės muzikos paveldą,
jis sugebėjo jį papildyti naujausiais muzikiniais
atradimais, gyvybingiausiais ritmais ir negirdėtu
skambumu. Tai buvo gyva, tiesmuka, bet ne vulgari muzika. Semdamasis įkvėpimo iš slavų liaudies šokių ir dainų, jis spalvino savo kompozicijas

nacionaliniu koloritu, kartu nesileisdamas į regioninius apribojimus ir siekdamas būti suprantamas
viso romantinio sąjūdžio. A. Dvořákas ir B. Smetana buvo čekų muzikos kūrėjai, bet kiekvienas iš
jų, kaip nepakartojami muzikos autoritetai, stovėjo
atskirai ir jiems nepavyko sukurti savo mokyklos
tęstinumo.
Kalbant apie lenkišką romantizmo tradiciją,
sąmonėje pirmiausia iškyla Frédérico Chopino
(1810–1849) figūra. Ir tai nėra atsitiktinumas.
F.  Chopinas buvo lenkų, taip kaip B. Smetana
buvo čekų, muzikinio romantizmo kūrėjas. Iki
F. Chopino Lenkijoje, kaip ir Bohemijoje, netrūko lenkų kilmės „universaliųjų“ muzikų ar liaudies elementų imituotojų. Iš jų paminėtini Jozefas
Kozlowski, Józefas Elsneris, Karolis Kurpinski.
Tačiau pastarieji taip ir liko vietinės reikšmės kūrėjais. F. Chopino asmenybė ir kūryba patvirtino,
kad nacionalinis elementas muzikoje yra ko nors
vertas tik tada, kai eina išvien su nepaprastu kūrėjo
talentu. Tik tada jis gali peržengti provincialumo
ribas ir būti priimtas pasaulio. Būdamas minėto
Józefo Elsnerio mokinys, F. Chopinas nevengė
savo kūryboje naudoti liaudies šokių (polonezų,

Agnė Žiūkaitė, 2012.
Nacionalinė Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
menų mokykla
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mazurkų, krakoviakų) elementų, tačiau, priešingai
nei jo mokytojas, jis buvo pirmasis, įpūtęs jiems
dvasią. Kaip savo muzikiniuose komentaruose rašė
kitas genialus to meto romantikas R. Shumannas:
„Šopenas pakėlė mazurką į mažą meno formą...“
Taigi visoje F. Chopino kūryboje asmeninis genijus, o ne nacionalinis atspalvis, buvo tas aspektas, kuris pelnė šiam kūrėjui visuotinę šlovę. Vis
dėlto jis tapo didžiausiu visų laikų nacionaliniu
kompozitoriumi. Niekieno kito kūryba taip neįkūnijo Lenkijos dvasios. Sunkiausių XIX a. Lenkijos išbandymų ir kančių laikotarpiu, ši muzika
įgavo nepaprastą patriotinę reikšmę, kurią stiprino
ir F. Chopino asmenybės romantizmas (1830 m.
pabėgęs iš Varšuvos, jis niekada nenustojo ilgėtis
gimtojo krašto ir kankintis dėl tragiško tėvynės likimo). Pratęsiant R. Shumanno pamąstymus, jis
taip atsiliepė apie kompozitoriaus muziką: „Jeigu
galingas, autokratiškas monarchas Šiaurėje [caras]
žinotų, kaip Šopeno kompozicijose, jo paprastose
mazurkų melodijose, galingas priešas grasina jam,
jis uždraustų muziką. Šopeno kūriniuose po gėlėmis yra paslėptos patrankos.“ Taip grasindamas
savo užburiančia, nepaprasto meistriškumo muzika, Chopinas žavėjo Europos publiką. Jo įtaka
buvo visuotinė. Po 1830 m. joks fortepijoninės
muzikos kompozitorius negalėjo išvengti tos įtakos. Kol F. Chopinas garsino savo tėvynę Vakarų
Europoje, Rytų Europos užkampiu tapusiame Vilniuje dainas ir operas kūrė kitas lenkų kilmės kompozitorius – Stanislovas Moniuška (1819–1872).
Būtent Vilniuje buvo pastatyta pirmąja lenkų nacionaline opera vadinama Halka. 1848 m. sausio
1 d. jos premjera įvyko Vilniaus miesto rotušėje,
diriguojant pačiam S. Moniuškai. Tarp daugybės
jo kūrinių, operų, operečių, baletų, kantatų, baladžių, mišių, uvertiūrų, styginių kvartetų, polone-

zų, polkų, mazurkų, dainų balsui ir fortepijonui,
galima aptikti ir lietuviškos tematikos kūrinių:
kantatas Milda, Nijolė (parašytos J. I. Kraševskio
posmams), Namų dainyno dainas, Aušros Vartų litanijas. Romantiškoje, lyriškoje, vietinio muzikinio folkloro ritmais, liaudies dainų intonacijomis
pagrįstoje muzikoje plazdėjo jautri romantiška
dvasia ir individualus kūrėjo talentas. S. Moniuška
ir jo mokiniai suformavo klestinčią lenkų romantizmo mokyklą, vertinančią subtilią kompoziciją
ir meistrišką atlikimą. Tą mokyklą reprezentavo
Vładisławo Żeleńskio, Zygmunto Noskowskio,
Henryko Wieniawskio asmenybės. Tai buvo Abiejų Tautų Respublikos tradicijos palikimas. Lenkijos–Lietuvos valstybės tragedija tapo romantinės
muzikos stebuklu.
XIX amžius leido prabilti muzikinio pasaulio
paraštėse ilgai tūnojusioms tautoms ir valstybėms.
Ir tas naujai suskambėjęs balsas sklido iš pačių
slapčiausių jų sielos gelmių. Jis skelbė pasauliui
apie naujos eros pradžią, apie naujos savimonės
gimimą. Vidurio ir Rytų Europa suteikė romantiniam judėjimui naują dvasinį krūvį. Romantikų pasaulėžiūrai būdingas dramatizmas, prarastų idealų paieškos, praeities didybės ilgesys rado
empirinį pagrindą šio regiono tautų likimuose ir
nepaprastų talentų dėka suskambo pačiais nuostabiausiais garsais. Toje muzikoje tilpo visas pasaulis
ir tuo pat metu kankinosi individuali vienišo romantiko dvasia.
Rengiant straipsnį remtasi:
A. Einstein. Music In The Romantic Era: A History of Musical
Thought in the 19th Century. – New York: W. W. Norton &
Company, 1947.
R. M. Longyear. Nineteenth-Century Romanticism in Music. –
New Jersey: Prentice-Hall, 1969.
V. Rudzinskis. Stanislavas Moniuška. – Muzika, Vilnius, 1993.

17

Poezija

Vytautas Vyšniauskas

Žvilgsniu
Basai kojai palietus grindinį,
kad ir nešvarų arba akimis grįstą,
junti, kaip kelnių klešnės atsiskiria,
ima pavieniui į koją daužytis –
būna visai nebepanašu į varpą.
Kitaip ištinka einant be kelnių.
Tuo pačiu grindiniu, tik su kojinėm ar
mūvint galingesnį apavą.
Ir nesvarbu, kad kaip barbaras atrodai,
svarbu – pašiurpus oda puola savo
ginklais į ataką: duria kiekvieną
praeinantį, vėją, vis dar nepraėjusį.
Galop atsisakoma ir viso šarvo,
tik natūrali oda dengia pamėklišką
skeletą, kuriuo per akimis akytą grindinį
palieki purviną šliūžę,
paskui atsigręži tik akinėtas,
nes kitaip tas išakijęs rėžis keltų ligas:
žinot, visokie uždegimai,
kataraktos,
aiškiaregystė...
2013, balandžio 25

Įrašyta
Tas stalas, ant kurio
rašai, lapą pasidėjęs, dar
praeitą rudenį
savo metė lapus,
juose buvo įrašyta...

Jaunųjų filologų konkurso laureatas.
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, IV klasė.
Mokytoja – Valerija Puišienė.
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Dabar suglamžai lapą ir
pastumi į stalo kitą
galą; stalas
pasibaigia ir nukrinta lapas,
suglamžytame buvo įrašyta...
Iš nevilties kitam lape
nupieši stalą ir suglamžytą
išmesi kaip aną;
stalas meta lapus... –
medyje buvo šitaip įrašyta.
2013, gegužės 21

Metų laikai
Mane sukausto praradimas,
kai vėjy traška
nepasodintų medžių lapai,
kai auga kiaulpienė,
trindamasi į numesto dalgio
peilį,
kai dalgio kotas lūžta,
ir pažliugę debesys
byra į mano akis,
kad turėčiau kuo verkti,
kai vėjas iš kiemo
neša sniegą,
palikdamas įšalusį purvą –
net palei medį
prakiurusi naktis man jo
nebeužlopo.
2013, gegužės 20

Poezija
Gatvė

Įgarsinimas

Familiarūs žmonės nustekentose gatvėse
į kairę suka, užkirsdami man kelią,
jų veiduos pergamentas neįskaitomas dvesia,
šypsenas lašeliai užkoduoti gelia.

Gedulo plokštelė pokšteli, –
čia nieko nėra. Tik mes trys:
du snaudžiantys ir vienas numiręs.

Pasenę stulpai šaligatvių nebeapšviečia,
nebėra kelio į namus, o ir namų.
Vėjas daužo orą, nors tas nedūžta it tyčia,
marškinius tik praskečia, lyg iš padilbų

Kiti miega kitur.
Dabar mūsų pamaina.

man išrauti visa, kas tik užanty, norėtų.
Galbūt ten butelis bedugnis, pripiltas
sielvarto beviršio. Pažeme visai iš lėto
sielas varto vėjas, kurs širdy netilptų.
Jei sukiltų geismas požemius pačiam išvysti,
kur štormą ir štilį tuo pačiu žodžiu vadina,
dera prisimint, kad ne dėl to labiausiai klysti,
nes ir čia gali paklyst į amžiaus užmiršimą.
Vėjy mano namai – tarytum nepastatyti
virš gatvės nustekentos, kurioj į kairę staigiai
suka žmonės familiarūs. Šiame aplaupytam
sūkury aš vienintelis, kuriam pastojo kelią.
2013, gegužės 14

Tostas
Kambariai prisipildė nakties,
nes kambariai ima čiaudėt
vienas į kitą ir
laukujės durys neapsisprendžia,
į lauką ar vidų joms vertis;
aš pakeliu tuščią taurę ir
susidaužiu į tamsų stiklą.
Įskyla mano taurė, bet
aš geriu. Nieko nematau,
geriu naktį,
nejausdamas skonio.

Galvoju, –
reik įgarsint tą mirtį iš naujo,
kol mirtis, mirtini sapnai kol
šitoj salėj dar nesibaigė, –
bijau.
Dabar kiekvienas garsas,
sąnario girgžtelėjimas yra mirtinas,
nes tyli mirtis tyloj mirtinoj.
Ji neatima miego,
užtat baimę duoda –
tarsi tabletę.
Sušeriu ją magnetofonui,
kad numalštų tyla,
bet iš dešinės mano šešėlis
ima kristi į karstą.
Kairėj – rekviem atminčiai, –
tik truputėlis prisiminimui,
kad nieko čia baisaus:
rytoj kris į duobę ir mano šešėly
karstas įvyniotas, ir garsas,
į švarką įsigėręs.
Ir ką sakyt, kai properšoj
saulutė – tiesiog iš įpročio – šyptels:
– Tai ką dabar, many eidamas, mesi?
2013, balandžio 14

Tikrai naktį –
va, imu čiaudėt.
2013, gegužės 22
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Algida Volungevičiūtė

Pušų gatvė n. 8
Vingiai... į kairę, į dešinę, dešinę. Prasideda
akmenimis grįstas kelias. Tik paskui pastebėsiu,
kai tos atkarpos nebeliks. Toluma pasiglemžia nuo
dulkių dūstančius pakelės akmenis. Po švento miško miego nubunda šalia plento augantys medžiai ir
pradeda kelionės procesą: ritmingas bėgimas atgal,
liekant ant galinio automobilio stiklo. Išsisklaido
saulės blyksniai, nardantys kiaurai pro šakas ir
dingstantys ties viršūnėmis, kur prasideda nematomos iliuzijos. Senos pušys skliautė šakas į viršų,
mojo atsiveriančiam mėlynam brūkšniui, kurio
centre šokį kūrė juoda kregždė, sparnų plazdėjimu
pranašaujanti lietų. Tarp tų globojančių senų pušų,
Pušų gatvėje n. 8, stūkso mano senelių namai.
Giliai ir taip stipriai plazdantis prisiminimas
išnyra iš gelmių ir primena apie tas kelias valandas,
o gal ir visą dieną, kai mano žingsnius žemė jautė
tik trečius metus...
Stoviu ten, tada, dabar... Saugioje vaikiško stebėtojo erdvėje: šalia sofos krašto ir seno suoliuko,
kuris bylojo apie draudimą įeiti ten, pro tas duris,
kur retai kas ir užsukdavo. Ant sofos guli senelis.
Nepamenu jo garso: mintys įsisupdavo į jo plaukus
ir prašnekdavo tik jam vienam suprantama tylos
kalba. Balsas ištirpdavo kažkur pasąmonėje, akyse
suspindėdavo kažkas nepažįstamo. Girdėjosi viltys,
vaikščiojančios stogais.
Pasigirsta žmonos ir dukters (mano močiutės
ir mamos) prašymas valgyti. Senelis nevalgo. Pasigirsta reikalavimas valgyti. Senelis nevalgo. Pasigirsta piktas balso tonas, susipynęs su maldavimu
pavalgyti. Senelis nevalgo. „Kodėl seneliui liepia
valgyti, juk ir aš kartais nenoriu“, – mintis, kuri
iki šių dienų girdima kažkur čia, giliai, viduje – pa20

silikusi, užrakinta tvirtesne spyna ir saugoma nuo
trejų metų. Tai vienintelis prisiminimas.
Jis sirgo cukriniu diabetu, koja gangrenavo, atsistodavo tik su medinės palydovės pagalba. O paskui ir pakilti buvo sunku, pėdos buvo atpratusios
nuo seno grindinio. „Cukraligė“ – tuomet man
buvo sodrus, gražiai skambantis žodis, primenantis
cukraus gabaliukus, kuriuos močiutė taip mėgdavo
dėti į keraminį puodelį. Keista, senelis arbatą gėrė
nesaldintą. Tik paskui sužinosiu, kad kūne ta liga
apsigyvena ne dėl suvartojamų saldainių ar apskritai per didelio cukraus kiekio.
JI atėjo dideliais, juodais, kurčiai girgždančiais žingsniais, gyslotomis rankomis užmerkė
akis. Senelis užmigo po angelo sparnu. Laidotuvių proceso neatsimenu, nežinau, kaip vyko atsisveikinimas, išlydėjimas. Tik smėlio kauburys
kaskart leis prisimint senelį, gulėjusį ant sofos ir
nenorintį valgyti.
Tradiciškai sugrįždavom į pušų gatvę. (Ne)
lauktas pasisvečiavimas močiutės veide sukurdavo
šypseną. Senelis visada išliko kartu: nematomas,
negirdimas, jaučiamas. Mama pindavo kasas ir sakydavo, kad turiu šilkinius senelio plaukus. Pasakodavo apie jį: „Traktoriumi vežė šieną, ant badančio kupsto sėdėjo jis ir močiutė, kuri posūkio metu
nuslydo ir vos nepakliuvo po ratais, bet senelis
sugriebęs ir keliolika kilometrų tvirtai spaudęs jos
ranką... Būdamas ligoninėj, mažai šnekėdavo, bet
to ir nereikėjo. Po budėjimo nakties, rytą ateidavo
tavo močiutė. Jis ištiesdavo rankas ir apsikabindavo. Kalbėjimui jiems nereikėjo žodžių. Taip ir palikdavau juos, o pati skubėdavau į stotį, traukiniu į
Vilnių, į paskaitas.“

Proza
Dar dešimtmetį močiutė turėdavo ką duoti
anūkėms: spalvoti karoliai, blizgančios grandinėlės, įvairių spalvų auskarai, pieštukai ir sąsiuviniai...
„Čia senelis jums parvežė iš Pariečės“, – sakydavo
ji. Neatsimenu, kada lauktuvės baigėsi. Priemenėj
dar ilgai stovėjo rankų darbo lazdos, primenančios
šio namo šeimininką. Jos pirmosios pasitikdavo
užklydusius ar su tikslu atėjusius. Virš krosnies ant
sukaltos lentynos gyveno nedulkančios maldaknygės. Vartant senelio maldaknygę – trupėjo pageltę
kampučiai. Pažadintas noras pasisavinti, tačiau poreikis buvo bejėgis prieš tai, kad daiktai turi savas
vietas, ypač tie, kurie priklausė jam. Ji ir liko gulėti
ten, pirštai jau nebedrįso prisiliesti.
Dar beveik porą dešimtmečių toje pačioje vietoje stovėjo sofa, mielai priimdama užklydusius.
Jos paskirtis kito – nuo sergančio senelio prieglobsčio, svetingo sutikimo iki pasisėdėjimo parduodant laiką ir mėgavimosi nuodų glamonėmis.
Senelio sūnus mėgo šokdinti cigarečių dūmus ir šį
ritualą atlikdavo kasdien po kelis kartus. Dūmai
tvyrojo ore, pakibę po aprūkusiomis lubomis, jie
vingiavo ir svirduliavo aplink sofą, nerandantys

išėjimo, pasiliekantys. Ten, kur senelis padėdavo
išvargusią galvą, dabar buvo peleninė su keisto
kvapo turiniu. Ant medinio sofos atlošo stovėjo
sena dėžutė, kuri skleidė šaižų ir vos girdimą radijo
balsą. Mažomis rankomis apglėbdavau šį vyriškį ir
nenorėdavau paleist – mylėjau. Ir, matyt, tik dabar suprantu, kad jam buvau ir likau vienintelė
ta, kuriai jis skyrė dėmesį: bulvėms skirtuose maišuose iš uždarytos kaimo bibliotekos jis nešė man
knygas ir liepdavo išsirinkti. Tik paskui išmokau
atsisakyti tų, kurios atrodė nepritampančios lentynoj. Nešė senus knygų puslapius lygiai taip pat,
kaip ir iš namų senelio daiktus, jie atrodė ne tokie
vertingi už tai, ką gaudavo mainais – skysčio, išplaunančio pagarbą. Dar dabar mama prisimena
senelio rankomis sukaltą, išornamentuotą virtuvės
spintelę, kurios nebebuvo dėl ilgapirščio brolio.
Telefonas, dar senelio pirktas Pariečėj, pasidalino
į mažas dalis, išleidęs paskutinį skambantį toną,
nukritęs ant žemės po to, kai išdžiūvus gerklė primygtinai reikalavo suvilgoma.
...Skambutis... Žingsniai, greiti, girgždantys
nuo tamsių miegančių šešėlių, prabilo apie išgąsčio

Juozapas Švelnys,
2008. Nacionalinė
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
menų mokykla
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prisodrintą žinią. Nepažįstamojo balsas ragelyje –
dega namas pušų gatvėj, gal Jakubauskų. Neatpažįstamas, pasikeitęs tėčio balsas tuos pačius žodžius
ištaria mano mamai. Klyksmas: „Mama gyva?“ Tėtis nežinojo, bet melavo: „Taip.“
Tie patys vingiai... į kairę, į dešinę, dešinę...
Toluma pasiglemžia nuo dulkių dūstančius pakelės akmenis. Po švento miško miego nubunda šalia
plento augantys medžiai ir pradeda kelionės procesą: ritmingas bėgimas atgal, pasiliekant galiniame
automobilio stikle. Miškas, pušis, pušis ir – nieko.
Nėra to, ką akys buvo pripratusios matyti. Sustingusios pušys tylėjo, šakose slėpėsi sielvartas. Baimė
ir mirtina tyla smaugė iš visų pusių.

Urtė Bakaitė, 2012. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokykla
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Namų audeklas plakėsi į juodą žemę. „Močiute?“ – išlemenau. Garsas lėtai leidosi žemyn.
Likau stovėt prie slenksčio, to, kurio neradau, bet
žinojau, kur jis privalėjo būt. „Mama, mama, ką
tu čia darai? Ko čia ieškai?“ Močiutė ištiesė delną,
virpančiais pirštų galais pažarstė pelenus, apdegusio rankšluosčio skiaute nusivalė ašaras, palikdama
tamsią dėmę ant kairio skruoste, atsisuko į mamą
ir išalsavo: „Nežinau. Aš nežinau... Gyvenimo“.
Močiutė vėl pasilenkė ir toliau bandė pelenuose
atrasti kažką neapčiuopiamo ir nesuprasto. Sielvarto dulkės vis stipriau tūpė ant ieškančių rankų. Tai
buvo jų namai.
Šalia mano kojų apsamanojęs akmuo, už jo –
nuo dulkių pasislėpęs dobilas. Kažkada kreidele
ant balto, saulėto akmens vaiko ranka kūriau šedevrus. Stebėdavaus, kai po lietaus piešinys įgaudavo kitokių spalvų ir atspalvių, tapdavo kažkuo kitu.
Netoliese – kadaise buvusios sūpynės, dabar tik du
kyšantys strypai. Nebeliko ir milžiniškų raudonųjų
skruzdžių, kurios taip skaudžiai narstė per vaikiškas kojas, liko tik krūva mažų šakelių, kurios primena, kad kažkada čia gyventa. Į mane įsirėžia dvi
kaltinančios ar klausiančios akys, įspraustos į juodą
pasišiaušusį kailiuką. Sustingęs katino žingsnis. Tai
tas pats katinas, mokėjęs atsidaryti namo duris ir
užeidavęs nekviestas. Tyla susilieja su nežinomais
žodžiais, kurių niekas negirdėjo ir niekada neišgirs.
Žingsniai pažadina žemės dejavimą. Kojos nuneša ten, kur, būdama trejų metų, stovėjau – šalia
sofos, ant kurios gulėjo nenorintis valgyti senelis.
Pelenų sauja ir nesudegusios spyruoklės byloja,
kad čia tikrai būta jos. Šalia kojų nebėra suoliuko. Ugnis pelenais sugėrė trupančios maldaknygės
raides. Pakeliu akis, – vietoj ant lubų šokančių
dūmų, – atsiveria plyšys... jie rado išėjimą.
Tą rudenį sodas nedavė vaisių, bet obuolių kvapas buvo užuodžiamas.

Fotografija

Karolis Sabeckis

Triušiai rūbinėje, arba
Neaiškūs žvilgsniai
„griūva“ į šoną. Gremėzdiškumo įspūdį sustiprina
1970 metų Antano Sutkaus fotografija Dainų
kvadratinis darbo formatas, jame į vieną gniutulą
šventė. „Triušiai rūbinėje“ – dabar jau klasiko, o
sustumti vandens automatai, plakatai ir penkios
tuomet – jaunojo Lietuvos fotomenininko darbas,
žmonių figūros. Nepaisant to, esama ir šiokio tovaizduojantis miesto gyventojus ir jų kasdienybę.
kio lengvumo – galbūt todėl, kad fotografija priNedidukas epizodas iš tradicinės Dainų šventės
mena staigų ir nerūpestingą mygtuko paspaudimą
demonstruoja miestiečius, stovinčius prie gazuoto
einant pro šalį (o ką gali žinoti, gal vėliau bus įdovandens aparatų, išrikiuotų išilgai sienos, o šią buitimus kadras...). Akis visų pirma užkliūna už nusisunę sceną vainikuoja didžiulės kino filmų afišos. Viekusių figūrų, nejučia imi jas tyrinėti nuo galvos iki
na pastarųjų šiame tekste svarbi dėl iš jos žvelgiančio
kojų, apžiūri, nesąmoningai smegenis pasiekiantys
besišypsančio, savimi patenkintos moters veido,
signalai skatina vertinti ir prisiminti. Yra tekę dalykita reikšminga tuo, kad autorius „pasisavino“ revauti dainų šventėje, žinau, koks siaubingas karštis
klamuojamo filmo pavadinimą – Triušiai rūbinėje.
gali užpulti dėvint tautinius, ne visuomet patogius
Kažkada seniau, pirmą kartą išgyvenant šią
drabužius. Tiesa, tokių gazuoto vandens automatų
fotografiją, neapleido jausmas, kad čia kažkas ne
taip. Nors visos nuotraukos tam tikra prasme yra „užstrigusios“ savame
laike, tik informacija po nuotrauka
leido suprasti, kur užsibuvusi šioji.
Minčių chaosą sukėlė nieko apie asmenų tapatybę nesakančios, iš vaikystės prisimenamos gėlėtos suknios,
kelnės, marškiniai, tautiniai drabužiai
(antrosios moters iš kairės šiek tiek
primena ir kiek prabangesnį apdarą),
kino filmų plakatai, gazuoto vandens
automatai, buitinė, šiek tiek asmeniška gėrimo scena, ir pilki šaligatviai sugrūsti į vieną vaizdinį. Susipažinus su
atvaizdu, atmintyje išliko savotiškai
grakštūs aparatai su vandeniu, ir dešinėje pusėje vykstantis vyro ir moters
pokalbis.
Fotomenininko darbo kompozicija atrodo statiška, tačiau atvaizdas Antanas Sutkus. Triušiai rūbinėje, 1970
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Fotografija
jau nebuvo, tačiau puikiai pamenu liaudiškai vadinamus „sifonus“, kuriuos reikėdavo nešti į parduotuvę, sumokėti, ir palaukti, kol juos pripildys
keisto burbuliuojančio vandens. O tą karščio ir
atgaivos pojūtį čia dar labiau sustiprina kontrastas tarp nufotografuotų figūrų. Moteris kairėje,
vilkinti lengvu vasaros klimatui tinkamu rūbu,
kompoziciškai yra vieniša, savo kūno kalba leidžia
suprasti, kad vandens šiuo metu nori ir jį pasiims
būtent ji – stovi frontaliai prieš aparatą, užtikrintai
siūlo jam monetą. Įsimintinoji pora dešinėje pusėje
nerūpestingai šnekučiuojasi, iš merginos šypsenos
galima nujausti gerą aplink tvyrančią atmosferą.
Kita vertus, jos žvilgsnis toli gražu nenukreiptas į
vyro veidą, ji žvelgia kažkur į šoną, lyg vengtų akių
kontakto, nematant vyro akių, galima tik nujausti,
kad jos įsmeigtos į merginą, o kūno kalba netiesiogiai sako, kad jis šioje dviejų žmonių situacijoje
yra dominuojanti jėga. Dvi moterys kompozicijos
centre, vilki minėtus nepatogius tautinius rūbus
(turbūt draugės, nes paprastai iš automato gavus
tai, ko norėjai, nueinama, o čia viena kitos laukia)
ima atrodyti sykiu šiek tiek suvaržytai ir grakščiai,
lyg būtų labai karšta, labai nepatogu, tačiau sutepti
apdarų negalima, viską reikia daryti lėtai ir atsargiai. Taip Antano Sutkaus fotografijos „pradžia“
nuo porelės dešinėje persikėlė į patį centrą, taip
sutvirtindama masyvią kompoziciją.
Fotografijos viduje akivaizdus tėra vienas
žvilgsnis. Jis – ne vienos iš figūrų, o „plakato moters“. Žinoma, žvelgiant dokumentiškai, šis žvilgsnis yra paprasčiausia kino filmo reklama, kuria
siekiama patraukti dėmesį naudojant simpatišką,
besišypsantį moters veidą. Manau, kad feministinė
dailėtyra čia turėtų ką pasakyti. Mano, kaip žiūrovo, žvilgsnis tyrinėjantis, šiek tiek skopofilinis (na,
juk gražios kojos...), šiek tiek narcisistinis (karštis,
mineralinio vandens burbuliavimas burnoje, atgaiva). O galios įrankiu jis tampa netyčia.
Nutinka keistas dalykas – žiūrovas gali imti
jaustis nepatogiai, lyg užtiktas darant ką nedora.
Suvokus, kad „tiriamieji“ greičiausiai nė nenutuo24

kia, kad jie stebimi, darosi nejauku, nes kas gi nori
būti pasalūnu, pergalingai apžiūrinėjančiu kitus,
tačiau nepasirodantis pats? O dar tokioje nuotraukoje, kur žmonės nusisukę, ir kažką apie juos
suprasti galima tik žiūrint į jų kojas ir nugaras...
Galiausiai kyla mintis – ar tikrai aš čia esu vienintelis stebėtojas? Aš, fotografijos žiūrovas, kontroliuoju tas kelias figūras, nejaukiai susispaudusias prie
sienos lyg kokiame lageryje, jos neturi kur dingti
apribotos juostos negatyvo ar atspaudo kraštinių,
tad beviltiškai sustingusios stovi ir niekur nebėga.
Tačiau nepavyksta išvengti minties, kad ir pats esu
stebimas. Mane stebi ir kontroliuoja „plakatinės
moters“ žvilgsnis. Nors ji žiūri ne tiesiai į mane,
o lyg už mano nugaros, nesuteikdama man didesnės reikšmės, niekur negaliu pasidėti; norėdamas
džiaugtis gera fotografija, privalau paklusti tam
žvilgsniui ir leistis būti stebimas, jaučiuosi lyg būčiau vienas tų „triušių rūbinėje“. Tai tartum koks
M. Foucault panoptikonas, nematoma sovietmečio akis, varanti iš proto ir neleidžianti nurimti.
Tačiau sugrįžkime prie Triušių rūbinėje. Visų pirma, žodis „rūbinė“ primena persirengimo kabinas
prie jūros ar ežerų, kurios, ko gero, ne vienam, ypač
vaikystėje, kėlė smalsumą, savotišką susijaudinimą.
Susijaudinimą labiau, bent jau man, kėlė mintis ne
apie tai, kad būtų įdomu pasislėpti medinėje „būdelės“ konstrukcijoje, o nejaukumas, kad būdamas
viduje galiu būti stebimas, kad lenktame įėjime į
būdelę nėra durų, o tam, kad eidamas persirengti
suprastumei, „būdelė“ užimta ar laisva, reikėdavo
žiūrėti į plyšį apačioje – ar sušmėžuos kur okupanto
kojos. Triušiai, kaip ir laboratorinės žiurkės, sukelia mintis apie įvairius bandymus ir eksperimentus,
kurie, šiaip ar taip, nėra savanoriški. Juk ne šiaip
sau šiandien nuliūdę studentai ir moksleiviai sako,
kad ir vėl jie lyg kokie „bandomieji triušiai“, gauna vis naują, neišbandytą, tvarką, prie kurios reikia
priprasti, kurioje reikia gyventi. Šios asociacijos ir
ankstesnė mintis apie centrinę, nematomą, kontroliuojančią akį, iškelia klausimą, ar tikrai ši fotografija
tėra nekalta 1970‑ųjų dokumentika?

Esė

Eglė Karečkaitė

Žmogus – laisvas ar suvaržytas?
Nuo seniausių laikų žmogaus laisvės ir suvaržymo klausimas buvo vienas pagrindinių įvairiausių istorinių epochų mąstytojų ir kūrėjų svarstymo
objektų. Laisva individo prigimtis, jo saviraiškos
ir moralės ribos domino, o iš pirmapradžių tradicijų ar nežinojimo kylantys pančiai baugino
net moderniausius ir naujovėms atviriausius savo
laikotarpio žmones. Rašytojas Vincas MykolaitisPutinas romane Altorių šešėly rašė: „Žmogaus gyvenimas nuo senų senovės yra suvaržytas daugelio
nuostatų, kurie dažnai mums trukdo pasireikšti ir
veikliai išnaudoti visas savo pajėgas. Tų nuostatų
prasmė dažnai jau nebeaiški, bet jie taip stipriai
įsišakniję mumyse ir mūsų aplinkumoj, kad, jei
mes išdrįstame juos sulaužyti, tai esame priversti
daug kentėti, o kartais ir žūti.“ Pagrindinis kūrinio
veikėjas kunigas Liudas Vasaris lietuvių literatūroje
ilgainiui tapo dvasinių ieškojimų bei egzistencinės
nepriklausomybės ir aplinkos ribotumo sampynos
simboliu. Šis dviejų kardinaliai skirtingų pradų ryšys egzistuoja kone kiekvieno individo pasąmonėje
ir dažnai nulemia jo asmenybės formavimąsi. Taigi
kyla klausimas – žmogus yra laisvas ar suvaržytas?
Rodos, šiandieniame demokratiniame ir žmogaus teises deklaruojančiame pasaulyje kiekvienas individas yra visapusiškai laisvas. Kita vertus,
pati demokratijos ir liberalios rinkos ekonomikos
prigimtis neretai tampa didesniu suvaržymu nei
diktatūra. Pastarojo režimo spaudžiamas žmogus
neturi lemiamo žodžio dėl savo paties likimo: už
jį nusprendžia partija ar politinis lyderis. Paveiktas
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus
120-ųjų poeto ir rašytojo gimimo metinių proga organizuoto
moksleivių esė konkurso laureatė.

nehumaniškų gyvenimo sąlygų, žmogus iš paskutiniųjų stengiasi kovoti už save ir, pamiršęs prabangos ar patogumų poreikį, judėti į priekį tiek, kiek
leidžia asmeninės jėgos bei aplinkybės. Taip pasaulyje kilo didžiosios revoliucijos ir žlugo, rodės,
amžinos imperijos. O beribių galimybių apakintas
laisvos visuomenės gyventojas pats sąmoningai patenka į konsumerizmo spąstus. Jis dažnai atsiduoda pinigais ir godumu alsuojančiai kapitalistinei
imperijai ir tampa mažyčiu sraigteliu milijoninėse
korporacijose, retu laisvalaikiu ieškančiu dvasinės
pilnatvės eBay ar Top Shop kataloguose. Pagrindinis
legendinio Oliverio Stone’o filmo Volstritas veikėjas
Gordonas Geko tvirtino, jog godumas bet kam –
gyvenimui, pinigams, meilei, žinioms – yra gerai;
tai – pagrindinė varomoji žmonijos jėga. Iš dalies šis
etalonu savo kolegoms tapęs biržos makleris teisus:
didžiausi istorijos laimėjimai, moksliniai atradimai
įvyko dėl elementaraus žmogiško egoizmo bei noro
pralenkti kitus ir kartu save patį. Kita vertus, godumas yra savotiška priklausomybės forma, o priklausomas žmogus niekada nėra laisvas. Vienas kontroversiškiausių šiandieninių rašytojų amerikietis
Chuckas Palahniukas savo kultinėje XX a. pabaigos
knygoje Kovos klubas teigia: „Tik tada, kai prarandi
viską, tampi laisvas daryti bet ką.“ Mums priklausantys daiktai galų gale pasisavina mūsų esybę, o
nuolatinis pirmapradžių prioritetų supainiojimas,
pinigų troškimas bei noras karjeros laiptais kilti
vis aukščiau neretai susijęs su nerviniu išsekimu ar
psichinėmis ir psichologinėmis problemomis: žmogaus norai begaliniai, tačiau sveikata neamžina.
Godumu ir materialumu grįsta santvarka nėra
vieninteliai asmeninę laisvę varžantys pančiai. Vie25
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na labiausiai individo gyvenimą ribojančių jėgų
dažnai tampa visuomenė. Visuomenė, propaguojanti tradicinį ir dažnai atgyvenusį požiūrį, visuomenė, atvirai nekenčianti laisvą ir savitą nuomonę
bei gyvenimo būdą puoselėjančių žmonių, visuomenė, norinti visus gyvenimo aspektus sudėlioti į
griežtai sužymėtus bei keisti draudžiamus stalčiukus. Pilkoji dauguma negali pakęsti pasyvaus gyvenimo srovei pasiduoti atsisakančių žmonių: juos
erzina ir baugina laisvi bei stabų nepaisantys, likimą į savo rankas imantys individai, gąsdina jų sėk
mė, ramybės neduoda jų laisvė, o pagiežą sukelia
jų gyvenimo pilnatvė. Tokia visuomenė nesuprato
Anos Kareninos meilės neturtingam karininkui,
nebūtų supratusi ir Liudo Vasario, jauno seminaristo, vėliau gerbiamo kunigo, noro atsisakyti
kunigystės. Tai puikiai suvokė ir pats Altorių šešėly
veikėjas: tos pačios prietaringos ir religijos dogmas
aukštinančios visuomenės akyse toks akibrokštas
būtų laikomas tiesioginiu Bažnyčios, Dievo ir kiek
vieno save gerbiančio kataliko įžeidimu. Dvasinės
ramybės nerandančiam kunigui svaria priežastimi
tęsti Dievo tarno kelią žemėje tampa ir tėvų viltys bei norai, jų nusivylimo ir paniekinimo baimė.
Liudo Vasario prigimtis – filantropiška, todėl jis
nėra laisvas nuo žmonių – ir artimųjų, ir tikinčiųjų – išgyvenimų. Jis jaučia pareigą, nors ir kylančią
ne iš savo norų, toliau tęsti kunigystę.
Nepaisant visų išorinių veiksnių, didžiausia
kliūtimi ir nelaisvės šaltiniu žmogui tampa jo paties
įsitikinimai, nuostatos ir idealai. Rodos, šiandien
kiekvienam moderniam, savarankiškam individui
aišku, jog už savo likimą atsakingas jis pats.
Tačiau žmonės ne visuomet nori būti laisvi. Tokiu
atveju suvaržymai kyla iš individo nesugebėjimo
ar elementaraus nenoro prisiimti atsakomybę už
savo veiksmus ir savarankiškai kurti savo ateitį,
gyvenimą. Tuomet net totalitarinė sistema atrodo
patrauklesnė – juk tada visus sprendimus už
tave priima valdžia, o pasiteisinimas „aš neturiu
pasirinkimo“ tampa gyvenimo moto. Pagrindinis
Mariaus Katiliškio romano Miškais ateina ruduo
veikėjas puikiai įkūnija tokį gyvenimui ir atsako26

mybei abejingą žmogų: jaunas, stiprus, tačiau neryžtingas ir plaukti pasroviui linkęs Tilius atsisako
kovoti už savo asmeninę laimę, meilę, ir ši apatija
lemia tragediją. Svarbų vaidmenį varžant laisvą
žmogaus valią atlieka ir etinės bei religinės pažiūros.
Vidinės nelaisvės grandinės, apraizgančios individo
sąmonę, Liudui Vasariui kyla tikėjimo pavidalu.
Vasario apsisprendimą stoti į seminariją lėmė ne
tik jaunuolio tėvų norai: jį paskatino ir dvasinio
ryšio su Dievu nebuvimas, jo nejautimas, tikėjimo
krizė. Būsimasis klierikas, baimindamasis gresiančio ateizmo ir bedievystės, atsakymą tikėjosi rasti
kunigystėje. Deja, prievartinis religinių dogmų
propagavimas žlugdo jaunatvišku maksimalizmu ir
optimizmu alsuojančią bręstančio žmogaus sąmonę. Jaunimą dažnai suvaržo ir autoritetais tapę garbinami kultūros ar politikos veikėjai. Dievinimas
peržengia ribas, ir įžymius žmones idealizuojantys
jaunuoliai ryžtasi padaryti viską, kad taptų į juos
panašūs: jie ima vartoti narkotikus kaip dievinamos roko grupės žvaigždės, meta mokslus ir išvyksta ieškoti laimės svetur kaip mylima kino aktorė
ar paskiria savo gyvenimą svetimam pašaukimui.
Tokiu sudievintu idealu ir siekiamybe Liudui Vasariui tapo Lietuvos poetinės mokyklos įkūrėjas ir
romantizmo ikona Maironis. O jis juk – kunigas.
Tačiau neįmanoma gyventi kito žmogaus gyvenimo: teisė pačiam susikurti individualią būtį ir tapti
pavyzdžiu visuomenei – kiekvieno žmogaus privilegija. Tai suvokia ir Vasaris: kunigystė neatneša
jam laimės ir nepadeda išsižadėti savo svajonių apie
laisvą, Biblijos nuostatų ir celibato nevaržomą pasaulietinį poeto gyvenimą.
Kad ir kokia būtų suvaržymo priežastis, pareigos jausmas paklusti visuomenei, pinigų, sėkmės
ir kapitalistinio rojaus siekiamybė, poreikis tapti
tėvų pasididžiavimu ar priartėti prie savo idealų
imituojant jų gyvenimą – ji visuomet kyla iš mūsų.
Iš mūsų troškimų, baimių, nevisavertiškumo komplekso ar sutrikimo gyvenimo kryžkelėse. Dvasinė
nelaisvė yra aukščiausia šiuolaikinės vergovės forma. Ji lemia absoliutų esybės suvaržymą, neprilygstantį jokiam politiniam režimui ar Konstitucijos
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įstatymams. Teisė rinktis yra svarbiausia kiekvieno
individo prerogatyva, lemianti jo likimą. Pasirinkimas visada yra, kad ir kaip sunku būtų tai pripažinti. Nesvarbu, ar tai atliekame laisvai, ar verčiami
aplinkybių. Visuomet egzistavo ir egzistuos nusistovėjusiai tvarkai pasipriešinti išdrįsusių žmonių.
Štai Paryžiaus sankiulotai, pavargę nuo absoliutinių
valdovų, pradėjo visos Europos politinį vystymąsi
pakeitusią Prancūzijos didžiąją revoliuciją, žmonių
rasine lygybe tikėjęs JAV prezidentas Abrahamas
Lincolnas sugebėjo Pilietinio karo metais išsaugoti
šalį ir panaikinti dėme pasaulio istorijoje tapusią
vergiją, Lietuvos partizanai, nepaisydami diktatūros režimo, kovojo už Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimą, o laisvės idealus aukštinęs abiturientas
Romas Kalanta viešai susidegino protestuodamas
prieš sovietinę santvarką. Taigi pasirinkimas yra
laisvas, todėl laisvas ir žmogus.
Kita vertus, egzistuoja daugybė žmonių, tikinčių, jog kiekvieno individo likimas yra iš anksto
nulemtas įstatymų ar moralumo. Galbūt žmogus
iš esmės yra suvaržytas moralės principų, tačiau
šios nuostatos jam suteikia ir laisvę: laisvę, kuri
neleidžia nueiti per toli. Jei pajusti nepriklausomybę žmogui reikalinga anarchija, jis niekada nebus laisvas. Kiekvienos sveikai funkcionuojančios
visuomenės laisvė turi ribas. Absoliuti laisvė veda
į chaosą: jokių tabu nepaisantis žmogus gali nusispjauti į visuomenės prigimtinio lygumo dėsnius
ir tapti amoralus, sau ir kitiems kenksmingas ir
svarbiausia – jau nebelaisvas individas. Žmogus
yra suvaržytas tiek, kiek pats save supančioja. Tai
įrodo ir Liudas Vasaris: užuot plaukęs pasroviui,
jis prisiima atsakomybę už savo likimą. Kiekvieno
gyvenimo etapo pradžioje visuomet yra du keliai,
kuriais galime pasukti, tačiau ilgainiui keliaujant
įmanoma juos pakeisti. Pasirinkęs kunigystę, Liudas neranda dvasinės ramybės, jo netenkina kolegų siūlymas gyventi nusižengiant tarnystės Dievui
principams, o panieką kelia šie prasto apaštalavimo
pavyzdžiai – dvasininkų „altorių šešėliai“. Vasaris
nusprendžia, jog asmeninė laisvė ir gyvenimas be
sąžinės graužaties jam yra svarbiau už visuome-

nės ir kunigijos pasipiktinimą. Toks savarankiškas apsisprendimas bei drąsa kristi ir vėl keltis yra
pagrindinis visapusiškai laisvo žmogaus požymis.
Šiuo atžvilgiu Liudas Vasaris prilygsta didiesiems
pasaulinės literatūros herojams. Laisvai savo likimą pasirenka ir Williamo Shakespeare’o vėlyvojo
Renesanso žmogaus bruožų turintis pagrindinis
dramos Hamletas veikėjas. Mirti, nesuradęs individualios gyvenimo prasmės ir nepajutęs dvasinės atgaivos, atsisako tragiškasis Johanno Wolfgango von
Goethe’s daktaras Faustas. Net Nusikaltimo ir bausmės personažas Rodijonas Raskolnikovas renkasi
laisvai: jis savanoriškai klysta, pamindamas įstatymus ir paniekindamas žmogaus teises, savanoriškai
ir atperka savo nuodėmes, prisipažindamas apie
nusikaltimus. Rašytojas Fiodoras Dostojevskis puikiai atskleidžia ne tik žmogiškosios laisvės neribotumą, bet ir įvairiapusiškumą: dvasinė laisvė ne visada reiškia laimę ar ramybę. Atlikdamas bausmę,
Raskolnikovas netampa visapusiškai laimingas: tik
iš dalies nuramina sąžinės priekaištus. Tiesa, ir paties Liudo Vasario sprendimas nėra vienareikšmis:
juk ne viskas pasaulyje yra juoda ir balta. Vasaris
nutraukia savo santykį su Bažnyčia, tačiau su šiuo
sprendimu nenutrūksta ir, ko gero, niekad nenutrūks jo ryšys su savitai suvokiamu dogmų nepaisančiu Dievu. Galime nujausti, jog, savarankiškai
suvokiama, be prievartos plėtojama bei savaip puoselėjama, ši žmogaus ir Aukščiausiojo sąjunga tik
stiprės. Galų gale, jei Dievas yra visų žmonių tėvas,
jis nori, kad jo vaikai būtų laimingi. Argi ne?
Laisvė yra pasirinkimas be suvaržymų. Vos
prieš keletą dešimtmečių, gyvendami sovietinės
diktatūros suvaržytoje valstybėje, dėl teisės keisti likimą mūsų tautos žmonės aukodavo gyvybę.
Šiandien, gyvendami demokratiniame, vis liberalėjančiame pasaulyje, mes negerbiame savo laisvės
ir dažnai atsisakome prasmingai naudotis šia pagrindine prigimtine privilegija. Kad ir kaip bebūtų, kiekvienam žmogui turi būti suteiktos sąlygos
siekti savo tikslų. Tik tada būsime visiškai laisvi
visavertiškai gyventi ir leisti tokį pat gyvenimą susikurti kitiems.
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Kodėl verta būti stoiku
Šiandieninėje kultūroje stoicizmas nėra populiari filosofijos šaka. Stoikų vardu dažnai apibūdinami žmonės, kurie dramatiškose situacijose
išlieka ramūs. Antikoje stoicizmas buvo viena svarbiausių ir radikaliausių filosofijos šakų. Įdomu tai,
kad stoikų idėjos yra laikomos kontroversiškomis
ne tik istoriniame kontekste, bet ir šiuolaikinėje
filosofijoje. Tokio vardo jie nusipelnė dėl radikalių
etikos doktrinų ir ypač dėl teiginio, kad vienintelis
gėris – dorybė. Skamba keistai? Pabandysiu paaiškinti, ką šis teiginys reiškia ir kodėl jis nėra toks
keistas kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Taip
pat teigsiu, jog yra keletas priežasčių, dėl kurių reikia pamąstyti, ar nevertėtų tapti stoiku.
Stoicizmo filosofijos įkūrėju laikomas Zenonas
is Kitiono (maždaug 301 m. pr. Kr.). Stoikai vardą gavo nuo Stoa Poikile, monumento Atėnų agoroje, prie kurio jie rinkdavosi. Po Zenono stoikų
mokyklos vyriausiuoju tapo Kleantas, o po jo Krisipas. Krisipas yra bene žinomiausias graikų stoikas. Jis laikomas vienu svarbiausiu Antikos logiku
ir mąstytoju. Deja, išliko tik graikų stoikų darbų
fragmentų, ir daugelis susipažįsta su stoicizmu per
romėnų stoikų darbus. Garsiausi romėnų stoikai
buvo Seneka, Epiktetas ir Markas Aurelijus. Graikų ir romėnų darbai skiriasi temomis. Graikų stoikai domėjosi metafizika, epistemologija ir etika, o
romėnų stoikai susikoncentravo beveik vien į etiką.
Vis dėlto visus šiuos skirtingus stoikus vienija
keletas esminių doktrinų. Bene svarbiausia iš jų yra
teiginys, kad vienintelis gėris – dorybė. Ką šis teiginys reiškia? Pradėkime nuo to, kad tai yra atsakymas į klausimą, kas yra gėris. Šis klausimas yra viena populiariausių problemų antikinėje filosofijoje,
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nes jis susijęs su klausimu, ko reikia laimei. Verta
pastebėti, kad laimė yra labiau pažodinis, o ne tikslus koncepcinis vertimas. Graikiškas žodis eudaimonia nusako ne tik laimės jausmą, bet ir bendrą
gerovę. Klausimą apie laimę galima perfrazuoti ir
taip: ko reikia, kad žmogus gyventų gerą gyvenimą? Nuo to, kaip atsakoma į šį klausimą, priklauso
mūsų elgesys. Pavyzdžiui, jei manome, kad turtas
ir pripažinimas yra gėris, dedame visas pastangas
siekti kuo daugiau turto ir pripažinimo, nes nuo jų
kiekio priklausys mūsų laimė. Antikinės filosofijos
tradicijoje buvo daug debatų apie tai, kas yra gėris
žmonių gyvenime. Turbūt nenuostabu, kad daugelio atsakymuose svarbų vaidmenį vaidino dorybė,
tačiau niekas netvirtino taip kategoriškai kaip stoikai, kad dorybė yra vienintelis gėris. Pavyzdžiui,
Aristotelis ir jo sekėjai peripatetikai manė, kad laimei vienos dorybės neužtenka, reikia ir tokių dalykų kaip turtas, sveikata ir socialinė padėtis.
Gėris nėra vienintelė problemiška sąvoka stoikų laimės apibrėžime. Kitas neįprastas šio apibrėžimo elementas yra dorybė. Ką stoikai turėjo omeny,
kai teigė, kad vienintelis gėris yra dorybė? Dorybė
šiame kontekste nėra vien moralinė sąvoka. Stoikų dorybės koncepcija turi stiprų epistemologinį atspalvį. Stoikai tikėjo, kad geriausias žmonių
bruožas yra racionalumas, o žmonių prigimtis yra
racionali. Būti doriems reiškia sekti šia prigimtimi. Ištobulintas racionalumas ir yra žmonių dorybė. Racionalumas turi padėti teisingai įvertinti
kiekvieną padėtį ir priimti tinkamus sprendimus,
kurie padėtų tapti laimingam.
Būti laimingam reiškia gyventi pagal prigimtį.
Kadangi žmonių prigimtis yra būti racionaliais,
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vadinasi, žmogaus laimė priklauso nuo žmogaus
racionalumo. Tam, kad būtume laimingi, mums
pakanka būti išmintingiems ir racionaliai vertinti
gyvenimo aplinkybes ir sunkumus. Jei racionaliai
įvertinsime, kas mums naudinga, kas nenaudinga
ir kam turėtume likti abejingi, būsime laimingi.
Pasak stoikų, racionalumas padeda suvokti, kad
vienintelis gėris yra ta pati dorybė – racionalumas,
o dauguma dalykų, kurie paprastai yra laikomi gėriu, iš tiesų neturi pozityvios ar negatyvios vertės.
Juos galima panaudoti siekiant ir gėrio, ir blogio,
bet jie nėra nei būtina, nei pakankama priežastis
laimei. Nenuostabu, kad šis požiūris susilaukė
daug kritikos.
Kritikai dažniausiai sako, kad šitokia laimės
koncepcija yra pernelyg griežta arba netgi absurdiška. Pasak jų, keista sakyti, kad mūsų gerovės neveikia geresnės gyvenimo sąlygos. Stoikus galima kritikuoti ir šiek tiek kitokiu požiūriu. Šiuolaikiniai
kritikai dažnai teigia, kad stoikų laimės kaina yra
pernelyg didelė ir kad, atsisakydami laikyti turtą ir
pasisekimą siektinomis gėrybėmis, mes atsisakome
ir gyvenimo džiaugsmo. Bandydami atsikratyti nerimo, susijusio su išorinių gėrybių siekimu, stoikai
persistengia ir atsikrato teigiamų emocijų, kurios

yra didelė žmogaus laimės dalis. Kritikai mano,
kad stoikai, būdami abejingi gyvenimo sunkumams, taip pat tampa abejingi gyvenimo džiaugsmui. Atrodo, kad būti stoiku reiškia gyventi savitvardos ir abejingumo kokone.
Aš manau, kad tokie argumentai prieš stoikus
nėra svarūs, nes jie misreprezentuoja stojiškų idėjų
esmę. Jei manome, kad tokie dalykai kaip turtas,
socialinis pasisekimas ar net sveikata yra būtini laimės elementai pagal paprastas modus ponens taisykles, mes taip pat manome, kad tie žmonės, kurie
nėra turtingi, garsūs ar sveiki, negali būti laimingi.
Yra bent dvi priežastys, kodėl tokios išvados yra
prastas laimės abibrėžimas.
Pirmiausia nesunku rasti pavyzdžių, kurie paneigia, jog tie, kurie neturi išorinių gėrybių, negali būti laimingi. Nėra sunku rasti žmonių, kurie
nėra pasiturintys, bet gyvena prasmingą ir laimingą
gyvenimą. Taip pat nėra sunku rasti žmonių, kurie nėra garsūs, bet yra laimingi. Tiesą sakant, absurdiška teigti, kad tie žmonės, kurie nėra garsūs
negali būti laimingi. Panašus atvejis yra žmogaus
sveikata. Tiesa, galima sakyti, jog gera sveikata
pagerina žmogaus gyvenimą, tačiau neteisinga ir
nehumaniška teigti, kad sergantiems ar neįgaliems
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žmonėms tokie žmogaus būties aspektai kaip laimė ar gerovė yra nepasiekiami. Žmonės nepraranda savo žmogiškumo netekdami įvairių išorinių
gėrybių. Nė vienas iš šių dalykų, iš kurių, pasak
peripatetikų, susideda laimė nėra nei būtina, nei
pakankama sąlyga laimei.
Antra priežastis yra abstraktesnė, bet ji susijusi su ką tik paminėtais atvejais. Stoikai manė, kad
racionalumas yra išskirtinis žmonių bruožas, kurį
turi visi suaugusieji – nepriklausomai nuo lyties
ar socialinės klasės. Verta paminėti, kad tai – labai radikali pozicija IV a. pr. Kr. Atėnuose. Buvo
manoma, kad moterys ir vergai turi kitokią bio-

30

loginę sandarą ir netgi protinius sugebėjimus nei
suaugę vyrai, turintys piliečių privilegijas, todėl jų
teleologinė paskirtis ir vaidmuo visuomenėje buvo
menkesni. Aristotelio Politikos pirmoji knyga yra
bene geriausias pavyzdys, kaip tokia visuomenės
santvarka buvo pagrindžiama filosofiškai. Tačiau
stoikai teigė kitką. Visi žmonės lygūs esminiu aspektu – gebėjimu racionaliai protauti. Tai nėra
atsitiktinė savybė, ir ji nepriklauso nuo išorinių
sąlygų, kurios ne visada priklauso nuo mūsų. Taigi
stoikų idėja išskirti žmonių savybę, kuri nepriklauso nuo atsitiktinumų, ir laikyti ją esmine žmonių
dorybe ir laime nėra tokia radikali, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Peripatetiški laimės apibrėžimai yra suprantami tiems, kuriems pasiseka gimti tinkamoje visuomenėje tinkamu metu. Stoikai sakytų, kad tokia
laimė – tik atsitiktinumas. Kultūros apibrėžtos hierarchijos taisyklės neturėtų diktuoti individo gerovės. Stoicizmo pradžia yra pripažinimas, kad mes
gyvename pasaulyje, kuriame turime nelabai daug
įtakos tam, kas mums nutinka. Todėl apibrėžti
savo gerovę viso labo tik kaip laimingų atsitiktinumų sankaupą nėra teisinga. Galima pasakyti ir dar
stipriau – kad toks gėrio ir laimės suvokimas neatspindi žmonių prigimties. Galbūt stoikų laimės ir
gėrio apibrėžimai neįtikins visų, vis dėlto negalima nepripažinti, kad ši radikali pozicija yra svarbi
diskutuojant apie gerą žmogaus būseną. Žinoma,
ši pozicija nėra tinkama kuriant įstatymus visuomenei. Stoikai savo idėjomis niekada neketino pakeisti visuomenės tvarkos. Jų idėjos svarbios tiems,
kuriuos tokia tvarka ar kitokios išorinės aplinkybės
nuskriaudė. Stoikai mums primena, kad tai, kas
padaro mus žmonėmis, nėra atsitiktinumas, todėl
jų idėjos išlieka vertingos ir po daugiau nei dviejų
tūkstančių metų.
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Unė Kaunaitė

Laimės psichologija:
kuriuos ledus pirkti?
Aš nemoku rinktis. Ar tai universitetas, į kurį
noriu stoti, ar maistas, kurį ketinu valgyti vakarienei, įsitempiu kaip styga ir galiu beviltiškai praleisti pusę metų (tebūnie, vakarienei sugaišiu kiek
mažiau) apsvarstydama kiekvieną variantą. Ir net
jei šiek tiek perdedu, tai tik todėl, kad tikrai nemėgstu pasirinkimų. Prireikė ne vieno pokalbio su
likimo bendraminčiais, kol supratau, kad nesu viena, kasdien išgyvenanti Sofijos pasirinkimus. Mūsų
daug. Ir mes toli gražu ne visada priimam teisingus
sprendimus.

...tad kuriuos ledus pirkti?
Daugiau pasirinkimų, žinoma, geriau. Dėl to
parduotuvių lentynos lūžta nuo prekių, o mes praleidžiame trejetą gyvenimo minučių, bandydami
išsiaiškinti, kuri iš šimto trijų makaronų rūšių yra
geriausia. Ar pagaliau išsirinkę savuosius makaronus jaučiatės laimingi? Luce’as ir kolegos (2001)
tyrinėjo darbuotojų atostogas. Jeigu jiems buvo
dovanota nemokama kelionę į Paryžių, darbuotojai buvo laimingi. Lygiai taip pat džiaugėsi ir gavusieji kelionę į Havajus. Deja, tie, kuriems buvo
suteikta galimybė rinktis, liko mažiausiai laimingi,
nepriklausomai nuo to, kurį variantą pasirinko.
Juk Paryžius neturi paplūdimių, o Havajuose nėra
nuostabių muziejų...
Ir tai toli gražu ne vienintelė problema, kuri
apninka žmones, renkantis tarp to juodo ir to mėlyno megztinių. Hsee ir kolegos (2003) apibrėžė
kelias žmonių daromų klaidų rūšis. Kai eksperimento dalyviai turėjo galimybę rinktis tarp 50
centų kainuojančio širdutės formos šokoladuko ir

2 dolerius kainuojančio tarakono formos šokolado,
visi rinkosi pastarąjį, nors vėliau sutiko, kad širdutės formos šokoladas būtų suteikęs jiems daugiau
malonumo. Psichologai tai pavadino „mėgėjiška
ekonomika“ (lay economism) – brangiau, vadinasi,
geriau. Kiek kartų iš dviejų vienodai kainuojančių prekių nusipirkote tą, kuri šiuo metu kainuoja tiek pat tik dėl pirk, kol nepasibaigė akcijos? Jei
paprastai šis daiktas brangesnis, vadinasi, turi būti
geresnis, tiesa? Panašiai eksperimentų dalyviai rinkosi ir didesnį galingumą, o ne turtingesnį garsą
skleidžiantį muzikinį grotuvą, nors ir manė, kad
antrasis variantas suteiks jiems daugiau džiaugsmo.
Nes galingumas skamba rimčiau... Psichologai tai
pavadino „mėgėjišku mokslu“ (lay scientism).

...o kiek taškų surinksiu?
Šiomis dienomis sunku nebeturėti lojalumo
kortelių. Maximos, Rimi, Iki, pasaulio pabaigos...
Nes mes visi labai lojalūs. Mados atplaukė iš Vakarų, tad užsienyje šie taškų rinkimo mechanizmai
išsikeroję dar galingiau. Kai kuriuos iš jų galėtų
pasisavinti ir lietuviški tinklai. Pavyzdžiui, garsieji Didžiosios Britanijos tinklai Tesco ar Sainsbury’s
nemokamai dalina plastikinius maišus pirkiniams,
tačiau apdovanoja klientus 1 tašku už kiekvieną sutaupytą krepšelį. Atvirkštinė psichologija.
Kaip ir kiekvienas individualistinės visuomenės
atstovas, šventai tikiu, kad aš valdau taškus, o ne
jie – mane. Perku tai, ką noriu, o parduotuvės vadovai mane apdovanoja taškais, naiviai manydami,
kad gali mane paveikti. Prireikė poros metų, kad
pastebėčiau, kaip neretai nusiperku neplanuotų
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pirkinių vien todėl, nes parduotuvė specialiai man
suteikė šią nuolaidą. Psichologai atliko ne vieną
panašų marketingo tyrimą – daugumą jų, žinoma,
parduotuvių užsakymu.
Hsee ir kolegų (2003) eksperimente dalyviai
turėjo galimybę atlikti arba mažiau, arba daugiau
pastangų reikalaujančią užduotį. Viena grupė paprasčiausiai žinojo, kad už lengvesnę užduotį gaus
vanilinių ledų, o už sunkesnę – ledų su pistacijomis. Kita grupė už užduotį gavo taškų: 60 už lengvesnę ir 100 už sunkesnę, žinodami, kad vaniliniai ledai kainuoja 60 taškų, o pistaciniai – 100.
Kaip jau nuspėjote, pirmoji grupė dažniau rinkosi
lengvesnę užduotį, o antroji – sunkesnę, vertą 100
taškų. Nes daugiau taškų turi būti geriau. Apklausoje po eksperimento dauguma dalyvių pripažino,
kad labiau mėgsta vanilinius ledus...

...ar renkamės laimingai?

Jomilės Kazlauskaitės nuotrauka

Šiuolaikinė visuomenė yra pagrįsta laisva valia. Tai kuria prielaidą, jog žmonės žino, kas jiems
geriausia, ir jų sprendimai tai atspindi (Hsee ir
Hastie, 2006). Psichologijos tyrimai rodo ką

kita – žmonės neretai nežino, o net žinodami,
dažnai pasirenka ne tai, kas jiems atneštų daugiausiai laimės. Mes labai prastai nuspėjame,
kas mus labiausiai pradžiugintų. Gerai žinomas
Gilbert’as (2006) paprašė žmonių pasirinkti, kas
jiems atneštų daugiau laimės: laimėjimas loterijoje ar kojų paralyžius?
Čia, žinoma, svarbu stabtelėti ir rimtai pasvarstyti, klausimas sudėtingas. Turbūt neverta ir sakyti: visi pasirinko loteriją. O tikra loterijos laimėtojų ir paralyžiuotų žmonių apklausa parodė, kad
po metų ir vieni, ir kiti jautėsi vienodai laimingi.
Eksperimentas jokiu būdu nesiūlo laužytis kojų –
Gilbert’as kalba apie žmonių sugebėjimą sintetinti
laimę. Ši sintetinė laimė yra lygiai tokios pat vertės
kaip ir tikroji. Esame linkę tikėti, kad laimingus
mus padaro išoriniai veiksniai, nors iš tiesų tampame laimingi, kai esame patenkinti tuo, ką turime.
Pasirinkimai neretai būna trivialūs.
Čia priėjo Kindziulis, nusižiovavo ir tarė: Kurgi
ne... O kad neprieitų, prikaišiojau į straipsnį daug
pavardžių, datų ir psichologinių tyrimų. Nes tada
galima pasakyti, kad šitaip sako ir mokslas. Mokslu
mes tikime, ar ne?
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Poezija

Mindaugas Kirka

Gatvėj
Prieš veidą
Kumščiu
Užsimerkia delnai
2009, spalio 11–17

***
Pasakyk kaip niekas
Gali būti kažkuo
O kažkas
Niekuo
Ir įtikėsiu pasauliu
2009, spalio 18

tuštėjimai
šviesa
gyslomis suteka į namus
kiekvienam įžiebia po širdį
plaka miestai ir gatvės pasrūva
tiršto ūko tamsa ima bokštai alsuoti
romiai laukia žaidimų aikštelės
parkų suolai kerpėm aptekę
vėjo įsuptos sūpynės
tyliai šnabždas į niekur

vengdamas skrydžio vis plaikstos
prie sienos prikaltas plakatas
tarytum dar girdisi
pavėjui leidžiama muzika
2013, kovo 1

kada parašysi gerą eilėraštį
kai pamirši jog kelinta para dar nieko nevalgei
kad šuo nevedžiotas taip pat alkanas ir galbūt
tau nežinant kartu su moterim
išėjo pas kitą
kai pamirši visus dešimt dievo įsakymų
kuriuos laužei paeiliui kaip duoną dalindamas
priešui ir artimui savo
kai dažniausiai girdėsi vardą kurio nenešioji
kuris keistai nepatogus
lyg truputį per ankštas
ir rytą nubudus bus visai nesvarbu
kelintadienis šiandien
kai galiausiai visas tavo maistas
pavirs prakeikto pelėsio namais
o ant sienų liks
tik paveikslų šešėliai
galbūt tada
2013, balandžio 28

33

Apie tekstus

Rasa Milerytė

Nukelkit skrybėles, ponai
Pasakojama, kad kompozitorius R. Shumannas, sužavėtas F. Chopino antrojo opuso variacijų,
ištarė: nukelkit skrybėles, ponai! Genijus. Ir aš pamėgau kartkartėmis taip pasveikinti patikusių tekstų
autorius; tai galėtų paliudyti internetinių kūrybos
erdvių www.rasyk.lt bei www.zaliazole.lt nariai.
Nepamenu, ar šią frazę esu užrašiusi po jauno poeto Mindaugo Kirkos tekstais. Tikėtina, kad esu.
Tačiau šiandien nedvejodama galiu ją pakartoti dar
sykį: nukelkit skrybėles, ponai. Poetas.
M. Kirkos veidas pastaruoju metu dažnai šmėžuoja kultūrinio vyksmo fone. 2012 metais tapęs
filologinio rudens laureatu, 2013 metais jis du
sykius pagerbtas per Poezijos pavasario skaitymus:
tapo jaunųjų poetų skaitymų Sueiliuotas pavasaris
laureatu ir laimėjo poeto paltą per Literatūrinio pavasario skaitymus LEU.
Skaitytojams M. Kirka turėtų būti pažįstamas
iš kelių publikacijų kultūrinėje spaudoje, kurias apžvelgdama mėginsiu aptarti jo eilėraščius.
Šį mano tekstą derėtų vertinti ne kaip recenziją,
ne kaip kritikos darbą, o kaip būdą pasveikinti
jaunąjį poetą.
Pradėti kalbą apie M. Kirkos tekstus norėtųsi nuo nežymaus ekskurso į šalį. Literatūrologas
R. Tamošaitis, kalbėdamas apie šiuolaikinę poeziją, deklaruoja poezijos išsigimimą, persivertimą:
„Šiuolaikinę poeziją pavadinčiau pseudomorfoze.
Tai proza, įsprausta į poetinę formą. Poezijos pavasaris tampa prozos pavasariu. Eilėraštyje girdžiu
eiliuotą eseistiką, apsakymus, įvairius siužetus, nutikimus.“ Iš tiesų – skaitant jaunų žmonių eilėraščius, ši tendencija lengvai pastebima. Reaguodama
į literatūrologo mintis, neseniai svarsčiau reikiamybę keisti eilėraščio bei poezijos apibrėžimus griež34

tai vieną nuo kito atskiriant. Eilėraščiu galėtų būti
vadinamas tarpinis žanras tarp prozos ir poezijos –
tekstas, kuriam būdinga eilėraščio forma ir prozos
turinys. O poezija derėtų vadinti tai, kas nuo siužetų, nuo pasakojimų išlaisvinta. Jauna bičiulė, dalyvavusi jaunųjų filologų konkurse, pasidalino vieno
komisijos nario įsitikinimu, esą poezija turi būti
įdomi. Be abejo, šis kriterijus taikomas naujajai
poezijai, tai, kuri, nors ir dengiasi poezijos vardu,
iš tiesų yra proza. M. Kirka nepriklauso – hiperbolizuodami pavadinkim – apsimetėlių poetų kartai;
Mindaugo tekstai pasižymi poezijos ypatybėmis –
juose nerasime pasakojimo, lyrinio subjekto nekeičia naratorius, fiksuojamos būsenos bei emocijos.
Pagal mano klasifikaciją, šio autoriaus tekstai būtų
vadinami ne eilėraščiais, o poezija. Vis dėlto laikykimės įprasto žanrinio skirstymo ir, pabrėždami,
jog M. Kirkos tekstuose esama poezijos (vadinasi –
grynumo), dėl aiškumo vadinkime juos eilėraščiais.
Visų pirma M. Kirkos eilėraščiai pasižymi paprastumu: jiems nebūdinga perteklinė kalba, sudėtingos sintaksinės konstrukcijos bei hermetiškos,
pašaliniams asmenims, t. y. skaitytojams, neatrakinamos metaforos.
Skaitant M. Kirkos eilėraščius, į akis krinta
skyrybos ženklų vengimas. Tai turėtų pagelbėti
glaudinant tarpus tarp žodžių ir minčių, siekiant
iškalbėti eilėraštį it vieną iškvėpimą, it maldą, paliekant prasminio vientisumo įspūdį. Bet Mindaugo eilėraščiai ir taip vientisi, todėl skyrybos ženklų
nebuvimas kartais atrodo beprasmis. Tokia taktika
suveikia trumpesnių eilėraščių atveju, tačiau ilgesnių, kai eilėraščio netgi fiziškai vienu įkvėpimu
neišsakysi, tampa neveiksminga. Svarstytinas ir
kitas variantas. Stilistika, kai atsisakoma gramati-
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nių veiksnių (M. Kirkos atveju – tik skyrybos, didžiąsias raides jis palieka), leidžia poeziją atskirti
nuo kalbos, nuo bet kokių kitų tikrovės kategorijų.
Poezija tampa pati sau pakankama tikrove, atskira
būtimi; poezija reiškiasi tik per poeziją, jokių pagalbinių priemonių jai nebereikia. Poetas Aivaras
Veiknys eilėraštyje Tamsus vanduo sako:
– Mylėjau kalbą, kaip mylėti dera
vaikus bei žmoną senstančią, kuri
many poeto nekentė.
– Ko gero,
ji bus teisi, nes – amžiams išduota –
Čia kalba ir poezija eina lygiagrečiai, kalba laikoma vertybe. A. Veiknys išpažįsta tarnystę kalbai,
o M. Kirka valdo kalbą, kalba yra jo tarnaitė, negana to, kyla įtarimas, jog autorius galėtų apsieiti be
kalbos, be žodžių, palieka juos tik iš pagarbos skaitytojui. Todėl ir norisi lyginti M. Kirkos eilėraščius
ne su kalbėjimu, o su kvėpavimu. Žodis „kvėpavimas“ M. Kirkos atveju suvoktinas kaip eilėraščio
sinonimas. Kitas iš tokių sinonimiškų žodžių būtų
šnabždesys. Ne vienas šio autoriaus eilėraštis yra
toks, kad jį įmanoma tik šnabždėti. Pavyzdžiui:
ir vėl į tave
į tave aš kreipiuos
rudenio saule
seno medžio plaukuos
vėjo gairintoj pievoj
giesmę tylintis paukšti
mano viešpatie dieve
smilgos laikausi
(Skęstantis)

Nepaprastai estetiškas eilėraštis, nepasiduodantis garsiam balsui. Nei minėtas A. Veiknys, nei kitas jaunas tvirtabalsis poetas E. Noreika negebėtų
balsu perteikti šio eilėraščio. Bet koks garsus per
skaitymas atrodytų nenatūralus ir eilėraštį darkytų.

M. Kirkos lyrinis subjektas atsiduria paribyje.
Pabrėžiamas jo išskirtinumas, negalėjimas pritapti.
Buvimas paribyje leidžia subjektui vertinti aplinką,
matyti buvimo bergždumą. Visą subjekto būtį persmelkusi slogi nuotaika, aplinkui regima monotonija, prasmės trūkumas.
Atrodo nieko daugiau ir neveikiam
Tik rytais į žadintuvą
Į spiegiantį arbatinį
Į autobusą mašiną
Vaikus į mokyklą
Atrodo nieko daugiau ir neveikiam
Tik visą dieną prie stalo
Retkarčiais pro langą
Ir tai tik į gatvę
Visu kūnu panirę
Visa siela išnykę
Naktimis
Akis stulpu į lubas
(Nykstant)

Subjektas stebi buityje pranykusį žmogų, žmogų, nutolusį nuo savo esmės (visa siela išnykę), šis
žmogus nepasižymi dorybėmis, tačiau nėra ir nuodėmingas, jis nei tyras, nei priklausantis nuo aistrų. Toks žmogus yra joks arba jo visai nėra. Galbūt
toks žmogaus vaizdavimas yra Biblijos parafrazė?
Jis nėra nei šaltas, nei karštas (visad jaučiau kad negaliu būti nei geras nei blogas), dėl drungnumo yra
išspjaunamas, todėl nutolsta nuo idealios būties,
yra pasmerktas gyventi nykime. Žmogaus pasaulis
perpildytas daiktais, net jo religija tampa arbata,
kava, vynas, duona, degtinė (eil. Religija). Pasaulis
praradęs sakralumą, jame nelieka nieko vertingo,
todėl ir pats pasaulis (gyvenimas) praranda vertę.
Eilėraščiams būdinga būsimos pabaigos nuojauta.
Ši žemė niekam netinka
Neauga žolės ir medžiai tetrokšta išeiti
Krauju laistant dera vien akmenys
Paukščiai kartą išskridę
Taip ir negrįžta
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Kartais būna žiemos
Ir vasaros būna praeina
Ir skauda bet skauda teisingai
Per greitai čia kūnai prisirpsta paminklams
Per greitai paminklai lieka tik sau
Su ženklu kad buvo kad liūdi
Kad niekam nereikia
Čia myli ir mylis po vieną
Čia nuodėmei vietos nėra
Čia tiki bet tiki į vakar
Bent šitai dar gali būt tikra
Ši žemė niekam netinka
Čia sodo ir Dievo nėra
Nėra ir ko gelbėt
(Terra incognita)

Tokiame žlungančio pasaulio fone subjektas
atrodo šaltas ir santūrus, labiau linkęs vertinti kitus nei save, kartkartėm prisiima teisėjo, autoriteto
vaidmenį, ir tik retais atvejais fiksuoja, tik iš negausių detalių leidžia pajusti savo paties būseną –
vienatvę, ilgesį, skaudulį.
Kad taip skaudu ir viena
Tik išėjus į dykrą
Tik mirštant iš lėto
Patiems dar nežinant
M. Kirkos eilėraščiuose fiksuojamos mintys
nesileidžia apmąstomos universaliame būties kategorijų kontekste. Patirtys suvokiamos ir atpažįstamos, tačiau neturi apibendrinamosios galios. Tai,
ko gero, yra ne vien M. Kirkos, bet visos šiuolaikinės poezijos bruožas. Nereikėtų to vertinti kaip
ydos, kaip nemokėjimo kalbėti apie universalias
patirtis. XXI amžiaus poetas veikiausiai jau nebėra
laidininkas, per kurį, pasak C. G. Jungo, reiškiasi
Visata, todėl eilėraštis pats savaime nebegali suteikti estetinio nei būties malonumo. Jis ne(be)atlieka
informavimo funkcijos, kaip tai galėtų įvardinti
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koks nors E. Milkevičius1. Dažnu atveju eilėraštis
tampa ženklų sistema, prasminga tik konkretaus
eilėraščio ribose. Tačiau ir tai yra vertinga, jei tai
yra poezija. Šiandienos poetams būdinga autentiškų patirčių užrašymas/išrašymas, atsisakant poetui
suteiktos privilegijos bei pareigos kalbėti apibendrinant ne tik savo asmenišką, bet ir bendrą būtį.
Poezija vaduojasi iš filosofinio mąstymo, tampa
psichologinio išsisakymo priemone.
Pagrįstai kyla klausimas, kokios negandos kamuoja jaunus poetus, jeigu jų tekstai yra persmelkti
baigtinumo nuojautų, niūrių vaizdų, prasmės trūkumo. Nemokėjimas rasti vilties, grožėtis atrodo
mažų mažiausiai keistas, žinant, kad tai sugebėjo
poetai, gyvenę sudėtingu istoriniu laikotarpiu, poetai, jautę jau ne metafizinės, o fizinės mirties alsavimą. Pavyzdžiui, pas partizanus išėjęs B. Krivickas
gebėjo grožėtis pasauliu, matyti jame harmoniją, išsaugoti viltį. Įdomu, kas pakito žmogaus sąmonėje,
jei santykis su pasauliu iš pozityvaus tapo negatyviu
(palyginimui – Just. Marcinkevičius: Pasaulis – už
mus, / Prieš mus tik mes patys). Be abejo, tuo nenoriu
pasakyti, jog neigiamos patirtys yra neįmanomos ir
negalimos, draustinos. Tik kartais jaunesnių autorių tekstuose pasigendama estetikos, šviesesnių,
viltingesnių vaizdų. Kalbėdamas apie literatūros
reikšmę skaitytojui, psichoterapeutas V. E. Franklis
reziumavo, jog „jei autorius neįstengia suteikti žmogui imuniteto nuo nevilties, jis bent jau neturėtų
plūktis, stengdamasis užkrėsti jį neviltimi.“ Džiugu, kad M. Kirkos tekstuose neperžengiama ta riba,
kai tekstų turinys pradeda stumti skaitytoją tolyn.
Teminis eilėraščių vieningumas, paprastumas neleidžia abejoti autoriaus nuoširdumu, nekyla minčių,
jog pasirinkta poetika – tik poza, todėl tekstai neprovokuoja atmetimo reakcijos. Kalbėjimas palieka
natūralios tėkmės įspūdį, eilėraščiai neatrodo nei
dirbtiniai, nei patetiški. Būtent dėl to ir dera šiandien prieš šį autorių nukelti skrybėlę. Neturėdama
skrybėlės, simbolinį gestą keičiu šiuo tekstu.
1

Kalbėdamas apie R. Lukauskaitės kūrybą, E. Milkevičius
pabrėžia, kad tiesioginė poeto pareiga yra informuoti
skaitytoją, tai yra kalbėti apie tai, ko skaitytojas nežino.
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Pajusti pasaulį

***
Visuomet yra tikėta, kad menu reiškiasi grožė. Iš
tikrųjų ją tenka vadinti jo žadu, jo gyvybės kvapu.
Todėl visur, kur menas giriamas, norima išvysti ir
grožę.
Vydūnas
Menas yra grožis, o grožis yra menas. Taip ir
būtų galima baigti šią ką tik prasidėjusią diskusiją, vis dėlto šios dvi sąvokos apima daugelį dalykų.
Visų jų neaprašysiu, nes menas ir jo kuriamas grožis (o gal grožis kuria meną?) yra nebaigtiniai dalykai, jie siekia amžinybės, taigi ir tobulybės, tiesos
bei kitų begalybėje esančių, begalybės trokštančių
nematerialių daiktų arba jausmų. Būtent jausmai,
išgyvenimai, sielos gelmės, kalnai ir upeliai čia vaidina vieną pagrindinių vaidmenų. Mes savo sielą
parodome per jusles, o paskui pasitelkiame įvairias
medijas kaip kalba, raštas ar pieštukas, drožtukas,
dar vėliau – foto- (video-) kamera, kompiuteris ir
panašiai. Tobulėjame mes – tobulėja ir įrankiai,
nors, pasak prancūzų filosofo Bernard’o Stieglerio,
ne mes kuriame techniką, o technika kuria mus, ji
atsirado anksčiau už žmogų, todėl žmogus iš prigimties yra techniškas. Beje, techne graikiškai yra menas
arba, kaip pasakytų vokiečių filosofas Heideggeris,
išslaptinimas – tai toks būdas, kai atsiveria tiesa,
taigi ir grožis. Heideggeris polemizuoja, kad technikos realizavimas yra vienas išslaptinimo būdų, o
šis realizavimas taip pat yra ir žmogaus realizacija.
Save realizuoti – kurti, užsiimti mėgstama veikla,
tiesiog būti savimi – grožis. Šiuolaikinė visuomenė
yra tarsi pasislėpusi už technikos, o juk turėtų būti

atvirkščiai – technika turėtų padėti atsiverti. Dabartinė muzika, fotografija, kinas ar kitos moderniojo
meno šakos padeda. Ir ne tik modernios, ir klasikinės, tik nuo paties žmogaus priklauso, kuri priemonė jį atskleis. Taigi jų dėka individai save išslaptina
ir taip kuria meną, kuria grožį. O koks kūrybos rezultatas – visai nesvarbu, svarbu pats procesas, pats
faktas, kad žmogus kuria. Tikrasis menas, tikroji
technika yra pašaukimas, giliai žmogaus viduje paslėptas dalykas, tai jo prigimtis, tad žmogus negali
nekurti. Gilus mąstymas yra jo esatis, bet žmogus
jos bijo, bijo pats savęs, bijo pažvelgti į savo vidų,
todėl mieliau renkasi mechanišką, o ne kūrybišką
darbą. Vis dėlto nuo meniškos sielos jis negali toli
pabėgti: atliekant bet kokį veiksmą norisi jį daryti savaip, tiesiog norisi daryti, nes bet kokia žmogaus veikla yra kūryba arba, kitaip tariant, kultūra.
Gyvybė irgi yra menas (grožis), žmogus yra menas
(grožis), visas pasaulis yra menas (grožis). Kas gali
būti gražiau už kuriantį žmogų?
Indrė Daukšaitė

***
Vienintelė baisi nelaimė ir vienintelė neatleidžiama nuodėmė pasaulyje – nuobodulys.
Oscar Wilde
Daugybę žmonių dažnai aplanko nuobodulys, ir
jie nežino, ką su juo daryti. Kai nežinai, ką daryti –
būk laimingas! Įsijausk į šį pasaulį, į šią akimirką.
Džiaukis tuo, ką tau gyvenimas suteikia dabar.
Valentinas Kulevičius
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***
Nes kada blaškiaus, skaudžiai paklydęs
Savo aukso metų vidury,
Laukiau tos švelnios sesers, kuri
Paklydimą ir vienatvę gydys.
Bronius Krivickas
Popiežius Pranciškus sako, kad reikia kiekviename žmoguje ieškoti Dievo paveikslo ir tą paveikslą rasti. Tik meilė žmogui artina prie meilės
Dievui, tą meilę pagrindžia ir išpildo. Santykį su
žmogumi, kaip būdą atkurti santykiui su Dievu
randu poeto Broniaus Krivicko poezijoje. Poeto

lyrinis subjektas nusigręžia nuo Dievo, meta jam
iššūkį, norėdamas savarankiškumo, laisvės, jausdamasis panašus į Faustą, trokšdamas pats viską
atrasti (palyginimui V. Mačernio Bet dabar man
duoki mano dalią – laisvės turtą, / Aš jau pats, aš
pats bandysiu savo laimę kurti) ir sutrinka suvokęs,
jog atsitolinus nuo Dievo nieko nebelieka, net svajota laisvė praranda žavesį: Ir iš keršto sviedęs iššaukimą / Tam, kurs nulėmė žmogaus likimą, / Liūdnas
aš rymojau po skliautu. // Saulė, žvaigždės, muzika ir
gėlės / Vien tik skausmą ir aitrumą kėlė / Nelaimingai sergančiam maištu. Tačiau sugrįžti pas jį nėra
paprasta. B. Krivicko lyrinis subjektas santykiui su
Dievu atkurti randa būdą – per santykį su žmogumi. Meilė moteriai jame užgimsta įžvelgus jos
širdyje Dievo paveikslą: Peržvelgiau lig dugno tavo
sielą, / Nes ji buvo nuostabiai skaidri, / Ir mačiau:
tu Dievą joj turi / Ir ramybę tokią šviesią, mielą.
Lyrinė ji patvirtina savo sąjungą su Dievu, sakosi
esanti Jo atsiųsta, iš tos sąjungos kyla jos stiprybė,
kurios trūksta lyriniam jam. Ir meilė, ir bet kuri
kita giluminė patirtis yra neatsiejama nuo tikėjimo
patirties. Netekęs Dievo, lyrinis subjektas jaučiasi
atbukęs (Širdis, lėtai apmirdama, / Taip prie šalčio
ir tamsos priprato, // Kad nustojo ir kentėt, ir jausti, /
Tapdama it negyvi kalnai), tolsta nuo idealų, ir tik
mylimoji (eilėraščiuose kaip svarbiausią meilės dėmenį pabrėžiant draugystę), tapusi subjektui moraliniu autoritetu, padeda pajusti Dievo buvimą
bei įkvepia ryžtingai kovai.
Rasa Milerytė
Skiltį parengė Rasa Milerytė
bijaupeliu@gmail.com

Evelinos Daugėlaitės nuotrauka
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Jaunojo tapytojo prizas

Penktus metus vykstantis projektas Jaunojo tapytojo prizas kviečia teikti paraiškas trijų Baltijos
valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – jaunuosius menininkus. Pagrindinis šio projekto tikslas –
pristatyti perspektyviausius ir ryškiausius jaunosios
kartos tapytojus, sudaryti galimybę visuomenei
susipažinti su jaunųjų menininkų kūryba, o tikslinei auditorijai Lietuvoje ir užsienyje – meno
kolekcininkams, meno vadybininkams ir kuratoriams – atrasti naujus talentus Lietuvoje ir kitose
Baltijos šalyse. Šis projektas orientuotas į visų sričių menininkus iki 30 metų (imtinai), turinčius
(ar beįgyjančius) meninį išsilavinimą. Amžiaus riba
pasirinkta sąmoningai – siekiama pristatyti pačius
jauniausius menininkus, kurie ką tik baigė (ar yra
bebaigią) aukštąsias mokyklas. Tai labiausiai palaikymo reikalaujanti ir labiausiai pažeidžiama kūrėjų
kategorija.
Projektas Jaunojo tapytojo prizas 2013 bus
vykdomas 2013. 11. 22 – 2014. 01. 19 dienomis
Šiuolaikinio meno centre.
Paraiškos priimamos iki 2013 metų spalio 1
dienos.

Pagrindinis prizas: 2.500 EUR ir dviejų mėnesių rezidencija Nordic Artists’ Centre Dale, Norvegijoje, su kasmėnesine 8.000 NOK stipendija.

1.

2.
3.

4.

Dalyvavimo projekte sąlygos:
Projekte Jaunojo tapytojo prizas 2013 gali dalyvauti visi menininkai, turintys ar beįgyjantys
meninį išsilavinimą, vyresniųjų kursų studentai.
Dalyvio paraiškas gali teikti jaunieji menininkai iki 30 metų (imtinai).
Konkursui teikiamo tapybos darbo sukūrimo
metai – 2012–2013 (konkursui teikiamas vienas darbas, kurį menininkas parenka savo nuožiūra).
Iki 2013 m. spalio 1 d. informacija pateikiama
elektroniniu paštu: jtp.ypp@gmail.com:
• Dalyvio paraiška.
• Kokybiškos 5 darbų fotografijos (1 konkursinio darbo fotografija (ją išskirkite iš
kitų), 4 lydinčių darbų fotografijos; nuotraukas siųsti jpg, jpeg, tiff, tif formatu).
Būtina pateikti kūrinių metrikas: kūrinio

Inga Mrazauskaitė. Ilgesys (Longing), triptikas, 3 vnt. 70 x 70 cm, drobė, aliejus, 2012
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pavadinimas (LT ir EN kalbomis), dydis,
atlikimo technika, data. Nurodyti, kur yra
paveikslo viršus.
• Kūrybinė biografija (LT ir EN kalbomis).
• Konkursui teikiamo darbo koncepcijos
aprašas (iki 1p. LT ir EN kalbomis).
5. Menininkas, pateikęs konkursui savo tapybos
darbą, sutinka su sąlyga, jog laimėjusiųjų menininkų (Jaunojo tapytojo prizas 2013 pagrindinio prizo ir publikos prizo laimėtojų) darbai
tampa projekto organizatorių nuosavybe.
6. Menininkas, pateikęs konkursui savo tapybos
darbą, sutinka, kad be autoriaus sutikimo ir
nemokant autorinio atlyginimo, projekto organizatoriai turi teisę naudoti kūrinį informacijos
sklaidos tikslais.
7. Projekte negali dalyvauti ankstesnių JTP konkursų pagrindinių prizų laimėtojai.

Eglė Karpavičiūtė. Damieno Hirsto portretas, drobė, aliejus,
60 x 80 cm, 2012
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Rosanda Sorakaitė. Iš serijos Kasdienybės paviršiai, 70 x 60 cm,
drobė, aliejus, lakas, 2012

Komisija:
Arild H. Eriksen, direktorius, Nordic Artists’
Centre Dale, Norvegija.
Lolita Jablonskienė, vadovė, Nacionalinė dailės
galerija, Lietuva.
Kęstutis Kuizinas, direktorius, Šiuolaikinio
meno centras, Lietuva.
Petri Hytonen, menininkas, Helsinkio meno
akademija, Suomija.
Sabine Vess, menininkė, Olandija.
Zane Onckule, meno programų direktorė,
Šiuolaikinio meno centras kim?, Latvija.
Rūta Frankė, meno kritikė, Europos investicinio banko meno kolekcijos konsultantė, Lietuva.
Sirje Helme, direktorė, Estijos dailės muziejus,
Estija.
Darius Mikšys, menininkas, Lietuva.
Juan de Nieves, direktorius, Rupert, Lietuva.
Projekto Jaunojo tapytojo prizas 2013 koordinatoriai: Julija Petkevičienė, Vilmantas Marcinkevičius ir Valentinas Klimašauskas.
Išsamiau apie projektą bei dalyvio paraiška
www.ypp.lt
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Po gyvūno kailiu saugiau

Vilniaus dailės akademijos bakalauro studijų absolventę dizainerę Aleksandrą Glušinaitę jos darbų
parodos „Meškatronai“ atidarymo „Artifex“ galerijoje proga kalbina redaktorė Audronė Daugnorienė.

Kas yra meškatronai?
Meškatronai – tam tikra prasme yra autoportretas
ir mane supančių žmonių portretai, mano asmenybės projekcija. Šio rūbo išorinė ir vidinė pusės
vienodai svarbios. Skirtingomis pusių prasmėmis
vizualizuoju skirtumą tarp to, kaip mes patys save
suvokiame ir kaip mus mato kiti.
Išorės formavimas – tai personažo kūrimas,
kuris reprezentuoja mane socialinėje erdvėje. Kuriu save veidrodinio atspindžio principu – atrodau
taip, kaip mane mato kiti. Po chameleonišku įvaizdžiu slypi slaptas minčių, jausmų, lūkesčių, baimių
chaosas.
Pamušalas – kaip aš pati save suvokiu: susiskaldžiusią, nuolat kintančią ir chaotišką. Trys skirtin-

gi kostiumų vidaus dekorai pabrėžia asmenybės
nepastovumą ir inertiškumą. Tai intymi erdvė, į
kurią kitus įsileidžiu tik išskirtiniais atvejais.
Visi trys kostiumai vizualiai panašūs – dizainas
nesudėtingas, vientisa forma, paviršiaus tekstūra
primena gyvūno kailį. Nesiekiu pavaizduoti realiai
egzistuojančio konkretaus gyvūno, o kuriu asmeninį personažą. Tai materializuotos mano mintys
apie tai, kaip aš suvokiu save bei kitus žmones –
susikurto personažo ir asmenybės darinį.
Jūsų bakalaurinio darbo parodoje dominuoja skafandrai. Kodėl pasirinkote kombinezonų-skafandrų
įvaizdį?
Meškatrono dizaino kūrimą inspiravo susižavėjimas
kosmonautų kostiumų estetika. Todėl mano kuriami kombinezonai šiek tiek primena skafandrus.
Tačiau mane domino ne tik skafandro estetinis
vaizdas, bet ir jo funkcijos: izoliuoti ir apsaugoti
žmogų nuo jo gyvybei pavojingos aplinkos ir ekstremaliomis sąlygomis suteikti maksimalų fizinį
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Apleistame name prie Elektros muziejaus

Apleistoje Kino studijoje Žvėryne

komfortą. Šie du aspektai padarė įtaką Meškatronų
idėjai.
Ar gąsdina šiuolaikinė tikrovė?
Iš dalies taip, iš dalies ne. Viename apleistame
name perskaičiau frazę: „Kai žinai, kaip mirsi –
viskas pasidaro nebesvarbu.“ Šioje situacijoje galiu
šią mintį perfrazuoti: „Kai supranti, kas vyksta –
pasidaro ramiau.“ Tad dabartis mane baugina tiek,
kiek aš jos nesuprantu.
Ar siuvinėjimas rankomis (atrodo, viskas pasiūta rankomis) kelia kokių ypatingų minčių?
Siūnant ar siuvinėjant kyla daugybė, gausybė, begalybė... minčių. Bet tik pati mažiausia dalis jų yra
skirtų apmąstymams apie rankų darbą.
Man siuvimas rankomis – tai laikas skirtas sau:
savo mintims ir planams, ir dar kam nors.
Ar kaip nors ypatingai matote šiuolaikinį pasaulį?
Nelabai žinau ką būtent reiškia ypatingai į kažką
žiūrėti, tad sunku tvirtai atsakyti taip arba ne. Kol
kas pasaulis man dar yra per daug nesuvokiamo
dydžio (ir geografine, ir kultūrine prasme), kad
galėčiau turėti ryškų jo vaizdą ir kaip nors jį vertinti. Šiuo metu mano suvokimas vyksta kuklesniu
mastu: bandau suprasti tai, kas aplink mane vyksta
ir turėti apie tai savo nuomonę. Retai man tai pavyksta...
42

Nebaigtame statyti komercinės paskirties pastate Mindaugo
gatvėje
Fotosesijoms apleistas erdves pasirinkau neatsitiktinai. Visi šie
pastatai yra netoli mano namų – tai mano aplinkos dalis. Meškatronų kostiumų išorės ir vidaus skirtingumo idėja man atrodo
labai artima apleistiems namams ir jų erdvėms.
Pauliaus Alaunės nuotraukos

Impresijos

Miglė Daugnoraitė

Grįžus į svajonių kraštą
Po praėjusių metų įvykių Pietų Afrikos Respublikoje (apie juos galite perskaityti Pašvaistės nr.
2012/3) grįžau. Vėl varginanti 19 valandų kelionė
keliais lėktuvais su nekantrumu greičiau išvysti tą
patį kraštą ir įsitikinti, jog žmonės ten nuostabūs.
Antrą sykį jau jaučiuosi lyg šio krašto žinovė.
Tačiau man reikės dar daug mokytis, kad perprasčiau vietinę kultūrą. Tikėjausi, kad keturių mėnesių užteks, bet labai apsirikau. Dirbau rezervatui
priklausančiame kempinge su prabangiomis palapinėmis. Darbo dienas leisdavau su tosa genties
žmonėmis. Kasdieniai darbai nuolatos persipindavo, ir konfliktai kartais būdavo neišvengiami, bet,
manau, vien dėl mano žinių stokos. Na, bet viskas
iš pradžių, kodėl vis dėlto norėjosi grįžti atgal, kodėl tokioje svečioje ir kultūriškai nesuderinamoje
su mūsų prigimtimi šalyje neapima namų ilgesys.
Atlyginimai čia nedideli, šeima – toli, artimi draugai nepasiekiami, nes nėra internetinio ryšio, bet

aš pasiryžus kažko atsisakyti, kad galėčiau gyventi
tokioje šalyje kaip Pietų Afrika.
Pietų Afrikos Respublika – pavojinga, bet
nuostabi vieta. Tiesiog rojaus kampelis. Kad ir kiek
girdime baisių istorijų, pavojinga čia, yra pavojingų
ir nuodingų gyvių – tai negali nusverti, kaip nepaprasta čia. Taip, kriminalų čia daug, daug istorijų
apie keliuose siaučiančius vagis, įvairiausius būdus,
priverčiančius vairuotojus sustoti, o tuo metu vagišiai turi šansą pavogti mašiną, žudynės dėl menkiausių pinigų. Tačiau, prisitaikius prie gyvenimo
čia, tokie pavojai negresia – tiesiog turi būti akylas.
Bet jei atsirandi tinkamoje vietoje ir priimi vietinių kultūrą, žmonės čia yra neapsakomo gerumo
ir nuoširdumo. Vis dėlto, mano nuomone, žmonės Europoje yra „sugadinti“, mes nebetikime, jog
žmogiškumas gali būti svarbiau nei materializmas
ar karjeros siekimas. Aš sieju nuoširdžias žmonių
šypsenas su nepakartojama Afrikos gamta. Dar
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šiandien, užsiropštusi ant apžiūros bokštelio, įsitaisiusi prie mažo staliuko, grožiuosi saulėlydžiu.
Šią akimirką vienintelis troškimas yra, kad pasaulis
būtų kupinas gėrio.
Vietiniai tosa žmonės mane vadina sese nuo
kitos mamos (angl. sister from other mother), nes
aiškus išorinis skirtumas. Aš tai priimu kaip ženklą, jog esu savas žmogus. „Baltieji“ pietų afrikiečiai kartais pasirodo pasipūtę, manau, dėl esamos
valdžios skirtumo palyginti su vietiniais. Vietiniai
kartais būna užspausti ir nepasitinkintys savimi.
Gatvėje pirmieji nesisveikins, bet ištarus jiems pasisveikinimą, jų veidus visada papuošia nuoširdi
šypsena. Man asmeniškai visi žmonės yra lygūs.
Taip, didžiulis kultūrų skirtumas, bet jei negali to
priimti – širdy nesi tikras keliautojas.
Kodėl žmones traukia Pietų Afrika? Aš savanoriauju paslaugų sferoje, kur sutinku daug turistų,
visų istorijos skirtingos. Tačiau daugumos labai
panašios: atvykome, pamatėme, negalėjome nesugrįžti. Jei turistai atvyko pirmą sykį, beveik visada
galima išgirsti pažadus tikrai sugrįžti. Kodėl Afrika
užburia? Sunku atsakyti. Tiesiog jausmas, užliejantis širdį, yra neapsakomas. Beribis dangus su milijardais žvaigždžių leidžia mūsų sieloms pakilti ir
atsikratyti visų šiuolaikinių sunkumų ir negandų.
Laukinė gamta su jai priklausančiais gyvūnais, kurie

44

jau dabar yra paversti tik apžiūros objektais, truputį
skaudina širdį, tačiau jų artumu negali nesidžiaugti.
Džipai privažiuoja prie „laukinių“ gyvūnų per keletą metrų, ir šie jau nebekreipia dėmesio. Todėl juos
galiu vadinti laukiniais tik kabutėse. Tačiau, kita
vertus, kitaip jie neišgyventų. Industrijos plotai yra
milžiniški, žmonijos poreikiai vis auga. Gyvenimo
tikslai yra iškreipti, svarbiausi dalykai yra pamiršti. Juk gyvename ne dėl pinigų ar prabangos. Ir tai
padeda suvokti maži vietinių džiaugsmai, dėl menkniekių, tokių kaip pagyra už gerą darbą ar tiesiog
neatpasakojami gamtos vaizdai ir reiškiniai.
Darbas 4 mėnesius kempinge buvo monotoniškas, bet man buvo pavesta vesti turistus į laukus. O
ten visos linksmybės ir buvo. Gyvūnai nutolę vos
per metrą. Pavojai tyko už kiekvieno krūmo, o radijo ryšys ne visada veikia sklandžiai. Žmogus turi
trokšti tokių išbandymų ir noro pabėgti nuo šiuolaikinių problemų vadinamajame civilizuotame
pasaulyje, kad pajaustų tokį malonumą, kurį labai
sunku apibūdinti žodžiais. Tačiau monotonija niekada nevargino, nes net 5 minučių pertrauka, kai
prisėdi ant suolelio po medžiu ir grožiesi tekančia
upe, suteikdavo tiek malonaus jausmo širdžiai, kad
jokie brangūs daiktais niekada nėra suteikę. Tokios
gyvenimiškos patirties niekada į nieką nekeisčiau ir
noriu ją išgyventi vėl ir vėl, ir vėl...
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