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Rūpesčiai ir lūkesčiai

GALIOS AROGANCIJA
IR NEOLIBERALI
UNIVERSITETŲ KONTROLĖ
Su australų sociologe Raewyn CONNELL kalbasi
Almantas SAMALAVIČIUS

Peterio Hallo nuotr.

Raewyn Connell yra viena iškiliausių Australijos socialinių mokslininkių, atlikusi nemažai reikšmingų sociologijos, politikos mokslų, edukologijos tyrimų. Tarptautiniu mastu žinomi jos veikalai „Lytis:
pasaulinė perspektyva“ (bendraautorė Rebecca Pearse, trečias leidimas 2015), „Susidūrimas su nelygybe“ (2011), „Pietietiška teorija“ (2007), „Vyriškumas“ (1995), „Mokyklos ir socialinis teisingumas“
(1993), „Lytis ir galia“ (1987), „Valdančioji klasė, valdančioji kultūra“ (1977) ir daugelis kitų. Svarbus
rodiklis, kad knygos išverstos į devyniolika pasaulio kalbų.
Su Sidnėjaus universiteto profesore Raewyn Connell kalbėjomės apie tai, kokį poveikį neoliberalizmo ideologija ir praktika daro aukštajam mokslui globaliu mastu.
Almantas Samalavičius. Pastaraisiais dešimtmečiais
neoliberalizmas įsigali visame pasaulyje. Daugelis politinių partijų, turinčių skirtingas šaknis, nors įnirtingai
grumiasi tarpusavyje dėl ideologinių nuostatų, tačiau
puikiai sutaria, vykdydamos neoliberalias programas,
ypač tais atvejais, kai jos susijusios su aukštojo mokslo restruktūrizacija. Nepaisant daugybės bandymų
pasipriešinti neoliberaliam aukštojo mokslo posūkiui,
ši tendencija kol kas sėkmingai skinasi kelią globaliu
mastu. Kas lemia, kad neoliberali „darbotvarkė“ yra
tokia stipri, regis, net visagalė? Kodėl aukštasis mokslas
toliau reformuojamas neoliberaliu stiliumi, kuris nepriimtinas didžiajai akademikų, studentų ir net visuomenės daliai įvairiuose pasaulio kampeliuose?
Raewyn Connell. Neoliberalizmas visada įgydavo
galią, pasitelkdamas maištą. Įprastinė procedūra – valdžia gaunama daugmaž legaliu būdu, o tada primeta2

ma „rinkos“ darbotvarkė, kuri aukštąjį mokslą paverčia preke, nes vadovaujasi privačiais interesais ir diegia
vadybininkų kontrolę. Esą čia ir yra „realizmas“, reali
politika, neva taip reikalai klostosi tikrame pasaulyje.
Tai tiesa, jei tikruoju pasauliu laikomas korporacinis
kapitalizmas, o kitkam esame akli ir kurti.
Štai taip yra veikiama, ir ištisos valstybės persimeta
prie neoliberalaus režimo. Štai tokiu būdu, pasitelkus
korporatyvinius modelius, transformuojamos viešojo
sektoriaus sritys – sveikatos apsaugos, socialinės gerovės užtikrinimo agentūros, net kalėjimai ir teisėsauga.
Dabar tokią pačią darbotvarkę imama taikyti ir universitetams. Australijoje šio posūkio istorija itin keista.
Jis prasidėjo praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje,
kai į valdžią atėjo nacionalinė darbo (socialdemokratų)
partija. Tuo metu dominavo dešinioji šios partijos frakcija, dirigavusi visai veiklai. Pietų neoliberalizmo globaKultūros barai 2017 · 3

lią versiją ji pavertė valstybės raidos strategija, nes labiau
rūpėjo įgyti pranašumą, varžantis globaliose rinkose,
negu subalansuoti pramonės plėtrą savo šalyje.
Visi Australijos universitetai tada buvo viešieji, o
mokslas nemokamas. Naujasis švietimo ministras, dešiniosios frakcijos narys, 1988–1989 m. ėmėsi reformų,
kurios nuo to laiko įgavo tęstinumą ir darėsi vis gilesnės. Buvo įvestas mokestis už mokslą ir jis be paliovos
auga. Universitetus imta laikyti ne viešosios sistemos
dalimi, bet firmomis, kurios, užuot bendradarbiavusios, varžosi tarpusavyje. Aukštasis mokslas buvo paverstas eksporto industrija, vis labiau priklausoma nuo
užsienio (ypač Pietryčių Azijos ir Kinijos) studentų,
mokančių labai didelį mokestį už studijas.
Aukštųjų mokyklų vadovai įgavo didžiulę galią tiek
studentų, tiek dėstytojų atžvilgiu. Universitetai, pertvarkyti pagal pelno siekiančių korporacijų modelį,
tas funkcijas, kurias anksčiau atlikdavo pats aukštųjų
mokyklų personalas, vis dažniau perleidžia verslo bendrovėms. Vis daugiau dėstytojų dirba pagal laikinas
sutartis, tai jau „įprastas“ įsidarbinimo būdas. Taigi,
universitetų pobūdis radikaliai pakito.
Per pastarąjį dešimtmetį Australijoje įsikūrė vos keletas naujų privačių universitetų (didžiausią iš jų remia
Katalikų bažnyčia), tačiau paslapčiomis buvo privatizuota visa viešųjų universitetų sistema.
Neoliberalizmas niekada nebuvo populiarus. Neįtikėtiną galią jis įgauna anaiptol ne todėl, kad ši darbotvarkė neva patinka tiems žmonėms, kuriems ji taikoma.
Stiprybę jam teikia korporatyvinės ir valstybinės galios
kombinacija, žlugdanti bet kokias alternatyvas. Toks politinis režimas lėmė, kad viešieji universitetai praranda
viešuosius finansavimo šaltinius, todėl yra priversti pereiti prie korporatyvinio modelio. Kad aukštasis mokslas
„tinkamai“ tenkintų verslo interesus, į universitetų tarybas skiriami turtingi verslininkai ir verslininkės. Toks
akademinės valdžios perėmimas kartais sulaukia rimto
pasipriešinimo. Australijoje tą bando daryti universitetų
darbuotojų profesinės sąjungos, Pietų Afrikoje – juodaodžių studentų sąjūdis. Vis dėlto opozicija kol kas neturi
tokios paramos, kokią universitetų vadovybei užtikrina
korporacijos ir politinis elitas.
Kultūros barai 2017 · 3

Viename iš naujausių savo straipsnių pabrėžiate, kad
neoliberalizmo nederėtų laikyti „Šiaurės“ reiškiniu, nes
šią ideologiją ir finansinę politiką pirmiausia išbandė ir
pritaikė Čilės karinė valdžia, smurtu nuvertusi socialistų vyriausybę. Tačiau globali Šiaurė labai entuziastingai perėmė šią ideologiją, taikydama ją įvairiose sferose,
net institucijoms, kurios neturėtų būti laikomos pelno
siekiančiomis (ypač aukštasis mokslas). Ši tendencija
turi nemažai kritikų. Universitetų komercializacijos keliamus pavojus, kenksmingas pasekmes aptarė ir buvęs
Harvardo universiteto rektorius Derekas Bokas. Tačiau įvairių šalių politikai, svaigstantys nuo atsivėrusios neoliberalizmo perspektyvos, nepaiso jokių perspėjimų. Kokie veiksniai skatina aukštojo mokslo virsmą
preke? Kaip toli galima nueiti šiuo pavojingu keliu?
Derekas Bokas vadovavo Harvardui – mažam privačiam universitetui, kuris maudosi korporatyvinių
pinigų jūroje. Keista, kad aukštojo mokslo suprekinimas kelia nerimą ir jam!
Universitetai visada susiję su socialine galia. Viduramžiais glaudūs ryšiai siejo juos su Bažnyčia ir valstybe. XIX a. Prūsijoje išrastas tyrimų universitetas
buvo susietas su moderniosios valstybės biurokratija,
o vėliau – su kapitalistinės raidos darbotvarke. XX a.
universitetus steigė postkolonijinės vyriausybės, siekdamos užtikrinti sėkmingą savo šalių plėtrą.
Tad neoliberalistinis universitetų perėmimas tam
tikru atžvilgiu laikytinas aukštojo mokslo pertvarkymu pagal šiuolaikiniame pasaulyje dominuojančios
galios – transnacionalinių korporacijų su vietiniais jų
sąjungininkais – poreikius.
Kita vertus, universitetai pasidavė korupcijai, o ji
pražūtinga visoms viešosioms institucijoms. Neoliberali etika laikosi požiūrio, kad bet kokį socialinį vienetą,
net šeimą, galima apibūdinti pagal pelno ir nuostolių
santykį. Taigi, visas socialinio gyvenimo formas – nuo
valstybės institucijų, kooperatyvų iki savanorių organizacijų – turėtų perimti pelno siekiantys vadybininkai. Verslas atrado, kad iš socialumo galima pelnytis
lygiai taip, kaip pelnomasi iš žemės išteklių.
Reikia nemenkų gebėjimų, kad perprastum, kaip
pasipelnyti iš viešojo aukštojo mokslo ir tyrimų, tačiau
3

neoliberalams išradingumo nestinga, kantriai pasidarbavę, jie šioje srityje jau nemažai nuveikė.
Pasak aukštojo mokslo analitiko Henry A. Giroux,
tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Jungtinėje Karalystėje ir
kitose Europos šalyse vykdomas plataus masto, nors
ir skirtingos prigimties išpuolis prieš aukštąjį mokslą:
„Egzistuoja bendras įsitikinimų ir praktikų rinkinys,
verčiantis aukštąjį mokslą tapti korporacijų galios ir
vertybių tarnu.“ Beveik visur reikalaujama, kad universitetai būtų pelningi, užsidirbtų lėšų savo personalui ir
programoms išlaikyti, jautriai reaguotų į rinkos pokyčius ir pan. Kokios universiteto vertybės jau paaukotos
ant šios naujos religijos altoriaus?
Nė kiek nestebina, kad atsirado ši nauja religija. Jos
principai gerai pažįstami, vieną iš septynių didžiųjų
nuodėmių – godulį – papildo dar dvi – puikybė ir pavydas.
Štai godulys. Po Australijos universitetų perėmimo,
kai vis didesnė juose atliekamo darbo dalis perleidžiama pašaliniams asmenims arba atitenka jokių socialinių garantijų neturintiems darbuotojams, aukštųjų
vadybininkų pajamos šovė aukštyn neregėtu greičiu –
vicekancleriai (t. y. prezidentai arba rektoriai) dabar
gauna daugiau kaip milijoną dolerių per metus, nes
prie atlyginimo jiems pridedamos dar ir priemokos už
papildomus „pasiekimus“. Ne ką mažiau gauna vyresnieji vadybininkai, kurių dalis parenkama iš akademikų, bet pastaruoju metu vis dažniau ateina iš korporatyvaus verslo. Jiems mokama keliskart daugiau negu
aukščiausio rango dėstytojams. Didžiuma universitetų
teigia nesiekiantys pelno, tačiau būtent iš jų pelnosi
naujasis vadybininkų elitas.
Štai puikybė. Universitetų vadybininkai samdo žiniasklaidą, reklamos agentūras, kad girtų jų instituciją
ir padėtų pritraukti kuo daugiau mokių studentų. Viešasis universitetų įvaizdis dabar yra blizgus ir karikatūriškas, nes kuriamas, pasitelkiant visus įmanomus
reklaminius triukus pagal viešųjų ryšių specialistų
supratimą. Nenuostabu, kad jų, turinčių menką darbo universitete patirtį arba išvis jos neturinčių, veiklos
rezultatas – reklaminių stereotipų popuri: dailūs besi4

juokiantys studentai, mokslininkai su kombinezonais,
dėvimais laboratorijose, gotikinės arkos, vicekancleriai, apsivilkę ceremonijoms skirtomis togomis ir t. t.
O štai pavydas. Jis dabar institucionalizuotas „reitingų lentelėse“, kurias taip entuziastingai braižo neoliberalūs vadybininkai. Paskelbus eilinius kasmetinius
reitingus, nuvilnija pagyrų banga, pasipila graudūs
pasiaiškinimai, bandoma rasti kokias nors kitokias
reitingų lenteles, pagal kurias konkretus universitetas
atrodytų gerai veikiantis. Kalbant rimčiau, dabartinė sistema nepaliaujamai daro spaudimą, kad universitetai imtųsi tokios veiklos, kuri užtikrintų kuo
aukštesnę reitingo vietą, ypač svarbios publikacijos
„prestižiniuose žurnaluose“. Visa tai reiškia, kad lipte
prilimpama prie konvencijų, kurias globalioje Šiaurėje
sukūrė labiausiai privilegijuotos institucijos.
Kas dėl to jau paaukota? Pasitikėjimas, kuklumas,
įsipareigojimas tiesai, kolegiškumas…
Jei vertybės, kuriomis universitetų veikla tegul ir su
išlygomis grindžiama nuo pat viduramžių, užleidžia
vietą toms, kurias puoselėja komercinės struktūros,
sakykite, kokio pobūdžio institucija užima universiteto vietą? Ar gali būti, kad sektinu ateities modeliu taps
universitetas, veikiantis kaip transnacionalinė verslo
korporacija? Kokia bus šios transformacijos kaina?
Nederėtų romantizuoti universitetų istorijos. Tiesos
paieškų aukso amžiaus nebuvo niekada. Jau minėjau,
kad universitetai glaudžiai susiję su socialine galia. Neretai jie tapdavo netgi tos galios įrankiais – prisiminkime, kokią poziciją Vokietijos, Didžiosios Britanijos
ir Prancūzijos universitetai užėmė prieš gerą šimtmetį,
įsiplieskiant Pirmajam pasauliniam karui. Nepamirškime ir JAV universitetų laikysenos McCarthy’o laikais, kai vyko Šaltasis karas.
Tačiau šiuolaikinio neoliberalaus universiteto įsigalėjimas reiškia dar didesnę visų akademinio gyvenimo
aspektų subordinaciją negu kada nors anksčiau per
visą jo istoriją. Juk pačios institucijos viduje neoliberalizmas veikia kaip griežta kontrolės sistema, pasireiškianti ne tiek tiesiogine prievarta, kiek galios arogancija. Pavyzdžiui, naujus dekanus, kuriuos anksčiau
Kultūros barai 2017 · 3

rinkdavo ar parinkdavo pačios akademinės bendruomenės įgalioti atstovai, dabar skiria vadybininkai. Visus pokyčius įtvirtina nuasmeninta, iš viršaus primetama dėstymo, tyrimų, išlaidų, darbo krūvių, darbo
erdvės ir t. t. kontrolė. Naująja akademinio gyvenimo
norma tapo priklausomybės ir pernelyg didelių darbo
krūvių kombinacija.
Socialinė neoliberalaus užvaldymo kaina nėra universitetinio lavinimo žlugimas. Šiaip ar taip, aukštąjį išsilavinimą įgyja vis daugiau žmonių – tuo ypač giriasi universitetinės sistemos lobistai. Kaina, kurią jau mokame,
yra tai, kad aukštasis išsilavinimas praranda anksčiau
turėtą vertę, o universitetas nebeatlieka kultūrinio savo
vaidmens. Universiteto teikiami laipsniai vis dažniau susiję vien su profesiniu lavinimu, t. y. už pinigus, išleistus
mokslui, įgyjama vien ekonominė vertė. Žinoma, profesinis lavinimas yra teisėta universitetinių studijų dalis,
tačiau jis visada buvo derinamas su intelektualiniu išsilavinimu, kritiniu mąstymu ir kultūros lygio kėlimu. Tą
balansą dabar išderino posūkis vien profesinio lavinimo
link, nes ištekliai skiriami būtent tam, ką galima pelningai parduoti individualizuotoje rinkoje.
Universitetai, aukščiau už viską iškeliantys kultūros
vertę, buvo vietos, kur imamasi sunkių tiesos paieškų,
pasitelkiant argumentus ir tyrimą. Todėl taip vertinamas sociokultūrinis jų vaidmuo. Neoliberali vadyba, pasitelkdama melagingą savireklamą, skatindama
korporatyvinį pagyrūniškumą, versdama keliaklupsčiauti dėl prestižo ir pajamų, išstumia vieną dalyką,
kurio visuomenei labiausiai reikia iš universitetų, – tai
bekompromisinė ištikimybė tiesai. Įsigalint „posttiesos politikai“, Trumpo režimas JAV, Putino – Rusijoje,
o Kinijoje Xi varžosi, kuris geriau užmaskuos tikrovę
ir apmulkins visuomenę, iškraipydamas faktus. Štai
kodėl universitetų išstūmimas iš tiesos paieškų zonos
yra toks pražūtingas.

lima privatizavimą laikyti universaliu vaistu aukštojo
mokslo ligoms gydyti? Juk įvairių šalių socialiniai, kultūriniai, ekonominiai kontekstai labai skirtingi…
Pastaruoju metu atlikta nemažai naujų tyrimų, susijusių su pelno siekiančiais universitetais. Iš esmės jie
tapo profesinėmis mokyklomis, kurioms būdingi glaudūs ryšiai su vietos verslininkais, mielai patariančiais,
kokias studijų programas derėtų diegti. Studentams
siūlomos reliatyviai pagerintos galimybės įsitvirtinti
darbo rinkoje, tačiau beveik nieko daugiau.
Aukščiausiai vertinami privatūs JAV universitetai – Harvardas, Princetonas, Stanfordas ir kiti – buvo
sumodeliuoti pagal viešųjų universitetų pavyzdį. Kadaise Harvardas toks ir buvo, XVII a. įkurtas Masačiūsetse pastoriams lavinti. Dabar skiriamasis bruožas
yra tai, kad jie turi didžiulę paramą – tai kapitalas, dovanotas ar skirtas turtingiausių JAV korporacijų. Šie
pinigai (vien Harvardas disponuoja 44,6 milijardais
JAV dolerių) leidžia jiems pirkti aukščiausio akademinio elito paslaugas, statyti puikiausius rūmus, įsigyti
brangiausią įrangą. Jų tyrimus, ypač tokiose srityse
kaip biomedicina, inžinerija, kompiuterija, iš dalies remia didžiosios korporacijos, iš dalies JAV vyriausybė
(biomedicinos tyrimai, kariniai užsakymai).
To pakartoti neįmanoma niekur pasaulyje. Paprasčiausiai kvaila manyti, kad kur nors kitur veikiantys
viešieji universitetai įstengtų bent iš dalies jiems prilygti. Štai kodėl „reitingų lentelės“ yra iš esmės klaidinančios, nes neatsižvelgiama į struktūrinę situaciją.
Labiau įprastas privačių universitetų augimas vyksta Brazilijoje. Ten viešieji universitetai vykdo įspūdingus tyrimų projektus, o privatūs universitetai, kurių
skaičius daug didesnis, funkcionuoja kaip profesinio
rengimo mokyklos. Paradoksalu tai, kad daugiau studentų iš privilegijuoto socialinio sluoksnio renkasi viešuosius, o ne privačius universitetus.

Kai kuriose pasaulio valstybėse, na, kad ir Prancūzijoje, neoliberalus posūkis paskatino universitetų
privatizaciją. Raginama sekti privačių prestižinių JAV
universitetų pavyzdžiu, nes jie laikomi puikiai funkcionuojančiomis aukštojo mokslo institucijomis. Ar ga-

Šalia daugelio kitų visuomeninių funkcijų, kurias
atlieka universitetai, jie laikomi ir centrais, kritiškai
apmąstančiais visuomenės raidą. Tačiau aukštajam
mokslui ir tyrimams tampant preke, aiškėja, kad šios
svarbios misijos iš esmės nebeįmanoma atlikti. Ar ne-
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oliberalizmo ideologija persiėmę universitetai apskritai
gali pretenduoti į tokį vaidmenį? Jeigu ne, tada kyla natūralus klausimas, ar atsisakydami įsipareigojimo tiesai, jie dar gali vadintis universitetais?
Universitetai ne visada buvo ištikimi socialinei kritikai. Būdami religinėmis institucijomis, jie saugojo
religinę dogmatiką, kai kurie tą daro iki šiol. Autoritarinių režimų valdomose šalyse universitetai griežtai
kontroliuojami, juose dirbantiems žmonėms nurodoma, ką galima sakyti ir daryti, o ko ne. Pavyzdžiui,
2016 m. po maišto Turkijoje atliekant ideologinį valymą, daug akademinio sluoksnio žmonių buvo suimta,
mokslinės konferencijos atšauktos, primestas ideologinis konformizmas. Kinijoje diktatūra siekia užkirsti
kelią socialiniams protestams, pavyzdžiui, drabužių
industrijoje, ir užgniaužia bet kokį pasipriešinimą.
Neoliberalus universitetų perėmimas tokiose šalyse
kaip Australija, žinoma, nėra susijęs su tiesioginėmis
represijomis. Jis labiau primena smauglio pastangas
auką uždusinti. Pelno siekiančiose institucijose nėra
vietos disidentizmo dvasiai. Korporatyvinis universitetas vidinį disidentizmą laiko ekonomine kliūtimi,
mažinančia gaminio kainą, todėl tarybos, sudarytos iš
verslininkų, stengiasi atsikratyti vidaus kritikų. Australijos neoliberalai apdairiai pasirūpino, kad universitetų tarybose neliktų vietos nei studentų, nei dėstytojų
atstovams, kad išnyktų diskusijų forumai, organizuo-

tos kolektyvinio sprendimų priėmimo formos, o kritinis akademinės kultūros tonas būtų nuslopintas.
Vis dėlto perdėtai vertinti vadybininkų galias, šio
režimo piktavališkumą būtų rizikinga. Jų valdžia bent
jau kol kas nėra absoliuti, tą rodo nesiliaujantys mėginimai primesti visuotinę kontrolę. Kodėl vadybininkai taip saldžiai postringauja apie akademinę laisvę ir
įvairovę? Viena vertus, tai gali būti paprasčiausia veidmainystė, juo labiau kad jie kaip įmanydami stengiasi
jas abi suvaržyti, todėl į vadovaujančius postus skiria
išimtinai savo klubo narius. Antra vertus, pats faktas,
kad jie yra priversti veblenti apie tokius dalykus, patvirtina – universitetas kaip socialinės kritikos vieta
ir nevaržomo mąstymo idėja tebėra reikšmingas. Iš
tikrųjų kuo smarkiau universitetų vadovai įsivelia į
verslo manipuliacijas, reitingų ir savireklamos žaidimus, tuo labiau jų patikimumas darosi priklausomas
nuo nepriklausomų mąstytojų, dirbančių universitete.
Tad mano atsakymas toks – universitetai dar gali
išlaikyti savąjį sociumo ir kultūros kritiko statusą.
Aišku, tiesos paieškos bus susijusios su nenumatytais
sunkumais, reikės diegti naujas raiškos formas, megzti
naujus socialinius ryšius, kad ši funkcija būtų tinkamai
vykdoma, tačiau tokia galimybė išlieka, o ar ji nebus
prarasta, priklausys nuo paties akademinio sluoksnio.
Dėkoju už pokalbį.

Kultūros barai, atsidūrę
sunkioje finansinėje padėtyje,
prašo skaitytojų, kad 2%
sumokėto pajamų mokesčio
jie skirtų žurnalo leidybai.
Tuo tikslu reikia užpildyti
specialią formą FR0512. VšĮ
„Kultūros barų“ leidykla kodas
302514590.
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SVEIKI ATVYKĘ Į NEAPIBRĖŽTUMO ROJŲ

K

ažkas (gal intuicija?) verčia manyti, kad šiuo atveju geriausiai tiktų gaubiamoji kompozicija, taigi,
pradėkime nuo citatos: „Teisinga, kad tinklas leidžia
pasireikšti ir tiems, kas nekalba protingų dalykų, tačiau kvailybių perteklius liejasi per kraštus“, – konstatavo Umberto Eco. Gal įspūdis klaidingas, vis dėlto
atrodo, kad „žinių higienos“, „santykių ekologijos“
klausimai jau ima dominuoti globaliu mastu – socialinis gyvenimas nepastebimai, bet vis dažniau apibūdinamas medicinos ir aplinkosaugos terminais.
Prieš saugumo konferenciją Miunchene, prasidėjusią vasario 17-ąją, jos rengėjai tradiciškai išleido ataskaitą, apibūdinančią saugumo ir stabilumo lygį pasaulyje. Šįkart ji pavadinta ypač vaizdžiai – „Posttiesa,
postVakarai, posttvarka“. Forumo rengėjas, vienas
seniausių ir labiausiai patyrusių Europos politikų
Wolfgangas Ischingeris ta proga pabrėžė, kad posttiesos veiksnys, kai į planetos įvykius reaguojama vien
emociškai, ignoruojant faktus, būtent ir paskatino
populizmo iškilimą pasauliniu mastu. Vakarų šalys
vis labiau užsisklendžia. Vakarai kaip vientisa geopolitinė sociokultūrinė erdvė kratosi planetos lyderio
vaidmens, taigi, dabar mūsų bendrabūvis darosi vis
labiau neapibrėžtas, jeigu ne tiesiog pavojingas.
Iki nepadorumo zulinamas pavyzdys iš geopolitikos. Pasaulis buria ir dar nežinia kiek laiko burs tema,
kaip valdys Donaldas Trumpas. Tarkime, ar yra pagrindas manyti, kad Amerikos prezidentas ir toliau
(kiek laiko?) elgsis kaip improvizatorius, pasirengęs
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valdyti JAV „rankiniu būdu“, maždaug taip, kaip tvarko savo verslą? Per rinkimų kampaniją žadėjęs būti
nenuspėjamas, milijardierius-prezidentas pažadą tęsi,
turbūt labiau valingai negu ne, ir tai logiška – kapitalistas, siekdamas kuo palankesnio sandorio, pagal
apibrėžimą privalo elgtis nenuspėjamai.
Po inauguracijos praėjus mėnesiui, daugybė pareigybių Valstybės departamente, kitose ministerijose,
Nacionalinio saugumo taryboje vis dar buvo neužimtos, taigi, vienintelė teisinga prielaida galbūt yra tai,
kad pagrindinius ne vien Ameriką liečiančius sprendimus priima artimiausia prezidento aplinka, kur
egocentrikas Trumpas yra svarbiausias veikėjas pagal
jo paties viešai skelbtą veikimo algoritmą: „Aš konsultuojuosi su savimi, nes turiu labai geras smegenis.“
Amerikos prezidentas pabrėžtinai siekia daryti įspūdį
žmogaus, kuriam visada priklauso paskutinis žodis.
Per trumpą laiką buvo jau ne viena situacija, kai JAV
prezidentas kalbėjo vienaip, o jo pavaldiniai – visai kitaip. Nekeista, kad ir baigiantis vasariui beveik niekas
iš analitikų nedrįso teigti, kokie bus JAV politikos ir
geopolitikos vektoriai, vis kartojo tą patį – palaukim,
kol kas nežinia, ko galima tikėtis bet kokiu klausimu.
„Donaldas Trumpas – tai Niujorkas. Spindesys, siekis padaryti įspūdį ir tokios nepasotinamos ambicijos,
kad veikiausiai jos nebus apmaldytos tol, kol jis netaps
pasaulio valdovu, – vieną kartą taip gali įvykti“, – apie
susitikimą su statybų magnatu 1988-aisiais rašė britų žurnalistė Polly Toynbee. Iki „tapsmo“ prezidentu
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buvo likę 28-eri metai, bet jo požiūris per tą laiką beveik nepasikeitė. Bent jau taip studijoje „D. Trumpas:
pasaulėžiūros formavimasis“ teigia Kembridžo tyrėjai
Charlesas Leydermanas ir Brendanas Simmsas, išstudijavę viešus naujojo Amerikos prezidento pasirodymus per pastaruosius 40 metų. Knygos autorių
vertinimu, klysta tie, kurie mano, kad Trumpas yra
potencialiai silpnas lyderis, todėl juo galės manipuliuoti patarėjai. Jis vadovaujasi sava logika, nelinkęs
klausyti nieko, ypač kai kalbama apie strateginius dalykus, pavyzdžiui, laikosi kategoriškos nuomonės, kad
bet kokio JAV įsikišimo užsienyje motyvas gali būti tik
materialinė nauda – grynieji pinigai arba priėjimas prie
resursų, pirmiausia, be abejo, prie naftos. Kokios dar
žmogaus teisės!
Prezidentavimo pradžią lydėjo siurprizų puokštė,
kilo nemažai triukšmo, nes politika atkakliai siaurinama iki verslo. Gelžbetoninė „prasisukusio“ vadybininko motyvacija, energija ir pasipūtimas rodo, kokio gal
net neišvengiamo rezultato galima tikėtis – prezidentas Trumpas reikliai ir „labai savaip“ abejoja, ar liberaliai globali pasaulio tvarka yra naudinga Amerikai.
Stiliaus „grūdas“ krito į gana gerai išpurentą viešosios erdvės „dirvą“, nes permanentinį retorinį pingpongą visomis įmanomomis kryptimis jau galima
laikyti rutinine praktika. Visi visus informuoja kiek
tik nori, kaip nori ir apie ką nori – koks gi skirtumas,
kad dabartinė Baltųjų rūmų administracija tvirtina,
esą 14 proc. žmonių, neturinčių Amerikos pilietybės,
yra užsiregistravę balsuoti, arba kad Europos Sąjunga
kainuoja Didžiajai Britanijai 350 milijonų svarų sterlingų per savaitę? Visiškai beprasmiška klausti, ar asmenims, kurie nerausdami platina melagingas žinias,
galėtų grėsti reali atsakomybė už tokio „informavimo“
pasekmes. Esama tyrimų, rodančių, kad viskuo, ką girdi, lengvai patiki 8 proc. pasaulio gyventojų. Šis faktas
nuteikia kažkaip nuotaikingai – o ką, nejaugi 92 proc.
žmonių jaučia visuotinį nepasitikėjimą ar net susipriešinimą, gyvendami posttiesos ir „melagingų naujienų“
sąlygomis? Arba apsimeta, kad tikrovės kaip tokios apskritai nėra, mat iš tikrųjų aktualus tik konsumerizmo
įkarštis? Tokiu atveju visus tuos, kurie XXI a. sociumą
8

apibūdina medicinos, ypač psichiatrijos, terminais,
reikėtų laikyti sukčiais, net riaušininkais.
Be abejo, kas nors tartų, kad dabartinė padėtis
nėra jokia naujiena. Prisiminkime paskutinį Vokietijos imperatorių, Prūsijos karalių Vilhelmą II, kurio
kaprizai Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse lėmė,
kad nebuvo sudaryta sąjunga su Rusija, kaip to pageidavo Vokietijos elitas. Caras ėmė kurpti aljansą su
Prancūzija ir Jungtine Karalyste, o šis blokas nugalėjo Vokietiją su žinomomis pasekmėmis žmonijai per
visą XX a. Žvelgiant iš šiandieninės perspektyvos, tai
buvęs absoliučiai beprasmiškas geopolitinis kaprizas
ar atsitiktinumas, tačiau, jei buvo „galima“ prieš gerą
šimtmetį, kas galėtų uždrausti dabar?
Ankstesnis Baltųjų rūmų šeimininkas juose įsikūrė,
postmodernizmui einant į pabaigą, bet šis istorijos etapas spėjo įtvirtinti eklektiką – visur, net ir tarptautinėje arenoje atsisakyta principų, kurie iki tol buvo visuotinai pripažįstami. Barackas Obama, galima sakyti,
tapo nenumaldomai didėjančios pasaulio fragmentacijos auka ir galėjo tik stebėti, kaip ima strigti ES, kaip
vietoj jo išsvajotos globalios draugystės ir santarvės
įsigali agresyvūs, revanšo trokštantys „Alfa patinai“,
atitinkantys mentalinį Vladimiro Putino tipą, čia pat
energingai prisiaugindami tikrų, o dar daugiau falsifikuotų „pasekėjų“. Buvęs simpatiškas idealistas į valdymo pabaigą, panašu, persiėmė XXI a. pragmatizmu,
nevalingai tapdamas savotiška jungiamąja grandimi
tarp dabartinės „geopolitinės vadybos“ ir palaimingo
„istorijos pabaigos“ patoso, kurį absoliuti žmonijos
dauguma jau pamiršo arba stengiasi nebeprisiminti,
nes gyventi jis nepadeda (o juk praėjo vos ketvirtis amžiaus). Na, tuštuma, žinoma, greitai užpildoma, kodėl
gi ne – tą rodo ISIS, cheminį ginklą prieš savus naudojančios Basharo al-Assado karinės pajėgos, pabėgėlių
antplūdis į Europą... Ligšiolinė pusiausvyra ir tvarka
susvyravo (sakyti sužlugo vis dėlto dar nėra pagrindo), nauji herojai tikrai mėgins įdiegti naują tvarką.
Kaip jie tą darys, kol kas nelabai aišku, bet vis daugėja
įrodymų, kad veiks pagal algoritmą „nieko asmeniška – tai tik verslas“. Vadinasi, dabartinė Baltųjų rūmų
versija reiškia, kad bent jau reality show tikrai galima
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tikėtis. Tiesą sakant, galima tikėtis bet ko, nes Amerikos isteblišmentas, pasak garsaus idealisto Francis’o
Fukuyamos, jau seniai yra tapęs neveiksnus.
Todėl žmonija gavo Trumpą (su galbūt jau globalia
buitine dauguma) ir tai natūrali esamojo laiko, kurį
Zygmuntas Baumanas apibūdino „takios dabarties“ ir
„takios tapatybės“ sąvokomis, personifikacija. Esama
netgi teigiančių, kad kaip tik dabar globalus neapibrėžtumas pasiekė viršūnę. Jis nepastebimai artinosi
gal net nuo praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio, kai
Arnoldas Toynbee rašė apie kada nors ateisiančią Vakarų įtakos pasaulio tvarkai pabaigą. Štai ir prisiartino.
Kai išnyksta visi principai ir normos, kurių laikytasi
anksčiau (labai konkreti to išraiška su konkrečiomis
pasekmėmis yra anksčiau negirdėtas „hibridinis karas“), į areną kaip „subalansuojantis veiksnys“ įžengia verslas su jau minėtu žinomu principu, nes taip
gyventi paprasčiau, bent jau daugumai. Britų Brexit
variklis galbūt irgi yra paprastumo ilgesys, maištas
prieš naujausių laikų eklektiką ir siekis (šio teksto
autoriaus požiūriu, naivus) susigrąžinti andainykštį (modernistinį?) aiškumą, kurį iki pat naujausios
„tautų kraustymosi“ versijos ir viską persmelkiančios
globalios informacijos stropiai sergėjo tradicinė valstybė. Maždaug iš to paties kelmo spirti tiek dešinieji,
tiek kairieji radikalai, mėginantys veržliai kilti kai
kuriose Senojo žemyno vietose.
Viskas gal ir taip, kaip turėtų būti, tik su viena čia
jau minėta išlyga – kapitalistas, siekdamas kuo palankesnio sandorio sau, pagal apibrėžimą privalo elgtis
nenuspėjamai, o tam tinka bet kokios priemonės. Todėl informuoti asmenys atsargiai ragina, kad neskubėtume daryti išvadų dėl JAV prezidento, mat vis dar
neaišku, ar jis bus milijardierius-prezidentas, ar prezidentas-milijardierius. Kita vertus, tai gali niekada ir
nepaaiškėti, jei žmogus išradingas, o ponas Trumpas,
panašu, toks ir yra.
Vis dar „budinti“ frazė, kad Maskva kišosi į
Amerikos prezidento rinkimus, artėjant būsimiems
rinkimams, pirmiausia Europoje, neabejotinai turi
edukacinę reikšmę. Jei Prancūzijoje laimėtų kraštutinė
dešinioji nacionalistė Marine Le Pen, jau pirmąją
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triumfo akimirką ji taptų situacijos įkaite, nes kartu
su pergale gautų ir „prigimtinę stigmą“ kaip Kremliaus
sąjungininkė. Vokietijoje, kur parlamento rinkimai
vyks rudenį, per pastarąjį dešimtmetį atsirado aibė
polittechnologų, gebančių viešojoje erdvėje skleisti
melagingas žinias („feikus“), formuoti negatyvų
informacinį lauką. Visi dirba visiems ir prieš visus –
patarnavę Kremliui, rusų interneto įsilaužėliai šią
nepigią paslaugą mielai suteiks ir vokiečių užsakovams.
Tai visuotinė ir absoliuti ketvirtosios valdžios pergalė,
nes ištisų valstybių įvaizdis jau formuojamas pagal
poreikius tų, kurie pajėgūs sumokėti daugiausia.
Panašu, uodega kaip reikiant ėmėsi vizginti šunį.
Amerikos prezidento garbei derėtų pasakyti, kad
„verslo politikos“ stiliumi jis veikia pagirtinai ilgai,
todėl ir nerimo lygis viešojoje erdvėje toks aukštas.
Aišku, taip yra dar ir dėl to, kad geopolitikos veidrodinė projekcija – vox populi interneto socialiniuose
tinkluose. Ne veltui viena iš dominuojančių globalių
temų tampa atsakomybės už informacijos higieną
(dar vienas medicinos terminas, apibūdinantis globalaus sociumo savijautą) klausimas. Vienas iš galimų
pasirinkimų – tą atsakomybę primesti didžiosioms
planetos IT bendrovėms. „Jos jau atliko gerą darbą
ir pasirūpino apsaugoti nuo tinklalapių, galinčių užkrėsti mūsų kompiuterius žalingomis programomis.
Pavyzdžiui, naršyklėje Google Chrome įsižiebia raudonas ekranas su užrašu „Gresia sukčiavimas“, jeigu
mėginat spragtelti nuorodą į svetainę, galinčią mėginti
pavogti prisijungimui naudojamą jūsų elektroninio
pašto adresą ir slaptažodį. […] Jeigu Google paieškoje
įvesite klausimą „kaip nusižudyti“, sąrašo viršuje bus
ne parankus būdų pasitraukti iš gyvenimo sąvadas, o
pagalbos linijos numeris […] Negalime ir neturėtume
užkirsti kelio žmonėms skaityti netikras žinias, jeigu
jie to pageidauja. Tačiau galime perspėti, kokį šlamštą
jie vartoja“ (Edvard Lucas. Kur galima išgirsti Kremliaus „atsiprašau“. BNS. 2017-02-07).
Tai logiškos pastangos, vis dėlto tam tikros kapitalistinės sumaišties neišvengiama. Vasario pradžioje
tarptautinėje žiniasklaidoje šmėkštelėjo žinutė, kad
dalis kompanijos Facebook akcininkų, ir ne bet kokių,
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o atstovaujančių žmogaus teisių organizacijai SumOfUs,
pasisakė už tai, kad šio socialinio tinklo steigėjas Markas Zuckerbergas būtų pašalintas iš direktorių tarybos. Beje, pats Facebook savininkas, galbūt apsvaigintas
lengvabūdiško idealizmo, ir įtraukė į Tarybą interneto
bendruomenę, kuri bent jau formaliai deklaruoja siekianti, kad atsakomybę už globalias problemas, tokias
kaip klimato atšilimas, darbuotojų teisių pažeidimai,
diskriminacija, korupcija, prisiimtų pasaulinės korporacijos… SumOfUs atstovų teigimu, nepriklausomas
vykdomasis direktorius korporatyvinį kompanijos valdymą padarytų efektyvesnį, taigi, akcinis Facebook kapitalas padidėtų. SumOfUs nerimauja, kad kompanijos
akcijų kaina potencialiai ims mažėti, mat Zuckerbergas
per daug darbo laiko praleidžia ne kompanijoje, o plėtodamas filantropinę veiklą, gindamas (sic!) žmogaus
teises… Šiuo atžvilgiu faktas, kad Facebook grynasis
pelnas 2016 m., palyginti su 2015-aisiais, padidėjo 177
proc., skamba kaip egzistencinė intermedija.
Pasaulio vienaprasmiškumas – rašto epochos produktas. Raštas įdiegė normos, įstatymo idėją. Neturėdamas rašto, žmogus paprastai derėdavosi su dievais,
o raštas, pavyzdžiui, Senasis Testamentas tą praktiką
užbaigė, ne veltui Biblija buvo pirmoji knyga, kurią
atspaudė Johannas Gutenbergas. Rašto epochos žmogus norėjo aiškumo ir jį gavo. Galima sakyti, dialektika vėl „grąžino“ mus į laikus „iki rašto“, kai nebuvo vienos tiesos, vieno žinojimo. Kaip ir pridera, tai
kokybiškai nauja „iki raštija“, mat technologinis žinių demokratizavimas sukūrė situaciją, kai melagingos žinios neįmanoma paneigti, su ja galima nebent
„dirbti“, taigi, jos sukeltas efektas gyvuoja kartu su
jos paneigimu, o ši sumaištis ypač jaudina publikos
daugumą. Viešosios erdvės valdytojams to pakanka,
mat jiems svarbiausia yra kuo didesnė fizinė auditorijos aprėptis, o ne žinių turinys – techniškai „išsukti“
galima bet kokią žinią ir ji taps realybe. Na, o vargšams idealistams, siekiantiems suprasti tikrąją reikalų padėtį, nelieka nieko kito tik mąstyti.
Buvo atliktas ir toks eksperimentas – paprašyta,
kad du skirtingų pažiūrų draugai Google paieškos
sistemoje surinktų žodį „Egiptas“. Vienas gavo tu10

rizmo kurortų sąrašą, o kitas – arabų pavasario išklotines. Įvedamas tas pats žodis į tą pačią paieškos
platformą, bet Google žino, kas rūpi skirtingiems
žmonėms. Jie domisi skirtingais dalykais, jų poreikis „savam“ turiniui patenkinamas akimirksniu ir
kuo apsčiausiai – tikras etimologinio neapibrėžtumo
„kvantų teorijos“ triumfas. Belieka peržvelgti antraštes – statistinis informacijos vartotojas paprastai vien
tuo ir užsiima. Jei antraštė „nepakankama“, turinys
po ja gali būti nuostabiausias, jis neabejotinai garmės
į užmarštį, todėl ir lietuviškoje viešojoje erdvėje pagrindinis karas jau vyksta dėl antraščių, o JAV prezidentas Trumpas bet ką gali paaiškinti visuomenei,
pasitelkdamas 140 spaudos ženklų Twitter tinkle. Ištisos kartos buvo pripratusios prie teksto kompozicijos, jame dėstomo moralo ir taško po išvadų. Dabar
tai ãtgyvena. Nebaigta pabaiga – šis kažkada atrodęs
įžūlus oksimoronas, „meninis triukas“ tapo rutinine
praktika asmeniniame Facebook puslapyje. O juk estetizmo triumfas, kas galėjo pagalvoti...
Istorijos kaprizų kontekste gamta, atrodo, vis dar
yra galingesnė už sociumą, tiesa, ne visai pagal Charleso Darwino kovos dėl išlikimo teoriją. Ne ypač norisi
vėl vartoti nežymimąjį įvardį, vis dėlto kažkaip nevalingai jau kelintą kartą kyla klausimas, ar mes, žmonės,
ir visa, kas aplink mus (tarkime, visata), esame „tik“
atsitiktinumas, siužeto apie kovas dėl išlikimo „masuotė“? Kita vertus, dabartiniai supainioti „sociumo
ekologijos“ reikalai gali reikšti ir gamtos neviltį, nes
globali sumaištis paradoksaliai kanalizuojama į pabrėžtinai nekomplikuotą Izaoko Niutono mechaniką,
kur retorinis „veiksmas“ čia ir dabar sulaukia retorinio
„atoveiksmio“. Visuotinai žinoma ir įtakinga tezė, kad
žmonija įsijautė esanti Viešpats Dievas, galintis keisti
planetą (pavyzdžiui, jos klimatą), tačiau tikėtina, kad
planeta irgi gyvena savo gyvenimą, keisdama žmoniją,
įsijautusią į Viešpaties Dievo vaidmenį.
Kaip minėjau, šiam atvejui norisi taikyti gaubiamąją kompoziciją, todėl baikime to autoriaus, nuo
kurio pradėjome, žodžiais: informacijos perteklius
gali sukelti tik sumaištį, triukšmą ir tylą (Umberto
Eco). Būtent – silence.
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Problemos ir idėjos

„ATMINTIS TURI TOKIĄ GALIĄ,
KOKIA ISTORIJAI NEPASIEKIAMA“
Su Tzvetanu TODOROVU kalbasi Danielis GASCÓNAS
Tzvetanas Todorovas (Sofija, Bulgarija, 1939) yra parašęs literatūros kritikos, antropologijos, istorijos veikalų, esė, analizuojančių Apšvietos palikimą, iššūkius demokratijai, savų santykį su svetimais. Dar viena
iš jo svarstomų temų – kaip tvarkytis su praeitimi („Priešais ribą“, „Blogio atmintis, gėrio pagunda“, „Išvietintas žmogus“, „Totalitarinė patirtis“, „Piktnaudžiavimas atmintimi“). Pats sakosi nesąs filosofas, nes
neturi vienos sistemos, vadina save tiesiog apžvalgininku. Teigia bandantis nutolti nuo dogmatizmo ir
nihilizmo, yra įsitikinęs, kad, siekiant suprasti dalykus, būtina tam tikra reliatyvizmo dozė. Humanistinį
žvilgsnį derina su nerimu, kad net geri ketinimai sukelia blogus padarinius: „Užaugau komunistiniame
režime, kuris visą savo veiklą pateikė kaip kažką, kas turėtų vesti į visuotinę laimę, todėl jaučiu stiprų nepasitikėjimą, kai man sako, kad kažkas daroma dėl mano gerovės.“
Daniel Gascón. Esate rašęs, kad „atmintis yra būtina, bet
jos nepakanka“. Kodėl ji būtina ir kodėl jos nepakanka?
Tzvetan Todorov. Ji būtina, nes tiek bendruomenė,
tiek individai turi praeitį. Tai, ką esame išgyvenę, formuoja mūsų tapatybę. Esmė atsiranda iš egzistencijos.
Vis dėlto vien atminties nepakanka, nes nežinome,
kokiam tikslui, geram ar blogam, ją panaudosime. Ji
gali tarnauti blogiui ir pražudyti mūsų ateitį. Nesutinku su teiginiu, kad atmintis turi pareigą. Neturi, nes
atmintis nėra savaime gera. Vienoje Ezopo pasakėčioje
klausiama: kas pasaulyje geriausias? Atsakymas: liežuvis, nes gali pasakyti labai gražius dalykus. O kas blogiausias? Liežuvis, nes gali pasakyti baisius dalykus.
Atmintis yra kažkas panašaus – ar ji bus gera, ar bloga,
priklausys nuo to, kaip ją panaudosime. Pasitelkiant
europinį „blogio įsikūnijimo“ pavyzdį, Hitleris buvo
apsėstas atminties. Visąlaik skatino vokiečių tautą prisiminti Versalio sutartį. Šis prisiminimas kurstė keršto
dvasią. Visas nacionalistinio pobūdžio švietimas nori
prisiminti garbingus praeities puslapius, bet primena
ir mums padarytą žalą, kuri maitintų keršto dvasią.
Dažnai cituojama Santayanos frazė, kad tauta, nežinanti savo praeities, yra pasmerkta ją pakartoti. Ši fraKultūros barai 2017 · 3

zė pasako tik pusę tiesos, nes daro prielaidą, esą tauta,
prisimenanti savo praeitį, jos nekartos. Tačiau nėra
jokios garantijos, kad taip ir bus. Hitleris labai gerai
prisiminė pralaimėjimą Pirmajame pasauliniame kare
ir tai buvo pakankama priežastis sukelti Antrąjį.
Kaip būtų galima panaudoti atmintį geram tikslui?
Kalbėdamas apie blogį, turiu galvoje piktnaudžiavimą, kai atlyginti žalą reikalaujama praeities vardu,
lyg ji būtų pasiteisinimas. Egzistuoja pareiga tiesai
arba pareiga teisingumui, o atmintis yra gera, kai tarnauja šioms pareigoms. Ji nėra gera, kai tarnauja kerštui,
agresijai, smurtui. Davidas Rieffas teigia, kad apskritai
nereikėtų prisiminti, nes atmintis pasmerkia mus aukos
vaidmeniui ir pagiežai. Galbūt tai pernelyg sistemiška,
tačiau taip ją panaudoti irgi yra įmanoma. Iš esmės istorija neturi apibrėžtos reikšmės. Sakyti vienus ar kitus
dalykus ją verčiame mes, šiandienos interpretatoriai. Žinoti istoriją yra gerai, bet reikšmė, kurią jai suteikiame,
priklauso nuo dabarties, o ne nuo praeities.
Esate rašęs, kad priešprieša tarp atminties ir užmaršties yra apgaulinga.
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Tai nereiškia, kad užmarštis turėtų būti vertingesnė
už atmintį arba atvirkščiai. Atmintis atlieka dvi funkcijas: praeitį ir išsaugo, ir pašalina. Užmarštis yra neatsiejama atminties dalis. Per pojūčius, kalbą, per visą
ženklų sistemą gauname begalinį kiekį informacijos ir
nedelsdami darome atranką. Išsirenkame tai, kas turi
mums kokią nors svarbą, paskui visa tai sisteminame.
Atranka ir hierarchija neišvengiamos, kuriant mentalinę konstrukciją. Užmirštame iš reikalo. Jeigu tai būtų
neįmanoma, veiktume kaip internetas. Borgesas aprašė
smulkmenišką Funeso atmintį, tampančią sunkia našta.
Be užmaršties nėra atminties. Atmintis – tai išfiltruota
ir perkonstruota praeitis. Semprúnas knygoje „Rašymas
arba gyvenimas“ teigia, kad nebūtų išgyvenęs, jeigu nebūtų galėjęs užmiršti to, ką patyrė koncentracijos stovykloje. Būtų likęs įkalintas toje siaubingoje patirtyje. Vis
dėlto knygose, parašytose gyvenimo pabaigoje, jis kalbėjo apie Buchenvaldo lagerį, apie tai, kaip tame pragare
išgyveno. Tada tai išsakyti buvo būtina, bet 1950-aisiais
reikėjo pamiršti. Tam tikru atžvilgiu šis reiškinys visuotinis. Europoje nuo 1945 iki 1960 m. Antrasis pasaulinis karas nebuvo tyrinėjamas. Džiaugtasi tuo, kad
pavyko išgyventi. Tik vėliau, keliant naujus klausimus,
buvo grįžtama prie praeities. Matyt, reikėjo, kad pasikeistų viena karta. Dažnai taip nutinka. Rytų Europos
valstybėse žlugus komunistiniam režimui, irgi norėta
užversti tą puslapį. Dabar iš valdžios ateina nurodymas,
reikalaujantis per daug nenaršyti praeities, esą tai silpnina valstybę. Nemanau, kad taip būtų. Charles’is de
Gaulle’is po Antrojo pasaulinio karo vis dėlto bandė sukurti aukso legendą, kad parodytų prancūzams jų tautą
besipriešinančią, kovingą, tik šiek tiek kolaboravusią su
okupantais. Jis rūpinosi mokymu, o ne istorija. Nesiekė
atskleisti Prancūzijos silpnybių. Pirmenybę teikė pasakojimams apie Jeaną d’Arc, apie rezistenciją.
Ar geras atminties panaudojimas yra susijęs su pamokomosios ir su pažodinės atminties išskyrimu?
Ne, tai labiau techninis dalykas. Reikėtų pradėti nuo
pažodinės atminties. Paskui geriau ją perkelti, apibendrinti. Kovojant su neteisybe, svarbu neapsiriboti tik
savo tautos ar savo asmeninės atminties gynimu. Pa12

tartina nepasitikėti tokiu atminties panaudojimu, kuris naudingas mums asmeniškai arba kolektyviai, nes
kiekviena tauta, kiekvienas individas savo istorijoje turi
tiek juodų, tiek šviesių puslapių, nereikia stengtis praeities nudažyti viena spalva. Vis dėlto pagunda prisiimti
teigiamą vaidmenį praeityje yra didelė. Patraukliausi du
vaidmenys – herojus arba auka. Pastaruoju metu aukos vaidmuo tapo ypač aktualus, nors tai paradoksalu.
Niekas nenori būti auka tikrovėje, bet nori simboliškai
priklausyti nukentėjusiųjų grupei, nes tai panašu į begalinę, neišsenkamą kredito liniją. Patirtos neteisybės
vardu visada galima reikšti pretenzijas. Tą matome privačiame gyvenime – koks nors artimasis, patyręs neteisybę, visada gali prašyti kompensacijos iš kitų.
Vienodai tikėtina, kad tapsi arba herojumi, arba
auka, arba bejėgiu, kuris pelnosi iš kitų užuojautos, arba
netgi budeliu. Reikia siekti, kad istorikai vengtų griežtai skirstyti praeitį tik į baltą ir juodą, verčiau žvelgtų
kritiniu žaismingu žvilgsniu. Istorija irgi privalo mokyti. Naudinga pasakoti apie savo tautos susidūrimus
su svetimais, ypač žvelgiant iš tų svetimųjų perspektyvos. Napoleono valdymas Prancūzijoje pateikiamas
kaip šlovingas istorijos puslapis, bet vertėtų papasakoti
apie šiuos žygius ir iš ispanų, vokiečių, rusų pozicijos.
Tas pats ir dėl kolonializmo. Dabar šis periodas jau nebešlovinamas, esame kritiški praeičiai, bet būtų galima palyginti prancūzų, XIX a. užkariavusių Vakarų ir
Šiaurės Afriką, požiūrį su požiūriu tų, kurie pralaimėjo.
Rašiau apie Meksikos konkistą iš užgrobtųjų pozicijos.
Tai rodo, kad ir geri ketinimai gali sukelti daugybę nelaimių. Visus istorijos puslapius galima perskaityti iš
įvairių perspektyvų.
Kaip valstybė turėtų priimti savo praeitį?
Geras būdas yra vengti, kad praeitis tarnautų dabartiniam tikslui. Sunku rasti tiesą, jeigu jau žinome, kokia
ji yra. Reikia siekti objektyvaus požiūrio. Žinoma, būti
visiškai objektyviam neįmanoma, tačiau galima bent jau
laikytis šios nuostatos. Dabar Prancūzijoje svarstoma,
kaip mokyti istorijos, jei klasėje yra vaikų, atvykusių iš
viso pasaulio. Kaip galima jiems tradiciniu būdu kalbėti
apie „prancūzų protėvius keltus, gyvenusius Galijoje“?
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Tie vaikai atvyksta iš Maroko, Senegalo, Malio, Vietnamo. Galima ugdyti jų pilietiškumą, ištikimybę valstybei, kurioje gyvena, su kuria sudarė socialinį kontraktą,
bet kartu leisti jiems išlaikyti aiškią tapatybę, neprarandant kritinio žvilgsnio. Tai nereiškia kalbėti blogai apie
savo šalį, tai pasirengimas atsikratyti šabloniško mąstymo, kai viskas skirstoma tik į gėrį ir blogį. Istorijos
pamoka turėtų parodyti, kad gėris ir blogis neateina iš
visiškai priešingų pusių, tarp jų visada daug painiavos.
Turiu konkretesnį klausimą: kaip elgtis su vienokia ar
kitokia praeities trauma?
Rytų Europoje žlugus komunistiniam režimui, bandyta inicijuoti teisminius procesus. Tai nelabai pavyko.
Bulgarijoje buvo apkaltintas valstybės vadovas, 35 metus turėjęs valdžią, buvęs pirmasis partijos sekretorius,
prezidentas ir taip toliau. Bet už ką konkrečiai jį teisti?
Reikėjo rasti to gyvenamojo meto įstatymus, kuriuos
jis pažeidė. Nors buvo parašytas naujas, bet neteisinga
teisti pagal įstatymą, kuris anoje epochoje neegzistavo.
Galiausiai jis apkaltintas tuo, kad turėjo daug mašinų
ir prabangiai gyveno. Tai absurdas, žinant, kad šalyje
buvo daugybė perauklėjimo stovyklų, pataisos darbų
kolonijų… Tas asmuo patogiai įsikūnijo valdžioje, bet
valdžia įsikūnijo ir daugelyje žmonių.
Kitose valstybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vengrijoje
tuos, kurie buvo valdžioje, siekta atskirti, laikant antrarūšiais piliečiais. Man tai neatrodo geras sprendimas, nes tarsi norima pasakyti, kad privaloma elgtis
herojiškai, nepaisant aplinkybių. Bet juk totalitarizmas
tęsėsi dešimtmečius ir nebuvo įmanoma paprasčiausiai
atsiriboti nuo pasaulio, kuriame gyveni. Komunistinėse šalyse visi, kurie nebuvo kalinami, vienaip ar kitaip
nuolaidžiavo valdžiai. Nors Ispanijoje Franco valdymas
buvo ne totalitarinis, bet autoritarinis, o iš pradžių karinis, įsivaizduoju, kad kažkas panašaus vyko ir ten. Jėga
buvo sutelkta vienoje pusėje, o iš kitos reikalauta, kad
prisitaikytų. Nuteisti visų tų, kurie prisitaikė, lyg būtų
egzistavusi moralinė pareiga rizikuoti savo ir artimųjų
gyvybėmis, o jie jos nepaisė, negalima. Geriau atlikti
kažką panašaus į kolektyvinę išpažintį, už kurią būtų
atsakingi istorikai, politikai arba žiniasklaida. Būtina
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papasakoti, kas yra įvykę. Bet būti herojumi neprivaloma. Yra senas krikščioniškas priesakas, kad reikia
pasmerkti nuodėmę, bet atleisti nusidėjėliui. Egzistuoja ir modernizuota versija: neapkęsk nusikaltimo,
bet pasigailėk nusikaltėlio. Siekimas atskleisti tiesą ir
susitaikymas, egzistavęs kai kuriose šalyse, yra geresnis atsakas negu kaltinimai už tai, kad kažkas buvo
valdžioje arba pernelyg arti jos. Tai netrukdo teisti
už konkrečius nusikaltimus, padarytus toje epochoje. Tačiau teisti už tai, kad žmogus nebuvo disidentas,
nereikėtų. Tai panašu į reikalavimą būti herojų tauta,
nors tokia paprasčiausiai neegzistuoja.
Ar nusikaltimams turėtų būti taikomas senaties terminas?
Tarkime, Ispanijoje po pilietinio karo prasidėjus Franco diktatūrai, šios problemos sprendimas buvo pristabdytas, nepereita į pokarį. Būtina atskirti du aspektus.
Vienas yra tiesos atskleidimas. Reikia pripažinti, kas
įvyko, ir pasakyti tai viešai, autoritetingai, kaip Varšuvos
gete vokiečių tautos vardu tą padarė Villy’s Brandtas. Vis
dėlto pateikti kaltinimus individams nėra prasminga.
Nežinau, kiek laiko yra per daug ar per mažai, bet aštuoniasdešimt metų neabejotinai atrodo per ilgas tarpsnis.
Sunku pasakyti, koks yra minimumas, nes tai priklauso
nuo kiekvienos valstybės. Nemanau, kad mano gimtojoje
šalyje, o ir visame postkomunistiniame pasaulyje tinkamiausias pasirinkimas būtų pradėti teismo procesą. Norėčiau, kad aukščiausi valdžios organai patvirtintų faktus
ir prisiimtų visuomeninę atsakomybę. Vietoj konfliktinės
būsenos galima sukurti tam tikrą bendrą pasakojimą. Tą
yra įrodžiusi Ispanijos istorija, pavyzdžiui, Goya’os epochoje. Demokratija neleidžia suderinti visų požiūrių, bet
leidžia sukurti bendrą pasakojimą, apimantį tamsius ir
šviesius istorijos puslapius.
Jūs kritiškai vertinate tarptautinį teisingumą nusikaltimų žmoniškumui atžvilgiu…
Tai ypač rimti nusikaltimai, bet mane trikdo tai, kad
jiems, beje, vieninteliams, netaikomas senaties terminas, lyg jie būtų visiškai kitokios prigimties. Netikiu tuo.
Elgiamės taip, tarsi vieni nusikaltimai būtų absoliutūs,
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amžini, o už kitus atleidžiama, pavyzdžiui, po trisdešimties metų. Kalbėdami apie tarptautinį teisingumą,
pamirštame, kad egzistuoja neišvengiamas ryšys tarp
teisingumo ir galios, tarp jėgos ir teisės. Negali vykdyti teisingumo tas, kas neturi galios. Valstybė, neturinti
policijos, negali patraukti nusikaltėlio į teismą, o juk
pasaulinė policija neegzistuoja. Tarptautinis teismas
beveik karikatūriniu būdu teisia tik afrikiečių vadovus,
bet niekada neteisia europiečio ar amerikiečio. JAV teigia, kad šis teismas negali teisti Amerikos gyventojų, vadinasi, tai gera institucija visiems kitiems, išskyrus juos.
Čia nėra laikinas netobulumas, čia struktūrinis trūkumas. Neegzistuoja pasaulinė valstybė. Jungtinės Tautos
neturi nuosavų karinių pajėgų, naudojasi pajėgomis tų
šalių, kurios priklauso šiai organizacijai. Jos niekada neveiks prieš save pačias. Panašaus pobūdžio melas ar iliuzija yra ir tarptautinis teisingumas. Nereikia apsimesti, kad teisingumas galioja visam pasauliui – jis galioja
silpniesiems, o ne stipriesiems. Galioja tik tiems, kurie
pralaimėjo.
Kuo santykis su praeitimi skiriasi demokratinėse ir
diktatūrinėse valstybėse?
Pirmiausia, demokratinių valstybių valdžia neįsako,
kaip reikėtų traktuoti praeitį, nors tai irgi turi savų niuansų. Santykį su istorija nustato viešos diskusijos, yra
knygų, kurios pakeičia požiūrį į praeitį. Prancūzija, demokratinė valstybė, laikėsi nuomonės, kad Viši režimas
pasauliniam to meto kontekste nebuvo didelis blogis,
bet šią nuostatą pakeitė Roberto Paxtono knyga „Viši
Prancūzija“. Kad pasmerktum neteisybę, nereikėjo kelti
revoliucijos.
Totalitarizmas ir diktatūra priešingai – bando visiškai kontroliuoti praeitį. Nepasitikėkime praeities kontrole. Dėl šios priežasties man nepatinka atminties įstatymai. Pirmas tokio tipo įstatymas Prancūzijoje buvo
Gayssot įstatymas dėl žydų genocido per Antrąjį pasaulinį karą. Dėl armėnų genocido priimtas dar keistesnis
įstatymas – Prancūzija skelbia, kad Turkija vykdė genocidą. Įstatymas neturi sakyti, kas yra įvykę. Jeigu istorinė tiesa priklauso nuo vieno parlamentaro balso, rytoj
parlamentas gali nuspręsti, kad buvo žudomi ne žydai, o
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vokiečiai. Tiesa neturi būti priklausoma nuo balsavimo.
Tiesa yra daug stipresnė negu kažkoks balsas. Galima
demaskuoti epochą, kurti vergovės muziejus, prisiminti
praeitį, bet nenustokime buvę demokratais ir nenaudokime įstatymo kaip įrankio, kuriuo valdoma atmintis.
Koks yra atminties ir istorijos santykis?
Jos papildo viena kitą. Kai sakoma, kad atmintis
prieštarauja istorijai arba atvirkščiai, norima pabrėžti, kad atmintis yra individualus, subjektyvus dalykas,
besiremiantis išgyventa patirtimi. Alžyro prancūzai,
išvykę 1962 m., turi trauminį prisiminimą, nes jų šeimos susikrovė lagaminus ir sulipo į laivą, kad pabėgtų.
nors istorija nėra objektyvi, nes žmogaus veiklos apskritai negalima objektyvizuoti, vis dėlto ji yra intersubjektyvi, nes aprėpia daugybę požiūrių. Kalbėdami
apie kolonistų prancūzų išvykimą iš Alžyro, susiejame šitą įvykį su kolonizacija, su alžyriečių patirtimi,
su įstatymais, reguliuojančiais šių dviejų tautų santykius, su tuo, ar buvo galimybė pasirinkti kitą išeitį. Įvykis įtraukiamas į kontekstą ir taip sukuriamas
kolektyvinis pasakojimas. Jis nėra grindžiamas individualia atmintimi. Atmintis turi galią, kuri istorijai
nepasiekiama, nes pirmoji remiasi vidine patirtimi, o
antroji, kiek tai įmanoma, siekia objektyvumo, todėl
vietoj individo atsiminimų kliaujasi istorinių faktų
rinkiniu ir skaičiais, leidžiančiais įrodyti, kad situacija
buvo vienokia arba kitokia, bet nieko nepasakančiais
apie tai, kaip žmonės gyveno. Mums reikia ir istorijos,
ir atminties. Yra tokios knygos kaip Raulio Hilbergo
„Europos žydų sunaikinimas“ ir yra Primo Levio pasakojimas apie savo patirtį. Nepažįstantys tos praeities
gali pasinaudoti ir vienu, ir kitu.
Romanų rašytojai prisiliečia prie atminties. Jie privalo turėti istorinių žinių, bet turi žinoti ir tai, kaip
viskas buvo išgyvenama viduje, o čia esminė talkininkė yra atmintis. Ji yra ir vienas iš istorijos šaltinių, bet
negali būti vienintelis, nes nėra patikimas. Rekonstruodami praeitį, prisiimame ne tokį vaidmenį, kokį
turėjome, bet kokį tada būtume norėję turėti. Neužtenka pasitenkinti atmintimi, bet nepakanka ir istorijos, nes kartais atmintis atskleidžia tokį požiūrį, kokio
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nėra istorijos knygose. Manau, istorija turėtų būti visuotinis paveikslas, o atmintis glūdėtų jos viduje, kad
viską nušviestų iš arti. Yra didelis žibintas gatvėje, bet
reikia ir mažos lempos, galbūt žvakės kampe – kitaip
apšviesdama mažytį pasaulio lopinėlį, ji gali mus labai
giliai sujaudinti.
Kalbate apie du vienodus pavojus – tai sakralizacija ir
subanalinimas.
Atmintis turi siekti tarpinio kelio. Sakralizacija yra
susijusi su pažodine atmintimi – mano patirtis yra
galingesnė, svarbesnė, skaudesnė už kitų patirtį. Priešingoje pusėje yra subanalinimas. Prieš keletą minučių
sakiau, kad Hitleris yra blogio įsikūnijimas. Tai visiškas
subanalinimas. Taip kalbame todėl, kad neklausiame,
kas iš tikrųjų yra Hitleris. Jei norime tai žinoti, negalima jo lyginti su visais kitais, negalima sakyti, kad Sadamas Huseinas yra Hitleris, kad Arafatas yra Hitleris. Hitleris virto bendriniu vardu. Tai dvi vienodai pavojingos
priešingybės. Prisiminimai apie savo išgyvenimus gali
sietis su kitų prisiminimais, bet visada bus ir panašumų,
ir skirtumų. Juos reikia turėti galvoje.
Kalbėjote apie atminties kultą. Romane „Apsimetėlis“
Javieras Cercasas demaskuoja „atminties industriją“.
Taip, tai dar blogiau. Kultivuoti praeitį, kurti atminties vietas yra šiuolaikinės visuomenės užmojis.
Kadangi pasaulis nuolatos kinta, projektuojame save
į ateitį. Tą dar labiau skatina internetas su visa informacija, kuri nuolatos progresuoja, ankstesnį žinojimą
stumdama į nebūtį. Bandome su tuo kovoti, tačiau pasitelkdami atminties industriją ar kultą, reaguojame
perdėtai. Kita vertus, negalima tos veiklos uždrausti,
tai atsirandanti mada, ilgainiui ji nuslūgs. Nemanau,
kad tai tęstųsi amžinai.
Koks yra skirtumas tarp meno ir atminties?
Dailininkai, rašytojai daug labiau negu istorikai
yra atsakingi už tai, kokią praeitį pažinsime. Romanų
rašytojas, gerai pasakojantis kokį nors epizodą, gali
padaryti didesnę įtaką, negu apie tą patį įvykį nuobodžiai rašantis istorikas. „Karas ir taika“ nepaprastai
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įtaigiai pasakoja apie karą su Napoleonu. Javieras Cercasas parašė labai vykusį romaną „Salamino kariai“,
pateikdamas kitokį požiūrį į Ispanijos pilietinį karą,
negu kiti romanai. Antonio Muñozo Molinos romanas „Neatmenami laikai“ siūlo labai sudėtingą, karo
persmelktą vaizdinį.
Kadangi vis dar gyvename demokratinėse valstybėse, niekas negali nurodyti, kaip reikia rašyti. Tas buvo
daroma Bulgarijoje, – reikalauta, kad rašytojai pasakotų, esą komunistai visada buvo geriausi tautos draugai.
Bet egzistuoja išmėginimas laiku. Jeigu autoriui pasisekė mus sudominti, bet jo požiūris neturi įžvalgios tiesos,
toks kūrinys su metais praranda savo varomąją jėgą.
Laikas gana žiauriu būdu parodo, ar tas autorius palietė
gilią istorijos, pavienio žmogaus tiesą, ar ne. Jeigu taip,
tai net praėjus keletui amžių, mes jį tebeskaitome, nes
intuityviai žinome, kad esama tokių išgyvenimų, kokių archyviniai dokumentai neatskleis, bet juose slypi
svarbi tiesos apie mus dalis. Negalima ko nors reikalauti
iš rašytojų, bet reikia suprasti, kad egzistuoja talento ar
genijaus atsakomybė. Gebėjimas įtikinti visuomenę,
kad tai, ką sakome, yra teisinga, susijęs su atsakomybe,
kuri tiesiogiai proporcinga talento dydžiui. Vidutinis
autorius gali rašyti, ką nori. Yra vienas dažnai cituojamas pavyzdys – Grifito „Nepakantumas“. Tam tikru
atžvilgiu tai pirmasis puikus filmas istorijoje, bet juo
ginamas kukluksklanas. Šiandien žinome, kad tuo
metu taip buvo, nepaisant to (bet ne dėl to), tai tebėra
didis filmas. Panašus yra Eizenšteino pavyzdys – šis
režisierius buvo artimai susijęs su komunistine sistema, bet kūrė puikius filmus.
Savo knygose apie atmintį minite kai kuriuos autorius,
pavyzdžiui, Germaine Tillion, Primo Levį, Vasilijų Grosmaną. Kuo jie išsiskiria?
Vieni vienais dalykais, kiti kitais. Vasilijus Grosmanas
daug iškentėjo asmeniškai, jo gimtajame mieste naciai išžudė visus žydus, dvidešimt tūkstančių žmonių, tarp kurių buvo jo motina. Nepaisant to, jis neapsiribojo savo asmeniniu sielvartu, norėjo suprasti ir kitų skausmą. Todėl
knygoje „Gyvenimas ir likimas“ aptaria abi totalitarizmo
formas – nacizmą ir komunizmą. Germaine Tillion per
15

Antrąjį pasaulinį karą dalyvavo prancūzų rezistencijoje,
o paskui susidūrė su Alžyro karu. Toje šalyje ji buvo atlikusi etnologinį tyrinėjimą, todėl jautėsi artima alžyriečių
tautai, o tuo pat metu, būdama rezistentė, jautėsi labai
patriotiškai. Skirtingai nuo kitų buvusių rezistentų, ji nenorėjo praeities pamokų identiškai taikyti ir šiam atvejui, t. y. Prancūziją ginti nuo alžyriečių taip, kaip anksčiau gynė nuo vokiečių. Didieji tos epochos Prancūzijos
kariuomenės vadai – Laisvosios Prancūzijos kovotojai,
bet kare su alžyriečiais jie atstovavo galios pusei. Tillion
buvo prancūzė patriotė, mylinti alžyriečius. Ji suprato
abi puses. Atsisakė ieškoti pagrįsto politinio pagrindo
ir įsipareigojo gelbėti pavienes gyvybes, kovodama prieš
mirties bausmę, prieš kankinimus, bet ir prieš Alžyro nacionalinio išsivadavimo fronto išpuolius. Kitaip tariant,
atsisakė politinės kovos ir pasirinko humanitarinę kovą.
Tai ištikimybės ir drąsos pavyzdys. Bet yra ir kitų pavyzdžių. Goya „Karo negandose“ nepasitenkino nei okupantų prancūzų pasmerkimu, nei ispanų sukilėlių apdainavimu, nei Apšvietos idėjų, kurias skleidė prancūzai,
šlovinimu, nei tamsuoliškos dvasininkijos, kuri vadovavo
sukilimui, kritika, – jis pasmerkė smurtą, karą, žudynes,
net jei siekiama gero tikslo. Suprato, kad galima žudyti ir
Jėzaus Kristaus, ir laisvės, lygybės, brolybės vardu. Pozicija, kurią pasirinko, yra drąsi ir teisinga, todėl Goya yra
vienas iš mano herojų.
Daug dėmesio skyrėte Lotynų Amerikai, rašėte apie
tos pasaulio dalies atmintį.
Neseniai buvau Argentinoje, Čilėje ir Peru, aplankiau
atminties muziejus, institucijas, skirtas kolektyvinei atminčiai. Ne viską jie deramai išsprendė. Kartais atmintis dalinė, nenorėta susidurti su visu praeities svoriu, sudėtingumu. Mano nuomone, atmintis produktyviausiai
pasireiškia Peru. Ten veikė dvi visiškai priešingos jėgos:
maoistinė organizacija Sandero Luminoso ir Fujimori’o
autoritarinis režimas, be to paminant įstatymus, griebtasi nelegalių būdų malšinti sukilėliams. Ši daugybė
priešpriešų paskatino atminties institucijas ieškoti suderinto požiūrio, aprėpiančio sudėtingą visumą. Argentinoje ir Čilėje, kurios kentė žiaurias diktatūras, paveikslas šabloniškesnis.
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Antrojo pasaulinio karo įsisąmoninimas yra vienas iš
pamatinių Europos akmenų. Dabar stiprėja nacionalistinės tendencijos, reikalaujama atlyginti žalą, pavyzdžiui,
Graikija nori, kad Vokietija sumokėtų karo reparacijas.
Ar gali Europos Sąjunga išsilaikyti be šios kolektyvinės
atminties?
Europa susivienijo, kad įveiktų praeitį, – galima sakyti, Hitleris su Stalinu „įkūrė“ Europos Sąjungą. Siekta, kad karas taptų neįmanomas, kad įsitvirtintų demokratinis režimas, o ne diktatūra. Šis tikslas turėjo didelę
reikšmę. Kitaip tariant, čia kalbama apie būtinybę, apie
principus, kurie suteikia prasmę patirčiai, – tai smurto
atsisakymas santykiuose tarp valstybių ir tam tikras režimo tipas. Europa nesiėmė rašyti vieningo pasakojimo
apie savo praeitį. Tai išmintingas požiūris. Ispanų, italų,
vokiečių, prancūzų, britų atmintis negali būti vienoda.
Rytų Europa ir Vakarų Europa negali turėti tokios pačios atminties. Rytų Europoje komunizmas, būdamas
valdžioje, elgėsi kaip engėjas. O Vakaruose jis yra darbininkų teisių gynėjas, nepaisant kitų jo pridirbtų dalykų.
Negalima turėti to paties paveikslo, nes atmintis remiasi
istoriniais įvykiais. Galima rašyti kompleksinę istoriją,
atskleidžiant, kad yra įvairūs požiūriai, pavyzdžiui, į Antrąjį pasaulinį karą. Būtų gerai pasakoti apie jį iš prancūzų, vokiečių, lenkų pozicijos. Nemanau, kad viskas bus
greitai pamiršta. Graikijos pavyzdys rodo, kad nesame
linkę pamiršti. Tokia laikysena galbūt nėra gera, bet ji
egzistuoja. Prancūzijoje kiekvieną savaitę parodomas
filmas, televizijos programa ar serialas apie Antrąjį pasaulinį karą. Kita vertus, tiesa ir tai, kad būtinas idealas,
o taika, nusistovėjusi tarp kaimynų, jaunosioms kartoms
jau ne idealas, o realybė, neturinti motyvacinės galios.
Galbūt reikėtų ieškoti kitos motyvacijos, tačiau praeityje
jos nerasime, ji glūdi ideale, kad pasaulis būtų harmoningesnis už tą, kurio link mus stumia, beje, demokratinės tendencijos – neoliberalizmas ir neokonservatizmas.
Vartojate ir kitą terminą – „ultraliberalizmas“.
Geros intencijos ir teisingas žodynas gali ginti motyvus, kurie nėra to verti. Demokratiją suprantu kaip dviejų
principų sąveiką – tai rūpinimasis bendruoju gėriu ir individualia laisve. Jie privalo pristabdyti ir apriboti vienas
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kitą. Tai nereiškia, kad ūkis turėtų būti nacionalizuotas
ar pririštas prie penkmečio plano, bet nereikėtų griauti
ir visos socialinės sistemos, kaip vyksta dabar. Valstybė
ima rūpintis tik individų, o ne visuomenės reikalais. Nestabilumas gilėja. Komunizme individas neturėjo jokių
teisių, bet į priešingą pusę judama pernelyg greitai. Viena iš priežasčių yra tai, kad socialinio teisingumo ir bendrojo gėrio idealus diskreditavo komunistinis režimas,
apgaulingai jais manipuliuodamas. Rytų Europos šalyse
atkakliai atsisakoma rūpintis bendruoju gėriu, nes tai
primena veidmainišką sovietmečio retoriką. Tie idealai
atmetami nesvarstant, kas juose galėtų būti gero.
Knygoje „Totalitarizmo patirtis“ tvirtinate, kad netikite moraliniu progresu. Vis dėlto yra duomenų, įrodančių,
kad gyvename taikingiausiais laikais per visą istoriją.
Tikiu, kad progresuoja tiek politinė santvarka, tiek
visuomenė, kuriai priklausome. Progresas susijęs ir su
lygybe. Dabar daugiau lygybės, negu būta praeityje –
labiau nei anksčiau atsiveriama, priimami visi žmonės,
nors toli gražu ne visada ir ne visur. Vis dėlto nemanau,
kad mes, paprastai kalbant, būtume tapę mažiau egoistiški. Visada, ir senovėje, ir dabar esama nesavanaudiškų, kilnios širdies žmonių, tačiau moralinė branda
nepaveldima, ja neužsikrečiama. Nepakanka dažnai
bendrauti su kilniais, humaniškais žmonėmis, kad ir
pats tokiu taptum. Tai asmeninis kelias, juo daugiau
ar mažiau sekama, bet niekada šimtu procentų. Šiuo
atžvilgiu nematau progreso. Bet yra daug dalykų, kurie progresuoja. Geras ženklas yra gyvenimo trukmės
ilgėjimas. Kad kiekvienas turi balsavimo teisę, irgi yra
progresas, palyginti su epocha, kai balsuoti galėjo tik
vyrai arba tik turtingi vyrai. Progresas vyksta daugelyje
sričių, bet žmogiškasis gerumas nedidėja.
Dėkoju už pokalbį.
Iš ispanų kalbos vertė Brigita DAUGĖLAITĖ
© Daniel Gascón, Tzvetan Todorov
© Letras Libres. 2015
© Eurozine
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Edita DEGUTIENĖ

AR ŽMONIJAI IŠ TIKRŲJŲ
LIKO TIK SEKUNDĖS
DVIKOVOJE SU GAMTA?

P

risipažinkime: neretai pagalvojame, kad Lietuva – tarsi ramybės oazė. Didelių stichinių katastrofų nepatiriame, pražūtingų grėsmių mus supančiai gamtai nematome. Tiesa, žiemos pašiltėjo, vietoj
sniego vis daugiau lietaus, vėjai sustiprėjo, tačiau visa
tai įmanoma ištverti, tad neverta sukti galvos, kas
gresia planetai. Ramiai gyvenkime toliau, nekeisdami savo elgesio, požiūrio į aplinką. Žiniasklaida, regis, irgi mąsto panašiai – beveik visiškai nekalba apie
globalinę klimato kaitą, nesistengia, kad visuomenė
šiuo klausimu taptų jautresnė. Bene vienintelis LRT
radijas trumputėje, tačiau puikiai parengtoje laidoje
„Vienkartinė planeta“ skatina, kad nebūtume abejingi Žemės likimui.
O pasaulis jau labai sunerimęs. Kad vyksta didžiuliai gamtos pokyčiai, konstatuoja ne tik mokslininkai, apie tai kalba daugelis intelektualų, aktualiausias pasaulio gamtosaugos problemas įvairiais
aspektais – ne tik moksliniu, bet ir socialiniu, ekono17

miniu, politiniu – nagrinėja didieji televizijos kanalai
CNN, BBC ir kiti. Ypač populiari reguliariai rodoma
CNN laida Ecosolutions. Vakarų plačiajai visuomenei
šie klausimai iš tikrųjų rūpi. Tą patvirtina ir faktas,
kad skaitomiausiu negrožinės literatūros veikalu pasaulyje tapo garsios amerikiečių žurnalistės Elizabeth
Kolbert 2014 m. parašyta knyga „Šeštasis išmirimas:
nenatūrali istorija“, pranašaujanti, koks bus Žemės ir
žmonijos likimas.
Vis didesnį nerimą kelia ne tik aplinkos tarša, šiltnamio efektas, bet ir įvairių gyvūnų rūšių nykimas.
Tai nėra naujas, tik mūsų dienoms būdingas reiškinys.
Evoliucija gamtoje vyksta nuolatos, amžinieji gamtos
dėsniai lemia, kad organizmai, nesugebantys prisiderinti prie besikeičiančių aplinkybių, išnyksta. Tokie
procesai paprastai vyksta lėtai – pasak mokslininkų,
trunka milijonus metų. Tiesa, buvo net penki laikotarpiai, kai staiga išmirė ištisos gyvūnijos ir augmenijos rūšys. Maždaug prieš 65 milijonus metų planetą
sukrėtė apokalipsė, per kurią, be kitų gyvūnų, išnyko
ir dinozaurai. Vis dėlto pats didžiausias išmirimas
įvyko prieš 250 milijonų metų – tada pradingo daugiau kaip 90 proc. jūrinių ir maždaug du trečdaliai
sausumos gyvūnų. Ekologai tvirtina, kad pokyčiai,
įsibėgėję mūsų laikais, grėsmingai panašūs į šį kataklizmą. Ar įvyks šeštasis didysis išmirimas, ar tikrai
mūsų planeta skaičiuoja paskutines savo egzistencijos sekundes? Šį klausimą vis karščiau aptarinėja
pasaulio gamtininkai, geologai, istorikai, biologai,
ekologai, genetikai, filosofai, o jų nuomonės neretai
skiriasi.
Pernai Harvardo, Stanfordo ir Princetono universitetų mokslininkai pateikė duomenis, kad gyvybės
rūšių nykimo tempai dabar yra 114 kartų (!) spartesni
negu ankstesnėmis epochomis. Berklio universiteto
ekspertai apskaičiavo, kad nuo 1900 m. Žemėje išmirė 400 vien stuburinių gyvūnų rūšių, o dabar įvairių
gyvybės rūšių išnyksta net apie 5 tūkstančius kasmet.
Kolbert tvirtinimu, iki šio amžiaus pabaigos Žemėje
gali nebelikti net 50 proc. faunos ir floros rūšių. Tokią
išvadą ji padarė, apkeliavusi kone visus žemynus, pasikalbėjusi su mokslininkais, tyrinėjančiais įvairius,
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net pačius atokiausius planetos kampelius.
Tyrimai rodo, kad sunkiaisiais metalais, plastiku
užterštos net vandenynų gelmės, plastiko kiekis jūrose dabar net 6 kartus viršija planktono kiekį. Visiškas išnykimas jau artimiausiu metu gresia trečdaliui
moliuskų ir koralinių rifų, kurie maitina ir apsaugo
tūkstančius gyvybės vandenyje rūšių. Jei gelmių tarša vyks ir toliau, nepraėjus nė šimtmečiui apie juos
visus liks tik prisiminimai, – perspėja ekspertai. Baisioje padėtyje atsidūrę didieji jūrų stuburiniai, ypač
rykliai, kurių populiacija pastaraisiais metais sumenko 90 proc. Jūros ungurių belikę vos 15 proc.
Gėlųjų vandenų stuburinių, žinduolių ir pakrantės
paukščių nuo 1970 m. išmirė 81 proc. Vandens ekosistemų spartaus nykimo priežastis – grobuoniška
žmogaus veikla, susijusi su užtvankų statyba, medžių naikinimu upių pakrantėse. Lenkijos dienraščio
Gazeta Wyborcza teigimu, toks „ūkio reguliavimas“
ir didžiulė vandens tarša, be kita ko, lėmė, kad Kinijos upėse išnyko gėlųjų vandenų delfinai. Kulinarijos tikslais beveik visiškai išgaudytos didžiosios
salamandros. Anot Berklio universiteto specialistų,
Amerikoje liko vos apie 2 proc. kai kurių varlių rūšių,
nes žmonės upėse užveisė upėtakius, kurie godžiai
ryja varlių kurkulus. Liūdna statistika būdinga ne tik
tropikams, bet ir mūsų klimato juostai, – sako Pasaulio gamtos fondo zoologas dr. Przemysławas Nawrockis. Antai Vysloje ties Vloclaveku pastačius užtvanką, visiškai išnyko eršketai, o kitose Lenkijos upėse
dėl vykdomos pertvarkos dingo laukinės lašišos.
Išmiršta ne tik vandens, bet ir sausumos gyvūnai. Azijos platybėse dabar gyvena tik 3,2 tūkst. tigrų, Javos raganosių likę vos 60, Afrikoje iki mūsų
dienų išgyveno tik 200 kalnų gorilų. Jau po kelerių
metų juodajame žemyne nebeliks nei laisvėje gyvenančių liūtų, nors prieš 50 metų jų ten buvo net pusė
milijono, nei leopardų, nei kitų laukinių žvėrių. Visame pasaulyje nepaprastai sparčiai mažėja bičių, o
be jų apsieiti neįmanoma, nes bitės apdulkina didelę
augalijos dalį. Prarandame planktoną, kuris gamina
deguonį, – net du iš trijų žmogaus įkvėpimų įmanomi tik dėl planktono. Milžiniška grėsmė išnykti kilo
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ropliams, – įspėja gamtininkai. Per du artimiausius
dešimtmečius visoje planetoje nebeliks net pusės varlių rūšių, nors jos čia gyveno ne tik prieš žinduolius,
bet ir prieš dinozaurus.
Pasaulio gamtos fondas savo 2016 m. ataskaitoje Living Planet Report paskelbė, kad gyvybės rūšys Žemėje
sparčiai nyksta didžiuliu mastu. Remdamiesi tyrimais,
atliktais įvairiuose pasaulio regionuose, duomenimis,
kuriuos pateikė šalių vyriausybės, ekologų įžvalgomis,
Fondo ekspertai, išanalizavę 3,6 tūkst. žuvų, roplių,
paukščių, žinduolių rūšių būklę, padarė šokiruojančią išvadą, kad per pastaruosius 50 metų laukinių
gyvūnų sumažėjo beveik 60 proc. Fondo aktyvistas
Nawrockis konstatuoja, kad ir Afrikoje, anksčiau
garsėjusioje nuostabia gyvūnijos įvairove, jų gausa,
ir Pietryčių Azijoje daugeliui gyvūnų paliktos labai
nedidelės žalumos salelės, nes intensyviai plečiamos
palmių plantacijos. Kai gyvūnams per ankšta, jie
greitai žūsta, todėl ten itin sumažėjo didžiųjų dramblių, kanopinių žvėrių, orangutanų ir kitų beždžionių
populiacijos. Greitu laiku visiškai išnyks net 60 proc.
beždžionių rūšių, kai kurių iš jų šiandien likę vos po
30–40 vienetų. Užgrobiama vis daugiau laukinių gyvūnų teritorijų, o jie patys yra beatodairiškai, negailestingai medžiojami.
Daugumą didžiausių pasaulio upių suvaržė užtvankos, buvo pakeista net jų tėkmė. Trąšų fabrikai
pagamina daugiau azoto negu visos pasaulio ekosistemos. Jau sunaudota daugiau negu pusė Žemės gėlo
vandens atsargų… Vien Argentinoje iškirsta beveik
90 proc. miškų, tuos plotus paverčiant galvijų ganyklomis, juk dabar pasaulyje auginama daugiau kaip
70 mlrd. gyvulių, skirtų mėsos poreikiams tenkinti,
kasmet išperima šimtai milijardų viščiukų, o visa tai
dar labiau teršia aplinką, – primena mokslininkai.
Homo sapiens kasdien daro tokius nusikaltimus
gamtai, kad jie gali sukelti pačią didžiausią katastrofą
per visą mūsų planetos istoriją. Kaltinti dėl to turime
tik patys save, nes esame vieni gabiausių ir žiauriausių plėšrūnų. Prieš 10 tūkst. metų Žemėje buvo vos
keli milijonai gyventojų, prieš 2 tūkst. metų – jau apie
200 mln., pirmasis milijardas fiksuotas 1900 m., o
Kultūros barai 2017 · 3

dabar planetoje gyvena daugiau kaip 7 mlrd. Prognozuojama, kad iki šio šimtmečio pabaigos gyvens apie
12 mlrd. žmonių ir visiems juk reikės maitintis. Mūsų
gentis, išėjusi iš Afrikos maždaug prieš 65 tūkst. metų,
išplito po visą planetą, žmogaus neliestų kampelių
jau beveik nelikę, ir visur elgiamės barbariškai, nepaprastai egoistiškai. Spartus žmonijos gausėjimas,
be paliovos augantis vartojimas, kuo didesnio pelno
ir prabangos vaikymasis, neatsižvelgiant į daromą
žalą, yra mirties nuosprendis laukinei gamtai, – pabrėžia Kolbert.
Problema yra ir tai, kad neįmanoma tiksliai nustatyti, kiek gyvūnų rūšių išnyksta, nes nežinoma, kiek
jų dar gyvena Žemėje. Mat jos dingsta greičiau, negu
mokslininkai sugeba jas surasti ir aprašyti. Iki šiol
aprašyta 1,9 mln. sausumos gyvūnų rūšių, bet manoma, kad jų gali būti net 11 mln. Apie vandenynuose
gyvenančius organizmus žinoma dar mažiau – aprašyta tik 226 tūkst. rūšių, bet gamta jų yra sukūrusi, ko
gero, dešimteriopai daugiau.
Dažnam iš mūsų gali kilti klausimas, kodėl turėtume jaudintis dėl kažkokios varlės, juolab kvaksinčios
kažkur toli, Amerikoje, likimo? Mokslininkai atsako,
kad bent vienos rūšies išnykimas, nesvarbu, kuriame
regione, sukelia visos ekosistemos pokyčius. Varlių
išmirimas dideliu mastu lėmė, kad nepaprastai pagausėjo uodų, kurie yra pagrindinis tų roplių maistas. Berklio universiteto profesoriai neabejoja, kad
netrukus Amerikos gyventojai vis dažniau sirgs vadinamąja Vakarų Nilo karštlige, kurią platina uodai.
Žmonijai bus ypač sunku apsieiti be megafaunos –
stambiųjų Afrikos ir Azijos stuburinių. Iš pirmo
žvilgsnio atrodytų, kad dramblių ar liūtų praradimas negali pakenkti nei žmogui, nei jo aplinkai, nei
javams, atvirkščiai – atlaisvins plotus pasėliams ar
maistui auginamų gyvulių fermoms. Tačiau eksperimentai atskleidė ką kita. Stanfordo universiteto
mokslininkai, atlikdami tyrimą Kinijoje, iš tam tikros teritorijos laikinai pašalino megafauną – žirafas,
dramblius, zebrus, ir stebėjo, kas vyksta „išlaisvintuose“
plotuose. Paaiškėjo, kad pasekmės tragiškos – gamtos
pusiausvyra buvo pažeista, žemė apaugo brūzgynais,
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masiškai priviso graužikų, kurie ne tik platina labai pavojingas ligas, bet ir sunaikina derlių, kitą
augmeniją. Eksperimentui vadovavęs dr. Rodolfo
Dirzo padarė išvadą – stambiųjų laukinių gyvūnų
praradimas atveria kelius badui, mirtinoms ligoms,
tikėtina, ir kitoms grėsmingoms problemoms, paaiškėsiančioms vėliau.
Kad keičiasi planetos klimatas, akivaizdu daugeliui. Vieno iš junginių, labiausiai didinančių šiltnamio efektą, – anglies dvideginio – lygis atmosferoje
pernai sumušė visus ligšiolinius rekordus ir be paliovos kils, jeigu nebus imtasi ryžtingų priemonių, –
įspėja Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO)
ekspertai. Anot jų, nauja globalaus atšilimo era jau
prasidėjo, o tie, kurie neigia šį faktą ir jo pasekmes,
yra arba akli, arba visiški neišmanėliai.
Daugiausia anglies dvideginio išsiskiria, deginant
iškastinį kurą – akmens anglį ir naftą. Būtent iš jų
pasaulyje atsiranda net 70 proc. CO2 emisijos, kitaip
tariant, 35 mlrd. tonų kasmet. Šis milžiniškas kiekis
nuolatos didėja. 2015 m. BP pateiktoje pasaulinės
energetikos statistikos apžvalgoje (British Petroleum
Statistical Review of World Energy) nurodoma, kad
ypač didelis anglies dvideginio emisijos augimas
būdingas arabų valstybėms – Katarui, Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emyratams – ir besivystančioms šalims, tokioms kaip Kinija, Vietnamas,
Indija, sukeliančioms net 27,5 proc. pasaulinės CO2
emisijos. Itin gąsdinantis faktas, kad daugelyje valstybių CO2 emisija 2000–2014 m. išaugo nuo 100 iki
370 proc. Kitas svarbus rodiklis, kiek išskiriamo
anglies dvideginio tenka vienam gyventojui. Pavyzdžiui, JAV per metus vienam žmogui jo tenka
16,9 tonos, o Katare – net 64,5 tonos. Mokslininkai intensyviai bando sukurti technologijas, kurios
anglies dvideginį paverstų kitu cheminiu junginiu
arba leistų jį pašalinti iš atmosferos. Jau yra pavykę
eksperimentai iš CO2 pagaminti etanolį, tačiau iki
masinės gamybos dar toli.
Specialistai pabrėžia, kad šiltnamio efektą skatina ne tik naftos produktų ar akmens anglies deginimas, bet ir miškų kirtimas, nes jie fotosintezės
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procese nuodingas dujas paverčia gyvybei būtinu
deguonimi, tad kuo mažiau medžių, tuo didesnė
oro tarša. Turėtume saugoti kiekvieną medį, ypač
miestuose.
Ar pavyks sustabdyti tokius grėsmingus gamtos
pokyčius? Kiekvieną rūšį, kurios bent keli atstovai dar likę, įmanoma išgelbėti. Kartais pakanka
tik atstatyti ekosistemos pusiausvyrą, sugrąžinant
dingusią rūšį. Praeito amžiaus pabaigoje Jeloustouno parke (JAV) nenormaliai pagausėjus kojotams,
ženkliai praretėjo antilopių populiacija. Nuspręsta į
parką įleisti vilkus, kurie ten buvo seniai išnaikinti. Netrukus antilopių atsirado gerokai daugiau, nes
vilkai sureguliavo kojotų skaičių. Tokie grėsmingi
plėšrūnai – vilkai – pasirodė esantys geriausi antilopių gelbėtojai, – konstatuoja gamtininkai.
Kinai išgelbėjo nuo pražūties didžiąją pandą,
nors atrodė, kad ji pasmerkta egzistuoti jau tik zoologijos sode. Kinijoje pasisekė apsaugoti paskutinius
bambukų miškus – natūralias tų žvėrelių buveines.
Pasaulio gamtosaugos organizacija pernai informavo, kad laisvėje gyvenančių didžiųjų pandų skaičius
dabar yra 1850 vienetų, tai leidžia išbraukti jas iš
gyvūnų, atsidūrusių ties išnykimo riba, sąrašo.
Lenkų žiniasklaida pasakoja, kad šalies zoologai stengiasi į miškų ekosistemą sugrąžinti vilkus
ir lūšis. Šie plėšrūnai XX a. viduryje beveik išnyko
dėl neribojamos medžioklės, dėl užtvarų, pastatytų
keliuose ir laukuose. Nuo tada, kai miškuose dingo šie žvėrys, nekontroliuojamai ėmė veistis lapės.
Jos buvo skiepijamos, todėl nustojo sirgti pasiutlige, kuri iki tol natūraliai reguliavo jų populiaciją.
Dabar Lenkijoje yra gausybė lapių ir amerikietiškų
audinių, kurios suėda paukščių, sukančių lizdus
ant žemės, kiaušinius. Dėl to beveik visiškai išnyko
paukščiai, anksčiau gyvenę Vyslos salose ir paupių
lankose. Padėčiai sureguliuoti teko priimti stambiųjų plėšrūnų apsaugos įstatymą, bandoma juos vėl
užveisti ten, kur buvo išnaikinti.
Deja, optimistiškų istorijų apie išgelbėtas nykstančių gyvūnų rūšis labai nedaug, – teigia specialistai. Kiek geriau sekasi Vakarų valstybėms, kur gamKultūros barai 2017 · 3

tosauga pastaraisiais metais itin suaktyvėjo. Norint
gelbėti gamtą, reikia rūpintis ne kuria nors viena
faunos ar floros rūšimi, bet jų visuma, o tam būtina
sutelkti visos žmonijos, ne vien grupės entuziastų,
pastangas.
Žemės ateitį aptaria daug mokslininkų. Lenkų kilmės britų geologas prof. Janas Załasiewiczius ją prognozuoja ypač siaubingą. Jeigu pasaulio mastu ryžtingai
nesiimsime neatidėliotinų žingsnių, – sako jis, – planetą
užvaldys milžiniškos žiurkės. Šie graužikai seka paskui
žmones į kiekvieną pasaulio kampelį, ėda viską, kas pakliūva, ir dauginasi lyg pasiutę. Naujausi Velykų saloje
rastų griaučių ir įvairių dulkių tyrimai atskleidė, kad
miškus ten išnaikino ne žmonės, bet žiurkės, kurios atkeliavo kartu su jais ir veisėsi neregėtai sparčiai. Kadangi maisto žiurkėms nepakako, jos sugraužė medžius,
kitą augmeniją.
Pulitzerio premiją už knygą „Šeštasis išmirimas:
nenatūrali istorija “ pelniusi Elizabeth Kolbert daro
panašią išvadą: stovime ant didžiulės katastrofos
slenksčio, bet ją lems ne asteroidas ar koks kitas iš
Visatos atskriejęs ir į Žemę atsitrenkęs objektas, net
ne ekstremalus atšilimas, koks ištiko prieš 250 mln.
metų, o pagrindinio Žemės šeimininko – žmogaus –
veikla. Jeigu šįkart įvyks masinis išmirimas, tuo pasinaudos graužikai, kurie užims kitų gyvybės rūšių,
tarp jų ir žmogaus, paliktą nišą. Vieni iš jų bus kaip
dabartinės žiurkės, kiti savo dydžiu prilygs drambliui. Kai po milijonų metų į Žemę atskris ateiviai iš
kitos galaktikos, jie čia ras gausybės gyvybės rūšių
kapinyną, Homo sapiens irgi nebebus, visur viešpataus žiurkės. Toks bus mūsų epochos paveldas. Jeigu
ši niūri prognozė išsipildytų, tai visą planetos istoriją sutalpinę į 24 valandas, matysime, kad mums liko
vos kelios sekundės, po kurių žmonijos egzistencija
reikš tik trumputį Žemės istorijos epizodą. Kolbert
akcentuoja, kad privalome, kol ne vėlu, permąstyti svarbiausią klausimą – ką reiškia būti žmogumi?
Pasiekėme milžiniško progreso įvairiose srityse,
tačiau darome tai kitų gyvybės formų sąskaita, pasmerkdami pražūčiai gražiausius gamtos kūrinius.
Elgiamės tarsi jų „kaimynai iš pragaro“. Žmonija be
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atodairos pjauna šaką, ant kurios pati sėdi.
Žurnale Newsweek Katarzyna Burda rašo, kad didžiausia katastrofa planetos istorijoje galima vadinti
žmogaus atsiradimą. Kol jo nebuvo, kiekvienas, net
menkiausias pokytis gamtoje trukdavo tūkstančius
metų. Visur, kur archeologai, paleontologai randa
pirmuosius žmogaus pėdsakus, pastebi ir stambiosios
faunos dingimą, kitus paspartėjusius praradimus.
Kreidos periodo pabaigoje prieš 65 mln. metų gyvybė masiškai išmirė todėl, kad į Žemę atsitrenkė
milžiniškas asteroidas. Permo periodo pabaigoje įvykusio didžiausio išmirimo priežastimi mokslininkai
laiko superugnikalnių išsiveržimus ir globalinius klimato pokyčius. Po šios apokalipsės tropinėse platumose oras įkaito iki + 60º C, vanduo – iki + 40º C.
Karštasis periodas tęsėsi keletą milijonų metų, tokio karščio joks gyvūnas nepajėgė atlaikyti. „Belieka tikėtis, kad tokių temperatūrų, kokios buvo prieš
250 mln. metų, niekada nebebus pasiekta. Antraip
gyvybei Žemėje atsigauti vėl reikės milijonų metų.
Skaudžiausia būtų, jei mes – Homo sapiens – patys
tai sukeltume“, – pabrėžia Lydso universiteto profesorius Paulas Wignallas.
Švedų genetikas Svante Pääbo teigia: „Tam tikru
atžvilgiu esame išprotėję. Vienas iš bruožų, būdingų
šiuolaikiniams žmonėms, yra kažkoks faustiškas nerimas. Mūsų tolimi protėviai neandertaliečiai neturėjo to geno. Tik šiuolaikiniai žmonės, kad patenkintų
keisčiausius, net pražūtingus savo įgeidžius, ryžtasi
tokiems rizikingiems, ekstremaliems veiksmams, niokojantiems gamtą, kad iš tikrųjų atrodo pametę protą.
Jei kada nors pavyks atskleisti mutaciją, kuri sukelia
tą keistą pamišimą, galėsime tvirtinti, kad nedidelė
chromosomos inversija pakeitė visą planetos ekosistemą, versdama Homo sapiens, kad jis užvaldytų ir pertvarkytų visą gamtą.“ Šis genetikas pabrėžia: likimo
ironija, bet į globalinę pražūtį veda mūsų kūrybingumas, sugebėjimas keisti pasaulį, susidoroti su visomis
problemomis ir didžiulis mobilumas. Kitaip tariant,
tai, kas padarė mus žmonėmis. Deja, vis azartiškiau
veliamės į dvikovą su gamta, tarsi specialiai siektume
išnykimo.
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Almantas SAMALAVIČIUS

APIE NEPERSKAITYTŲ KNYGŲ NAUDĄ,
arba URBANISTIKOS VINGIAI
IR AKLAGATVIAI

„Daugybė architektų šiandien stato mieste, tačiau
mažai kas stato patį miestą“
Samir Younes. Netobulas miestas. 2012

ž

monės, gerai pažįstantys Vilniaus savitumą,
veikiausiai sutiktų su teiginiu, kad iš visų viešųjų sostinės erdvių jaukumu išsiskiria Rotušės aikštė. Tačiau kodėl viešosios erdvės, suprojektuotos po
Antrojo pasaulinio karo ir dabar pertvarkomos arba
naujosios nė iš tolo neprilygsta sostinės šerdyje esančiai senajai aikštei? Nepaisant šiuolaikinių technologijų ir tokios projektuojančių profesionalų gausybės,
kokios nebuvo nė vienu sostinės istorijos tarpsniu,
didžioji dalis viešųjų Vilniaus erdvių atrodo sustingusios, apmirusios, nepatrauklios, prastai funkcionuoja, net lieka neužbaigtos. Garsi miestų sociologė
Sharon Zukin tokias viešąsias erdves vadina „išvietintomis vietomis“,1 – tai teritorijos, praradusios žavesį, net elementariausius bruožus, kad ši aplinka
tinka gyventi žmonėms.
Įdomu, kad kai kurios miesto vietos, nors nebuvo specialiai suplanuotos, pastaraisiais metais tapo
gyvais traukos centrais, yra noriai lankomos. Pavyzdžiui, Neries krantinės atkarpą tarp Žaliojo ir
pėsčiųjų tiltų šiltesniu metų laiku lipte aplimpa miestiečiai, smagiai leisdami laisvalaikį. Pakrantės dalis,
dabartinį pavidalą įgavusi ganėtinai atsitiktinai, lyg
ir prašytųsi profesionalo rankos, tačiau nesunku įsi22

vaizduoti, kaip ši erdvė atrodytų, apdorota šiuolaikinių architektų „skalpeliu“.
Architektas ir urbanistas Witoldas Rybczynskis vieną iš daugelio savo knygų pradėjo klausimu, kodėl senojo žemyno miestai kitokie, aptardamas plika akimi
matomus skirtumus tarp nejaukių, monotoniškų, nuo
automobilių dūstančių modernių Amerikos metropolių ir jaukių, kompaktiškų senųjų Europos miestų. Čia
kasmet atvyksta milijonai turistų, tiesiog norėdami
pailsėti nuo sterilios, negyvybingos, modernistinio
planavimo suniveliuotos, nuasmenintos, globalizuotos
šiuolaikinės urbanistinės aplinkos.
Architektūros profesionalų, kurie kritiškai vertina
modernistinio planavimo padarinius, jau atsiranda ir
Lietuvoje. Gintaras Čaikauskas, Vilniuje suprojektavęs
nemažai išskirtinių objektų, prieš keletą metų duodamas interviu pabrėžė: „Po karo, vadovaujantis moderniojo planavimo idėjomis, imta rengti miestų ateities
projektus, prognozuoti būsimus poreikius, ieškoti optimalių sprendimų. Industrializacijos suteiktas augimo
pagreitis vertė veikti operatyviai: kilo nauji pramonės
kompleksai, atsirado ištisi gyvenamieji mikrorajonai.
Tradicinė miestų raida, kaip ir architektūros išraiška,
buvo iš esmės paneigta, modernųjį mąstymą atspinKultūros barai 2017 · 3

dėjo laisvas erdvių
planavimas ir funkcionalistinė stilistika,
atmetusi istorinį pastatų dekoratyvumą.“2
Viename iš paskiausių
interviu Čaikauskas
akcentavo: „Urbanistinė plėtra Lietuvoje
dar nėra visai vakarietiška. Miestų raidos procesai vyksta ne
pagal aiškią bendrąją
strategiją, o „pritempinėjami“ pagal interesus arba pagal tai, kas
nusipirko sklypą, kur
kam geriausiai sekasi
verslas. Suplanuotose
Vilniaus teritorijose,
kur turi būti žemesnis vietos užstatymas, Rotušės aikštė
iškyla aukštybiniai, o
kur leistas aukštis – auga nedidukai pastatai... Tuomet
vieni tampa blogais, kad neleidžia statyti, o kiti blogais,
kad veržiasi statyti... Tęsiasi nesibaigiantys konfliktai,
vyrauja interesų susipriešinimas, o galutinio rezultato
ir laukiamo miesto vaizdo nesiseka sukurti.“3
Suprantama, tai vos keletas fragmentiškų pastabų
apie šiuolaikinių miestų planavimo ir projektavimo
painiavą. Vietinis kontekstas jaučia bendrą urbanistinės modernizmo ideologijos paveldo įtaką, tačiau
prieštarų kupiną praktiką lemia ne vien ji, o ir specifinis mentalitetas, paveiktas ekonominių postkomunizmo transformacijų. Vietinio konteksto specifikos
nagrinėjimą atidėję kitai progai, patyrinėkime tuos
moderniosios urbanistinio planavimo ideologijos aspektus, dėl kurių nepatraukliomis „išvietintomis vietomis“ virto ir daugelis Vilniaus viešųjų erdvių, suprojektuotų XX a. antrojoje pusėje.
Vienas iškiliausių miesto istorikų ir kritikų Lewisas Mumfordas, keletą dešimtmečių stebėjęs pasaulio
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miestų raidos dinamiką ir aprašęs jos prieštaras, padarė išvadą, kad modernioji šiuolaikinių megalopolių plėtra – tai naujas reiškinys, laikytinas antimiesto
formavimusi. Didžiuma urbanistinių darinių praranda ankstesnį jaukumą, žmogišką mastelį, savitumą,
be to, vis rečiau įstengia atlikti esmines savo funkcijas. Kaip atsirado modernusis tradicinio miesto antipodas? „Antimiestą formuoja nežabota standartizuotų greitkelių, standartizuotų pakelės paslaugų tinklo
ir standartizuotų gyvenamųjų kvartalų plėtra. Jis taip
godžiai ryja žemę ir viską taip atskiedžia, kad darosi
nebeįmanoma atlikti svarbių urbanistinių funkcijų,
nes joms būtinas tam tikras gyventojų tankis, mišrios
veiklos rūšys, tam tikra ekonominių poreikių ir vietinių aplinkybių sąveika.“4
Kad atsirado šiuolaikinis megalopolis, amerikiečių
urbanistikos istoriko pavadintas „antimiestu“, lėmė
daugybė socialinių, ekonominių, kultūrinių veiksnių.
Jo skėtrumas, amorfiškumas, sklidumas ir nepaliau23

jamas stiebimasis aukštyn mažiausiai tam tinkamose
vietose, jam būdinga koherencijos stoka, – visa tai industrializacijos, kuri įsibėgėjo prieš porą šimtmečių ir
buvo iš esmės nevaldoma, šalutiniai padariniai. Megalopoliai ėmė ypač sparčiai dygti, įsigalėjus moderniojo planavimo dogmoms, kurias diegė šveicarų kilmės
prancūzų architektas Le Corbusier, laikytas naujausių
laikų urbanistinio planavimo šaukliu ir pranašu. Jis
ragino atmesti visą miestų istorijos tradiciją, nes tai
retrogradiškas, žalingas, pažangą stabdantis minties ir
socialinio veiksmo paveldas. Miestų raidą XX a., pasak
jo, lems gyventojų skaičiaus augimas ir automobilių
transporto įsigalėjimas. Senųjų Europos miestų centrai, susiformavę viduramžiais, dėl tankaus gatvelių
tinklo, žemo užstatymo, chaotiško plano yra esminė
kliūtis technologijų epochos didmiesčiams plėtotis.
Tiesa, tam tikrą paveldo dalį Le Corbusier vis dėlto
vertino – žavėjosi romėnais, kuriuos laikė geriausiais
senovės miestų planuotojais, gerbė Liudviko IX urbanistinę estetiką, pagrįstą griežtais geometrijos principais, kėlė kepurę prieš baroną Eugenne’ą Hausmanną,
nes šis Napoleono III laikų prefektas įvykdė grandiozinę Paryžiaus rekonstrukciją – nutiesė plačius bulvarus,
pasodino daug didelių parkų, pastatė dvi naujas geležinkelio stotis, „įteisindamas“ geležinkelio linijas kaip
technologinės pažangos simbolį.
Le Corbusier urbanistinė doktrina svetingai atvėrė kelius XX a. technologinės pažangos simboliui –
automobiliui. Nors ambicingiausios architekto koncepcijos ir planai liko popieriuje, didžiąją daugumą
praėjusio amžiaus miestų planuotojų ir projektuotojų
tiesiog užhipnotizavo jo puoselėta modernaus planavimo vizija – Le Corbusier ne tik miestą, bet ir gatvę, ir namą prilygino mašinai. Įgyvendinti mechanistinius urbanistikos principus architektai skubėjo,
azartiškai varžydamiesi tarpusavyje, kuriam labiau
pavyks. Nors pasigirdo balsų, perspėjančių, kad pražūtinga pasiduoti „megamašinos“ magijai, siaurakaktiška primityviai suvoktos technologinės pažangos paradigma moderniojoje urbanistikoje įsigalėjo
ilgam. Imta programiškai niokoti per šimtmečius
susiformavusią urbanistinę sanklodą, griauti ištisus
24

miestų kvartalus, o „išlaisvintose“ erdvėse sparčiai
dygo monotoniški daugiaaukščiai statiniai. Beatodairiškos modernizacijos vajus tęsėsi tol, kol 1961 m.
pasirodė anuomet mažai kam žinomos autorės Jane’s
Jacobs knyga „Didžiųjų Amerikos miestų gyvenimas
ir mirtis“. Paradoksalu, tačiau veikalą, padariusį neįtikėtinai didelį poveikį profesionaliems urbanistams,
parašė ne architektė, ne architektūros istorikė, o žurnalistė, netrukus tapusi vienu didžiausių autoritetų
šiuolaikinio miesto plėtros klausimais.
XX a. išvakarėse, dar prieš įsigalint Le Corbusier urbanistinio planavimo dogmoms, pasirodė knyga, galėjusi iš esmės pakeisti moderniojo planavimo kryptį ir
būtų buvę išvengta galybės klaidų, padarytų globaliu
mastu. 1889 m. vokiečių kalba išleista knygelė vadinosi
„Miestų planavimas, remiantis meniniais principais“
(Der Städtebau nach seinen künstlerische Gründsatzen). Austrų architektas ir kritikas Camillo Sitte šį
išskirtinės svarbos veikalą parašė žaibiškai – per keletą savaičių, vos grįžęs iš ilgai trukusios ir giliems
apmąstymams įkvėpusios kelionės po seniausius
Vakarų ir Pietų Europos miestus. Su nerimu konstatavo, kad kompleksiška humanistinė miestų planavimo disciplina, kuriai būtinas istorinės miestų dimensijos ir estetinių principų išmanymas, vis labiau
darosi grynai techninė, iškeldama ir naują miestų
projektuotojo, kuris mąsto ir veikia, pasikliaudamas
išimtinai techninėmis kategorijomis, tipą. „Šiandien
niekam neberūpi miestų planavimo menas – tai tapo
grynai technine problema“,5 – apgailestavo įžvalgusis
austrų architektas. „Moderniojo miesto statytojas yra
praradęs siaubingai didelę savo profesijos kaip meno
išteklių dalį. Preciziškai tiesios namų linijos ir kubo
formos namų kvartalai – tai beveik viskas, ką jis gali
pasiūlyti varžybose su praeities turtais“,6 – rašė Sitte
tuo metu, kai ši tendencija dar nebuvo tapusi globalia miestų planavimo ir projektavimo praktika. Atkakliai mėgino priminti, kad miestų projektavimas
nėra vien techninių įgūdžių reikalaujantis ir techninių tikslų siekiantis amatas, – tai kompleksiška meninė veikla, susijusi su išsamiu įvairių praeities klodų pažinimu, jautrumu vietos dvasiai. Savo įžvalgas
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iliustruodamas piešiniais iš natūros ir schemomis,
Sitte atskleidė, kokią galybę klaidų daro modernieji miestų projektuotojai. Kritikavo taisyklingą geometrinę viešųjų erdvių sąrangą, primindamas, kaip
subtiliai anksčiau būdavo atsižvelgiama į konkrečios
vietos ypatumus. Pavyzdžiais, paimtais iš įvairių urbanistinės raidos tarpsnių, įrodė, kad nei fontanai,
nei paminklai niekada nebuvo statomi aikščių centre,
jie iškildavo pakraščiuose, derinami su aplinkinių
namų dydžiais ir fasadų stilistika, o aikštės įgaudavo
įvairiausias konfigūracijas, atliepiančias reljefą, urbanistinį aplinkos kontekstą. Istoriniuose miestuose
planuojant statinius ir viešąsias erdves, niekada nebuvo siekiama griežtos simetrijos, tinklinio plano,
tiesių gatvių. Dabar visa tai kartu su kitais veiksniais
didina šiuolaikinio miestovaizdžio monotoniją, įtvirtina cinišką urbanistinį klonavimą.
Sitte priminė, kad senuosius miestus architektai projektavo ne braižybos lentoje, prieš imdamiesi projekto, jie
ilgai stebėdavo aplinką, vaizdinių įvairovę, kad perprastų estetinę natūros sąrangą. Moderniųjų miestų aikštės,
gatvės, kitos viešosios erdvės prarado įtaigą, tapusios
gigantiškomis, nei forma nei masteliu nesisiejančiomis
su vietiniu kontekstu, nusistovėjusiu per šimtmečius:
„Net jeigu dėl modernių statybų, higienos, transporto
reikalavimų tenka atsisakyti gausybės vaizdo grožybių,
tai nereiškia, kad turėtume apskritai atsisakyti meninių
ir imtis vien techninių sprendimų, tiesdami greitkelius ir
konstruodami mašiną. […] Nevalia pamiršti, kad miestų
planavime būtinai turi atsirasti vietos menui.“7
Sitte’s knygą su išsamiais komentarais XX a. 9-ajame
dešimtmetyje išleidę JAV urbanistai liūdnai konstatavo, kad jos autorių „ištiko toks pats likimas, kaip ir
daugelį pranašų, nes nei jo oponentai, nei mokiniai iš
tikrųjų nesuprato, apie ką jis kalbėjo“.8
Camillo Sitte’s paveldą kiek anksčiau negu amerikiečiai aktualizavo norvegų architektas ir architektūros
teoretikas Christianas Norbergas-Schulzas. Jis, subrendęs Le Corbusier ir Sigfriedo Giediono paunksmėje, bet
nutolęs nuo jų mokymo, bandė kloti fenomenologinės
architektūros pamatus, kad pakeistų dogmatišką santykį su urbanistiniu kontekstu. Taikydamas senovės RoKultūros barai 2017 · 3

moje klestėjusią, veikiausiai iš etruskų perimtą „vietos
dvasios“ (genius loci) sampratą, Norbergas-Schulzas atvėrė dar vieną urbanistikos perspektyvą, turinčią tam
tikrų paralelių su Sitte’s įžvalgomis. Norvegų architektas teigė, kad erdvės samprata, įsigalėjusi moderniojoje epochoje, iš urbanistikos diskurso išstūmė gerokai
svarbesnę vietos kategoriją. Tai ne abstraktūs principai
ir formos, bet jusliškai suvokiama daugiasluoksnė miesto aplinka, sukurta gamtos ir vietinių žmonių. Taigi,
vieta – ne kiekybinis, o kokybinis reiškinys, jos sąranga
nėra formali, nuasmeninta, nes turi sukaupusi daugybę
semantinių prasmių.
Urbanistinę aplinką Norbergas-Schulzas suvokė kaip vietą, kur vyksta intensyvi veikla, tačiau ją
nulemia aplinkybės, susiklosčiusios per šimtmečius.
Todėl architektas, projektuodamas statinius, kitus
objektus, pirmiausia turėtų perprasti vietos charakterį, jos struktūrą. Vieta „nėra nei fiksuota, nei
amžina. Paprastai vietos keičiasi, neretai tas vyksta
sparčiai. Vis dėlto tai nereiškia, kad pasikeičia ar yra
prarandama vietos dvasia. […] Apsaugoti ir išryškinti genius loci reiškia konkretizuoti vietos dvasią vis
naujesniuose istoriniuose kontekstuose. Galima net
sakyti, kad vietos istorija – tai jos savirealizacija.“9
Architektūros fenomenologas vietą siejo su integralia žmogaus patirtimi ir egzistencija. Pasak jo, vieta
„reiškia kažką daugiau nei abstraktų buvimą erdvėje.
Kalbu apie totalumą, kurį sudaro konkretūs daiktai,
turintys materialią substanciją, formą, struktūrą ir
spalvą. Šie daiktai, kartu sudėjus, nulemia „aplinkos
charakterį“, vietos esmę. Pati vieta ir yra tasai charakteris arba „atmosfera.“ Taigi, vieta yra kokybinis,
„totalus“ reiškinys, kurio neįmanoma redukuoti iki
kurios nors vienos iš jo savybių, tokios kaip erdviniai
santykiai, kad neišleistume iš akių tikrosios jos prigimties.“10
Iškilusis norvegų architektūrologas suprato, kad egzistuoja toks dalykas kaip vietos tapatybė, savitumas,
o jų nepavyks nei nusakyti, nei aprašyti, pasitelkiant
vien technokratines, kiekybines kategorijas. Adekvačiai suvokti genius loci reikšmę ir prasmę įmanoma tik
plėtojant architektūros fenomenologiją, kurios pagrin25
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dus paklojo tokie reikšmingi XX a. mąstytojai kaip
Martinas Heideggeris, Edmundas Husserlis, Maurice’as Merleau-Ponty ir kiti. Christianas NorbergasSchulzas ne tik dėstė naują tarpdisciplininį požiūrį,
bet ir analizavo, kuo ypatinga konkrečių miestų, pavyzdžiui, Prahos vietos dvasia.
Prasminga ir įdomi architektūros fenomenologijos, glaudžiai sąveikaujančios su viena iš XX a. filosofinio mąstymo krypčių, perspektyva, deja, atsidūrė
paraštėse. Modernizmo dogmų architektai laikėsi
dar keletą dešimtmečių po to, kai Norbergas-Schulzas pasiūlė gerokai adekvatesnį ir gilesnį būdą, kaip
suvokti, įvertinti urbanistinės aplinkos kontekstą ir
projektuoti, jo neignoruojant. Moderniai dogmatikai
neįgavo imuniteto ir Lietuvos urbanistai. Sovietmečiu, kai buvo verčiami paklusti urbanistinį standartą
diegiančiai komunistų partijos ideologijai, jie slapčia
dairėsi į Vakarus, o tais dešimtmečiais iš ten pūtė stiprus vėjas, skleidęs Le Corbusier ir jo pasekėjų idėjas.
Vis dėlto dabar šios klastingos urbanistinės ideologijos pamatai pamažu jau aižėja – įvairiose pasau26
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Kūryba ir kūrėjai

Gintaras PATACKAS

MAŽOJI DIEVIŠKOJI CO-5. KABALOS
Poemos fragmentas

SONETŲ PAVAINIKIS

Nuo komunizmo gelbsti onanizmas
onlaine iškapojantis vartus
ir langus nepadės žmogau budizmas
pakūtavotas būsi du kartus
jei kartais odinas čia neužsuko
su sauja birmingemo kalinių
anžū belaisvių kirvio ir plaktuko
meistrų kuriems pritrūko šovinių
po kojomis putoja trafalgaras
korčnojus tapo tikras kočegaras
šachmatai ir blickrigas rauda čia
povandeninio laivo vadas nojus
o kaip man visą tiesą sužinojus
sakyk stiuardui kad kėdė nėščia

***

Caraitę tramdyti lydekai liepti
kaip užduotis yra gan nelengva
šuva daugiau galėtų išsišiepti
patinka man dantų jo baltuma
nelyg mėnulis pilnatį padėjęs
ant nevaisingo miesto aukštumų
galėtų niekšas būti asmodėjas
ir man pakloti krūvą pinigų
bet šypsos belzebubas ir baalas
ir šviečia prieš akis man liepto galas
kai aš žengiu voratinklių taku
po to man šakės man po to finalas
tačiau lemtim gerąja aš tikiu

***
***

Sakyk stiuardui kad kėdė nėščia
ir karolis stiuartas čia atvyko
sakiau kad visad dugnas apačia
o apaščia toli ir nieks nevyko
be reikalo o reikalas toksai
išsemti purvą kūdrą sušukuoti
kad veistųsi ondatros kailiniai
ir kaliniai galėtų pakaboti
iš paketboto vėl jokių žinių
galėtų bent antanas atsiliepti
antuanetė eina po velnių
jinai taip pat priėjo galą liepto
o man betrūksta vien tik akinių
caraitę tramdyti lydekai liepti
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Tačiau lemtim gerąja aš tikiu
ir parašytas bus aukščiausias balas
kai parašiutas su manim sykiu
išsiskleidžia ir leidžiuosi į balą
tiktai kinžalas duria man širdin
ir tempia vėžlį nindzę storas valas
ant visko nusispjaut man viskas dzin
ir dar gerai kad po ranka šturvalas
o šturmano vieta seniai tuščia
kaip legenda seniai jau apaščia
apačų vado šito nebemato
bet vėjų rožė buvo nuskinta
seniai patinka jos suknia balta
ir šiapus ir anapus ararato

27

***

Ir šiapus ir anapus ararato
kur bepažvelgsi debesys pūga
mėnulio po senovei nesimato
o stiuardesė karvė ne merga
ant kelių užsilipus šokinėja
aukštyn žemyn ir lūpos rausta vis
prisiminiau tada aš odisėją
ir gaudomas jo sirenas žuvis
tad jokio įspėjimo nepabūgęs
tarytum dievas leidžiuosi į pūgą
ir mėgaujuosi stalo furšetu
ir lai ledinis vilkas naktį stūgaus
man nebaisus jo apšarmojęs snukis
vis tiek aš prieš snieguolę sutirpstu
***

Vis tiek aš prieš snieguolę sutirpstu
nes mano laikas mano jūros marios
kur dinozauras mėgaujas grumstu
kur kapitonas nemo jį uždaręs
dvivėrėm ugniai atspariom durim
raktus pats saugo ir spynas rakina
kupranugaris eina din dilin
dar pas mergas į artimiausią kiną
snieguolė buvo boba nepėsčia
kelintą kartą nuo manęs nėščia
tartum japonė iš takaracukio
dakarą įveikė o brolija
visi draugai ne priešo šunauja
man liepė pasišalinti iš ūkio

***

Man liepė pasišalinti iš ūkio
snieguolė su visu savu turtu
nes smailas galas daug geriau už buką
bet vaistų šiam sprendimui aš randu
kvailė snieguolė visiškai padūko
duraliuminio mat jai per mažai
o kai mėnulis veidu atsisuko
panižo jai po kojomis beržai
28

iš beržoro ir atamanas žora
atstatė savo vamzdį į aurorą
o galutinė įvykių suma
patenkina kiekvieno mūsų norą
papleškint iš revolverių į orą
nors laikas tam nepalankus žiema
***

Nors laikas tam nepalankus žiema
tačiau pats metas įvaryt furoro
furgoną į furšetą aukštuma
kuri paklust antanui nepanoro
ak dante dante negaląsk danties
ant atamano žoros vaikis paikas
verčiau pastumk prie knygų išminties
įgyti proto pats jau būtų laikas
apsiribot universitetu
nes kartais šaukštai būna po pietų
jei prieštaraus tai marš į laivyną
ten kapitonas nemo jį suries
tartum gaidžiuką iš aukštos pilies
o jeigu ne pateks į sąšlavyną
***

O jeigu ne pateks į sąšlavyną
ir žodžių sąšauka tokia gili
dar niekad reikalo taip negadino
kad vietoj tiesiai nusišaut gali
guli sau lovoj paslikas galvoji
kaip suslikas papuoštas švilpuku
kur dingo tavo vėjų mylimoji
gal nušuoliavo kur kaip kengūra
į pievą žemuogių tiesiog pas dievą
kuris matracą saugo tartum ievą
ir groja pimpalu kaip barškučiu
brangioji anabele li profanas
susprogs tartum balionas jo propanas
tu mėgaujiesi na o aš kenčiu
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***

Tu mėgaujiesi na o aš kenčiu
tarytum asilas iš buridano
sulaukęs mėnesienoj ramadano
ir randevū atlieku tuo pačiu
kenčiu patyčios visada skausmingos
tai žino aplinkiniai šunys dingo
nedingo lokis jis mums reikalingas
tarytum dantės junga nemirtingas
lai inkų lobis pragare sau svyla
bet gėriau gersiu ir geriu tekilą
už ją geresnio gėrimo nėra
nebent midus iš saulės aukso bičių
prisiviliočiau aš čia ją netyčia
bet po perkūnais dingo elektra
***

Bet po perkūnais dingo elektra
ir dantė tik pastėro ir apsvaigo
pasterizuoto pieno kolona
pūgoj įstrigo šaldytuvui baigės
kantrybė nes išaušo valanda
kai valos ežere dantis lašišos
ir sumažėjo mailiaus pagava
nuo oderio lig nemuno ir šišos
ak elektrini ungury baisus
yra duobės žvaigždėtas menuetas
kai tinka ir baletas ir minetas
aukščiau minėtas pas dievų vartus
o jeigu dar paklausius kastanedos
tai skundui nebyliam lieki kurtus
***

Tai skundui nebyliam lieki kurtus
širdy auksinėj grankulkė įstrigo
ir peilis tarpe šonkaulių aštrus
virš bliūdo maivais ir varai į rygą
o knygą užmeti kažkur aukštai
tartum kepurę ant šakos ji kabo
antanai dante žūti privalai
vardan tiesos nes kėlėsi iš grabo
aukščiausias su ančiuviais pajūry
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ir ančių ir ančiuvių čia priviso
tai padermė gana populiari
kad popuri dainų skeli iš viso
repertuaro viskas seliavy
o sielą velnias ėmė ir nukniso
***

O sielą velnias ėmė ir nukniso
kaip bernas mergą bomžo kambary
ir laikas griebtis kokio kompromiso
kompanija yra gana žiauri
sūnau antano gintarai patackai
tau šakės trafalgaras bus tuojau
apžlibo akys ir nukaro kleckai
po to kai jungą užmirštą mačiau
kažkur ten jūroj blaškėsi berniokas
ir jį kamavo nežabotas striokas
įveikti vandenyną eldija
deja kažkur pradingo ir šunėkas
ne veltui pravardė jo buvo niekšas
ir traukė kalę jis vandenyje
***

Ir traukė kalę jis vandenyje
prie jos pririšęs gelbėjimo lentą
o kas ten deny dėjosi beje
ne vienas žino mato ir supranta
jau tentą reik užtraukt kad nežvarbu
jiems būtų ir kad šipkartė nežūtų
o kas po to įvyks jau nesvarbu
nebent tik admirolas pats užgriūtų
antanas dantė antpečių nėra
ir trenkia odekolonu losjonais
virginija jo boba ir dukra
o krikšto tėvas dievas ir šėtonas
jam liepė pastatyti dievui klizmą
nuo komunizmo gelbsti onanizmas
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Kęstutis ŠAPOKA

SPĖJANTYS ATEITĮ IR IEŠKANTYS
MITOLOGINĖS LAISVĖS
Apie Gruzijos šiuolaikinio meno parodą ir dailininkų iš
Jekaterinburgo projektą „Cuba de Lituania“ Klaipėdoje

Š

ių metų sausį ir vasarį Klaipėdoje, Kultūrų komunikacijos centre ir Fotografijos galerijoje veikė du
atskiri, bet vienas kitą papildantys projektai. Tbilisio
šiuolaikinio meno centras pristatė parodą „Spėjant
ateitį“, surinkęs įdomesnius ir / ar šiuolaikinio meno
tendencijas reprezentuojančius kūrinius, o Fotografijos galerijoje du menininkai iš Jekaterinburgo (ketvirto pagal dydį Rusijos miesto), buvę Klaipėdos KKC rezidentai, surengė improvizuotą instaliaciją.
Parodos „Spėjant ateitį“ anotacijoje rašoma, kad
Gruzijos posovietinėje erdvėje jaučiamas fantastikos
žanro stygius, tarytum gniuždanti ir ne mažiau „fantastiška“ sovietinė tikrovė būtų okupavusi ir posovietinių kartų pasaulėjautą, pasaulėvaizdį, paralyžiavusi
ar pasiglemžusi vaizduotę. Todėl šiuolaikinis menas ir
bando gilintis į „futurologiją“, neria į fantastikos sritį.
Paroda visais atžvilgiais įdomi, jau vien todėl, kad
Gruzija ir jos menininkai mums šiokia tokia egzotika.
Tačiau kūriniai demonstruoja greičiau Vakarų šiuolaikinio meno standartą, žinoma, nebūtinai neigiama šio
žodžio prasme, negu avangardą.
KKC vadovas Ignas Kazakevičius paaiškino kai kuriuos specifinius niuansus. Gruzija (ypač dėl Rusijos
kišimosi) vis dėlto yra labiau posovietiška negu Lie30

tuva. Tai sakydamas jokiu būdu neturiu omenyje vertinamosios potekstės (neva, mes labiau „civilizuoti“),
tiesiog konstatuoju, kad jų ir mūsų situacija šiek tiek
skiriasi. Tad ir vadinamasis šiuolaikinis menas, atitinkama jo raiška Gruzijoje dar nėra tapusi tokia rutina,
kokia jau virto pas mus, o juo labiau yra Vakaruose.
Gruzinų šiuolaikiniam menui dar būdingas šioks toks
„revoliucinis“ prieskonis, jaudulys, kurį nepriklausomybės pradžioje išgyvenome ir mes, bent jau kelios
jaunesnės tuometinių kūrėjų kartos. Todėl Gruzijos
menininkams vis dar aktualu orientuotis į vakarietišką (euro?)standartą, tiek jie, tiek ukrainiečiai vis dar
suvokia tai kaip reikšmingą pasirinkimą. O Tbilisio
ŠMC, pasirodo, yra ne slegianti neosovietinio tipo institucija su didžiuliais parodiniais plotais ir dar labiau
išpūstomis ambicijomis, o pusiau „partizaninė“ mobili
struktūra, ginanti ir populiarinanti vadinamojo šiuolaikinio (neoliberalaus) meno pozicijas. Kartu bando
burti tokio meno kūrėjus tiek sostinėje, tiek kituose
miestuose, bet nepamiršta ir tarptautinės šiuolaikinio
meno arenos.
Tikrai įdomu patyrinėti, kaip gruzinų meninink(i)
ų kūriniai formaliai įsitraukia į globalų šiuolaikinio
vakarietiško meno diskursą, nuoširdžiai kartodami
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jo klišes, tačiau nuo visiškos
standartizacijos gelbsti minėtas „jaudulys“, saviti lokalūs ir tuo žavūs gruziniški
akcentai, į kūrinius įpinami
kartais sąmoningai, bet dažniau pakliūvantys tarsi atsitiktinai. Kad ir kaip būtų, tie
elementai – lokalaus peizažo,
miesto dalies fragmentai ar
kas nors panašaus – suteikia
pagrindą po kojomis, padaro
kūrinius tikresnius.
Visi parodos dalyviai, vienaip ar kitaip naudodami tradicinę šiuolaikinio meno, daugiausia objektų ir instaliacijų
kalbą, apmąsto „futurologi- Gruzinų šiuolaikinio meno parodoje „Spėjant ateitį“
nius“ leitmotyvus, kuriuos
susieja su specifine posovietinio erdvėlaikio entropija. mybių. Nuo to laiko praėjo dešimtmečiai ir kubiečiai
Kartais ironizuoja dirbtinokas tendencijas, pastebimas asimiliavosi taip, kad pamiršo visą savo praeitį. Liko
ir Lietuvoje, pseudoetninę kultūrą paversti oficialia tik pavadinimas „kuba“, ir jis pats rašomas tik mažąja
raide.“1
propagandine kultūra ir pan.
Rusų menininkų Sergejaus Poteriajevo ir Sergejaus
Ko gero, kiekvienas miestas turi savas kubas, šanRožino tęstinis projektas „Cuba de Lituania“, pritaiky- chajus ir panašiai. Tarp gruzinų ir rusų projektų tietas specialiai Klaipėdai, bendradarbiaujant su vietiniu sioginės konfrontacijos nėra, ji pasireiškia greičiau
menininku Dariumi Vaičekausku, nors netiesiogiai, kaip dviejų šiuolaikinio meno versijų, dviejų to paties
bet vis dėlto diskutuoja su gruzinų paroda, ją tarsi pa- kamieno atšakų priešprieša. Gruzinai stengiasi sekpildo, o kai kuriais aspektais su ja konfrontuoja.
ti vakarietiško „bienalinio“ meno standartais, kurti
„Cuba“ siekia atkreipti žiūrovų dėmesį į apleistas ur- estetiškai „švarų“, išgrynintą ir (galbūt komerciškai)
banistines erdves ir akcentuoti laisvos kūrybinės veiklos patrauklų produktą, taigi, bando būti vakariečiais, o
idėją. Menininkų projekto atspirties tašku tapo Jekate- Jekaterinburgo menininkai yra tipiški rusų šiuolairinburgo (Rusija) priemiestyje esantis apleistas rajonas, kinio meno atstovai. Ši tradicija kildinama iš vadivietinių gyventojų pramintas „Kuba“ dėl ten esančios namojo pogrindinio konceptualizmo, XX a. 7-uoju
Kuibyševo elektrinės. Ši vieta, dar vadinama žaliąja ir 9-uoju dešimtmečiais plėtoto Maskvoje bei Leninsala, projekto autoriams kėlė asociacijas su vadinamą- grade, ir jam artimų srovių, kurios, žlugus Sovietų
ja laisvės sala Kuba ir jie, pasitelkę humorą ir švelnią Sąjungai, įsiliejo į 10-ojo dešimtmečio Rusijos nauironiją, sumanė savo projektu „Cuba de Rusia“ sujungti jojo šiuolaikinio meno (akcionizmo) bangą. Šios trašiuos du pasaulio taškus. Menininkai sukūrė legendą, dicijos skiriamasis bruožas ‒ ideologinės potekstės
esą kažkada praėjusio amžiaus viduryje keletas kubie- ir „pasidaryk pats“ principas. Formalus skurdumas,
čių paliko laisvės salą ir atvyko į Sverdlovską (dabar paprastumas, meno darymas iš to, kas pakliuvo po
Jekaterinburgas) ieškoti naujo gyvenimo ir naujų gali- ranka, – paremta, išklypę, prikalta kreiva vinimi,
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„negrabiai“ apvyniota izoliacine juosta, nereprezentatyvu, dvelkia „pogrindžiu“, buitine estetika...
Tuo išradingai manipuliuoja ir Jekaterinburgo menininkai, formuodami gana „skurdžią“ ekspoziciją iš
lentgalių, sukaltų objektų, atvaizdų, padarytų kopijuokliu, videoprojekcijos ir balsu skaitomos įsivaizduojamos kubos „konstitucijos“. Kuria pasakojimą apie
fiktyvų pasaulį, gilindamiesi į socialinės, ideologinės
atminties temą. Šią visumą jie praturtina uostamiesčio
motyvu, teigdami, kad pirmieji keliautojai į rusiškąją
kubą, atvykę jūros keliu, iš pradžių išsilaipino Klaipėdoje, o tada tęsė kelionę į Rytus.
Poteriajevas ir Rožinas, plėtodami tęstinį projektą,
dažnai kviečia prisidėti menininką, atstovaujantį tam
miestui ar vietovei, kur pristatomas projektas, palikdami erdvės netikėtumams, skatindami demokratišką

bendradarbiavimą. Klaipėdietis Darius Vaičekauskas,
ko gero, iš dalies sekdamas Svajone ir Pauliumi Stanikais, kurie praėjusią žiemą Vilniuje, Prospekto fotogalerijoje, instaliavo nediduką altorėlį partizanų šventajam Che Guevarai (ta proga, kad pernai lapkritį mirė
ilgametis Kubos diktatorius Fidelis Castro), panašų,
tik daug didesnį, užimantį visą salę altorių sukūrė projektui „Cuba de Lituania“.
Dėl šių projektų, polemizuojančių vienas su kitu, tikrai vertėjo nuvažiuoti į Klaipėdą. Taigi, uostamiestyje
buvo, yra ir – spėsiu ateitį – bus įdomių parodų.

1

Projektas „Cuba de Lituania“: mitologinės laisvės paieškos. http://www.kkkc.
lt/lt/events/parodu-rumu-organizuojami-renginiai/2017-1/projektas-cuba-de-lituania-mitologines-laisves-paieskos/

„Spėjant ateitį“. Gruzinų šiuolaikinio meno parodos fragmentai. Klaipėdos Kultūrų komunikacijos centras
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„Spėjant ateitį“. Gruzinų šiuolaikinio meno parodos fragmentai. Klaipėdos Kultūrų komunikacijos centras

Cuba de Lituania. Parodos fragmentas. Klaipėdos fotografijos galerija

„Padori paroda“. Ekspozicijos fragmentai. VDA parodų salė „Titanikas“

KODĖL SKULPTORĖS KURUOJA PARODAS?
Su Ona JUCIŪTE ir Viktorija DAMERELL kalbasi Rita JANAVIČIŪTĖ

Rita Janavičiūtė. Pavadinime „Padori paroda“ įžvelgiu
kiek ironišką konotaciją. Atsiranda įtampa tarp rodymo kitiems, ekshibicionizmo, atvirumo („paroda“) ir
prisidengimo, apsisaugojimo, mandagių manierų, net
apsimetinėjimo prieš kitų žvilgsnį („padori“). Mat moralines vertybes ir tabu formuoja grupė, kuri disciplinuoja individą, skatina jį „sublimuoti“ visuomenei nepriimtinus troškimus ir elgesį. Pavadinime numanomą
„socialinę veidmainystę“ galima interpretuoti kaip įteisintų šiuolaikinio meno stiliaus taisyklių ir gero skonio
kritiką. Tarsi rodoma taip, kaip priimtina. Ir / ar tai,
kas priimtina. Menas pagal klasikinę populiarią nuomonę turėtų laužyti taisykles, būti nepriimtinas, lyg ir
nepadorus. Ar šiai parodai teikėte panašias reikšmes?
Viktorija Damerell. Sakyčiau, kaip tik priešingai –
norėjome rodyti aistringus kūrinius, tuos, kurie atsiranda iš negalėjimo nedaryti, tačiau vengėme įsivelti į klišes,
siejamas su tokiu impulsyvumu, – įtampos sprogimo
vizualizacijas, ekspresyvius gestus. Manau, ši paroda ne
tiek apie veidmainystę, kiek apie natūraliai susiklostančias situacijas, kai tam tikri dalykai, nors neiškyla į paviršių, vis tiek glūdi medžiagoje, daiktuose. Šiuo atveju
gal tiktų palyginimas su britų menininko Simono Stralingo kūriniu shed-boat-shed. Atėję į galeriją, matome
pastatytą medinę pašiūrę. Tačiau tai jau ne tik pašiūrė,
nes į parodą ji buvo plukdoma, t. y. pašiūrė virto laivu.
Atsitinka įdomus dalykas – vėl atgavusi pašiūrės pavidalą, ji slepia savyje ir buvusios transformacijos istoriją.
Ona Juciūtė. Galvojant apie parodą kaip apie tam tikrą priimtą meno rodymo formą, darosi keista, kai joje
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atsiranda aistringų kūrinių, kuriuose slypi daug įvairių istorijų, nuotykių. Nors tik įžengus į „Titaniko“ erdvę, ekspozicija atrodo labai tvarkinga, net nuobodi. Tai įdomus
paradoksas. Nenorėjome kritikuoti parodų formato, bet
„Padori paroda“ natūraliai iškėlė tuos klausimus. Galėčiau
teigti, kad dažnai nepasitikiu paroda kaip žanru apskritai, kartais atrodo, kad tai pats netinkamiausias formatas
šiuolaikiniam menui pristatyti. Mėginome paneigti, kad
paroda iš esmės reiškia kūrinio mirtį, todėl bandėme sudėti istorijas, kurių nematyti paviršiuje, dauguma rodomų
kūrinių nėra baigtiniai, nebuvo specialiai gaminami šiai
parodai ir labai greitai vėl pasireikš visai kitokia forma.
Viktorija. Taip, šis formatas netinkamiausias, bet
kartu vienintelis. Pati dažnai susiduriu su situacija,
kad kūrinys, išstatytas rodymui, tampa kažkuo visai
kitu, negu buvo tuomet, kai jį dariau. Kartais tai labai
nuvilia. Bet galima tai laikyti neišvengiama meninio
proceso dalimi.
Rita. O iš kokių parodų mokėtės, kai ėmėtės kuratorių vaidmens?
Viktorija. Sunku prisiminti konkretų pavyzdį, tikėtina, kad tam tikri dalykai daro poveikį, nors apie
juos negalvojame. Labiau apmąstau tas parodas, kurios
kuo nors nepatinka, svarstau, ko buvo galima išvengti.
Šiuo atveju pagrindinė taisyklė buvo suteikti pakankamai vietos visiems kūriniams, neperkrauti erdvės,
išlaikant tam tikrą ritmiškumą.
Ona. Niekada sąmoningai neplanavome būti kuratorėmis, esame visų pirma kūrėjos, tiesiog taip
33

nutiko, kad nusprendėme parodyti savo kūrinius, o
tada pagalvojome, kodėl gi tik savo, ir t. t. Skatinanti
patirtis buvo Danh Vo kuruota paroda „Apsirikimas
kalbant“ (Slip of the tongue) Venecijoje – jei yra įdomūs kūriniai ir jautrus, gyvas požiūris į juos, viskas
pavyksta gal net geriau, negu būtų, parodą kuruojant
profesionalams.
Rita. Minėjote, kad jums svarbu pasiekti kuo platesnę auditoriją, užmegzti ryšį su skirtingo amžiaus ir patirties žiūrovais. Vedate ekskursijas po parodą, parengėte audiogidus su menininkų interviu. Kaip manote, ar
patys kūriniai savo estetine raiška ir forma pakankamai
gerai išreiškia santūrų nerimą, nervinį tiką, kuris yra
parodos leitmotyvas?
Viktorija. Nors rūpinamės komunikacija, tačiau nepuoselėjame iliuzijų, kad menas yra ar turėtų būti visiems suprantamas. Neturime tikslo transliuoti kokios
nors žinutės ar atvesti į tiesos kelią kuo daugiau žmonių. Vis dėlto mums svarbu užmegzti kontaktą su tais,
kurie domisi menu, todėl padedame jiems priartėti prie
kūrinio. Dėl pristatymo pobūdžio sulaukėme šiek tiek
kritikos iš kitų menininkų, esą anotacijos tekstai pernelyg tiesmuki, nepakankamai atviri interpretacijoms
skleistis. Bet šiais tekstais neaiškiname, kaip reikėtų
kūrinius suprasti, tiesiog parodome menininkų intencijas. Mano manymu, teksto funkcija turi būti pagalbinė,
kad suteiktų lengvą atspirtį, kaip priimti kūrinį, o ne
atvirkščiai – kad papildomai supainiotų.
Ona. Ar kūriniai skleidžia santūrų nerimą, sunku
pasakyti, kai jau žinai visus juos lydinčius žodžius.
Pamačius tokius kūrinius be jokio paaiškinimo, smalsumas būtų sužadintas, nes akivaizdu, kad jie tėra ledkalnio viršūnė, tačiau tik tiek. Todėl gausi informacija
šiuo atveju tikrai reikalinga.
Rita. Tai jau antra judviejų kuruota grupinė paroda
VDA galerijoje „Titanikas“. Pernai rodėte ekspoziciją
„Per plauką“. Ar suvaldyti erdvę, sukurti konceptualiai
pagrįstą eksponatų išdėstymo struktūrą-pasakojimą
užtenka vien kuratoriaus-menininko, ar nereikia kviestis parodų architekto?
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Ona. Manau, dažnai neužtenka. Tačiau mes darome parodas iš menininko perspektyvos, svarbiausia
mums pačių kūrinių logika ir tinkama vieta jiems.
Parodų erdvė šiuo atveju netampa dar vienu elementu, sprendimai nėra konceptualūs, jų pobūdis grynai
estetinis.
Rita. Ar galima sakyti, kad šia paroda norėjote perteikti jausmą, o ne teiginį?
Ona. Skamba kaip komplimentas, bet su juo vis dėlto nesutinku. Parodai „Per plauką“ tokia įžvalga tiktų,
bet „Padori paroda“ išvis nieko neperteikia, nei jausmų, nei teiginių, labiau sudaro sąlygas ir prielaidas nustebti, atskleidžia specifinius mąstymo būdus.
Rita. Obsesija, apsėdimas, nervinis tikas – šiais žodžiais apibūdinamas kūrybinis procesas, kurio rezultatai eksponuojami parodoje. Atrodo, kūrinius ir vienija
būtent jis, o ne panaši problematika ar estetinė raiška.
Toks neurotiškai kuriančio menininko tipas primena
romantinį genialaus kūrėjo, laviruojančio tarp normos
ribų ir užribių, įvaizdį, bet juk jį jau pakeitė autoironiškas, originalumo mitą griaunantis postmodernus
ekspertas profesionalas. Kaip manote, koks yra šiuolaikinio jaunosios kartos menininko iš Vilniaus tipažas,
koks jo santykis su sociumu?
Viktorija. Negalėčiau taip vienpusiškai įvardyti.
Tokiame mažame Vilniaus šiuolaikinio meno lauke,
manyčiau, yra daugiau prieštaravimų negu vieningumo. Vis dėlto ekspertas profesionalas yra šioks toks
tipažas, susijęs su ta dalimi meno, kuris šiuo metu
laikomas hot. Jo santykis su sociumu yra tiek pat autoironiškas, kiek ir ironiškas, nes į viską, kas vyksta
visuomenėje, žvelgiama iš tam tikro atstumo. „Padorioje parodoje“ norėjome pristatyti kūrinius, kuriuose yra mažiau „ekspertiškumo“, daugiau nuoširdumo,
kylančio iš vidinės būtinybės. Ši sąvoka šiuolaikiniame mene nėra populiari, tačiau į ją žvelgti per romantinę „genijaus“ prizmę nereikėtų. Tai labai žmogiška
savybė – gilintis į dalykų esmę ir kažką daryti tiesiog
dėl paties darymo, negalvojant apie tolesnę tos veiklos paskirtį ar naudą.
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SEPTYNERI METAI SU LIETUVOS HIMNU
Apie laisvę, nepriklausomybę ir žakardinę koordinačių sistemą su Juliumi
ŽĖKU, projekto HYMNOS.LT idėjos autoriumi, kalbasi Justina TULAITĖ

Instaliacija „Tautiška giesmė“ – tai išsipildžiusi mažo berniuko svajonė pamatyti garsą. Tai pirmas atvejis
pasaulyje, kai garsas buvo išaustas, o kartu su lazerio sinchronine sistema Lietuvos himną šiandien galime
ne tik girdėti, matyti, bet ir paliesti skambamuoju momentu. Tai Ariadnės siūlas, padėjęs jaunam mokslininkui ir menininkui suderinti skirtingus savo talentus, bei raktas, atvėręs jam duris į pačią Lietuvą.
Prieš septynerius metus sukurta instaliacija plačiajai visuomenei jau pristatyta ne kartą. Todėl nesiplėtodama priminsiu, kad tai – nacionalines vertybes aktualizuojančio projekto HYMNOS.LT ašis.
Kūrinio pagrindą sudaro išausta Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ spektrograminės analizės juosta – skambant himnui, stebėdami sinchroniškai su garsu judantį lazerio spindulį, matome kokybinius
garso pokyčius. Bene įdomiausia tai, kad čia susiduria skirtingos kultūros ir technologijos. Viena vertus,
archajinė audimo tradicija derinama su lazerinėmis technologijomis, antra vertus, tai mokslo, meno ir
technologijų bičiulystė.
Valstybė prasideda nuo manęs – tokiu moto vadovaudamasis instaliacijos idėjos autorius teigia, kad
apie svarbiausius dalykus būtina kalbėtis ne tik valstybinių švenčių progomis.
Justina Tulaitė. „Sintezija“ prabilo šiuolaikine kalba ir valstybinį himną apvilko nauju drabužiu. O ką
himnas reiškia tau pačiam?
Julius Žėkas. Mano sąmoningumas budo kartu
su Lietuva. Buvau aštuonerių ar devynerių – tokio
amžiaus vaikas jau pradeda identifikuoti save kaip
asmenį, – kai pirmąkart išgirdau himną, giedamą
Sąjūdžio mitinguose. Todėl ir dabar Lietuvos himnas, nesvarbu, kur ir kada skambėtų, man primena
nepriklausomybės aušrą, kai žmonės nebijodavo ir
nesigėdydavo jo giedoti net troleibusuose, susikibę
už rankų, su trispalvėmis atlapuose, mojuodami vėliavėlėmis. Prisimenu tą džiugią minią Sąjūdžio suvažiavimuose arba kaip sesers choro vadovas vėliavą
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iškėlė ant savo bambukinės meškerės, nes neturėjo
koto. Tokie maži gestai rodo neapsimestinį nuoširdumą. Žmonių veiduose regėjau tikrą džiaugsmą,
tyras ašaras. Nuo to laiko himnas man asocijuojasi
su tikrumu, kurio reikia nuolat siekti ir juo dalytis.
Kurdami šią instaliaciją glaudžiai bendradarbiavo
mokslo, meno ir technologijų specialistai, tarsi įkūnydami Vinco Kudirkos žodžius „Vardan tos Lietuvos
vienybė težydi“.
Tikra tiesa. Dėl šio kūrinio susisiekė nesusisiekiantys indai. Savo gyvenime turėjau laimės ne tik
susipažinti, bet ir bendradarbiauti su įvairių sričių
profesionalais, deja, suvokiau liūdną tiesą – esame
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susiskaldę ir užsisklendę savo uždaruose pasaulėliuose. Štai mokslininkai nesusikalba ne tik su menininkais, bet ir tarpusavyje. Lazerių specialistas
sunkiai randa bendrą kalbą su akustikos specialistu.
Skulptoriui dažnai visiškai neįdomi tapytojo kūryba. Suartinti skirtingus pasaulius man buvo didelis
iššūkis. Kam to reikia, paklausite? Rytų išminčiai
turi posakį: praminti takai į naujas ganyklas neveda. Bendradarbiaujant visiškai skirtingų sričių specialistams, sukuriama terpė tokioms idėjoms, kokios
niekada negalės rastis, jei pavieniui suksimės kaip
voverės rate.
Man asmeniškai šis kūrinys padėjo atrasti ir mano
paties asmenybės darną. Neslėpsiu, nuo pat mokyklos laikų labai gerai sekėsi įvairiausios disciplinos,
tačiau blaškydamasis tarp daugybės mokslo ir meno
šakų, dažnai jausdavau kažkokį susiskaldymą, buvo
sunku išsirinkti vienas vėžes ir jomis riedėti. Galima
sakyti, šis darbas išgelbėjo mane nuo išsibarstymo,
susiedamas skirtingus interesus. Jaučiuosi čia sudėjęs viską, ką turėjau geriausio.
Ir išties žodis „vienybė“ dėl tėvynės, o ne dėl savo
bambos, yra kertinis kiekvienai tautai. Pirmoji instaliacijos „Tautiška giesmė“ prezentacija, vykusi Briuselyje, pribloškė tiek mūsų komandą, tiek ten gyvenančius tautiečius. Į šventę susirinko daugiau kaip
600 vien registruotų dalyvių, o visų norinčių prezidentinė salė nė nesutalpino vienu kartu! Nejau visi tie
žmonės atėjo pasižiūrėti į šitą „bačkutę“? Ne! Jie atėjo
pasižiūrėti, ką lietuviai vėl iškrės, susikibę už rankų...
Pastaruoju metu dažnai važinėji po Lietuvos mokyklas, bendrauji su jaunimu. Kaip reikėtų apie tautines vertybes kalbėti mokykloje?
Visų pirma būtina vengti klišių iš serijos „Mylėkite Lietuvą“. Aš renkuosi provokatyvią diskusiją ir
kviečiu pažvelgti į faktus be pagražinimų. Dažnai
būna, kad paklausęs susirinkusiųjų nuomonės, neišgirstu nė vieno atsakymo. Tada prašau, kad pakeltų
rankas tie, kurie mano vienaip, o kurie kitaip. Pakyla
vos keletas rankų. Galiausiai klausiu, o ką mano visi
kiti? Gal nori grįžti atgal į Sovietų Sąjungą, kur ne36

turėti savo nuomonės buvo privaloma? Tada rankos
pačios pakyla...
Didžiulė klaida manyti, kad mokinius užtenka tiesiog parengti egzaminams. Mokytojai, nesislėpkite
už tų programų. Rolandas Kazlas į aktorinį fakultetą
įstojo iš septinto karto. O šiandien jis – Nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas.
Visada laikiausi nuomonės, kad švietimo sistema
turėtų remtis holistiniu požiūriu. Kitaip tariant, būtinas tiek mokslinių, tiek taikomųjų, tiek dvasinių
disciplinų integralumas. Negalima atskirti pilietinio
ugdymo nuo fizikos, nuo meno, nuo technologijų ir
panašiai. Viskas yra susiję.
Ko palinkėtum jauniems žmonėms?
Svajoti, o aplinkiniams – niekada nesijuokti iš vaiko svajonių, net ir pačių keisčiausių.
Vaikystėje sapnuodavau pasakišką nepažįstamą
garsą, kurio atitikmens atsibudęs niekur negalėdavau
rasti. Tas sapnas vis kartodavosi, kol virto labai keista
svajone – pamatyti garsą... Viename studentų teatrų
festivalyje suomių jaunimo trupė, grodama įvairiais
archajiniais instrumentais, vaidino savo tautinį epą
„Kalevala“. Po spektaklio vieną iš tų studentų pradėjau klausinėti, kokiu instrumentu jis grojo. Tai buvo
dambrelis, kuris nuo to laiko tapo nuolatiniu mano
palydovu. Vėliau, tranzuodamas per Lenkiją su ką tik
įsigytu dambreliu ir laukdamas, kol sustos pakeleivinga mašina, ėmiau mokytis groti. Keistas dalykas,
bet pradėjau nuo Lietuvos himno...
Tikiu, kad mes visi dar prieš gimdami turime iš
anksto numatytą kelią. Tas sapnas man buvo lyg
pirmasis grūdas ar kelrodis. Juk mažas būdamas,
iš tikrųjų svajojau pamatyti visai ne instrumentą, o
patį garsą! Taigi, galima sakyti, kad „Tautiškos giesmės“ instaliacija yra realizuota vaiko svajonė.
Esi minėjęs, kad kūrinio provaizdį išvydai, braidydamas po Ignalinos apylinkių pelkes...
Mėgstu atitrūkti nuo miesto ir grįžti į vaikystės
vietas. Taip buvo ir tąsyk. Vaikštinėdamas po žydinčią pelkę, mėginau įsivaizduoti, kaip visas tas
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spalvas paversti garsais. Tokie sinesteziniai galvosūkiai mane vilioja
nuo seno. Gal todėl, kad užaugau
gamtos apsuptyje, o juk ten vaizdai
nuo garsų nėra atsieti. Tame spalvų
margumyne ir pamačiau pirmąją
savo viziją – himną spalvų pavidalu. Iškart pajutau, kad šis vaizdinys
ne šiaip šmėkščioja man galvoje.
Žiūrėdama į himno audinio spalvas, iš tikrųjų įžvelgiu pavasarinį
pelkių koloritą. Tai tokia rami, mūsiška spalvų gama, nenutolstanti
nuo tradicinių lietuviškų raštų...
Audinio spalvos neatsitiktinai tokios. Himno spektrogramą perkeldami į audinį, norėjome rasti spalvų kodą, kuris būtų artimas mums,
lietuviams, o tai iš tikrųjų nelengvas uždavinys. Visų pirma, paaiškėjo, kad neužtenka programinius
garso analizės duomenis vien perkelti į staklių audimo programas.
Informacijos kiekis buvo toks didelis, kad sąlygiškai ribotame audinio
paviršiuje sukėlė spalvinį chaosą.
Iš 240 skirtingų spalvinių ženklų,
kuriuos atpažįsta kompiuteris, mes,
suradę atitinkamų spalvų verpalus
ir pynimus, atrinkome 27 pagrindines dermes. Taigi, laukė dviguba
užduotis – viena vertus, negalėjome
nutolti nuo fizikinės tiesos, antra
vertus, žūtbūt norėjosi išlaikyti lie- Julius Žėkas. Instaliacija „Tautiška giesmė“. Fragmentas
tuviškąją tapatybę.
Kalbėdamas apie audinį, dar norėčiau pridurti, tokio? Argi nesame girdėję ir apie įspūdingesnius
kad mums labai pasisekė. Tik pažvelkime atidžiau – išradimus? Tačiau būtent šį išradimą Napoleonas
juk tai natūrali koordinačių sistema! O žakardinis pranašiškai apdovanojo dosniausiai ir neapsiriaudinys? 1801 m. prancūzų mokslininkas Josephas ko – Jacquardo stakles šiuolaikiniai informacinių
Marie Jacquardas pristatė pirmąsias pasaulyje pro- technologijų guru vadina vienu didžiausių mūsų
gramuojamas audimo stakles. Atrodytų, kas čia eros pirmavaizdžių. Tai buvo pirmasis praktinis
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dvejetainės sistemos panaudojimas. Argi be jos būtų
kompiuteriai, internetas, mobilieji telefonai? Taigi,
Lietuvos himnas nuaustas moderniausiomis, tačiau
to paties mokslininko vardu tebevadinamomis staklėmis.
Mėgsti prisistatyti esąs berniukas iš kaimo. Ką tau
tai reiškia? Kurias iš agrarinės kultūros vertybių laikai svarbiausiomis?
Mano vaikystė prabėgo be radijo, be televizoriaus, neturėjome net šaldytuvo, o bene vienintelis
civilizacijos stebuklas mūsų namuose buvo elektros
lemputė. Natūrali aplinka ir gamtos pasaulis mane
subrandino, įdiegė tvirtą dvasią. XX a. pradžioje
Kazys Binkis irgi kalbėjo apie sveiką berną iš kaimo.
Šiandien tas įvaizdis gal netgi dar svarbesnis. Kaime negalima kliautis vienadienėmis vertybėmis, čia
reikia dirbti, kad išgyventum visą metų ciklą, o tada
supranti, kad laikas ir erdvė neatsiejami vienas nuo
kito. Mieste juos lengva atskirti įvairiais dirbtiniais
būdais, štai, pavyzdžiui, braškių į namus galima
parsinešti net žiemą. Šiuo atžvilgiu kaimas brandina, nes reikia išlaukti, kol vaisiai subręs. Labai svarbi kaimiečių savybė yra mokėjimas neskubėti.
Septyneri metai su Lietuvos himnu. Ką jie tau padovanojo? Kokias duris atvėrė?
Ši instaliacija man atvėrė pasaulį ir Lietuvą, kokių nepažinojau. Himnas man parodė, kad Lietuvos
yra tiek, kiek tu pats ją myli, kiek ja tiki ir kiek pats
ją kuri. Pamenu, prieš trejus metus Šventosios mokykloje, kai suskambo himnas, susirinkusieji patys
neprašomi susikibo rankomis ir ėmė giedoti. Vėl
patyriau kažką panašaus į tą jausmą, kaip vaikystėje stovėdamas Baltijos kelyje. Tąkart suvokiau, kad
aš esu ne mokytojas, o mokinys, ir kad pati Lietuva
mane moko ją mylėti. Nuo to laiko visada laikausi
šios tradicijos – prašau, kad skambant himnui, visi
susikibtų rankomis.
Sąjūdį poetas Justinas Marcinkevičius įvardijo kaip
nuolatinę lietuvio dvasios būseną. Kiek ji įmanoma
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šiandien, ypač kalbant apie jaunus žmones, gimusius
jau nepriklausomoje Lietuvoje ir neturėjusius progos
patirti tos pilietinės euforijos? Kas jiems padėtų geriau susiorientuoti tarp laikinųjų ir amžinųjų vertybių bei pajusti pilietinę atsakomybę?
Jeigu kam nors reikia agresorių, išorinių ar vidinių
priešų, kad pajustų vienybę, tai jų yra, netgi pernelyg
daug. Na, kad ir visos tos šiukšlės: „du lietuviai, trys
partijos“, arba „lietuvis džiaugiasi, kai kaimyno namas dega“ ir panašiai.
Prisiminkime šv. Brunono istoriją ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio paminėjimą. Kaip manote,
ką iš tikrųjų minime? Nupūskime dulkes ir palikime ramybėje fanfaras – tiesa liūdna, tačiau turime
pripažinti, kad Lietuvos vardas į pasaulio istoriją
įrašytas su kuoka, įėjome į ją kaip žudikai. Darsyk
pažiūrėkime į mūsų herbą, kurį rengiamės įskiepyti
Lukiškių aikštėje. Ką neša svajonių princas ant balto
žirgo? Gėlių puokštę savo išrinktajai ar tuos pačius
šv. Brunono žarnokus?
Šiandien Švedijos mokyklose mūsų vaikų bendraamžius moko: jei prie parduotuvės sustojo golfas ir iš
jo išlipo trys kvadratiniai skustagalviai, skubiai čiupkite telefoną, skambinkite policijai ir praneškite: lietuviai plėšia prekybos centrą! O gal čia viskas gerai?
Juk taip ir giedame: „iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“... Tai gal pasiimkime beisbolo ar, kaip Melas Gibsonas rekomendavo, golfo lazdas ir pirmyn!
Ar tikrai sugebame įvertinti savo unikalumą?
Darsyk prisiminkime Sąjūdžio, Baltijos kelio, Sausio 13-osios laikus. Viso pasaulio žiniasklaida pamatė žemėlapyje tą mažytį taškelį, kuris sugebėjo
pasipriešinti milžiniškai blogio imperijai. Nesakau,
kad mes sugriovėme Sovietų Sąjungą, tačiau buvome tas akmenėlis, už kurio užkliuvus imperijos
vežimo ratui, ji pradėjo byrėti. Pirmą sykį istorijoje maža šalis sugebėjo iškovoti nepriklausomybę be
ginklo rankoje!
Tautos jėga slypi vienybėje. Todėl ir jaunam, ir
senam galiu pasakyti tą patį: ateitis yra jūsų rankose. Kaip toliau rašysime savo istoriją? Ką kelsime –
vėzdą ir kalaviją, tarpusavio nesantaiką, rietenas ir
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barnius ar vis dėlto paduosime vienas kitam ranką?
Po vieną mus lengva sulaužyti. Kaip tas vyteles anoje pasakoje... O tegul pabando perlaužti visą šluotą!
Kodėl Lietuvą, atgavusią nepriklausomybę, ištiko
vertybinis nuosmukis?
Nežinau, ar ištiko. Nesutikau nė vieno, kuris, nepriklausomybės aušroje šventai tikėjęs laisve, šiandien būtų jos išsižadėjęs ar išsigynęs. Tikiu, kad
grėsmės akivaizdoje vėl eitume ir į miškus, ir į aikštes su vėliavomis.
Taip jau yra – didelio pavojaus akivaizdoje ar turėdami bendrą priešą žmonės instinktyviai vienijasi.
Kaip, beje, ir masinės euforijos (ar isterijos?) atvejais,
pavyzdžiui, per krepšinio rungtynes – tik pažiūrėkite, kokie mes lietuviai! Tačiau, kai iškovojama pergalė, laisvė, mokėti su ja elgtis, pasirodo, yra daug
sunkiau, negu įsivaizdavome.
Pažvelkime ir iš kitos pusės: sovietmečiu gyvenome apylygiai – visi panašiai rengėmės, valgėme panašų maistą, skaitėme panašią literatūrą... Šiandien
ekonominė atskirtis yra didžiulė, socialinių sluoksnių konfigūracija smarkiai išsiderinusi. Nenuostabu,
kad iš to kylantis pavydas, nepasitenkinimas stato
tarp žmonių susvetimėjimo sienas.
Valstybė kaip ir žmogus gyvuoja ciklais. Jos priešaušris tolygus vaikystei – vaikai lekia į ugnį, jos
nebijodami kaip tie drugeliai. Taip Sausio 13-ąją
beginkliai žmonės atsilaikė prieš karo mašiną…
To beatodairiškumo labai reikia... Šventasis Raštas
moko: būkite kaip vaikai, nes jų yra dangaus karalystė. Valstybė patiria ir paauglystės etapą – prisiminkime reketininkų siautėjimus, visokias „brigadas“, „daktarus“… Dabar ateina pirmasis brandos
etapas, natūralu, kad kai kas tos brandos prisibijo.
Kiekvienas reaguoja savaip – vieni emigruoja, kiti
atsiriboja, treti valdžią kaltina... Dabar atėjo tikrasis
mūsų pilietinių vertybių patikrinimo metas. Laikas
sąmoningai priimti sprendimą, ką darysime, atsakyti sau į klausimą, ar dirbsime „vardan tos“.
Iš pradžių visi žiūrime, ką bendruomenė gali
mums duoti. Po to ateina laikas paklausti savęs, ką
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aš galiu duoti bendruomenei? Ką aš asmeniškai padariau, kad Lietuvoje būtų gera gyventi? Pirmosios
nepriklausomybės laikais ant penkių litų monetos
briaunos buvo užrašyta: „Mano gerovė – tautos gerovė.“ Moneta sukasi...
Kuo, tavo manymu, laisvė skiriasi nuo nepriklausomybės?
Kad taptume nepriklausomi, reikia laisvės, bet nebūtinai esi laisvas, kai esi nepriklausomas.
2008-aisiais Gruzijoje dalyvavau taikos misijoje, į
kurią bene pirmąsyk buvo pasiųsti ne kariai, o kultūros ir meno žmonės. Pamačiau, kas yra karo baisumai, išgyvenau ir baimę, ir meilę, ir neapykantą, ir
pasigėrėjimą, ir pasišlykštėjimą. Ten ypač gerai supratau, ką reiškia laisvė ir kaip svarbu dėl jos kovoti.
Sovietų imperija atėmė iš Lietuvos ne tik nepriklausomybę, bet iš daugelio net ir laisvę, tiksliau –
žmonių gebėjimą ja gyventi. Šiandien mes turime
nepriklausomybę, bet ar iš tikrųjų esame laisvi?
Kur dabar veda tavo keliai? Kokios tolesnės perspektyvos?
Kitais metais Lietuva švęs valstybės atkūrimo šimtmetį, o mūsų „Tautiška giesmė“ – labai tikiuosi – savo
100-ąją ekspoziciją. Tokia bus mūsų simbolinė dovana Lietuvai. Po to norėtųsi, kad instaliacija pagaliau rastų nuolatinius namus, iš kurių ir toliau
kviestų visus ne tik giedoti, bet ir suprasti, ką ir apie
ką giedame, įkvėptų tiek jaunus, tiek senus padaryti kažką daugiau, negu atrodo, kad galime padaryti
„vardan tos“.
Norėčiau ir toliau darbuotis, siekdamas mokslo,
meno ir technologijų sintezes. Lygia greta kelsiu vis
daugiau nepatogių, diskusinių klausimų apie lietuviškąją tapatybę, ieškosiu atsakymų, tačiau užvis labiausiai noriu užmegzti dar artimesnį ryšį su visais,
ypač jaunais, žmonėmis, kad padėčiau jiems labiau
pasitikėti savimi, pasikliaujant amžinosiomis vertybėmis.
Dėkoju už pokalbį.
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Valstybinis Jaunimo teatras
Henrik Ibsen. „Junas Gabrielis Borkmanas“
Režisierius – Gintaras Varnas
Scenografas – Gintaras Makarevičius
Kostiumų dailininkė – Jolanta Rimkutė
Kompozitorius – Antanas Kučinskas
Videodizaineris – Rimas Sakalauskas
Vaidina: Kostas Smoriginas, Jūratė Onaitytė, Dalia Overaitė, Vidas Petkevičius, Eglė Špokaitė,
Jovita Jankelaitytė, Skomantas Duoplys, Pijus Narijauskas, Aldona Bendoriūtė, Jonė Dambrauskaitė.
Premjera 2017 m. vasario 10 d.
Rasa VASINAUSKAITĖ

JUNAS GABRIELIS IR KITI. ŠIANDIEN
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eatrologė Audronė Girdzijauskaitė savo knygą apie
Henriko Ibseno pastatymus Lietuvos teatre 1918–
1998 m. baigė Gintaro Varno „Hedos Gabler“, režisuotos Kaune, analize.1 Ankstesnių laikotarpių kontekste ši
Ibseno dramos interpretacija buvo neabejotinas meninis
laimėjimas, nes, pasak autorės, prakalbo gerbiantis autorių ir jo įkvėptas teatras, pasitelkdamas savitą raišką.
Varnas grįžo prie Ibseno beveik po dvidešimties metų –
Vilniuje, Jaunimo teatre, neseniai įvyko „Juno Gabrielio
Borkmano“ premjera. Ką galėsime apie šį spektaklį parašyti dar po n-iolikos metų? Ar, nepaisant simbolinių
sąsajų, kurios mezgasi tarp čia vaidinančių aktorių ir
paties režisieriaus naujausių spektaklių, šis „Junas Gabrielis...“ laikytinas tokiu pat meniniu laimėjimu?
Gali būti, kad „Hedos Gabler“ sėkmę anuomet lėmė
ne vien kūrėjų talentas, bet ir „karščiuojantis“, perfrazuojant Girdzijauskaitę, jų entuziazmas kintančios
tikrovės akivaizdoje. Atsiplėšęs nuo Ibseno, bet kartu
nepaprastai giliai į jį įsiskverbęs, spektaklis sutapo su
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gyvenamuoju laiku ir tuo aukščiausiu interpretacinio
lietuvių teatro pakilimu, kai režisūra dar stengėsi įminti autoriaus paslaptis ir ieškojo kiekvieno veikėjo poelgių, net menkiausių vidinių krustelėjimų motyvacijos,
kad scenoje jis įgautų visavertį ir pilnakraujį žmogiškąjį pavidalą. Nekildavo net mintis, kad veikėjai galėtų
būti vien popieriniai ar literatūriniai ženklai. Intensyvus vidinis ir išorinis gyvenimas darė juos konkrečiais, vienetiniais, bet, žinoma, ir apibendrinimui pasiduodančiais fenomenais. Varno režisūrai visada buvo
svarbus būtent toks požiūris į personažą. Net simboliškumas atrodė įaugęs, įsišaknijęs į realų pagrindą –
veikėjo biografiją režisierius ir aktoriai išnarstydavo
iki smulkmenų, tad net abstrahuotas vaizdinys veikė
ne kaip primesta režisūrinė išmonė, o tapdavo besąlygiškai sąlygiška konkretaus autoriaus, režisieriaus,
net aktoriaus teatrine raiška. Tiesa, ir „Hedos Gabler“,
ir Vaitkaus „Lėlių namų“, 1995 m. pastatytų Jaunimo
teatre, recepciją aplenkė moterų emancipacijos ir feKultūros barai 2017 · 3

minizmo teorijos, anuomet dar svetimos hermeneutiniam meninių vaizdinių lukštenimui ir empatiškam
žmogiškosios patirties aprašymui.
Tačiau to, kas buvo svarbu ir reikšminga prieš dvidešimt metų, t. y. režisūrinio sumanymo, nuosekliai
paskleisto per visus spektaklio sandus, šiandieniniam
teatrui jau nebeužtenka. Kaip Ibseną įsivaizduoja XXI a.
lietuvių režisūra, parodė Vaitkaus „Visuomenės priešas“ (LNDT, 2011) – savaip aktualus (turiu galvoje
priešpremjerinį šurmulį dėl reklamos ir popremjerines
diskusijas dėl visuomeniškumo) spektaklis taip ir neperžengė scenos kaip simbolinės diskusijų erdvės ribų.
Neperžengė ne todėl, kad jam pritrūko aiškaus kritikos objekto ar tiesioginių (ne metaforizuotų) politinių
aliuzijų, o todėl, kad režisūros menui, bent jau tokiam,
kokį pripažįsta ir Vaitkus, scena yra ne kasdieninės,
o meninės – transformuotos, distancijuotos, tikslingai įformintos ir skrupulingai realizuotos – kūrybos
erdvė. Kitu atveju, pavyzdžiui, kalbant apie šio režisieriaus pastatytą Thomo Manno „Fjorencą“ (NKDT,
2016), regis, kaip tik dėl „meninės“, autoriaus tekstui
pernelyg ištikimos(!?) režisūros spektaklis netenka ir
aštrumo, ir išties aktualios diskusinės dvasios. Turint
galvoje, kad pastaruoju metu aktualumas virto kone
svarbiausia teatro egzistavimo sąlyga, bet kuris bent
kiek „uždaresnis“ (paradoksaliai skamba – tradiciškesnis) spektaklis atrodo pernelyg patetiškas, egzaltuotas. Kitaip tariant, patenka į sudėtingą ir ambicingą
šiandienį teatro / teatrų įvairovės kontekstą, kuris tiesiogiai veikia ne tik kūrybą, bet ir recepciją.
Pasitelkdama ir perfrazuodama Zygmunto Baumano žodžius, šiandienį teatro kontekstą pavadinčiau
„rūbinės bendruomenėmis“. Pasak mąstytojo, takiosios modernybės laikais vartotojų visuomenei būdinga
nuolatinė tapatybių kaita, maišymasis, nepaliaujama
savikūra. Tai skatina rastis pamėklines, fantomines,
karnavalines „fiksuotos trukmės“ bendruomenes,
susiburiančias tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje,
saistomas konkretaus intereso, tačiau iškart išsibarstančias, kai tas interesas sumenksta – trumpalaikę
bendruomeninę patirtį, kurią suponuoja puantilistinė
egzistencija, vartotojų visuomenė laiko daug pranašesKultūros barai 2017 · 3

ne už „nepatogiai tvarią, varžančią ir „tikrų dalykų“
reikalaujančią bendruomenę“.2
Teatro lauke panašias kūrėjų / atlikėjų ir dalyvių /
žiūrovų bendruomenes steigia ir daugina nuolatinė
vienkartinių projektų, akcijų, eksperimentų pasiūla,
virtusi ne tik nepriklausomų menininkų ar grupių,
bet ir valstybinių / repertuarinių teatrų strategija. Žinoma, šūkiai, raginantys „nerti“, „pulti“, „bėgti“, „patirti“, „nusimesti“ ir žadantys „išjudinti“, „supurtyti“,
„pakeisti“, retai kada atitinka tikrovę, jie yra greičiau
vadybinės rinkodaros produktai, reklamuojantys ir
atskirus spektaklius, ir ištisas teatrų vykdomas programas. Tačiau pažadas, kad žiūrovai patirs afekto
būseną, įpareigoja ir virsta ne tik neatsiejama režisūrinio sumanymo dalimi, bet ir pačia spektaklio estetika.
Antra vertus, Lietuvos scena, regis, dar niekada nebuvo patyrusi tiek sankirtų ar priešpriešų tarp pasaulėvokos, pasaulėžiūros, teatrinės ideologijos (pavyzdžiui, draminės, interpretuojančios ir postdraminės,
performatyvios, nors viliojantis jos žavesys išgaruoja
akimirksniu, jeigu to imamasi tik dėl mados). Dar niekada nesileido į tokias karštligiškas vis „kitokio“ – nuo
įtraukiančio iki politikuojančio – teatro paieškas. Juo
labiau neturėjo tiek naujų ir jaunų režisierių, aktorių,
net dramaturgų (keista, kad jiems patiems atrodo priešingai). Ignoruoti šiuos pokyčius reikštų nuvertinti
daugybės žmonių, net institucijų pastangas. Vis dėlto
už kiekybės norėtųsi matyti ir kokybę, o ši per pastaruosius dvejus, trejus, net penkerius metus nepasikeitė. Sakyčiau, atvirkščiai – teatras pasidavė inercijai ir
„rutinizavo“ tiek aktualumo idėją, tiek individualios
meninės kalbos, raiškos paieškas.
Kodėl rašau apie tai, o ne apie Varno „Juną Gabrielį
Borkmaną“ – spektaklį mirties tema, alsuojantį mirtimi ir kartu įkalantį paskutinę vinį į „tradicinio teatro“
karstą? Todėl, kad galėjęs analizuoti kartų santykius,
vertybių kaitą, juo labiau sužadinti istorinę atmintį ir
konkretizuoti plika akimi matomus sceninius ryšius
tarp aktorių ir vaidmenų, Ibseno pjesės ir kūrėjų biografijų, seno ir naujo teatro, spektaklis atsitveria „tylos
siena“ – formos ir reikšmių skaidrumas tarsi oponuoja daugeliui paviršutiniškų, chaotiškų, vienadieniškai
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Kaune (1999). Kitaip tariant,
aktoriai, kurių ankstesni ir
vėlesni vaidmenys jau apaugo
istorinėmis paralelėmis ir asociatyviais ryšiais, ir kurių susitikimas vienoje scenoje galėjo
įskelti naujas, Ibseno nė nenumanytas potekstes.
Deja, šįkart asociacijos tik
hipotetinės, spekuliatyvios. Ištrynus aktorių biografijas, atribojus juos nuo dabar vaidinamų
Ibseno personažų, iš šiandienos
perkėlus į abstraktų „sceninės
tikrovės“ laiką, šie atsiduria belaikėje, beorėje erdvėje ir nuo
pat spektaklio pradžios pasmerkiami „gyvenimo saulėlydžio“,
Henrik Ibsen. „Junas Gabrielis Borkmanas“. Režisierius Gintaras Varnas. Daktaras Rankas – Kostas
„sustingusių sielų“, „kretančių
Smoriginas, Krogstadas – Vidas Petkevičius
skeletų“ – mirties – šokiui.
Gintaras
Makarevičius
suprojektavo pamėklišką geaktualių spektaklių, tačiau režisūrinis sumanymas,
sceninis piešinys ir atlikimas netikėtai virsta saugia ležinkelio stoties laukimo salę, primenančią „Gedulo...“
laukiamąjį, sukurtą Andrio Freibergo, tik anas buvo
(universalia?) vien teksto iliustracija.
Dvigubai apmaudu, nes šiuo spektakliu savo kaip rūdžių spalvos ir alsavo vėlyvu rudeniu, o ši – pilka,
Jaunimo teatro vadovo kadenciją pradeda Audronis Liu- tarsi pranašautų bespalvės žiemos sąstingį. Laukiamaga, jau LNDT formavęs konceptualų, aiškiai apibrėžtais sis atstoja Reintheimų dvarą, virtusį antru Borkmano
ryšiais su laiku ir visuomene pagrįstą repertuarą. Šįkart kalėjimu ir palaidojusį visus jo gyventojus. KompozitoIbseno drama turėjo susieti dabartinį ir ankstesnįjį, jau rius Antanas Kučinskas varijuoja Saint-Saenso „Danse
tik vyresniajai žiūrovų kartai žinomą Jaunimo teatro Macabre“ motyvus. Vaizdo projekcijose / užsklandose
periodą, neatsiejamą nuo puikių čia vaidinusių aktorių. nesiliauja „kritusios“ skeletų snaigės… O juk Ibsenas
Kitaip tariant, „Junas Gabrielis Borkmanas“, kalbantis savo veikėjus „surenka“ ne vien tam, kad šie išgirstų
apie ištisos reformatorių, individualistų ir svajotojų kar- diagnozę. Tai paskutinis, lemtingas jų susitikimas,
tos žlugimą, turėjo ir galėjo būti riboženklis, pradedan- skirtas suvesti tarpusavio sąskaitoms, išreikšti santykiui su praeitimi ir dabartimi, su vaikais ir tikrove, iš
tis naują meninės ir idėjinės teatro raidos etapą.
Scenoje Dalia Overaitė, Kostas Smoriginas ir Vidas aktorių reikalaujantis didžiulės vidinės motyvacijos ir
Petkevičius – nepakeičiama Jaunimo teatro ir garsiau- energijos. Jei prie tokios energijos, su kokia Borkmasių Eimunto Nekrošiaus spektaklių (o kur dar Vait- no žmoną Gunhildą vaidina Onaitytė, pridėtume jos
kaus „Lėlių namai“ su neužmirštama Overaitės Nora, patirtį, nupasakojamą ne vien neapykantos žodžiais,
Smorigino Daktaru Ranku ir Petkevičiaus Krogstadu!) jeigu pernelyg susendinta ir suluošinta Overaitės Ela,
trijulė, taip pat Jūratė Onaitytė, garsioji Heda Gabler kurią Borkmanas išmainė į jos seserį dvynę ir pasmerir net Kristina iš Eugene’o O’Neillo „Gedulas tinka kė bergždžiai vienatvei, atskleistų iki šiol žavintį savo
Elektrai“, vieno svarbesnių Varno spektaklių, statytų moteriškumą, o Petkevičiaus naivuolis Fuldalas – dar
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ir stačiai „tragišką“ savo aklumą ir minkštumą visais
gyvenimo klausimais, jeigu Smorigino Borkmanas
parodytų, kas jame dar liko iš savo misija įtikėjusio,
su praradimais nesusitaikiusio ankstesniojo drąsaus,
egoistiško, pasiutiškai kūrybingo individualisto, – turėtume ne vien išoriškai efektingą, bet šaltą, monotonišką spektaklį.
Režisieriaus sumanymas rezultatyviai įtaigus, deja,
veiksmo schematizmas, apibendrinti, literatūrai „ištikimi“ idėjiniai kontrastai ir XIX a. stilizacija neleido
iki galo išplėtoti nė vienos temos. Pati drama, regis,
neužkabino režisieriaus, nors visai neseniai „Oidipo
mite“ (LNDT, 2016) jis analizavo tėvų kaltes, tėvus
priešpriešino vaikams, išsigelbėjimą matydamas juose.
„Borkmane“ vyresnieji irgi kaunasi už „vaiką“. Kadaise
Junas Gabrielis įgyvendino savo tėvo svajonę ir tapo
bankininku, dabar tikisi, kad sūnus Erhartas pratęs

jo darbus. Gunhilda svajoja apie sūnaus karjerą, kuri
nuplaus šeimos gėdą, o Erhartą užauginusi Ela viliasi,
kad šis, prisiminęs vaikystės metus, globos ją paskutiniais gyvenimo mėnesiais, perims jos pavardę ir neleis
išnykti Rentheimų giminei. Tačiau jaunasis Erhartas
pasirenka už save gerokai vyresnę Fanę Vilton, prie jų
prisideda Fuldalo dukra Frida, ir trijulė triukšmingai
atsisveikina su tėvų namais. Vis dėlto jaunieji, kaip
juos šįkart (įsi)vaizduoja Varnas, nekelia pasitikėjimo – Erharto maištas naiviai karštakošiškas, pernelyg
seklus, kad reikštų tikrą išsilaisvinimą. Ibsenas šiuo
atžvilgiu nebuvo optimistas, bet ir režisierius nekuria
jokio kito jauno žmogaus paveikslo – vaikai ir Fanė
Vilton (Eglė Špokaitė) reikalingi kaip draminės intrigos paaštrinimas, tačiau kas ir kokie jie yra iš tikrųjų,
kokie santykiai juos sieja ir kokį jų likimą galima numanyti, spektaklyje nėra svarbu.

„Junas Gabrielis Borkmanas“ Spektaklio scena					
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Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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Vokiečių režisierius Thomas Ostermeieris (dabar
pastatęs jau bene visus reikšmingiausius Ibseno kūrinius), kai 2008 m. ėmėsi „Juno Gabrielio Borkmano“, turėjo galvoje labai aiškų kontekstą – ekonominė
krizė, paaštrėjusi priešprieša tarp kartų, pasikeitęs
teatrinis „peizažas“… Su garsiausiais Peterio Steino
ir Peterio Zadeko aktoriais jis kūrė spektaklį apie tai,
kaip įžengiama į antrąją gyvenimo pusę, paliekant už
nugaros maištingus jaunystės idealus, svaiginančius
karjeros šuolius. Dramaturgas Marius von Mayenburgas sutrumpino dramos tekstą, sukeitė vietomis kai
kurias scenas, sušiuolaikino kalbą. Vienos šeimos tragedija – bankininkas iššvaisto svetimus pinigus, kad
įgyvendintų utopišką idėją, – atvėrė daug atpažįstamų
visuomenės skaudulių. Aptartas materialinės sėkmės
santykis su atsakomybe, kūrybinėmis ambicijomis,
gyvenimo tikslu, moralinėmis ir etinėmis nuostatomis, svarstyta apie moters laisvę, vietą šeimoje, neteisiant nė vienos pusės. Kokia įtempta ir gili turėjo
būti aktorių vaidyba, kad, pasak kritikos, neįmanoma
nuo jų atitraukti akių, nors vaidinama beveik tuščioje
scenoje, kur stovi tik staliukas ir du foteliai. Apnuogindamas kančių, kalčių ir kaltinimų, susidūrimų ir
konfliktų motyvus (juos paryškina teksto ir kai kurių
scenų kupiūros), režisierius savaip traktavo ir finalą –
Borkmanas miršta šalia Gunhildos ir Elos, taip ir neišėjęs iš namų, po sūnaus apsisprendimo supratęs, kad
nebeįmanoma visko pradėti iš naujo.
„Junas Gabrielis Borkmanas“, priešpaskutinė Ibseno pjesė, yra savotiškas ankstesnių jo dramų epilogas, vienas iš tų retų kūrinių, kur žodis suteikiamas
vyresniajai – tėvų – kartai, jos išpažintims, jos saviplakai. Susigrąžinamos ir tarsi iš naujo patiriamos,
atrodytų, nekaltos aistros, kurios, nesuvoktos, neišsižadėtos, vėliau gula ant savų ir svetimų pečių kaip
nepakeliama našta. Sukrečia paprastos, kasdieniškos
tiesos apie žmogaus būtį, primenant, kad bet kokia
didžioji, kilnioji tą būtį įprasminanti idėja turi ir išvirkščią pusę.
Jaunimo teatro spektaklio programėlėje Varnas
kalba apie „kitokį – specifinį – lietuvišką aktualumo
aspektą“, esą atskleidžiantį Sąjūdžio kartos tragediją:
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„dabar, po keliasdešimties metų, nebeatrodo, kad tos
idėjos, kurios buvo Sąjūdžio variklis, buvo pakankamos. [...] Namas pastatytas, bet išėjo kažkoks kreivas,
kuriame jauni žmonės nenori gyventi ir bėga iš jo kitur, labai panašiai kaip Ibseno jaunieji. „Borkmane“
galima įžvelgti tą Sąjūdžio idealistų liūdesį.“ Galima,
aišku, ieškoti ir tokių paralelių, bet jos, tokios tolimos
ir taip sunkiai spektaklyje perskaitomos, vargu ar ką
nors jaudina...
Jaunieji šiandienos teatro eksperimentatoriai savo
spektakliuose niekaip neatsikrato „vaikystės fobijų“,
visą dėmesį sutelkia į asmeninius, jiems vieniems rūpimus potyrius, o vyresnieji linkę savo demonus abstrahuoti iki simbolinių, apibendrinamųjų išvadų. Jos tokios simbolinės, tarsi visa, kas yra šalia, kas konkretu,
kas turi savo praeitį ir dabartį, kas susideda iš „mažų
žmogiškų istorijų“, kurios ir yra tikroji aktualaus teatro sąlyga, būtų visiškai nesvarbu, nereikšminga.
Taigi, „Junas Gabrielis Borkmanas“ – dar vienas
„tradicinis“ spektaklis, išgujęs iš scenos atpažįstamą, autentišką, ne praėjusių epochų, o čia ir dabar
gyvenantį žmogų, su kuriuo būtų galima tapatintis,
ginčytis, kurį būtų galima suprasti ar atjausti. O perukai, stilizuotų kostiumų klostės, žaisliniai traukinukai, vaizdo projekcijos, elegantiškas (tuminiškas!)
sniegas (sutinku, tai pjesės „peizažas“, kuriuo žavėjosi Edvardas Munchas) tik sustiprina pojūtį, kad
tokio teatro laikas negrįžtamai praėjo. Iškart peršasi išvada – jauniesiems kūrėjams iš tikrųjų nėra su
kuo kovoti, nėra prieš ką maištauti, jie nebeturi lygiaverčio varžovo – kalbu apie tą teatro atminties,
vyresniųjų meistriškumo, nuoseklumo, atsakomybės
jėgą, tą neišsenkantį kūrybiškumą ir gyvenimo patirtį, kuriuos aistringam, bet trumpalaikiam jaunųjų
maištingumui priešpriešintų vyresnieji. Ar pastarieji
jau pasmerkė save nuovargiui, abejingumui, pasikartojimams ir „tradicijai“?..

1

Audronė Girdzijauskaitė. Ibsenas Lietuvos teatro veidrodyje (1918–1998).
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2013.

2

Zygmunt Bauman. Vartojamas gyvenimas. Vilnius: Apostrofa. 2011, p. 202.
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Ramunė BALEVIČIŪTĖ

IŠ KULTŪROS SOSTINĖS –
KULTŪRINGOS PRAMOGOS,
arba KUO ČIA DĖTAS ČECHOVAS?
Klaipėdos dramos teatro gastrolės Vilniuje

S o r i n a s: Be teatro negalima.
T r e p l e v a s: Reikia naujų formų. Naujų formų reikia,
o jeigu jų nėra, tai geriau nieko nereikia.
Anton Čechov. „Žuvėdra“

I

šparduota! Išparduota!“ – kompiuterio ekrane
„ vis iššokdavo feisbuko pranešimas keletą savaičių prieš Klaipėdos dramos teatro gastroles. Viešieji
ryšiai, pastebimai suaktyvėję, pasikeitus teatro valdžiai, vis primena, kad ir Klaipėdoje bilietai į naujuosius spektaklius jau iššluoti. Galima pasidžiaugti
finansine teatro sėkme, tačiau ir pats teatras, be abejo, supranta, kad ji ne visada reiškia ir meninę sėkmę. Nors apskritai ar menas gali būti „sėkmingas“?
Gerai perkamas – taip, tačiau „sėkmingas“?..
Apsilankiusi „Karalienėje Luizėje“, parodytoje
per Klaipėdos dramos teatro atidarymą, retoriškai
klausiau: „Kokio teatro reikia Klaipėdai?“1 „Ne, ne
tokio“, – viešoje ir privačioje erdvėje atsakė teatro atstovai, teisindamiesi, esą tai buvęs senas įsipareigojimas. Savąją viziją jie pristatė naujosiomis premjeromis – Åugusto Strindbergo dramą „Tėvas“ režisavo
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latvių teatro klasikė Māra Ķimele, pastatyti Gintaro
Grajausko pjesę „Pašaliniams draudžiama“ sutiko
Oskaras Koršunovas.
Formalieji rodmenys puikūs – klasika ir šiuolaikinė, be to, nacionalinė dramaturgija, kamerinės ir
didžiosios scenos „formatai“, garsūs režisieriai, tarptautinis bendradarbiavimas, sutelktos skirtingos aktorių kartos... O jeigu žengtume laipteliu aukštyn ir
pasvarstytume apie teatro viziją ir misiją? Abu Vilniuje parodyti spektakliai liudija, kad orientuojamasi į „paprastą publiką“, stengiantis patenkinti jos
lūkesčius, kitaip sakant, siūloma maloni, kultūringa
pramoga. Ar tai blogai? Žinoma, ne. Juo labiau kad
klaipėdiečiai turi iš ko rinktis – gali eiti į Dramos
teatrą, išdailintą po rekonstrukcijos, arba ieškoti
kitokios patirties alternatyviose erdvėse, kur savo
kūrybą pristato jaunosios ir vyresnės kartos meni45

niai pasigesdavome.
Ar ne per griežtai vertinu
Ķimele’s ir Koršunovo kūrinius? Suprantu, kad jiems,
ypač Koršunovui, nelimpa etiketės „normalus“, o juo labiau
„ekonominė klasė“. Bet reikia
pripažinti, kad spektaklis „Pašaliniams draudžiama“ kukliai
atrodo ne tik paties režisieriaus
kūrybos kontekste, jis neišsiskiria ir iš bendros lietuvių teatro
panoramos. Susidaro įspūdis,
kad tai gana formalus pastatymas, galbūt net „sustatymas“,
„scenų sprendimas“. Akivaizdu, kad kažkas čia režisieriaus
Gintaras Grajauskas. „Pašaliniams draudžiama“. Režisierius Oskaras Koršunovas. Fotografas –
asmeniškai „neužkabino“. ĮtarMikalojus Urbonas, Poetas – Jonas Baranauskas
čiau, tas „kažkas“ buvo pjesė,
ninkai – Klaipėdos jaunimo ir lėlių teatrai, „Apei- ir tai išties kurioziška, nes Grajausko tekstas – prieronas“, šiuolaikinio šokio teatras „PADI DAPI Fish“, šingai – yra labai asmeniškas. Gal pernelyg asme„Gliukas“ Benas Šarka. (Tam tikros publikos dalies niškas, kad taptų universalus? Sakyčiau, spektaklis
skonį ir lūkesčius tenkina ir Žvejų rūmų koncertinės „Pašaliniams draudžiama“ yra daugiau Grajausko
programos, ir mėgėjų trupės, bet apie jas čia nekal- negu Koršunovo kūrinys. Turbūt dėl tokio įspūdžio
bėsiu.) Jokiu būdu nenoriu nieko priešpriešinti, labai kalčiausias finalinis Grajausko „išsisakymas“ – tikra
svarbu, kad egzistuoja formų, stilių, estetikos įvairo- poeto apoteozė. Be to, jis groja, dainuoja arba stebi
vė, juo labiau neraginčiau valstybinio teatro pavers- spektaklį, visąlaik būdamas pačiame centre, nors
ti vien eksperimentine scena. Tačiau net ir išsikėlus ir scenos gilumoje. O kadangi jo muzika ir vokalas
tikslą kurti „teatrą žmonėms“, nederėtų atsisakyti gerokai įtaigesni tiek už pjesės žodžius, tiek už Jono
Baranausko – Poeto vaidybą, tai spektaklis tampa
meninių ambicijų.
Teatro vadovo ryžtas kviesti žymius režisierius konkretaus poeto išpažintimi.
Taigi, Koršunovas spektaklyje „Pašaliniams draugalbūt ir ambicingas užmojis, tačiau būtų gerai
žinoti, ko iš jų tikimasi, o ne tik prašyti, kad „ką džiama“ liko šiek tiek „pašalinis“. Nors režisūrinis
nors pastatytų“. Tai meno vadovo pareiga, tačiau jo braižas atpažįstamas, kai kurios scenos primena
tokio žmogaus Klaipėdos dramos teatras (kol kas?) ankstesnius jo darbus, ypač „Išvarymą“, bet justi kaneturi. Abu „naujosios eros“ spektaklius laikyčiau žin koks atsainumas, abejingumas visų pirma pačiai
šūviais – taikliais! – į taikinį, kurio pavadinimas Poeto istorijai. Tai keista, nes šiam režisieriui kūrėjo
toks: „Pilna salė, nekrintant veidu į purvą.“ Meniniu tema yra viena svarbiausių, jei ne pati svarbiausia.
atžvilgiu tai „ekonominės klasės“ spektakliai. Beje, Ją Koršunovas, beje, jau yra gvildenęs ir Klaipėdos
tokių „normalių“ spektaklių ir kituose teatruose dramos teatre, kai prieš dešimt metų statė Strindberrandasi vis daugiau. Galbūt netrukus Lietuvos tea- go „Kelią į Damaską“. Kūrėją, pavadintą Nepažįstatras turės „viduriniąją lygą“, kurios dar visai nese- muoju, tada vaidino Vytautas Anužis. „Pašaliniams
46
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draudžiama“ jaunas aktorius Jonas Baranauskas Po- ir stereotipai skamba vienaip, o štai rimtajame, lyetą vaidina lyg kokį „bičą iš gatvės“, jei ne daugybė riniame – visai kitaip. Filosofavimai, išvedžiojimai,
vaidybos klišių, sakytum, – neprofesionalas. Tačiau poetiški aforizmai apie poezijos nereikalingumą,
tai jau būtų koncepcija! Galima koncepciją išmąstyti tiesmukas „visuomenės“ ir „poetų“ supriešinimas
ir šiuo atveju – neva šiandien poeziją kuria ne ko- („Poetai išmirė. Jie muziejuose ir vadovėliuose. Poetų
kie nors ekscentriški romantikai, o niekuo neišsiski- niekam nebereikia.“) gerokai susilpnina pjesės įtairiantys jaunuoliai, bet sunkoka tuo patikėti, kai šalia gą. Nors dramaturgo pastangos sukurti autoironijos
atsiduria iš tikrųjų ekscentriškas romantikas Mika- efektą („Štai ir prabilo išminčius, asketas ir aiškialojus Urbonas – Fotografas. Be to, Grajausko tekstas regys.“) yra juntamos, tačiau teksto deklaratyvumo
irgi sako ką kita. Neteigiu, kad Poetą reikėtų roman- jos neatsveria. Ypač didelis „deklaracijų“ krūvis tentizuoti ar heroizuoti, bet kūrėjas neišvengiamai turi ka Dariaus Meškausko vaidinamam Bitininkui, bukokį nors prigimties įdagą, galbūt nekrintantį į akis, vusiam poetui. Tai personažas, sukurtas iš teksto, o
matomą tik gerai įsižiūrėjus ir įsiklausius. O kaip ne iš veiksmo, kaip, beje, ir daugelis „rimtųjų“ pjesės
Koršunovas parodė netalentingą kūrėją – Treple- veikėjų – Rimanto Pelakausko Redaktorius, Justinos
vą – savojoje „Žuvėdroje“! Pavaizduoti netalentingą Vanžodytės Valytoja, – todėl vaidmuo daugiausia remenininką gali tik labai talentingas aktorius. Iš „Pa- miasi aktoriaus charizma, nuoširdumu ir improvizašaliniams draudžiama“ nelabai suprasi, ar Poetas ko cija. Apskritai, kad Grajauskas yra vis dėlto poetas,
nors vertas, nors į pjesės tekstą įkomponuota ir kele- dainų tekstų autorius, o ne dramaturgas, liudija ir
tai, jog aktoriai įtaigiau atsiskleidžia, atlikdami savo
tas paties Grajausko eilėraščių.
Fotografo linija šiek tiek reabilituoja kūrėjo temą, solinius muzikinius pasirodymus (muziką spektabet vis tiek negali konkuruoti su aplink vykstančiu kliui kūrė Antanas Jasenka) negu kurdami personakarnavalu. Didelė spektaklio dalis primena feljetoną žus. Matydamas kone nušvitusį Meškausko Bitininar socialinę satyrą, kur režisierius beveik nesiren- ką, kaipgi neprisiminsi „Žuvėdros“ Sorino, kuris turi
ka priemonių, tyčia erzindamas kiču ir prastu sko- kelissyk mažiau teksto, bet už kiekvienos, net pačios
niu. Čia spektaklio kaip
„kultūringos pramogos“
reputacijai kyla pavojus,
bet butaforiškumo ribos
neperžengiamos. Tiek
trijų didžiagalvių „budulių“, įkūnijančių liaudį,
tautą ir galop literatūros
kritikus, pasirodymai,
tiek darbo biržos lankytojų, vėliau redakcijos
darbuotojų farsinės scenos tampa pikantiškais
pramoginiais intarpais.
Aktoriai, kurdami šaržuotus tipus, nardo kaip
žuvys vandenyje. Ko- Åugust Strindberg. „Tėvas“. Režisierė Māra Ķimele. Rotmistras – Darius Meškauskas, LAURA –
miškame registre klišės Aldona Bendoriūtė
				
Algirdo Kubaičio nuotraukos
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buitiškiausios frazės slypi žmogaus biografija, tragikomiškas likimas...
Meškausko Soriną prisiminiau neatsitiktinai. Ne
vien todėl, kad tai vienas iš paskutinių ryškių Meškausko darbų, bet ir todėl, kad abu aktoriaus vaidmenys
Klaipėdos dramos teatro naujausiuose spektakliuose
meta Sorino šešėlį. Ir Bitininkas, ir Rotmistras spektaklyje „Tėvas“ yra, kaip ir Sorinas, žmonės, netekę savo
svajonės. Nors dramaturginė medžiaga anaiptol ne
čechoviška, Meškauskas vaidina personažus, artimus
Čechovo absurdo komedijai. Grajausko ir Koršunovo
kūriniui didelės įtakos tai nedaro, bet Strindbergo pjesę keičia iš esmės – kraštutinumai apmaldomi, beprotybės ribą peržengianti įtampa „įžeminama“, natūralizmą praskiedžia teatriškumas. Net sunku pasakyti,
kas ką labiau paveikė – ar latvių režisierės, ryškios psichologinio teatro atstovės, požiūris pavertė Rotmistrą
iliuzijų įkaitu, prašvilpusiu gyvenimą, ar Meškausko
vaidyba visą spektaklį patraukė Čechovo, beje, suprantamo stereotipiškai, pusėn...
Žinoma, režisierės valia traktuoti dramos kūrinį,
kaip jai atrodo tinkama. Tačiau kas išlošė iš to, kad
Ķimele apvilko Strindbergą tramdomaisiais marškiniais, lygiai kaip Nijolės Sabulytės Auklė užaugusį,
bet nesubrendusį savo globotinį spektaklio pabaigoje? Žinoma, publika! Ji neverčiama jaustis nepatogiai
ar nesmagiai, gali užjausti Rotmistrą, smerkti klastingą jo žmoną Laurą (Aldona Bendoriūtė), krizenti
iš atpažįstamų situacijų su komiškais vedybinių santykių niuansais. Be to, aktoriai, kuriuos Baiba Litina gražiai aprengė à la XIX a. pabaigos kostiumais
(kurie, tiesą sakant, jau yra tapę apskritai teatrinio
kostiumo sinonimu – ar tik čia ir vėl nebus kaltas
Čechovas?), vaikštinėja po daugelio skoniui tinkantį
IKEA paviljoną (scenografas Reinis Suhanovs). Parinkta muzika ir garsinis fonas sustiprina emocines
kulminacijas, fabulos peripetijas. Žodžiu, viskas
taip, kaip turi būti, daugelio supratimu, „tikrame“,
„normaliame“ teatre. Už tokią patirtį žiūrovai neveidmainiaudami ploja atsistoję.
Išlošė ir aktoriai, nes jų niekas nevertė išsižadėti
profesinių įpročių, juo labiau kūrybinės prigimties.
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Vaidindami Rotmistro namų gyventojus ir svečius,
jie laisvai, užtikrintai kuria tipinius charakterius,
„žodį derindami prie gesto, gestą – prie žodžio“. Išskirčiau Nijolę Sabulytę, kurios vaidmuo pranoksta
aktorinių paruoštukių rinkinį. Dariui Meškauskui
ir Aldonai Bendoriūtei, žinoma, tenka didžiulis krūvis, ir jiedu, padedami režisierės, sukuria nemažai
jautrių, o pirmame spektaklio veiksme ir švelniai
komiškų scenų. Nors vėliau imama svaidytis namų
apyvokos daiktais, net grasinama pistoletu, spektaklis vis tiek nepasuka strindbergiškojo „žiaurumo
teatro“ link, kad peržengtų per „naminės tragedijos“
(domestic tragedy XVIII a. buvo vadinama viduriniajam žanrui atstovaujanti drama, vaizduojanti buržuazijos šeimų konfliktus) slenkstį. Vyro ir žmonos,
kurie kadaise vienas kitą mylėjo, bet dabar žiauriausiu būdu kankina, dvikova klaipėdiečių spektaklyje
„Tėvas“ yra tiesiog šeimyninis konfliktas. Sutuoktinių, nesutariančių dėl dukters auklėjimo, atšalusius
santykius aktoriai perteikia psichologiškai tiksliai,
niuansuotai. Tačiau Strindbergas savo personažus
priverčia elgtis drastiškai, nes kalba apie tai, kad
tada, kai siekiama žūtbūt valdyti artimą žmogų,
meilės nebeįmanoma atskirti nuo neapykantos. Dėl
šio neatitikimo tarp autoriaus intencijų ir dramos interpretacijos spektaklio finalas skamba dirbtinokai,
aktoriams tenka forsuoti. Nors teisybės dėlei reikia
pasakyti, kad Meškauskui, nuosekliai plėtojančiam
savo vaidmens temą, o tai akistata ir atsisveikinimas
su žlugusiomis iliuzijomis, vis dėlto pavyksta išlaviruoti tarp aštriausių Strindbergo personažo, kuris
yra liguistas, infantilus, mizoginiškas, kampų.
O daugiausia dėl tokios „Tėvo“ subversijos laimėjo teatro kasa. Laikas parodys, kokį kelią pasirinks
Klaipėdos dramos teatras – ar meninę kryptį leis
diktuoti rinkai, ar vis dėlto bandys – be abejo, prisiimdamas galimos nesėkmės riziką, – prusinti publiką ambicingesniais meniniais sumanymais.

1

Ramunė Balevičiūtė. Kokio teatro reikia Klaipėdai? Menų faktūra. 201512-08, http://www.menufaktura.lt/?m=1025&s=61135
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„MENAS YRA NUOTYKIS
IR TURI TOKS LIKTI VISADA“
Su Žilvinu KEMPINU kalbasi Elvina BAUŽAITĖ

Žilvinas Kempinas 1993 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, po metų Šiuolaikinio meno centre dalyvavo
parodoje „Tapyba iš natūros“. 1997 m. pabaigoje išvykęs į Niujorką, Hunterio kolegijoje 1998–2002 m.
studijavo tarpdisciplininį meną. 2003 m. šiuolaikinio meno centre „P. S. 1“ įvyko pirmoji Kempino
darbų paroda Jungtinėse Amerikos Valstijose, o jau 2007 m. tarptautinis mėnesinis leidinys Art Review
Magazine pristatė lietuvį tarp dvidešimt penkių ateities menininkų, kuriuos būtina žinoti. 2008 m.
personalinė jo paroda įvyko Vienos menų centre Kuntshalle. Pelnęs Calderio premiją, šešis mėnesius
stažavosi Prancūzijoje, Alexanderio Calderio dirbtuvėse, kur sukūrė „Tūbą“ – ši instaliacija 2009 m.
atstovavo Lietuvai 53-iojoje Venecijos bienalėje. Tais metais Kempinas dalyvavo daugiau negu penkiolikoje grupinių parodų garsiausiuose Europos muziejuose, surengė tris personalines parodas – San
Paulo Leme, Niujorko Yvon Lambert galerijoje ir Jungtinės Karalystės Gatesheade (Baltic Contemporary Art Centre). Niujorko Modernaus meno muziejaus MoMA 2010 m. surengtoje parodoje On Line:
Drawing Through the Twentieth Century eksponuotas Kempino „Dvigubas O“ (2008). Solinę jo parodą
Ballroom, kuria Niujorko Yvon Lambert galerija pradėjo naująjį parodų sezoną, tinklalapis artinfo.com
įtraukė tarp dešimties geriausių savaitės parodų. 2016-aisiais pirmoji privati meno galerija Lietuvoje
„Vartai“, minėdama savo 25-metį, atidarė Kempino darbų parodą, veikusią iki šių metų vasario 3 d.
Elvina Baužaitė. Jūs meno kalba įprasminate judėjimą. Su kuo susijęs toks pasirinkimas?
Žilvinas Kempinas. Paties judėjimo-judesio nesuabsoliutinu. Tiesiog buvo įdomu pasitelkti nematomas
priemones (oro cirkuliaciją, gravitaciją ir pan.), kad sukonstruočiau vizualiai įtaigius darbus. Judesys ar, sakykime, optinio meno atradimai yra priemonės, turinčios reikiamą vizualinį intensyvumą. Kinetika mano
darbuose atsirado iš formos paieškų. Žinoma, forma
savaime iš niekur nesiranda, ją vis tiek inspiruoja tam
tikra konkreti patirtis, estetiniai prioritetai.
Meno kūrinį suvokiu kaip energetinius žmogaus
būties įspaudus. Jis gali šią energiją skleisti, darydamas
poveikį ne tik amžininkams, bet ir ateities kartoms.
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Būtent taip mus veikia klasikiniai kūriniai. Meną suvokdamas kaip energiją, ieškau kuo intensyvesnių jos
manifestacijų, todėl natūralu, kad kartais pasitelkiu
kinetiką. Man įdomus menas, turintis maksimaliai
daug gyvasties, rafinuotos erotikos, tarsi praplečiantis
horizontus, atveriantis naujus rakursus į dalykus, su
kuriais susiduriame kasdien, bet gal neatkreipiame į
juos dėmesio... Negyvą materiją dažnai bandau personifikuoti judesiu. Kai tas vyksta žiūrovų akivaizdoje,
čia ir dabar, esamuoju laiku, pasąmonė fiksuoja momento unikalumą, apima noras stebėti tą judėjimą. Judesys suteikia darbams laiko dimensiją.
Šiaip nemėgstu užsibūti vienoje vietoje. Man patinka
fizinis krūvis, judėjimas pirmyn, nesvarbu, ar turiu tiks49

Žilvinas Kempinas. Baltas triukšmas. 2007

lą, ar visai be jo. Kartais tai grynas fizinis aktyvumas, o
kartais sąmoningas bėgimas nuo rūpesčių ir kūrybinio
darbo, neturinčio jokių nustatytų valandų. Jis nei prasideda, nei baigiasi. O juk sustoti, atsitraukti reikia visiems.
Vien tam, kad pažvelgtum naujai. Vieni per tą pertrauką rūko, kiti geria, treti užsiima kulinarija, sodininkyste,
žvejyba, gal ką nors originalesnio sugalvoja. Man patinka
važinėti dviračiu arba motociklu. Visos juslės tada suaktyvėja, neišvengiamai turiu būti susikaupęs, apie nieką
daugiau negalvoju, taigi, smegenys atostogauja.
Jūsų kūrybos leitmotyvas – magnetinė juostelė, kuri,
pagauta ventiliatoriaus oro srautų, sklando, plaikstosi,
šoka… Parodoje „Vartuose“ vaizdo projekcijos ant sienų, atspindžiai ant grindų, ant metalinių trikojų nukelia į miško tankmę… Taigi, natūralūs, gamtiškieji
ir technologiniai reiškiniai tarsi įprasmina vieni kitus.
Dvejopai galima suvokti ir instaliaciją „Baltas triukšmas“ – tai arba ekrano mirgėjimas, nutrūkus televizijos
ryšio signalui, arba horizontalus lietus, tikrų tikriausia
atogrąžų liūtis… Tokią iliuziją sukuria meistriškai valdomos magnetinės juostelės. Vis dėlto koks čia santykis
tarp gamtos ir šiuolaikinių technologijų? Vienas reiški50

nys dominuoja, užgoždamas
kitą, ar tarp jų nusistovi pusiausvyra?
Dažniausiai naudoju dirbtinius dalykus – galerijos erdvė,
elektros šviesa, mechaninių
ventiliatorių keliama oro cirkuliacija, VHS [video home
system – E. B.] juostelės ir
pan., bet bandau sukelti pojūčius, atliepiančius žmogiškąją
mūsų patirtį, pažįstamus reiškinius, kad atsirastų emocinis
ryšys su negyvais objektais, su
dirbtine aplinka. Technologijos, prietaisai, aparatai, visi
artefaktai šiandien yra tapę
mūsų „gamta“, kuri supa visur,
visada. Taip, vienas iš mano
tikslų galbūt ir yra rasti pusiausvyrą, „išteisinti“, įasmeninti dirbtinę aplinką, kad priimtume ją kaip pačią
gamtą, užuot keiksnoję ar kritikavę.
Kas ir kaip skatina idėjas? Ar Jums daro poveikį
meno lauko reiškiniai?
Idėjas žadina įvairiausi dalykai. Vadinamoji „idėja“
gali būti tik pretekstas, nes nulemia esmę ne ji, o galutinė kūrinio forma, jos įtaiga. Idėja ir forma sudaro
nedalomą visumą. Vertingiausios idėjos kyla ir plėtojasi, dirbant su forma, su medžiagomis, galynėjantis su
technologijomis, kitais fizinio pasaulio iššūkiais. O nevykusios idėjos tiesiog numiršta, jas iškart keičia kitos,
atsirandančios tarsi iš niekur. Norėčiau pabrėžti, kad
kalbu tik apie save. Kaip dirba kiti, aš nežinau, tikriausiai labai skirtingai, rezultatai irgi būna patys įvairiausi. Kiekvienas susikuria savo metodiką. Aš atsirenku
tik vizualiai stiprias idėjas, kurių nepajėgiu apibūdinti
žodžiais, t. y. jei galiu nusakyti, ką ir kaip noriu padaryti, nematau prasmės to realizuoti. Man būtų tiesiog
nuobodu. Todėl „plikai konceptualias“ idėjas atmetu.
Beje, žiūrėdamas į kitų autorių darbus, kartais atpažįstu tas „išmestas“ idėjas ir džiaugiuosi, kad negaišau
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laiko, nes va kažkas „tuos dirvonus“ suarė ir be manęs.
Aš, žinoma, būčiau daręs truputį kitaip, bet pirminę
idėją („variklį“) vis tiek atpažįstu.
Taigi, meno laukas mane veikia – žiūriu ir mokausi,
ko nereikia daryti. Bet kuo toliau, tuo mažiau dairausi
į šalis. Mat kiekvienas mano darbas ar paroda yra tarsi
dar vienas vagonas, prikabintas prie visos jų virtinės,
o kai toks traukinukas juda, jo krypties taip lengvai
jau nebepakeisi. Galbūt nežinau, ką konkrečiai darysiu ryt poryt, tačiau visiškai aišku, ko tikrai nedarysiu.
Kita vertus, man visada patiko ir patinka eksperimentuoti, todėl pasilieku sau teisę išsižadėti bet kokių savo
artikuliuotų įsitikinimų, kad galėčiau padaryti kažką
naujo ir nustebinčiau pats save. Menas yra nuotykis ir
turi toks išlikti visada.
Vis dėlto pažinti bendrąjį kontekstą Jums irgi svarbu?
Privalau matyti, ką daro kiti, nesvarbu, ar man tai
priimtina, ar ne, tuo pat metu plečiu savo paieškas,
viską vertindamas kritiškai, bet išlikdamas atviras.
Reikia ir suprasti šiuolaikinio meno kontekstą, ir turėti savo atskaitos tašką, susikurti vertinimo sistemą,
kuria galėtum vadovautis. Paradoksalu, tačiau tie,
kurie ignoruoja šiuolaikinį kontekstą, pasinėrę vien į
savo kūrybinius ieškojimus, dažniausiai eina kitų jau
pramintais keliukais, to net nežinodami. Jei esi mėgėjas, kuriam menas – laisvalaikio užsiėmimas, tada
kontekstas nesvarbus. Bet jei tavo ambicijos rimtesnės, jei nori dalyvauti šiuolaikinio meno raiškoje ir
plėtroje, tada privalai stebėti ir suprasti, kas vyksta
aplinkui.
„Vartuose“ eksponuotos didžiulės Jūsų drobės, išvažinėtos dviračiu, – irgi būdas išreikšti fizinį judėjimą?
Man tie darbai galbūt labiausiai primena įrašą, nuotrauką, dokumentą, kadrą, tarytum laiko fragmentą,
kuris nenuginčijamai yra mano asmeninis, autobiografinis, tiesioginis, visiškai redukuotas, išgrynintas, šiek
tiek žiaurus dėl paties „gamybos“ proceso, dėl mastelio,
dėl gruboko dekoratyvumo, dėl to, kad paveikslai tokie
plokšti ir atviri žvilgsniui. Tai darbai, kuriuos tiesiog
privalėjau realizuoti, kad išsivaduočiau iš savo paties
Kultūros barai 2017 · 3

susikurtų taisyklių ar svetimų, išorinių lūkesčių. Jie primena ar imituoja didelio formato herojinę tapybą, abstrakciją, action painting, o technikos požiūriu yra artimi
atspaudui – tai hibridinė natūra, nostalgijos ir švelnios
ironijos derinys su anarchijos priemaišomis.
O kaip vyko tas išsivadavimas nuo savų taisyklių ir
svetimų lūkesčių?
Jau gana seniai norėjau panaudoti dviračio ratų paliekamas linijas, nes pastebėjau, kad vėžės labai ekspresyvios, net būdamos abstrakčios, visi jas atpažįsta
nuo pat vaikystės. Tai, mano manymu, ideali linija,
tarsi neturinti nei pradžios, nei pabaigos, mat ratlankis, kuris brėžia tą liniją, yra apvalus, taigi nežinia, kur
jo pradžia, kur pabaiga. Linija tiesiog vizualiai atsiranda ar išnyksta, bet jos tęstinumas numanomas, jos
natūra autentiška, kitaip sakant, tokia linija nieko nemėgdžioja ir neimituoja – tai rato palikta žymė, ir tiek.
Tačiau kartu tai mano paties minikelionė per erdvę,
užtrukusi vos akimirką. Linija yra jos įrašas. Toji linija savaip grakšti (arba grubi), o jos vingio amplitudė
visiškai organiška. Man patinka, kad dažai trykšta į linijos kraštus, o linijos ašis lieka šviesesnė. Beje, siekdamas abstraktumo, naudoju plonas dviračio padangas
be jokio rašto. Jei bandyčiau tokias linijas tapyti ranka,
jos būtų „korumpuotos“. Važiuojant dviračiu, viskas
vyksta taip, kaip turi vykti, nei geriau, nei blogiau. Šis
tikrumas, šis pirmapradis linijos autentiškumas man
buvo didžiausias stimulas to imtis. Čia ventiliatoriaus
piešinių tąsa, nes ir vieni, ir kiti yra pusiau mechaniniai, iš dalies nulemti atsitiktinumų.
Be to, tai vieni iš nedaugelio darbų, kur aš galiu tarsi
„asmeniškai“ pasireikšti. Tiesa, pats prie drobės neprisiliečiu nei ranka, nei teptuku, viskas vyksta per atstumą.
Vis dėlto čia atsispaudusios mano vairuojamo dviračio
žymės. Pasiilgau tokio labiau suasmeninto proceso. Juk
visi kiti darbai atrodo taip, tarsi manęs nė nebūtų. Aišku, tai aš juos taip surėdžiau, norėjau, siekiau, kad jie
atrodytų tarsi atsitinkantys savaime. O dviračio ratų
atspaudai yra bent jau šiek tiek, iš dalies, bet vis dėlto
mano. Turbūt tokį gestą lėmė būties laikinumo nuojauta, kuri, manau, apima kiekvieną mano amžiaus
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Žilvinas KEMPINAS. Ekspozicijos „Vartuose“ fragmentas

žmogų. Todėl norisi fiziškai nubrėžti kažkokią, nors ir
simbolinę liniją, kad ji būtų mano žymė. Žinoma, tai sakydamas ar darydamas aš truputį šaipausi tiek iš savęs,
tiek iš kitų, norinčių bet kokiu būdu „išlikti“. Štai čia ir
glūdi tas truputis švelnios ironijos.
O nostalgija pasireiškia klasikinių medžiagų pasirinkimu – akvarelinis popierius, drobė, akrilas, indiškas
tušas... Jų seniai atsisakiau, nes tapo man nebepatrauklios. Vėl maišydamas dažus ar juos spausdamas, tarsi grįžtu į praeitį, mat paskutinį kartą tapiau, būdamas
kokių 23-ejų. Dabar man tai tas pats, kaip užuosti kokį
nors seną puikiai pažįstamą kvapą, kuris nuneša į praėjusius laikus. Tai nostalgija, be abejo. Tiesą sakant, nesiekiu, kad ji apimtų ir žiūrovus, nes čia mano asmeninis
nostalgijos malonumas. Na, bet žiūrovai gali rasti meno
istorijos referencijų, kur nostalgija pasireiškia kaip modernistinis grynbergiškas tikėjimas forma. Galbūt taip
ilgimasi laikų, kai menininkai gerdavo baruose ir ginčydavosi dėl meno taip karštai, kad vieni kitus aptalžydavo.
Na, o anarchija pasireiškia tuo, kad teptuką iškeičiau į dviratį. Tai nėra įrankis tapybos meistriškumui
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pademonstruoti, o mano mėgstama dviratė transporto
(ir sportavimo) priemonė. Aš tarsi susieju malonumą su
darbu, kūrybą su sportu, meną su gyvenimu, man nė
kiek negaila nei drobės, nei dažų, nei savo paties laiko,
nei grynųjų tapytojų ambicijų, nei menotyrininkų taisyklių, kurias laužau. Galerijos irgi nepasigailėjau, nors
ji buvo puiki sąjungininkė. Juk parduoti tokio dydžio
drobių (10 m x 2,1 m) beveik neįmanoma dėl paprastos
priežasties – interjeruose lygių tokio dydžio sienų nebūna. Kad pakabintum 10 m ilgio drobę, siena turėtų būti
mažiausiai vienuolikos metrų. Net pati „Vartų“ galerija
tokių sienų neturi. Todėl vienoje didžiosios salės pusėje
paslėpėme duris (tą reikėjo padaryti ir dėl „Balto triukšmo“ instaliacijos), o kitoje aklinai uždengėme langus.
Taigi, pats drobės mastelis, dviračio naudojimas,
chaotiškas linijų tinklas yra anarchijos elementai, laisvės manifestacija.
Darbo procesas buvo smagus. 2016 m. rugpjūtį Klaipėdoje išsinuomojau didžiulį angarą, jame guldžiau 10
m ilgio drobes. O jos tokios baltos! Kai pradedi per
jas važiuoti, atrodo, iškeliauji kažkur kitur... Kokios
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bus dviračio vėžės, lemia judėjimo greitis, gravitacija,
mano paties vairavimas ir įvairiausi atsitiktinumai.
Priekinio rato amplitudė visada didesnė negu galinio,
todėl antroji linija tarsi seka paskui pirmąją. Man patiko ir tai, kad šiame procese daug fizinio darbo. „Nutapiau“ septynias drobes. „Vartuose“ eksponavau dvi.
Dviračiu išvažinėti kūriniai, ypač mėlyna drobė,
man asocijuojasi su jūra…
Aš negalvojau konkrečiai apie jūrą, bet manęs nestebina tokia asociacija, nes pats linijų judėjimas drobėje
yra ne kas kita, o bangavimas. Jos nei prasideda, nei
baigiasi, todėl nesvarbu, kokio ilgio drobė, – pats jos
horizontalumas sustiprina begalybės pojūtį. Juk jūrą
suvokiame kaip „begalinę“, tiesa?
Man patinka žiūrėti į horizontą ir gėrėtis milžiniška
lygia vandens platybe, kuri tokia didelė, kad galo nematyti. Grožiuosi rusvu Baltijos jūros sidabru. Tai suteikia
namų ramybės jausmą. Kai lankausi Lietuvoje, būtinai
nuvažiuoju prie jūros, kad pastovėčiau ant kranto nors
keletą minučių. Antraip jausčiausi neparvažiavęs...
Dabarties akimirkas siekiate išsaugoti ateičiai, o kaip
žvelgiate į ją – kritiškai ar nostalgiškai?
Laikas – keistas žvėris, kurį vis dar bandau prisijaukinti. Labai noriu išmokti gyventi esamuoju momentu, džiaugtis pačia būtimi, kad ir kokia ji būtų. Bet
mintys dažniausiai skrieja į ateitį, o ji nežinoma, todėl
iš ten sklinda nerimas. Juk bijome ne tiek konkrečių
pavojų, kiek nežinomybės. Manau, tą jaučia dauguma
žmonių, nesugebančių gyventi čia ir dabar. Aš labai
stengiuosi sugebėti. Man padeda dviratis (šiuo atveju
kalbu apie kasdienį sportą). Važiuodamas jaučiu vėją,
šaltį arba šilumą, jaučiu asfalto ar kokio keliuko paviršių, mėgaujuosi pusiausvyra, pačia mynimo technika,
jaučiu širdies darbą, savo kvėpavimą, raumenų įtampą ar nuovargį, girdžiu įvairius garsus, matau vaizdus,
skriejančius pro šalį... Rūpi tik pats važiavimas. Pailsiu
nuo savo darbo, nuo viso chaotiško pasaulio, net nuo
paties savęs kaip menininko. Kai užsidedu šalmą, akinius, užsimaunu pirštines, apsiaunu specialius batus,
staiga – bac! – tampu dviratininku! Nesvarbu, kad ne
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pačiu geriausiu, užtat tarytum pakeičiu savo tapatybę.
O tai iškart „atleidžia“ nuo minčių apie meną.
Kaip Jūs pats suvokiate savąją būtį – esate išvykęs,
parvykęs, išvykstantis, grįžtantis, keliaujantis?..
Esu niujorkietis. Ten gyvenu jau devyniolika metų.
Lietuvoje gyvenau ilgiau, bet tai buvo vaikystė Plungėje
(7 m.), paauglystė Klaipėdoje (11 m.), jaunystė Vilniuje
(10 m.). Nuo tada, kai išvykau 1997 m. gruodį, kasmet
parvažiuoju į Lietuvą nors kelioms dienoms. Nė vienų
metų nepraleidau, kad ir kaip iš pradžių buvo sunku.
Dabar dirbu su „Vartų“ galerija, be to, mano kūrinių
gamintojas yra geras draugas, bendraklasis, klaipėdietis, su juo dažnai kalbamės darbo reikalais arba šiaip
skambinu tėvams. Dėl to jaučiuosi taip, tarsi gyvenčiau dviejose laiko juostose vienu metu. O jei lankausi
kokioje nors egzotiškesnėje šalyje ir iš jos kontaktuoju
su JAV ir su Lietuva tą pačią dieną, viskas dar labiau
susipainioja. Esu keletą kartų patyręs jausmą, kad nežinau, kur atsidūriau... Pamenu, oro uoste paryčiais eidamas persėsti iš vieno lėktuvo į kitą, staiga suvokiau,
kad nebežinau, kokioje šalyje esu, kur keliauju, viskas
lyg sapne... Laimė, tokia sumaištis trunka vos keletą
sekundžių, kol susiorientuoju.
Taip nutiko visai neseniai per patį vidurdienį... Mat
iki kovo 8 d. gyvenau Hanoveryje, Naujajame Hempšyre, JAV, buvau Dartmoutho kolegijos reziduojantis
menininkas. Mane automobiliu vežė tos programos
direktorius, kažką plepėjom apie šalis, laiko skirtumus, miego sutrikimus ir panašiai, staiga jis manęs
paklausė, ar smarkiai laikas „čia“ skiriasi nuo Lietuvos laiko. Pajutau, kad nebežinau, kur tas „čia“ yra, nes
mačiau, kad aplink – ne Niujorkas, bet ir ne Europa...
Taigi, patyriau visišką orientacinį užtemimą. Tačiau
neišsidaviau, kažką mykiau, kol po keleto sekundžių
susigaudžiau, kad nesu išvykęs iš JAV. Tikiuosi, tai ne
Alzheimerio ligos pradžia, tiesiog per daug skraidau...
Vykti į Klaipėdą pas tėvus man yra tas pats, kas grįžti
namo. Vis dėlto grįžti į namus Niujorke dar maloniau,
nes tai jau mano paties namai, mano šeima. Tikiuosi,
šiais metais daugiau laiko praleisiu būtent Niujorke,
daugiau dirbsiu savo studijoje, mažiau keliausiu. Gal
53

tada dar labiau pasijusiu niujorkietis. Žinoma, lietuvio,
žemaičio iš manęs niekas ir su pagaliu neišvarys...
Ką nuolatinė kelionė Jums duoda kaip žmogui ir kaip
kūrėjui?
Kelionė galbūt labiausiai susijusi su lūkesčiais patirti ar pamatyti kažką naujo, o gal grįžti atgal, sutikti
naujus žmones arba senus draugus. Kelionė gali sietis
su rūpesčiais, miego trūkumu, stresu, smulkiomis nesėkmėmis. Viskas priklauso nuo konkrečios situacijos,
individualios patirties, net nusiteikimo. Sunki kelionė
ta, kai būtina skubiai persikelti iš taško A į tašką B.
Lengva ir gera kelionė ta, kuria galima mėgautis.
Ryškiausios kelionės susijusios ne tiek su miestais,
kiek su gamta ir jos didybe: Didysis Kanjonas (JAV),
Islandija, Alpės, Meksikos dykuma... Bet buvo daug
kitų labai svarbių kelionių, kurios paveikė mano pasaulėžiūrą ir net meno suvokimą. Be abejo, tokia buvo
viena iš pirmųjų mano kelionių į užsienį 1994 m., kai
Vladimiro Tarasovo pastangomis mes, keturi menininkai iš Lietuvos, gavome Shloss Solitude (Štutgartas,
Vokietija) stipendiją, skirtą pažintinei kelionei po Europą ir jos muziejus. Kelionės, kuri truko du mėnesius,
maršrutą galėjome pasirinkti patys.
Man pati kūryba šiek tiek primena kelionę. Tai nuotykis, kurio pradžia gali būti sunkiai apčiuopiama, nes
judama kokio nors nelabai aiškaus tikslo link, o gal jis
visiškai aiškus, tik nežinia, kokiomis priemonėmis jo
siekti… Taip ir keliauji, tarsi ropštumeisi į kalną, kurio
viršukalnė ne visada tau matoma. Visada tikiesi, kad
galbūt vieną dieną rūkas išsisklaidys ir atsivers ypatingas vaizdas. Kartais rūkas iš tikrųjų išsisklaido.
Pamenu, kaip mane paveikė Yves’o Kleino retrospektyvinė paroda Kelne, regis, 1994 m. Pirmąkart pamačiau mėlynus jo IKB – International Klein Blue paveikslus, kurie tiesiog spinduliavo spalva. Tuos darbus buvau
matęs reprodukcijose ir negalėjau suprasti, kuo gi jie
ypatingi. Ta radioaktyvi mėlyna spalva, o ypač ryškūs
žmonių siluetai priešais paveikslus, man padarė milžinišką įspūdį ir tikriausiai lėmė apsisprendimą – mano
kūriniai turės būti tokie, kad atsiskleistų iki galo tik matomi gyvai, nepasiduotų nei fotografuotai, nei filmuotai
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dokumentacijai. Šiuos kriterijus taikau iki šiol.
Literatūra, poezija, muzika, filmai, apskritai menas turi galią perkelti dėmesį visai į kitą zoną. Šitas
perkėlimas panašus į fizinę kelionę, nes menas gali
aktyvuoti emocijas nė kiek ne mažiau, gal netgi labiau negu realybė, kur viskas susipynę. Galbūt taip
atsitinka todėl, kad menas žiūrovų vaizduotę tam tikru momentu sutelkia į vieną tašką.
Kai meno kūrinys padaro man ypač didelį poveikį,
pajuntu, kaip per nugarą nubėga šiurpuliukai. Tiesa,
patyriau tai vos keletą kartų. Žinau, kad tai pats stipriausias kūrinio poveikis man asmeniškai. Visi kiti
patyrimai daugiau racionalūs, mažiau emociniai. Čia
yra plati pojūčių skalė.
Savo asmenines emocines keliones pasiliksiu sau,
bet pateiksiu pavyzdį – siūlau pasiklausyti, kaip Itzhakas Perlmanas griežia smuiku Amerikos himną per
beisbolo varžybas. Himnas visiems žinomas ir trunka
vos pusantros minutės, tačiau tai tikra emocinė kelionė į kitą erdvę, galbūt net kitą laiką.1
Kas Jums yra laisvė? Kiek laisvės patiriate, jaučiate,
leidžiate sau kaip žmogus, kaip menininkas?
Laisvė daugumai žmonių tikriausiai reiškia nepriklausomybę nuo kažko arba pasirinkimo galimybę.
Man atrodo, laisvė yra ne tiek pati galimybė rinktis,
kiek gebėjimas nesuklysti pasirenkant. Laisvė taip pat
yra gebėjimas nepasiduoti baimei, neleisti, kad ji užvaldytų protą ir veiksmus. Laisvė, be abejo, yra ir nepriklausomybė nuo chemijos, nesvarbu, koks būtų jos
pavidalas – alkoholis, narkotikai, medikamentai.
Priklausomybė nuo interneto, nuo visų išmaniųjų
technologijų, nuo facebook’ų irgi yra nelaisvės forma.
Tikrai nesam laisvi, jei paniškai bijome išeiti iš namų
be telefono. Dauguma žmonių šiandien gyvena nelaisvėje, to nepripažindami. Jiems atrodo, kad tai pasirinkimo laisvė, nes jie gali ir tą mygtuką paspausti, ir aną,
o va nepaspausti jokio mygtuko, žiūrėk, jau ir nebegali!
Laisvė, be abejo, yra sunkiai pakeliamas dalykas,
toli gražu ne visi nori ją patirti, nes laisvė – tai atsakomybė. Daugeliui patiktų, jei svarbiausius sprendimus
už juos priimtų kas nors kitas, kad tik patiems nereiKultūros barai 2017 · 3

kėtų galvoti. Laisvė yra tam tikras sąmoningumas, sugebėjimas tinkamai pasirinkti ir ryžtis.
Man laisvė yra ir asmeninis laikas, kuriuo galiu disponuoti visiškai nevaržomai. Dar viliuosi, kad išmoksiu atsijungti nuo interneto...

Be abejo, ne viską, kas yra sukuriama šiandien, galima
laikyti šiuolaikiniu menu. Man šiuolaikinis atrodo tas
menas, kuris aktyviai veikia ir daro įtaką visiems meno
lauko dalyviams – menininkams, žiūrovams, meno koordinatoriams, agentams, kolekcininkams, teoretikams.

Kas, Jūsų manymu, lemia išliekamąją meno vertę
laikinumo ir kaitos akivaizdoje?
Perfrazuočiau klausimą, iš filosofinio-romantinio
lygmens perkeldamas į realistinį, pragmatišką, – kas
lemia vaizduojamojo meno kūrinio išlikimą?
Vaizduojamojo meno kūrinio išliekamąją vertę lemia, be abejo, istorinė jo įtaka amžininkams ir paties
kūrinio kokybė, kurią užtikrina du komponentai: pirmas – idėjos ir formos vientisumas, įtaigos universalumas, o antras – naudojamų medžiagų, technologijų
kokybė ir atsparumas laiko erozijai.
Antras etapas – menininkai turi pasirūpinti, kad
jų kūriniai patektų į meno kolekcijas (t. y. reikia turėti tarpininkus – savo agentus, koordinatorius). Tik
atsidūręs kolekcijoje kūrinys turi galimybę išlikti. Tai
būtina sąlyga, net jeigu ji mums nepatinka. Lietuvoje,
deja, dar gyvas paaugliškai rožinis mitas, esą parduodami darbai tarsi nebetenka tos šventos van gogiškos
auros. Paika ir žalinga taip manyti. Jei menininkas tik
stumdo savo darbus iš vieno kampo į kitą, jie galiausiai žūsta. Net jei menininkas padovanoja savo darbą
kokiam asmeniui, kuris nėra kolekcininkas, didelė tikimybė, kad kūrinys vis tiek pradings. Tik kolekcininkai žino, kaip elgtis su kūriniais, nes tai jų aistra, jie
pajėgūs darbus eksponuoti, vežti į parodas, apdrausti,
restauruoti, sandėliuoti ir t. t. Kolekcininkai yra meno
kūrinių saugotojai. Galiausiai juk visos didžiausios
privačios kolekcijos padovanojamos muziejams. Aišku, muziejai priima tik vertingas kolekcijas. Vadinasi,
nėra jokių garantijų, kad kūrinys, net patekęs į privačią
kolekciją, išliks. Žinoma, šiuolaikinis menas turi daugybę pavidalų – patys efemeriškiausi dalykai gali būti
aprašomi, dokumentuojami nuotraukose, filmuose ir
išlieka tokiu būdu. Tačiau tie, kuriems svarbu išlikti
fiziškai, be privačių ir muziejinių kolekcijų neišsivers.
Ką Jūs priskiriate šiuolaikiniam menui?

Kokio ir kiek meno apskritai reikia vadinamajai vartotojų visuomenei?
Žvelgiant plačiau, menas šiuolaikiniams žmonėms
tikrai reikalingas, žinoma, ne visiems vienodai. Su
menu tiesiogiai susiję asmenys gerokai perdeda jo svarbą, nes dažniausiai nepažįsta kitokio tipo žmonių, t. y.
bendrauja tik su tokiais, kaip jie. O didžioji visuomenės dalis apsieina be meno, visiškai jo nepasigesdama.
Susiranda visokių surogatų, pramogų, atitinkančių jos
poreikius ir galimybes.
Šiuolaikiniams žmonėms labai praverstų kartais atitraukti akis nuo monitorių ir pasižiūrėti parodą, paskaityti tikrą popierinę knygą. Turi būti pusiausvyra.
Kiek yra meno, kiek jo turėtų būti, kiek neturėtų – tie
dalykai yra neapskaičiuojami, neprognozuojami, viskas vyksta natūraliai. Vis dėlto aukštesnio lygio švietimas ugdytų rafinuotesnę publiką, tada meno paklausa
augtų kartu su meno pasiūla ir kokybe.
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Kokius savo kūrybos etapus išskirtumėte, kas atvėrė
naujas perspektyvas, kokie įvykiai, reiškiniai sujaudino,
nustebino?
Šis klausimas pernelyg platus, pasiduodu...
Šiandien žvelgiu į praeitį visiškai kitaip, negu būčiau
tą daręs (ar dariau), kai man buvo dvidešimt, trisdešimt metų. Tada prisiminimai atrodė panašūs į netvarius sapnus. Dabar manau, kad visi žmonės ir įvykiai iš
asmeninės mano praeities egzistuoja gana apčiuopiamai ir tvariai, įgavę prisiminimų pavidalą. Jie niekur
nedingo, nesunyko, neištirpo – yra čia, su manimi.
Bet į šią kelionę kol kas nesileisiu. Gal kitą kartą, po
kokių dvidešimties metų imsimės prisiminimų!
Dėkoju už pokalbį.
1

https://www.youtube.com/watch?v=nc3YzsuAy34
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Stasys EIDRIGEVIČIUS

PANEVĖŽIO DŪMŲ KOLEKCIONIERIUS

Velnias tūno smulkmenose

Tarp naujametinių sveikinimų gavau ir Panevėžio mero
atviruką. Galima būtų žvilgtelėti ir užmiršti. Bet mane
sudomino atviruko konstrukcija. Kas čia? Centre – horizontali fotografija, pirmame plane eglutės, tolumoje –
Panevėžio panorama su viešbučio siluetu. Ieškau, kas
tos nuotraukos autorius. Nerandu. Fotografija anoniminė, neišraiškinga, prislėgta storo kartono pasportu,
užklijuotu ant atviruko. Aplink išpjautą langelį išrėžtas
griovelis–rėmelis tartum pabrėžia to vaizdo svarbumą.
Kas tai? Butaforinis banalybės įprasminimas? Nuplėšiu
kartoną. Dabar nuotrauka atrodo normaliau. Kodėl jos
centre atsidūrė viešbutis? Ar jis Panevėžio simbolis, ar
bėda, žino tik atviruko gamintojas, kuriam už „gaminį“ savivaldybė turbūt sumokėjo.
Pernai vasarą mano parodos Trakų pilyje atidarymą pagerbė ir Panevėžio meras, atvykęs su paslaptingu krepšeliu rankoje. Po sveikinimo kalbų tą krepšelį
įteikė man. Grįžęs į viešbutį, smalsiai atidariau gražią
dėžutę, išvyniojau sunkų daiktą. Tai skaidraus stiklo
luitas, ant jo išraižytas balkšvas užrašas Panevėžys ir
kažkokio namo fragmentas. Apžiūriu iš visų pusių, vietoj estetinio pasigėrėjimo – nusivylimas. Net nežinia,
ar tą suvenyrą iškart išmesti, ar kam nors atiduoti? Vėl
susimąstau – juk tai savivaldybės dovana, ją pagaminti
kažkam užsakė. Įdomu, kiek tokių luitų išdovanota? O
kiek lėšų išmesta į balą? Teisingai sakoma, kad velnias
tūno smulkmenose… Viena iš tokių man sugriovė visos dienos planus. Pašto dėžutėje randu pranešimą, kad
gavau registruotą laišką, turiu jį pasiimti Centriniame
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pašte. Laiškas iš Lietuvos – malonu. Matyt, kažkas
svarbaus, nes registruotas… Einu į paštą, vildamasis,
kad nebus eilės, nes planavau suspėti į dr. Jūratės Čerškutės paskaitą Lietuvos kultūros centre. Deja, eilė nemaža, bet pasirinkimo nėra. Kai pagaliau prieinu prie
langelio, manęs klausia, ar tikiuosi didelės siuntos, ar
mažos. Sakau, kad neturiu supratimo. Darbuotoja ieško ir kompiuterio ekrane, ir įvairiose dėžutėse. Šiaip
taip randa, pasirašau. Laiškas iš Panevėžio savivaldybės. Atplėšiu – kvietimas į renginį, miesto galerijoje
įvyksiantį jau rytoj… Absurdas! Gaila sugaišto laiko.
Grįžęs į dirbtuvę, studijuoju voko paviršių. Adresas
su trim klaidom, o savivaldybės antspaudas uždėtas
aukštyn kojomis. Koks atsainumas. Skenuoju tą voką
ir siunčiu į Panevėžį, prašydamas, kad meras surengtų
mokymus savo darbuotojams…
Sužinojęs, kad Panevėžio miesto galerija turi naują
direktorių, nusprendžiau susipažinti. Žodis po žodžio
radosi įvairūs planai. Pasiūliau surengti vokiečių plakatisto Günterio Rambow parodą. Direktorius susidomėjo. Po kiek laiko parodė laišką, kurį ketina siųsti
į Vokietiją. Nesu didelis vokiečių kalbos žinovas, bet
skaitau ir jaučiu, kad čia kažkas ne taip. Kai pamačiau
žodį CUZAMMEN, nustėrau – turėtų būti zusámmen
(kartu). Parašiau jam, kad laiškas su klaidomis, tokio
siųsti nederėtų. Jis atšovė, kad klaida tik viena, bet juk
jų pustrečios viename žodyje! Nusiunčiau tą laišką
keliems žmonėms, kad suskaičiuotų klaidas. Visi stebėjosi: „Ar čia galerijos direktorius taip rašo?“ Na, ką
gi, drąsus žmogus tas direktorius, jei rodyti nepagarbą
adresatams reikia drąsos…
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Užsiūtos lūpos

Rugsėjo pradžioje buvau pakviestas į Panevėžio miesto šventę. Dramos teatro
fasado viršuje pamačiau plakatą, kurio
dominuojantis motyvas – užsiūtos lūpos.
Buvau vartęs naujausią žurnalo IQ numerį – ant viršelio veidas su užsiūtomis
lūpomis. Keistokas sutapimas. Rašau laišką Panevėžio teatro direktoriui, klausiu,
ar čia atsitiktinumas, ar ne, kad teatro
plakate lūpos užsiūtos. Tyla. Vėl klausiu.
Atsako klausimu: „Kodėl jums tai rūpi?“
Paaiškinu, kad domiuosi plakato menu.
Patikina: „Visiškas atsitiktinumas.“ Kreipiuosi į plakato autorių, klausdamas, kaip
čia yra. Jis atsako, kad teatro direktorius Stasys EIDRIGEVIČIUS. Dūmų kolekcionierius. 2016. Koliažas, piešinys
pageidavęs plakate užsiūtų lūpų, nes kažtų džiaugtis ir didžiuotis nauju statiniu, reikia stiprios
kur tokias matė. Štai ir išlindo yla iš maišo.
rankos, kuri nušluotų būdas, tik tada galerijos priestatas atskleis tikrąjį savo grožį. Kol kas šią medaus statiŠaukštas deguto
nę gadina deguto šaukštas.
Panašiai kaip Panevėžio autobusų stotis, primenanti
Panevėžio miesto galerija po ilgų pastangų prasiplėtė.
Kaip? Buvo pastatytas priestatas. Ne bet koks – mo- socializmo laikus, – aptrupėjusi, šiurpi, ji daro baugiai
dernus. Tiesa, su viena nesąmone. Kokia? Taigi, pries- neigiamą įspūdį, todėl atvykęs svečias net suabejoja, ar
tato salės centre stūkso milžiniškas permatomas liftas, kelti koją į miestą su tokia vizitine kortele…
regis, iš Italijos. Kur jis veža? Iš pirmo aukšto į antrą.
Liftas kaip meno objektas? Architektas, sugalvojęs šį Mezginių poezija
perteklinį patogumą, nepagalvojo apie žmones, kurie
laiptais lips aukštyn ar žemyn, ranka vis atsitrenkdami Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyksta Paį strypus, įmontuotus stikle, kad laikytų turėklą. Dar nevėžio literatūrinė žiema 2016. Pavakare sutinku diviena keistenybė – virš kiemo kabantis paprasčiausias rektorę Rimą Maselytę, matau jos akyse vos ne ašaras.
balkonas. Kam? Jeigu Džuljetai, tada apačioje reikėtų Klausiu, kas atsitiko? Pasirodo, poetinė erdvė virto
pastatyti kopėčias, kuriomis lipdamas Romeo dainuotų turgaviete – ant stalų megztiniai, pirštinės, kojinės,
serenadas. O gal tas balkonas pamokslams sakyti? Tegu šalikai, veltiniai. Direktorė bandžiusi protestuoti, bet
jo paskirtis būna universali, gal sužadins kūrėjų ir lan- perkalbėti poezijos festivalio organizatorės Elvyros
kytojų fantaziją. Mano fantaziją sužadino iškart – sukū- Pažemeckaitės nepavyko… Kitą dieną įteikiant premiriau koliažą „Dūmų kolekcionierius“.
jas, prizai buvo šalikai, megztiniai, kailinės kepurės,
Ir dar viena pastaba, kurią jau ne kartą sakiau me- kojinės, pirštinės… Mezginiai kupini poezijos, poezija
rui. Eidami Respublikos gatve matome naujojo pries- kupina mezgimo metaforų. Argi ne puiku? Ne tik puitato viršutinę dalį, o kas apačioje? Kažkoks apšepęs ku, bet ir šilta kaip ant krosnies pas bobutę. Čia poezigaražas, kuris nepriklauso galerijai. Kad miestas galė- jos šventė? Nejuokaukite. Tai saviveikla.
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Tylus kaip žuvis vertėjas

Panevėžio literatūrinė žiema turi tradiciją pasikviesti
keletą poetų iš užsienio. To festivalio rengėjai Elvyrai
pasiūliau pakviesti žinomą lenkų poetą ir žurnalistą Jarosławą Mikołajewskį. Dvejus metus vis informuodavau,
ką naujo jis parašė, ką nuveikė. Mikołajewskiui atskridus
į Lietuvą, jį pasitiko vertėjas Vytautas Dekšnys, lydėjęs
svečią ir į Panevėžį. Festivalio pradžioje vyko pašnekesys apie poeziją. Prie stalo sėdėjo džiaugsmu spinduliuojantis poetas Mikołajewskis, jam iš kairės – Dekšnys, iš
dešinės – aš. Kalba poetai, literatūros žinovai. Dekšnys
sėdi, rankomis susiėmęs galvą, lyg dėl kažko sielvartaudamas, lyg paskendęs poetiniame sapne, ir tyli kaip žuvis. Svečias iš Lenkijos, nesuprasdamas lietuviškai, klausia manęs, apie ką kalbama? Sakau, apie poeziją… Kitą
dieną nutariau, kad svečiui, kurį jaučiausi suvedžiojęs,
parodysiu Panevėžį. Jis žinojo vieną žodį – Senvagė –
taigi, žvilgtelėjom į sniegu užklotos Senvagės panoramą. Užėjome į knygyną. Čia sutikome nekalbųjį vertėją
Dekšnį, pasakėme „labas“ ir palikome besirausiantį po
knygų lentynas… Mikołajewskis, grįžęs į Varšuvą, apie
savo viešnagę Lietuvoje parašė straipsnį „Žmogus turi
teisę gyventi prie Vilnelės“ (Gazeta Wyborcza). Dėmesį
sutelkė į pasivaikščiojimą po Vilnių. O Panevėžys? Likęs
„neišverstas“, jis paminėtas vos keliais žodžiais.
Pelenė

Į Panevėžio literatūrinę žiemą 2016 pakviesti poetai iš
Lietuvos ir užsienio pasklinda pietauti po įvairias vietas. Esu kviečiamas į spec. pietus „už upės“. Paklusniai
vykstu, kitaip sakant, esu vežamas. Restorano salėje
padengtas didelis stalas. Vienoje pusėje keturi vyriškiai
ir panelė su balta palaidine, kitoje atvirkščiai – keturios
moteriškės ir aš. Baltoji palaidinė sėdi priešais mane.
Visi jai lankstosi, pusbalsiu už kažką dėkoja, kažko
prašo… Prie manęs sėdinti Nomeda šnibžteli, kad čia
naujojo Seimo „susireikšminusi“ narė. Gal todėl, kai
atnešė trintą sriubą, niekas nedrįso valgyti, kol Baltoji palaidinė nepaims šaukšto. Aš pirmas nutraukiau
tą nežinia ko laukimą. Kiti pasekė mano pavyzdžiu.
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Priešais sėdinti panelė nieko manęs neklausė, o ir aš,
nežinodamas jos profesijos, neturėjau apie ką kalbėti.
Būčiau galėjęs nebent pagirti baltą jos palaidinę… Kai
tylos pietūs baigėsi, panelė pirmoji išskubėjo iš salės.
Tuos spec. pietus būčiau iškart pamiršęs, bet Baltąją
palaidinę po kurio laiko išvydau televizoriaus ekrane.
Per visą kraštą nuaidėjo skandalas dėl Range Rover, dėl
ruonių kailinių su pūkuota apykakle. Net kilo mintis
parašyti pasaką, kaip žvėreliai aukojasi, kad jų kailiukai galėtų apgaubti Panevėžio Pelenės pečius.
Tarp naktinių marškinių

Panevėžio Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje įvyko mano
knygos „Giedanti gaidžio galva“ pristatymas. Kitą dieną
susitikau su Smilgių publika, lankiausi senosiose sodybose. Po ekskursijos sėdim su sesėmis, ilsimės ir štai gaunu dar vieną kvietimą į vernisažą. Svarstau, eiti ar neiti?
Pasirodo, manęs ten laukia. Taigi, visa grupelė einame į
galeriją ties kampu, antrame aukšte. Žmonių susirinkę
nemažai. Matau iškabinėtus moteriškus naktinius marškinius – paroda. Tie marškiniai papuošti. Kaip? Baisiai.
Prasideda atidarymo kalbos ir tęsiasi iki begalybės. Autorės viena kitai dėkoja, bučiuojasi. Įteikiamos padėkos gėlės
ir dovanos. Tarp šnekančiųjų ir Literatūrinės žiemos dirigentė Elvyra, kuri kreipiasi į mane, kad pasakyčiau keletą
žodžių. Netekau žado. Pasirodo, tam čia ir buvau pakviestas. Nei verkti, nei juoktis. Svarstau – kritikuoti ar susilaikyti. Nesakau nė žodžio. Apsisuku ir neriu pro duris.
Balta duona

Mano kelionių lagaminas pilnas katalogų, knygų, taigi,
sunkus. Atvykęs į Panevėžio viešbutį Conviva, kuriame
nėra lifto, lagaminą tempiu į trečią aukštą. Na, bet sportuoti sveika. Rytą kavinėje padavėja atneša pusryčius.
Deda ant stalo kelias riekutes baltos duonos. Sakau, kad
norėčiau juodos. „Juodos neturime.“ Nustėrau – juk Panevėžio pasididžiavimas yra būtent juoda duona! Nutylėjau.
Kramčiau tą baltą nenoromis, iš reikalo, kas rytą. Štai iš
tokių smulkmenų ir yra grindžiamas kelias į pragarą, atsisakant savasties, prisitaikant, pataikaujant, nutylint…
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Kristupas ANTANAITIS

VCO „FAUSTAS“ –
AR BEPROTYBĖ TURI RIBAS?

D

idžiausias kūrinys vokiečių kalba.“ „Į „Faustą“
„
tilpo visa Europos istorija.“ „Kūrinys, rašytas
visą gyvenimą.“ Tokiais epitetais apibūdinamas garsusis Johanno Wolfgango von Goethe’s šedevras. Ne veltui net keturi kompozitoriai šią dramą pavertė opera.
Pirmasis tai padarė Hectoras Berliozas. Šokiruojantis
„Fausto pasmerkimas“ pirmąsias žiūrovų ovacijas išgirdo 1846 m. gruodžio 6 d. Paryžiaus Opéra-Comique.
Kitas prancūzų kompozitorius Charles’is Gounod
savąjį penkių veiksmų monumentą „Faustas“ pastatė
1859 m. kovo 19 d. Paryžiaus operoje Théâtre Lyrique.
Italų kompozitoriaus ir libretisto Arrigo Boito operos
„Mefistofelis“ premjera įvyko 1868 m. kovo 5 d. Milano teatre La Scala. Po daugiau kaip 40 metų šio nemirtingo veikalo ėmėsi vokiečių kompozitorius Ferruccio
Busonis, kurio operos „Daktaras Faustas“ premjera įvyko 1925 m. gegužės 21 d. Dresdeno Sächsiches
Staatstheater. Išskyrus Gounod „Faustą“, kitos operos
didelio pasisekimo nesulaukė. Niujorko Metropolitan
Opera 1883 m. suskambo „Fausto“ garsai, po dviejų
mėnesių įvyko „Mefistofelio“ premjera, po trylikos
metų parodytas „Fausto pasmerkimas“. Šis spektaklis
buvo repertuare ir 2009–2010 m.
Nieko keista, kad Vilnius City Opera (VCO) įkūrimo dešimtmečiui Dalia Ibelhauptaitė pasirinko būtent
„Faustą“. Premjera įvyko 2017 m. vasario 15 d. Su puikiai pažįstama komanda (scenografas Dickas Birdas,
šviesų dailininkas Peteris Mumfordas, kostiumų diKultūros barai 2017 · 3

zaineris Jonas Morrellis) lietuvė, gyvenanti Didžiojoje
Britanijoje, sukūrė tikrą stebuklą. Siautulinga, grandiozinė, „Bohemos“ laikus menanti opera – pirmas
VCO spektaklis su baleto numeriais, kuriuos sukurti
padėjo choreografas Johnas Rossas.
Spektaklio pradžioje publika išvydo juoda marška
uždengtą sceną, kurios centre – senojo daktaro Fausto kabinetas, apkrautas knygomis, žvakidėmis, kitokiomis puikiai padarytomis smulkmenomis. Ruseno
net židinys, prie kurio šildėsi senjoras, sėdintis neįgaliojo vežimėlyje. Gražias ryto šlovinimo giesmes
atliko užkulisiuose dainuojantis choras. Edgaro
Montvydo ir jauno solisto Diego Silvos, neseniai debiutavusio Metropolitan Opera, sukurtas Faustas – į
neviltį puolęs žmogus, nenorintis gyventi, nebemokantis niekuo džiaugtis. Plieskiant raudonai šviesai
pro dūmų uždangą į sceną įžengia Almo Švilpos ir
Tado Girininko sukurtas spalvingiausias operos personažas – Mefistofelis. Vokietijoje gyvenantis, į Lietuvą retkarčiais užsukantis bosas-baritonas Švilpa
tiesiog tobulai perteikė Šėtono įvaizdį, tačiau vietomis jautėsi, kad truputį trūksta žemų natų, norėjosi,
kad solistas vos vos pažemintų balsą, truputį jį pritildytų. Girininkas, būdamas bosas, žemąsias natas
sudainavo puikiai, bet tokiomis emocijomis, kokias
perteikė Švilpa, netryško.
Mefistofeliui sudarius paktą su Faustu, publika
perkeliama į kabaretą. Nukritusi uždanga atvėrė
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Charles Gounod. „Faustas“. Režisierė Dalia Ibelhauptaitė. Operos scena					

Paryžiaus gatvę su kavinėmis, pūstas sukneles vilkinčiomis damomis, garbingais ponais ir... stilizuotais jaunuoliais, kurie talkino scenos darbininkams,
patys atsinešdami rekvizitą. Vyrai plikomis kojomis
ir apnuogintomis nugaromis vilkėjo odinius, aptemptus, juodus drabužius. Per salę nusirito šurmulys – publika pastebėjo ir apkalbėjo jaunuolius, sujaukusius operos stilistiką.
Vagnerio, kurį dainavo Šarūnas Šapalas ir Rokas
Šveisteris, monologą nutraukė Mefistofelio kupletai.
Atlikęs savo numerį, velnias išsitraukė falą ir iš jo
pilstė vyną svečiams.
Pirmąjį operos veiksmą baigė ne itin sinchroniškas šokėjų pasirodymas. Tada Paryžiaus centro šurmulį pakeitė jauki senamiesčio gatvelė su Marijos
biustu, užkaltais gyvenamojo namo langais ir keliais
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Dmitrijas Matvejevo nuotr.

prancūziškais užrašais. Lana Kos ir Nathalie Manfrino, debiutavusios su „bohemiečiais“, įrodė, kad
Ibelhauptaitė neapsiriko, pagrindiniam Margaritos
vaidmeniui pasirinkusi šias jaunas talentingas solistes. Pagarbos nusipelno Jovita Vaškevičiūtė (Marta)
ir Ieva Prudnikovaitė (Zybelis), visus 5 vakarus vaidinusios be dublerių.
Pirmi du veiksmai truko net dvi valandas. Po ilgokos ir „bohemiečiams“ gana neįprastos pertraukos
antrojoje spektaklio dalyje pamatėme Margaritos
brolio Valentino (Laimonas Pautienius, Bogdanas
Baciu) ir Fausto dvikovą, „diriguojant“ Mefistofeliui.
Bogdanas Baciu, atskleidęs savo balso galimybes,
sulaukė šūksnių „bravo!“ Laimonas Pautienius taip
gerai nepasirodė, tačiau jo vaidyba buvo tikrai puiki.
Emocijos, degančios akys už sesers garbę ir teisybę –
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šis solistas nustebina kiekviename VCO spektaklyje. salėje apskritai galima rodyti operas? Kaip įmanoma
Kai Valentinas prakeikia seserį ir miršta, scena čia dirbti? Praėjimai visiškai užblokuoti, kilus gaistransformuojama į katedrą. Tai bene įspūdingiausia rui ar kokiam kitam pavojui, neišsigelbėtų niekas.
spektaklio dalis – gyvi žmonės sustingsta šventųjų Karštis balkone ir skersvėjo perpučiamas parteris –
pozomis, komuniją atgailaujantiems už nuodėmes tikrai ne pyragai aptarnaujančiam personalui, kuris
dalija Šėtonas. Jam po kojomis iš skausmo ir nevil- turi reguliuoti kondicionavimo sistemą. Po e-Karties puolusi Margarita išgirsta, kad negalės melstis, men premjeros pernai rudenį Vilniaus koncertų saprašydama Dievo pagalbos. Tamsos tarnai išgąsdina lėje Compensa imta klausinėti, kodėl „bohemiečiai“
besimeldžiančiuosius ir veiksmas nusikelia į Valpur- savo spektaklių negalėtų rodyti ten? Daug daugiau
gijų naktį. Suskambus muzikai, šventųjų skulptūros erdvės, kur kas didesnė scena. Vis dėlto režisierė
atgyja, nusirengia iki apatinių ir prasideda erotiš- padarė teisingą sprendimą, pasirinkusi „tragiškiausias, pornografijos elementų turintis baleto nu- ką“ Kongresų rūmų sceną – arti sėdinčio orkestro
meris. Siautulingą orgiją Mefistofelis stebi, užlipęs skambesys toks galingas, kokio neišgirsi jokiame
ant pakylos. Iš stovo ištraukę kryžių, šokėjai tempia kitame Lietuvos teatre, prieš akis lakstantys solistai
jį ant nugarų, primindami Kryžiaus kelią.
ir stūksančios dekoracijos perteikia viską, kas noOpera baigiasi beprotnamyje, kuriame Margarita rėta pasakyti operos statytojų ir pačių solistų. Be
atsidūrė po kūdikio nužudymo. Faustas su Mefis- to, atsiveria scenos virtuvė – kai nueinantis choras
tofeliu nori ją išlaisvinti ir kviečia eiti kartu, bet ši praskleidžia širmą, pro ją matyti fojė su visu rekvinesutinka.
zitu. Tikrai puikus sprendimas. Jeigu salės akustika
Didingai operai prireikė net dviejų chorų – Kau- prasta, tą kompensuoja orkestras ir choras, derantys
no valstybinio (vadovas Petras Bingelis) ir Lietuvos kaip vienas kūnas.
muzikos ir teatro akademijos studentų suburto anDešimtmečio premjera tituluojamas „Faustas“
samblio (vadovas Artūras Dambrauskas). Lietuvos pranoko publikos lūkesčius ir suteikė žiūrovams divalstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir delį malonumą. Belieka pasidžiaugti dar vienu Dalios
vyriausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius) vieto- Ibelhauptaitės kūriniu ir palinkėti sėkmės, artimiaumis net nustelbė solistus ir chorą. Galbūt todėl ma- siuose spektakliuose taisant klaidas.
estro sulaukė ne ką
mažiau ovacijų negu
pati režisierė.
Per dešimt VCO gyvavimo metų publika
išvydo daug puikių
veikalų – „Bohema“,
„Užburtoji fleita“, „Pajacai“, „Svynis Todas:
demonas
kirpėjas“,
„Oneginas“, „Pelėjas ir
Melisanda“, „Toska“…
Tačiau tiems, kurie
apsilanko Kongresų
rūmuose, kyla ir klausimas, kaip tokioje „Faustas“ užkulisiuose 					
Algimanto Aleksandravičiaus nuotr.
Kultūros barai 2017 · 3

61

Herkus KUNČIUS

MUZIEJUS IR DEMONAI*
DIDŽIOJO VALDOVO KARŪNOS VAGYSTĖ
12

Jeigu Mustangas Didžiojo valdovo karūnos neėmė, tai
kas iš tą naktį buvusių muziejuje galėjo ją pavogti? –
svarstė į priešgaisrinį skydą nulindusi Žizelė.
Tapytojai... Tie, žinoma, galėjo. Jų, prisipiešusių ir nusitapiusių, muziejuje apstu. Maža kas tokiam teplioriui gali
šauti į galvą. Antra vertus, nors apsėsti beribės tuštybės,
kupini garbėtroškos, jie vis dėlto nepakaltinami. Žiūrėk,
vienas ima ir nusipjauna ausį, kitas nuo ryto iki vakaro
landynėje lošia kauliukais, trečias ištisus dešimtmečius
girtauja ar ištvirkauja, o ketvirtas, restorane ant servetėlės kažką pakeverzojęs, įsivaizduoja esąs nepranokstamas
genijus, nors aplinkui sėdi šimtai talentingesnių…
Skulptoriai iš prigimties buki ir ūmūs, kartais nepateisinamai agresyvūs, ypač užstalėje. Fiziškai stiprūs. Raumeningi. Tvirtasprandžiai. Delnai kaip lokių
letenos. Skulptoriai – ne paslaptis – turi kriminalinių
polinkių. Užuot pagarbiai užkėlę ant pjedestalo herojų, visomis keturiomis ropščiasi ant jo patys… Na, bet,
kaip rodo kūriniai, jie neturi vaizduotės, todėl sunku
patikėti, kad ryžtųsi tokiai rafinuotai vagystei. Be to,
skulptoriai – baisūs tinginiai, niekada nebaigiantys to,
ką pradėjo. Gal net nepradėtų, bet jiems, kaip ir pasipūtusiems architektams, rūpi valstybiniai užsakymai,
kvepiantys dideliais pinigais. Kitkas jų nedomina, – niršo Žizelė. – Skulptoriai tamsūs ir neketina apsišviesti.
Braidžiodami po sutemas, gal nė nenumano, kas yra
Didžiojo valdovo karūna ir kokia jos vertė.
Dievdirbiai svajoja tapti skulptoriais, kad visi vadintų juos menininkais, o „mūkas“ priimtų į muziejų.
*

Tęsinys iš KB nr. 1, 2
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Labai menka tikimybė, kad kuris nors ryžtųsi amžiaus
nusikaltimui.
Fotografai... Jie landūs kaip gyvatės, įžūlūs kaip velniai. Paparacai… Antra vertus, tie prie karūnos nagų
nekištų, tiesiog nufotografuotų…
Dizaineriai?.. Ne. Tikrai ne. Kiekvienas iš jų ir šiaip
dedasi karūnuotas…
Performeriai... Tie vagystę suvaidintų, bet jau tikrai
nevogtų. Negabūs realiam veiksmui.
Akcionistai... Šie tipai jokios akcijos neatliks, jos
nenufilmavę, taigi, būtų iškart demaskuoti su visais
įkalčiais.
Vis dėlto iš menininkų padermės galima tikėtis visko, – prisimindama jaunystę svarstė Žizelė. – Su niekuo
nesiskaito, lipa visiems, ypač vienas kitam, per galvas,
kad tik būtų pastebėti. Nori, kad kasdien apie juos rašytų spauda. Nepataisomi skandalistai. Jie geidžia tik dėmesio. Žiūrėk, vienas bando tapybą paaiškinti negyvam
kiškiui, kitas muziejuje apsimeta piktu šunimi, trečias,
išsivoliojęs pūkuose, nuogas zylioja po miestą, ketvirtas
apsiskelbia Fluxus popiežiumi. Tai kodėl kuris nors iš
jų negalėtų nugvelbti karūnos?.. Tarpdisciplininkai vienareikšmiškai yra įtartini! Bet ne mažiau įtarimų kelia
aktoriai, muzikantai ar dainininkai, kurių portretų irgi
apstu muziejuje. Užėjo kuris nors į save pasižiūrėti ir iš
puikybės nusprendė karūnuotis!
Šiaip ar taip, neradusi svarių įrodymų, Žizelė tuos
artistus kuriam laikui paliko ramybėje, nusprendusi
imtis pagonių. Vietinės reikšmės detektyvė sparčiu
žingsniu patraukė į salę, kur viena šalia kitos rymojo žymiausių netikėlių galvos. Marmuriniai biustai iš
pradžių apklausą ignoravo. Tačiau Žizelė buvo tokia
įkyri, kad pribaigė net numirėlius.
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Pirmasis, tai buvo Augustas, paklaustas, kur dingo
karūna, atšovė nieko apie ją negirdėjęs. Be to, pasigyrė,
kad jo galvą puošia Romos imperatoriaus laurų vainikas.
Antrasis, Tiberijus, burbtelėjo turintis tiek svarbių
reikalų, kad svetimos karūnos tikrai nesivaikys. O
mylimas jo įpėdinis Kaligula, irgi imperatorius, užuot
atsakęs į elementarius klausimus, ėmė skaityti abejotinos vertės savo poeziją, vėliau leidosi siautulingai
šokti. Net pasidalijo planais arklį paskirti konsulu, kad
nušluostytų nosį pasipūtusiems Romos senatoriams.
Klaudijus irgi nieko aiškesnio pasakyti negalėjo. Ypač
įtartinas atrodė Neronas. Žmogus, liepęs padegti
Romą, kad galėtų pasigrožėti įstabiu vaizdu, dėl savo
paikos užgaidos nutrauktų karūną su visa galva! Tačiau Žizelę jis nokautavo tokiais žodžiais:
– Aš kalbuosi su krūmais. Genėju medelius. Bendrauju su paukščiais. Esu išgelbėjęs vieversį, genį,
kregždutę. Slaugau mirtinai sužeistą žiurkėną.
– Norite pasakyti, kad savo žmonos Klaudijos Oktavijos nenuvarėte į kapus?
– Sergėk Dieve! – išsigynė staiga nuraudęs Neronas.
– Ir antrosios žmonos Pompėjos Sabinos mirtinai
neužspardėte?
– Argi galėčiau taip žiauriai pasielgti?
– Nei savo mielosios motulės neįsakėte nužudyti?
Nei mokytojo filosofo Senekos neprivertėte savo noru
palikti šios ašarų pakalnės? Nei gerbiamų rašytojų Lukano, Petronijaus nenuteisėte myriop?
– Paistalai, – paneigė kaltinimus Neronas. – Aš myliu gėles. Myliu poeziją... Myliu šokį... Myliu teatrą...
Pats nusižudžiau su žodžiais lūpose Qualis artifex
pereo! Prasčiokų kalba tai reikštų „Koks menininkas
žūsta!“ Bent jau taip liudijo Svetonijus.
Po Julijaus Klaudijaus dinastijos Žizelė apklausė imperatorius Galbą, Otoną ir Vitelijų. Ši trijulė apie karūnos vagystę nieko nebuvo girdėjusi, todėl teko papurtyti Flavijaus dinastiją.
– Ar gali man šiandien rūpėti kažkieno praganyta
karūna?! – pasipiktino imperatorius Vespasianas. – Esu
paprastas statybininkas, man svarbus tiktai Koliziejus. Ar įsivaizduojate, kiek tokiam statiniui reikia lėšų,
darbo jėgos, medžiagų? Kaip susiveikti vergų? Juk tai
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tūkstantmečio statybos! Mano Koliziejus... Tai bus dešimtims tūkstančių žiūrovų skirta pramogų arena. Joje
vyks kruvini jūrų mūšiai, gladiatorių kautynės. Čia –
romėnų džiaugsmui – žvėrimis pjudysime krikščionis...
Vespasianui liejant maskultūrinius jausmus, Žizelė
bandė ištardyti jo sūnų Titą.
– Karūna? Kokia karūna? Ar jūs bent nutuokiate, kas
šiuo metu vyksta pasaulyje? – Titas atrodė susirūpinęs. –
Ką tik išsiveržė Vezuvijus. Palaidojo po savimi Pompėją,
Oplontį, Stabiją, Herkulaniumą… Ar numanote, kiek ten
gali būti aukų? Neįsivaizduojate?.. Aš irgi neįsivaizduoju.
Prisipažinsiu, net nebandau įsivaizduoti. O taip mėgdavau nuvykti į Herkulaniumą... Dar vakar ten žaidžiau su
Dzeuso sūnum Herakliu. Atlikome tiek smagių žygdarbių... Užmušėm Nemėjos liūtą ir Lernos hidrą, pagavom
Kerinėjos auksaragį, sučiupom Erimento šerną, išmėžėm
Augijo arklides, prišaudėm Stimfalo paukščių, į Mikėnus
atvedėm Kretos jautį, Emistėjui pristatėm arklius žmogėdras, amazonių karalienei parvilkom Hipolitės juostą,
parvarėm Geriono karves, hesperidžių sode nuskynėm
aukso obuolį, atvesdinom trigalvį šunį Cerberį, per vieną
naktį atėmėm nekaltybę trylikai merginų.
Žizelė, žinoma, patikėjo ne viskuo, ypač įtartinas jai
atrodė naktinis žygdarbis…
– Palikite mane ramybėje! – piktai riktelėjo Tito
brolis Domicianas, paklaustas apie Didžiojo valdovo
karūną. – Vakar vyko Kapitolijaus žaidynės, aš ten
buvau, turiu aibę liudytojų. Vien mano rūpesčiu vyko
iškalbos, muzikos, vaidybos varžybos. Aš surengiau
barzdotų moterų ir neūžaugų gladiatorių kautynes.
Neūžaugos gladiatoriai... Barzdotos moterys... – iš malonumo apsalo Domicianas.
Dėl barzdotų moterų Žizelei pasidarė šiek tiek nesmagu. Susinervinusi ji patraukė apklausti Nervų Antoninų dinastijos.
Imperatorius Nervas, paskendęs asmeniniuose rūpesčiuose, prisipažino, kad turi bėdų – nesiseka sudievinti
savo asmenybės taip gerai, kaip norėtų. Kiti dalykai jį
menkai domina. Parankinis Trajanas dar negrįžęs iš Dakijos, mat vis plečia imperijos ribas. Adrianas bendrauja
vien su stoikais ir epikūrininkais, be to, želdina prašmatnią barzdą ir didžiuojasi esąs globalios mados pradinin63

kas, kuriam melstis turės viso pasaulio barzdaskučiai.
Taigi, karūnos jis net radęs neimtų… Antoninas Pijus
gyvena vien mintimis apie savo įpėdinius – Liucijų Verą
ir Marką Aurelijų. Pastarasis, jaučiantis aistrą žirgams,
skelbiasi esąs filosofijos globėjas, todėl į karūnas ir kitokius blizgučius žvelgia su neslepiama panieka.
– Greitai tavęs nebebus, – žiaurią tiesą Žizelei į akis
drėbė Markas Aurelijus, – liks tik dulkių sauja… Tad ko
plėšytis dėl karūnos ir šlovės, jei nemirtinga vien siela?
Markui Aurelijui atmintinai deklamuojant stoikų filosofija persmelktą traktatą „Sau pačiam“, Žizelė prarado
viltį, kad pavyks ką nors konkrečiau sužinoti, vis dėlto
nusprendė apklausti jo sūnų Komodą, kuris buvo tikra
tėvo priešingybė – irzlus, kupinas tuštybės, todėl reikalavo vadinti jį Herakliu. Nežinia dėl kokių priežasčių, greičiausiai dėl vaikystėje patirtos psichologinės traumos,
laikė save didžiu gladiatoriumi. Dievino cirko žaidynes
ir šaudymą iš lanko. Arenoje prieš publiką visada pasirodydavo apsiginklavęs strėlėmis ir lanku. Paklodavo šimtus žvėrių, laimėdavo dvikovas su gerokai stipresniais
priešininkais. Žizelės paklaustas apie karūną, Komodas
apsivėmė, nes buvo ką tik sąmokslininkų apnuodytas.
– Žinau... Žinau... – žiaukčiojo vargšelis. – Tai Laetas ir Ekletas įbėrė nuodų į maistą. Tie niekšeliai negali
man atleisti nukirstos stručio galvos, kuria gąsdinau,
sakydamas, kad ir juos ištiks panašus likimas.
– O kaip karūna?.. Gal didžiojo valdovo karūną irgi
tiedu nugvelbė? O gal tu, Herakli, pasiėmei pasimatuoti? – gudriai teiravosi Žizelė.
– Kam gi man toji karūna!? Jei ne šiandien, tai rytoj
imtynių partneris Pertinaksas pasmaugs mane, besimaudantį vonioje. Senatas urbi et orbi paskelbs, kad esu
valstybės priešas. Visos mane vaizduojančios statulos
bus nuverstos... – nustojęs žiaukčioti, ėmė raudoti.
– Bet vis tiek palaidos Adriano mauzoliejuje, – bandė nevykusiai guosti imperatorių moteriškė.
– Eik šalin, sene, – sustūgo nelaimingasis Komodas.
Žizelė sparčiu žingsniu patraukė prie penkių imperatorių, priklausančių Severų dinastijai. Deja, Septimijus Severas, kad ir ko klausiamas, arogantiškai tylėjo.
Karakala buvo užsiėmęs pirčių komplekso statybomis,
neužsičiaupdamas reklamavo šventąjį Romos vandenį –
64

sunkiausias ligas išgydančias karštąsias versmes, kaskadas, baseinus, vonias, kriaukles ir cisternas… Net ausis
užgulė nuo jo plepalų. Pagalvojusi, kad jos dar laukia
gausios Konstantinų, Valentinų ir Teodosijų dinastijos,
karūnos ieškotoja prarado įkvėpimą. Ir nors labai nenorėjo žeminti savo orumo, nusprendė prašyti Mustango,
kad šis ištardytų muziejaus krikščionis, budistus, saracėnus ir visus kitus, kurie pasirodys įtartini.
13

Fifa atsitokėjo paplūdimyje, po gultu. Atplėšusi smėliu užneštas akis, nusivaliusi lūpas, pastebėjo ant riešo
geltoną apyrankę, reiškiančią, kad „viskas įskaičiuota“.
Žudikiškai kepinant saulei, Fifa leipėjo, niekaip nepajėgdama susigaudyti, kur yra atsidūrusi ir kas su ja
atsitiko. Buvo basa, vien su bikiniu. Aplinkui tuščia,
nė gyvos dvasios. Nusvirduliavusi prie jūros, įbrido iki
kelių ir valandėlę mėgavosi vėsa. Tada apsidairė.
Greta paplūdimio stūksantis iš betono drėbtas viešbutis atrodė prašmatniai. Suskaičiavusi keturiasdešimt
penkis aukštus, Fifa suprato, kad tai beprasmiškas
darbas. Nusprendė užeiti vidun, bet ją, dar neperžengusią slenksčio, netikėtai šiurkščiai sustabdė viešbučio
apsauga. Prišokęs piktas durininkas vijo šalin, kažką
gargaliuodamas, pirštu vis rodė į apyrankę, kuriai atseit „kaput“, ji nebegalioja.
Išgrūsta lauk, Fifa šiurptelėjo, nes aplinkui buvo tik
dykuma, jūra ir tas sumautas viešbutis.
Gerai nors tai, kad pamažu ėmė grįždinėti atmintis.
Skausmingomis valios pastangomis ji prisiminė liūtį,
muziejų, Didžiojo valdovo karūną, šampaną ir šaunią
nepažįstamų vyriškių kompaniją. Smagiai kikendami
visi važiavo nežinia kur, lėkė viršydami greitį. Vėliau atsidūrė pirtyje – suomiškoje, o gal rusiškoje... Kažkas baubė, brązgino gitarą, kažkas pasikvietė čigonus, atsivedė
mešką. Buvo daug linksmybių, juoko. Netrūko pasižnaibymų. Pasikutenimų. Vėliau vėl neaišku kur dūmė, nežinia kur bastėsi. Pamiškėje prie ežero užkūrę laužą, šokinėjo per jį, grojant balalaikos virtuozui. Tada lyg miegojo
prie upės, lyg sapnavo ankštoje palapinėje. Kažkoks geradaris pakišo butelį šaltinio vandens, gurkštelėjusi Fifa
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vėl nugrimzdo į miegą. Tada, lyg viskas vyktų tirštame
rūke, atsidūrė tarp krioklių, aštuonvietėje baidarėje, o
nuo kranto sklido balsai, raginantys plaukti į Egiptą!
Egiptas?.. Fifa, šalia viešbučio pastebėjusi palmę,
sunerimo. Nejaugi tai tiesa? – pagalvojo ir staiga prisiminė oro uostą, lėktuvą, Duty Free, prabangų penkių
žvaigždučių viešbutį, keistą kambarį, kuriame vietoj
pagalvių ant lovų tupėjo gulbės ir kiškiai. Kažkas ją nešiojo ant rankų. Girdė. Maitino žuvimi, saldumynais...
Prisiminė visai neseniai mačiusi dervišo šokį, užsilipusi ant scenos ir pati sukosi drauge. Vėliau ją kažkas pastūmė, įmetė į vandenį. Su kauke lyg undinė nardė jūroje.
Čiupinėjo koralus, matė daugybę įstabių žuvų ir žuvelių.
Kai kurios buvo šnekios, Fifa kalbėjosi su jomis – burbuliavo. Kaip atsidūrė ant kranto, nepajėgė prisiminti.
Šiaip ne taip sudėliojusi įvykių fragmentus, Fifa tiesiog pakraupo. Nejau išties atsidūrė Egipte? Negi ją čia
paliko?.. Pasibaisėjusi pradėjo rautis plaukus nuo galvos, apsižliumbė, bet staiga tolumoje pamatė kupranugarių vilkstinę. Per dykumą lėtai slinko karavanas.
– Sustokite! Aš čia! – iš visų jėgų ėmė šaukti Fifa. – Aš
čia!!! – klimpdama deginančiame smėlyje, pasileido
bėgti žmonių link, tikėdamasi, kad jie jai padės.
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Pažadintas iš miegų Mustangas, išklausęs Žizelės prašymą, pradėjo maivytis ir atsikalbinėti. Bambėjo, kad
yra pavargęs, labai nori miego, be to, sunki metų našta
neleidžia jam lakstyti po muziejų it kokiam pradedančiam sekliui. Tačiau pamalonintas gražių žodžių, kad
Žizelė be jo neišsivers, sutiko pasidairyti po muziejų ir
net apklausti tuos, kurie pasirodys įtartini.
Išsliūkinęs iš savo slėptuvės, Mustangas patraukė
muziejaus koridoriais. Tikslaus veiklos plano neturėjo,
todėl, vos pamatęs Joną Krikštytoją, ėmė jį kalbinti.
Nepranokstamas pamokslautojas ir įžvalgus pranašas buvo ką tik liūdnai baigęs savo dienas šioje žemėje.
Paniekinęs karaliaus Erodo podukros Salomėjos meilę
ir už tai nukirsdintas, dabar ruošėsi keliauti į dangų.
– Klausimas apie Didžiojo valdovo karūną skirtas ne
man, – pramerkęs akį ant sidabrinio padėklo atsakė JoKultūros barai 2017 · 3

nas Krikštytojas. – Tuo metu, kai, pasak tavęs, karūna
dingo, mane kirsdino Erodo budelis. Vienu metu dviejose vietose niekaip nebūčiau galėjęs lankytis. Antra
vertus, karūna – tai žaislas, o aš, niekam ne paslaptis,
nuo seno gyvenu pasinėręs į dvasinius reikalus, vykdau
kilnią misiją. Juk dar arkangelas Gabrielius kalbėjo Zacharijui, kad aš kreipsiu tėvų širdis į vaikus, o neklusniesiems įkvėpsiu teisiųjų nusiteikimą, kad parengčiau
Viešpačiui tobulą tautą. Tad negi man galėtų rūpėti kažkokia, atleiskite, niekinga galvos puošmena?
– O kodėl gi ne? – suabejojo Mustangas.
– Nepiktžodžiauk! Prarasi kalbą kaip ir Zacharijus,
nepatikėjęs arkangelo Gabrieliaus žodžiais! – rūsčiai
pagrasino Jonas Krikštytojas.
Mustangas movė šalin, kad išneštų sveiką kudašių.
Muziejuje ant sienų, nuo lubų iki grindų, buvo prikabinėta įvairiausių žanrų paveikslų: saldžių peizažų,
kvapnių natiurmortų, audringų marinų, rūsčių portretų, nudailintų autoportretų. Netrūko kūrinių su
žiauriomis batalinėmis ir biblinėmis scenomis. Mustangas nušuoliavo prie Golgotos kalno – atsidūrė Romos imperatoriaus Tiberijaus valdomoje Jeruzalėje.
Senojo meistro aliejiniais dažais nutapytas paveikslas
vaizdavo Nukryžiavimą. Prašmatniai įrėminto didžiulio paveikslo centre, pakabintas ant kryžiaus, kankinosi pusnuogis Jėzus. Jo kairėje ir dešinėje merdėjo
nukryžiuoti plėšikai. Apačioje – kas kur – būriavosi
apsiašarojusios moterėlės, sukiojosi keli smalsūs vyrukai. Ant Jėzaus Kristaus kryžiaus buvo prikalta lentelė
su užrašu INRI – Jėzus Nazarietis Žydų Karalius.
– Turiu klausimą, – dalykiškai kreipėsi Mustangas,
kai tvirtasprandis romėnų karys, ant ieties pasmeigęs
kempinę, suvilgė Jėzaus lūpas. – Žmonės jau du tūkstančius metų kalba, kad pasivadinai Žydų Karaliumi.
Tai, žinoma, ne mano, bet istorikų reikalas, tačiau koks
gi tu karalius be karūnos?.. – suktai paklausė.
– Gal esi aklas?! – užsipuolė jį dailių formų mergina, prisistačiusi Marija Magdaliete. – Nejau nematai
eržkėčių vainiko ant Nukryžiuotojo galvos?
– Čia mano karūna... – patvirtino kenčiantis Jėzus.
– Bet ji nepanaši į Didžiojo valdovo karūną, ką tik
dingusią muziejuje.
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– Duok mano berniukui ramybę! – iššokusi iš paveikslo stumtelėjo Mustangą pusamžė moteris, irgi
Marija.
– Supratau. Eisiu kitur paklausinėti, – nesipriešino
tas. – Tačiau, naudodamasis proga, norėčiau sužinoti
vieną dalyką, kuris jau seniai neduoda man ramybės.
Turiu galvoje kai kuriuos simbolius. Ar galiu? Galiu?..
– Klausk.
– Kaip čia taip atsitiko?
– Kas atsitiko?.. – sudejavo Jėzus.
– Štai kryžius – pagonių bausmės įrankis, ant kurio
kabindavo pasmerktus myriop galvažudžius, plėšikus,
įvairiausius apsišaukėlius, net karalius. Juk taip? Bausmės įrankis? – pasitikslino Mustangas.
– Taip.
– O šiandien krikščionys prieš tą kryžių klaupiasi,
laiko namuose, garbina, nešioja ant krūtinės, meldžiasi priešais jį. Juk taip?
– Taip, – niekas neprieštaravo.
– Taigi...
– Kas taigi?! – susierzino paveikslo personažai, net
nuobodžiaujantys romėnai.
– Taigi... Ne, patikėkite, gerbiami šventieji ir atvirkščiai, nenorėčiau būti neteisingai suprastas, tačiau... –
suko užuolankomis Mustangas. – Ir vis dėlto... Tik
nieko blogo nepagalvokite... Neketinu abejoti šventais
dalykais. Nepagalvosite? Ar pažadate?
– Gerai, nepagalvosime.
– Bet ar pažadate?
– Pažadame, – choru patikino visi.
– Tai jei... Jei... Jei, pavyzdžiui… Tik nieko blogo nepagalvokite, aš neturiu jokių piktų kėslų. Ar nepagalvosit?
– Nepagalvosim!!! – netekę kantrybės užtikrino.
– Tai štai mano klausimas. Ilgai mąsčiau apie
simbolius. Įsivaizduokime, kad mūsų Jėzus anuomet Golgotoje būtų buvęs apmėtytas akmenimis,
pakartas ar, apsaugok, Viešpatie, giljotinuotas, tai
ką – šiandien krikščionys klūpotų priešais akmenį,
melstųsi kartuvėms ar giljotinos peiliui?..
– Dink iš čia! Varyk! Daugiau nebesirodyk! – paveikslo personažai nesusitarę užsipuolė Mustangą, kuris iškart išnyko kaip dūmas.
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Palinkęs prie užrašo IŠORINĖS JĖGOS, rašikliu nesąmoningai pripiešęs tuziną strėlyčių, apskritimų, kvadratukų, muziejaus direktorius Muzonas ėmė mąstyti.
Būdamas senosios mokyklos atstovas, prisiminė istorinį
ir dialektinį materializmą su moksliniu komunizmu,
kurie, jo manymu, galėtų susiaurinti Didžiojo valdovo karūnos paieškas. Patraukliausia direktoriui atrodė
nors ir paneigta, tačiau vis dar gyva klasių kovos teorija.
Hipotetinius įtariamuosius direktorius suskaldė į
socialines grupes – tai proletariatas, valstiečiai, buržuazija ir negausi aristokratija.
Nors proletariatui pastaruoju metu nebesimpatizavo,
jo pusėn žvelgė įtariai, tačiau suprato, kad darbo žmonėms karūna neturėtų rūpėti. Aišku, tai sąmoningiausia,
revoliucingiausia socialinė klasė, tačiau po muziejus nevaikšto, o savaitgaliais prisigeria, todėl nė negalėtų nueiti.
Valstiečiai, ištikimieji proletariato sąjungininkai, yra
gamtos vaikai, juos menkai domina futurizmas, dadaizmas, dekadentų estetika, jiems nerūpi nei paraščių istorija, nei tautų tapatybės klausimai. Žodžiu, tamsuma.
Jei kuris ir būtų pavogęs karūną, akimirksniu tą pastebėtų kiti kaimiečiai ir įskųstų iš pavydo…
Buržuazija pernelyg baili. O aristokrato per savo gana
ilgą gyvenimą jis išvis nebuvo matęs, labai sunku patikėti, kad toks mėlynakraujis staiga imtų ir atsirastų.
Neradęs įtariamųjų tarp socialinių klasių, direktorius ėmė mąstyti plačiau. Daugiausia įtarimų kėlė
godžios pasaulinės korporacijos ir bankai. Dar vaistų
kompanijos, žalieji radikalai, kuriems karūna galėjo
nepatikti iš principo. Įtartinas atrodė ir kadaise žlugęs agropramoninis kompleksas, ambicinga kosmoso
užkariavimo programa, pavieniai religiniai ekstremistai. Šie, sudarę sandėrį su viso pasaulio nacionalistais, tikrai galėtų ryžtis avantiūrai. Antra vertus,
įtartini buvo ir nihilistai, plento dviratininkai, įvairaus plauko kairieji, net šventeivos, kurie, apsikarstę
rožiniais ir kryžiais, nors retai, tačiau vis dėlto užsuka į muziejų.
Po valandos alinančių svarstymų direktoriui susisuko galva, išdžiūvo burna. Tačiau protinio darbo MuzoKultūros barai 2017 · 3

nas nenutraukė. Atvirkščiai, ėmė be perstojo skambinėti telefonu.
– Ką galite pasakyti apie pasaulinį imperializmą? –
teiravosi, surinkęs numerį 112. – Panele, ar nemanote,
kad vertėtų nedelsiant peržiūrėti bazės ir anstato santykį? Koks jūsų požiūris į niekingai menką tarpsluoksnį, vadinamą inteligentija?..
– Prisistatykite ir pasakykite, iš kur skambinate, –
pagaliau pavyko įsiterpti pagalbos numerio operatorei.
– Aš?! – pasipiktino direktorius. – Jūs manęs nepažįstate?! Esu habilituotas daktaras, Nacionalinio muziejaus direktorius Muzonas!
– Labai gerai. O kur jūs, direktoriau, šiuo metu esate?
– Kaip tai kur?! Darbe.
– Dar geriau, – ramino operatorė įsiaudrinusį pašnekovą. – Likite savo darbo vietoje. Netrukus atvažiuosime jums padėti.
– Jūs man padėsite? – nudžiugo Muzonas.
– Žinoma, – patikino malonus operatorės balsas.
– Ar tikrai?
– Tikrai. Tik nežalokite savęs. Ramiai laukite. Būkite ten, kur esate.
– Lauksiu prie muziejaus durų, – pažadėjo Muzonas.
Visu garsu kaukdamas greitosios pagalbos automobilis su švyturėliais atvažiavo po geros valandos.
Per tą laiką Muzonas pagalbos telefono numerį rinko
dvidešimt keturis kartus. Pakeltu balsu aptarė ne tik
Prancūzijos revoliuciją, istorinį materializmą, mokslinį ateizmą, bet ir pasisakė skaudžiais socialiniais klausimais. Įkvėptai, neslėpdamas pasipiktinimo, demaskavo dvejopus standartus, visuotinę mafiją, atskleidė
apverktiną kultūros padėtį, pasibaisėtiną socialinę atskirtį, kurioje atsidūrę Findosijos žmonės.
Felčeris, išlipęs iš greitosios pagalbos automobilio,
nesileisdamas į diskusijas dėl kažkieno kažkam nesąžiningai paskirstytų lėšų, davė ženklą sanitarams, kad
apvilktų direktorių tramdomaisiais marškiniais.
Vežamas direktorius Muzonas uždainavo iš pačių
sielos gelmių, todėl neliko abejingas nė vienas praeivis. Jie karpė ausimis, girdėdami graudžią giesmę
apie ilgai ieškotą, rastą ir iš panosės, t. y. muziejaus,
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vėl nušvilptą Didžiojo valdovo karūną.
Atgabentas į protinių ligų gydymo įstaigą, Muzonas
atsidūrė keturių lovų palatoje. Kaimynai direktorių sutiko šaltai – nors neliepė užsičiaupti, bet ir jo raudos
nesiklausė, toliau sau spoksojo pro grotuotą langą.
– Biškį dabar, ligonis, pailsėsim. – patikrinęs Muzono akių vyzdžius tarė skyriaus vedėjas Žygimantas G.
– Labai gražiai, bet liūdnai, ponas, dainuojat... – vokalinius paciento sugebėjimus pagyrė gailestingoji sesuo Anžela U., leisdama vaistukus į pakaklę.
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Kai greitoji pagalba išvežė direktorių, muziejuje kilo
sumaištis. Sklido įvairiausi gandai. Vyresnio amžiaus
budėtojos nuogąstavo, kad vėl grįžo tamsūs persekiojimų laikai, be kaltės kaltas direktorius bus nuteistas ir
įkalintas iki gyvos galvos. Tokioms dramatinėms perspektyvoms oponavo techninis personalas. Racionalaus
proto elektrikai šnabždėjosi, kad čia neapsieita be nuodėmingos meilės, išmušusios saugiklius. Staliai visus
ragino būti budrius, mat čia itin gudrus manevras –
direktorius nori išsiaiškinti, kaip muziejaus personalas
elgsis ekstremaliomis aplinkybėmis. Pavydėtinai šaltų
nervų ūkvedys Gitanas Mazepa pasiūlė direktoriaus kabinete atlikti kratą, ieškant netikėto dingimo priežasčių.
Buvo sudaryta komisija, į kurią įėjo Mazepa, jaunesnysis mokslinis bendradarbis Aristidas Vaidevutis Derešas, vyriausioji fondų saugotoja Roza Kuzbas, vyresnioji
mokslinė bendradarbė dr. Nora Azguridė.
Muzono kabinete ant sienų buvo prismaigstyta lapelių
su paslaptingomis schemomis iš mėlynų strėlyčių, juodų
kvadratukų, raudonų apskritimų, klaustukų, šauktukų,
į kabutes įspraustų daugtaškių, pliusų ir minusų, kur ne
kur tysojo viena kita sinusoidė… Vienur buvo riebiomis
raidėmis užrašyta MES, kitur – JIE. Kai kuriuose lapeliuose MES ir JIE pavojingai gulėjo vienas ant kito. Derešas pažadėjo šią šifrogramą per naktį iššifruosiąs.
Ūkvedžio dėmesį patraukė seifas. Deja, jis buvo
atidarytas ir tuščias. Šniukštinėdamas toliau, aptiko
keletą mineralinio vandens „Vytautas“ butelių, valerijono lašus „Labanakt“, brošiūrėlę „Kuo mes tikime?“,
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arbatos puodelį su Drezdeno herbu, Bulgarijos radijo
žurnalistės Chelijos Čavdarovos vizitinę kortelę. Ant
darbo stalo pasirausęs popieriuose, Mazepa aptiko
Muzono raštelį, pakeverzotą paskubomis:
Jaunesniajam moksliniam bendradarbiui Aristidui
Vaidevučiui Derešui
Man sunegalavus, remdamasis Muziejaus taisyklių 71
str., prašau laikinai eiti Muziejaus direktoriaus pareigas.
Rafaelis Muzonas
Kai ūkvedys garsiai tą perskaitė, visi apmirė. Vyresniosios mokslinės bendradarbės dr. Noros Azguridės
skruostu nuriedėjo ašara. Aristidas Vaidevutis Derešas,
iškėlęs ranką, pergalingai spragtelėjo drebančiais pirštais.
– Bet čia dar ne viskas, – apvertęs kitą raštelio pusę
tarė Mazepa. – Ir kas gi čia direktoriaus parašyta?
Aš, Rafaelis Muzonas, būdamas sveiko proto bei liudijant Viešpačiui, ką tik persigalvojau dėl Aristido Vaidevučio Derešo.
Man sunegalavus, remdamasis Muziejaus taisyklių 71
str., laikinąja Muziejaus direktore skiriu Rozą Kuzbas.
Rafaelis Muzonas
Vyriausioji fondų saugotoja iškart įsijautė į naują
savo statusą.
– Palikite mane vieną kabinete, – lediniu balsu įsakė. – Po valandos muziejuje šaukiamas neeilinis susirinkimas. Visų dalyvavimas būtinas.
Vos užsidarė durys, Roza Kuzbas kritiškai apžvelgė
savo darbo vietą. Pirmiausia suplėšė visų nekenčiamą
„Skundų ir pageidavimų“ knygą. Tada pasidarė keletą
asmenukių, kurias tuoj pat įkėlė į savo Instagram. Sėdusi į direktorės kėdę, įsijungė kompiuterį ir ėmė Vikipedijoje redaguoti savo biografiją, kuri po gero pusvalandžio pakito neatpažįstamai ir pabrėžė išimtinai
gerąsias laikinosios direktorės puses.
Kelis kartus apėjusi muziejaus ekspozicijos sales,
panaršiusi po saugyklas, jausdama užgriuvusios atsakomybės naštą, Roza Kuzbas padarė išvadą, kad pirmiausia reikia sustiprinti eksponatų moralę bei dorovę.
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Daug kas ją piktino – stačios kiškių ausys, roplių uodegos. Bet ypač pagonys – senieji graikai su romėnais, kurių dievai begėdiškai demonstravo savo nuogybę, skatindami ir žiūrovus paleistuvauti. Visur, kur pažvelgsi,
kyšojo nepadorios užuominos. Apolonas ne tik gudriai
šypsosi, bet ir kviečia drauge ištvirkauti, Hermis – svetimoteriauti, Afroditė – mirtinai nusidėti. Tai nepriimtina. Viskas, kas nepridengta, spinduliuoja pasibaisėtinu seksizmu: nuogi pirštai, nuogos rankos, nuogos
pėdos, nuogos nosys, nuogi pečiai, nuogos ausys, kurios tarsi lokatoriai gaudo eteriu sklindančias geidulių
bangas. Nuogos burnos, beje, irgi ne ką geresnės.
Roza Kuzbas ėmėsi veiklos, kurią mintyse vadino
misija. Aprūpinusi muziejaus darbuotojus kaltais, kūjais, plaktukais, liepė visoms skulptūroms nukapoti
tas ataugas, kurios ypač bado akis. Senuosius paveikslus su nuogybių užuominoms uždengė marškomis.
Visų orderių erekcines kolonas, tarp jų dorėnines, paslėpė po gobtuvais. Iššaukiamai smailus iečių antgalius apvyniojo lipnia juosta, gremžtukus paslėpė. Kai
ūkvedys pasiteiravo, ką daryti su paleistuviu Dzeusu
ir jo dukra, tiesos deive Astraja, direktorė paaiškino:
– Tik skaistus menas šiandien gali praturtinti ūkanose skendinčią sielą. Dorą pamiršęs pasaulis, žinok, Mazepa, kupinas paleistuvystės. Jame it vandens dykumoje
stinga dvasingumo, tačiau apstu ištvirkusių žmonių,
kurie taikosi ir kitus įstumti į nuodėmių liūną. O ten –
tikras pragaras. Baisios tiek kūno, tiek dvasios kančios.
Kito kelio mums, muziejininkams, nėra, Mazepa. Privalome puoselėti dorovę. Visur. Nesvarbu, kur būtume.
Vardan dorovės turime susitelkti, tapti vienu kumščiu.
Mūsų pareiga budėti ir nepasiduoti pagundoms, kad apgintume mums patikėtas saugoti vertybes.
– Tai daužti Dzeuso galą su kankolais ar palikti? –
nesuprato Mazepa.
– Daužti! Viską čia nudaužykit!
– Net deivės biustą? – apimtas meilės menui dvejojo
ūkvedys.
– Tą tai pirmiausia! – pastvėrusi Mazepos kūjį, užsimojo Roza, – kad nereikėtų nei didinti, nei mažinti…
Tęsinys kitame numeryje
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Laikai ir žmonės

Jūratė STAUSKAITĖ

,,MENAS NE
INFORMUOJA,
BET APREIŠKIA“
Apie Juozą Miltinį, Tomą
Sakalauską ir vietą

M

iltinis atėjo į mano gyvenimą kartu su Sakalausku. Tomas jį „atsivedė“, nes bendravo
su juo, dar prieš mudviem susitinkant. Apsigyveno
mūsų namuose tarsi „trečias“ – kiekvienas, net buitinis veiksmas buvo matuojamas Miltinio mintimis,
žodžiais, išvadomis. Na, pavyzdžiui, šis, populiariausias (vis paburbant, kad neturime nuosavo automobilio): „O Miltinis sako – man nereikia mašinos, nes
esu aristokratas…“ Žinoma, mes neturėjome mašinos
visai ne dėl to posakio, tiesiog buvome neįgalūs turėti
ją kaip rūpestį. Tomas buvo įpratęs „gyventi be problemų“, o joms iškilus, a priori žinojo, kad viskas bus
išspręsta, jam nedalyvaujant.
Tas miltiniškas Tomo apsėdimas iš pradžių darė
man milžinišką įspūdį, nes nebuvau sutikusi žmogaus,
taip absoliučiai įnikusio į kitą, juo labiau kad neturėjau
kitos išeities, kaip tik klausytis nepabaigiamų pasakojimų po kiekvieno apsilankymo Panevėžyje. Tomas
puikiai prisimindavo ištisas frazes, naratyvo niuansus
gal dar ir todėl, kad tuo metu viską užsirašinėjo ranka,
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dabar daugelį tai ne tik stebintų, bet ir šiurpintų. Beje,
net vėliau, kai lankydavosi pas savo herojus, ne visada
išsitraukdavo pagalbininką – kišeninį diktofoną, nelygu su kuo kalbėdavosi (kad neblaškytų). Neturėjo net
rašomosios mašinėlės, ką jau kalbėti apie kompiuterį!
Mobilusis telefonas jam irgi atrodė pernelyg sudėtinga technika… Manau, intymus bendravimo būdas iš
tikrųjų leido jam užmegzti artimesnį ryšį su pašnekovais, įsiminti reikšmingiausius pokalbių epizodus.
Pas Miltinį sakė buvęs 77 kartus ir tvirtino, kad nė
vienas iš tų susitikimų nebuvo panašus į ankstesnįjį,
juolab nuobodžiai pasikartojantis, kaip dažnai pasitaiko, tą patį žmogų pakalbinus vos kelis kartus. Susitiko
režisierių 1966 m., atsitiktinai su reikalais atsidūręs Panevėžyje ir nuėjęs į spektaklį „Komivojažieriaus mirtis“.
Apie Maestro dar nieko nebuvo girdėjęs, o spektaklis
padarė nepaprastai keistą, bet stiprų įspūdį. Sakė suradęs „kitokį“ teatrą, nepanašų į iki tol žinotą, – jis buvo
tikras, natūralus, paveikus. Kitą dieną užsuko pas Miltinį, norėdamas pasikalbėti, bet šis pasiūlė kreiptis į
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administratorių, „jei žurnalistui rūpi repertuaras“…
„Man rūpi, kodėl žmogui reikalingas teatras“, – pratarė
Tomas ir iškart buvo pakviestas į kabinetą…
Taip prasidėjo nuolatiniai susitikimai, trukę 20 metų.
Tais laikais valdžia kreivai žiūrėjo į išsišokėlį ir dar
su gėjaus etikete. Nelabai ir pats Miltinis prisileisdavo smalsuolius, matyt, intuityviai (ir intelektualiai)
saugodamas savastį, nes žinojo svorį naštos, kurią jau
daug metų tempė, statydamas savojo teatro kolonas.
Kai per antrą susitikimą Tomas pasiteiravo apie jo patirtį tuo periodu, šis iš tikrųjų „užsidegė“ ir nepertraukiamai kalbėjo visą naktį, išsisakymų sunkumą palengvindamas raudonuoju vynu.
Tomas sakydavo po to pokalbio supratęs, kad šis
žmogus – jo likimas. Galinga asmenybė, prie kurios
prisilietęs, užmiršti nebeįstengsi. Nuolatos važinėdamas į Panevėžį, padarė ir kitą išvadą, – Miltinio teatras
yra pats Miltinis. Režisieriaus monologai yra stipriausias teatrinis jo kūrinys. Teatro fenomenas sukūrė
Miltinį, o Miltinis sukūrė Panevėžio teatrą. Beje, apie
tokias pajautas užsiminė ir aktorius Algimantas Masiulis per Tomo knygos „Apologija“ pristatymą. Pasak
Masiulio, režisierius, – didis, turtingas žmogus, kurio
jis, aktorius, „nukentėjęs“ dėl visiems žinomų Maestro „žvėriškumų“, niekada nepajėgė nei užmiršti, nei
atsisakyti. Jautėsi „pilnas jo injekcijų“. Su kolegomis
skausmingai aptarinėdami klausimą, kas yra Miltinio
teatras – ar erdvė išreikšti beribėms vizijoms, ar būdas
valdyti žmones, – negalėjo rasti tikslaus atsakymo, bet
padarė bendrą išvadą, kad tinkamiausias būtų fiftyfifty variantas, o galiausiai nutarė mylį šitą režisierių.
Prieš keletą metų atsitiktinai pamačiau TV laidą su
Stasiu Petronaičiu, apie kurio sudėtingą likimą buvau
girdėjusi ne vien iš Tomo. Nustebau, išgirdusi atvirą,
intymią išpažintį, kurioje nebuvo nė vieno kaltinamojo žodžio „didžiajam kankintojui“, anot daugumos žinančių ir nežinančių, žiauriai šokdinusiam Panevėžio
teatro „žvaigždes“… Beje, tų kankinimo scenų, užkulisinių intrigų, asmenybės prieštaringumų bei, žinoma,
anuomet skandalingos netradicinės orientacijos aprašymo pasigesta ir Tomo „Apologijoje“. 1999 m. gruodžio
6 d. TV laidoje „Teatras“, kurią parengė dabar jau a. a.
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Valdas Gedgaudas ir kuri visa buvo skirta Tomui Sakalauskui sutriuškinti (siekta skubiai sumažinti kandidatų gauti Nacionalinę kultūros ir meno premiją
skaičių?), pašnekovai (a. a. Egmontas Jansonas ir Elona
Bundzaitė) buvo tendencingai raginami „nulinčiuoti“
„Apologijos“ autorių. Nuspręsta, kad jis, cituoju Jansoną, „yra žuvytė, prilipusi prie herojaus, knyga neobjektyvi, neišsami, pilna gražbylysčių, o ir šiaip Sakalauskas
netgi nėra nei juodas, nei baltas metraštininkas, o tiesiog – ružavas“. Už liežuvio tampoma Bundzaitė, prieš
tai paminėjusi šiek tiek „teigiamų bruožų“, 340 puslapių veikalą vis tiek pavadino „tinginio darbu“, mat nėra
visų spektaklių kritinio vertinimo, išsamaus teatrinio
konteksto, detalaus literatūros sąrašo, politinio pamušalo, aktorių (ypač „nuskriaustųjų“) biografijų, psichologinės analizės, biografinių duomenų ir t. t., taigi,
daugybės to visko, apie ką nedraudžiama parašyti bet
kam kitam… Esą Tomas pateikė „evangelizuotą Miltinio versiją“, kuri „niekuo neprisidėjo prie žinojimo apie
Miltinį“, ir išvis tai ne knyga, o „egocentriški monologai
vandeningu stiliumi“.
Tąkart liūdėjome abu su Tomu. Ne dėl premijos
(Tomui nebuvo būdinga ieškoti užtarėjų, „prakišinėtojų“, jis nesistengė „pakalbėti su kuo reikia“, ir pan.).
Apskritai jis buvo vienišius, fanatiškai pasinėręs į
savo herojų gyvenimą, ir visiškai pagrįstai atrodė
egoistiška natūra, sunkiai pritampanti prie realybės,
jau nekalbant apie tą sudėtingąją, kurią vadiname
„šeimynine“…
Taip, reikia blaiviai sutikti – Tomas nebuvo nei diplomuotas menotyrininkas, nei teatrologas, nei muzikologas, nei psichologas. Jis nebuvo nei metraštininkas,
nei biografas, nei žurnalistas (labai nemėgo, kai jį taip
vadindavo), nei eseistas, o juo labiau rašytojas. Tomo
universalumas, pasirenkant skirtingų žanrų kūrėjus,
dažnam kėlė įtarimą („argi įmanoma viską išmanyti?“). Kartais tekdavo paaiškinti autoriaus biografinius
duomenis: baigė Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos
ir literatūros fakultetą, lankė keturmetės muzikos mokyklos fortepijono klasę pas profesorių Igną Prielgauską, būdamas gimnazistas, paskatintas žymaus Šiaulių
dailės mokytojo Gerardo Bagdonavičiaus („PendzeliuKultūros barai 2017 · 3

ko“), įniko domėtis dailės istorija ir visais dailės procesais iki pat šiuolaikinių jos apraiškų. Paklaustas apie
tą įtartiną „visapusiškumą“, atkirsdavo: „Rašau ne apie
profesijas, o apie meną, kuriam sukurti priemonės tėra
tik pagalbininkės.“ Taigi, jis – tiesiog Tomas, kurį tam
tikru gyvenimo momentu „pagavo“ ir ėmė nenumaldomai nešti harmonijos, idealizmo, grožio ir gėrio ilgesys.
Viso to, ko trūko jam pačiam, fanatiškai stengėsi pasisemti iš savo pasirenkamų pašnekovų aruodų, kantriai
juos kvosdamas, rankiodamas po krislelį iš biografijų,
apmąstymų, atsiminimų. Atidesnis skaitytojas neabejodamas sutiks, kad visas Tomo knygas vienija tasai ilgesys, bet skiria skirtingi herojų charakteriai ir likimai.
Kitaip negu įprastose chrestomatinėse biografijose, čia
neužlieja „objektyvios“ tiesos srautas, būtinoji nuosekli
faktologija. Aktorius susitapatina su herojais ne iš paviršinio troškimo „tarpti po jų šviesa“, bet norėdamas
ta šviesa pasišviesti. Kai nurimus aštrių naminių pokalbių audroms prikišdavau Tomui, kad neturi asmeninio
gyvenimo, nuoširdžiai ir nenuginčijamai nustebdavo:
„Bet juk aš nugyvenau tiek įdomių gyvenimų!..“
Miltinis tam tikru atžvilgiu buvo artimas intelektualiniu savo fanatizmu, to užteko, kad Tomas taptų jo
apologetu, neslėpdamas ir nesigėdydamas savo susižavėjimo. Jau po „Monologų“ pasirodymo daug kas klausinėdavo – čia tik Miltinis ir Miltinis, o kurgi tu? Tokį
klausimą jis priimdavo kaip komplimentą, nes būtent
to ir siekęs – likti nuošalėje. Miltinio įkvėptas, Tomas
rado ir savo gyvenimo vietą, ir kredo, kurį įvardijo
kaip „susitikimus“: „Aš negaliu būti pats vienas. Man
nepakanka manęs, kad būčiau savimi.“ Todėl jis eina
pas kitus, rašo knygas, kurias vienija noras suprasti, ką
reiškia ir ką g e r o mums padarė Miltinio, Gudaičio,
Mončio, Jonyno, Truikio, Petrulio ir kitų kūriniai. Taip
prieita iki „Čakonos“, mažai kam žinomo, bet jau tikrai
eseistinio veikalo, kurio neperskaičius vargu ar galima
Tomą iš esmės suprasti ir įvertinti. Žvelgdamas į godotiną Neringos žemę, jis aptarė ne tik geografines, istorines, politines krašto peripetijas, kalbėjosi ne vien su
tikraisiais, bet ir su menamais tos žemės „gyventojais“,
nebūtinai ten gyvenusiais, tačiau, jo manymu, galėjusiais ten būti, susitapatinti su tuo, kuo turtinga ši išskirKultūros barai 2017 · 3

tinė vieta. Taigi, ten „apsigyvena“ Vytautas Mačernis,
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, daugybė kitų, tačiau Miltinio nėra! „Miltinis ten nebūtų galėjęs ištverti“
(Tomo replika). Beje, kūrėme tą knygą kartu – rusvą,
gūdų tos žemės apvalkalą iliustravau iki tol man nebūdingais sodriais autorinės technikos ofortais, jausdama „kaifą“ dėl gilių teksto įžvalgų.
Abu ieškojome savo žemės, tik dažnai skirtingose
vietose. Tomo žemė – jo rašomasis stalas, nesvarbu,
kur jis būtų pastatytas, koks peizažas už lango, kokie
kvapai sklinda iš virtuvės.
Užtenka pavartyti jo rankraščius, kad įsitikintum, –
tvirta tvarkinga rašysena paminklus iškilioms asmenybėms jis „iškalė“ kruopščiau ir sąžiningiau, negu tą
daro profesionalūs skulptoriai – juk tautos didžiuosius
jau baigia nukamuoti nesibaigiantys „balvonų“ konkursai. Kas dabar prakalbintų tuos, anuomet dar gyvenusius menininkus? Kur būtų įmanoma susutikti
su Vytauto Mačernio ar Vlado Eidukevičiaus, Justino
Mikučio ar Jurgio Mačiūno lemties liudytojais?
Sunkoka nusakyti Tomo rašinių žanrą, nors, atmenu, Justinas Marcinkevičius jį vadino pirmuoju Lietuvos
eseistu. Dabar, kai sklaidome Giedros Radvilavičiūtės,
Alfonso Andriuškevičiaus, Kęstučio Navako ar Aido
Marčėno eseistinius opusus, neatrodo, kad Tomas ten
pritaptų, kaip kad ne visai tikslu būtų jam priskirti ir
biografo titulą. Pavadintas lietuviškuoju Perruchot, jis
pagrįstai susierzindavo, nes prancūzų meno istorikas,
jo manymu (pritariu), rašė „vieną knygą apie skirtingus
herojus“. O Tomas „stanislavskišku“ principu tiesiog įlįsdavo į pasirinkto herojaus kailį, visa esybe stengdamasis
iš smėlingos ar molingos dirvos išsijoti svarbiausius jų
dvasinio gyvenimo grynuolius, rasdamas juose tai, iš ko,
šventai tikėjo, atsiranda jį sudominę (sujaudinę) kūriniai.
Jis tikėjo esme, nesigilindamas į asmenybės tapsmą, to
proceso palydovais laikydamas nebent istorines, kūrybines aplinkybes, atmesdavo asmeniškumų vertę ir įtaką.
„Menininkas ne informuoja, bet apreiškia“, – nuolat kartodavo panašią Miltinio ištarmę apie aktorius, taikliai
pritaikydamas ją apibūdinti kūrėjo fenomenui apskritai.
Man buvo įdomu stebėti, kaip atsiranda jo knygos –
taktika iš esmės nesikeitė. Pradžioje, aišku, pasiren71

kamas herojus. Praverčia biblioteka ir visa kita, ką
įmanoma rasti jau pateiktą, užrašytą. Tada „sukerpamas“ rūbas – idėja, kiekvienam vis kitokio stiliaus.
Skaičiusiems jo rašinius, nekyla abejonių, kodėl „Monologai“ tinka tik Miltiniui, o „Dialoguose“ galima
pasikalbėti (Gudaitis). Jautrus beodis Mačernio lemties
paveikslas negali tapti, tarkim, krištoliniu Beatričės
apvalkalu. Kol neparinktas pavadinimas, startui dar
ne laikas. Čia dažnai pasitelkdavo ir mane – moteriška „žvėriškoji“ uoslė yra patvirtinusi ar net patobulinusi ne vieną „kepurę“. Manau, tai buvo įdomiausi
tarpsniai, ir tik juos įveikęs Tomas belsdavosi į savo
pasirinktųjų duris. Tada mudu gyvendavome, kaip
minėjau, su tuo trečiuoju, kuris prisėsdavo prie mūsų
stalo, sukiodavosi miegamajame, kaimo gryčioje
ir, aišku, dalyvaudavo vienos krypties pokalbiuose,
gurkšnojant vyną.
Buvau jo raštų pirmoji skaitytoja. Vaizdžiai tariant, – „šluota“, kuri po aistringų kivirčų kartais
„nušluodavo“ vieną kitą perteklinę citatą, kurių gausa,
tiesą sakant, pagrįstai erzindavo žanro žinovus. Realiame gyvenime neįgalėdamas patirti meilės arčiausiai
esantiems, šį skaudų stygių kompensuodavo pakiliomis kultūrinių-dvasinių susitikimų būsenomis, kiek
egzaltuotomis, bet nuoširdžiomis. Neįvykusi, bet vis
dėlto atpažinta meilė jo sutiktuosius pakylėja veik iki
idealo, – tai kūrybinė dovana atpažinusiam (jam) ir
pareiga tuo pasidalyti. Žavėdavo pagavus jautrumas.
Apie Rūtą Katiliūtę Tomas rašė:
„Rūtos tapyba – tai formų naikinimas ir gaudymas,
pasitelkiant šviesą, spalvas. Nereikia nei paveikslų pavadinimų, nei sukūrimo datų… Netgi atrodo, kad jie nenutapyti, o tiesiog prasivėrė sienos ir pro mėlynas, geltonas,
baltas angas sklinda šviesa – mėlyna, geltona, balta…“
„ŠMC vaikščiojau ilgai ilgai po Antano Martinaičio jubiliejinę parodą. Negalėjau išeiti. Koks galingas dailininkas! Traukia kaip magnetas. Neišžiūrimas kaip kristalas.
Sklando kažkoks neišpasakytas liūdesys. Tai gali tik žmogus, kuris visą parą gyvena su savo paveikslais, artėdamas,
tęsdamas ir virsdamas spalvomis, krisdamas į drobę…“
„Šv. Kristoforo kamerinis orkestras griežė Arvo Pärto
„Trisagion“ („Trys jausenos“)… Kad tik nesiliautų skam72

bėjusi ši muzika… Kažkas panašaus ir vaikščiojant po
Vilnių – kad tik neišeitum iš to skambančio miesto.“
Panašiai jis bendraudavo ir su savo knygų herojais,
tapdamas jų bendrakeleiviu, reanimatoriumi. Skaudžiai persirgdavo atsisveikinimo būsenas.
„Liūdna, kad turiu atsisveikinti su Liudu Truikiu.
Nugriuvo kalnas, bet didelio džiaugsmo nejaučiu…
Reikia dar kokią savaitę pagyventi su tuo rankraščiu…“
„Šiandien 17.30 baigiau „Žiūrėjimo į ugnį“ XVIII,
paskutiniąją dalį. (Liko Epilogas.) Reikia atsisveikinti
su Jurgiu Mačiūnu. Geriu prancūzišką raudoną vyną
už Jurgį, už suteiktą Aukščiausiojo galimybę su juo susipažinti ir į jį įsiklausyti.“
„Tai visa laimė – nes tai ryšys, bendravimas, klausymasis, noras išgirsti, suprasti, įsikūnyti, įsidvasinti…“
Pasiryžęs aprašyti meilės miestą – Vilnių, jis koduoja būsimą darbą: „Tai mišios – penkių dalių meldimasis
Vilniui.“ „Nusileido Šventoji Dvasia. Ji vedžios, tikiu,
mano ranką. Ne aš rašysiu – ji rašys. Ji ir bus knygos Autorius.“ Paskutinis knygos sakinys: „Tu man, Vilniau,
artimesnis negu aš pats sau. Būk su manimi dabar ir
mano mirties valandą. Amen.“ O po to dienoraštyje:
„Šiandien į „Baltas lankas“ nunešiau „Missa Vilnensis“.
Darbas užbaigtas. Ir pasidarė taip liūdna liūdna…“
„Kūryba. Ją atrasti gali visur – ir pro asfaltą prasikalusioje žolytėje, ir Pranciškonų bažnyčios erdvėje… Bet
kur. Bobos daržas moko, kaip žiūrėti ir atrasti Vilnių.“
Taigi, Tomas, kuriam šiemet būtų sukakę 85-eri,
atrado ir atvėrė daugybę įstabių neužmirštamų vietų,
po kurias kiekvienas galime klaidžioti, mėgindami jas
prisimatuoti, nesvarbu, ar prie jų pritapsime, ar jomis
suabejosime, ar tiesiog jas atmesime… Kokie buvo
mūsų didieji, daugelis sužinojome irgi iš Tomo. O kas
buvo pats Sakalauskas? Kokią vietą jis užima (o juolab
užims) mūsų kultūrologijos istorijoje, jeigu jau dabar,
atminčiai dar neatslūgus, leidyklos, anksčiau parduodavusios Tomo knygas per savaitę, atkakliai kratosi
net minties pakartoti kokį nors jo veikalą („kas gi dabar skaitys“). Jo skaitytojų beveik nebelikę – iškeliavo
su juo. Jaunieji apie jį net negirdėję. Meno kaip apreiškimo teorijos ieškosime nebent bibliotekose, kol ten
sudūlės paskutinė popierinė knyga.
Kultūros barai 2017 · 3

Iš rankraščių ir archyvų

Kęstutis SKRUPSKELIS

LAISVĖ NETIKĖTAI UŽPUOLĖ
Kazio Griniaus laiškas broliui, rašytas 1919 m.

K

azio Griniaus laiškų išliko mažai, o asmeniškų –
vos vienas kitas.1 Ankstyviausias iš man žinomų Amerikoje rašytas broliui Jonui Griniui. Deja,
nežinau, ar išsaugotas originalas, – teko pasitenkinti
Keleivyje 1919 m. spalio 29 d. atspausdintu tekstu,
kuriame nemažai korektūros klaidų. Socialistinės
pakraipos Keleivis buvo leidžiamas Bostone.
Išlikęs antras šio laikotarpio laiškas iš France Lorgues (Var) Depôt des Polonais, 1919 m. liepos 5 d.
adresuotas Lietuvių mokslo draugijai. Nepriklausomoji Lietuva, leidžiama Vilniuje, jį paskelbė 1919 m.
rugpjūčio 30 d. su redakcijos prierašu, kad rugpjūčio 25 d. gautas kitas Griniaus laiškas, „rašytas kiek
anksčiau iš ten pat ir adresuotas lietuvių laikraščio
redakcijai“. Atspausdinta trumpa šio laiško ištrauka:
„Jau nuo 15/VI su lenkų kolonija aš su dviem sūnum
esame Lorgues ties Tulonu.“ Ar šis laiškas buvo kur
nors išspausdintas, nepavyko nustatyti. Tikėtina, kad
Grinius, neturėdamas ryšių su Lietuva, nežinojo, kur
ir kokie laikraščiai leidžiami, todėl adresavo laišką
kokiai nors „lietuvių laikraščio redakcijai“, jį gavo Nepriklausomoji Lietuva, bet nespausdino, tik pridūrė,
esą šiame laiške randame „tas pačias žinias“: „Girdime d-rą Grinių jau esant Paryžiuje lietuvių misijoje.“
Kad Joana Griniuvienė nužudyta, Kaune leidžiamas
Saulėtekis paskelbė 1919 m. rugpjūčio 6 d., klaidingai
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nurodydamas datą – 1918 m. rugsėjo 8 d. Manau, šią
žinią ne Grinius pranešė, nors laiške broliui ir jis
klaidingai nurodė tą pačią rugsėjo 8-ąją. Saulėtekis
1919 m. rugpjūčio 10 d. išspausdintame Griniuvienės nekrologe tikslios nužudymo dienos nenurodė.
Pagal stilių esu beveik tikras, kad jį rašė ne Grinius.
Bostono Keleivis, skelbdamas Kazio laišką broliui,
užsimena „neseniai“ išspausdinęs Joanos Griniuvienės biografiją (šio teksto nesu matęs).
Kodėl Grinius, atvykęs į Prancūziją, delsė keletą mėnesių ir parašė broliui tik tada, kai gavo jo
atviruką? Neatrodo, kad būtų rašęs Jonui anksčiau.
Nėra žinoma, kada ir kodėl brolis atsiuntė jam tą atviruką. Tiesa, Naujienos, leidžiamos Čikagoje, apie
Griniuvienės nužudymą informavo 1919 m. rugsėjo
13 d., o rugsėjo 15 d. paskelbė neįvardyto rašytojos
Žemaitės pažįstamo laišką, rašytą rugpjūčio 30 d. iš
Paryžiaus. Lietuvių delegacijoje sakė sutikęs pažįstamų iš Senapilės (Marijampolės), tarp jų dr. Grinių su
sūnumi. Tačiau tarp žinios, kurią Naujienų laikraštis
paskelbė rugsėjo 13 d., ir Griniaus laiško broliui su
rugsėjo 30 d. data, nepakanka laiko, kad informacija
perplauktų Atlantą pirmyn ir atgal. Taigi, kad Kazys Prancūzijoje, jo brolis turėjęs sužinoti kažkaip
kitaip. Jonas Grinius (1877–1954) gyveno Filadelfijoje. Iš Lietuvos jis pabėgo 1905 m. antrojoje pusėje,
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nes buvo įtariamas, kad per vieną sueigą nušovė caro
policininką. Amerikoje jis bendradarbiavo kairiųjų
spaudoje. Šią sueigą ir Jono pabėgimą Kazys aprašė
knygoje „Atsiminimai ir mintys“ (1962, p. 126–129).
Pasak jo, šūvis į policininką „buvo lyg signalas sūduviečiams pereiti iš pasyvaus į aktyvų pasipriešinimą“.
Būdamas Lorgo karantine, Grinius su niekuo susirašinėti turbūt negalėjo, nes laiške Mokslo draugijai pabrėžia, kad „tik šiandien“ baigėsi karantinas.
Beje, tuo metu Naujienos paskelbė nemažai laiškų
iš Lietuvos, rašytų Žemaitei ir kitiems. Juose šalies
padėtis piešiama kur kas tamsesnėmis spalvomis,
negu ją vertino Grinius. Andriaus Bulotos žmona
Aleksandra 1919 m. liepos 25 d. Žemaitei rašė: „Negerai pas mus Lietuvoje, bet tuo labiau tikrieji žmonės
reikalingi, nes čia visi tartum kokiais vilkais virto: tik
smaugia, tik tyčiojasi iš tėvynės ir liaudies. Savieji savuosius sušaudo, kratas daro, areštuoja, kalėjimus prikemša; užmušę po ledu pakiša“ (Naujienos,
1919 m. rugsėjo 10 d.). Žinoma, prisiminkime, kad
Naujienos – socialdemokratų laikraštis, mėgstantis
linksniuoti dešiniųjų nuodėmes. Kita vertus, reikia
pripažinti, kad nuo krašto izoliuotas Grinius, rašydamas, esą visos partijos „eina išvien“, padėtį idealizavo.
Kelia abejonių visos šio laikotarpio datos, nes maišėsi du kalendoriai. Datuodamas laišką, išspausdintą
Nepriklausomoje Lietuvoje, Grinius nurodė, kad laikosi naujojo stiliaus. Manau, tokia ir laiško broliui
data. Remiantis minėtais laiškais, galima patikslinti
Gedimino Ilgūno sudarytą chronologiją (p. 571). Ten
nurodoma, kad Griniaus sūnus Jurgis mirė Lorge
liepos 5 d. Iš Griniaus laiško aišku, kad tai senojo
kalendoriaus data, pagal naująjį Jurgis mirė liepos
18 d. Ilgūnas nurodo, kad Grinius išplaukė iš Rusijos
gegužės mėnesį. Pagal laišką kelionė War Pointer laivu prasidėjo maždaug gegužės 29 d., Marselį Grinius
pasiekė apie birželio 14-ąją, o „lietuvių laikraščiui“
rašė, kad birželio 15 d. jau atvyks į Lorgą. Šis miestas yra už kokių 100 kilometrų į rytus nuo Marselio,
kuriame pabėgėliai tikriausiai ilgai neužtruko, nes
visus skubiai uždarė į karantiną. Kazys laiške broliui
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nurodė, kad jo žmona buvo nužudyta 1918 m. rugsėjo 8 d., tačiau Ilgūno ir kitų minima spalio 8-oji, kaip
matysime, geriau derinasi su įvykiais Kislovodske.
Liaudininkų Lietuvos ūkininkas 1919 m. lapkričio
30 d. (nr. 39, p. 6) pranešė, kad Grinius iš Paryžiaus
pasiekė Lietuvą 1919 m. lapkričio 26 d. Kitame šio
savaitraščio numeryje, gruodžio 7 d., pasirodė pirmasis jau nepriklausomoje Lietuvoje rašytas jo tekstas „Lietuvos geležies kasyklos“, skatinantis rinkti
geležį, užsilikusią po karo.
Griniaus laiške broliui, išskyrus chronologinius
patikslinimus, mažai kas naujo. Šiek tiek daugiau
detalių, nes rašo apie tai, ką pats matė ir girdėjo. Bet
pagrindiniai faktai žinomi iš kitų šaltinių. Ilgūnas
smulkiai apibūdino šį laikotarpį, remdamasis Griniaus atsiminimais. Laiške detaliau paaiškinta, kodėl jam teko užsirašyti lenku ir Prancūzijoje praleisti
tris savaites „lenkų sandėlyje“. Pasirodo, kazokai mobilizavo visus, išskyrus lenkus, leisdami šiems mobilizuotis patiems. Griniui kaip gydytojui būtų tekę
tarnauti kazokų kariuomenėje.
Laiškas reikšmingas ir tuo atžvilgiu, kad atskleidžia Griniaus nenorą savo jausmus, tragiškus išgyvenimus rodyti kitiems, net artimiesiems. Apie didžiulę netektį laiške broliui priduria tik tiek: „Tokiu būdu
vieną dieną pasilikau be šeimynos.“
Kislovodskas, kurortas, garsėjęs gydomaisiais
vandenimis, yra į šiaurę nuo Kaukazo kalnų, maždaug už 150 kilometrų į pietus nuo Stavropolio, 250
kilometrų į rytus nuo Sočio. Per pilietinį Rusijos
karą jis atsidūrė pereinamojoje zonoje. Vakaruose
šeimininkavo Kubanės kazokai, rytuose įsikūrė kelios trumpalaikės sovietų respublikos. Iki uosto Novorosijske, iš kurio išplaukė Grinius, maždaug 400
kilometrų.
Laiške minimas pulkininkas Škuro – tai garsus
kazokų vadas Andrei Grigoriyevich Shkuro (pagal
Amerikos bibliotekų transliteraciją) (1887–1947).
Po pilietinio karo pasitraukęs į Vakarus, per Antrąjį
pasaulinį karą vadovavo kazokų daliniui, priklausiusiam vokiečių kariuomenei. Patekęs į anglų nelaisvę,
po karo buvo išduotas sovietams. Pravda 1947 m.
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sausio 17 d. pranešė, kad pakartas
Škuro ir dar penki generolai, kovoję vokiečių pusėje.2
Visų karų istorijos neišvengiamai
yra šališkos, tendencingos, ką jau ir
kalbėti apie Rusijos pilietinį karą.
Šiaip ar taip, Škuro pristatomas kaip
išradingas, drąsus, sunkiai prognozuojamas, nepaklusnus, žiaurus
karvedys. Pavyzdžiui, pasakojama,
kad 1918 m. liepos 21 d, jis apgaule
išvarė bolševikus iš Stavropolio.
Pagąsdino, kad jeigu nesitrauks,
jis bombarduosiąs miestą, nors artilerijos neturėjo. Tuo patikėję, bolševikai išsinešdino be kovos. Sakoma, karininkams jis nemokėdavęs
algų, atseit tegul apsirūpina patys,
leisdavęs be atodairos žudyti taria- Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: motina Ona Griniuvienė, tėvas Vincas Grinius, stovi dr. Kazio
mus bolševikų šalininkus. Savo vy- Griniaus vaikai – Kazys ir Gražina, sėdi žmona Joana. Antroje eilėje iš kairės: Jonas Grinius,
rus vadino vilkais. 1919 m. rugpjūtį Ona Griniūtė ir dr. Kazys Grinius. Apie 1908 m. LCVA.
jis ir jo kazokai buvo Kijeve, kur
vyko masinės, ypač žydų, žudynės. 3 Bet Grinių šei- daugmaž derinasi su Griniaus teiginiu, kad „15 diemos šis ir vėlesni įvykiai neliečia, nes jų sūnus tada nų pabuvęs mieste“, kazokų vadas pasitraukė. Užrajau buvo pasitraukęs iš Škuro dalinių. Beje, šis ka- šuose nurodo vėl grįžęs į Kislovodską 1919 m. sausio
zokų vadas bent formaliai buvo pavaldus generolui 6 d. Jeigu data pateikta pagal senąjį kalendorių, tai
Denikinui ir kalbamuoju metu kovojo vadinamaja- sutampa su Griniaus prisiminimais, kad jo sūnus
grįžo namo sausio 20 d., datuojant naujuoju stiliumi.
me Kubanės fronte.
Tikėtina, kad Griniuvienę su dukra nužudė plėšiAtsiminimuose Zapiski belogo partizana (Amerikos bibliotekų transliteracija) Škuro nemini nei kaujantys kareiviai, tiesa, Ilgūnas nurodo, kad galėjo
Griniaus, nei jo sūnaus. Bet šiais užrašais remiantis, rastis ir politinių motyvų (p. 192). Vėliau, 1919 m. saugalima ištaisyti vieną Griniaus klaidą. Laiške broliui sio pradžioje, prieš pasitraukdami bolševikai iššaudė
jis rašo, kad pagal naujojo stiliaus kalendorių žmona šimtus vyrų, ypač vyresnių, nes įtarė, kad jų giminės
buvo nužudyta rugsėjo 8 d. Kiti šaltiniai žudynes da- tarnauja Denikino kariuomenėje. Nors Griniaus sūtuoja mėnesiu vėliau – spalio 8 d.4 Pagal Škuro pateiktą nus tada dar kovėsi baltųjų gretose, vis dėlto lietuvis
chronologiją, atrodo, sudarytą, laikantis senojo kalen- nebuvo sušaudytas. Gal tose apylinkėse bolševikai
doriaus, kazokai užėmė Kislovodską 1918 m. rugsėjo buvo ne tokie nuožmūs, o gal kaimynai, gerbdami
15 d., o pasitraukė iš miesto rugsėjo 27 d. Pridėję 13 gydytoją, jo neįskundė.
Siautė šiltinės epidemija. Iš miesto bėgo demoradienų, matysime, kad bolševikai įsiveržė spalio 9 d.
Vienos dienos skirtumą galima paaiškinti tuo, kad lizuoti, panikos apimti bolševikai ir keršto bijantys
Griniai gyveno priemiestyje, kurį bolševikai galėjo civiliai, ties traukinio bėgiais mėtėsi lavonai.5 Esant
užimti šiek tiek anksčiau. Škuro nurodytos datos tokiai padėčiai, ryžtis kelionei į Lietuvą būtų buvusi
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didelė rizika. Pasak Griniaus, būtų reikėję pereiti du
frontus. Iš tikrųjų padėtis buvo dar sudėtingesnė. Nors
1918 m. visko buvo ir Kubanėje, tačiau pagrindinės
kovos ten vyko tarp Denikino ir keleto bolševikinių
armijų. O Ukrainoje, per kurią būtų tekę važiuoti,
vien susigaudyti, kas su kuo kariauja, buvo beveik neįmanoma, ypač 1919 m. antrojoje pusėje ties Kijevu,
kur maišėsi Denikinas, bolševikai, Piłsudskio lenkai,
Ukrainos nacionalistai, Vakarų sąjungininkai.6
Spausdinamas Kazio Griniaus laiško tekstas paimtas iš laikraščio Keleivis.
Paryžius, 30 Rugsėjo, 1919
24 Rue Bayard, France
Mielas Brolau!
Gavęs tavo atvirutę, rašau atrašą. Kaip jau pirmiau
esi susižinojęs, mes su visa šeimyna ir Dr. Br. Pavalkiu7
dėlei karo pervažiavome per Orlo gub. miestą Yelcą,
Kaukazo Nalčiką ir galų gale atsidūrėme Kislovodske, gelbėdami sveikatą mano žmonos, susirgusios po
influenzai Yelce džiova. Aš pats 1915, 1916 ir 1917 m.
daugiausiai gyvenau netoli nuo Grozno, Goriačevodske, kur reikėjo valdyt 2,300 lovų kareivių lazaretą. Ištikus karui tarp kazokų ir čečenų, mano lazaretas buvo
kazokų išplėštas ir išnaikintas. Tuomet ir aš galutinai
persikėliau Kislovodskan arba, teisiau sakant, į jo priemiestį Minutką. Čia turėjau džiovingiem kareiviam
lazaretą. Vaikai ėjo mokslan. Sūnus Kazys 1918 m. pavasarį pabaigė gimnaziją su aukso medaliu. Gražina gi
perėjo į 7-tą klasę vietinės gimnazijos. Na, mažiausias
sūnus Jurgis, turėdamas iš gimimo sunkią širdies ligą,
augo šiaip taip. Žmona gi nors sirgdama, bet laikėsi ir net dirbdavo. Rengėmės pirmutinei progai atėjus
keliauti Lietuvon. Beje, Dr. Br. Pavalkis irgi persikėlė į
Kislovodską, gavo lazaretą valdyti. Važiuoti Lietuvon
pasidarė nuo pavasario 1918 m. negalima, nes bolševikai kariavo su kazokais ir per du frontu nebuvo galima
pereiti. Kas bandė, tai vis nenusisekė – tai apiplėšė, tai
užmušė. Žodžiu, reikėjo laukti geresnių tam laikų.
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Čionai pradėjo kazokai užpuldinėti ant paties
Kislovodsko, bet bolševikai du kartu juos išmušė. Kaskart vienai ar kitai pusei užpuolus miestą, paprastai
eidavo kareivių būriai per namus priešininkų ieškodami ir kai ką užmušdami, apiplėšdami ir t. t. Kazokų
pusė pasirodė ne taip nuožmi, kaip bolševikų. Pirmą
kartą bolševikai išleido per naktį apie 300 patrankų
šūvių į miestą, užėjo apie 5 val. iš ryto. Buvo atėję 4
kareiviai į mūsų namus, bet pasisakėme, kad mes pabėgėliai lietuviai, kad kazokų pas mus nėra, tai nei
kratės, nei plėšimų nedarę išsinešdino. Už kokių 2
mėnesių, vėl apėmė miestą kazokų pulkininkas Škuro, bet neturėdamas šovinių ir ginklų, 15 dienų pabuvęs mieste, turėjo pasitraukti. Į miestą įsigrūdo apie
3,000 bolševikų. Čia tai ir atsitiko mūsų katastrofa.
Tai buvo 8 d. rugsėjo 1918 m. naujojo stiliaus. Buvo
graži, saulėta diena. Klausiau kazokų oficierių, ar atsilaikysite. Nuramino, kad bolševikų neįsileisią. Apie
11 val. aš paprastu būdu nuėjau į lazaretą, kokia 10
minutų ima pėsčiam nueiti. Žmona abejodama, kad
gali bolševikai įsiveržti, sumerkė skalbinius ir kai ką
geresnių daiktų sukišo sode į krūmus ir į akmeninę
tvorą. Užsiminus man, kad gal būtų geriau visiems į
lazaretą nukeliavus, nesutiko ji su manim – jei visi išeisime, tai, girdi, viską išvogs, o iš bobų ką jie paims?
ką joms darys? Tuom tarpu sūnus Kazys matydamas,
kad atėję bolševikai jį mobilizuos, įsirašė į Dagenstako 3-čiają raitelių šimtinę prie pulkininko Škuro. Aš
buvau lazarete. Kada po baisiausio šaudymo apie 2
valandą po pietų kazokai pabėgo, įsiveržė bolševikai.
Kada praūžė jų gaujos ir apsistojo šiek tiek šaudymai
ir kulkų birzgimas, keliavau iš lazareto namon. Na,
parėjau ir radau... Sklepe, kur bulvės būdavo, žmona
guli negyva, peršauta kairioji ranka ir krūtinė – matyt
užmušta iš karto; kamputyje, prie sienos prisiglaudus,
susirietus duktė Gražina visa kraujais apipilta, kaktoje nuo kulkos žaizda; žiūri, nieko nekalba; ant viršaus
kambariuose pilna dūmų. Visi daiktai, stalčiai, pintinės, knygos, komodės, patalynė – išmėtyta, išdraskyta,
suplėšyta ir padegta. Atėję kaimynai padėjo ugnį užgesinti. Gražiną nugabenome į lazaretą – pasirodė, peršauta revolverio kulka iš kairės pusės kaktos į kairįjį
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smilkinį. Nunešėm pas chirurgą, padarė 2 operacijas,
bet po 3 savaičių, gavusi smegenų uždegimą, pasimirė. Mažytį sūnų padaviau pas pažįstamą provizorių
lietuvį Skinkių, o patsai apsigyvenau lazarete. Toliau
po mėnesio laiko mažytį liguistą sūnų atidaviau į sanatoriją-prieglaudą.
Vyresnysis sūnus tuom tarpu be žinios.
Tokiu būdu vieną dieną pasilikau be šeimynos.
Toliaus, bolševikai pradžioje 1918 metų buvo galutinai iš Kislovodsko ir iš Kaukazo išvyti. 20 sausio
1918 m. sugrįžo su kazokais sūnus Kazys, kuris per tą
laiką 17-koj mūšių buvęs.8 Kelias į Lietuvą vis nebuvo
liuosas, nes Ukrainoj bolševikai viešpatavo.
Kazokai ėmė visus mobilizuot, tik lenkai galėjo saviškius sau mobilizuotis. Ir man būtų reikėję eiti į kazokų
kariumenę, nes visus daktarus iki 55 metų mobilizavę
buvo. Tad prisirašiau prie lenkų ir sūnui pasakiau persirašyti į lenkų kareivių būrį. Tokiu būdu 19 d. gegužės
1919 m. pribuvom su lenkų būriu iš Kislovodsko į Juodųjų Jūrių pamario miestą Novorosijską. Ten prabuvę
apie 10 dienų tavoriniuose vagonuose, iškeliavome anglų laivu „War Pointer“ į Konstantinopolį, iš kur tikėjomės per Rumuniją, Galiciją, Varšavą, Vilnių pasieksią
namus, Lietuvą. Pasirodė, kad ten kelias labai netikras.
Tada iš Konstantinopolio nuplaukėm tuom pačiu laivu į
Francijos portą Marselles, iš kur mus, kaipo pabėgėlius,
nugabeno į miestą Lorgues, į apleistą klioštorių. Čionai
apie 200 mūsiškių, t. y. lenkų ir lietuvių, uždarė 21 dienai karantinan, nes atsirado vienas atsitikimas beriamosios šiltinės. Tuom tarpu netyčiomis sužinojau, kad
Paryžiuje beėsama p. M. Yčo. Per pažįstamus pasisekė
susieiti su juomi ir suieškoti Lietuvos delegaciją. Tada
atsisveikinau su lenkais ir 27 dieną liepos 1919 metais
pasiekiau Paryžių. Reikia dar pasakyti, kad iki tol per
2-jus su viršum metus žinių iš Lietuvos taip kaip neturėjau, vos kur nekur gaudavau šį tą iš laikraščių. Čionai
pastojau tuom tarpu prie Lietuvos Delegacijos, vesdamas kareivių skyrių. Sūnus Kazys pastojo kariuomenėn
leitenantu į vietinį Lietuvos kareivių būrį. Dabar jis jau
Lietuvoje. Parvažiavo Prancūzų laivu, kurie nuvežė tenai kelis tūkstančius tonų pirkinių.9 Dar pamiršau pridėti, kad 18 d. liepos Lorgues mieste pasimirė jaunysis
Kultūros barai 2017 · 3

sūnus Jurgis, mat nesveika širdis ligos neatlaikė. Už poros savaičių žadu ir patsai namon grįžti į Lietuvą. Kaip
ten einasi, dar tikrai nežinau. Laukiu antrojo laiško iš
sūnaus. Žinau tik, kad mano namas Marijampolėje
buvo granatos pažeistas, sienoje skylė. Tėvas jau pasimirė 1916 metuose, rodos, nuo plaučių uždegimo.
Apie politiką tiek: dabar Lietuvoje visos partijos
eina išven. Dabar varžytinės gali būti tik tokios, kuri
partija daugiau nuveiks, daugiaus pinigų surinks,
daugiaus ugnies užgesins. Ne laikas namiškiams peštis, kuomet namas dega – reikia visiems gaisrą gesinti.
Dabar Lietuvoje viskas irgi virte verda ir nespėjama
nei virti, nei nukelti. Per maža inteligentijos. Mat
laisvė mus visai netikėtai užpuolė ir nebuvome prie
to prisirengę. Bet visgi darbas sulyginant gerai eina,
plėtojasi; na, ir gali sakyt, sekasi. Atsiminkime, kad
ką kiti per 100 metų yra padarę, tai mes šiais keliais
metais spėjome padaryti.
Na, būk sveikas, tavo brolis, Dr. Kazys Grinius.
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Praeities dabartis

Ona MAŽEIKIENĖ

DOVANOTŲ IR ĮSIGYTŲ
VERTYBIŲ PARODA
VALDOVŲ RŪMUOSE

L

ietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdovų rūmų istorija liūdna – XVII a. viduryje
per karą su Rusija rūmai buvo apgriauti, išplėšti, išgrobstyti, o XIX a. pradžioje nugriauti ir sulyginti su
žeme. Sovietmečiu dvarų, rūmų, bažnyčių kultūrinis
paveldas buvo ne tik nesaugomas, nekaupiamas, bet ir
naikinamas.
Prasidėjus Sąjūdžiui, Kultūros fondo pirmininkas
Česlovas Kudaba ir kiti šviesūs žmonės svarstė, kaip tą
paveldą „prikelti“. Nuoseklūs Vilniaus Žemutinės pilies
tyrinėjimai buvo pradėti 1987 m. Juos vykdė dr. Adolfas
Tautavičius, habil. dr. Vytautas Urbanavičius, dr. Napaleonas Kitkauskas, dr. Albinas Kuncevičius, kiti mokslininkai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos
teritorijoje atkastas daugiasluoksnis kultūrinis palikimas su šimtais tūkstančių unikalių archeologinių
radinių, kurie leidžia papildyti, patikslinti istorinius
faktus. Jais pasinaudota ir atkuriant rūmus.
Tačiau valdovų rezidencijos istorijai atskleisti vien
archeologinės medžiagos nepakanka, reikia ieškoti
išgrobstytų istorijos, kultūros ir meno vertybių. Kultūros ministro Sauliaus Šaltenio pavedimu, Lietuvos
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys su kitais muziejininkais parengė Valdovų rūmų pritaikymo gaires – siekta iš dalies atkurti istorines Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rezidencijos funkcijas, pritai-
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kant jas dabartinei valstybės reprezentacijai, muziejinėms ir kultūros reikmėms.1 Eksponatų paieškos, jų
įsigijimas – bene svarbiausias muziejininkų darbo baras. Buvo sudaryta istorijos, meno vertybių, atrinktų
Valdovų rūmų interjerams, įsigijimo komisija, dirbusi
2004–2008 m. Nuo 2009-ųjų eksponatų atranką vykdo
tais metais įkurto Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų Rinkinių komplektavimo komisija.
Muziejaus rinkinius 2009–2015 m. papildė 78 512
eksponatų. Didžiąją dalį sudaro archeologiniai radiniai iš rūmų teritorijos. Kultūros, meno, istorijos rinkinį papildė 604 nauji vertingi eksponatai.
2017 m. sausio 18 d. atidarytos parodos „Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės“,
kuri veiks iki balandžio 23 d., kataloge Nacionalinio
muziejaus LDK valdovų rūmų direktorius dr. Vydas
Dolinskas rašo, kad jos intencija – ne tik eksponatų
dokumentavimas, identifikavimas, aprašymas, bet ir
„noras nuoširdžiai padėkoti visiems asmenims ir visoms institucijoms, 2009–2015 m. prisidėjusioms prie
Valdovų rūmų muziejaus, taigi, ir viso Lietuvos nacionalinio paveldo, rinkinių turtinimo [...] Daugelis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinių kolekcijų
karų, gaisrų, okupacijų ir kitų negandų metais buvo
sunaikinta ir išblaškyta po platųjį pasaulį. Patys Valdovų rūmai, kaip valstybingumo centras ir simbolis,
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buvo sulyginti su žeme. Tik labai reta kilnojamoji vertybė šiandien gali būti tiksliai identifikuojama. Todėl
visos pastangos kompensuoti praeities praradimus,
turtinti šiandieninius rinkinius, jei ne neabejotinai
identifikuotomis lituanistinėmis vertybėmis, tai bent
jau panašiais ar analogiškais kūriniais, remtinos ir
tęstinos.“ Direktorius pagrįstai viliasi, kad 2018 m.,
minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, visas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų
ansamblis bus baigtas atkurti, naujose erdvėse bus
įrengtos nuolatinės ekspozicijos.
Į parodos atidarymą susirinkusią publiką „pakylėjo nuo žemės“ puikus duetas – vargonininkas Vidas
Pinkevičius, grodamas portatyviniais vargonėliais, ir
saksofonininkas, klarnetistas Petras Vyšniauskas. Muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Karpavičienė padėkojo rėmėjams, bet kokia forma prisidėjusiems
prie muziejaus ir visos Lietuvos nacionalinio paveldo
turtinimo. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson,
pasidžiaugusi jauno muziejaus darbais, pažadėjo, kad
artimiausiu metu bus parengtas labai reikalingas mecenatystės įstatymas. Kolekcininkas Vilius Kavaliauskas
pabrėžė, kad mūsų šalyje daugėja žmonių, kurie gali
ir norėtų muziejams dovanoti savo turimas vertybes,
bet juos varžo nesutvarkyti formalumai. Mecenatystės
įstatymas seniai reikalingas, kliūtys turi būti kuo greičiau pašalintos, kad muziejai turtėtų. Kunigas Julius
Sasnauskas sakė, kad kolekcininkai – aistringi žmonės,
jie labai nori įsigytą vertybę turėti sau, net jeigu ji labiau
tinka muziejui. Todėl priminęs, kad „labai krikščioniška ir malonu dalytis“, paragino: „Dalykimės!“
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas,
Kultūros, meno ir istorijos rinkinio saugotojas Dalius
Avižinis supažindino su kolekcijų atsiradimo istorija,
pristatė parodos koncepciją, struktūrą, turinį. Šįkart
rodomi 124 eksponatai – šeštadalis 2009–2015 m.
sukauptų vertybių. Parodoje eksponatai švarūs, spalvingi, šviečiantys, bet restauratoriams teko daugybę
dienų, savaičių, mėnesių, net metų dirbti, kol sutvarkė suplyšusį gobeleną, ištrupėjusį, kelis kartus pertapytą paveikslą, supelijusį, suplyšusį dokumentą ar
knygą, sudužusį indą, subyrėjusį ar sutrūnijusį baldą,
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kitą eksponatą, kad jis atgautų pirminį vaizdą. Tam
darbui reikia ne tik žinių, sumanumo, bet ir šventos
kantrybės...
Rinkinį papildė dar keturi XVI–XVII a. gobelenai. Pirmąjį 2009 m. padovanojo verslininko Antano Boso ir kolekcininko Andrejaus Balyko šeimos.
Po tyrinėjimų nustatyta, kad gobelenas XVII a.
išaustas Obiusone (Prancūzija), pagal Isaako Moillono (1614–1673) sukurtą kartoną. Pavaizduotos
Psichės ir Kupidono vestuvės. Kataloge išsamiai aprašyta Psichės legenda.
Antrame tais pačiais metais įsigytame gobelene pavaizduotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto jungtinis herbas su Lenkijos Ereliu, LDK
Vyčiu, Kijevo šv. arkangelu Mykolu, Voluinės Kryžiumi, Smolensko keturpėsčiu Lokiu, centre – Sforcų
dinastijos Žaltys, ryjantis vaiką. Herbe įkomponuoti
Žygimanto Augusto inicialai. Gobelenas sukurtas Antverpene apie 1544–1548 m. Remdamiesi heraldika ir
kitais ženklais, tyrėjai daro prielaidą, kad Vilniaus rezidencijai Žygimantas Augustas buvo užsakęs ir daugiau gobelenų. Unikalią vertybę padėjo įsigyti kolekcininkas Vilius Kavaliauskas ir menotyrininkė prof. dr.
Ieva Jedzinskaitė-Kuizinienė, muziejaus prašymu ir
suteiktais įgaliojimais dalyvavę aukcionų namų Dronot-Richelieu surengtame aukcione Paryžiuje.
2013 m. Londone muziejus įsigijo gobeleną „Aleksandras Didysis ir Kleito nužudymas“. Sukurtas
greičiausiai Prancūzijoje apie 1520 m., jis yra skirtas
ekspozicijoms, atskleidžiančioms gotikos epochos
stilistiką. Pavaizduotos kelios scenos – vienoje Aleksandras Didysis per puotą nužudo bendražygį Kleitą,
antroje – išsigandęs pats bando nusižudyti. Šis gobelenas, priklausantis nuolatinei ekspozicijai, ir parodoje
pristatomas „Rūmų gyvenimas“, nežinomo autoriaus
sukurtas Briuselyje arba Turnė apie 1520 m., yra vieni
seniausių gobelenų, iš esančių Lietuvos rinkiniuose.
Kultūros, meno ir istorijos rinkinys papildytas 22 tapybos darbais – tai daugiausia Lenkijos karalių, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir jų žmonų portretai. Jono
Kazimiero Vazos ( 1609–1672) portretas greičiausiai
nutapytas XVII a. Lietuvoje pagal Danielio Schultzo
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(1615–1683) kūrinį. Prienų rajone rastą paveikslą, kuriuo
buvo uždengta statinė, muziejui padovanojo Vilkaviškio
vyskupijos kanauninkas dr. Algimantas Vincas Kajackas
(1932–2015). Kataloge aprašyta, kad Jonas Kazimieras
Vaza lankėsi Vilniuje, dar būdamas karalaitis, apsistodavo didžiųjų kunigaikščių rūmuose, kur vėliau rezidavo jau kaip valdovas. Paskutinį kartą apsilankė 1664 m.
kartu su žmona Liudvika Marija Gonzaga iš Nevero. Valdovų porą iškilmingai sutiko senatoriai, miesto valdžia,
įvairių luomų vilniečiai. Sostą po netikėtos brolio Vladislovo mirties 1648 m. Jonas Kazimieras perėmė labai
sudėtingais Lietuvai laikais – vyko vidiniai neramumai,
sekinantys karai su Maskvos kunigaikštyste, su Švedijos
karalyste, beveik visa LDK teritorija buvo okupuota, pirmąkart užimta net sostinė Vilnius. Po 20 valdymo metų
jis atsisakė sosto ir išvyko į Prancūziją su visais turtais ir
meno kolekcijomis.
Kanauninkas dr. Algimantas Vincas Kajackas padovanojo dar vieną vertingą kūrinį – tai LDK papulkininkio Anupro Prozoro (1779–1836) portretas, nežinomo autoriaus nutapytas 1799 m. galbūt Lietuvoje.
Antkapio Šančių kapinėse įrašas skelbia, kad Prozoras
buvo LDK kariuomenės Kauno husarų brigados, priklausiusios 1-ajai tautinei kavalerijai, pulkininkas.
Portrete jaunas kariškis vaizduojamas su tautinės kavalerijos papulkininkio uniforma.
Akademikas Algimantas Miškinis (1929–2015) padovanojo Fryzijos, Groningeno ir Drentės vietininko
kunigaikščio Wilhelmo Friedricho iš Nasau Dyco
(1613–1664) portreto, kurį nutapė Pieteris Nasonas
(1612–1688), kopiją.
Dailės galerija „Klasika“ pardavė Lenkijos, Lietuvos
ir Saksonijos valdovo Augusto III portretą, datuojamą
XVIII a. antrąja puse. Spėjama, kad portretą nutapė
Louis de Silvestre’o (1675–1760) aplinkos (?) dailininkas. Augustui III labiau rūpėjo medžioklė negu Abiejų Tautų Respublikos reikalai. Jo valdymo laikotarpis
paženklintas garsiąja liberum veto (ši teisė sužlugdė
beveik visus seimus), didikų tarpusavio rietenomis ir
Septynerių metų karu (1756–1763), nualinusiu LDK.
Niujorko Sotheby’o aukcione muziejus įsigijo nežinomo Prancūzijos arba Flandrijos autoriaus XVII a.
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aliejumi ant medžio lentos nutapytą portretą „Moteris su perlo auskaru“. Spėjama, kad tai galėtų būti
Jono Kazimiero Vazos žmona Liudvika Marija Gonzaga iš Nevero (1611–1667).
Yra keletas religinės tematikos paveikslų. 2012 m.
iš Edmondo Kelmicko muziejus įsigijo Kelno (Vokietija) nežinomo dailininko XVI a. ant liepos medžio
lentos aliejumi nutapytą paveikslą „Trys Karaliai garbina Kūdikėlį Jėzų“. Tikėtina, kad tai buvo suveriamojo altoriaus dalis.
Nežinomo XIX a. dailininko „Mistinės šv. Kotrynos Aleksandrietės sužadėtuvės“ pagal Correggio,
tikr. Antonio Allegrio (1489–1534) to paties siužeto
paveikslą – tai Sauliaus Karoso dovana. Aukso legenda byloja, kad Švč. Mergelė Marija savo Sūnui į žmonas parinkusi Kotryną, kurios geidė pats imperatorius Maksencijus, visaip bandęs palaužti jos tikėjimą.
Kai to padaryti nepavyko, žiauriai ją kankino ir liepė
nukirsdinti.
Spalvingas nežinomo XVIII a. dailininko paveikslas
„Šv. Kazimiero apoteozė“ įsigytas iš Živilės Ramašauskienės. Atvaizdas gerokai skiriasi nuo barokinės šio
šventojo vaizdavimo tradicijos, kai buvo pabrėžiama
karališkoji jo kilmė, nes čia Kazimierą matome kaip
jauną XVIII a. bajorą.
Paveikslą „Šventoji Šeima“, nežinomo autoriaus
aliejumi ant medžio lentos nutapytą XVIII–XIX a.
sandūroje, padovanojo kanauninkas Algimantas Vincas Kajackas. Vaizduojama Švč. Mergelė Marija su
Kūdikėliu ir Juozapas, kuriam ant dešinės rankos tupi
dagilis – tai aliuzija į Kristaus kančią, nes manyta, kad
šie paukšteliai suka lizdus erškėčio krūme.
Jungtinės Karalystės aukcionų namuose Dominic
Winter iš bukinisto Vidmanto Staniulio muziejus įsigijo dešimt nedidelio formato kūrinių, nežinomo vokiečių dailininko XVI a. pieštų ant popieriaus ir spalvintų akvarele. Juose matome XIII–XIV a. Europos
monarchų poras visu ūgiu. Mums pats vertingiausias
piešinys, vaizduojantis Vytautą Didįjį su žmona Ona
Vytautiene. Kunigaikščio pirmoji žmona, manoma,
buvo Eišiškių kunigaikščio Sudimanto duktė, ištekėjusi už Vytauto apie 1370 m. Ji domėjosi politiniu gyveKultūros barai 2017 · 3

Jodocus HONDIUS. Europos žemėlapis Nova Europæ descriptio. 1620

Nežinomas vokiečių dailininkas. Lietuvos didysis kunigaikštis
Vytautas Didysis ir Ona Vytautienė. XVI a. Popierius, akvarelė

Bokalas. 1630
Iš naujų eksponatų
parodos Valdovų
rūmuose

nimu, buvo žinoma to meto Europos visuomenei.
Pateikta žinių ir apie kitas žymias poras, jų biografijos aprašytos kataloge. Tyrėjų manymu, šie piešiniai
buvo rankraštinės knygos ar kitokio rinkinio dalis.
Keletą istorinės tematikos kūrinių muziejui padovanojo ir šiuolaikiniai dailininkai. Antai Venta Jankauskaitė-Mengana (g. 1979), gyvenanti Italijoje, sukūrė
Barboros Radvilaitės portretą Lietuvoje labai retai
naudojama majolikos technika.
Kultūros, meno ir istorijos rinkinys per septynerius
metus papildytas 69 grafikos darbais, daugiausia tai
Lietuvos ir Lenkijos valdovų, didikų portretai. Ypač
vertingi tie, kur visu ūgiu pavaizduotas Steponas Batoras, trys Radvilos – Juodasis, Rudasis ir Našlaitėlis. Šių
portretų atsiradimas siejamas su Austrijos erchercogu
ir Tirolio grafu Ferdinandu II Habsburgu (1529–1595),
kuris kolekcionavo šarvus ir ginklus, priklausiusius
garsiems įvairių kraštų karo vadams. Į šią kolekciją Ambraso pilyje prie Insbruko pateko ir minėtų
LDK asmenų šarvai. Erchercogo sekretorius Jacobas
Schrenckas von Notzingas lotynų kalba parengė kolekcijos katalogą, išleistą 1601 m., jame publikuoti 125
raižiniai. Portretus piešė Giovannis Battista Fontana
(1524–1587), raižė Dominicus’as Custosas (1560–1612)
dirbtuvėse Augsburge. Vokiečių kalba knyga išleista Insbruke 1603 m. Raižinius iš šio leidinio Valdovų
rūmų muziejui pardavė Valentinas Ramonis (JAV).
Gausios ir labai vertingos prof. dr. Kęstučio Pauliaus
Žygo (JAV) dovanos. Tai grafikos darbai, puošę Samuelio Pufendorfo (1632–1694) veikalą, kuriame šlovinami
Švedijos karaliaus Karolio X Gustavo žygiai (De Rebus a
Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis Commentariorum).
Viename vaizduojama Lenkijos kariuomenės kapituliacija ties Krokuva 1655 m. spalio 16 d. ir ties Sandomieru
1655 m. lapkričio 3 d., kitame – Lietuvos Brastos miesto
ir pilies apgultis 1657 m. gegužės 11 d. Juos pagal Eriko
Jönssono Dahlbergho (1625–1703) piešinį išraižė Nicolas Perelle’is (1631–1695). Dalį darbų, paskelbtų šiame
leidinyje, vaizduojančių įvykius, susijusius su Lietuva,
Lenkija, Latvija, muziejus įsigijo iš Valentino Ramonio.
Jis pardavė visą šūsnį raižinių, litografijų – tai Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Stepono Batoro, ŽygiKultūros barai 2017 · 3

manto Vazos, Vladislovo Vazos, Jono Kazimiero Vazos, Henriko Valua, Mykolo Kaributo Višnioveckio,
Stanislovo Leščinskio, Jono Sobieskio, Augusto Stipriojo, Augusto III, Stanislovo Augusto Poniatovskio, Jurgio Radvilos, Eustachijaus Valavičiaus, Jonušo Radvilos, Mykolo Kazimiero Paco, Kristupo
Žygimanto Paco, Lenkijos karalienių ir Lietuvos
didžiųjų kunigaikštienių – Barboros Radvilaitės,
Elžbietos Habsburgaitės, Kotrynos Habsburgaitės,
Onos Habsburgaitės, Konstancijos Habsburgaitės,
Cecilijos Renatos Habsburgaitės, Liudvikos Marijos
Gonzagos, Eleonoros Marijos Juozapos Habsburgaitės portretai.
Prof. Kęstutis Paulius Žygas padovanojo Charles’io Motte’o (1785–1836) litografiją pagal Pierre’o
Gautherot (1769–1825) paveikslą Entrevue sur le
Niemen – tai Prancūzijos imperatoriaus Napoleono
Bonaparto ir Rusijos caro Aleksandro I susitikimas
(1807) prie Tilžės ant plausto, plaukiančio Nemunu.
Vytautas Vepštas padovanojo raižinį – genealoginį
medį, vaizduojantį Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ryšius su kitais monarchais. Raižinio
apatiniuose kampuose yra Lenkijos ir Lietuvos žemėlapiai, tarp jų – įvairių žemių herbai.
Atskiroje salėje eksponuojami kartografijos pavyzdžiai. Lietuvos Respublikos garbės konsulas Saudo
Arabijoje Mahfouzas Marei Mubarakas bin Mahfouzas, apsilankęs Valdovų rūmuose, padovanojo muziejui puošnų spalvotą žymaus flamandų kartografo,
leidėjo ir raižytojo Jodocus’o Hondiuso (1563–1612)
Europos žemėlapį, išleistą Amsterdame apie 1620 m.
Žemėlapyje pažymėta ir Lietuva su didesniais miestais.
Kita konsulo dovana – Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Jis buvo
įdėtas į 1595 m. Antverpene pasirodžiusį Abrahamo
Orteliuso (1527–1598) parengtą atlasą Theatrum Orbis
Terrarum. Žemėlapį sukūrė lenkų kartografas Wacławas Grodeckis (apie 1535–1591), o patobulino ir papildė Andrzejus Pograbka (apie 1540–apie 1598). Žemėlapis buvo išspausdintas daugelyje atlasų.
Du žemėlapius padovanojo Vytautas Vepštas. Kristupo Našlaitėlio Radvilos iniciatyva ir lėšomis labai
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tikslų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapį
parengė kunigaikščio dvare dirbęs dailininkas, kartografas Tomaszas Makowskis (1575–1630), išraižė Hesselis Gerritszas (1581–1632). Spėjama, kad pirmąkart
jis išleistas Amsterdame 1603 m. Kataloge rašoma, kad
šis LDK žemėlapis laikomas vienu geriausių Renesanso
epochos kartografijos darbų, Europos kartografai apie
150 metų laikė jį pavyzdiniu.
Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapį apie 1670 m. Amsterdame išleido vienas produktyviausių Nyderlandų kartografų
Frederikas de Witas (1630–1706). Žemėlapis tikslus ir
puošnus. Jame pavaizduota Lenkija, Lietuva, Voluinė,
Podolė, Ukraina, Prūsija ir Kuršas.
Keletą XVII a. Lietuvos žemėlapių muziejui pardavė
Valentinas Ramonis.
Vokiečių kartografo Franso Hogenbergo Vilniaus
vaizdą iš Georgo Brauno albumo, išleisto Kelne 1581 m.,
padovanojo Vytautas Stasys Abramauskas iš savo tėvo
architektūros istoriko Stasio Abramausko (1927–1996)
palikimo.
Didelę dalį dovanotų eksponatų sudaro senieji
spaudiniai. Labai vertingos kunigo Juliaus Sasnausko
OFM ir Lietuvos bernardinų bendruomenės dovanotos dvi knygos, priklausiusios kunigaikščių Sapiegų
bibliotekai. Tai viduramžių filosofo, vyskupo, vieno iš Katalikų bažnyčios tėvų Aurelijaus Augustino
(Augustinus iš Hipo, Šventasis Augustinas (354–430)
rinktinių raštų lotynų kalba, išleistų Bazelyje, 4-asis
tomas (1528). Rinktinius raštus parengė Erazmas Roterdamietis. Manoma, kad 4-asis jų tomas priklausė
LDK kanclerio Leono Sapiegos tėvui Jonui Sapiegai.
Kita knyga – ispanų jėzuitų teologo ir filosofo Francisco Suárezo (1548–1617) Methaphysicarum Disputationum, išleista Ženevoje 1636 m. Ji įrišta oda su Sapiegų giminės herbu ir LDK pakanclerio Kazimiero
Leono Sapiegos inicialais. Šią knygą didikas padovanojo Vilniaus jėzuitų kolegijai.
Labai retą natų sąsiuvinį, išleistą Niurnberge 1615 m.,
padovanojo prof. Jonas Vytautas Bruveris. Tai sakralinės muzikos rinkinys su Giovannio Gabrielio (apie
1557–1612), Hanso Leo Hasslerio (1564–1612), kitų
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kompozitorių motetais, skirtais 6–19 balsų chorui.
Henrita ir Vaclovas Kontrauskai padovanojo LDK
Trečiąjį Statutą, išleistą Vilniuje 1744 m. – tai penktoji
šio teisyno laida lenkų kalba. Pirmoji Statuto redakcija
patvirtinta 1529 m., antroji – 1566 m., trečioji – 1588 m.
Tais pačiais metais Lietuvos Statutas rusėnų kalba išleistas Vilniuje, Mamoničių spaustuvėje. To meto Europoje tai buvo vienas pažangiausių teisynų. Jis galiojo
iki 1840 m., net po LDK sunaikinimo.
Akademikas Algimantas Miškinis padovanojo Prūsijos istoriko Christopho Hartknocho (1644–1687)
knygą Respublica Polonica, Duobus Libris, išleistą
Franfurte 1687 m. Puošnus titulinis jos lapas – grafikos darbas, kuriame vaizduojamas Lenkijos Erelis,
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vytis, valdovas su
karūna, vienoje rankoje laikantis skeptrą, kita liečiantis gaublį su Lietuvos ir Lenkijos kontūrais, žemiau šonuose stovi du vyrai, o tarp jų – knygos pavadinimas.
Kęstutis Paulius Žygas muziejui padovanojo kelis vadinamuosius elzevyrus (Elsevier), skirtus tam tikrų valstybių geografijos, istorijos, politikos apžvalgai. 1633 m.
Leidene išleista Henricus’o Soterus’o (1600–1645) ir
kartografo Anderso Bure’s (1571–1646) knygelė skirta Švedijos karalystės istorijai. Puošnus, meniškai raižytas titulinis lapas su Švedijos karaliaus Gustavo II
Adolfo atvaizdu. Nyderlandų mokslininko, lingvisto
Marcuso Zuerius’o van Boxhorno (1612–1653) parengta knygelė Respublica Moskoviae et Urbes, išleista Lione 1630 m. Jėzuito, poeto, Vilniaus universiteto profesoriaus Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus
(1595–1640) poezijos rinktinė Carmina buvo išleista
Paryžiuje 1759 m. Knygelė su Wincenty Fabrricius’o
(1613–1667) sveikinimo kalbomis, pasakytomis Gdanske, pagerbiant Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vladislovo Vazos sužadėtinės Liudvikos
Marijos Gonzagos atvykimą iš Prancūzijos 1646 m. ir
Jono Kazimiero Vazos vizitą į šį miestą 1656 m., išleista
Leipcige 1685 m.
Kęstutis Paulius Žygas padovanojo ir du The London
gazette laikraščius, datuojamus XVII a. antrąja puse ir
XVIII a. pradžia. Juose pateikta žinių iš LDK politikos,
aprašyti konfliktai su Maskvos kunigaikštyste. Brangi
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dovana – Aušros 1884 m. nr. 10 ir 11. Be to, profesorius
padovanojo du rankraščius – Vilniaus vyskupo Ignoto
Masalskio 1778 m. lapkričio 17 d. raštą su antspaudu
bei parašu ir 1784 m. liepos 8 d. rašto nuorašą.
Vertingų istorinių spaudinių su meniškai raižytais
tituliniais lapais muziejui padovanojo prof. Mečislovas Jučas. Dalis iš jų kadaise priklausė istorikui prof.
Adolfui Šapokai. Dr. Juozapas Blažiūnas Zygmunto
Mieczysławo Czaykowski’o (1887–1950) Gedimino
kalno 1941 m. brėžinį.
Christie aukcione Paryžiuje muziejus įsigijo garsaus karo ir artilerijos inžinieriaus Kazimiero Semenavičiaus (Simonavičius, apie 1600–apie 1651) veikalą
Artis magnae artilleriae („Didysis artilerijos menas“),
išleistą Amsterdame 1651 m., gausiai iliustruotą. 150
metų tai buvo pagrindinis vadovėlis studijuojantiems
artilerijos mokslą. Knygoje, išverstoje į keletą Europos
kalbų, aptarti ir raketų tipai, gamybos būdai.
Kolekcija pasipildė vertingais taikomosios dailės kūriniais. Jungtinės Karalystės aukcionų namuose Tennants už Antano Guogos paramos fondo lėšas įsigytas
nežinomo autoriaus žalio stiklo bokalas, pagamintas
Vokietijoje 1630 m. Priekinėje jo dalyje ant stiklo nutapyti Abiejų Tautų Respublikos, Vazų dinastijos, LDK
ir Lenkijos karalystės vaivadijų herbai. Devynių laukų
centre – jungtinis valdovo herbas, pakaitomis Erelis
/ Vytis, Vytis / Erelis, ant jų uždėtas mažesnis keturių
laukų skydelis su Švedijos Trimis karūnomis ir Folkungų Liūtais, o pačiame centre – Vazų herbas Javų pėdas.
Jungtinio herbo viršuje – karališkoji karūna. Herbą juosia Aukso Vilnos ordinas. Kitoje pusėje įrašas: Rex Poloniae / Regis Sigismundi 1630. Bokalas įspūdingas ne tik
tapyta heraldika, bet ir dydžiu – 36 cm aukščio.
Kitas įspūdingas eksponatas – mechaninis, keturkampis stalinis laikrodis, sukurtas Augsburge XVII a.
3 ketvirtyje, išraižytas gėlių motyvais. Įsigytas Austrijos antikvariate. Kataloge pateikta žinių iš mechaninių
laikrodžių istorijos Europoje ir Žygimanto Augusto
dvare Vilniuje.
Ragą su Lenkijos ir Lietuvos jungtiniu herbu muziejus įsigijo Italijos aukcione. Pagamintas Lenkijoje
arba Vokietijoje XIX a. Kaulas drožinėtas, raižytas.
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Rago smailėje išraižyta vilko galva, abipus rago – keturi kartušai su Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Stepono Batoro ir Žygimanto Vazos portretais,
šone herbo skyde – keturių laukų Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės jungtinis
herbas, virš jo – ažūrinė karūna su kryžiumi. Įrėžta:
ANNO / MDLXXXVII (1587 m.) – tai Žygimanto Vazos karūnavimo data. Panašius dirbinius, vadinamuosius olifantus – trumpus signalinius ragus iš dramblio
kaulo, – viduramžiais naudodavo riteriai.
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Aleksandro taurės, sukurtos XV a. iš Venecijos stiklo,
kopiją, pagamintą Józefo Jankowski’o stiklo fabrike
„Józefina“ (Krosnas, Lenkija), padovanojo Krokuvos
Jogailos universitetas.
Kultūros, meno ir istorijos rinkinys pasipildė ir šiuolaikinių dailininkų istoriniais kūriniais – įsigytas skulptoriaus Stanislovo Kuzmos (1947–2012) marmurinis Barboros Radvilaitės biustas, jo skulptūrą, pavadintą „Pilies
karys“, padovanojo Valdovų rūmų paramos fondas.
Gausiausia eksponatų grupė yra pinigų pavyzdžiai.
Kęstutis Paulius Žygas muziejui padovanojo popierinius
pinigus šešių nominalų (Iždo bilietus), naudotus per 1794
m. sukilimą. Lietuvos bankas nuo 2009 m. muziejui perduoda po du visų išleidžiamų monetų, monetų rinkinių,
banknotų pavyzdžius. Parodoje eksponuojamos proginės monetos, skirtos istorinėms asmenybėms, miestams,
istorijos objektams, jubiliejiniams įvykiams paminėti.
Kataloge kiekvienas parodos eksponatas aptartas, pateikiant istorines žinias, siužetus, legendas apie
objektą, vaizduojamų asmenų biografijas ir t. t. Nurodyti dovanotojai ar iš ko pirkta, arba kiti patekimo į
muziejų keliai. Aprašo gale pateikta bibliografija.
Skaitykite parodos „Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės“ katalogą, kuris tiek apimtimi
(p. 400), tiek solidumu, tiek išvaizda labiau primena albumą. Šiame straipsnyje nesugebėjau net trumpai aptarti
visų kūrinių, suvaldyti tokios gausybės pateiktų žinių.

1

Romualdas Budrys. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pritaikymo gairės.
Lietuvos dailės muziejus. Metraštis 4. 2001 m., p. 282–293.
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Virgilijus ČEPAITIS

KARAS. AUKŠČIAUSIOJI TARYBA
NUO 1990-06-30 IKI 1991-01-13*

4. GRĖSMĖ ARTĖJA
Sąjūdžio frakcija

Nuo rugsėjo pabaigos radikalieji Sąjūdžio deputatai
bandė įkurti frakciją, kuri siektų, kad parlamente būtų
toliau priimami įstatymai, nubrėžiantys Lietuvos kelią
į kokybiškai naują valstybę.
Pirmoje gruodžio pusėje, padėčiai vis labiau aštrėjant, supratome, kad frakcijos, vienijančios bendraminčius deputatus, paskelbimo atidėlioti nebegalima.
Parlamento posėdyje Jungtinės Sąjūdžio frakcijos
deklaraciją perskaitė Juozas Karvelis. Kai kurias jos
vietas pacituosiu iš oficialios Aukščiausiosios Tarybos
stenogramos:
„J. Karvelis. [...] Mes ir mūsų rinkėjai suprantame,
kad Aukščiausiojoje Taryboje deputatai atstovauja įvairiems žmonių sluoksniams ir nevienodai įsivaizduoja
Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo kelius bei skirtingai
prisideda prie šio siekio įgyvendinimo. Kai kurios deputatų grupės jau deklaravo savo politinę orientaciją, įkūrė parlamentines frakcijas. Tačiau Aukščiausiojoje Taryboje dar liko didelė deputatų grupė, kuri turi artimus
* Tęsinys iš KB nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 1
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požiūrius daugeliu visai Lietuvai svarbių klausimų,
nuosekliai laikosi Sąjūdžio rinkimų programos principų bei jų įgyvendinimo politikos, aktyviai dalyvauja
rengiant ir priimant naujus įstatymus. Todėl dabar, kai
Aukščiausiosios Tarybos reglamentas įteisino frakcijų
steigimą, mes, kelios dešimtys deputatų, šiandien skelbiame įkuriantys Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje
Taryboje Jungtinę Sąjūdžio frakciją. Tai frakcija, į kurią susijungia deputatai, atstovaujantys Demokratų,
Krikščionių demokratų, Nepriklausomybės ir Žaliųjų partijoms, taip pat Darbininkų, Politinių kalinių ir
tremtinių sąjungoms bei nepartiniai deputatai.“1
Gruodžio 13 d. Jungtinės Sąjūdžio frakcijos (JSF)
deklaraciją pasirašė 31 deputatas. Ši frakcija buvo tiesioginė Sąjūdžio deputatų klubo įpėdinė, o 1990-ųjų
kovo 10-ąją šis klubas turėjo 93 narius.
BJJS

Dar balandžio pradžioje, iškart po rinkimų į Baltarusijos SSR Aukščiausiąją Tarybą, į Vilnių atvyko Baltarusijos liaudies fronto delegacija, vadovaujama Zenono Pozniako. Jis pasidžiaugė, kad BLF turės BSSR
AT savo frakciją su maždaug 60 deputatų. Nutarėme,
kad mėnesio pabaigoje susitiksime Minske (kartu su
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būsimaisiais Ukrainos parlamento deputatais). Reikėjo išsiaiškinti, ar Baltarusija gali mums padėti – tomis
dienomis Kremlius kaip tik įvedė ekonominę blokadą.
Be to, Pozniakas pasiūlė apsvarstyti galimybę buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse įkurti
būsimų valstybių federaciją.
Susitikime, kuris įvyko balandžio pabaigoje Minske, Ukrainos Rucho atstovai, jau išrinkti į Ukrainos
SSR AT, papasakojo, kad demokratų bloko atstovai joje
sudaro vos ketvirtį – iš 450 deputatų tik 120 pasirašė deklaraciją už realų suverenitetą. Prasidėjo naujas
reakcijos puolimo etapas – Ruchą dabar kaltina separatizmu, bandymu likviduoti SSRS, net cerkvių užgrobimu. Visa televizija agituoja prieš demokratines
jėgas, tačiau jų populiarumas vis tiek auga. Lvive, Ivano-Frankivske nugalėjo demokratinis blokas. Kijevo
taryboje net pusė demokratų. Balandžio 22-ąją Kijeve
vyko šimtatūkstantinė demonstracija. Rucho vadovybė jau pareiškė, kad Ukraina turi būti visiškai nepriklausoma valstybė.
BLF atstovai kalbėjo, kad Baltarusijoje susiklostė tiesiog unikali pagal reakcingumą situacija.
1937-aisiais pasirinktinai buvo nužudyta du milijonai baltarusių, išnaikintos mokyklos baltarusių kalba, nors 80 proc. gyventojų pagal pasus yra baltarusiai. Baltarusijos kompartija dabar perima Fronto
iniciatyvas (pavyzdžiui, ragina likviduoti Černobylio
avarijos pasekmes). Kadangi Liaudies frontas apie
nepriklausomybę kalba atsargiai, bijodamas kaltinimų separatizmu, partinis aparatas pats gudriai pasisako už laisvę... Palyginti nebloga materialinė baltarusių padėtis irgi padeda izoliuoti BLF, kuris šiuo
metu nėra masinė organizacija. Valdžia tvirtina, esą
Liaudies frontas – tai ekstremistai, norintys pralieti
kraują. Baltarusijoje dislokuota apie milijoną SSRS
kareivių, šalyje yra 24 iš 44 SSRS raketinių bazių.
Aukščiausiojoje Taryboje iš 360 vietų septynios skirtos akliems, septynios – kurtiems, septynios – invalidams, o 29 – karo veteranams...
Buvo kalbama ir apie ateities santykius, kurių pagrindas – atsiskyrimas nuo Rusijos. Būsima respublikų sandrauga – nuo Estijos iki Ukrainos – galėtų
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sudaryti rinką, kuri palaipsniui įeitų į Europos Sąjungos struktūrą. Ukrainiečiai pabrėžė, kad tarp šių respublikų yra daug bendro ir kad jos nenori sąjungos su
Azija. Šioje Europos dalyje reikalinga buferinė zona
tarp demokratijos ir Azijos struktūrų: „Tegul karinė
siena eina ryčiau Ukrainos.“ Kalbėta, kad Kremliaus
strategai planuoja įsteigti lenkų autonominį darinį iš
Gardino, Vilniaus, Šalčininkų rajonų, valdysimą tiesiai iš Maskvos.
Tokie pokalbiai vyko pavasarį. Vėl susitikome tik
tų pačių metų lapkritį. Mėnesio pradžioje į Vilnių dėl
naujo susitikimo atvyko Pozniakas, su kuriuo kalbėjomės AT rūmuose.
„1990-11-05, pirmadienis. Susitikimas su Pozniaku
Pozniakas apie BJJS (Baltijos ir Juodosios jūrų sandraugą) kalba kaip apie realų faktą – su būsimu ekiū.
[...] Ar kviesime į mūsų derybas Moldovą? [...] Ypač
gerai reikia pasiruošti ekonomikos klausimais. Paaiškinti (ukrainiečiams), kad vieni nieko nepadarysime.
Kultūros klausimais – realūs susitarimai. „Jedinstvos“
ir SSKP atstovai iš Lietuvos norėjo kalbėti Baltarusijos
parlamente, bet AT pirmininkas Dementėjus neleido.
Jie agitavo už tai, kad Baltarusija dalyvautų Vilniaus
derybose su Kremlium. [...] Lenkai ieško kontaktų su
rusais. Mes turime metus, gal pusantrų, kol Rusija
sustiprės. Rusus išgąsdino Baltarusijos užmojis turėti
savo valiutą.“
Per tą pusmetį daug kas įvyko ne tik Lietuvoje, bet
ir Sovietų Sąjungoje, kur vis plačiau plito „suverenitetų paradas“. Taigi, šįkart Minske turėjo susitikti nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos, apie pereinamąjį
laikotarpį iki nepriklausomybės pareiškusių Estijos
ir Latvijos, suverenitetą deklaravusių Baltarusijos ir
Ukrainos atstovai. Įdomu, kad dar tik planuojamas susitikimas jau kėlė susirūpinimą Maskvoje. Užsirašiau:
„1990-11-19, pirmadienis, [...]. 16.00 AT prezidiumo
posėdis
Bičkauskas sako, kad Alksnis TSRS Aukščiausiojoje
Taryboje pareiškė skaitęs TSRS generalinio štabo šifruotę, esą Rytų Europoje, viename konspiraciniame bute,
spalio mėnesį susitikę Rucho, Sąjūdžio ir BLF atstovai
nutarė suskaldyti TSRS, veikdami CŽV užsakymu.“
85

Supratome, kad einame teisinga linkme. Pasitarimo
dieną Minskas buvo išklijuotas proklamacijomis, skelbiančiomis „Net – razvalu SSSR!“ Jas pasirašė niekam
nežinoma „Tėvynės gelbėjimo sąjunga“. Proklamacijos
dar kvepėjo spaustuvės dažais. Valstybinės spaustuvės,
nes privačių tada nebuvo.
Susitikimas kėlė galvos skausmą ne tik SSRS, bet ir
Rusijos vadovams. Pasirodo, „Jelcino žmonės bandė
priversti BSSR Ministrų Tarybos pirmininką Viačeslavą
Kebičą, kad uždraustų mūsų susitikimą“. Vis dėlto net
ir komunistinė Baltarusijos vadovybė buvo ne prieš
tokias konsultacijas. Mūsų posėdžiai vyko ne tik patalpose, skirtose opozicijai, bet ir Baltarusijos SSR AT
prezidiumo salėje. Delegacijos buvo gausios, tad sudarėme kelias komisijas – politinę, ekonomikos, kultūros, net karinę. Atvažiavo latvių ir ukrainiečių atstovai. Tada užrašuose pasižymėjau: „Ukrainos delegacija
būtų nevažiavusi, bet dieną prieš tai Jelcinas pareikalavo atiduoti Rusijai Krymą ir dar šį bei tą.“ Neatvyko tik
estai, gal juos kas nors prigąsdino?
„1990-11-23, penktadienis. Minskas [...]
Pozniakas (Baltarusija) [...] Objektyvi situacija –
TSRS, TSKP ir armijos egzistavimas. Mus sieja bendras suvereniteto ir tautų atgimimo siekis. [...] Reikia
imtis vieningų veiksmų. Baltarusiai artėja prie išvados, kad po vieną iš TSRS išeiti neįmanoma. Lietuvių
patirtis rodo, kad negalima turėti iliuzijų dėl Vakarų.
Stepičevas (Latvija) sako, kad latviai yra pakeliui
į nepriklausomybę. Pavyko sudaryti nekomunistinę
vyriausybę. [...] Pastarieji įvykiai: kompartija opozicijoje (1/3), tačiau ji vadovauja armijai, OMON’ui,
turi dar kažkokius būrius, OMON’as užėmė Spaudos
rūmus, prokuratūrą, Jūrmalos miesto komitetą.
Levko Lukjanenko (Ukraina). [...] Mūsų, Rados deputatų, atstovaujančių opozicijai, yra daugiau kaip
ketvirtadalis. Jei respublikoms pavyktų apsijungti horizontaliai, tai nereikėtų Maskvos. Jelcinas pareiškė, kad
Rusija nepretenduoja į naują imperiją. Tačiau istorinė
patirtis įspėja, kad rusais negalima tikėti. [...]
Mikola Porovski (Ukraina). BJJS idėja labai gera. Jei
negalim dokumento pasirašyti parlamentų, tai pasirašykime nors frakcijų vardu. Gerą pusmetį atsiliekam
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nuo Lietuvos. [...] Po Ruch suvažiavimo, kur nuspręsta,
kad jo nariais negali būti komunistai, prasidėjo puolimas prieš mus, didėja spaudimas parlamentui. Kasdien
į protesto akcijas atvežama po 1500–2000 žmonių iš
Rytų Ukrainos.
Larisa Skorik (Ukraina). [...] Nuo spalio valdžia perėjo į puolimą. Deputatą Chmarą išvilko iš AT rūmų, jis
jau 5 paras sėdi kalėjime. Areštuoti dar 3 aktyvistai. [...]
1990-11-24 Minskas [...] Baigiamieji posėdžiai
Svarstomi galutiniai projektų variantai. Dokumentuose įvardytos „delegacijos“, o ne „šalys“. [...] Dėl rezoliucijos punktų, kad neturime teritorinių pretenzijų,
užvirė diskusija, ypač spyriojosi baltarusiai – sutiko
tik su „pagarba teritoriniam vientisumui“. Ukrainiečiai palaiko mus, bet latviai išvis nenorėjo šito punkto.
TSRS aukso atsargas ir deimantų fondą ukrainiečiai
siūlo pasidalyti.“
Kažkoks rusų generolas, kažką nugirdęs, bet nesupratęs, pareiškė spaudoje, esą Minske mes dalijomės
SSRS branduolines galvutes… Šiaip ar taip, pagrindinis tikslas pasiektas – parodėme, kad, subyrėjus SSRS,
respublikos nebūtinai vėl į ją susiburs. Tada jau žinojome, kad rengiamas Sovietų Suverenių Respublikų Sąjungos sutarties projektas.
BJJS idėja, atrodo, nepatiko ir demokratinei Rusijai,
kuri turbūt jau matavosi būsimos naujos teisėtos SSRS
lyderės uniformą.
Turint omenyje, kad tada vyko nervų karas, susitikimas Minske buvo neblogas klaidinantis manevras,
kuris, atrodo, savo tikslą pasiekė.
Lietuvos statutas

Prisimenu, dar 1990-ųjų vasario pradžioje per Sąjūdžio rinkiminę konferenciją Ukrainos liaudies
fronto Ruch pirmininkas, iškilus ukrainiečių poetas
Ivanas Dračas užsiminė apie Ukrainoje ilgai veikusį Lietuvos statutą ir pasiūlė Ukrainai, Baltarusijai
ir Lietuvai leisti bendrą laikraštį Lietuvos statutas,
kuris vėl suvienytų mūsų tautas, juk atsiplėšti nuo
SSRS sutartinai būtų daug lengviau. Paskui tą patį
per pirmąjį mūsų susitikimą Minske (1990-ųjų baKultūros barai 2017 · 3

landžio pabaigoje) pasiūlė Pozniakas.
XX amžiuje žlugo daug imperijų. Vienos taikiai, kitos su trenksmu. 1990-ųjų sausio pradžioje atvažiavęs
į vienos iš subyrėjusių didvalstybių sostinę, kur vyko
dešiniųjų partijų konferencija, kėliau tokią mintį:
„Dabar Europoje prasideda naujas persitvarkymas.
Matome, kaip Austrija vėl tampa vienu iš Europos
traukos centrų. Panašiai ir mes Vilniuje jaučiame vis
glaudesnius ryšius su tautomis, kurios tradiciškai įėjo į
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės orbitą, – su baltarusiais, ukrainiečiais, moldavais, lenkais.“2
Austrija–Vengrija žlugo taikiai. Mes trokštame, kad
ir SSRS subyrėtų be aukų. Nuo tos mano kalbos Vienoje praėjo vos keli mėnesiai, o jau tapo aišku, kad „su
tautomis, kurios tradiciškai įėjo į Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės orbitą“, ne viskas taip paprasta. Bent
su kai kuriomis.
Bet ar galėjo būti kitaip? Pirmą kartą byrant Rusijai,
Lietuva sukūrė savo valstybę, o baltarusiams ir ukrainiečiams nepavyko. Mes vartojame lotynišku pagrindu sukurtą abėcėlę, jie – kiriliką. Istoriniai ir civilizaciniai skirtumai tarp mūsų pernelyg dideli, kad BJJS
taptų realybe.
Dar prieš karą Lenkija bandė sudaryti valstybių,
esančių tarp tuometinės SSRS ir Vakarų Europos, sąjungą nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Tai turėjo būti
„sanitarinis kordonas“, užkertantis kelią bolševizmo
plitimui į Vakarus. Porą dešimtmečių Varšuvos stumtas projektas liko neįgyvendintas – daugiausia dėl
Kauno pasipriešinimo valstybei, okupavusiai Vilnių.
Dabar, kai rašau šią knygą, girdžiu, kad Lenkija vėl norėtų sudaryti tokią Rusijos kaimynių nuo Baltijos iki
Juodosios jūros sąjungą. Jos dabar kitos, bet Lenkija
vis tiek būtų lyderė. Mums, 1990-ųjų balandžio pabaigoje susirinkusiems Minske, rūpėjo išsiaiškinti, ar
Lenkijos imperinės ambicijos išblėso, ar jos nebekelia
grėsmės būsimoms mūsų valstybėms, todėl šeštuoju
darbotvarkės punktu įtraukėme „lenkų klausimą“.
„1990-04-26, ketvirtadienis. Minskas [...]
Lenkų klausimas
Pozniakas. Lenkai rengia kunigus misionierius Gardino ir kitoms sritims.
Kultūros barai 2017 · 3

Ukrainietis. Lenkų klausimas – paslėptas kirminas. Jaruzelskis irgi sakė Lvive: „Pol’ša tam, gdie živut poliaki.“
Tas klausimas neprarado aktualumo ir po pusmečio:
„1990-11-23, penktadienis. Minskas [...]
Santykiai su Lenkija
Pozniakas. Lenkai atsargiai žiūrės į šį mūsų susitikimą. Lukjanenko. Kai priėmėme suvereniteto deklaraciją, lenkai pamanė, kad Ukraina jau laisva, o kai
išsiaiškino, kad vis dar esame kolonija, prarado norą
apsikeisti pasiuntinybėmis. Kitas ukrainietis. Buvau
derybose Jablonnoj su parlamentine grupe: pirmiausia
kalbėjome apie „Operaciją Visla“, kai 140 000 ukrainiečių 1947–1950 m. iš Lenkijos pietryčių buvo perkelta
į šalies vakarus; reikalavome ją pasmerkti. Senatas ir
Seimas pasmerkė, bet praktinių priemonių nesiėmė. Abi
pusės oficialiai pripažino sienų neliečiamumą, tačiau
buitiniame lygmenyje keliauja atvirukai su 1938 m. žemėlapiu. Panašią poziciją diegia istorijos vadovėliai…
Lenkijoje yra Lvivo mylėtojų draugija.“
Nusprendėme, kad leisime bendrą laikraštį Lietuvos
statutas, skirtą Ukrainai, Baltarusijai ir Lietuvai, bet
jis niekada taip ir nepasirodė. Turbūt ir nebepasirodys,
nes trys tautos nuėjo skirtingais keliais.
Dešinieji vienijasi

Parlamento dauguma laikėsi nuomonės, kad vyriausybė ieško landos, kaip padaryti kardinalias nuolaidas Kremliui. Per savivaldos rinkimus dešinieji
nugalėjo tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o
provincijoje karaliavo komunistai. Ar tokiomis sąlygomis įmanoma siekti pokyčių? Vis dažniau rinkdavosi Politinė konsultacinė dešiniųjų Lietuvos jėgų
taryba. Savo užrašuose randu kai kurių jos posėdžių
atpasakojimus.
„1990-11-21, trečiadienis. [...] PKT posėdis
S. Pečeliūnas (AT deputatas, vienas iš Demokratų
partijos lyderių). Vyriausybės atžvilgiu galimi du keliai
– surinkti į krepšį ir išmesti arba išravėti. Kurio laikomės? Vaišvila (AT deputatas, vienas iš Žaliosios parti87

jos lyderių). Ne taip paprasta techniškai tą padaryti.
Baisu, kad prarandam laiką, ritamės prie katastrofos.
Vyriausybės viršūnėlė laikysis iš paskutiniųjų. Prarandu viltį, kad galima ką nors pakeisti Aukščiausiojoje
Taryboje. P. Pečeliūnas (vienas iš Demokratų partijos
lyderių). Visą vyriausybę pakeisti dabar neįmanoma,
vargu, ar tam pasirengusi ir tauta. [...] Turim apgalvoti
teorinį valdžios keitimo mechanizmą. Tučkus (vienas iš
LLL lyderių). Ar užteks pakeisti dalį, kad kiti dirbtų?
Nenukirtus hidrai galvos, nieko nebus. S. Pečeliūnas.
Reikalaukime, kad premjerministrė ir pavaduotojai
atsistatydintų. Sėjūnas (AT deputatas, vienas iš Tautininkų sąjungos lyderių). Negalim delsti. Tegu atsistatydina mūsų ministrai. Smetona (vienas iš Tautininkų
sąjungos lyderių). Yra tokie keliai – „Juodoji knyga“ apie
vyriausybę, sąjūdinių ministrų atsistatydinimas. Bet iki
tos dienos privalome suformuoti šešėlinį kabinetą. Tai
dienai turi būti sudaryta vyriausybė. Tučkus. Reikia turėti premjerą. Uoka (AT deputatas, Darbininkų sąjungos lyderis). Jei Landsbergis nieko nepasiūlys, reikės patiems rasti. Kiekvienas ministras siūlo realią programą.
[...] Gorbis po Paryžiaus bus kitoks, Maskvoje bręsta
perversmas. Terleckas (LLL lyderis). Užtat ir Lietuvoje
LKP ruošia perversmą. Rajonuose slapta susitikinėja.
Renka po 150 žmonių su ginklais. Smetona. Vagonėlio
[tuo metu Lietuvos laisvės lygos šalininkai turėjo mobilųjį vagonėlį, kurį atveždavo akcijoms tai prie parlamento, tai prie vyriausybės] dalykas paskelbti bado
streiką, o mūsų – sudaryti vyriausybę. Uoka. Darbininkų sąjunga kai kur pradės streikuoti. Terleckas. Premjeru turi būti doras lietuvis, turintis stuburą.“
Įdomu, ar kas nors užsirašinėjo tuometinius kairiųjų susitikimus? Juokai juokais, bet dienos tą rudenį buvo įtemptos. Derybos su Kremlium vis nevyko.
Kairieji dėl to kaltino dešiniuosius, o šie vis rimčiau
rengėsi nuversti vyriausybę. Atmosfera kaito.
„1990-11-28, trečiadienis. PKT posėdis
Varanauskas (AT deputatas, vienas LLL lyderių). Kol
kas Prunskienei galim tik papūst į uodegą. Šeštadienį
prie parlamento susirinks žmonės, reiktų vagonėlį nutempti. Terleckas. Įnešim vagonėlį į posėdžių salę. Ar
atsistojo nors vienas palaikyti Čepaičio? [Turimas ome88

nyje pasisakymas AT posėdyje, kritikuojantis vyriausybę.] Jei taip elgsitės, tauta išvaikys. Provincijoj buvau,
žmonės jau pradeda piktintis Landsbergiu ir Motieka.
Einat savižudybės keliu. TSKP statytiniai Švedas ir
Naudžiūnas aiškina, kad reikia gąsdinti Landsbergį, o
tas jau gąsdins visą Lietuvą. Vaišvila. Idiotiška situacija.
Kai yra toks neryžtingumo fonas, reikia išjudinti daugiau žmonių. Tylėti – pražūtingai nusikalstama. Kaip
išjudint visus? S. Pečeliūnas. Frakcijoj susitariam dėl
vieno punkto, o paskui nubalsuojam palaidai. P. Pečeliūnas. Pradėjom ne nuo to galo. Iškart visko sprogdinti
nereikia. Turime kalbėti apie tas didžiules bėdas, kurias
jaučia visuomenė. [...] Ardžiūnas (vienas iš Krikščionių
demokratų partijos lyderių). „Lietuvos aide“ susieina
daug informacijos. Dėl nepasitenkinimo parlamentu
galim susilaukti dar vieno kreipimosi, organizuotos akcijos. Reikia atsargaus politikavimo dabar. Kas šneka
prieš Landsbergį, turi vieną akį užrištą. Jei mūsų pastangos ekonominiam flange bus efektyvesnės...“
Ketinome Šiauliuose surengti platesnį susitikimą,
vienijantį dešiniąsias jėgas, pasisakančias prieš nuosaikią vyriausybę, linkusią nuolaidžiauti Kremliaus
klikai.
„1990-12-16, sekmadienis, 11.00 Politinių jėgų susitikimas Šiauliuose
Klumbys (AT deputatas, vienas iš Krikščionių demokratų partijos lyderių). Gerbiami bendražygiai, pirmą
kartą susirinkome. Raketos pirmoji pakopa suveikė, o
antroji dar neveikia (Sąjūdis → partijos). Reikia, sutelkus jėgas, leisti savo dienraštį. Vaišvila. Nepriklausomybės partija reikalinga visiems. Ją aršiai puola, o tai
geriausia reklama. Aukščiausiojoje Taryboje įvyko aiškus pasidalijimas į dvi dalis. Svarbiausia, ar pajėgsime
perlaužti vyriausybę ir pradėti ekonomikos reorganizaciją. Kazlauskas (vienas iš Demokratų partijos lyderių)
pristato rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų“. Terleckas. Aš taip ramiai kalbėti nepajėgiu. Vien klausantis užvirė kraujas. Klausiu deputatų: kur jie buvo pusę
metų? Bijo deputatai! Bijo savo draugų, kurie sėdi vyriausybėje. Kviečiu deputatus ateiti Kūčių valgyti į tą
negražų namelį. [Tuo metu namelyje ant ratų LLL aktyvistai badavo prieš vyriausybės politiką.] [...] Bijom
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mes bolševikų! Rezistentai pasiūlė Prunskienę garbės
svečiu. Viešpatie! Kas gali išgelbėti Lietuvą? Gal Šaulių
sąjunga? Pasiskelbė nepolitine. Mūsų 7 partijos? Nieko
negali! [...] Sėjūnas (AT deputatas, vienas iš Tautininkų
sąjungos lyderių). Reikia aiškinti žmonėms, kokios jėgos
gali atvesti į nepriklausomybę.
Suderintos ir suredaguotos visos rezoliucijos ir pareiškimai.
Dokumentai priimti.
Reikia paskelbti sąrašą deputatų, kuriuos remia Politinė konsultacinė taryba.“
Buvo gruodžio vidurys, jau žinojome, kad Maskva
intensyviai ruošiasi Lietuvos klausimą išspręsti karine
jėga.
Karas Lietuvoje?

Valstybės kūrimas palietė visų visuomenės sluoksnių
interesus. Dažnėjo Jedinstvos mitingai. Dar rugpjūčio
mėnesį vadinamasis Lietuvos TSR piliečių komitetas,
turbūt ruošdamasis planuojamiems ateities neramumams, priėmė Darbininkų draugovių nuostatus. Vis
dažniau buvo kalbama apie „lenkų autonominio rajono“ kūrimą. Vilniaus krašto deputatai spalio 6 d.
Eišiškėse paskelbė, kad įkuriamas Lenkų nacionalinis
teritorinis kraštas.
Istorikas Arvydas Anušauskas rašo: „Lietuvai laukiant nors ir simbolinių derybų pradžios, Sovietų Sąjungos aukščiausioji valdžia nebuvo atsisakiusi jėgos
demonstravimo arba karinio spaudimo politikos (karine jėga imant saugoti sovietinius paminklus Vilniuje,
Klaipėdoje), nuo lapkričio mėn. ruošti labai konkretūs
nepaprastųjų priemonių planai. Tęstas, tik su nauju
įkarščiu, psichologinis, propagandinis ir politinis „šaltasis karas“ prieš Lietuvos Respubliką. Pradėta platinti
melaginga informacija apie padėtį Lietuvos Respublikoje, apie incidentus Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose.
Viskas turėjo vykti pagal suderintą planą, kuris buvo
ruošiamas nuo 1990 m. pavasario. [...] Maskva planavo sukurti paralelines vykdomosios valdžios struktūras,
jeigu 1991 m. sausio mėn. būtų užimtas Lietuvos parlamentas ir nuversta vyriausybė.“3
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Daugėjo bandymų pakeisti Lietuvos kryptį. Liepos
pabaigoje paskelbto Inteligentų laiško dauguma Lietuvos gyventojų nepalaikė, bet vėl ėmė burtis tie, kurie
piktinosi AT vykdoma politika.
Radikalieji parlamento deputatai tikėjosi, kad gyvenimą Lietuvoje iš esmės pakeis žemės reforma. Žemės
grąžinimas teisėtiems savininkams išmuštų kozirį iš
komunistinės dvarininkų klasės, susiformavusios per
okupacijos dešimtmečius, rankų. Bet ši nė nemanė pasiduoti. Paskutinę liepos dieną į Kauną suvažiavę bent
pusės Lietuvos rajonų valdžios, kolūkių ir tarybinių
ūkių atstovai pasisakė prieš žemės reformą ir nutarė
įsteigti Žemdirbių sąjungą. Lietuvos aidas 1990-10-11
paskelbė straipsnį „Juodųjų pranašų sąlėkiui artėjant“:
„Tačiau negalima nutylėti apie tuos, kurie bruka
žemdirbiams į rankas kovos kirvį ir uždengia jų akis
neapykantos skraiste. [...] Štai ką rašo Šakių rajono
Jankų kolūkio žemdirbiams atstovausiantis rašytojas (pasivadinęs „juoduoju pranašu“) Vytautas Petkevičius: „... Niekada Lietuva nebuvo tokioj nelaimėj
kaip dabar. Nuo stichinės nelaimės galima apsiginti
perkūnsargiu, nuo maniakų yra vienas kelias. Arba
juos nušalinti, arba, kaip sakė Hitleris, juos reikia
likviduoti. [...] Galbūt persunkiu, perdedu, bet ateis
laikas, tokius kaip kai kurie parlamento berniukai tribunoluose teisim.“ [...]4 Įdomu, kad Petkevičiaus pranašystės susišaukė su LKP (TSKP) agrarinio ideologo
Giedraičio vertinimais: „Įvyks žemės ūkio darbuotojų, kurie protestuos prieš šiandien siūlomus agrarinius
įstatymus, suvažiavimas. Jie įspėja apie labai griežtas
protesto sankcijas net iki atsisakymo pateikti produktus miestui. [...] Taigi susiklosčiusioje situacijoje valstiečiai stovi mūsų pozicijose.“5
Spalio 12-ąją įvykęs Žemdirbių sąjungos suvažiavimas jos vadovu išrinko kolūkio pirmininką Virmantą
Velikonį. Delegatai pasisakė prieš Aukščiausiosios Tarybos parengtus agrarinius įstatymus. Gruodžio pradžioje Žemdirbių sąjunga nutarė organizuoti streikus,
Valstiečių laikraštyje informavusi, kur turėtų registruotis žemdirbių streikų komitetai.
Spalio pradžioje įvyko ir Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos suvažiavimas. Jame komjau89

nimas savo įgaliojimus perdavė naujai organizacijai –
Lietuvos jaunimo forumui, aišku, kartu su visu turtu,
nors tam priešinosi atsikūrusios tarpukario jaunimo
organizacijos, pavyzdžiui, skautai reikalavo grąžinti
pastatus, kurie iš jų buvo atimti 1940-aisiais. Ta nuosavybė taip ir nebuvo grąžinta.
Vis dažniau posėdžiavo Kultūros kongreso klubas,
į kurį susibūrė inteligentai, prijaučiantys vyriausybės politikai. Spalio pradžioje įsisteigė Lietuvos ateities forumo iniciatyvinė grupė. Ji kartu su Kultūros
kongreso klubu priėmė rezoliuciją, kurioje siūlė inteligentijai ir Aukščiausiajai Tarybai pradėti dialogą
dėl Lietuvos strategijos. Tekstą, matyt, neatsitiktinai
paskelbė Tiesoje:
„Dabartinėmis ekonominėmis ir politinėmis sąlygomis nuosavybės tęstinumo nuostatos taikymas yra visuomeniškai destruktyvus, kadangi didesnę gyventojų
dalį paliks be socialinių garantijų, supriešins atskiras
visuomenės grupes ir tuo apsunkins Lietuvos valstybingumo įtvirtinimą. [...]“6
Parengė ir santykių su SSRS principus, iš kurių svarbiausias, ko gero, šis:
„Dabar vykdoma absoliutaus atsiribojimo nuo TSRS
politika yra pavojinga dviem pagrindiniais aspektais.
Pirma. Mes be reikalo ignoruojame kitose respublikose vykstančius procesus, tarsi jie mūsų neliestų. Realiam nepriklausomybės įtvirtinimui labai padėtų, jeigu
Aukščiausioji Taryba savo politikos strategiją susietų
su konstruktyviu naujos nepriklausomų valstybių sandraugos kūrimu.“ 7
Gruodžio pradžioje Aukščiausioji Taryba pripažino naujo deputato, išrinkto rusų ir lenkų apgyventame Vilniaus priemiestyje, įgaliojimus. Tai buvo
LKP (TSKP) CK antrasis sekretorius Vladislavas Švedas. Kaip žinome, Burokevičiaus partija oficialiai pasisakė prieš Lietuvos nepriklausomybę. Įsileisti į parlamentą aiškaus valstybės priešo nesinorėjo niekam.
Kita vertus, Lietuvos AT deputatai, palyginti su Latvijos ir Estijos parlamentarais, kurie per kiekvieną posėdį turėdavo kautis su SSKP ruporais, dirbo beveik šiltnamio sąlygomis. Demokratijos dėlei už LKP (TSKP)
atstovo įgaliojimų patvirtinimą balsavo 66 deputatai iš
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salėje buvusių 93. Deputatas Varanauskas net pajuokavo: „Visiems žinoma, kad jeigu tarp stirnų apsigyvena
vilkas, stirnos neserga ir būna sportiškesnės.“
Kai kuriems Rytų Lietuvos rajonams prabilus apie
autonomiją, Aukščiausioji Taryba bandė suvaldyti situaciją, priimdama dokumentus, reikalingus administraciniam valdymui. Tų rajonų vadovai išsigando
AT planų, – nors svaidėsi rėksmingais pareiškimais,
suprato, kad Lietuvos įstatymai galioja ir jiems.
„1990-12-27, ketvirtadienis. 10.00 AT posėdis
Administracinio valdymo įstatymo svarstymas.
Jankelevičius sako, kad Šalčininkų rajonas pieno,
grūdų, bulvių pardavė daugiau, negu kiti, ir dievagojasi, kad yra už Lietuvą. Suboč bijo, kad Pabradės nutarimai įvesti kitą raštvedybos kalbą užtrauks administracinį valdymą. Okinčicas pasakė norintis visus
įspėti, kad šiuo momentu šis įstatymas respublikai visai
nereikalingas. Negalima leisti plisti totalitarizmui. Čia
juk siekimas užgniaužti prieštaraujančias nuomones.
Reikia pripažinti laisvės prioritetą. Maceikianecas piktinosi, esą gubernatorius dalins žemę, kaip norės ir kam
norės. Švedas pagrasino: Konfrontacija didės.
Stakvilevičius, Kudaba, Plečkaitis, Degutis, Šepetys,
Apšega kartu su lenkais pasirašė kreipimąsi, kad nereikia tokio įstatymo.“
Ekonominė Lietuvos padėtis darėsi vis sunkesnė,
nes Sovietų Sąjunga vėl pradėjo blokadą – šįsyk tyliąją,
oficialiai nepaskelbtą.
Nuolatinė įtampa

Paskutiniai 1990-ųjų mėnesiai buvo pritvinkę įtampos. Bandysiu tą jausmą pailiustruoti vieno posėdžio
aprašymu.
„1990-11-26, pirmadienis. AT prezidiumo ir MT posėdis
Landsbergis kalba apie padėtį parlamente. Ozolas
siūlo ginklu ginti Vilnių, Klaipėdą ir Kauną. Butkevičius (Krašto apsaugos departamento direktorius) primena, kad trečiadienį atvyks derėtis 13 SSRS Gynybos
ministerijos atstovų. Lietuvoje yra 70 000 kariškių. Jie
nenorės dalyvauti jokiuose veiksmuose prieš Lietuvą.
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Prieš mus nusiteikę tik neseniai atvežti kontingentai,
kurie yra alkani. Prunskienė pabrėžia, kad svarbiausias
dalykas – santykiai tarp Ministrų Tarybos ir Aukščiausiosios Tarybos. Provokatoriai bus patenkinti destabilizuojančia atskirų frakcijų veikla. Dėkoja AT pirmininkui už palaikymą per TV. Landsbergis. Vyriausybė turi
būti kritikuojama. Dėl provokacijų – jų gali būti ir iš
tariamų saviškių, kuriais galima manipuliuoti, pusės.
Aš pasakiau, kad negalima panikuoti, įmanoma viską
padaryti ir kitaip – BJJS rodo, kad Ukraina ir Baltijos
šalys nebijo Gorbačiovo. Bičkauskas iškart pabandė sumenkinti mūsų pasitarimą Minske, klausdamas, ar kalbėjomės su kuo nors dar, išskyrus opoziciją. Sakė, kad
nereikia to Minsko pasitarimo viešai pristatinėti, nes
tik suerzinsime Maskvą, o Baltarusija ir Ukraina jokių
pranešimų nedarys. Atsakiau, kad ir Kijeve, ir Minske
tas pasitarimas bus pristatytas. Landsbergis siūlo, kad
per būsimą okupaciją neveiktų ne tik Ministrų Taryba,
bet ir savivaldybės. Vagnorius sako, kad bus padarytas
vidaus perversmas. Reikia iš visų jėgų gerinti ekonominę padėtį. Landsbergis siūlo steigti piliečių kontrolės
komitetus. Prunskienė piktinasi: Kam to reikia! Tegu
dirba Kontrolierius, kiti organai.“
Gruodžio 1 d. Vilniuje į bendrą posėdį susirinkę
trijų Baltijos valstybių Aukščiausiųjų Tarybų deputatai priėmė kreipimąsi į SSRS liaudies deputatų IV
suvažiavimą – informavo, kad Baltijos valstybės „neprisidės prie Sąjungos sutarties rengimo ir pasirašymo“, pasisakė prieš „bandymus, taikant ekonominio
spaudimo ir grasinimo panaudoti karinę jėgą metodus, priversti Baltijos valstybes pasirašyti Sąjungos sutartį“, pasmerkė „TSRS ginkluotųjų pajėgų kišimąsi į
mūsų valstybių vidaus reikalus“.8
SSRS akivaizdžiai rengėsi smurtauti, pasinaudojusi
kokiais nors dirbtinai sukeltais neramumais. Kremlius jau rudens pradžioje pasirūpino suteikti savo
veiksmams legitimumą. Rugsėjo mėnesį SSRS Aukščiausioji Taryba suteikė Gorbačiovui teisę bet kuriame regione ar respublikoje įvesti prezidentinį valdymą. Lapkričio 23 d. buvo paskelbtas konfederacijos
projektas – tai nauja SSRS sutartis, kurią pasirašyti
turės visos sąjunginės respublikos, taip įteisindamos
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savo priklausymą Sovietų Sąjungai. Tačiau Kremliui
buvo aišku, kad šios sudėties Lietuvos AT sutarties
nepasirašys. Gruodžio 1 d. Gorbačiovas išleido įsaką,
leidžiantį naudoti karinius dalinius, kad sąjunginėse
respublikose būtų užtikrintas šaukimas į sovietinę
armiją, o iš vidaus reikalų ministro pareigų atleido
palyginti liberalų Vadimą Bakatiną, paskirdamas į jo
vietą Borisą Pugo. Gruodžio 13-ąją Kremliaus iniciatyva buvo nutraukti konsultaciniai derybų tarp Lietuvos ir SSRS delegacijų susitikimai. Taigi, Maskva
jau nebevaizdavo, kad nori derėtis su Vilniumi.
Gruodžio pradžioje Aukščiausioji Taryba surengė
diskusiją apie politinę ir ekonominę Lietuvos padėtį.
Petras Vaitiekūnas Centro frakcijos vardu perskaitė
tokį pareiškimą:
„SSSR reakciniai sluoksniai, norėdami sustabdyti
sovietų imperijos sugriuvimą, dar kartą griebiasi išbandyto ginklo – demagogijos. Tai naujoji sąjunginė
sutartis, kuri yra ne kas kita, kaip bandymas amžiams
įšaldyti Antrojo pasaulinio karo pasekmes – Lietuvos,
Latvijos ir Estijos aneksiją. [...]
Destabilizacijai Lietuvoje didinti priešiškos jėgos bei
slaptosios imperinės tarnybos naudoja gerai išbandytas
priemones. Dirbtinių prieštaravimų tarp Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės aktyvus skatinimas, tariamų tarpnacionalinių konfliktų kurstymas, bandymai
kurti autonominius darinius, provokacijos prieš Tarybinės armijos karius ir jų šeimas. [...]
Siekiant stabilizuoti padėtį Lietuvoje ir toliau sėkmingai kurti nepriklausomą demokratišką Lietuvos
valstybę, siūlome sudaryti parlamente, Vyriausybėje,
tarp politinių partijų, Sąjūdyje, visuomenėje plačią
nuosaikiųjų jėgų koaliciją, sugebančią sutelkti visuomenę esminėms Lietuvos problemoms spręsti. [...] Mūsų
kelias – taikus kelias, Baltijos kelias.“9
Kokia susiskaldžiusi buvo Lietuva, matyti ir iš mano
užrašų:
„1990-12-05, trečiadienis. AT posėdis
Svarstoma padėtis.
Genzelis. Parlamento vadovybė tiesiogiai atsakinga
už padėties destabilizaciją Lietuvoje. Juršėnas. Padėtis
krašte yra sudėtinga. Pagrindinė problema, kad pasii91

mam sau daugiau veiklos, nei priklauso pagal Konstituciją. Vagnorius. Mes čia esame tokie, kokia yra tauta.
Vykdomajai valdžiai visose valstybėse tenka atsakomybė už ūkį. Man aišku, kad ši vyriausybė jokių reformų
nepadarys ir kad parlamentas jos nepakeis. Po dviejų
mėnesių prasidės streikai. Paulauskas. Reikia atviro
pokalbio. Ar nežinojom tos grėsmės, kai skelbėm nepriklausomybę? Kam gąsdinti Lietuvos žmones? Reikia
padaryti referendumą dėl sąjunginės sutarties pasirašymo. Ar turi Sąjūdis programą, kurią galėtų pateikti vyriausybei vykdyti? Žmonės, kurie vadovauja parlamentui, neturi politikos. Be rimtų permainų AT vadovybėje
šitas vežimas nepajudės iš vietos. Pangonis. Daugeliui
Paulausko žodžiai įėjo į širdį. Kurios valstybės laikraštis yra „Lietuvos aidas“? Laurinkus dėkoja deputatui
Paulauskui už išsamią analizę. Reikia griežtai formuoti politikos principus. Kaip tarnybos vadovas, tvirtinu:
Lietuvoj kaupiasi daug ginklų. Ginkluojasi atitinkamos
grupuotės. Reikia įstatymo dėl mitingų. Moldovoj buvo
ilgai diskutuojama, kaip nepasiduoti Armėnijos scenarijui. O tas scenarijus vis tiek ten buvo išprovokuotas.
Ar tai yra neišvengiamybė, ar nesugebėjimas pasiruošti? Stankevičius. Mes kariaujam įstatymų karą su Tarybų Sąjunga. Toje srityje, kur priimam įstatymą, įgyjame nepriklausomybę.“
Kaip rodo dabartiniai istorikų tyrimai, KGB Lietuvos padalinio pirmininko pavaduotojas Stanislavas
Caplinas nuo gruodžio pradžios su Maskva susirašinėjo kasdien.10 Buvo apie ką rašyti. Gruodžio 4-ąją į
demonstraciją prie Aukščiausiosios Tarybos susirinko
maždaug 200 rusų ir lenkų, reikalaudami, kad Lietuva
liktų Sovietų Sąjungoje. Juos nustūmė keli tūkstančiai
lietuvių. Gruodžio 5-ąją Lietuvos Ateities forumo iniciatyvinė grupė ir Kultūros kongreso klubas priėmė
rezoliuciją, kurioje siūloma AT „savo politikos strategiją susieti su konstruktyviu naujos nepriklausomų valstybių sandraugos kūrimu“. Gruodžio 8-ąją Valstybės
saugumo departamentas kreipėsi į Lietuvos gyventojus, prašydamas suteikti informacijos apie bandymus
destabilizuoti padėtį šalyje.
Gruodžio 13-ąją Kremliaus iniciatyva buvo nutraukti konsultaciniai derybų tarp Lietuvos ir SSRS de92

legacijų susitikimai. Gruodžio 20-ąją, protestuodamas
prieš diktatūros grėsmę, atsistatydino SSRS užsienio
reikalų ministras Eduardas Ševardnadzė.
Gruodį išaiškėjo ir dingstis, leisianti Lietuvoje sukelti neramumus, tokius reikalingus Kremliui – tai
vyriausybės planas staiga padidinti kainas. Reikia
pasakyti, kad Estija, bandydama apsaugoti vietos
rinką, pakėlė kainas dar rudens pradžioje, tačiau iš
anksto kompensavo jų išaugimą vietos gyventojams.
Pamenu, kaip tada kaltinome mūsų vyriausybę, kad
ji nedaro to paties. Latvija prieš pusę mėnesio paskelbė, kad pakels kainas, ir iškart pranešė, kokios bus
kompensacijos. Staigus, netikėtas kainų pakėlimas
Lietuvoje būtų puiki dingstis riaušėms. Tą žinojo
visi, išskyrus vyriausybę. O požymių, kad ruošiamasi panaudoti jėgą, vis daugėjo. Gruodžio 29-ąją SSRS
vidaus reikalų ministras Pugo su gynybos ministru
Jazovu išleido įsakymą, nurodantį milicijai ir armijai bendrai patruliuoti masinio susibūrimo vietose.
Tądien buvo paskirtas ir naujas, papildomas gynybos
viceministras, kuriuo tapo buvęs oro desanto pajėgų
vadas Ačialovas.
Atmosfera kaito.
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10

Arvydas Anušauskas. KGB Lietuvoje…, p. 192.

Kultūros barai 2017 · 3

Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai. CXLVIII

NUO AINOŠIAUS PRIE KAIPOŠIAUS

M

ano būrimo saloną Dura necéssitas kovo 18-ąją,
šeštadienį, užplūdo Lietuvos ryto skaitytojai,
maldaudami skubaus kvalifikuoto paaiškinimo, ką galėtų reikšti to dienraščio pačiame viršugalvyje išspausdinta aktualija: „R. Karbauskis trypčioja, V. Pranckietis
šuoliuoja, o S. Skvernelis sėdi.“ Jau ir mūsų svajonių
premjerą pasodino! – aimanavo Avinai su Jaučiais,
ausimis karpė Mergelės su Svarstyklėmis. Užkietėjusiems politiniams desperatams nemokamai išdalijusi laisvinamąsias placebo piliules, ėmiausi švelnaus smegenų praplovimo procedūros. Patariau,
kad skaitytų ne tik antraštes ir ne tik pirmajame
puslapyje. Atsivertę, pavyzdžiui, 9 puslapį, sužinotų,
kad Skvernelis, nors ir sėdi, bet aukštai, Pranckietis
šuoliuoja ne laukais, kaip koks pabaidytas arklys, o
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tiesiai į reitingų Olimpą. Natūralu, kad Karbauskis,
visa tai matydamas, nervingai trypčioja vietoje…
Liepiau visiems žvelgti daug plačiau ir giliau, nes
pasaulį drebina siaubingi nesusipratimai. Antai serialo „Gelbėtojai“ žvaigždė Pamela Anderson užmezgė romaną su Wikileaks mėnuliu Julianu Asange’u
ir dabar liksime be aktualios ir visiškai slaptos informacijos nutekinimų, nes meilė bent jau kuriam
laikui atitraukia vyrus nuo politikos. Tiesa, protas
aptemsta ne visiems, pavyzdžiui, toks išrinktinis
Pūkas sėkmingai derina abu savo hobius – žmonas
keičia kaip kojines, patarėjas-padėjėjas stengiasi paversti palydovėmis-sugulovėmis, o įstatymų pataisas
ketina diegti, mojuodamas užtaisytu pistoletu, juk
pasakai: „Rankas aukštyn!“ ir visi tau pritaria!
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Kita vertus, yla anksčiau ar vėliau vis tiek išlenda iš
maišo – net slapčiausi dalykai savaime paaiškėja ir be
Wikileaks provokacijų. Pagaliau sužinojome, kas atšaldė dar vienos Holivudo svajonių poros santykius.
Angelina ir Bradas, pernai Kambodžoje pasidarę
„stebuklingas tatuiruotes“ meilės ryšiams sustiprinti
(ji ant nugaros, jis kairėje pilvo pusėje), po aštuonių
mėnesių triukšmingai išsiskyrė dėl svirplių, skėrių ir
tarakonų, kuriuos gaminti žavioji Jolie apsimokė toje
pačioje Kambodžoje. Dabar jais gardžiuojasi ne tik
pati, bet maitina ir 6 savo vaikus. Egzotiški polinkiai
nuo praradimų neatsiejami: sutuoktinis, praradęs ne
tik apetitą, bet, galimai, patyręs net erekcijos sutrikimų, į vabzdžius pamėgusią žmoną bandė kreiptis
klasikų tekstais, citavo Kristijoną Donelaitį, atseit
net „ėsdami žiurkes irgi pelėdas“ geriau atrodytume,
negu įsteigę namuose insektariumą, bet ši nesileido
į kalbas. Todėl Bradas iš „kapinių plėšikės“ išdūmė į
kitą filmavimo aikštelę.
Jeigu jau tokie intymūs dalykai išnyra į paviršių,
tai netrukus atsiskleis ir Polišinelio paslaptys. Sužinosime, ar tikrai Bastys bastosi po vakarėlius, megzdamas įtartinus, galimai, žvalgybinius ryšius su Lietuvai nedraugiškos valstybės oligarchais, buvusiais
(o tokių nebūna) kagėbistais ir propagandistais. Paaiškės, kaip galėjo pats svajonių (LNOBT) generolas
Gintautas prarasti kultūros ministrės Lianos pasitikėjimą, kurio ji pati dar nėra įgijusi.
Bet gali ir nepaaiškėti, jei Seimas pritars Dovilės
Šakalienės ir dar dviejų „valstiečių“ siūlomoms pataisoms, kad Visuomenės informavimo įstatymas
įpareigotų žiniasklaidą bent pusę savo turinio skirti
pozityviai informacijai. Pasirodo: „Neigiamos informacijos vyravimas politinės komunikacijos kanaluose skatina visuomenės nusivylimą valdžios institucijomis.“ Tokios prisiskaitęs net svajonių sukirpėjas
Juozas savo facebook paskyroje ragina: „Reikia imtis
veiksmų, kraut lagaminą, nieko čia nebus. Varom iš
čia. Ir jums patariu. Varom iš čia! Nes ateis laikas, kai
neišleis! Varom!“ Tiesa, apie planus emigruoti, pasak
TV antenos, jis paprastai prabyla tada, kai „ateina laikas atsiskaityti su valstybe“, tačiau tai nekeičia reikalo
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esmės! Jei išvyks didysis tautinių kostiumų siuvėjas,
liksime plikais užpakaliais prie suskilusios geldos.
Štai kodėl Seimas neigiamybių mišką kerta taip smarkiai, kad lekia ne skiedros, o šakaliai! Bet šįsyk pasišakoję sukėlė tokią pasipiktinimo vėtrą, kad Šakalienė nusiminusi pranešė: „Trojos arklys jau išardytas.“
Užtat kitiems, pavyzdžiui, prieš plynas biržes protestuojantiems eiguliams kadrinio pasigailėjimo nebus!
Piktavaliai sako, esą nė per vieną kadenciją valdančiųjų dar nebuvo apėmusi tokia politinė diarėja. Gąsdina, jei viskas ir toliau taip vyks, netrukus gyvensime
kaip Venesueloje, kur neseniai buvo sulaikyti 4 kepėjai, mat kepė „nelegalius“ pyragėlius su raguoliais,
pažeisdami valdžios nurodymą, kad 90 proc. šalies
kviečių turi būti panaudota duonai kepti, o ne visokiems ragaišiams su tortais, ypač kad juose tiek daug
cukraus...
Jei vėl grįšime nuo Ainošiaus prie Kaipošiaus, tai būtų
buvę pašėlusiai įdomu sužinoti, kas ir kaip 50 proc. teigiamos informacijos atskirs nuo tokio paties kiekio
neigiamos. Pavyzdžiui, ar gerai, ar blogai, kad Ivanka Trump neklauso savo tėvo Donaldo? Tas ragina
tautą: pirk prekę amerikietišką, samdyk amerikietį,
o pirmoji šalies dukra konteineriais plukdo savo prekės ženklo drabužius, pasiūdintus... Kinijoje! Arba
čia gerai ar blogai, kad François Fillonui, kuris dar
vakar buvo favoritas laimėti Prancūzijos prezidento
rinkimus, neįvardytas „kilniaširdis draugas“ nupirko
kostiumų už 48 500 eurų? Gerai ar blogai, kad „STT
griebė buvusį Lietuvos energijos vadovą R. Juozaitį ir
buvusį Lietuvos elektrinės vadovą p. Noreiką“, kaip
praneša visas apkalbas anksčiau už kitus sužinančios
Vakaro žinios? Gerai ar blogai, kad viena reklamos
bendrovė erotinei fotosesijai išsinuomojo meškėną
iš Maskvos zoologijos sodo? Bendrovei gerai, o meškėnui gal ir nelabai… Viskas reliatyvu! Kaip sako
liaudies išmintis, trys plaukai sriuboje – daug, trys
plaukai ant galvos – mažai.
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summaries
Arrogance of Power and Neoliberal Control of Universities. Australian sociologist Raewyn Connell in conversation with Almantas Samalavičius. Professor Connel explains the reasons behind a neoliberal take-over of higher
education in many parts of the world. Drawing on Australian and other examples she emphasizes that this tendency has expanded because of close
co-operation between governments and business structures that promote
neoliberal agenda as something beyond any alternatives (page 2).
Arūnas SPRAUNIUS. Welcome to the Heaven of Uncertainty. Perhaps I
might be wrong but it seems that issues of knowledge hygiene and ecology of relations are dominating globally – social life is more and more
often described using medical and environment categories (page 7).
“Memory has power unavailable to history“. Tzvetan Todorov in conversation with Daniel Gascón. „I grew up under Communist regime that presented all its activities as something that should lead to common happiness, thus I feel strong distrust when I am being told that something
is done for my welfare“ claims Todorov, a renowned Bulgarian-French
intellectual (page 11).
Edita DEGUTIENĖ. Only Seconds Left While Fighting with Nature? Many
local people think Lithuania is somewhat outside global climate problems as we rarely experience big natural disasters and many only complain that winters have become too warm. Should we continue living
without changing our attitude toward environment? (page 17).
Almantas SAMALAVIČIUS. About the Uses of Forgotten Books or Pitfalls
and Dead-ends of Urbanism. The author analyses recent developments
of urbanism in Lithuanian context and notes that attitudes toward built
environment in Lithuanian shaped by Communist ideology and the legacy of Le Corbusier still continue as thinking about urbanism by-passed
other sources for the practice of urban planning and urban design. Old
books by Camillo Sitte and Christian Norberg-Shulz could still be a valuable source for rethinking current urban practices (page 22).
Gintaras PATACKAS. Small Heavenly Co-5. Caballas. Fragment of a poem
(page 27).

NOS.LT. Installation “National Chant“ is a dream to see a sound cherished by a small boy. This is the first case in the world when a sound
was woven and with a help of laser it is possible not only to hear and
see but also to touch national anthem when it is being performed
(page 35).
Rasa VASINAUSKAITĖ. John Gabriel and Others. The play John Gabriel
Borkman directed by Gintaras Varnas is another staged play that has
ousted a recognisable person who lives here and now one could face
and approach (page 40).
Ramunė BALEVIČIŪTĖ. What has Chekhov to Do with All This? Klaipėda
drama theater in Vilnius. Time will show which road will be chosen by
Klaipėda drama theater – will it work for the market or will try to become
more ambitious (page 45).
“Art is an adventure and should remain adventurous.“ Artist Žilvinas
Kempinas is interviewed by Elvina Baužaitė. Contemporary people
would benefit by turning their eyes from computers and focusing them
on a page of a book. Equilibrium should exist. No one can tell how much
art we should have as it develops naturally. And yet we should think
about educating public that cares for art and demands higher quality
(page 49).
Stasys EIDRIGEVIČIUS. Collector of Panevėžys Smoke. Artist‘s essay on trifles and their importance (page 56).
Kristupas ANTANAITIS. VCO‘s Faustus – Is There a Limit to Maddness? Review of opera Faustus staged by Dalia Ibelhauptaitė (page 59).
Herkus KUNČIUS. Museum and the Demons. An excerpt from a new
novel (page 62).
Jūratė STAUSKAITĖ. “Art Does not Inform – It Proclaims“. About Juozas
Miltinis, Tomas Sakalauskas and a Place. While going through the manuscripts of Tomas Sakalauskas one can agree – he has made their monuments carefully and lovingly (page 69).
Kęstutis SKRUPSKELIS. Freedom Accidentally Attacked. Letters of Kazys
Grinius to his brother written in 1919. There are few of his letters and
personal ones – even less than that. Publication of one of few remaining
letters by Kazys Grinius where he tells about the tragedy that happned in
Kislovodsk where bolsheviks murdered his wife and daughter (page 73).
Ona MAŽEIKIENĖ. The Exhibition of Donated and Acquired Artefacts in
the Rulers‘ Palace. As much as 78 512 items were collected during the
period of 2009-2015. Most of them are archeological findings of the area.
The collection of art works can boast of new 604 items (page 78).

Why Female Sculptors Curate Exhibitions? Curators Ona Juciūtė and Viktorija Damerell are interviewed by Rita Janavičiūtė (page 33).

Virgilijus ČEPAITIS. The War. Supreme Soviet during the period of 199006-30 and 1991-01-13. Excerpt from the book about the activities of
Lithuanian Supreme Soviet. The author notes that he has not taken part
in all the events of the period, thus he read works of other authors, historians, newspapers of the period and transcripts of the Supreme Soviet
and these sources enabled him to present an overall picture of this important period (page 84).

About Freedom, Independence and the System of Coordinates. Justina
Tulaitė interviews Julius Žėkas, the author of idea of the project HYM-

Krescencija ŠURKUTĖ. Political diarrhoea. Ironical essay on Lithuania‘s
cultural and political life (page 93).

Kęstutis ŠAPOKA. Those who Guess about Future and Those who Search
for Mythological Freedom. A review of Georgian contemporary art exhibition Spying Future and two artists from Jekaterinburg and their project
Cuba de Lituania in Klaipėda (page 30).
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Adam ZAGAJEWSKI
A defence of ardour (De) (En) (No) (Lt)
In honour of Adam Zagajewski receiving the Jean Améry Prize for European
essay writing, we publish Zagajewski’s defence of ardour. That is, true ardour, which doesn’t divide but unifies; and leads neither to fanaticism nor
to fundamentalism.
Ana HOFMAN, Almantas SAMALAVIČIUS
Neoliberalism and higher education in Central Europe (En) (Lt)
A conversation with ethnomusicologist Ana Hofman
Recent cuts in higher education spending fuels the commodification of
knowledge, the precarization of academic work, and de-solidarization
within the scienitific community. Slovenian ethnomusicologist Ana Hofman in conversation with the Lithuanian journal Kulturos barai.
Henry GIROUX, Almantas SAMALAVIČIUS
Higher education and neoliberal temptation (En) (Lt)
A conversation with Henry Giroux
If the university is to survive, faculty are going to have to rethink their roles
as public intellectuals, connect their scholarship to broader social issues
and learn how to write for and speak to a broader public. Of this much, the
cultural critic Henry Giroux is convinced.
Tomas Kavaliauskas, Ullrich Kockel
An enlightened localism (En) (Lt)
In a wide-ranging discussion of European identity and regional separatisms, scholar of European ethnology Ullrich Kockel considers how competing memories need not lead to conflict but can be turned into a creative
force through cultural engagement based on mutual respect.

Sofi Oksanen
A lion in a cage (En) (Lt)
On the Finlandization of Europe
In the aftermath of World War II, Finland pursued a policy of remaining
on good terms with the Soviet Union with a view to safeguarding Finnish
sovereignty. This strategy became known as „Finlandization“. A strategy
that now haunts Europe, writes Sofi Oksanen, as Russia continues to focus
on expanding its sphere of influence.

www.eurozine.com
Svarbiausi straipsniai apie Europos kultūrą ir politiką
Eurozine yra internetinis žurnalas, skelbiantis esė, straipsnius ir
interviu svarbiausiomis mūsų laikų temomis.
Europos kultūros žurnalai pasiekiami pirštų galiukais
Eurozine yra svarbiausių Europos kultūros žurnalų tinklas. Jis
jungia ir remia daugiau nei 100 žurnalų – savo partnerių bei
asocijuotų leidinių ir institucijų iš visos Europos.
Nauja transnacionalinė viešoji erdvė
Skelbdamas geriausius žurnalų – partnerių straipsnius įvairiomis
kalbomis, Eurozine atveria naują viešąją erdvę transnacionaliniam bendravimui ir diskusijoms.

Bronislovas Kuzmickas
From a distance (En) (Lt)
Postmodern identity in an increasingly postmodern reality
Why is it that, 25 years after independence, the attachment that Lithuanian citizens once felt to their country has weakened considerably?
Because postmodernist self-consciousness prefers regional identity to
state identity? Bronislovas Kuzmickas reports.

Geriausi straipsniai iš visos Europos

Antanas Šileika
Long ago and far away: Big stories from small countries (En) (Lt)
Baltic stories in a global context
What’s different about a place is what’s interesting, writes Canadian
novelist Antanas Sileika. A proposition that raises all manner of difficulties,
as well as presenting unique opportunities, when writing fiction based on
Baltic history aimed at a North American audience.

Giedrius Subacius
The death of a language (En) (Lt)
It is often said that every two weeks a language dies. But the statement
belies a complex reality, in which languages are transformed, replaced or
simply vanish along with their users. Giedrius Subacius on the fate of the
Lithuanian language, among others.
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