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Redaktorės žodis

Tik juoda ir balta

Šie metai prasidėjo juodai. Sausio 5 dieną sužinojome, kad Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas, kuris visus 10 metų šiek tiek rėmė Pašvaistės leidybą, šiemet skyrė juokingai menką sumą –
2000 eurų. Tiek užtektų išleisti pusantro numerio.
O mes juk leidžiame šešis. Niekada fondas mūsų
nelepino, bet šiemet... Ir kuo gi mes prasikaltome?
Ekspertų, kurie vertina projektus, išvados palankios: taip, jaunimui reikalingas, skatina kūrybiškumą etc. Tačiau Taryba nusprendė kitaip. Maždaug kapstykitės, jeigu norite. Pirma mano mintis
buvo – nebeleisime žurnalo. Taip ir parašiau mūsų
bendradarbiams. Tada pasipylė laiškai į redakciją ir
SRTRF direktoriui. Čia kelios laiškų nuotrupos...

Žurnalas Pašvaistė mane užaugino. Jis padėjo
man pasirinkti specialybę. Šis žurnalas nepaprastai
reikalingas kultūra besidominčiam jaunimui. Jis
kone vienintelis taip nuosekliai buria jaunuosius
bendraminčius, padeda kultūros jaunimui save realizuoti ir augti kartu...
Menotyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Šiame vis labiau virtualėjančiame pasaulyje
įsigali trumpalaikės, fragmentiškos saviraiškos
formos, nereikalaujančios nei kūrėjų, nei žiūrovų (skaitytojų, regėtojų) pastangų. Mes turime
vis eklektiškesnes socialines platformas ir įvairius
influencerius, kurie labiau yra paviršutiniškos pop
kultūros reiškiniai, kartais įgyjantys ir pavojingų
tendencijų. Be abejo, toks žurnalas kaip Pašvaistė
negali (o gal ir neturi) nei masiškumu, nei populiarumu būti lyginamas su kitomis platformomis,

nes niekada istorijoje be papildomų mecenatų
aukštoji kultūra arba ją ugdantys specialistai neišsilaikydavo.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Lilija Bručkienė

Atimdami Pašvaistę, atimate iš jaunų žmonių
galimybes žengti savo pirmuosius žingsnius kultūros pasaulyje. Žinoma, juk labai lengva jaunam
žmogui pradėti rašyti, labai lengva išsispausdinti,
labai lengva išleisti pirmąsias knygas. Viskas labai
lengva ir jokių Pašvaisčių, skatinančių nesustoti,
mums nebereikia. Jas prastai perka.
Milda Zurbaitė

Tačiau gal tai niekis? Leiskime gabiam jaunimui toliau degraduoti, mažinkime jų pasitikėjimą
savimi, leiskime meno žmonėms jaustis dar labiau
nereikalingiems, nes kiti kultūros žurnalai net nesitenkina perskaityti nežinomo autoriaus siūlomos
kūrybos, jiems nerūpi eilinis moksleivis ar studentas, nors jis ir multitalentu būtų. Be to, džiaukimės rinkoje siūlomais užsienio autorių kūriniais,
nes, matyt, esame kažkuo prastesni. Juk stokojame
temų, idėjų, vertintojų...
Ir leiskime išnykti tam, kas turi nors kokią didesnę išliekamąją vertę, nei soc. tinkluose skelbiami ir prascrollinami įrašai.
Pašvaistėje, Gintaro lašuose, Obzor publikuota
rašytoja ir poetė, Lenkijos kultūros instituto Vilniuje,
Respublikinės lenkų rašytojų draugijos ir Pašvaistės bei Naujosios Romuvos organizuoto konkurso Vilniaus viltis pirmos vietos laureatė Karina Tylingo
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Redaktorės žodis
Manau, bene svarbiausia šiuo atveju pagalvoti
apie jaunuosius kūrėjus, kurie šiame žurnale kuria
savo ateitį. Čia spausdinami jų tekstai, eilėraščiai
bei recenzijos leidžia jauniesiems menininkams
ugdyti savo kritišką požiūrį, pasidalinti unikaliomis įžvalgomis ir šviesti visuomenę. Tokių kultūros
žurnalų Lietuvoje nėra daug, kur jaunieji kūrėjai
galėtų talpinti savo darbus, todėl Pašvaistės tolesnė egzistencija yra be galo svarbi. Visi mes esame
savo specialybėje, pasirinktame amate pradėję nuo
mažų žingsnelių ir pasiekę didelių pergalių. Todėl
taip norisi, kad meniškasis jaunimas turėtų terpę
augti ir kurti.
Silvija Jermakovaitė

Man pačiai teko rašyti Pašvaistės žurnalui, kai
dar mokiausi mokykloje. Rašiau apie teatrą ir kai
mano rašinius spausdino, jaučiausi, kad žmonėms
rūpi, kad galiu dalintis ir tam yra vieta, tam yra
bendruomenė. Leiskite šitam leidiniui dar gyvuoti, leiskite komandai dar jungti jaunus žmones ir
daryti gerą įtaką jų raidai. Nežudykite Pašvaistės!
Teatrologė Agnė Giedraitytė

Prisipažinsiu, dvi dienas žliumbiau. Juk buvo
nelengva prieš 10 metų sukurti žurnalą nuo nulio,
iš moksleivių idėjų, iliuzijų, fantazijų... O dabar
taip imti ir palaidoti. Todėl apsisprendžiau: leisime. Nors tik juodą ir baltą. Ir labai ploną. Betgi gal
kada bus daugiau balta, o paskui sugrįš ir spalvos.
Vyriausioji redaktorė Audronė Daugnorienė

Greta Zubaitė. Kelionė, 2020, popierius,
rapidografai, baltas rašalinis žymeklis
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Dailė

Be spalvų spalvingi piešiniai

Sužinojusi, kad numatomas nespalvotas numeris,
supratau, jog reiktų pristatyti menininką, kuris kuria
monochromiškai. Nusprendžiau kūrėją išsirinkti iš
feisbuko grupės „Neatšaukti atidarymai“. Netrukus
dėmesį patraukė Urtės Jasenkos piešiniai. Jos kūrybos iki tol nebuvau pažinusi. Susisiekiau, ir štai
interviu – juk taip gera susipažinti su kuo nors per
karantiną. Nors ir nuotoliniu būdu. Kalbino Austėja Mikuckytė-Mateikienė.

Kaip atradai savo stilių? Nes jis tikrai atpažįstamas, savitas. Kur galima pamatyti Tavo kūrybą?

Monikos Markevičiūtės nuotrauka

Tikrai labai džiugu, kad atkreipei dėmesį į
mano piešinius virtualioje parodoje ir sugalvojai
parašyti su pasiūlymu pasikalbėti! Ačiū Tau.

Ketverius paskutinius mokyklos metus praleidau studijuodama dailę Nacionalinėje M. K.
Čiurlionio menų mokykloje. Ją pabaigusi, iš tiesų
galvojau, kad daugiau niekada nebepiešiu. Buvau
tikrai pavargusi nuo visų menų mokslų, taisyklių
bei reikalavimų.
Na, jei taip labai trumpai pasakius – niekad
nebuvau mokyklų sistemos gerbėja. Tad su tokiu
vidiniu jausmu bei nuostata tikrai nenorėjau tęsti
mokslų, tarkime, Vilniaus dailės akademijoje. Tačiau visai netikėtai atėjo pasiūlymas – tiesą sakant,
tikra dovana man – metus praleisti Norvegijoje,
ten pasimokyti Manger folkehøgskule mokykloje
muzikos, vokalo specialybės. Visiškai nedvejodama
išvykau.
Atsigavau, daug išmokau ir vėl po truputį
džiaugsmingai pradėjau paišyti būtent tokio pobū-
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Dailė
parodas. Labai nekantrauju vėl gyvai susitikti su
žiūrovais.
Visus mano piešinius, darbus ir projektus galima pamatyti ir sekti FB ar IG puslapiuose pavadinimu Yaska Art. Taip pat stengiuosi piešiniams suteikti vis naujų pavidalų t. y. atvirukai, marškinėlių
dizainas, o kartais mažytis lipdukas, priklijuotas
kažkur miesto gatvėje ant žibinto. Kas gyvena ar
aplanko Klaipėdos miestą, gali mano kūrybą netikėtai pastebėti keliose kavinėse ant lubų ar sienų
(Ateik Ateik, Musangas kavos skrudinimo namai).

džio piešinius, kokius kuriu šiandien. Aišku, tuomet jie atrodė kiek kitaip. Vis po truputį tobulėju.
Dabar pagalvojau, kad gerais ar sudėtingiausiais
momentais niekad neapleidau šio savo kuriamo
pasaulio. Vis grįždavau ir grįžtu ten pabūti. Manau, ir žmogus, žiūrintis į paveikslus, gali pasijusti
kaip aš, lyg saugioje užuovėjoje.
O savo braižą ar stilių atradau maždaug prieš
10 metų, tą akimirką, kai nusprendžiau kūryboje būti tik savimi. Leidau sau, prisėdus prie stalo,
nurimti, pamiršti visus išorinius reikalavimus bei
taisykles, norą visiems įtikti, patikti ir dar sykį pajusti tą, atrodo, tik vaikystėje vyravusią kūrybinę
jėgą ir laisvę. Tokioje ypatingoje būsenoje pavyko
sukurti pirmąjį piešinį, kuris atsitiktinai, dėl minimalių priemonių – juodo tušo ir balto popieriaus
lapo – buvo nespalvotas.
Nuo 2009 metų aktyviai kuriu ir organizuoju
kolektyvines bei personalines parodas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Norvegija, Vokietija, Italija). Po karantino jau esu suplanavusi kelias naujas
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Skaičiau, jog ėmei ir persikraustei į Klaipėdą.
Kodėl? Ar nebuvo sunku pakeisti miestą? Kaip dėl to
pasikeitė gyvenimas? Ar nepasiilgsti Vilniaus?
Taip, jau dvejus metus gyvenu Klaipėdoje.
Persikrausčiau čia iš Vilniaus be didelių abejonių.
Tiesiog pajutau, kad būtų įdomu ir gera praleisti
kur kas daugiau laiko prie jūros, pajūrio miškuose.

Dailė
Tavo kūryboje, rodos, dauguma personažų turi
autoportreto bruožų. Ar tai tik bruožai, ar piešiniai
ir pasakoja apie Tave? Kokie siužetai, kokios temos
dominuoja piešiniuose? Mačiau, kad kai kurie siužetai tiesiogiai įkvėpti gyvenimo akimirkų, užfiksuotų
nuotraukose. Kokia technika atlieki piešinius? Kodėl
visuomet tik juoda ir balta? Ar nestinga spalvų?

Norėjau pro virtuvės langą stebėti įplaukiančius ir
išplaukiančius laivus, surasti įkvėpimo vaikštant
vokiškomis Klaipėdos senamiesčio gatvelėmis. Visa
tai pasirodė labai nauja ir spalvinga.
Kai pagalvoji, Vilnius – visiškai čia pat. Kelios
valandos traukiniu ir tu jau ten. Todėl nėra kada
pasiilgti. Man atrodo, reikia nebijoti gyvenime
eksperimentuoti ir būti ten, kur tuo metu norisi,
kur gera, kur jauti įkvėptas. Įdomu pažinti kitas
kultūras, miestus, žmones, gamtą, pažinti pasaulį,
kuriame gyvename. Tai yra gražiausia mokykla.
Būtų sudėtinga kurti neatsigręžiant į save pačią,
savo širdį, gyvenimą, patirtį, jausmus ir mintis. Tad
natūralu, jog yra personažų, turinčių autoportretinių bruožų. Bet mano kūryba yra ne apie mane, o
apie mus visus. Mes visi tokie panašūs, labiau nei
nepanašūs. Dalijamės ta pačia duona.
Kiekvieną piešinį atlieku su specialiais grafikiniais, juodais rapidografais ant storesnio akvarelinio popieriaus. Tada keliauju juos nuskenuoti ir,
gavusi kompiuterinius failus, sumaketuoju programomis. Nors visas šis procesas užima daugiau laiko
ir gal būtų gerokai paprasčiau kurti kompiuteriniu
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Dailė
įvyksta ir su kūriniu. Galų gale viskas turi lietis natūraliai.
Atrodo, kad tų personažų tipažai tokie egzotiški –
ar tiesa, kad čia susitinka skirtingos kultūros?
Džiaugiuosi, kad pastebėjai. Turbūt dėl raštų,
linijų lankstumo ir švelnumo, įvairių fragmentų ir
visgi spalvų nebuvimo kuriasi platesnis suvokimas,
informacija apie personažą. Mane domina skirtingos pasaulėžiūros, tikėjimai, kultūros, įvairių pasaulio tautų mitologija. Pastaruoju metu nemažai
skaičiau Šiaurės indėnų, Afrikos, lietuvių mitologijos. Tikrai įkvepia! Ir, žinoma, tos žinios galiausiai
kiek atsispindi kūryboje. Bet tai nėra pagrindiniai
šaltiniai, temos, kurios mane domina ir vyrauja
piešiniuose. Norisi kuo plačiau mąstyti, kurti ir
pasigilinti į įvairiausias temas ir gyvenimo sritis.

būdu, tačiau man niekas nepakeis žmogaus rankų
darbo grožio ir jautrumo.
Aš retai paišau iš nuotraukų, bet kartais visai
įdomus ir toks kūrybinio proceso variantas. Prieš
kelerius metus dirbau su nuostabia fotografe Monika Markevičiūte. Mes drauge sugalvojome pajūryje padaryti fotosesiją. O tuomet pagal nuotraukas sukūriau piešinius – jų interpretacijas. Gražus
išėjo rezultatas. Gal tai toks tiesioginis būdas pamatyti realybę dailininko akimis. Net nežinau.
Manęs dažnai klausia, kodėl nėra spalvų. Tačiau
man atrodo, jog jie tokie spalvingi. Ne vizualiai,
bet savo turiniu, personažais ir istorijomis. Atrodo,
kad pašalinus spalvas iš paveikslo, nuotraukos, filmo, atsiranda gerokai daugiau erdvės žiūrovui, jo
mintims, vaizduotei. Man tai tikrai labai svarbus
momentas. Čia, kaip sakoma, atėmus iš žmogaus
kažkurią iš juslių, kitos sustiprėja. Atrodo, tas pats
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Tavo stiliuje yra tam tikro tarsi „vaikiškumo“.
Tačiau Tavo kūrybos adresatas – ne vaikai ar ne tik
vaikai?
Kaip ir į save, taip ir į savo kūrybą gana sunku
pasižiūrėti iš šalies. Bet galėčiau pritarti, jog jie turi
vaikiškumo. Dėl to labai smagu. Aš asmeniškai tik
rai niekad negalvojau, kad savo kūrybą adresuoju
vaikams. Nenoriu brėžti jokių ribų. Kam reikės –
tą ir pasieks.

Dailė
Kokią nuotaiką nori perteikti savo kūriniais?
Rodos, svarbų vaidmenį kūryboje ir gyvenime atlieka
gamta?
Norėčiau, kad žmogus, žiūrintis į piešinį, atpažintų save patį. Pasijustų suprastas, saugus, įkvėptas. Laimingesnis. Norėčiau, kad kūryba dovanotų
ar paskatintų tikėjimą, pasitikėjimą, viltį, tikėjimą
pasaka. Skleistų šviesą. Primintų, kad gyvenimas,
nors ir sudėtingas, gąsdinantis, liūdnas ar sunkus,
bet nepaprastai gražus.
Mes esame dalis šio pasaulio – gamtos. Gaila,
kad taip smarkiai nutolome.
Kaip sekasi išgyventi karantiną? Ar tai parankus
metas kūrybai?
Visokių minčių ir nuotaikų būna. Bet negaliu
skųstis! Aš, mano šeima, draugai – sveiki ir gyvi,
tad esu be galo dėkinga už tai.
Manau, kad šis laikotarpis tikrai nelengvas ir
yra tikras išbandymas mums visiems. Tačiau laikas

bėga be galo greitai! Tuoj visa ši situacija taps tik
prisiminimu, istorija. Norisi šią „pauzę“ kuo labiau
išnaudoti saviugdai, o ne mąstyti, kaip čia viskas
keistai, šiurpiai klojasi, kad negali to ar ano, ar liūdėti dėl, tarkim, „nuplaukusių“ projektų.
Tad dar daugiau paišau, pradėjau daugiau eksperimentuoti piešiniuose, ieškau naujų temų, daugiau skaitau, žiūriu filmus, sportuoju, audžiu naujas idėjas. Visi laikai yra parankūs kūrybai. Niekas
bent šioje sferoje nesustoja!
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Esė

Ema Stonytė

Mintys ant Naujųjų metų slenksčio,
arba Apie virusus ir karantiną...
Laikrodžio rodyklėms artėjant prie vidurnakčio, mintimis stabteliu prie neilgo sustojusio savo
gyvenimo kelio. Nebeskubu, nebelekiu, nebebendrauju apsikabindama, nelankau mylimų žmonių,
tik guodžiu save išmaniosiomis technologijomis,
kurios padeda matyti artimųjų akis, riedančias ašaras ar su didele jėga išspaustas nerimastingas šypsenas. Deja, bet mes visi esame sustabdyti to ilgo
ir sunkaus karantino traukinio, įsirėžusio į mūsų
pasaulio valstybių žemėlapį. Kaip keista, kai tai,
ko anksčiau neįvertinau, virto vertingiausiais ir
reikšmingiausiais dalykais. Tačiau guodžiuosi, kad
viskas bus gerai, viltingai tikiuosi ir laukiu paties
didžiausio gyvenimo stebuklo – pandemijos pabaigos, t. y. tų švieselių, kurioms nušvitus sugrįšime į
įprastą gyvenimo ritmą be kaukių, be baimės, tik
jau kitokie – labiau mylintys ir dėmesingesni. O šį
laikotarpį atminsime kaip vieną baisiausių įvykių
žmonijos istorijoje. Man net nesitiki, kad mūsų
karta išgyvena tokį sunkų etapą, kad bent po kelerių metų mūsų pačių vaikai skaitys vadovėliuose
apie XXI a. ligą, pasiglemžusią milijonus gyvybių.
Mes pasakosime apie tai, ką matėme savomis akimis, pasakosime apie tuos, kurie sirgo, ir tuos,
kurie netikėjo, bandė maištauti ir galiausiai patys
krito ligos mūšio lauke. Mums, įpratusiems laisvai
gyventi, kasdien lankyti mokyklas, universitetus,
vaikščioti po parduotuves, kavines, keliauti su šeima, buvo nelengva, nes iš esmės turėjome pakeisti
savo gyvenimo būdą. Net naujoviškas nuotolinis

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, 3 G klasė
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mokymas, tapo kasdiene kančia. Ne veltui kai kurių pradinukų tėvai, virtę savo vaikų mokytojais,
barė ir tebebara už šį mokymą/si visą Lietuvos švietimo sistemą. Tačiau daugelis kovojame sąmoningai.
Kovojame su savimi, nors nenorime likti namuose,
nebeparsivedame svečio, nes bijome užsikrėsti, svetimėjame. Gaila, kad šalia gyvena ir tokių, kurie
nesaugo ne tik savęs, bet ir aplinkinių, kurie tiki
teorijomis, kad virusas ir karantinas – valstybės
pasipelnymas, specialiai sukelta ekonominė krizė –
bandymas sumažinti gyventojų populiaciją. Deja,
liga yra. Pati dėl šios ligos patyriau artimo žmogaus netektį, todėl garsiai šaukiu: „Likite namie!“ ir
plačiau atmerkite akis – juk karantinas ir galimybė
sustoti bei apsižvalgyti, pamatyti tuos, kurie buvo
mūsų užmiršti – mūsų šeimas, mylimuosius, vaikus, senelius, jei gyvename su jais. Galime skirti
daugiau laiko ir sau – pagaliau perskaityti tą knygą, kurią planavome dar pernai, nutapyti paveikslą, atrasti naujų hobių, paieškoti talentų savyje. Tai
nesitęs amžinai. Viskas baigsis, bet pamoka, kurią
išmoksime, liks. Todėl būkime sąmoningi ir turėkime kantrybės. Manau, kad, sugrįžę į savo įprastą
gyvenimą, susitikę kalbėsimės iki soties uosdami tą
išnykusį kavos kvapą laikydami rankose garuojantį
ir sklidiną šio gėrimo puodelį mėgstamiausioje kavinėje. Manau, kad ir sportuosime sporto salėje, o
ne nuotolinėje treniruotėje, kad šoksime, dainuosime ir švęsime kartu. Tik palaukime ir išlaukime!

Esė

Šviesos troškulys
Mielas dienorašti,
Ar tu irgi užuodi auksinio rudens kvapą? O gal
matai ir ant mano stalo auksaspalvių lapų puokštę?
Puokštę šokėją? Turiu pasakyti Tau, kad mano šiandiena spalvinga. Nors man tik aštuoniolika, deja,
dažniausiai mačiau tik dvi spalvas – juodą ir baltą. O
šiandien jų gerokai daugiau. Už jas dėkoju rudeniui
ir žmogui, privertusiam mano pasaulį suktis. Tai jie
parodė, kad šviesa ir tamsa reikalingos. Tiesiog į viską pažvelgiau kitaip. Atrodo, kas čia sudėtinga. Visi
žinome, jei nebūtų tamsos, sunkiai danguje įžvelgtume skaisčiai spindinčias žvaigždutes, o Grįžulo
Ratų žvaigždyno tiesiog iš viso nematytume! O be
jo, to Grįžulo Ratų žvaigždyno, tiesiog nebūtų romantikos! Tamsa keltų tik baimę. Tačiau be tamsos nesuvoktume, kad šviesoje jaučiamės saugesni.
Nuo tada, kai sutiktasis ir auksaspalvis ruduo atvėrė
spalvų skrynelę, viskas pasikeitė: aš su savo norais
ir įnoriais nykau, o tamsa nebebuvo tokia baugi. Ji
tapo erdve, kurią pažinau iš naujo. Prasidėjo naujasis etapas: norėjau tamsą keisti šviesa. Tiesa, ką tik
grįžau iš pasivaikščiojimo po alėją, pilną šlamančių
lapų, kur nedrąsus saulės spindulys dar skverbiasi į
žemę, o vėjas maloniai pakutendamas glosto šilkinius mano plaukus ir suskubau kalbėtis su Tavimi,
dienorašti! Kokie keisti šie metai... Atrodo, buvo
tiek mažai džiaugsmo akimirkų, tiek mažai šviesos
ir laimės, tiek nedaug šypsenų žmonių veiduose,
kurių net nepastebėjau po įvairiaspalvėmis kaukėmis. Anksčiau, prisėdusi savo vaikystės parke ant
suolelio, džiaugdavausi matydama daugybę krykštaujančių vaikų, šeimų, porų, o šiandien, deja, čia
vos vienas kitas žmogus. Ir jis veidą slepia po kauke... Neseniai perskaičiau mintį: „Jeigu ir toliau visi
šitaip vaikščiosime „kaukėti“, mūsų ateities kartos
ims manyti, kad veido zona yra privati vieta“. Absurdas! Ir tada iškart sukirbėjo, ar tik neatėjo laikas
pagalvoti, kokią šviesą mes skleidžiame iš vidaus?
Kokiais žodžiais vienas kitą nuodijame, kokius jausmus dalijame? Pasak literatūros tyrinėtojos Viktori-

jos Daujotytės: „Žodžiai gali veikti kaip narkotikai.
Ramina, guodžia, bet kartais ir nuodija. Ilgai išlieka
sąmonėje, budi, ne tiek atsimenama, kiek – neužmirštama.“ Ar nepagalvojai, dienorašti, kad dabar
ir yra tas laikas, kai žmonių gyvenime įvyko lūžis,
kai išmokome vertinti tikrą bendravimą, tikrus
pokalbius, realias šypsenas? Daugelis svajojome
apie modernųjį pasaulį, išmaniąsias technologijas.
Šioje srityje mes tikrai pažangūs, bet technologijų
gal kiek ir daugoka. Vienintelė šviesa, kurią galime skleisti – kompiuterio ar telefono ekranas. O
kur toji šviesa, kuri atkeliauja tiesiai iš mūsų širdies
gelmių? Kur tas kelias, kurio pabaigoje mes matome mažytį šviesos spindulį, skatinantį eiti toliau,
patiems siekiant svajonių? Būtent dabar tas metas,
kai visi turėtume šiek tiek sustoti ir pažvelgti į savo
asmenybę. Pažvelgti ir suprasti, kokiomis šiukšlėmis užteršėme savo mintis, širdis, ir kaip greičiau
išsivalyti, kad akys praregėtų, kad mūsų širdys nusidažytų auksaspalvių lapų šviesa. Tik tada suprasime
tikrąją vertę ir pradėsime nuoširdžiai ją branginti.
Juk naktis bet kada gali užtemdyti mūsų dieną –
šviesa į pasaulį ateina pamažėle. Tuomet kodėl kartu su saulės spinduliais nepažvelgus į pasaulį kitaip?
Nesvarbu, kad šie metai kitokie. Nesvarbu, kad
esame šiek tiek labiau izoliuoti ir suvaržyti. Visiškai
nesvarbu, kad negalime šypsotis dėvėdami kaukes.
Šypsokimės širdimi, džiuginkime aplinkinius savo
žvilgsniu. Patikėk, dienorašti, akių žvilgsniai pasako
labai daug... Kartais tik jų ir užtenka, kad širdyje
suplazdėtų meilės sparnai, o mintis praskaidrintų
šviesios akimirkos. Ach, dienorašti, kiekviena diena su tavimi tokia ypatinga… Tu vienintelis žinai
viską, kas mane slegia, žinai mano džiaugsmus ir
nusivylimus. Šiandien aš noriu skleisti šviesą kartu
su Tavimi ir paprasčiausiuose dalykuose pamatyti grožį. Štai kas yra laimė! Nėra nieko gražiau už
puoselėjamą ir dovanojamą šviesą, meilę ir šypsenas
iš širdies į širdį. Ir žinai ką? Išduosiu Tau vieną paslaptėlę... Šiais metais mes išmoksime būti kitokie.
Bent jau dažniau spinduliuoti gėrį ir vertinti tai, kas
tikrai svarbu.
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Gabrielė Mileikaitė-Brazauskienė

Kuriozas

Paskutinis vakaras
Mano traškantys kaulai –
Prakeikti išdavikai.
Ir tyla kaip vanduo susidrumsčia...
Ir kojos ne mano,
Bet ir jos ištekės,
Ir linguos dvynės
Kaip bažnytinis varpas,
Garsiai skelbdamos,
Kad nešioja kiaušinį.
Žinau, išteisins mane
Visuotinis teismas.
Jei įrodymas –
Auksinė aureolė ant piršto.
Galiu ir vardą padovanoti.
Vis vien!
Deginau save tiek, kiek galėjau,
Kad tik kitiems būtų šilta...
Kol pati virsiu pelenais,
Išbarstytais ant laikino sniego.
Kas kurį sunaikins?
Kas kurį nugalės?
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Melas slysta kaip kaitinamas sviestas.
Tikslas pasiektas –
Juk tam kartui kažkuo pavirto.
Žvilgsniu mano katinas
Paglosto man kailį.
Ir šią minutę viskas taip, kaip aš noriu.
Bet aš nepasiekiu obuolių,
Esančių ant šaldytuvo.
Gal žaltys juos patraukė toliau?
Dar baisiau!
Užkliudau puodą su sviestu
Ir katinas jau išnaudoja
Trečią savo gyvybę.
Taigi, jūs man pasakykit,
Kaip reikia meluoti,
Kad iš tiesų pameluotum?

Poezija
Paskęsti sapnuose

Moteris
Mėlynas vakaras.
Ir balti saldainiai tirpsta tyloje.
Raudonojo vyno aš nesitikėjau
Ir visai nenoriu!
Užkalkit langus!
Nereikia šaudančių akmeninių paukščių.
Duris prispauskit!
Kad ryte paštininkas neįsibrautų.
Pilko aksomo kailyje
Paskandinu rankas,
Ugnies šešėlių šakos
Pinas aplink kojas.
Palikite mane vieną šiame rojuje!
Aš nepasiekiama –
Juodoji moteris.

Taurė sklidina
Žalio dangaus.
Ir nevaldomai šoka šešėliai...
Mano pėdos
Traška iš skausmo,
Einant per žibučių kilimą.
Kitapus kranto
Mažom miniatiūrinėm žirklėm
Atkirpsiu nakties.
Ir šilkinėj pižamos kišenėj
Ieškosiu sausainių.
Kol tamsu, noriu sustoti
Ir lyg filme žiūrėt į tave,
Į vandenį, į raibuliuojantį vandenį,
Kol žvaigždės nukris tiesiai į žuvų burnas.
Kol mėnulis nuskęs
Betraukdamas mane.

Urtė Lučiūnaitė. Dangometos pluoštas,
2019, ofortas, akvatinta, 47x47 cm
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Linas Daugėla

tamsolaidis
taisei man dviratį
lenciūgą sutepei naktimi
pakeitei pradurtą padangos lūpą
bet iš manęs vis tiek
visi juokėsi kad esu skeltalūpis
ir nežinojai
kad po tavo taisymo
dviratis nebepavažiavo
kad nuo to karto
ratai sukosi
į priešingas puses
dabar tik sukosi
už nakties širmos
prisidengdamas kepure
kurią užmyniau kadaise
ir bijodamas kad nepastebėtum
kol taisei dviratį
valiau ją vandeniu iš arbatinuko
kad neliktų žodžių antspaudų
gal todėl ir dabar ji blizga
gal todėl dviratis
tebestovi
vidinio muziejaus
verandoj

Kretingos Pranciškonų gimnazija, IV klasė
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smilgų parnasai
atsikeli
pakalbini balkono vaiduoklius
pakasai šaldytuvui nugarą
paimdama šokolado koloną
ant palangės veši
smilgų parnasai
tavo saujose sirpsta para
užhipnotizuota antikiniais žvilgsniais
ir šventi mąstytojai tavo laiptinėj
rymo pasirėmę prie apsmėlėjusių vitražų
tarsi primintų kad nebūna
amžių ir tūkstantmečių
kad pakanka pajusti sekundžių tatuiruotes
savo akyse
ar išvysti kaip senolis
į duoną iškeičia vestuvinį žiedą
be prekės ženklų
su nublukusiu užrašu:
amžinai

Poezija
Taurė Sokratui

Tamsuliai

o nuodus reikia gerti palengva
kad temtų nykstantis lėtai pasaulis
nusvirtų persirpus nuo filosofijos galva
apsamanotų užmirštos apgaulės

Tenai ne tu sirgai, tenai tamsa.
Nuslinko sruogos liūdesio Monmartro.
Ir biro siūlai, švelniai, palengva
Lyg nuo sargo, filharmonijoj pakarto.

o nuodus reikia gerti ir kaip žmogų
įleistą į apyvartą kalbos
suleisti tylą sapnininkų monų
į veną užterštą ritmu žaros

Tada virpėjo lūpos lyg malda,
Tarsi skeletai veido tamsulių,
Užtemo skruostai tykiai, palengva,
Ligi tylėjimų gilių gilių.

o nuodus reik išgert kaip meilę vaiskią
kaip mineralinį iš rūko paširdžių
kai kumščiais graso atmainos mirčių
nutyla sodai rūku apsiplaikstę

Aš perskaičiau viduramžius ir antiką nemarią,
Aš citavau pasaulį iš savęs išėjęs.
Bet visa tilpo tamsuliuos ant veido marių.
O visa kita buvo tiktai datos, vėjas.

o nuodus reikia gerti kad gyventum
kaip persirpusį mėnesį kaip meilę šventą

Tik raštas To, kurį kančioj sušunka
Kiekvienas kūnas, persmelktas taurumo.
Tavo veide žybsėjo tamsūs dūmai
Lyg paraštės įskiepyto šventumo.
Ne tu ten išėjai, tenai tamsa,
Nusprendus prisiimti tavo kaltę.
Ir tamsulius nematomus veide.
Ir patalus ant rankų baltus baltus.

Greta Zubaitė. Paguoda, 2019, popierius,
radiografija, baltas rašalinis žymeklis
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Proza

Zoja Lobanova

Kartą sutikau save
keturiasdešimtmetę
Labai skubėjau... Buvo šalta, o aš visu greičiu lėkiau į mokyklą, ledinis sniegas krito
man ant galvos, perbėgau gatvę, praskuodžiau pro darželį, peršokau slidžias vietas,
prašokavau per tiltą – šviesoforas, uždususi sustoju. Turiu įprotį apžiūrinėti kiekvieną žmogų.
Šalia manęs stovi keli benamiai, vienas bendraamžis, dvi jaunos studentės ir viena labai
mane sudominusi moteris. Ji aukšta, rudi plaukai su pražilusiom sruogom aukštai surišti,
platus rudas paltas, gremėzdiški batai, žalias šiltas šalikas, dideli akiniai, akys rudos, jokio
makiažo, tarp antakių mažas įspaustas taškelis... STOP! Juk aš tokį patį turiu!
Nepajutau, kaip pajudėjau iš vietos, nors šviesofore vis dar degė raudona šviesa.
Stiprus timptelėjimas už gobtuvo grąžino mane į „čia ir dabar“.
– Žalia dar neįsižiebė, Zoja, būk atsargesnė, nenoriu, kad gyvenimas taip greitai
pasibaigtų.
Žvilgsniu susiduriu su rudomis akimis, dideliais akiniais ir lengva šypsena. Moteris išnyksta
minioje, aš pajudu mokyklos link. Eidama galvoju, kas ji(aš) ta keturiasdešimtmetė? Ką ji
dirba, kur gyvena, ar turi vaikų, mėgsta džiazą ar roką, turi katę ar šunį?.. Smegenys bando
dėlioti vis naujus variantus, kuria vis naują moterį su skirtingais įpročiais, pomėgiais, su
vaikais ir vyrais ar be jų, su šunim, katėm, papūgėlėm, žuvytėm, net smaugliu, dirbančią
skirtingus darbus... Staiga suprantu, kaip visa tai nesvarbu ir kokią pamoką ką tik gavau, –
svarbu tinkamai pasielgti tą vienintelę akimirką, nedvejojant išgelbėti žmogui gyvybę.
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija, 7 klasė

Linas Daugėla. Iš ciklo
Šiurpulių žodynai, I, 2021
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Apie poeziją, filosofiją ir istoriją
Diskusija, įvykusi 2020 metų spalio 9 dieną

Naglis Kardelis, filososfas ir poetas
Filosofijos ir poezijos santykių tema svarstyta
nuo Antikos laikų, bet vis išlieka aktuali ir sunku
rasti atsakymą, kuris tenkintų visus poetus ir filosofus. Pasistengsiu šiandien pasidalyti savo paties
įžvalgomis, nemanydamas, kad filosofas geriau išmano poeziją arba gali geriau kalbėti apie poeziją
nei bet kuris kitas. Nors buvau įvardytas kaip filosofas ir poetas, bet drįsčiau abejoti. Geras poetas ar
filosofas abejotų, ar toks iš tikrųjų yra, ar iš tiesų
nėra apsimetėlis ar šarlatanas. Jeigu sakai, kad esi
genijus, greičiausiai toks visiškai nesi.
Pradėsiu nuo to, kaip apskritai suvokiama poezija ir filosofija, kaip jos suprantamos paprasto
žmogaus. Filosofija suprantama kaip abstraktusis
mokslas ar kaip abstraktusis mąstymas, kuris gal
pats savaime ir nėra mokslas, bet reiškiasi tiesiog
kaip mokslingų samprotavimų visuma, kaip mokslingas diskursas, kažkokios protingos abstrakčios
mintys, kurios įkandamos ne kiekvienam – taigi
filosofija dažniausiai suvokiama būtent kaip ab
straktybių mąstymas ir kalbėjimas. Poezija, atvirkščiai, yra suvokiama kaip konkretybės, kaip konkretaus jausmo sritis. Poetas jaučia, filosofas mąsto.
Filosofas mąsto abstrakčias mintis, poetas reiškia
konkrečias emocijas ir jausmus arba žodžiais tapo
konkrečius vaizdus. Netgi galėtume išskirti du
metų laikus, kurie atitiktų filosofijos ir poezijos
dvasią. Ruduo, matyt, atitiktų filosofo stichiją, nes
tai mąslumui ir susikaupimui nuteikiantis metų
laikas – krintančių lapų šiurenimu jis mums primena žmogiškosios būties laikinumą ir trapumą.
O poeto metų laikas, be abejonės, – pavasaris.

Sprogstantys pumpurai, čiulbantys paukščiai,
gamtos nubudimo skatinamas įkvėpimas gyventi ir
kurti apreiškia pavasarį kaip poeto metų laiką. Poetas įsivaizduojamas pagautas įkvėpimo, skrendantis sulig savo sakomais žodžiais, posmais. Filosofas
įsivaizduojamas susimąstęs, susikūprinęs, romėnai
jį pavadintu saturniško charakterio žmogumi, kuris melancholiškas, ilgesingai žvelgiantis žemyn, į
žemę – net tada, kai jis mąsto apie dangų. Poetas,
žinoma, žvelgia į dangų – net jei savo kūryboje
reiškia konkrečius žemiškus jausmus. Vaizduojamajame mene turime ne vieną paveikslą, kur poetas, iškėlęs ranką, žvelgia į dangų, į debesis, pagautas įkvėpimo. Tų stereotipų mes galime atrasti ir
daugiau. Tų stereotipų pagrindu ir formuojasi įsitikinimas, kad filosofija ir poezija yra radikaliai skirtingi užsiėmimai. Radikaliai skirtingi dvasinio santykio su tikrove būdai. Tačiau jau senovės graikai,
pavyzdžiui, Aristotelis yra pastebėjęs vieną įdomų
dalyką, kad tarp filosofijos ir poezijos daugiau panašumų negu tarp filosofijos ir istorijos. Jisai turi
omenyje tai, kad istorija kalba apie tam tikrus vienetinius, konkrečius įvykius, kurie jau įvyko ir,
matyt, niekada nepasikartos. Mes dažnai sakome,
kad istorija niekada nesikartoja identišku pavidalu.
Na, pasakytume mes, galbūt kartojasi – kaip tragedija arba kaip farsas, bet niekada nesikartoja tiksliai
taip pat. Aristotelis turi mintyje, kad istorija fiksuoja atsitiktinius įvykius. Kaip pasakytų filosofas – kontingentinius. O filosofija ir poezija kalba
apie tai, kas universalu, apie tai, kas yra visada.
Aristotelio įsitikinimu, reikia klausti apie būtį kaip
tokią, būtį pačią savaime, to on hēi on, – būtį kaip
būtį, esinį kaip esinį. Ir net jeigu filosofas mąsto ne
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apie metafizinius, ontologinius klausimus, bet apie
kokius kitus klausimus, – etinės, kosmologinės ar
estetinės prigimties, – jis bando pateikti universalius atsakymus. Tačiau Aristotelis galvoje turi ir tai,
kad ir poezija, nors ir kitaip nei filosofija – ne abstrakčiais, o konkrečiais vaizdais, jausmų raiška komunikuoja pamatines, bazines žmogaus intuicijas:
būtent tokias intuicijas, kurios yra universalios.
Aristotelis, beje, tos minties išsamiai neplėtoja – aš
galbūt jam ir kiek daugiau priskyriau, negu jis tiesiogiai pasako. Jis tik teigia, kad tarp filosofijos ir
poezijos daugiau panašumų nei tarp filosofijos ir
istorijos. Ir dabar aš kaip tik pabandysiu paplėtoti
Aristotelio mintį, pasakydamas ir kitų dalykų, kurių Aristotelis galbūt ir neturėjo galvoje. Galime
teigti, kad formalus bendrasis vardiklis, siejantis
filosofiją ir poeziją, – tai kalba. Poetas ir filosofas
rašo tekstus, taigi ir filosofas, ir poetas yra poiētēs,
nes graikiškai poieō yra daryti, kurti, šiuo atveju –
kurti būtent tekstą. Graikai turėjo daug veiksmažodžių, kuriais reiškė gaminimą, darymą: prattō –
veikti tokiu būdu, kai tu nesukuri daikto, bet veiki,
pavyzdžiui, kaip politikas (plg. gr. praxis „veikla,
veiksmas, veikimas“, praktikos „susijęs su veikla,
praktinis“); ergazō – gaminti, pavyzdžiui, kaip
amatininkas, demiurgas (plg. gr. ergasia „dirbinio
dirbimas, gaminio gaminimas); taip pat draō – daryti, veikti (beje, mūsų lietuviškas veiksmažodis
daryti yra tos pačios šaknies, kaip ir graikiškasis
draō, o iš šio padarytas graikiškas daiktavardis drama (gen. dramatos) yra virtęs visiems puikiai žinomu tarptautiniu žodžiu, įvardijančiu dramą, draminį spektaklį). Graikiškasis veiksmažodis draō,
priklausomai nuo konteksto, gali reikšti ir veiksmą, ir dirbinio gaminimą, bet dažniausiai vyrauja
veikimo semantika, o gaminimą bei kūrimą įvardijantis veiksmažodis poieō, nors jis beveik niekada
nereiškia veiksmo, vis dėlto geba semantiškai integruoti ir medžiagiško dirbinio gaminimo, ir nematerialaus kūrinio (pavyzdžiui, teksto) kūrimo aspektus. Veiksmažodis poieō yra universalesnis už
kitus mano paminėtus dirbimą, darymą, gaminimą reiškiančius žodžius, nes semantiškai suvieni16

ja – ir konkrečiuose kontekstuose realizuoja – skirtingus semantinius aspektus, ypač susijusius su
medžiagiško artefakto gaminimo ir nematerialaus
kūrinio kūrimo skirtimi. Taigi poiēsis būtų darymas, veikimas, kūrimas. Kūrimas būtų geriausias
lietuviškas atitikmuo. Amatininkas žiedžia puodus,
poetas kuria tekstą, šitaip jį nematerialia prasme
„gamindamas“. Tas kūrimas nėra automatiškas tikrovės atgaminimas – juk poetas ir nuo savęs kažką
prideda, savo įsivaizduojamus dalykus išreiškia kūrinyje. O filosofas ne tiktai apmąsto esamas tikrovės duotis, tai, kas pasaulyje yra de facto, vien kažkokia banalia, primityvia prasme pasaulį
pažindamas, bet siekia daugiau – siekia pasaulį suprasti. Tačiau, siekdamas suprasti, jis kuria tam tikras visiškai naujas, dar neegzistuojančias ir kol kas
nerealizuotas tikrovės projekcijas. Bando įsivaizduoti alternatyvius tikrovės variantus. Net bandydamas suvokti, kokia tikrovė yra, jis kelia įvairias
hipotezes, kurios reiškiasi tam tikrais vaizdiniais –
ir jų filosofas gali prikurti daug. Ir tos vizijos, tie
alternatyvūs tikrovės pamatymai yra jo minties ir
vaizduotės kūriniai. Netgi nesiekdamas reformuoti
ar pakeisti pasaulio, o tiktai jį suprasti ir pažinti,
filosofas turi įsivaizduoti galimų atsakymų variantus, antai įsivaizduoti, kas tikrovėje yra esmingiausia, koks, pavyzdžiui, yra pamatinis tikrovės pradmuo ar pamatas: medžiaga ar dvasia, informacija
ar energija – ar galbūt dar kažkas kita. Ir tas įsivaizdavimas, nors ir grįstas stebėjimais, faktais, iš dalies
yra fikcija. Ir netgi tuo atveju, kai filosofas kuria
kaip politinis mąstytojas, jis dar radikalesne pras
me bando tikrovę perkurti. Jis kuria politinius projektus kaip alternatyvą tai tvarkai, kuri egzistuoja
šiuo metu. Kuria politines alternatyvas kaip vizijas
ir siūlo jas visuomenei. Nes filosofas kuria ne tik
deskripciniu, bet ir preskripciniu režimu. Ne tik
pasakymu, kaip kas yra, bet ir su pasiūlymu, pageidavimu, neretai net įsakmiai, kategoriškai, imperatyviai. Štai Platono filosofas valdovas bando pasiūlyti visuomenei visiškai kitais pagrindais grįsto
gyvenimo modelius. Tuo požiūriu filosofas irgi yra
poetes. Jis kuria tam tikrus vaizdus, kurie turi at-
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spindėti tikrovę, visuomenę ar kitus dalykus, kuriuos jis apmąsto. Taip pat turime atkreipti dėmesį,
kad daugelis garsiausių, iškiliausių filosofų taip pat
buvo ir poetai. Štai apie Platoną teigiama, kad jis
jaunystėje rašė dramas, o vėliau, sutikęs Sokratą,
metė jas kurti ir pradėjo filosofuoti. Jo dialogai irgi
primena dramas, tiktai čia mes matome minties
dramą, o ne vaidinančių personažų dramą – ne
įprastą draminį konfliktą, išreiškiantį dramos veikėjų priešpriešą: Platono dialoguose kovoja mintys, mąstymo alternatyvos, taigi čia mes turime
minties dramą. Štai Platonas išveja poetus iš idealaus miesto-valstybės, bet jis pats kuria kaip poetas,
jo dialogai labai poetiški, ypač vidurinio laikotarpio. Ankstyvieji dialogai gana paprasti, trumpi,
vėlyvieji dialogai analitiški, sakytume, „aristoteliški“, o viduriniojo laikotarpio dialogai, tokie, kaip
Puota, Valstybė, – ne tik giliamintiški, filosofiški,
bet kartu ir labai poetiški. Ypač daug Platono dialoguose analogijų, jomis remdamasis, Platonas kuria filosofinius mitus, savita jų kalba bandydamas
pasakyti tai, ko neįmanoma pasakyti įprastais loginiais svarstymais kalba – steriliu loginiu verbalizmu arba perdėm griežtu ir dėl to šiek tiek vienpusišku moksliniu diskursu. Jis supranta, kad
filosofines įžvalgas būtina perteikti kiek įmanoma
logiškiau, analitiškiau, tačiau, nepaisant visų pastangų mąstyti vien racionaliai, mąstytojo plėtojama mintis neretai patenka į aporiją – akligatvį, ir
tada Platonas griebiasi analogijų. Analogija, pagal
Platoną, – tai tarsi antroji mąstymo pavara. Pats
Platonas vartoja antrojo plaukimo – deuteros
plous – sąvoką: mąstymo „antrąjį plaukimą“ aš ir
pavadinčiau mąstymu antrąja pavara. Čia turima
galvoje specifinė graikų navigacijos ypatybė – jie
savo laivus galėdavo plukdyti ir burėmis, ir irkluodami irklais. Pavyzdžiui, mūšio metu karo laivo –
trijeros – stiebas būdavo paguldomas denyje ir būdavo irkluojama irklais. Ir tada trijera būdavo ypač
greita ir manevringa. Tas irklavimu irklais grįstas
plaukimas buvo suvokiamas kaip energingesnis ir
efektyvesnis, bet sykiu ir didelių pastangų reikalaujantis plaukimo būdas. Plaukimas pasikliaujant

burėmis, vėjo malone, buvo laikomas pasyviu, nereikalaujančiu plaukiančiojo pastangų, jo energijos. Jūrų mūšio metu trijeros irklavimas irklais
buvo suvokiamas kaip agresyvesnis ir efektyvesnis
karo laivo navigavimo būdas. Taigi Platonas apie
mąstymo peršokimą į idėjų lygmenį kalba kaip
apie tam tikrą mąstymo režimo pokytį – šuolišką
minties perėjimą į kitą lygį. Idėjomis nesiremiantis
mąstymas būtų mąstymas „pirmąja pavara“ (tartum navigacija „pirmuoju plaukimu“), o mąstymas
„antrąja pavara“, antruoju plaukimu, būtų mąstymas remiantis idėjomis – ir kartu kaip pati mąstytojo pastanga, dedant visas jėgas, mintimi peršokti
į tokį lygmenį, kuris atskleistų dar neatrastą mąstymo potencialą. Tad mąstymas, nesiremiantis idėjomis, būtų pirmos pavaros mąstymas, o mąstymas,
„irkluojantis irklais“, jau yra antros pavaros mąstymas. Tai lyg du skirtingi mąstymo būdai: pasyvesnis ir aktyvesnis. Vienas, kuris vyksta tarsi savaime,
spontaniškai, o kitas – kuris reikalauja aktyvesnės
pastangos. Platonas ir griebiasi filosofinio mito
kaip aktyvesnės už įprastą logišką diskursą mąstymo priemonės. Matydamas, jog neįmanoma vieno
ar kito dalyko paaiškinti vien logiškai, tą minties
užstrigimą mąstymo kelyje jis ir suvokia kaip aporiją. Graikiškas žodis aporia (iš gr. aporos „nepraeinamas; įstrigęs; sutrikęs“) ir reiškia užstrigimą kelyje, akligatvį. Kai negali keliauti vien horizontaliai
dėl to, kad horizontalus kelias yra nepraeinamas,
reikia griebtis vertikalės – katapultuotis į aukštesnį
lygmenį. Taigi Platonas rėmimąsi analogijomis ir
mitais iš esmės ir laiko tuo antruoju plaukimu: jis
dažnai suvokiamas kaip mąstymas keliant hipotezę, kad egzistuoja anapusiniai, transcendentiniai
esiniai, būtent idėjos. Ir, remdamasis idėjomis, tu
pamatai daugiau nei stovėdamas ant žemės ir nekeldamas hipotezės apie idėjas. Tad analogijos –
vaizdūs, neretai labai poetiški prilyginimai – ir pavaduoja abstrakčias mintis tada, kai jos užstringa
filosofinėse aporijose. Filosofiniai mitai, kurie Platono yra konstruojami ne tiek kaip naratyvai, ne
tiek kaip pasakojimai, kur kažkas pasakojama linijinės žodžių sekos būdu, sekvenciškai, jo dialoguo17
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se ir iškyla kaip didingi žodžiais tapomi vaizdai,
teikiantys neeilinę filosofinę įžvalgą, o sykiu pasireiškiantys kaip tikriausia poezija. Taigi, žodžiais
kažką nutapęs, filosofas tikisi, kad skaitytojas suvoks kažką daugiau negu nutapyta žodžiais. Pavyzdžiui, jis nori perteikti mintį, kad egzistuoja kažkokia kitokia tikrovės plotmė, kur plyti idėjos. Ir jis
kalba, kad egzistuoja nematoma, neapčiuopiama
esybė – čia būtent Faidre, antrojoje Sokrato kalboje. Ir ją apibūdina apofatiškai, negatyviai. Sako,
kad ji nėra tai ir tai, nuneigia įvairius predikatus,
kurie galėtų būti jai priskiriami, bet kartu vėliau
žodžiais tapo labai įspūdingą ir sodrų filosofinį
mitą, labai tapybišką vaizdą. Ir tada galime daryti
išvadą, jog tai, ką jis pavaizduoja žodžiais, tuo nutapytu vaizdu, yra kažkokios kitos – kito lygmens –
intuicijos aktyvavimo priemonė. Jis nenori pasakyti, kad tikrovė yra tokia, kokia nutapyta, jinai yra
visiškai kitokia, bet tas vaizdas turi mūsų sąmonę,
mintį perkelti į kitą lygmenį. Galima sakyti, tai yra
katalizatorius – galėtume net pasitelkti analogiją iš
chemijos srities: vienos medžiagos dalyvauja reakcijoje, o kitos, kaip, pavyzdžiui, platina, gali būti
naudojamos kaip katalizatorius, cheminės reakcijos aktyvintojas: antai pačios platinos dalelės reakcijoje nedalyvauja, bet tą reakciją greitina, katalizuoja. Tai va tos analogijos, filosofiniai mitai ir
kitos neįprastos mąstymo ir teksto rašymo priemonės Platono kūriniuose iš esmės ir veikia kaip mūsų
sąmonės, mūsų vaizduotės aktyvintojai: jie pasitelkiami tam, kad mes pamatytume idėjas proto akimis – jau ne kūno, fizinėmis, akimis, o būtent proto akimis. Ir jis savo tekstuose mums rodo tam
tikrus vaizdus – bet ne tam, kad mes pamatytume
juos ar tik juos, o idant mes, žvelgdami į juos – ir pro
juos – pamatytume kažką daugiau. Žodžiais Platono tapomi įspūdingo grožio vaizdai, sakytume, ir
katalizuoja antgamtinio lygmens, gebančio mąstymui suteikti „antrąją pavarą“, pamatymą. Taigi čia
regime kažką panašaus palyginti su tuo, ką daro
poetas, kai jis kuria eilėraštį, pasitelkdamas įvaizdžius, norėdamas komunikuoti tam tikrą emociją
ar norėdamas perteikti mintį. Ir tie poeto išreikšti
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jausmai, perteikti vaizdai ir išsakytos mintys toli
gražu nėra savitiksliai – galutinis poezijos tikslas
yra kažkas kita, šis tas gerokai daugiau ir už jausmą,
ir už vaizdą, ir už mintį. Sakoma, kad gera poezija
yra tai, kas lieka atmetus visus formos dalykus:
rimą, ritmą, metaforas, vaizdą, emocijas ir mintį.
Jei visa tai atmetus dar kažkas lieka – tai ir yra poezija. Tai reiškia, kad visi formalūs dalykai, visos
grožybės yra priemonės kažkam kitam – didžiajam
tikslui, kuris neišvengiamai privalo būti, jeigu poezija iš tiesų yra gera. O jei eilėraštis remiasi tik
rimu, ritmu, emocijomis, gražiais vaizdais ir giliomis mintis, tai dar nėra aukščiausio lygio poezija.
To, kas lieka atmetus visus įprastus iš tiesų talentingai sukurto eilėraščio formos ir turinio elementus, – to likučio, tos liekanos (savotišką atsakymą,
kas yra tas likutis – skaitykite toliau, Albino Galinio pasisakyme), apskritai neįmanoma suvokti ir
įvardyti. Kai turime sąlytį su genialiai ar labai talentingai parašytu eilėraščiu, neaišku, kas yra tas x,
kuris lieka, kai atmetame rimą, ritmą, vaizdą, emociją ir mintį. Ir lygiai taip pat tas x yra tai, ką turime pamatyti savo proto akimis, kai žiūrime pro
analogiją, pro filosofinį mitą lyg pro prizmę – ne į
jį, o pro jį. Beje, Heideggeris, mąstydamas apie
meną, kalba iš esmės tą patį dalyką: geras meno
kūrinys, rodydamas tai, ką rodo, perkelia mus prie
kažko kito, taigi iš tiesų rodo tą kitą dalyką. Taip
funkcionuoja ir bet kuris tikras menas, ir kiekviena
autentiška, poetiškai byloti gebanti kalba – ypač ta
kalba, kuri komunikuoja mums vaikystės prisiminimus arba pačią tikrovę kaip intensyviausiai patiriamą. Kai mes tariame žodį „medis“, mes pamirštame patį žodį ir žvelgiame lyg pro jį – ir iš karto
turime prieš akis patį daiktą, tikrą medį, o ne žodį
„medis“. Lygiai taip pat esti su debesiu, vaivorykšte, laumžirgiu ir visais kitais anapus kalbos egzistuojančiais esiniais, pasirodančiais kalboje, ypač
gimtojoje, taip pat ir poezijoje. Mes tiesiog pamirštame žodžius ir žvelgiame pro juos tarsi į kažką
kita. Ir tai iš esmės yra ta pati idėja, kurią siekia išvysti filosofas, tiktai poeto ji pamatoma savitu
būdu.
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Albinas Galinis, istorikas ir poetas
Bet kurioje srityje mes pirmiausia atsiremiame
į kalbą. Pirmiausia būkim realistai: mes tikrai nežinome, kas yra kalba. Nežinome, iš kur ji kyla.
Pirmiausia tai yra mūsų pačių apmąstymas apie
tai, ką mes ištariame, kaip galvojame ir pan. Tačiau ar mes iš tikrųjų žinome, kas yra kalba. Tada,
kai mes kalbame apie transcendenciją, su daugeliu
dalyku aš sutinku. Ir prisiminiau Kurto Höderio
sampratą, jis buvo neformaliosios logikos specialistas, jis sako, kad apie save mes nieko negalime
pasakyti, turi būti kažkokia aukštesnė sistema.
Mes nieko nežinome apie savo sąmonę. Turi būti
kažkokia aukštesnė sąmonė, kuri galėtų pasakyti
apie mūsų sąmonę. Mes viską sudedame į kalbą.
Aš sutikčiau, kad filosofija ir poezija, ir istorija yra
tam tikras kalbėjimo požiūris, kartu tai ir mąsty-

mo išraiška, mes kitaip nemokame. Kalba yra tam
tikras požiūris į pasaulį.
Mes skiriame tam tikrą vaizdinį ir metaforą.
Poetas metaforomis bando atskleisti pasaulio vaizdinį, o filosofas – per sąvoką. Turėtume skirti sąvoką ir metaforą. Tarkim, Išminties knyga ar Patarlių
knyga arba Psalmės. Man įdomu, kas čia yra – ar tai
poezija, ar tam tikri išminties dalykai. Man regis,
čia susivienija ir poezija, ir išmintis. Ar mes galime
žvelgti į poeziją kaip į tam tikrą išminties esenciją?
Ar mes galime žvelgti į filosofiją kaip į tam tikrą
pažinimo kelią? Man atrodo, tai – mūsų žmogiško
pažinimo kelias. Štai Heideggeris sako, kad kalba
yra mūsų žmogiškoji būtis. Dar yra viena įdomi jo
mintis: kas lieka iš poezijos, kai viską iš jos išvalai.
Lieka tai, kas yra už kalbos. Išėję už kalbos, mes
pagauname tylą. Tada atsiveria dieviškas žmogaus
paveikslas – tai yra dvasia.

Dainora Vingytė. Torsas, 2020, popierius, pieštukas, 54x64,5 cm
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Esė

Kęstutis Subačius

Dvasios triumfas ir laisvė mąstyti
2021 metų sausio 13 dieną mano valstybė,
mano šalies žmonės, mano šeima minėjo prieš trisdešimt metų vykusios tragedijos metines. Bet šįsyk
noriu kalbėti ne apie tos įsimintinos dienos tragizmą, tikiu, kad apie ano sausio įvykius daugiau ar
mažiau žino kiekvienas. Noriu kalbėti apie dvasios
pergalę. Iš istorijos žinome, kad dažnos pergalės
yra pasiekiamos mūšio lauke. Prisimindamas, tarkim, Lietuvos etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pergalę prieš švedus Salaspilio mūšyje 1605
metais ar Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jono Sobieskio – prieš turkus ties
Viena 1663 metais, galėčiau šalia įrašyti, be abejo,
ir Žalgirį, kur bendromis kelių tautų pastangomis
apsigynėme. Tačiau dar yra, kaip jau minėjau, kitokios pergalės – dvasios pergalės. Tai ne tik krikščioniškosios Europos pergalė prie Puatjė (732 m.), tai
ir Orleano Mergelės dvasios triumfas, tai daugiau
kaip pusę amžiaus užsitęsęs Dalai Lamos dao (kelias) į laisvę, tai Mahatmos Gandi pergalė, motinos
Teresės pasiaukojimas, ori kunigo Jerzy Popieluszko
laikysena mirties valandą, dvasinė Popiežiaus Jono
Pauliaus II kelionė, mergaitės Anos Frank žinia pasauliui, tai humanizmo pergalę prieš pragmatizmą
skelbiantis Alberto Schweitzerio gyvenimas, Rugsėjo 11-oji ir praėjusių metų Nobelio taikos premijos,
Berlyno sienos griūtis ir – galiausiai – mano tautiečio jaunuolio Romo Kalantos, dar 1972 metais
nušvietusio kelią į Nepriklausomybę, auka.
„Dvasingumas ir doroviškumas yra tas pat.
Aukščiausias dvasingumas pasiekiamas didžiausia
dora, ir šia didžiausia dora jis pasirodo“ (A. Šveiceris, Kultūra ir etika, Vilnius, Mintis, 1989, p. 25–
26). Manau, kad dvasios pergalės yra siunčiamos
teisiesiems. Turbūt laiminga ta tauta, ta valstybė,
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kuri nusipelno išbandymo. Savęs klausiu, kur ištisos tautos, civilizacijos, – šumerai, asirai, babiloniečiai, hetitai, – kurioms, matyt, nebuvo lemta
siekti, patirti dvasios triumfo, o šiandien kalbame
apie Dovydo pergalę prieš Galijotą, šiandien meldžiamės Evangelijų žiniai.
Garsus lenkų žurnalistas Ryszardas Kapuścińskis, kalbėdamas apie Artimųjų Rytų konfliktus
savo dokumentinėje knygoje Kristus su automatu
ant peties, netiesiogiai teigė, kad pergalės pasiekiamos ne vien ginklais, kad būtinas dvasinis tautos
palaikymas kare, visos tautos pasiaukojimas. O aš
dar gal ir šventvagiškai nuskambėsiančioje mintyje
teigčiau, kad humanizmas ir empatija būtini kare,
kovoje, kurioje dvasios pergales gali pasiekti tik
dvasios aristokratai, minties aristokratai. Juk dar
José Ortega y Gassetas savo Masių sukilime buvo
mus įspėjęs, kad atėjo laikas, kai „dvasios skurdžiai
pasidarė visuomenės gyvenimo vadovais“, kad
„nėra kultūros ten, kur, sprendžiant ginčus, paminami pagrindiniai žmogaus proto simboliai“. Ir
dar jis teigė: „Nebeapgaudinėkime savęs – naujoji
barbarybė jau skleidžiasi Europoje“ ir „kad pirmą
kartą Europoje iškilo tipas žmogaus... pasiryžusio
pasiekti savo tikslą bet kokia kaina“.
Ir mus, ir Europą gelbėjo ir išgelbėjo dvasios
triumfas ir laisvė mąstyti, kurios, pasak Immanuelio Kanto, negali atimti aukštesnė valdžia, beje,
kaip ir mūsų tiesos siekio ir žinojimo, bet gebanti
„atimti iš mūsų laisvę kalbėti arba rašyti“.
Sausio 13-osios aukos padeda ir padės mano
valstybei gyventi ir išgyventi, viliuosi, kad žuvę
laisvės gynėjai kaskart mano šalies žmonėms ir
man primins, kad nesam verti tų aukų, ir tai mums
padės išgyventi šimtmečius.
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