Unė Norkaitytė
Dvi asmenybės – dvi Lietuvos
Fotografijos ir literatūros entuziastė, fotomenininkė Onutė Pajedaitė praėjusių
metų pabaigoje literatūros mylėtojams pateikė dvi dovanas: fotografijų parodas-rinkinius
„Vincas Kudirka. 1858–1899“ ir „Adomo Mickevičiaus takais“. Šiomis dovanomis
pirmiausia turėtų apsidžiaugti literatūros mokytojai ir vyresniųjų klasių mokiniai, jau
sugebantys pilietiškai mąstyti ir iš gausaus literatūros aruodo atsirinkti tai, kas
vertingiausia.
Du tokie skirtingi gyvenimai, skirtingos biografijos. Kai A. Mickevičius mirė, V.
Kudirka dar nebuvo gimęs. Vienija juos Lietuva, lemtinga meilė jai, išdeginusi jų širdyse
ir kūryboje žymę, kuri pelnė šiems žmonėms amžiną mūsų pripažinimą. Trisdešimt
fotografinių lakštų, skirtų dr. Vinco Kudirkos gyvenimo punktyrams nubrėžti, – tėviškė
Paežerių kaime, pirmoji mokykla, Marijampolės gyvenimo epizodai, Varšuva, veikimas
tarp varpininkų, Kudirkos Naumiestis… Portretai: įkvėpto veido gimnazistas, vėliau –
subrendęs, idėjos pagautas vyras su bendraminčiais, džiovos užaštrintais bruožais ligonis,
kuriame viršų ima idealas, o ne liga, akmenyje sustingęs monumentas – laisvės idealų
simbolis, – štai asmenybės gyvenimo akimirkų galerija, kuri užpildo mūsų vaizduotę ir
žinojimą, skatina pasididžiavimą ir žadina istorinę atmintį. O greta dr. V. Kudirkos
portretų – jo tėvai, bičiuliai, pastatai, kur jis gyveno, mokėsi, dirbo ir mirė jo veikalų
vinjetės, jo memorialinio muziejaus ekspozicijos vaizdai, laidotuvės, net nekrologas 1899
m. „Varpe“ ir, žinoma, himnas – Tautiška giesmė, reprodukuota iš 1898 m. „Varpo“ 6ojo numerio. Nuotraukas palydi posmai iš V. Kudirkos eilėraščių. Fotografė jautriai ir
neįkyriai sudėlioja V. Kudirkos gyvenimo „liūdną pasaką“ iš archyvinių nuotraukų,
dabartinių vaizdų ir „įsivaizduoju – priverčia šiandieninį moksleivį įdėmiai įsižiūrėti į
idealizmu spinduliuojančias didžiojo varpininko akis.
Kitokia dvasia plevena nuotraukų cikle „Adomo Mickevičiaus takais“, kur 33
nuotraukos su A. Mickevičiaus kūrinių ištraukomis, iliustruojančiomis atitinkamas
vietoves, užfiksavo su didžiuoju poetu susijusias vietas Lietuvoje ir Gudijoje. Ištraukos iš
„Pono Tado“, „Gražinos“, „Vėlinių“, „Konrado Valenrodo“ – didžiausių A.

Mickevičiaus kūrinių – rodo, kaip lemtingai poetas mylėjo Lietuvą, tą didžiąją senovės
Lietuvą, kurią paliudija Naugarduko, Lydos, Miro, Vilniaus, Kauno, Trakų pilys. Nuo
Zaosės iki Vilniaus, Maskvos, Petrogrado veda poeto takai. Ypač daug nuotraukų skirta
poeto gyvenimo akimirkoms Vilniuje – namai, kur jis gyveno, linksminosi, mokėsi,
kalėjo; gatvės, kuriomis jis vaikščiojo. Autorė nesigilina į A. Mickevičiaus gyvenimą
tremtyje – užsienyje (cikle tėra jo nuotrauka, daryta 1853 m. Paryžiuje). Jai rūpi poeto
santykis su vietomis, kurias jis labiausiai mylėjo ir kurios įkvėpė genialiuosius jo
kūrinius. Romantizmo stilių žyminti poeto laikysena, išdidi lūpų linija tapytojų ir
skulptorių užfiksuota A. Mickevičių vaizduojančiuose dailės kūriniuose. O. Pajedaitė tai
meistriškai perteikė, kaip ir romantišką griūvančių ar jau sugriuvusių pilių grožį,
veidrodinį vandenų paviršių ar tyrą jų raibuliavimą, taip pažįstamą Vilniaus kiemų ir
gatvių subtilumą. Tos mielos vietovės, kaip ir jau nutolusių Didžiosios Kunigaikštystės
laikų pėdsakai pilių griuvėsiuose, priartina mums išdidžią poeto-genijaus asmenybę ir
leidžia geriau pajusti jo dvasios pasaulį. Sakau – mums, bet pirmiausia turiu galvoje vėlgi
moksleivius, nes tikiu, kad O. Pajedaitės nuotraukų ciklai apie dr. V. Kudirką ir A.
Mickevičių nesibaigs jubiliejų išprovokuotomis parodomis, o keliaus į mokyklų
bibliotekas. Beje, A. Mickevičiui skirtas ciklas pateiktas lietuvių ir lenkų kalbomis.
Šį pavasarį bus išleisti panašūs nuotraukų rinkiniai, skirti Maironiui ir Vaižgantui.
Dienovidis. 1999, nr. 10.
Ingrida Kapočienė
Fotorinkiniams „Vincas Kudirka“ ir „A. Mickevičiaus takais“ pasirodžius…
Lietuvos mokykla siekia tapti atviresnė pasaulio patirčiai, modernesnė. Keičiamės
ir mes, gimtosios kalbos mokytojai. Vis dėlto nepaisant didelių pastangų prieš klasę
dažnai atsistojame pustuštėmis rankomis – trūksta didesnio formato ir kokybiškai
išleistos vaizdinės medžiagos: teminių plakatų, portretinių rašytojų nuotraukų, lentelių.
Guodžiamės, esą pagrindinis mokytojo darbo įrankis – knyga, bet kaip dažnai širdį
užgauna nusivylęs mokinio žvilgsnis – „vėl tik vadovėlis, vėl tik žodinis pasakojimas!“
Neabejotina, kad jei ir toliau nekelsime šios problemos, dar ne vienerius metus turėsime
suktis kaip kas išmanome.

Vaizdinės medžiagos ypač trūksta kalbant apie rašytojo asmenybę ar kūrybą,
todėl pristatydama naujieną – du Onos Pajedaitės fotorinkinius, viliuosi, kad pirmoji
kregždė ras kelią į visas mokyklas, pradėtas darbas bus tęsiamas, o atsakingi pareigūnai
sukrus ir modernaus pasaulio fone nepaliks gimtosios kalbos mokytojo pajuokai.
Liūdesingus poeto žodžius – „laikas trupina granitą“ tarsi paneigia O. Pajedaitės,
buvusios pedagogės, šiandien žinomos fotomenininkės, nuotraukos. Sustabdyta buities
akimirka, tarsi inkliuzas sustingę peizažai ir panoramos, įamžinti aistringai mylėjusių
gyvenimą ir lietuvių tautai daug reiškusių asmenybių veido bruožai… Kilni
fotometraštininkės misija – nupūsti užmaršties dulkes ir aktyvinti mūsų sąmonę. O ypač
jei tai ne pabiri darbai, o susisteminta ir pritaikyta mokyklai medžiaga.
Šiandien galime pasidžiaugti dviem išleistais O. Pajedaitės fotonuotraukų
rinkiniais: „Vincas Kudirka. 1858–1899“ ir „Adomo Mickevičiaus takais“. Abejonių, ar
jie reikalingi literatūros pamokoms, nekyla. Juk vis dar V. Kudirkos asmenybę pristatome
iliustruodami tarybiniais laikais išleista portretine nuotrauka (o ką daryti jaunesnėms
mokykloms?) bei viena kita žurnalo ar atviruko publikacija. A. Mickevičiaus asmenybės
žavesys šiuo atžvilgiu taip ir lieka priblėsęs – vaizdinė medžiaga reta. Šią spragą
užpildytų O. Pajedaitės fotorinkiniai, kurie yra nemažo formato, tinkami demonstruoti,
jei tik taptų prieinami visoms mokykloms.
Vartant nuotraukas pastebimas autorės sumanymas:
1. Atgaivinti senuosius archyvinius vaizdus.
2. Parodyti iki šių dienų išlikusias su rašytojais susijusias vietas.
3. Įamžinti XX a. menininkų darbus, skirtus V. Kudirkos ir A. Mickevičiaus
atminimui.
Rinkinį „Vincas Kudirka. 1858–1899“ sudaro 31 nuotrauka. Kai kurie archyviniai
vaizdai rečiau publikuoti: „V. Kudirkos tėvas Motiejus ir pamotė Jonieška“, „V. Kudirka
Marijampolės gimnazijos baigiamojoje klasėje“, „Zapyškio klebonas J. Kolyta, globojęs
ir rėmęs V. Kudirką, bei suomių rašytoja Maila Talvio“.
Vi klasėje, pristatydami „Tautiškos giesmės autorių“, „varpininką“, „tautinio
sąmoningumo žadintoją“, o X klasėje įdėmiau pradėję nagrinėti veiklą ir kūrybą, galime
neakivaizdžiai pakeliauti V. Kudirkos gyventomis vietomis. Kelionę iliustruotų net
septynios nuotraukos. O pagiedoti „Tautišką giesmę“ su mokiniais prasminga iš paties V.
Kudirkos parengtų natų, kurios buvo išspausdintos 1898 m. „Varpo“ 6 numeryje. Šio

archyvinio vaizdo neteko matyti net mokyklai skirtuose muzikos vadovėliuose.
Kai kurie rinkinio vaizdai – autorės atradimai. Štai vienoje nuotraukoje
užfiksuotas didžiulis akmuo, kitados stovėjęs Kriaučiūnų sodyboje, ant kurio labai
mėgdavo pasėdėti V. Kudirka. Dabar iš šio akmens pagamintas įdomios formos
paminklas. Kitoje nuotraukoje – S. Ankevičiaus išsaugotas V. Kudirkos smuikas.
Beveik visoms nuotraukoms parinkti V. Kudirkos eilių posmai. Tarsi nusakyta
vaizdo pagrindinė mintis palengvina mokytojo pasiruošimą pamokai.
33-ų fotonuotraukų rinkinys „Adomo Mickevičiaus takais“ yra išleistas dar
neišblėsusio 200-ųjų poeto gimimo metinių paminėjimo proga. Kaip yra sakęs Jonas
Riškus knygoje „A. Mickevičius ir Lietuva“, „mums, lietuviams, poetas yra ypač brangus
tuo, kad su didele meile vaizdavo mūsų kraštą, mūsų tautą“. Tos meilės apraiškų ieško ir
O. Pajedaitė. Todėl didesnė rinkinio nuotraukų dalis įprasmina A. Mickevičiaus ryšius su
Lietuva. Be to, įdomu, kad šalia fotovaizdo Lenkų ir lietuvių kalbomis apie širdžiai
brangią vietą ar asmenį posmais prabyla pats poetas. Rinkinio sudarytoja išties parodė
daug pagarbos A. Mickevičiaus asmenybei, eidama tokiu netradiciniu keliu.
Kaip galėtume šia sukaupta medžiaga pasinaudoti pamokose?
Pirmoji pažintis su A. Mickevičiaus asmenybe ir kūryba prasideda VIII klasėje
skaitant poemos „Gražina“ ištraukas. Romantiškus poemos vaizdus iliustruotų Lydos ir
Naugarduko pilių, aprašytų poemoje, griuvėsių nuotraukos. Aukštesnėse klasėse vėl
grįžtame prie didžiojo romantiko kūrybos. Aptariant poeto asmenybę galima
demonstruoti net trijų skirtingų amžiaus tarpsnių portretus bei ekspresyvų
kunigaikštienės Volkonskajos salone improvizuojančio poeto vaizdą. Šios nuotraukos –
tai dailininkų tapyti portretai.
Rinkinio sudarytoja pakeliavo Vilniaus bei Kauno gatvėmis, kurios dar mena
didįjį romantiką. Nufotografuota mokykla prie jėzuitų bažnyčios Kaune, kurioje gyveno
ir mokytojavo A. Mickevičius, bazilijonų vienuolynas Vilniuje, kur poetas kalintas.
Mokiniai ypač nori pamatyti, kaip atrodė nemirtingoji A. Mickevičiaus mylimoji
Marilė Vereščak. Gaila, kad jos portretinės nuotraukos rinkinyje nėra, tačiau įamžinta
kapavietė Beniakonių bažnyčios šventoriuje.
O. Pajedaitė atliko didelį darbą sukaupusi ir pritaikiusi mokyklai fotografuotą
medžiagą apie dvi iškilias asmenybes: V. Kudirką ir A. Mickevičių. Pamokos,
iliustruojamos rinkinių nuotraukomis, taps turiningesnės. Fotomenininkė O. Pajedaitė yra

sukaupusi didžiulę savo darbų, susijusių su mūsų krašto garsiais menininkais, archyvą.
Norėtųsi, kad atsirastų galimybė išleisti ir daugiau panašių leidinių, kurie praverstų
Lietuvos mokyklai.
Gimtasis žodis. 1999, nr. 3.
Nijolė Petrova
Biografija kitaip
Artėjantis rugsėjis gimtosios kalbos mokytoją pasitiks dviem labai reikalingais
fotografijų rinkiniais: „Jonas Mačiulis-Maironis. 1862–1932“ ir „Juozas TumasVaižgantas. 1869–1933“. Tai žinomos fotomenininkės Onos Pajedaitės 1998 m. pradėto
(Vincas Kudirka. 1858–1899“ ir „Adomo Mickevičiaus takais“) darbo tąsa. Solidūs 36
lakštų rinkiniai, kuriuose spausdinama daugiau negu po šimtą nuotraukų, leidžia
pasvajoti apie laiką, kai mokykla turės pakankamai kokybiškos vaizdinės medžiagos, o
mokytojas nebedirbs žirklėmis.
Rinkinių struktūra analogiška ir primena biografiją, bet savitą, lipdomą ir žodžiu,
ir vaizdu, todėl labai įtaigią. Autorė vedžioja mus po gimtąsias rašytojų sodybas, jų
pamėgtus apylinkių kampelius, po to veda į vietas, kur jų mokytasi, gyventa ir dirbta,
keliauta. Ir tai suprantama: gimtinės grožis teikė kūrybinių impulsų ir santūriajam
Maironiui, ir impulsyviajam Vaižgantui. Greta nuotraukų spausdinami kūrinių
fragmentai, kurių ypač daug aplanke, skirtame Maironiui, akivaizdžiai rodytų, kokį kelią
nueina poetinė mintis, kol tampa eilėraščiu. Iš tikrųjų teisi M. Cvetajeva, teigusi, kad
eilėraščiai gimsta lyg iš nieko. Kita vertus, Maironio eilės parinktos tikslingai:
akcentuojami pagrindiniai poeto lyrikos motyvai, kūrybos nuostatos. Šitaip nuotrauka ir
posmas komentuoja vienas kitą, ir tai yra neabejotinas rinkinio privalumas. Be to,
gimtinės vaizdai aktualūs ir kita prasme: jie skatina įsiklausyti, įsižiūrėti, nes žemė, kuria
vaikštoma, atsiliepia vardais. Girdi – ir esi nebe vienas, turi dvasios brolių.
Portretinėse ir grupinėse nuotraukose užfiksuoti rašytojų šeimos nariai, draugai,
bendradarbiai. Komponuojamos chronologine tvarka šios nuotraukos labai
informatyvios: datos, vietos, žmonės, veikla. Be abejo, įdomiausia stebėti, kaip laikas
keičia kūrėjų bruožus, kokie jie, žodžio meistrai, poilsio minutę, neoficialioje aplinkoje.

Būtent šios grupės nuotraukos mokiniams įdomios, nes leidžia kūrėją suvokti kaip
žmogų. Mokytojas, vartydamas šią savotišką biografiją, ją komentuodamas mokiniams,
pažiūrės plačiau, paaiškins, kas sieja nuotraukose vaizduojamus žmones, ne vieną
charakterizuos plačiau, ir rinkinio medžiaga taps ne tik konkretaus rašytojo, bet ir
literatūrinio proceso pažinimo pagrindu.
Nemaža rinkinio dalis skirta kūrybai. Publikuojamos Vaižganto ir Maironio
faksimilės parankios mokytojui ir įdomios mokiniams. Knygų viršelių ir iliustracijų
reprodukcijos leidžia pamokoje pakalbėti ir apie iliustracijos meno bendrąsias
tendencijas. Maironio ir Vaižganto kūrybos išliekamąją vertę aptaria žymūs visuomenės
veikėjai ir literatūrologai; jų straipsnių fragmentais O. Pajedaitė logiškai baigia savo
fotonuotraukų albumuose žymių rašytojų biografijas.
Aplankuose nuotraukų kur kas daugiau, nei paminėta (pavyzdžiui, asmeninio
gyvenimo, buities detalės, rašytojų atminimo įamžinimas). Visos jos savaip įdomios, o iš
jų gausos visada atsirinksi tai, kas atrodo svarbiau, aktualiau. Aišku viena, O. Pajedaitė,
puikiai išmanydama ir fotografiją, ir literatūrą, suteiks malonių akimirkų ir mokytojui, ir
mokiniui. Biografija kitaip – profesionalo darbas, atliktas su didele meile ir išmanymu.
Gimtasis žodis. 1999, nr. 4.

